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ŘÁD SVATÉHO LAZARA lERUSAMSKÉHO
ČESKÁ DELEGACE

A BRIEF HISTORY OF THE ORDER OF ST LAZARU S IN BOHEMIA

Historical sources concenúng the St Lazarus idea are rather scarce. Archivist P. Tepl)ř states in the Chronicle of Jindrichuv Hradec the existence of
leprosy hospitals on certain country highways tended by members of the Order
of St Lazarus. Herain states in his monography about St Lazarus church in
Prague that this Gothic-Roman church with a hospital was attended to by a
special brotherhood without a priest of their own, the church ceremonies being
therefore performed by the canon of the Order of Ods grave at Zderaz. During
the Brandenburg occupation under the reign of Venceslas II, the church with
the hospital and the cemetary already existed, and the members of the Lazarus
brotherhood buried thousands of the victims of the pest epidemy of the period.
At the time of John of Luxemburg and Charles IV donations for this church and
hospital are mentioned. After the Husite wars, the church belonged to New
Town' s butchers and at the time of Joseph II, in the year 1788, it was abolished. Its Roman tympanum with the bas-relief representing St Lazarus' revival
is preserved in the lapidarium of the Town Museum in Prague, and the site of
the church and the hospital is now covered by the complex of court buildings.
Only the name of "Lazarus Street" recalls nowadays this ancient history. Some
historians pretend that there was a leNosy hospital even on the site of the so
called "Little Monastery", founded in 1534 as a hospice for the widows of the
owners of Jindrichuv Hradec. In Gothic times, at Kutn.1 Hora, too, there was
a St Lazarus' hospital whose insignificant remnants are preserved. During the
Husite religious storms many sources and continuities were lost, so that today
we are at a loss as to the scope of the activities of St Lazarus' Order in Bohemia and can only hope for a chance to enable us to make any adv ances.
At
the time of the Renaissance, the meritorious work of St Lazarus' Order is mentioned by Kristof Harant of Polzice in his book of travels about the Holy Land.
Many centuries later there is a little mention in Spork' s Viennese Diary where
he mentions his hospital church at Kuks "St Lazarus' church". Even the hospital at Kuks is said to have been consecrated to St Lazarus. As a matter of
fact, the altar picture represents Lazarus' revival, and it is evident that Spork
wanted to establish a connection with St Lazarus hospital and the order
of
knighthood then still at full bloom in France. Today it is difficult to guess why
he abstained from his purpose.
The Renaissance of St Lazarus' Order in modem time has found an echo
even in Czechoslovakia. In 1937 the establishment of a Bohemian Grand
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Priory was authorized and H. s. H. the Prince Dr. Charles . Schwarzenberg,
Knight Grand Gross of the Order was appointed its delegate, as well as several
persons from the ancient Bohemian nobility and from the public life and
clergy. The first steps on the field of organisation and charity were
suppressed in the bud by the Second World War and the persecution which cost
the lives of 3 members (Pilz, Hruban, and Canon Borek-DohalskJ). After the
war, very important aims and tasks on the field of charity were traced out but
they were again impeded by further development, so that the Order limited
itself to petty charity activities which have been made quite impossible,
though, by a recent interference. As Order Church served St Vojtech' s church
in Prague' s New Town, symbolically chosen instead of the demolished St Lazarus' Church which had existed in its proximity.
Any activities of St Lazarus' Order in Czechoslovakia being now totally
impossible, a Czech delegation of the Order has been created in Sweden. Information can be requested at the address: The Military and Hospitaller Order
of St Lazarus of Jerusalem, Czech Delegation, Postfack 2127, Lund 2.
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O ŘÁDU SVATÉHO LAZARA

Malomocenství bylo snad první chorobou, před níž se od nepaměti lidstvo
isolací nemocnJch v jak~si prevenci před dalším §ífením
t~to strašn~ choroby. Co však tato isolace postiženJch znamenala, nedovedeme si dnes ani představit. PostiženJ byl vlastně vyděděncem společnosti, kter~ se musil vyhý-bat, živořil v děr~ch a jam~ch na ťírovni zvířete až do konce
sv~ho života mezi bytostmi stejně postižený-mi. Ze středověkJch pramenů se
dovíd~me i o separačních domech pro leprosní a takov~ jedno zařízení bylo
jiŽ za dob židovskJch i za hradbami Jerusalema.
S ošetřov~ním a p~čí o malomocn~ přímo souvisí vznik Udu sv. Lazara.
Je to pr~vě osoba sv. Basila Velik~ho, biskupa v Cesareji kappadock~ /r. 330·379/, který- zakl~d~ rozs~hlou nemocnici v Cesareji, na tehdejší dobu div svě
ta, kte!J neměl obdoby svJm rozsahem a aplikovanou p~čí o nemocn~. Zde byla poskytnuta i vzorn~ p~če malomocnJm, kter~ ošetřují zvl~ště k tomu odhodlaní mniši hospi~lní sv. Lazara, kavkazk~ho původu a basili~nsk~ regule, odě
ní černJm pl~štěm se zelenJm křížem. Tato mnišsk~ forma je prvou formou tohoto ř~du. Někter~ tvrzení o dřívějším nebo pozděj'ším vzniku ř~du jsou jen pou. hJmi nedoložený-mi dohady. Vynikající dílo těchto bratří ~pi~lních je brzo
zn~mo po říši byzantsk~. Púsobí v Řecku, v Cařihradě, Kypru ar. 530 císař'
Justilú~n zřizuje v Jerusalémě pro ně hospitál pro nemocn~. jejichž kostel byl
zfízen na ťízemí malomocný-ch "in eremo Lazorum". StarofrancouzkJ vý-raz
les Lazes je označením Arm~nú nebo Gruzínců. Po devastaci za prv~ho persk~
ho vp~du, císař Heraklios obnovuje r. 628 hospitál ř~du tak~ pro přijím~ní poutníků. Hospit~l byl za hradbami pravděpodobně na místě star~ho židovsk~ho leproseria vpravo od br~ny sv. Štěp~na. ŘAd byl církevně podřízen melchitsk~mu
patriarchovi v Jerusalémě. Za stížen~ situace zůst~v~ však ve městě i při druh~m vp~du persk~m. přetrv~v~ za okupace arabsk~ i seldžucký-ck Turků. Rok
1098 je rokem založení křesťansk~ho kr~lovství Jerusalémsk~ho, trvajícího do
r. 1291. Byly zřízeny nov~ křiMck~ ř~dy, ř~d Johanitů, Templ~řů, později
Mari~nskJ ř~d /něm. rytíru/, sv. Tom~še aj., jejichž ťíkolem bylo h~jení
Božího hrobu. V nov~m kr~lovství pokračuje hospit~lní p~~e ř~du sv. Lazara.
Poněvadž se množí případy onemocnění leprou u Nenů křižkkJch ř~dú, jsou
nemocní pť'ev~děni do Udu sv. Lazara, kde zachov~vajf regule svJch mateř
skJch ř~dii. Po odklonu melchitsk~ církve od Říma a zřízerú latinsk~ho patriarchátu v Jerusalémě, ziist~v~ ř~d sv. Lazara pod oboediencí arm~nsk~ho arcibiskupa, tehdy je~tě spojen~ho s lU'mem, což st~le zdůrazňuje onen kavkazskýchr~nilo uplatňovanou
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původ řádu, založen~ho

sv. Hasilem a ~iní z něho jeden z nejstarších řádů klesI když pozvolnou latinisací, způsobenou zvyšováním rytířsk~ skupiny malomocn)'ch rytířů docMzf i k militarisaci řádu, neznamená
bulla papeže Paschala II. r. 1115 založení nov~ho rytířsk~ho ř'ádu sv. Lazara,
nfbrž pouze jeho reorganisaci, změnu regule basiliánsk~ v augustiniánskou.
Tímto aktem nastalo druM O.dobí v)'voje řádu jako milice malomocn)'ch rytířů,
trvající do r. 1253. Md požíval pfízn~ nejen jerusalemských králů a jejich vasalů a ostatních rytířskfch řádů, o čemž svědč! řada donací a majetkov)'ch
držeb v Jerusalémě, Ramě, Tiberiadě, Betlému aj., ale v)'znamu si povšiml
i franc. král Ludvík VI, ktery r. 1149 odvezl do Francie 12 členů řádu a roku
1154 jim daroval románskou fale královskou v Boigny u Orl~anu, pozd~jŠÍ trval~ sídlo řádu a jeho velmistra a v t~že době vznikají již první komendy řádu i
v Anglii. Roku 1187 dob)'vá Saladin Jerusalém a řád sv. Lazara až na krátkou
přestávku navždy opouští město. Křesťanům zbývá jen úzký pruh pobřeží sAkkonem, Tyrem a Tripolí. i'tid sv. Lazara zřizuje hospitál i kostel v Akkonu,
kde spravuje předměstí Montmusard maje přístup k pobřeží, chráněn~mu dv~ma
věžemi, kde udržuje lodní dopravu. Po krátk~m návratu do Jerusaléma /1243·1244/, za Bedřicha Barbarossy, doch.1zí 18. X.1244 k tragick~ bitvě u Gazzy,
v níž většina členfl rytířsk)'ch řádu padla nebo byla zajata, což bylo osudem i
členů rádu sv. Lazara. Po t~to tragedii pokouší se král Ludvík IX. Svat)' o
vpád do Egypta, ale r. 1250 v bitvě u Mansurah je poražen. Podle Historia Anglorum padlo v t~to bitvě mnoho rytířú sv. Lazara. Po ztrátě posledních míst je
Turky r. 1291 dobyt i Akkon, kde padl velmistr řádu i většina členů.
Po krvav)'ch ztrátách, kter~ potkaly řád, povolil papež Innocenc N. roku
1253, aby si členov~ řádu, kteří zůstali v Evropě, zvolili velmistra podle zvyklostí volby v Jerusalémě. Tak docMzí k třetí historick~ etapě, kdy řád se stal
řádem církevním, kter)' má sv~ duchovní, rytířsk~ a hospitální bratry, kteří se
řídí společn)'mi pravidly a podl~hají papežsk~ suverenit~ a tak je tomu do r.
1489. Po ztrátě Palestiny, rozvíjí se dílo řádu v Evropě. S rozmnožením malomocenství na tomto kontinentu v XI. století, vzn!stal i počet leproserii tak, že
počátkem 13. ~tol. bylo jen ve Francií na 2000 nemocnic pro leprosní a v cel~
Evropě na 19000. Kromě zmíněn~ho Boigny, kter~ se stalo sídlem velmistra,
zakládá řád množství komend nejen ve Francii, ale přízní papeŽ\1, panovníků
i šlechty v Italii, Anglii, ve Flandrech i ve Španělsku, kde podle tradice slavn)' Rodrígez de Bívar, zvan)' Cid zakládá roku 1067 leproserii ve Valencii, vzniká komenda v Gfennu a Seedorfu. Svatá Alžběta Durínská, dcera uhersk~ho
krále Ondřeje II. povolává rytíře sv. Lazara do Gothy, kde roku 1229 zakládá
pro ně hospitál. Vlivem t~to světice zřizuje se komenda řádu i v Uhrách a to
v Ostřihomi, jejíž zbytky se dodnes zachovaly. Tak roku 1330 uhersk)' palatin
Jan Drugeth vydává listinu, v 1ÚŽ bere pod ochranu členy řádu přich.1zející do
ťansk~ho sv~ta vůbec.
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Uher. Md pronikl i daleko na sever Evropy, poněvad~ metla malomocenství
ohrožovala celou Evropu a byla šířena zejm~na při obchodních cestách. Tak se
f'ád usazuje ve Skotsku v Linlithgow a dokonce v Askeby ve Šv~dsku.
Je vskutku obtížn~ na nHolika stránkách časopisu zachytit dějiny přes 1600
let star~ho řádu a lze se proto omezit jen na rámcov~ O.daje, aby si čtenář mohl
učirůt alespoň přibliŽnou představu o vfznamu tohoto řádu v organizaci zdravotnictví ve středověku. Jak hluboko pronikla vzpomínka na činnost tohoto řádu,
svědčí dodnes vžit)' v)'raz lazaret. Že tento v)'znam byl nesmím)' a zásluha o
malomocn~ ne dosti oceněna, dokazuje dílo Dr. E. Vignata Les l~preux et les
chevaliers de Saint Lazare i vděčná zmínka Chateaubríandova v díle G~nie de
Christianisme.
Bohatství řádu, zvlášte v Italii, a s tím spojen)' O.padek morální v plnění
povinností a nem~ně i příbuzensk)' zájem papežů rozšířit postavení velmistra
malt~zsk)'ch rytířů vedl 28. 3. 1489 k vydání bully, kterou se ruší řád sv. Lazara a řád Božího hrobu a jejich statky přecházejí do majetku řádu malt~zsk~ho.
Bulla papeže Innocence VIII. byla realizována pouze na italsk~m O.zemí. Pro
odpor pařížsk~ho parlamentu i rpanělsk)'ch králů zůstává řád sv. Lazara dále ve
Francii i v zemích španělsk)'ch a tak docMzí k 4. O.dobí dějin řádu. Od t~ doby
f'ád sv. Lazara, ř'ízen)' velmistry v Boigny, přestává bft církevním řádem a stává se nezávisl)'m řádem kapitulním, pod ochranou francouzsk)'ch králÚ. Podle
konkordátu r. 1517 byla designace velmistra právem krále s ratifikací volby generální kapituly řádu. Na přání císaře Karla V. obnovil sice papež Lev X. řád
sv. Lazara na O.zemí obojí Sicílie v Kapui, posvěcen)' dílem sv. Elzeara de Sa bran. Tak dochází k rozdvojen! řádu, sice na krátkou dobu, kdy větev v Kapui
je zcela odtržena od větve v Boigny a jejíhož velmistra nevolí rytíři, nfbrž je
přímo jmenován papežem. Když roku 1572 jmenoval papež Řehoř XIII. ctižádostiv~ho savoysk~ho v~vodu Emanuela Filiberta velmistrem sicilsk~ větve řádu
sv. Lazara, kter)' byl již velmistrem jim založen~ nov~ milice sv. Mořice,
sloučil oba řády a jejich majetky v řád sv. Mořice a Lazara, kter)' později se
stal italsk)'m královsk)'m vyznamenáním. Slučovací bulla z roku 1572 vyjímala
však O.zemí krále !panělsk~ho. Pokus v~vody savoysk~ho, získat velmistrovství
cel~ho řádu, byl odmítnut jak pařížsk)'m parlamentem, tak i generální kapitulou řádu v roce 1578 za velmistra Salviatiho.
Roku 1608 nastává daHí etapa v)'vojová, kdy zřizuje francouzsk)' král Jindřich IV. řád Pa1my Marie Karmelsk~ a jeho velmistrem jmenuje mark)'ze de
N~restang, tehdy jiz velmistra řádu sv. Lazara, čímž oba řády byly spojeny.
Každ)' nov)' člen byl přijímán do každ~ho z obou řádů současně. NejvětHho
vfznamu ve Francii získal řád za Ludvíka XIV., kter)' prakticky z něho vytvofil jak~si ministerstvo zdravotnictví, připojiv k němu majetky četn)'ch místruch nadací a vyhasl)'ch řádů. Řád byl pov~ren správou nov)'ch leproserií a hos5

pit~lú

i nemocnic, což bylo potvrzeno takt! bullou papežskl!ho leg~ta. Je zajímavl!, že roku 1666 vybavil se ř~d v Saint Malo v Bretani eskadrou 10 fregat k
boji proti pir~tŮm, ohrožujícím břehy Francie od Biskaje po Ostende. Roku 1677
zřizuje ř~d v Paríži, a to v rue Saint Claude, kr~lovskou n~mof1ú akademii.
Francouzskou revolucí, dekretem z 30.7 .1791, byla zrušena privilegia Udu a vyvlastněn jeho majetek a sídlo velmistra v Boigny bylo vyp~leno a zůsta
lo už v trosk~ch. I když za revoluce v emigraci hrabě de Provence, budoucí
kr~l Ludvík XVIII., jako velmistr ř~du jmenoval řadu nov9ch členů i z fad ruskě vedoucí vrstvy, mezi nimi i cara Pavla I., gener~la Suvorova, aj., nebylo
možno bez hmotnl!ho zajištění ř~du ho ani za restaurace obnovit, i když s~m
Ud de jure opět existoval. Tak dožív~ a přdív~ zchudl9 Ud ve svl! feud~lní
formě i p~d monarchie bourbonskl! a orle~nskl! při sedisvakanci velmistra a hlavních funkcionMú ř~du. Řád Parmy Marie Karmelskl!, zřizen5f jako Ud kr~lovsk5f,
se prakticky roku 1845 odděluje od řádu svatolazarskěho, kter9 pfežív~ v Levantě pod ochranou {ecko-melchickl!ho katolickl!ho patriarch~tu v Antiochii.
A tak v našem století, po několika pokusech před první světovou v~lkou,
doch~zí k nejnovější etapě ř~dovl!ho v5fvoje - k jeho znovuoživení jako nez~
visll! mezin~rodní organizace, řídíc( se ř~dov5fmi pravidly, jejimž cílem je
kromě sjednocení kfesťansk9ch církví, pěče o malomocnl! a o dílo humanity
vftbec. Z popudu patriarchy Cyrila IX. Mogabg~ba 17. 3. 1926 a po vytvoření
těhot roku {~dovl! rady v Paříži, obnovuje se činnost ř~du, prov~zen~ požehn~
ním papeže Pia XI. roku 1928 a to v Evropě i v Americe. Md je rozdělen
podle zemí na baliv~ty nebo velkopřevorství, je vytvořeno velkl! magisterium,
v jehož čelo vstupuje roku 1930 princ František z Bourbonu, vl!voda ze Sevilly,
pozděj~Í velmistr f~du. Jeho pěčí je vyd~n nov5f Udov5f statut a ceremoni~l.
Roku 1967 byl gener~lní kapitulou ř~dovou zvolen za velmistra princ Karel Filip Orle~nsk5f, vl!voda de Nemours. Řád spravuje leproseria ve Španělsku, kde
je takě uzn~na jeho suverenita, pracuje na díle humanity ve Francii a po celě
Evropě i Americe v podpoře boje proti lepře a lidskl! bídě. Neudiví proto, že i
daleko pod Andami nalěz~me útulky malomocn9ch sa n~pisem "Leprocomio de
la Cruz verde" /lepr6zní útulek zeleněho kříže/, kterě poskytují nešťastníkům
ošetření a naději na uzdravení. Z d~vnl!ho ovzduší ř~du se zachovalo několik
kr~sn9ch legend a v nejnovější literatuře.se vrací motiv svatolazarsk5f i v díle
ned~vno zesnull! polskl! spisovatelky Kossakově "Malomocn5f kr~l" a i řada v5ftvarníků obír~ se tl!maty ř~dov5fmi v cizině i u n~s /na příklad Bfetislav Štorm,
malíř Troup, Jan a Josef Flori~novl! a jiní/ i hudebně Jos. Kuhn. Řád před druhou světovou v~lkou vyd~val bohatě ilustrovan5f časopis La vie chevaleresque,
v~ímající, si i heraldiky a ot~zek spjat9ch s ideou ryn'?'ství a humanity. Po
v~lce pak v daleko prost~Ím vybavení je neperiodicky' vyd~v~n La croix de sinople.
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Čech~ch. JiŽ předem poznamen~v~m. že historick9ch pramenů o poMtku sva-

tolazarskl! mynenky je skutdné poskrovnu. Archiv~ř P. Tepl9 v Kronice jindfichohradeckl! uv~dí, že pfi zemskl! stezce b5fvala leproseria, o kter~ pečovali
Nenovl! ř~du sv. Lazara. Herain ve svě monografii o kostelu sv. Lazara v Praze
uv~dí, že tento rom~nsko-gotick9 kostelík s hospit~lem obstar~valo zvl~Št!Ú
bratrstvo, kterl! nemělo vlastního duchovního a proto církevní úkony vykon~val
kanovník ř'~du Božího hrobu z kostela na Zderaze. V době braniborskl! okupace
za V~clava II. kostelík s hospit~lem a hřbitovem jiŽ st~val a členovl! lazarskě
ho bratrstva v době tehdy zufícího moru pochovali zde na tisíce jeho obětí. Za
Jana Lucemburskl!ho a Karla IV. se Činí zmínky o donacích pro tento kostelík a
hospit~l. Po husitsk9ch v~lk~ch n~ležel kostel novoměstsk9m řez1úkům a za
Josefa II. byl roku 17 88 zrušen. Jeho rom~nsk9 tympanon s basreliefem vzkří
~ení sv. Lazara je uchov~n v lapid~riu Městskěho muzea v Praze a místo kostela
a hospit~lu je dnes zastaveno are~lem soudních budov a jen jměno Lazarsk~ ulice je posled1Ú tečkou tl! to d~vnl! historie. Tvrdí se, že i na mfstě tzv. Kl~šte
říčku, založenl!ho jako příbytek vdov majitelů Jindřichova Hradce roku 1534,
bylo pflvodně leproserium. Takě v Kutně Hoře b5fval v době gotickl! hospit~l sv.
Lazara, jehož nepatrně zbytky jsou zachov~ny. V n~bo~ensk9ch bouřích husitsk5fch zanikly mnohl! prameny a souvislosti, tak~e dnes t~peme v dohadech o
rozsahu díla ř~du sv. Lazara v Čech~ch a mužeme jen doufat v n~hodu, kter~
by n~s přivedla o krdček vpfed. V renesanci připomín~ z~služně dílo {~du sv.
Lazara Krištof Harant z Po lžic ve svl!m cestopisu po Sv. zemi. O mnoho století
později je mal~ zmínka ve vídeňskěm deníku Šporkově, kde svtlj špit~lní kostel v Kuksu označuje za kostel sv. Lazara a takt! jemu měl bft i ~pit~l v Kuksu
zasvěcen. Obraz olt~řní skutečně zobrazuje vzkří~ení Lazarovo a Spork zf'ejmě
chtěl nav~zat na špit~l sv. Lazara a na rytífsk5f ř~d tehdy ve Francii jdtě pln~
kvetoucí. Proi! upustil od svl!ho úmyslu dnes těžko uhodneme.
Renesance Udu sv. Lazara v nově době měla svůj ozvuk i u n~s. Roku 1937
bylo schv~lenozřízení velkopřevorství českěho, jehož deleg~tem byl jmenov~n
Dr. Karel Schwarzenberg, velkokřižník ř~du a současně t'ada osob z b5fvall! čes
kl! šlechty a z vefejněho života i duchovenstva. První kroky organizační a činy
dobroči1mosti byly v z~rodku ohroženy druhou světovou v~lkou a persekucí, kter~ si vyMdala Životy tfí člen!\. /Pilze, Hrubana a kanovnfka Bořka-Dohalskl!ho/,
po skončení v~lky byly vyt5fčeny velmi z~važnl! cíle a úkoly na poli charitativním, kterě však byly rovněž brzděny dalHm v5fvojem, takže se ř~d omezil na
drobnou charitativní činnost, což však bylo zcela znemožn~no z~sahem ned~v
n5fch let. Za ř~dov9 kostel sloužil ř~du kostel sv. Vojtěcha na Nověm M~stě v
Praze, symbolicky zvolen9 za zbořen5f kostelík sv. Lazara, ktery b5fval v jeho
poměrně blízkosti.
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Upomínkou na rytÍřsk1 původ ř~du zůstal požadavek při pfijím~rú osob po
I de justice/, aby prok~zaly aspoň 6 bezprostředních předkll. šlechtick~ho
púvodu.
Pro nenechtick~, katolick~ členy ř~du jsou udělov~ny stupně z nůlosti velnůstra I de grace nebo de d~votion/ a u příslušníků jin)řch křestansk)řch církví
stupně čestn~ I ď hmmeur/, ktelí po proveden~m prll.kazu původu mohou b)řt
tak~ po pdvu /de justice et ď honneur/ o
Jako nejniMí stupei'l členství jsou don~ti, pak dll.stojnici, rytíři, komturov~ a velkokřížníci /bailivov~/, při čemž členov~ po pr~vu mají v t~mže stupni přednost před ~leny ď honneur nebo de grace či de d~votion. OsoMm duchovním uděluje se stupeň kaplana nebo prel~ta i"~du.
Velkokřižník nosí velk)ř ř~dov)ř řetěz z bíle smaltovan)řch š'títkú se zelen)řm
heroldsk)řm kří:tem, z bíl)řch zlatem vrouben)řch medailonů ozdoben)řch uprostřed zelen)řm osmihrot)řm křížem s legendou Atavis et arnůs na vroubení a z
monogramu SLJ. Jednotliv~ ~l~nky jsou spojeny zlat)řmi zdoben)řmi mezičl~nky
z eliptick~ho medajlonku, zelen1m smaltem vrouben~ho a na protivn)řch stranách vych~zejí dv~ zlat~ lilie, jeŽ jsou v hrotech okvětních lÍstků pfipout~ny
dvěma zlat)řmi tetizkov1mi kroužky k monogramům a heraldick)řm <!l~nkúm
řetězu. Uprostřed n~prsní strany fetězu je velk)ř monogram SLJ uprostřed vavř'í
nov~ho věnce. Pod věncem je na zlat~ stužce zav~šena koruna v podobě, jak
uvedeno u znaku ř~dov~ho a mezi korunu a věnec jsou vsunuty dva zkři:žen~
meče. Pod korunou dvěma zlat)řmi oblou~ky je zav~šen Udov)ř osnůhrot)ř kHž
zeleně smaltovan)ř a zlatem vrouben)ř, ozdoben)ř uprostřed ov~ln)řm medailonem s obrazem Krista křísícího sv. Lazara, na vroubení medailonu je heslo Atavis et armis a mezi rameny kříže zlat~ monogramy SLJ. Velkokřižník pak na
lev~ straně prsou nosí hvězdu mající uprostřed zelen)ř heroltsk)ř ktíž a na vroubení n~pis Atavis et armis.
Komtuři nosí zelen)ř smaltovan)ř osmihrot)ř ktíž v jehož stfedu je kruhov1
medailon na aversu s Kristem ktís!cím sv. Lazara a na vroubeni s n~pisem Militaris Hospitalis Ordo Sti Lazari in Jerusalem. A na reversu postava Matky Boží
s dÍtětem. Mezi rameny jsou lilie /lípově lístky v českém velkopřevorství I,
nad křížem pak je zlat~ v~lečn~ trofej /z mal~ho brnéní a zelen)řm ktížkem
na prsou, s kolč! přilby obklopen~ halapartnami/ a distinkce je pak očkem provlečena pod f~dov)řm ŠtÍtkem zelen~ stuha k zavMen! na krku. Na lev~ straně
prsou nosí zeleně smaltovan)ř kříž. U rytíň1 je pak distinkce ř~dová totožn~ s
komturskou.
D&stojníci ř~du nosí tent)řž odznak jako rytífi, avšak bez náprsního kříže.
U don~tú se odznak nev~že kolem krku, n)řbrž zavěšuje na lev~ straně prsou.
Odznak tvoří medailon se zelen)řm smaltovan1m křížkem a s n~pisem Atavis
et arnůs, zavg'en)ř na zelené stuze bez vále~n~ trofeje.
pr~vu
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I

U členů po pr~vu je n~prsn! kli! i kfíž na z~věsu plně zelen1, kdežto u
ostatních členu je bíle lemov~n.
O užív~ni dědičn)řch znaku platí tyt~ž z~sady jako u podobn)řch rytÍfsk1ch
(~dů. Buď se dědičn)ř znak klade na osmihrot)ř zelen1 kříž nebo zelen)ř kříž ve
stříbrn~m poli tvoří holejší Mst štítu a rodov1 znak se umístí na větší zb1vající
Msti štítu, pokud není vyhrazeno čtvrcení ~títu tak, že do 1. a 4. pole se klade
znak f~du a do 2. a 3. pak rodov1 znak, jak je tomu u velmistra.
Mdov1 praporec je bíl)ř se zelen)řm heroltsk)řm křižem.
Každé velkoplevorství /bailiv~t/, associace, delegace nebo jin)ř ťizemní
svazek může mít sv~ho herolta, pověřen~ho vedením armoriálu a Udových
formalit. Funkčními hodnostmi je hodnost velkopřevora, převora, kanclUe,
almužníka, ceremoniMe a pod., kteří vykon~vajÍ agendu ř~dovou podle n~plně
sv~ funkce a podle ustanovení statutu a ceremoni~luo Kromě těchto distinkcí je
pro zvl~tní z~sluhy o ř~d a charitu udělov~na třístupřiov~ z~služn! medaile.
Pro l~ka(e pak, ktei"í se věnují obětavé l~čbě malomocenství prakticky nebo
vědecky, je určena zvl~ttní z~služn~ distinkce.
Md vydržuje dosud fadu leproserií ve světě, podporuje vědeck1 boj proti
lepře, kon~ charitativní skutky milosrdenství, zajiŠťuje ambulantní sanitní vozy
a podobně. Život jednotliv1ch členů fádu se ř'ídÍ z~sadami křesťansk1ch ctností
s povinnostÍ osobního denního milosrdenství a obětavosti. Úkol jistě z~služn)ř v
každ~ době.

Dr. J.

s.
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GENEALOGIE A GENETIKA

Genealogie je tak 11zce spjata s heraldikou, biografií a historií, že se obvykle necMpe, že je v jin~m směru souMstf biologick)řch věd a zvl.1ště spjata
s genetikou, t~ž s cyto-genetikou, eugenikou, etnologií a antropologií. To se
stane zřejm)i'm již při zběžn~ 11vaze. Cel)i' v)řvoj rostlinn~ho a živočišn~ho rozmnožováni spočívá na genealogick)řch základech.
Vděčíme za mnoho Francisi Galtonovi, současniku Charlesa Darwina, kter)i'
napsal knihu o Dědičn~m geniu a Darwinovy myšlenky byly ovlivněny a ovšem
nakonec pozměněny na základě inspirace, kterou mu poskytla tato kniha. Neboť Darwin se dom1úval např. že dvojčata mají sklon b)řt si podobnější než jejich ostatní sourozenci, protože žili v t~že děloze. Jin)i'mi slovy, Darwin pHjal Lamarckovu myšlenku, že prostředí nebo výchova vytvářť typ. Galton si
naproti tomu uvědomil, že existují dva typy dvojčat, - oby~ejná, narozená z
rihn)i'ch vajíček a ta, která jsou narozena z jednoho vajíčka, čim~ vznikají t.
zv. monozygotická neboli identická dvojčata. Tato dvojčata byla vždycky t~
hož pohlaví a povahy. Německý vědec Weismann prováděl v)i'zkumy, kter~
potvrdily Galtonovy názory o dědičnosti a byl tím pt'edchudcem moravsk~ho
opata Gregora Mendela. Mendelov)i'mi objevy do~lo k 11pln~mu potvrzení tohoto
hlediska Mendelov2m zákonem, kter)i' vedl v tomto století ke genetick~ vědě.
Jin)i'mi slovy, když pfihl~dneme k obsáhl)řm pracím na tomto poli, jako R. Ruggles Gatesovy Černošsk~ rodiny, pracím o genealogii hudebně nadan)i'ch lidí atd.,
je naprosto zfejm~. že to není v)i'chova, která hraje hlavní 11lohu jak se domnrvali Osvícenští filosofov~ (se sv)i'm pojmem "ušlechtil~ho divocha"), Lamarck
a více m~ně i Darwin, n)i'brž pfíroda, neboli dědičnost. Mimochodem, Galton
provedl transfusi krve mezi rnzn)i'mi odrůdami králík(! a ukázal, že jejich typy
se při daltím rozplozování nezměnily. Modenú krevní transfuze je demům potvrzováJÚm daleko větší, ba pt'evažujícf důležitosti dědičnosti nad výchovou.
Z mendelismu, kter)i' byl nyní vyvinut v genetiku, se vyvinul pojem genu
a chromosomu, na základě čehož se nyní chápe, že všechny dědičn~ rysy jsou
obsaženy v genech, kter~ opět jsou obsaženy v chromosomech, kter~ se vylučují a znovu kombinuji b~hem přenášení z jedn~ generace na druhou. Chromosomy jsou v párech; u člověka existuje 23 párů, což je celkem 46 chromosomů.
Matka přispívá jedním chromosomem z každ~ho páru, otec druh)řm. Otázka
pohlaví je určována chromosomy XY. Žena má 2 chromosomy X, zatímco mu~
pouze 1, ale doplněn chromosomem Y.
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Z toho vypl)řvá, podle genetiky a podle pozorován{ jak genetika funguje
v rodinách, etnick)řch skupinach a typech, že důležitost, která se dnes pl'ikládá
u lidstva v)i'chově jakoby tyto vědeck~ fakty neexistovaly a jako kdybychom
byli stále v druh~ polovině 18. nebo první polovině 19. století, je zcela neopodstatněná. Toto neporozumnění je vskutku velmi nebezpel':n~ a ~kodliv~ pro
11spěšn~ pfežití dobr)řch složek každ~ populace. Jsme ve skutečnosti tím čím
jsme nikoli k vůli podnebí, v kter~m vyrůstáme, nikoli díky typu vzdělán[,
kter~ho se nám dostalo, n)i'brž díky zděděn)řm genům. Všechny studie o identických dvojčatech a o v)i'chově to pt'esvědčivě dokazují, stejně jako studie o
pruměrn~m stupni inteligence u různ)i'ch ras, národu a sociálních tříd.
Je proto zfejm~. že studium lidsk~ genealogie (ve spojeni s historií, biografií a heraldikou u Uechty) není Mdn)i'm diletantismem, n)i'brž má značnou
vědeckou dŮležitost.

Zde chci na chvÍli odbočit a zmínit se o vztahu mezi heraldikou a genalogií. U ~lechtick)řch tříd evropsk~ společnosti (a v menším měfítku u rodin ve
Star~m Japonsku, kter~ měly "mon"), byla heraldika prostfedkem k regulaci
genealogie do t~ míry, že dovolovala nebo zakazovala zakládání rodin. Je to
určit)i' druh právnf mašinerie, jejíž původní 11čel - poněvadž vznikla v bitvě rozmit jednoho bojovníka od druh~ho se pfetvofil v kontrolu rodinn)i'ch svazků.
Do nedávn~ doby se směli šlechtici ženit a vdávat jen mezi sebou. Erb byl dů
kazem tohoto šlechtictví. Kromě toho, poněvadž nadání a schopnosti vždy v znikají ve společnosti a proto se odměňují a odměňovaly pov)i'~ením do ~lechtick~
ho stavu, přidávaly se geny schopnosti k 'šlechtick~mu plodícímu fondu. Nebyly
by však byly pfijaty, kdyby se nebyly mohly prokázat "tesserae nobilitatis"
(erbem) jako důkazem šlechtictví. V mnoh)i'ch zemích bylo požadováno dokonal~ šlechtictví před uzavřením svazku s důležit)i'mi '§lechtick)řmi, knížecími
a královsk)i'mi rodinami. To znamenalo, že bylo nutno se vykázat starobyl)i'm
šlechtictvím na základě dlouMho lineárniho rodokmenu v otcově nebo pronominální linii, nebo jednoho ze 4 šlechtick)řck prarodičii nebo i osmi "§lechtick)řch prarodičll. V někter)řch zemích bylo vyžadováno až 16 nebo i 30 prarodi~ů.

Tento požadavek důkazu Uechtictví erbem udržel rasov)i' typ horních tř'íd
nebo snad všech jihoamerick)i'ch zemí. Následkem toho přes vdker~
nusení, kter~ nastalo v těchto zemích mezi masami španasky a portugalsky
mluvících lidí, míšení mezi evropskou, indiánskou a n~kdy i ternošskou krví,
zustaly tyto horní úídy z největU části nedotčeny jako praví iberš'tí kavkasoidní
mnoh)řch

evropan~.

Heraldika je proto důležit)i'm pt'edmětem genealogick)řch studii vedoucí
11lohy vhšiny evropsk)řch národu, nebot byla součástí právní mašinerie řídící
navazování rodinn)řch svazků v souladu s pravidly a zvyky evropsk~ spole~nosti.
ll

Proto je heraldika,

pfedm~t

historicMho nebo

uměleck~ho z~jmu

pro

někoho,

hlavn~ dúlditá pro porozumn~ní púsobení genealogie a genealogie je zalo~ena

na t~ch z~konech d~dičnosti, kter~ se opírají prostlednictvím genetiky o biologick~ v~dy.

Abychom se vr~tili ke vztahu genealogie ke genetice: existuje další faktor,
za značně důležit)ř, ale kter)ř se ~asto zanedb~v~ nebo pfehlítí
nebo kter~mu se nepřikl~d~ ta důležitost, kterou zasluhuje. Je to oUzka v)řběru
přiměfen~ho partnera.
Tento princip je zfejm~ íičinn)ř u zvífat. Přes v)řjimky je tam pravidlem,
že stejn)ř se p~ří se stejn)řm ve v~ech přirozen)řch podmínk~ch. V abnormálních
podmínk~ch, jako když jsou zvffata v zajetí m~me-li s~hnout k extremnímu
příkladu, může b)řt tato z~sada poru~ena.
To, co si lid~ obyčejně neuvědomují je, že tent)řž faktor působí, i když
ne tak silně, u lidí jako u zvít'at. Profesor Karel Pearson provedl statistick)ř v)ř
zkum na tomto poli u lidí, kte1í vystudovali Cambridgeskou universitu a jejich
manželek. Když vyhodnotil charakteristick~ rysy manželek, do~el k v)řsledku,
že manželky se sobě podobaly v prům~ru stejně jako sestřenice z druMho kolena.
Po íivaze to není nijak překvapujÍcÍ, uvědomíme-li si, že pl'i volb~ manželky ~lověk patrn~ podvědomně hled~ rysy, kter~ existují v jeho vlastním rodinn~m prostledí. Namítne-li se, že sama svobodn~ volba manželek partnery
je novodob)ř íikaz, poněvadž dříve poř~dali sňatky rodi~e. pouze to posunuje
probl~m o jeden stupeň příbuzenství dozadu. Proto v takov~ spole~nosti by ekvivalent pravděpodobně vykazoval příbuzenství rovnající se sesďenicím z třetl'
ho spge než z druh~ho kolena. Faktem zúsův~. že i v rodiči pof~dan)řch si'latcích st~le působil princip přiměřen~ volby partnera.
Co se tedy týče evropsk)řch elitních tříd, byly nuceny že1ůt a vd~vat se
mezi sebou nejen působením heraldick~ kontrolní mašinerie, n)řbrž tak~ půso
bením biologick~ho faktoru přiměřen~ho v)řběru, kter)ř zaji~ťoval, že si opravdu bral rovn)ř rovnou.
Net budeme moci vyhodnotit genetick~ a soci~lní kriteria našeho předm~
tu, musíme vzít v íivahu tak~ jin)ř faktor. To jest, že kromě patrici~tu zemí,
kter~ dtíve patlily k Římsk~mu imperiu, celek vládnoucích a dobyvačn)řch tříd
od stredni po západní Evropu a od Skandir,avie po Severní ltalii a t~z Sicílii,
byl bud' nordick)ř, nebo z velk~ Části nordick)ř, Keltov~. Germáni nebo G6tov~.
Jelikož sami ltman~ byli Nordo-dinárští a staří Řekov~ Nordo-stt'edozemš'tí a
Mst Ibersk~ho obyvatelstva byla Nordo-atlantich~ho rasov~ho typu, znamená
že Evropa m~la a stále má ve skutečnosti ~lechtu, která jakožto typ se značně
pliklá!Ú k nordick~ rasov~ složce. Pamatuji se, Že pfi posledním kongresu na
belgick~ půdě, v Bruselu 1958 jsem řekl panu L. G. Pi noví, v)řzna~n~mu geneakter)ř pokl~d~m
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logoví a heraldikovi, že se vsázím, le uhodnu ke kter~ národnosti patří většina
členů kongresu.
Důvodem toho je, že, jak lze o~ekávat, tento kongres má mezi sv)řmi čle
ny větší procento rtechty než jakHoli jin~ mezinárodní shromá:ldění. Tudíž',
poněvadž evropská šlechta je do značn~ míry vzešlá z amalgamu, v němž dominuje určitá rasová složka, z toho vypl)řvá, že tvoří ve společnosti určitou
vrstvu, která je vskutku mezinárodní a přesahuje hranice, jazykov~ přehrady a
národnosti, k nimž my v~ichni patříme.
Proto máme, co se t)řče národnosti, určit)ř elitní kmen do značn~ míry t~
hož rasov~ho původu a tento kmen je vnitřně koherentní díky faktoru přiměře
n~ho v)řběru a regulován kromě toho heraldick)řmi pojmy o nutnosti, aby se
šlechta ženila a vdávala mezi sebou.
Až do posledních dvou nebo t{í století, přirozen)ř v)řběr, kter)ř působil ve
všech společensk)řch třídách, se uplatňoval i u šlechty. Z důvodu boje a proto,
že administrativní úřady byly dědičn~. byl přirozen)ř v)řběr aktivnr tím že eliminoval m~n~ schopn~ buď tak, že je ničil nebo tak, že je nechal klesnout do
niMích vrstev spole~nosti. Na druh~ straně, jak tomu stále je, schopní lid~ se
mohli vyšvihnout a b)řt během času plijati mezi šlechtu.
Proto existovala a do jíst~ miry stále ješte existuje v evropsk~ spole~nosti
elita odstupl'lovaná serií stupňů dolů přes. svobodná povolání k občanu a k pracujícím třídám.
Při všech těchto faktorech je jasn~. Že v genealogiích šlechtick)řch rodin
dochází k stál)řm vzájemn)řm sňatkům a díky příměřen~mu v)řběru existuje silná
tendence k opakování určit)řch rodinn)řch rysů od generace ke generací a dokonce i k zachovává1ú v rúzn)řch větvích t~že rodiny. Každ~ studium galerií
rodinn)řch portr~tů potvrzuje tento axiom, kter)ř jsme nevyhnutelně nuceni hlásat na základě faktŮ z historie genetiky, kterou jsme načrtli. Habsbursk)ř ret
je jedním takov)řm p{ípadem.
N~kdy působí genetick~ faktory v takov~ exklusivní společnosti škodlivě.
Nejl~pe znám)řm plípadem je hemofilie u něktet)řch potomků královny Viktorie
anglick~, vyvolaná na základě genetick~ mutace, která při určit)řch o~tn)řch
kombinacích genů vyvolává tento stav u někter)řch mužú pi'estože je přenášena
Ženanů.

Pro ilustraci jak je šlechta v Evropě navzájem spřízněna stačí vzít rodokmen
kterHoli star~ skotsk~ rodiny. Shledá se, :le většina jejich jmen je zp(i'zněna s
velkou Mstí ostatních skotsk)řch šlechtick)řch rodin. Odvozuje-li se přísluŠná rodina od evropsk~ praš1echty, pak bude příbuzenství zahrnovat tak~ t~mUvšech
ny královsk~ rodiny Evropy.
Genealogie není ovšem omezená jen na evropskou ~lechtu. Dosud jsem o
ní pojednával ve vztahu ke šlecht~ jednoduše proto, ~e to je třída, která heral-

13

dickou pr~v1Ú ma~inerií a soci~lními zvyky, které representuje, si zachovala
své rodokmeny a na z~kladě portrétov5řch galerii a historie jsme schopru vidět
jasněji její z~kladní genetické struktury a biologické nutkání k pl'iměi"enému
spojování než je tomu u jin5řch ttíd.
Vr~tíme-li se op~t k d(lu Francise Galtona, najdeme n~která překvapující
fakta o vlivu dědičnosti. Uk~zal např. že 109 anglich5řch soudctl v letech 1660
až 1865 poch~zelo z 85 rodin. Mnozí z nich byli pfíbuzní se soudci z doby před
rokem 1660. Mezi v9značn5řmi britsk5řmi st~nu"ky shledal, že 35 z nich se dalo
zařadit do 30 rodin. U nebritsk5řch st~tníku doš'el k tomu, že 13 velk5řch st~tní
ki\ pochAzelo z 9 rodin.
V případě velk5řch vojev~dcn shledal, že 32 pochá'zelo z 27 nebo i z 24 rodin. Ze slavn5řch spisovatelů byl Galton schopen zařadit 52 do 33 rodin, zatímco 65 vědců patřilo ke 43 rodinám. U básníku shledal, že 24 patlilo ke 20 rodinám.
Hudeb1Úci vykazují nejnápadněj~Í čísla, poněvadž je zřejmé, že s hudebním nad~ním se člověk rodí. Hudební talent nelze získat. Galton shledal pro
26 hudebníku pouze 14 rodin. Totéž platí pro malíře a u 1ůch m~me tytéž cifry,
26 na 14. Při studiích příbuzenství kněží udělal seznam 33 z Middletonovy Biographia Evangelica a zjistil, že pochAzeli z 25 rodin.
Galton uv~dí další skupiny, které by bylo zdlouhavé zde rozv~dět. Když
udělal souhrn všech zkouman9ch osob, zjistil, že ze 300 rodin pocházelo celkem 977 v5řznamn9ch muž~.
Je zajímavé si v~imnout toho, že v keltsk5řch zemích podle p(edkťesťans
k5řch druidick5řch principfi byly v~echny církevní úřady dědičné. Ve skotsk9ch
rodinn5řch jménech se odr~ží tato skutečnost - tak na pf. Mactaggart znamen~
syn kněze, Gillespie syn biskupa, Macnab syn opata a Macpherson syn farMe.
Tyto a jiné církevní atady přechAzely z otce na syna protože v té době neexistoval celib~t u kněží. Právě v této době keltské církev1Ú historie ddlo k pf'ekvapující mision~řské aktivit~. hlavn~ z ostrova Iony, kter~ uvedla kfest~mství
do mnoh5řch ě~stí Francie, Německa a Skandinavie. V této době rovněž dos~hly
svého vrcholu keltické křesťanské umění a věda.
D~dičný princip byl tak hluboce zakořeněn v keltské spole~nosti, že byl
dedičný každý ařad, ať u:l' pi~tce, harferu"ka, krorukáte rodokmenu atd.
Později, v době Reformace v protestantsk5řch zemích se staly mlad~í větve
~lechty v mnohých krajÍch kně:!'ími. A je zn~m5řm faktem, že kně:l'ství mělo
tendenci b9t plen~~eno z generace na generaci, že kněží měli sklon uzavírat
sňatky mezi vlastními rodinami a se ~lechtou, z které do znai!né míry plivodně
pocházeli. Havelock Ellis upozorrul ve sve studii Britský genius na pozoruhodné
ť1spěchy kněžských dětí ve všech oborech. Vysok~ inteligence dětí ze skotské
fary je tak dobře zn~ma, že sotva potřebuje zdt'lraznit.
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V případě Židovského rabinátu shled~váme nejen uzavír~ní sňatků uvrutř
knětské kasty, n5řbrž i tent9ž ť1kaz vysoké inteligence u dětí. Rovněž tak v In-

dii je téměř veškeré moderní vzděl~ní v rukou Brahmínské kasty, kter~ byla
pf'ed 4 tisíci lety dědičnou kněžskou kastou.
Na námitku většiny sociologii dnešní doby jakož i filosofů z doby Osvícenství, že totiž rodinné prostředím~ převl~dající v5řznam pro ťispěch jejich ostatních členů, lze odpovědět, ~e genetick~ fakta, kter~ známe, při nezaujatém
posouzení a ned~me-li se ovlivrut ideologiemi pňzn~vajÍ pfevl~dající v5řznam
faktorům dédič'nosti a nikoli prostfedí. Z~kony, které řídí rozmnožov~ní člově
ka jsou tytéž jako z~kony pro rostliny a zvířata a pro vypěstov~ní dobré odrudy
nedb~me na v5řchovu nýbrž na přírodu. Dále, každ5ř apriorní z~věr ze z~konů
genetiky vyznívá v tom smyslu, že z~kladní rozdíly a podobnosti jsou genetického původu. Studie o dvojčatech a o v9chově potvrzujÍ toto hledisko. Mámeli co Či1ůt s rasami a sociálními tř'ídami na š'iroké z~kladně, vidíme, že rozdíly
jsou převážně genetického pl1vodu. Statistické tabulky ve velkém díle Audrey
Shuey o Zkou~ení inteligence černoch!! se nedají odb5řt jako tisíce náhod. Galtonově průkopnické pr~ci proto d~vajÍ za pravdu naše pozdější znalosti o genetice a přestože nedocenil fakt přiměfeného v5řběru a pon~vadž tyto oUzky ve
svém díle neprozkoumal, jeho exposice je méně dokonalá. To nebyla jeho chyba, poněvadž byl na tomto poli průkopníkem. Avšak fakta, kter~ uv~dí, z11stávajÍ fakty.
Vezmou-li se tato fakta v úvahu spolu s na~imi pozděj~Ími vědomostmi,
uvědomíme si, že každá společ'nost je horizontálně rozdělena na společenské
třídy, vertik~lně na kraje, náboženství a jiné sociální jednotky, které vš'echny
vytv~řejÍ odli~né rozmnožovad skupiny.
Zde chci upozornit na dílo pana Nathaniela Weyla, které jsem uveřejnil
ve čtvrtletní revui Lidstvo, o ot~zce anglick5řch učen5řch pňjmení ve Spojen5řch
st~tech. Shledal, že vzal-li pfijmení, kter~ měli ve stfedověké Anglii vzdělaní
a učení lidé a zkoumal-li pak v5řznamné osobnosti anglického pi\vodu v Americe,
byla to tat~ž jména, jejichž nositelé zaujímají v soue!asné době vysok~ postavení. Ffiměfen5řm v5řMrem, tím, že se uzavírali stlatky mezi sobě rovn5řmi dl!sledně po přibližně 400 let a i po pťemístění do zcela odlišného prostředí, se p(enesly na potomky tytéž du~evní vlastnosti. Není pochyby že, pon~vadž fysické
i du~ev1Ú rysy jsou genetického původu, kdyby bylo možno vyhodnotit fysické
rysy, vykazovaly by rovněž rodinné podobnosti tak jako to vidíme u rodokmenů
rodin, jejichž portréty máme.
Poněvadž m~me všichni tendenci, až na malé v5řjimky, rozmnožovat se
uvnitř našich vlastních tříd, soci~lních a intelektual!Úch skupin, uvnitf našich
vlastních n~rodností, pak musí nevyhnutelně účinkem opětných kombinací genů
pfiměreným výběrem b5řt ve velké mÍ(e uchov~v~ni podobn9ch rysů v rodokmenu
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dech rodin. vysoce či nízce postaven;Ych a nejen u kr!lovsk;Y~h rodin jako jsou
Habsburkově.

Spíte než soci!lní podrní'nky (t. j. vJchova) pro kriteria, kter! zachov!vají
rysy, je to genetick! Mze ~ivota, kter! vytvAl'í spolei!nost a spole~ens
kě podnúnky, v nich!! v!ichni :lijeme. Jsou to tyto genetickě faktory, už{vaj{cí
někdy spole~ensk;Ych podnúnek pro vlasttú tičely (jako na pf. kdy~ zvl!š'mí zdě
děn! nebo fysick! tendence vytv~í specielní spole~enskA seskupem'), kter! vysvltluj( to, že jsme schopni uchov!vat důsledn.! rodinně rysy.

rodinně

Lt. Col. The Chevalier
GAYRE OF GAYRE AND NIGG
baron of WCHORESHYRE
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