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1. Úvod

Předkládaná  práce  se  zabývá  dějinami  německého  výzkumu  člověka  na  příkladu 

antropologa Waltera Scheidta, snaží se sledovat vývoj jeho myšlení od ukončení studií až po 

emeritování,  ukázat  jeho  vztah  k  dobové německé  vědě  o  člověku  a  podrobněji  rozebrat 

Scheidtovu klíčovou koncepci kulturní biologie („Kulturbiologie“).

Německá  antropologie  z  první  poloviny  20.  století  je  dnes  pro  mnohé  takřka 

synonymem pro pavědu a  (zne)užití vědy pro politické účely.  Po skončení druhé světové 

války byla chápána jako spoluviník jedněch z nejhorších zločinů v historii lidstva a podle toho 

s ní  také bylo zacházeno – byla  náležitě  „označkována“ a  vymazána z dějin  vědy.  S tím 

souvisela  i  určitá  obava  ze  všeho,  co  se  k  ní  historicky  blížilo  nebo  jen  připomínalo 

předválečnou dobu. Vzpomeňme jen na debatu kolem etologie Konrada Lorenze nebo kolem 

determinismu  rané  verze  sociobiologie  Edwarda  O.  Wilsona  směřující  mimo  jiné  i  tímto 

směrem.1 Dějiny antropologie, a to zejména vydávané v Čechách, se proto orientují spíše na 

sociální a kulturní antropologii anglofonní nebo frankofonní oblasti a německé myšlení zcela 

opomíjejí. Až na několik výjimek především z Německa se tedy reflexe tohoto období, resp. 

oblasti nekoná. Je bezpochyby nutno říci, že tento postoj k německé antropologii není zcela 

neodůvodněný, ale  spolu s generalizujícím odsuzováním určitého období dějin vědy se ze 

zřetele  ztrácí  velké  množství  myšlenek,  které  nebyly  s  nacismem v bezprostředním nebo 

nutném vztahu  nebo  které  nacismus  zneužil.  Mnoho  z  nich  může  být  ve  svých  oborech 

inspirativní  i  dnes  nebo  mohou  sloužit  jako  dobré  poučení  o  vývoji  a  změnách 

(antropologického) myšlení. 

Walter  Scheidt  je  právě  ukázkou  badatele,  který  nebyl  bezprostředně  spojen  s 

nacistickým  režimem  a  přitom  byl  autorem  teorií,  které  působí  poměrně  progresivně 

vykazujíce některé rysy současných koncepcí. Kvůli svému postavení v kontextu německé 

vědy nezapadá do stereotypní představy o německé antropologii a umožňuje dobře nahlédnout 

její různé podoby a podat celistvější obraz, než který je většinou prezentován. Na Scheidtově 

působení v antropologii od dvacátých let až po léta 60. lze taktéž alespoň zčásti nazřít některá 

specifika německého myšlenkového prostoru, který je od dnešního uvažování vzdálen možná 

ještě  více,  než  si  běžně  dokážeme představit,  ale  jehož aspekty  mající  kořeny hluboko v 

1Např.  Allen,  Elizabeth  et  al.  (Sociobiology  Study  Group  of  Science  for  the  People)(1975):  Against 
Sociobiology. The New York Review of Books, vol. 22, no. 18
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německé vědní tradici  se v evropském myšlení  zachovaly2 a  to i   navzdory poválečnému 

odvrhnutí velké části německé tradice. Život a dílo Waltera Scheidta tak může být chápáno 

jako svého druhu svědectví o německé vědě, a navíc antropologii, v průběhu pro německou 

tradici (k)rušného 20. století. 

Myšlení W. Scheidta se točí kolem otázek o podstatě rasy a jejím vzniku, o genetické 

určenosti  člověka,  o  roli  kultury  při  vývoji  člověka,  tedy  kolem  otázek  zcela  dobově 

typických nejen pro oblast Německa. Avšak způsob, jakým se na ně ptá a jak si odpovídá, se 

již vymyká hlavnímu proudu tehdejšího myšlení. Přichází se svou vlastní metodologií, která 

se  později  stane  standardním  nástrojem  antropologického  výzkumu,  a  svým  specifickým 

způsobem se inspiruje německou biologicko-antropologickou tradicí. Výsledkem je originální 

koncepce „Kulturbiologie“ snažící  se ukázat  podstatu lidských „ras“ a lidskou přirozenost 

jako  důsledek  dynamického  procesu  selekce  a  kulturního  vývoje  a  jako  jeden  z  mnoha 

projevů takřka vitalisticky chápaného „Života“. To vše prostřednictvím biologické metodiky a 

přírodovědného  způsobu  poznávání,  kterým  jedině  mělo  být  možné  postihnout  lidskou 

diverzitu.  Jeho výzkumy se  tak  po celou  dobu zaměřovaly  na  vytvoření  teorie  a  metody 

postihující  člověka vcelku mezi  jeho takříkajíc  biologickou a kulturní  přirozeností,  což je 

téma stále živé i v dnešní antropologii.

1.1 Cíle

Z úvodu vyplývající cíle jsou následující:

a)  Hlavním  cílem  práce  je  představit  koncepci  „Kulturbiologie“  vyvíjenou  W. 

Scheidtem od  dvacátých  let  a  pokusit  se  postihnout  její  zdroje  v  německé  tradici 

biologického  a  antropologického  výzkumu.  Dále  představit  teorie  rozvíjené  W. 

Scheidtem od poloviny 30. let, které měly být experimentálním rozvinutím původní 

koncepce „Kulturbiologie“, a postihnout tak myšlenkový vývoj W. Scheidta.

b) Pokusit se zasadit práci W. Scheidta do obecnějšího vědeckého kontextu, tj. nastínit 

širší  souvislosti  tehdejší  německé  antropologie  a  místo  Scheidtovy  práce  v  nich. 

2Viz. např. Stocking, George W. (ed.)(1996): Volksgeist as method and ethic: Essays on Boasian Ethnography 
and The German Anthropological Tradition. University of Wisconsin Press, Madison; Wisconsin
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Představit zejména základní přístupy a jejich vedoucí osoby ve výzkumu lidských ras 

a lidské přirozenosti.

c) Zčásti  rehabilitovat  obraz  německé  antropologie,  tj.  představit  i  výzkumníky  a 

myšlenkové směry,  které  nebyly spojeny s vědou využitou nacistickým režimem a 

které  tvořily  opozici  politicky  prosazované  vědě.  S  tím souvisí  i  nastínění  vztahu 

vybraných postav německé antropologie k režimu Třetí říše.

d)  Ukázat  podobnost  některých  závěrů  „Kulturbiologie“  (a  zčásti  také  jejího 

experimentálního rozvedení) ke stejně zaměřeným koncepcím současné doby, zejména 

k sociobiologickým teoriím Edwarda O. Wilsona.

1.2 Metody

K  vypracování  tématu  bylo  použito  primární  i  sekundární  literatury,  přičemž 

sekundárních  zdrojů  bylo  velice  málo.  K  Scheidtově  osobě  a  díle  lze  nalézt  jen  stručné 

zmínky i v těch nejobsáhlejších pracích týkajících se předválečné německé antropologie. Ta 

se většinou omezují jen na velmi stručná životopisná data a několik informací k Scheidtově 

profesnímu  zaměření  –  jak  můžeme  vidět  např.  v  syntéze  Rasse,  Blut  und Gene (1992), 

Schmulově  Rassenhygiene,  Nazionalsozialismus, Euthanasie  (1992), Weindlingově  Health,  

race  and German politics  between  national  unification  and Nazism,  1870-1945 (1989)  a 

mnoha dalších. V žádné literatuře nebyl Scheidt sám tématem a tvořil vždy jen doplňující 

informace, bylo tedy nutné z existující literatury vyabstrahovat potřebné informace a učinit 

syntézu. Samotné shrnutí dosavadních publikací zabývajících se W. Scheidtem však o sobě 

nestačilo a Scheidtovo zasazení do obecnějšího kontextu muselo být rozpleteno skrze rozbor 

jeho vztahů k těm osobám tehdejší  vědy,  na které odkazuje, vůči kterým se vymezuje,  se 

kterými  spolupracoval  apod.  Důležitým  sekundárním  zdrojem  se  nakonec  stala  také 

diplomová práce Dr. Bernda Gausemeiera, která se věnuje Scheidtově populační biologii, ale 

obsahuje i řadu cenných odkazů a hlavně jinde nedohledatelný Scheidtův životopis, jenž byl i 

samotný Gausemeier nucen čerpat převážně pouze z encyklopedického zdroje  Wer ist Wer. 

4



Stejně tak neexistuje v místě Scheidtova působiště žádná  pozůstalost po jeho osobě nebo jeho 

institutu.3

Nejdůležitějším  zdrojem informací  se  proto  stala  primární  literatura  a  to  zejména 

samotné Scheidtovy knihy,  kterých za celý svůj  život napsal včetně několika historických 

románů přes sedmdesát, a články v dobových odborných periodikách – částečně v Scheidtem 

vydávaném  Volk  und  Rasse,  dále  v  Der  Biologe a  v  Archiv  für  Rassen-  u.  

Gesellschaftsbiologie.  Pozornost  byla  věnována  zvláště  knihám  dotýkajícím  se 

„Kulturbiologie“ a jejího vývoje, experimentální rozvedení této koncepce bylo zpracováno 

více  z  poválečných  prací,  které  obsahovaly  detailnější  a  soubornější  informace.  Srovnání 

Scheidtových teorií s moderními pak proběhlo na základě rozboru hlavních prací Edwarda O. 

Wilsona (spolu s Ch. Lumsdenem). 

Doplňujícím  zdrojem  informací  byla  taktéž  e-mailová  komunikace  s  několika 

odborníky na dané téma, jednak s již zmíněným B. Gausemeierem (Berlín), dále s Dr. Boria 

Saxem (New York) a Prof. Rainerem Knußmannem (Hamburg). V české oblasti se těmito 

problémy příliš velké množství badatelů nezabývá a stejně tak neexistuje v českém prostoru 

ani příslušná literatura. O samotném W. Scheidtovi je zmínka např. jen ve sborníku Umwelt.  

Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla (2006).  Po českých knihovnách se vyskytuje 

pouze několik a to ještě ne k tématu práce relevantních Scheidtových prací a podobně ne 

všechna  sekundární  literatura.  Většina  zdrojů  se  tedy  musela  objednávat  ze  zahraničních 

knihoven, kde se kromě samotných informací následně vyhledávaly i odkazy na další práce. S 

tím související  finanční  nákladnost  nebyla  pro  vypracování  limitujícím  faktorem,  protože 

práce byla podpořena GAUK v rámci projektu 113607/2007, Výzkum chování zvířat a jeho 

politická využití. Teoretický význam a politicko-ideologické využití behaviorálního výzkumu 

v českých a německých zemích 1900-1945 (hl. řešitel Marco Stella).

 

3Gausemeier, Bernd (4.6.2007, osobní komunikace)
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2. Stručný životopis Waltera Scheidta

Walter Scheidt se narodil 27. července 1895 ve Weiler v Allgäu jako syn zubaře. Po 

vojenské službě v letech 1914-1918 započal v Mnichově studium medicíny a přírodních věd a 

promoval  v roce  1920  prací  „Somatoskopische  und  somatometrische  Untersuchungen  an 

Knaben des Pubeszensalters“, práci mu vedl Rudolf Martin (1864-1925)4. Pod vlivem jeho 

fyzické antropologie pokračuje v akademické dráze a již v roce 1923 se habilituje prací „Die 

Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa“5. S touto prací však končí jeho orientace na měřící 

metody a klasickou fyzickou antropologii jako takovou a započíná svůj zájem směřovat na 

tzv. genetický směr antropologie, který měl pod duševním vedením Fritze Lenze6 obohatit 

doposud jen měřící klasickou fyzickou antropologii o nový explanační přístup. Lenz ovlivnil 

Scheidta již za jeho studií medicíny a vedl ho postupně k rozumění antropologii jako části 

lidské genetiky (menschliche Erblehre),  jež má za úkol zkoumat zejména duševní dědičné 

vlastnosti. Proto Scheidt ještě v roce 1923 vydává „Einführung in die naturwissenschaftliche  

Familienkunde“, kde rozpracovává geneticky orientovaný přístup operující s genealogickými 

metodami.  Tento přístup k (rasové) antropologii měl být podle dobových myšlenek a také 

nakonec byl v úzkém spojení s rasovou hygienou. Ve stejném duchu pokračuje i ve své další 

publikaci, obsáhlé učebnici lidské genetiky a rasové vědy, „Allgemeine Rassenkunde“ z roku 

1925. Již o rok dříve ale pod sebe získává svůj vlastní institut a to Antropologické oddělení 

Hamburského musea etnologie, které se rokem 1933 stává samostatným institutem.7 

Působení v etnologickém museu se projevuje i v jeho pracích, konkrétně ve spojení 

rasové  biologie  s etnologickým  výzkumem.  V roce  1927  vydává  knihu  „Die  Elbinsel  
4Jeden z klasiků fyzické antropologie, který se v návaznosti na P. Brocu zasazoval o antropologii jako především 
biologickou  vědu  zkoumající  „přírodopis  hominidů  v  jejich  časových  a  místních  rámcích“.  Rozlišoval  dva 
podobory  antropologie  –  fyzickou,  zaměřenou  zejména  morfologicky  a  antropometricky  a  propojenou  se 
zoologií,  a etnologii.  Podařilo se mu rozvinout a standardizovat  měřící techniky,  které mu platily za základ 
antropologického výzkumu. Obliba jeho přístupu  začala slábnout s příchodem a rozvojem geneticky orientované 
antropologie ve dvacátých letech.
5publikováno 1924
6Fritz Lenz (1887-1976) byl lékař a genetik, žák A. Ploetze a E. Fischera. Zastával stanovisko genetického 
vývoje a podstaty rasy. Byl velkým zastáncem rasové hygieny, členem NSDAP, podílel se na přípravě „zákona k 
zabránění početí dědičně nemocného potomstva“ (Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses). Také se v 
1940 účastnil jednání při příležitosti příprav „zákona o eutanázii“ (Euthanasiegesetz), který měl ještě zostřit 
rasově hygienická opatření. Ten ale nevstoupil v platnost. Skrze své práce z dvacátých let ovlivnil i A. Hitlera. V 
roce 1931 prohlašuje, že chce sterilizovat třetinu německého národa. Po válce projde bez větších obtíží 
denacifikací a vede Institut lidské genetiky v Göttingen. V roce 1951 se ještě vyjádří: „Také mě velice rmoutí 
osud, který potkal miliony židů, ale nesmí nás to odrazovat od chápání biologických otázek čistě věcně.“
7Gausemeier, Bernd (1998): Walter Scheidt und die "Bevölkerungsbiologie". Freie Universität, Magisterarbeit, 
Berlin: str. 10
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Finkenwärder“, kde zavádí  a poprvé i v praxi používá svou metodu „místního populačně 

biologického výzkumu“ (bevölkerungsbiologische  Dorfuntersuchung).  Ta spojuje celkovou 

genealogii určité obce či stálejšího společenství s klasickým antropologickým výzkumem a 

s etnografickým  popisem  místních  zvyklostí  a  kultury  vůbec  (tedy  s popisem  místního 

„Kulturgut“, kulturního obsahu). Později se tato metoda stane velice využívanou, i když ne 

vždy v intencích, se kterými by mohl Walter Scheidt souhlasit.

Ve snaze rozšířit myšlenky obecně vědecké i své zakládá v roce 1926 časopis „Volk 

und Rasse“, již po roce je ale nucen vedení časopisu ponechat Otto Rechemu (1879-1966)8, 

protože vydavatel  „Volk und Rasse“ J.  F.  Lehmann si  přál  orientovat  časopis více rasově 

hygienicky.  Již  v této  době  na  začátku  jeho kariéry  je  tak  vidět  náznak pozdějších  sporů 

s nacionálně  socialistickými  fanatiky.  Po roce  1933 je  na  Hamburské  univerzitě  odebrána 

profesura filosofovi Ernstu Cassirerovi (1874-1945), který byl právě donucen emigrovat do 

Anglie kvůli  převzetí  moci nacisty,  a volnou řádnou profesuru získává právě Scheidt a to 

konkrétně pro rasovou a kulturní biologii. Nelze nijak tvrdit, že by byl Walter Scheidt zcela 

mimo myšlenkové prostředí nacistického hnutí, bezpochyby mu bylo, alespoň v této době, tj. 

na začátku 30. let, blízké a to zejména prostřednictvím rasové hygieny. Je to ostatně jasně 

vidět na jeho tehdejších pracích, zejména na práci „Träger der Kultur“, což bude vyloženo 

níže zejména v kapitole  o vztahu k nacionálnímu socialismu.  Jako jediný profesor rasové 

biologie v Německu ale nevstoupil do NSDAP a ještě k tomu se otevřeně stavěl proti „učení“ 

rasového  teoretika  H.  F.  K.  Günthera  (1891-1968)9,  čímž  se  dostal  do  otevřeného  sporu 

s Walterem Grossem (1904-1945)10, zarytým nacistou a vedoucím Rasově politického úřadu 

NSDAP. Také odmítal vyučovat rasovou vědu studenty medicíny, což se tehdy od člověka 

jeho postu očekávalo, a to vůbec ne z důvodu nějakého odporu vůči rasové vědě jako takové, 

ale spíše kvůli tomu, že měl odlišný názor na její výuku a zaměření. Čím dál tím více se tak 

vzdaluje rasově vědeckému „mainstreamu“ a koncem 30. let se začne zabývat experimentální 
8Otto Reche studoval u E. Haeckela a také G. Thillenia. Habilitoval se pro antropologii a etnologii v Hamburgu, 
kde byl také svého času spolupracovníkem při Museu etnologie, kde Scheidt později působil. Daleko více než 
Scheidt  se  rasově  hygienicky  angažuje  –  zakládá  např.  „Společnost  pro  rasovou  péči“  (Gesellschaft  für 
Rassenpflege)  a  „Německou  společnost  pro  výzkum  krevních  skupin“  (Deutsche  Gesellschaft  für  
Blutgruppenforschung),  má lví  podíl  na  rozvoji  a  provozu  posudků o  původu a  je  v  kontaktu  s  mnohými 
nacistickými organizacemi.
9Jeden  z  předních  představitelů  a  zastánců  „nordické  myšlenky“,  popularizátor  nacionálně  socialistického 
smýšlení a jeho podporující vědy a tudíž za Třetí říše velice vážená postava.
10Gross  byl  lékař  a  člen  Nacionálně  socialistického  svazu  lékařů.  Do vedení  Rasově  politického  úřadu  byl 
jmenován v roce 1934 poté, co tento úřad vznikl přejmenováním Úřadu pro populační biologii a rasovou péči, 
který sám založil. Autor mimo jiné také knihy Rasově politické předpoklady vyřešení  židovské otázky (Die 
rassenpolitischen Voraussetzungen zur Lösung der Judenfrage). Spor se týkal Scheidtovy neochoty vstoupit do 
NSDAP – hájil se tím, že je předně vědec a s politikou nemá nic společného, viz. níže.
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psychologií  s cílem odhalit  přírodovědné základy duševních schopností  člověka,  konkrétně 

význam vegetativního systému pro utváření a podstatu lidského charakteru. V této době, snad 

ze snahy rozšířit své myšlenky a najít pro ně zastánce, začíná pod pseudonymem Berchtold 

Gierer psát historické romány, ve kterých je znát rukopis rasového biologa.11

Po válce stále pokračuje ve svých výzkumech na poli experimentální psychologie a 

rozvíjí svou koncepci „Inbildlehre“ a to až do roku 1963, kdy odchází na odpočinek. Ani po 

odchodu  ze  svého  institutu  nepřestává  v žádném  případě  publikovat.  Vydávané  práce 

pokračují  v jeho  specifickém stylu  odděleném od  hlavního  proudu  válečného  a  později  i 

poválečného  myšlení  a  začíná  se  zajímat  o  „západní“  antropologii,  ve  které  se  podle  něj 

objevovaly podobné přístupy jako v jeho pozdějších pracích (srovnávací výzkum chování, 

psychoanalýza  a  kulturologické  přístupy)  a  v jejíchž  poznatcích  sám  spatřuje  potvrzení 

některých svých německou rasovou vědou opomíjených myšlenek.12 Antropologie se podle 

něj měla zabývat všemi otázkami, které se nějak týkaly biologické podstaty člověka – nikdy 

nepochyboval,  že  by  antropologie  měla  být  čistě  jen  přírodní  exaktní  vědou,  vše 

„duchovědné“ samo o sobě mu bylo spekulací a mělo být vždy opřeno o exaktní výzkumy. 

Jeho koncepce „Kulturbiologie“ a potažmo i „Inbildlehre“ jsou toho důkazem.

Walter Scheidt umírá 8. září 1976 v Lindenbergu v Allgäu.

11Např.  Gierer,  Berchtold  (1940):  Geschlechter  am See.  Propylaen-Verlag,  Berlin.;  kde  autor  sleduje  život 
několika generací rolníků z oblasti Bodensee od konce 14. století. Život rolníků je velice těžký, ale velice jim ho 
ztěžují  místní páni a zejména kláštery, na kterých se stávají existenčně závislí. Proto mnoho rolníků odchází do 
měst za vidinou lepšího života, kde však  ztrácí spojení se svou rodnou půdou a rodinou svých předků.
12Scheidt,  Walter  (1951):  Anthropologie  seit  1900 in  der  Vereinigten  Staaten,  in  West-  und in  Ost-Europa. 
Anthropologisches Institut, Hamburg: str. 11
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3. Ideové zdroje

Walter Scheidt vyrůstal v prostředí rodící se rasové hygieny a tak není divu, že je celé 

jeho myšlení prostupováno ba přímo určováno rasově hygienickými koncepty, ač se od nich 

v pozdějších  letech  odvrací,  resp.  nahrazuje  je  svými  vlastními  originálními  myšlenkami, 

zůstává  stále  v jejich zajetí  i  v pozdějších letech,  jelikož  i  ona jeho originalita13 je  pevně 

zakořeněna  právě  v rasové  hygieně.  Ta  však  nebyla  jedinou  inspirací,  zásadní  roli  hraje 

specifický  darwinimus  německé  tradice  té  doby,  vycházející  z recepce  Darwinova  díla 

zejména Ernstem Haeckelem a jeho školou a  navazující  tak na romantickou a  vitalizující 

německou biologii.  Plodem této tradice je také dílo Jakoba von Uexkülla, i  mimo biologii 

velice vlivného myslitele,  jehož Scheidt,  ač na něj nikde explicitně neodkazuje, uznával a 

jehož  nauka  o  umweltu  (Umweltlehre)  ho  velice  ovlivnila.  Ovlivněn  byl  také  tehdejší 

etnologií,  zejména  při  svém  působení  v Hamburgu  a  ve  svém  popisu  třicetileté  historie 

Antropologického  institutu  Hamburské  univerzity  výslovně  děkuje  za  důležité  podněty 

zejména Georgu Thileniovi (1868-1937)14, tehdejšímu vedoucímu Musea pro etnologii, díky 

němuž  prý  vznikla  v Hamburgu  škola  etnologie,  která  neměla  na  žádné  jiné  univerzitě 

v Německu  obdoby.  A  zároveň  přiznává,  že  kontakt  s touto  školou  byl  pro  další  vývoj 

Antropologického institutu, na kterém působil, určující.15 Neméně důležitým zdrojem, který 

se však stal spíše důsledkem inspirací předchozích, byla genealogie Otto Lorenze a její rasově 

hygienická  aplikace.  Scheidt  ji  rozvinul  do specifické  podoby a prakticky jí  vyjádřil  svůj 

světonázor později ústící v dynamické chápání rasy (a tudíž i kritiku po roce 1933 hlavního 

proudu antropologie) a v jeho koncepci Kulturbiologie.

13Mühlmann (1986) dokonce tvrdí, že byl nejinovativnějším rasovým biologem 20. a 30. let
14Význačný německý etnolog. Nejprve studoval medicínu,  habilitoval se v anatomii a profesorem antropologie a 
etnologie se stává v roce 1900, poté až do 1935 pracuje právě v Hamburském museu etnologie. Jako ředitel 
Musea  uspořádal  výpravu  do  Melanésie  a  Mikronésie  za  výzkumem tamních  obyvatel  a  sběrem exponátů. 
Účastníky  této  „Große Hamburger  Südsee-Expedition“ byli  mimo jiné  také  Otto Reche  a  funkcionalisticky 
laděný etnolog a sociolog Richard Thurnwald.
15Scheidt, Walter (1954b): Dreissig Jahre Anthropologisches Institut der Universität Hamburg 1924-1954: Ein 
Arbeitsbericht. Anthropologisches Institut, Hamburg: str. 4 
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3.1 Rasová hygiena

Je  německou  odnoží  eugeniky,  kterou  založil  sir  Francis  Galton  (1822-1911).  Jak 

rasová hygiena tak eugenika si kladly za cíl šlechtit člověka k předem stanovenému ideálu, 

předpokladem tohoto byla striktní dědičnost znaků, které měly být (uměle) selektovány za 

účelem  dosažení  onoho  vysněného  genotypu.  Anglická  eugenika  Galtonova  (zaměřená 

především na šlechtění  psychických vlastností)  se snažila prakticky jen o urychlení  lidské 

evoluce, která byla tak jako tak chápána jako progresivistická, a protože samotný přírodní 

výběr je ve svých účincích a projevech daleko pomalejší  než výběr  umělý,  je potřeba ho 

podpořit vnějšími zásahy.16 

V Německu je však Darwinova nauka o přírodním výběru přijata jinak než v Anglii, 

recepce Darwina zde probíhá v době Bismarckova  Kulturkampfu, kdy v rámci úpadku vlivu 

církve a konstruování německého národa někteří hledají jakési nové (sekulární) náboženství a 

darwinismus a jeho sociální implikace tak díky tomu získávají na oblibě. Také stále stoupající 

nacionální cítění  v Německu jako by se promítlo i do biologického myšlení, kdy za jednotku 

selekce byla v německém prostoru považována spíše skupina či druh než jedinec, který jako 

takový začínal znamenat čím dál tím méně. Zřejmě nejdůležitějším rysem německé recepce a 

později  kontextu  Darwinova  díla  ale  byly  antimodernistické  tendence  v tehdejším 

myšlenkovém prostředí. Objevují se různá romantizující völkisch hnutí odmítající vše, co má 

co do činění s modernitou, zejména však odmítající civilizaci, ve které vidí zdroj odklonu od 

přirozeného řádu a počátek úpadku, krize a degenerace. Německý národ a jeho budoucnost je 

ohrožena  kvůli  negativnímu  vlivu  měst  a  života  s nimi  spojeného  na  zdraví tělesné  i 

psychické  – lidé  v těchto  „líhních  modernity“  chřadnou a  „změšťují“  („Verstädterung“).17 

Toto bylo spojeno s antisemitismem, jelikož Židé byli bráni jako typický „národ civilizace“, 

tj.  měli  mnoho vlastí,  jazyků,  žili  ponejvíce ve městech,  kde se živili  obchodem a přitom 

postrádali vztah k půdě, vlastní homogenní tradici a nebyli spojeni s přírodou a jejími zákony. 

Civilizace  nepředstavovala  nebezpečí  degenerace  pouze  tělesné,  ale  i  psychické.  Pojem 

psychické degenerace byl v rámci rasové hygieny nejvíce rozpracován Emilem Kraepelinem 

(1856-1926),  který  přejal  pojem degenerace  vytvořený  psychiatrem Benedictem Morelem 

(1809-1873).  Tato  degenerace  způsobuje  úpadek  přirozených  instinktů  –  např.  pudu 

16Weingart, Peter, Kroll, Jürgen, Bayertz, Kurt (1992): Rasse, Blut und Gene. Suhrkamp Verlag, Fankfurt am 
Main: str. 16
17tamt. 51
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sebezáchovy  (což  má  za  následek  více  sebevražd),  potravního  instinktu  (s  následnou 

obezitou) a pudu rozmnožovacího (v důsledku čehož se objevuje homosexualita a onanie). Za 

nejnáchylnější  k těmto  psychickým obtížím  označil  právě  Židy.18 Přesně  tímto  způsobem 

argumentuje Otto Ammon (1842-1916), který v knize Die natürliche Auslese beim Menschen 

(1893) přímo obviňuje z úpadku města, kam se stěhují nadaní lidé za prací, ale přitom zde 

mají méně potomků, ale kam se stěhuje i spodina a s nadanými se mísí.

Největší  podíl  na  rozšíření  i  způsob  vnímání  darwinismu  v Německu  měl  Ernst 

Haeckel  (1834-1919)19,  pro kterého byl  darwinismus komplexním světonázorem.  Asi  jako 

první vnesl do německého darwinismu pesimismus úpadku a aplikoval ho také na společenské 

jevy,  zrušil  (v  rámci  svého  monistického  náboženství)  hranici  mezi  přírodními  a 

společenskými  jevy  a  poukázal  na  to,  že  umělý  výběr  může  znamenat  odklon  od  onoho 

všemocného  zákona  života,  tj.  od  principu  přírodního  výběru  jako  zdroje  evolučního 

pokroku.20

Explicitně rasově hygienická kniha Wilhelma Schallmayera  (1857-1919)  Über die  

drohende körperliche Entartung der Kulturmenschheit z roku 1891 již obsahuje vše, co by 

správná  rasově  hygienická  práce  měla  mít.21 Už  jako  student  medicíny  si  Schallmayer 

uvědomil, že přírodní selekce je „narušována“ právě medicínskými zásahy, které jsou vůči 

přirozenému výběru velice necitelné a uzdravují jednotlivce, namísto uzdravování lidského 

druhu. Jako v tomto smyslu sympatičtější část medicíny proto chápal hygienu (právě medicína 

a hygiena byla výchozím bodem jeho myšlenek, pro Galtona, ač také studoval medicínu, byla 

pro jeho účely důležitější statistika, sociologie a pak teprve biologie). Samotný pojem rasové 

hygieny ale zavádí až Alfred Ploetz (1860-1940)22 v knize Die Tüchtigkeit unserer Rasse und 

der Schutz der Schwachen z roku 1895, kde navazuje na Schallmayerovu „hygienu“ a pokouší 

se  o  exaktní  diagnózu  generativního  úpadku  a  taky  o  vytvoření  „terapie“  pro  zabránění 
18tamt. 49
19Biolog, filosof a první ze zastánců Darwinova díla v Německu a jeho hlavní popularizátor. Jedna z největších 
postav  tehdejší  německé  biologie.  Ačkoliv  mluvil  o  nebezpečí  společenské  degenerace,  je  problematické 
považovat Haeckela jako takového za hlavního inspirátora rasové hygieny.
20tamt.  79;  srov.  Hossfeld,  Uwe (2005):   Geschichte  der  biologischen  Anthropologie  in  Deutschland.  Franz 
Steiner Verlag, Stuttgart: str. 178
21Weiss, Sheila Faith (1986): Schallmayer and the Logic of German Eugenics. Isis, vol. 7, no. 1: str. 35 a dále. 
Konkrétně Weiss uvádí snahu řešit řadu sociálních problémů způsobených industrializací (jako alkoholismus, 
sebevraždy, střední třídou obávaný nárůst dělnictva, prostituci, větší počet duševně nemocných atd.), problém 
degenrace, „protiselekce“ narušující harmonii „těla národa“ a to sice skrze teorii sociálního darwinismu a praxi 
medicíny.
22Žák germanofila Felixe Dahna, díky němuž jako životní úkol pocítil povznést germánskou rasu. Kromě své 
rasově hygienické aktivity také zastánce nordické myšlenky – spolu s F. Lenzem zakládá tajný spolek Ring der 
Norda s cílem podporovat nordicko-germánskou rasu. V roce 1936 je Hitlerem jmenován profesorem za zásluhy 
o Třetí říši.
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úpadku, tento svůj přístup se snaží podložit „genetickým“ (erbbiologisch) výzkumem, jak to 

ostatně vyžadoval už Schallmayer.23 Jako mladý student patřil ke spolku, jehož cílem bylo 

založit  „komunistickou“  kolonii  pangermanického  obyvatelstva  v Severní  Americe  podle 

společenství „Ikaria“ podle knihy24 francouzského sociálního utopisty Étienna Cabeta, odjel 

proto  na  čtyři  roky  do  Spojených  států,  kde  vyhodnocoval  šance  na  uskutečnění  tohoto 

projektu, ale nakonec dospěl k názoru, že projekt nemá příliš mnoho naděje a zklamán se 

vrátil domů. Tak jako jiní „rasoví hygienici“ studoval i Ploetz medicínu, a to konkrétně ve 

Švýcarsku, v Německu nemohl z důvodu špatného závěrečného vysvědčení z gymnázia25. Po 

studiích odchází do Berlína a vstupuje do Berlínské společnosti pro antropologii a etnologii, 

kde  se  mimo  jiné  pozná  s Richardem  Thurnwaldem  (1869-1954)26 a  spolu  s ním  a  ještě 

s Ernstem Rüdinem (1874 – 1952)27 zakládají Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie. Je 

asi  také zásadní  postavou pro institucionalizaci  organizované  rasové hygieny (založil  také 

v roce  1905  Gesellschaft  für  Rassenbiologie,  kterou  zamýšlel  jako  jednu  z mnoha  částí 

v budoucnu  vzniknuvší  Internationale  Gesellschaft  für  Rassenbiologie;  spolek  měl  spíše 

charakter reformní a vzdělávací než vědecký, ostatně už i jeho nejdůležitější  kniha z roku 

1895 měla v předmluvě jasně napsáno, že je orientována spíše na sociální praktiky než na 

vědce28). Z počátku ale nebyla rasová hygiena vůbec spojena s rasismem jako takovým (ač 

nesla u některých prvky antisemické) a to ani u Ploetze, který zpočátku odmítal  hovořit o 

systémovém členění  ras a  chápal  rasu spíše jako biologickou jednotku se svým vývojem, 

populaci žijící v daný čas na daném místě, statický (systematický) rasismus infiltruje (nejen) 

rasovou hygienu teprve později spolu se stoupající oblibou myšlenky o árijské nadřazenosti. 

Z důvodu onoho pesimismu a strachu z úpadku se tak rasová hygiena orientuje spíše 

negativně,  tj.  oproti  Galtonově  pozitivní  eugenice  snažící  se  jen  o  podporu  oněch 

„hodnotnějších“, tedy o zušlechťování populace, která není sice dokonalá, ale zároveň nestojí 

před  zánikem,  se  rasová  hygiena  pokouší  o  zastavení  úpadku skrze  vyloučení  těch,  kteří 
23srov.  Saller,  Karel  (1961):  Die  Rassenlehre  des  Nationalsozialismus  in  Wissenschaft  und  Propaganda. 
Progress-Verlag, Darmstadt: str. 19 a dále
24Cabet, Étienne (1950): Cesta do Ikarie. Praha, Vorbis
25Weingart; Kroll; Bayertz (1992): str. 192
26Funkcionalisticky orientovaný etnolog a sociolog, původně právník. Spolupracoval s Museem pro etnologii v 
Berlíně a v Hamburgu. V letech 1914-1917 působil ve Spojených státech a stal se známý i mimo Německo. 
Scheidt se o něm zmiňuje v souvislosti s jeho pojmem „Siebung“, který převzal a upravil.
27Lékař a psychiatr, působil v Berlíně u předního psychiatra své doby E. Kraepelina a byl blízkým přítelem A. 
Ploetze. Velmi aktivní člen NSDAP, podílel se např. na vypracování sterilizačního „zákona k zabránění početí 
dědičně nemocného potomstva“ (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses), o kterém se vyjádřil, že je to 
„nejhumánnější  čin v historii  lidstva“.  Silné vazby k politickým osobám Třetí  říše.  1939 získává od Hitlera 
Goethovu medaili za vědu a umění.
28tamt. 202
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úpadek reprezentují nebo přímo způsobují.29 V takové konstelaci je zušlechťování nesmyslné 

a zbytečné, je třeba nejdříve vědecky objevit, jak se degenerace přenáší a jak je tomu možné 

zabránit. Rasová hygiena nabízí jednoduché vysvětlení – úpadek a degenerace se šíří skrze ty 

zdegenerované,  jež  se  „geneticky“  podílejí  na „tělu  národa“  (Volkskörper),  tj.  na celkové 

populaci.  Proto také hraje zásadní roli genetický výzkum člověka, je podmínkou existence 

efektivního nástroje „správy“ populace, totiž přímých rasově hygienických opatření. Odhalení 

základů dědičnosti umožňovalo vyjasnit kauzální vztahy a činit prognózy, přenést tak teorii 

do  praxe.  Základními  se  proto  stala  dvě  paradigmata,  navzájem  propojená:  genetika  a 

populační  biologie.30 Genetika  (Erblichkeitslehre)  spolu  s populační  biologií  se  tak  stává 

nedílnou součástí antropologie, ba přímo jejím základem.

Důsledky  modernizace  jako  je  urbanizace,  industrializace  a  zchudnutí  mas, 

liberalismus, vznik nových společenských tříd a zánik či úpadek tříd starých mohou za zánik 

starého  přirozeně fungujícího  řádu  reprezentovaného  kolektivním  (tj.  nadindividuálním) 

genotypem (Erbgut) a znalost přírodních (přirozených) zákonů má zajistit adekvátní odpověď 

na nastalou změnu a schopnost zajistit si existenci v tomto holém boji o přežití. Myšlenkový 

kontext rasové hygieny se tak vyznačuje přímo panickým strachem ze ztráty přirozenosti a 

autenticity,  jejímž  důsledkem  má  být  degenerace  až  zánik.  Výsledkem  je  zvláštní 

ambivalence, kdy na jedné straně stojí optimismus pokroku 19. století a na straně druhé strach 

doprovázený  pesimismem  úpadku  –  (iracionalistický)  pesimismus  je  legitimizován 

(racionalistickou)  vědou,  konkrétně  darwinismem,  který  ale  samozřejmě  nesloužil  jen 

k zaštítění  strachu,  ale  představoval  i  „nástroj  reakce“.31 K těmto  úkolům se  velice  dobře 

hodil, zejména pro jeho progresivistické a silně materialistické chápání, jež umožnilo jakousi 

depersonifikaci  pohledu  (nejen)  na  člověka  a  spolu  s ostatními  rysy  (převážně  právě 

německého) myšlení dalo vznik nadindividuálnímu smýšlení,  ve kterém jedinec a hodnota 

sebeurčení neznamená takřka nic,  resp. je jen prostředkem k blahobytu  celku a celkového 

domněle přirozeného řádu.32 Údajně objektivně existující zákony života (Lebensgesetze) se 

stávají  měřítkem pro  „přehodnocení  všech  hodnot“,  které  však  není  principem překonání 

29Schmuhl,  Hans-Walter  (1992):   Rassenhygiene,  Nazionalsozialismus,  Euthanasie:  von  der  Verhütung  zur 
Vernichtung "lebensunwerten Lebens", 1890-1945. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen: str. 54 a dále
30Weingart; Kroll; Bayertz (1992): str. 18
31srov. Hutton, Christopher M. (2005): Race and the Third Reich. Polity Press, Cambridge: str 13-15
32srov.  Weindling,  Paul (1989):  Health,  race  and German politics  between  national  unification and Nazism, 
1870-1945 . Cambridge University Press, Cambridge: str. 218
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modernity ve smyslu Nietzscheho postmodernismu33, ale spíše principem strachu z modernity, 

antimodernitou.

3.2 Genealogie a „Familienforschung“

Jak bylo  již  výše  řečeno,  základními  paradigmaty  rasové  hygieny byly  genetika  a 

populační biologie. A přesně v tomto okruhu témat také Scheidt na začátku 20. let pracuje. 

Poté, co se rozejde se školou klasické fyzické antropologie u Rudolfa Martina, obrací svůj 

zájem na palčivou otázku rasové hygieny a to sice, jakým způsobem lze v populaci rozeznat 

nositele určitých znaků, jak pochopit jejich dědičnost a tím porozumět generativním zákonům 

v populaci.  Zatímco  klasická  fyzická  antropologie  Martinovy  školy  se  omezovala  jen  na 

popisování  znaků,  přístup  rasové  hygieny  si  vyžadoval  přístup  explanační.  Scheidt  proto 

vyvinul  specifickou metodu výzkumu rodiny (Familienforschung)  teoreticky  představenou 

zejména  již  v roce  1923  vydané  knize  Einführung  in  die  naturwissenschaftliche  

Familienkunde (Familienatnathopologie), kde definuje Familienforschung jako genealogický 

výzkum sociálních jednotek (doslova Lebenseinheiten) sestávajících z určitých genealogicky 

spřízněných osob. To vše má být podřízeno genetickému náhledu, jelikož je podle něj celá 

Familienkunde nedílnou součástí samotného genetického výzkumu, bez níž je genetik ztracen. 

Je to tedy jen pomocná věda,  skrze kterou teprve může vzniknout  plodná nauka o lidské 

dědičnosti. Cílem této metody má být zjištění souvislostí pozorovatelných vlastností pokrevně 

spřízněných lidí se stupněm jejich příbuznosti nebo jen způsobem života.34 Scheidt ale nebyl 

první,  kdo  zkoumá  rodinu  a  její  genealogii  –  po  znovuobjevení  Mendelových  zákonů 

dědičnosti  se podobnou cestou ubírá i  medicína jako taková (např.  Rüdin či  právě Lenz), 

Scheidt bere její postupy jako „předobraz“ své vlastní za hranice pouhé medicíny sahající 

metody a rozšiřuje ji na antropologii.35

Jako první  spojuje genealogii  a  lidskou genetiku  německý historik  Ottokar  Lorenz 

(1832-1904) ve své knize „Lehrbuch der gesamtem wissenschaftlichen Genealogie“ z roku 

1898. Cíl genealogického výzkumu formuluje již v dost biologických termínech: „sledování 

člověka v jeho osobních rodinných a rodových vztazích, podléhající ve svých psychických, 

33srov. Kouba, Pavel (1995): Nietzsche. Filosofická interpretace. Český spisovatel, Praha: str. 150 a dále
34Scheidt, Walter (1923):  Einführung in die naturwissenschaftliche Familienkunde (Familienatnathopologie). J. 
F. Lehmann’s Verlag, München: str. 5
35tamt. 12
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duševních a společenských vlastnostech změnám“. 36 Sám si ale nemyslel, že by genealogie 

mohla být základem biologického „sledování“ populace tak, jak to chápala rasová hygiena, 

vytvořil ji spíše jako základ výzkumu „psychických, duševních a společenských vlastností“, 

měla být pomocnou vědou (i když velkého významu) jak pro vědy společenské tak i pro vědy 

přírodní. Označil  ji  za „most, na kterém se dějepisné i přírodní vědy potkávají a potkávat 

musí“.37 V jeho době  nebyl  ještě  zcela  vyřešen  problém dědičnosti  a  on  tak  odkazuje  na 

Weismannovu  teorii  o  nepřetržitosti  zárodečné  hmoty38,  která  na  rozdíl  od  koncepcí 

počítajících  s děděním  získaných  vlastností  vůbec  umožňovala  genealogické  sledování. 

Domníval se ale také, že genealogické problémy tkví v vzestupu i úpadku národů i v rozdělení 

rasových rozdílů.39 

Po  znovuobjevení  Mendelových  zákonů  dědičnosti  získává  původní  Lorenzova 

genealogie nové rozměry, nejprve skrze medicínu a čím dál tím více také skrze ranou rasovou 

hygienu, která na genealogických tabulích ukazovala všelijaké více či méně „hodnotné“ rody, 

na nichž reprezentovala sílu dědičnosti a hovořila při tom o nebezpečných rodových liniích 

(Erbstämme)  a  jejich škodlivosti  při  skřížení  s hodnotnými  liniemi.  Genealogie  tak zažívá 

díky hledání patologických znaků v populaci svůj rozkvět. Už před první světovou válkou se 

vytvořila  zájmová  skupina  pod  vedením  Roberta  Sommera  organizující  kurzy  o 

„Genielehre“ („Nauka o genialitě“),  psychopatologii  a  kriminalistické  psychologii.  Rasoví 

hygienici se taktéž začali zajímat o sledování genealogických souvislostí více do hloubky a 

minulosti daného rodu. Klasickou se na tomto poli stala studie Eugena Fischera „Rehoboter  

Bastards“ z roku 1913, ve které se snaží o systematické prozkoumání dědičnosti  rasových 

znaků na smíšené populaci „rehobotských bastardů“ v tehdejší Jihozápadní německé Africe, 

totiž  míšenců  místních  Hotentotů  a  nizozemských  přistěhovalců.  Tato  studie  je  mnohými 

považována za první úspěšnou demonstraci mendelovských principů dědičnosti na normální 

populaci40, a Scheidt na ni ve svých pracích vícekrát odkazuje. Za zmínku také stojí například 

pokusy vytvořit „katastr méněcenných“, tedy sesbírat informace o rodinných příslušnostech 

lidí  „postižených“  nějakou  méněcennou  vlastností.  To  zčásti  realizoval  Ernst  Rüdin  při 

36Lorenz, Ottokar (1898): Lehrbuch der gesamtem wissenschaftlichen Genealogie. Hertz, Berlin: str. 6, citováno 
dle Gausemeier (1998): str. 13
37tamt. 26 dle Gausemeier (1998): str. 13
38Teorie mimo jiné říkající, že dědičná informace může působit jen směrem k buňkám, nikoliv obráceně tak, že 
by se mohly dědit za života organismu získané vlastnosti.
39tamt.
40Proctor,  Robert  (1988):  From  Anthropologie to  Rassenkunde in  the  German anthropological  Tradition.  in: 
Stocking, George W. (ed.)(1988): Bones, Bodies and Behavior. History of Anthropology vol.5. University of 
Wisconsin Press, Wisconsin
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založení  Německého  výzkumného  ústavu  pro  psychiatrii,  zejména  jeho  Genealogicko-

demografického oddělení, v roce 1917. Podobné snahy pokračovaly a nebyly neobvyklé.41 

Výjimkou nebyl ani Scheidt pracující v tomto duchu, používá ale metodu, která  se od 

přístupů ostatních osobností tohoto oboru liší. Neptá se  pouze po tělesných „méněcenných“ 

znacích a po jejich nositelích, po „křížení“ oněch nositelů a jejich rozdělení a rozdělení jejich 

znaků v tehdejší populaci. Jeho záběr je daleko širší. Domníval se totiž, že osoby, které jsou 

navzájem spojeny určitou mírou příbuznosti, si budou podobné nejen ve znacích tělesných, 

ale také ve znacích kulturních a duševních, protože příbuzné osoby mají podobné genotypy 

(Erbmasse) a tím i „biochemické vlastnosti“, které mohou vedle tělesných znaků také za to či 

ono nadání  (Veranlagung),  způsoby myšlení  a  sklony,  což  (nejen)  pro  něj  byla  naprosto 

samozřejmá  myšlenka  objevující  se  více  či  méně  explicitně  snad  ve  všech  jeho  alespoň 

předválečných pracích – ne náhodou se tomuto „psychofyzickému“ problému nejdetailněji 

věnuje právě v knize „Kulturbiologie“ a  také v „Lebensgesetze der Kultur“ (1929), jež je 

jakousi předehrou k o rok později napsané „Kulturbiologie“. Proto pokud mluví o příbuznosti, 

používá  pojmu  „Blutsverwandschaft“  (tedy  pokrevní  příbuznost)  a  to  i  v souvislosti 

s příbuzností  kulturní.  Pro  tento  přístup  si  vyvíjí  vlastní  metodu  opírající  se  o  církevní 

matriky,  ty  v sobě  totiž  ukrývají  téměř  všechny  znaky  místně  i  časově  ohraničeného 

obyvatelstva, které Scheidta zajímaly, a to navíc ještě přes několik staletí.42 Může tak zkoumat 

populace  17.  století  nebo,  což  bylo  častější,  jejich  vývoj  a  souvislosti  s populacemi 

mladšími.43 Užití církevních matrik ke sledování starších populací nebylo samo o sobě nic 

nového,  tuto  metodu  užívali  již  „dávno“  před  Scheidtem historici  ke  studiu  historických 

fenoménů, ale Scheidt ji jako první přenesl do antropologie a uzpůsobil ji antropologickému 

kladení otázek. 

Jeho  specifická  „Bevölkerungsgeschichte“  dokonce  v jistém  smyslu  předcházela 

moderní historické demografii a ještě dnes její „způsob práce a kladení otázek dokáže ohromit 

každého historika-demografa“.44  Výzkum rozděloval na pět částí: 1) Členění rodiny: zjištění 

příbuzností zkoumaných osob; 2) Statistika příbuznosti a vztahů; 3) Přírodovědný popis osob; 

4) Přírodovědný popis způsobu života  (Lebenserscheinung)  osob; 5) Dějiny rodiny,  jejích 

41Gausemeier (1998): str. 17 a dále
42Im Hof, Arthur E. (1977): Einführung in die historische Demographie. Beck, München: str. 23
43Jeho studii na toto téma zveřejněnou původně v Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie (1928; vol. 21, 
no.  2:  str.  129-191)  vydalo  Lehmannovo  nakladatelství:  Scheidt,  Walter  (1929):  Volkstumskundliche 
Forschungen in deutschen Landgemeinden. J. F. Lehmann's Verlag, München
44Im Hof (1977): str. 26
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příslušníků a jejich způsobů života.45 Samotný průzkum poté probíhal tím způsobem, že se 

výzkumníci  snažili  nasbírat  co  nejvíce  nejen  klasických  antropometrických,  lékařských  a 

genealogických informací jako byl počet dětí, poměr pohlaví v potomstvu, (dětská) úmrtnost, 

nejčastější nemoci apod., ale také informace „kulturbiologické“ a psychologické, tj. odhalit 

charakter  zkoumaných  osob  například  skrze  v materiálech  zmiňované  psychické  neduhy, 

zlozvyky,  přečiny,  speciální  dovednosti  a  povolání,  počet  nemanželských  dětí,  původ  a 

následná místa pobytu (mající  být třeba důkazem pro „Wanderlust“ dotyčného),  úspěšnost 

manželství,  předchozí  manželství  apod.  Oba  druhy  informací  se  samozřejmě  navzájem 

doplňovaly a  nebyly  vlastně ani  chápány jako odlišné.46 To celé  bylo,  jak již  naznačeno, 

kombinováno s typicky dobovým uvažováním o „křížení“ jednotlivých rodových linií. Cílem 

tedy bylo zjistit rozdělení znaků v populaci a jejich vývoj tak, jak bylo standardem tehdejší 

rasové hygieny. Hlavní proud rasové hygieny od takovýchto výzkumů v této době očekával 

prakticky  zejména  jen  odpověď  na  otázku,  jaké  znaky  jsou  v současné  populaci,  odkud 

pocházejí a zda tedy jsou škodlivé a populace je „nemocná“, nebo zda naopak je ta či ona 

populace ve svých znacích nadprůměrná.47 Scheidt ale šel o krok dále. Zjištěním znaků pro 

něj výzkum nekončil,  protože hlavním cílem jeho snažení na tomto poli byla  snaha zjistit 

selekční procesy u člověka a pochopit z evoluce pramenící „zákony života“ (Lebensgesetze). 

Pojem selekce  chápal  velice  striktně  a  byl  mu  proto  také  jediným relevantním  kritériem 

„hodnoty“  toho kterého znaku. Odmítal  jakékoliv  jiné hodnotové soudy.  Názor o hodnotě 

toho  či  onoho  znaku  a  tudíž  i  toho  či  onoho  jedince  lze  dobře  sledovat  právě  na  jeho 

genealogických výzkumech (které tvořily ideový základ pro další rozvoj Kulturbiologie) a na 

s nimi související kritice metod (tehdejší) historie, které vytýká špatné porozumění aktérům 

dějin – historici považují nějakou osobu za historicky důležitou kvůli tomu že ji tak například 

chápou historické prameny nebo že měla velkou moc, ale už si nevšímají toho, co onu osobu 

dovedlo  tak  vysoko  a  jaké  vlastnosti  a  schopnosti  měli  i  lidé,  kteří  se  na  tehdejších 

záležitostech  podíleli  nepřímo  nebo  stáli  v pozadí.48 Věnuje  se  tímto  způsobem příčinám 

selských bouří a snaží se ukázat, že  jsou důsledkem i určitých specifických povah a vlastností 

zúčastněných sedláků,  ne jen hospodářských nebo politických příčin a tento přístup chápe 

jako plodnější pro všechny otázky dějin, sled událostí dějin totiž nebyl nijak náhodný, vždy 

45Scheidt (1923): str. 13
46Scheidt  (1923):  str.  68;  srov.  Scheidt,  Walter  (1928):  Volkstumskundliche  Forschungen  in  deutschen 
Landgemeinden. Archiv für Rassen- u. Gesellschaftsbiologie, vol. 21, no. 2: str. 171
47Schmuhl, Hans-Walter (1992): str. 64 a dále
48Scheidt, Walter (1929): Lebensgesetze der Kultur. Frankfurter Verlags-Anstalt, Berlin: str. 19
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vycházel ze schopností a vlastností jejich aktérů. 

Selekce,  jak  již  bylo  řečeno  výše,  je  pro  něj  nejzákladnějším zákonem veškerého 

života,  a  život  chápe  velice  vitalisticky  (monisticky)  a  na  několika  místech  ho  až  přímo 

zbožšťuje, například právě již ve „Familienkunde“, kde se o Životě vyjadřuje následujícím 

způsobem: „Pro každého z nás existuje jen jedna životní filosofie a jen jeden cíl: život. Život 

ve větším a širším smyslu, než je krátký život člověka. ‚Věčný život‘, překonání smrti tkví ve 

všech našich přáních a myšlenkách, ať už si to přiznáváme nebo ne. Neznám proto nic lepšího 

než vědění o silách a schopnostech, které se v člověku potkávají, stávají se činy a účinky a 

dávají vzniknout mnoha,  přímo nekonečně mnoha dalším životům (Lebensträger) v daleké 

budoucnosti.“49

Motivace  svých  genealogických  prací  dává  Scheidt  tušit  hned  v úvodu  své 

„Familienkunde“, kde uvádí jako první důvod svého zájmu o výzkum rodin „snahu prohloubit 

a rozšířit světonázor“, domnívá se, že biologické pojímání jevů, které byly doposud v zájmu 

jen  „společenských  věd“  (v  tomto  případě  zejména  historie  a  sociologie)  povede 

k celistvějšímu  obrazu  života  a  člověka.  (Na  druhém  místě  je  pak  motivace  rasově 

hygienická.). Člověk totiž neexistuje jako jednotlivec, ale je vždy součástí a rodina (v širokém 

slova smyslu) je právě to, co je mu nejblíže a co tvoří základní jednotku (Lebenseinheit), bod 

ze kterého lze  člověka  adekvátně  sledovat  a  popisovat:  „souvislost  rodiny,  rodu a  celého 

příbuzenstva nechává člověka vyvstat tak, jak ve skutečnosti je“50.

Exemplárně  byl  tento  výzkum  představen  v knize  „Die  Elbinsel  Finkenwärder“, 

kterou si nemohl nechat ujít nikdo, kdo se o podobné výzkumy tehdy zajímal, což byla většina 

z rasových antropologů a hygieniků. Postupně si tak Scheidtova metoda získává své příznivce 

a stává se součástí  pokusů o registrování  celé  německé populace do přehledných katastrů 

podle původu a dědičných vlastností. Sám Scheidt v roce 1932 volá potom, aby se vytvořil 

„Totalarchiv“,  který  by  sloužil  nejen  rasové  péči  o  obyvatelstvo,  ale  také  (jeho)  dalším 

výzkumům  na  poli  „Kulturbiologie“.51 Tak  například  tehdejší  Stabsamt  des 

Reichsbauernführers (mající  od  roku  1933  v kompetenci  rolnické  hospodářství  a  oslavu 

rolnictví  ve smyslu nacionálněsocialistické ideologie  Blut und Boden), jehož ředitelem byl 

49Scheidt (1923): str. 176
50tamt. 174
51Weiss, Volkmar; Münchow, Katja (1998): Bestandsverzeichnis der Abt. Deutsche Zentralstelle für Genealogie 
im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig. Teil 4, Ortsfamilienbücher mit Standort Leipzig in Deutscher Bücherei und 
Deutscher Zentralstelle für Genealogie. Degener, Neustadt/Aisch : str. 84
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zpočátku  Richard  Walther  Darré  (1895-1953)52,  se  snažil  sestavit  na  základě  Scheidtova 

principu katastr všech rodin, i když jen bez širšího příbuzenstva v rámci nukleární rodiny. 

Následně  v roce  1937  byla  založena  Arbeitsgemeinschaft  für  Sippenforschung  und 

Sippenpflege (jako  výsledek  společné  práce  onoho  Stabsamt,  NS-Lehrerbund a 

Rassenpolitisches  Amt  der  NSDAP)  s cílem vytvořit  systematické  sestavy  genealogických 

informací  a  publikovat  je  jako  místní  a  vesnické  knihy  příbuznosti.  Všechny  seznamy 

příbuznosti celého německého lidu měly být obsaženy  v celkem 30 000 knihách obsahujících 

informace od 16. století až do tehdejší doby. Praktické účely těchto snah byly rasově politické 

a  rasově  hygienické,  také  měly  být  jedinečným  prostředkem  ke  snadnému  doložení  tzv. 

„Ahnennachweis“, tedy potvrzení o původu, pro každého německého občana, a dále mohly 

ideologům  sloužit  jako  prostředek  k ukázání  jednoty  národa  v nacionálně  socialistické 

propagandě. Nakonec vyšlo 30 svazků a za války byl celý projekt ukončen.53 Scheidtův vliv 

se projevil i na akademické půdě, kde bylo v duchu jeho metody napsáno několik prací, z toho 

dvě habilitační54. 

Podle  Weisse  se  v Scheidtovi  „objevila  produktivní  osobnost,  ve  které  se  spojil 

teoretik s organizátorem, a která dala vzniknout  vlivné duševní a metodické škole“ 55. Díky 

němu se ve 20. letech v Německu rozvíjí metoda podnětná jak v jeho oboru tak i v oborech 

jiných. Jeho inovativní názor spojuje tzv. „totální historii“ s darwinismem a dává tušit, jak 

široký  měl  Scheidt  odborný  záběr.  Weiss  se  domnívá,  že  „nadčasové  jsou  zejména  jeho 

myšlenky  o  vztahu  historického  a  přírodovědného  (lebensgesetzlich)  výzkumu  dějin.“56 

V posledních desetiletích se podobné populačně biologické výzkumy opět provádějí, i když 

samozřejmě se zcela jinými záměry a cíly. Současní genealogové a demografové se snaží o 

modifikaci této metody na dnešní rozsáhlejší výzkumy, na které je původní Scheidtův přístup 

příliš zdlouhavý.57 Sám Scheidt k svojí práci v této oblasti v roce 1954 říká následující: „Již 

v druhé  polovině  dvacátých  let  prováděné  antropologické  výzkumy,  jejichž  geneticky 

založená statistika znaků byla později převzata všemi ostatními antropologickými instituty, se 

neomezovala  jen  na  cíle  tzv.  fyzické  antropologie.  Rozšířené  o  etnografické  a  populační 

výzkumy  poskytovaly  základy  pro  obecnou    Kulturbiologii  .  Její  výstavbě  náležela  práce 

52R. W. Darré měl silné vazby na politické špičky Třetí řiše. Platil za odborníka na otázku rolnictví, doktríny 
Blut und Boden a jejího prosazování. V roce 1933 se stává říšským ministrem pro výživu a zemědělství.
53Im Hof (1977): str. 28
54Weiss; Münchow (1998): str. 97 a dále
55tamt. 84
56tamt. 93
57Im Hof (1977): str. 29
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v letech těsně před začátkem nacionálně socialistické vlády.“ A dále: „Je pravděpodobné, že 

ostatní  antropologické  instituty  v Německu  by  kulturně  biologický  směr  výzkumu  taktéž 

převzaly,  pokud by se nenechaly donutit do služby  nacionálně socialisticky organizované 

„Rassenlehre“ a jejích praktických aplikací v posudcích o původu (Abstammungsgutachten) a 

dědičném  zdraví.  Já  sám  jsem  tyto  praktické  dopady  –  po  marných  protestech  proti 

nedostatečné vědecké podloženosti – na mém institutu odmítal. Tak se stalo, že další vývoj 

mé  z kulturně  biologických  výzkumů  odvozené,  přírodovědně-psychologicky  orientované 

antropologie zůstal omezen na Antropologický institut Hamburské univerzity.“58 

Pro  tehdejší  režim  byly  podobné  přístupy  nežádoucí,  protože  nepodporovaly,  ba 

naopak srážely nacistickou ideologii, jak bude ještě ukázáno.

3.3 Jakob von Uexküll

Baron  Jakob  Johann  von  Uexküll  (1864-1944),  filosofující  biolog,  po  studiích 

zoologie v Estonsku na prestižní Univerzitě v Tartu a působení v Heidelbergu odchází do 

Hamburgu,  kde  se  stává  hostujícím profesorem a  od  roku 1926 vede  vlastní  Institut  pro 

výzkum umweltu na tamní univerzitě,  kde se nejspíše také setkává se Scheidtem. Ostatně 

fyzický  kontakt  mezi  těmito  dvěma  vědci  nemusel  být  nezbytně  nutný,  aby  se  Scheidt 

s Uexküllovou  naukou  o  umweltu  (Umweltlehre)  seznámil.  Umweltlehre si  získala  své 

příznivce již před tím a je nanejvýš pravděpodobné, že ji Scheidt dávno znal.

Základem a motivem Uexküllovy Umweltlehre je přesvědčení, že organismy disponují 

svou vlastní subjektivitou zakládající jejich vlastní žitý svět – umwelt. Žitý svět (vyvstávající 

skrze smyslovou zkušenost) každého organismu je světem specifických významů, které jsou 

výsledkem určitého vztahování se organismu ke svému okolí (Umgebung). Toto vztahování 

se pojímá Uexküll jako funkcionální okruh, kdy organismus vnímá ten či onen znak vždy 

v určité kvalitě odpovídající  povaze a možnostem daného subjektu (resp. jeho „stavebního 

plánu“)  –  takový  znak  je  znakem  vnímání  (Merkmal).  Znak  vnímání  spustí 

„uvnitř organismu“ (Innerwelt) specifickou reakci v podobě aktivního působení subjektu na 

vnímaný objekt, tento znak jednání (Wirkmal) uzavírá onen funkcionální okruh a dává tak pro 

organismus vzniknout objektu jakožto už specifickému významu a stává se zároveň součástí 

58Scheidt (1954b): str. 4 -5
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umweltu  organismu  složeného  právě  z těchto  významů.59 Umwelt  tak  vždy  specificky 

vystupuje  z okolí  (Umgebung).  Umwelt  organismu  je  ale  už  předem  „determinován“ 

stavebním  plánem,  nebo-li  také,  jak  Uexküll  metaforicky  říká,  partiturou,  která  ladí 

s ostatními partiturami a jejich melodiemi, čímž se vytváří symfonie celé přírody. Organismus 

(subjekt) nemá tedy aktivní účast na svém žitém světě a je ve světě jen skrze předem určený 

funkcionální vztah s okolím. S tím také souvisí Uexküllův odmítavý postoj k darwinismu – 

subjekty („melodie“) jsou do světa („symfonie“) dokonale zapuštěny a není tedy proč by mělo 

být  vůbec  možné  a  nutné  se  nějak  vyvíjet  a  proměňovat  (navíc  progresivně  směrem  k 

dokonalosti). Z této nauky mimo jiné vyplývá, že každý organismus je přímo bytostně spjat se 

svým prostředím a bez něj nemůže nikdy přežít, stejně tak je prostředí vždy „přizpůsobené“ 

organismu,  lépe  řečeno  organismus  a  prostředí  se  slévají  v nerozdělitelný  celek,  jsou 

navzájem „vpasováni“ (eingepasst namísto darwinistického  angepasst, adaptováni).  Živé je 

tak  vždy  ve  vztahu  k něčemu  a  to  ve  vztahu  harmonickém.  Dále,  subjekty  se  k sobě 

samozřejmě nevztahují navzájem jako subjekty, ale představují pro sebe objekty. Květina tak 

pro včelu není subjektem s „květinovým“ umweltem, ale objekt včelího umweltu.  Příroda 

tudíž  není  společenství  subjektů,  ale  jen  souborem  vztahů  subjektů  a  objektů  (míněno 

významů), což později po odmyšlení oněch vitalistických rysů jako je kupříkladu dokonalá 

souzvučnost různých umweltů (včela je „květinovitá“ a květina „včelovitá“) umožní chápat 

pojem umweltu daleko více „objektivisticky“, tj. spíše jako prostředí, kde se organismy jen 

setkávají (a podléhají přírodnímu výběru). 

Uexküll  nebyl  v žádném případě nacistou,  i  když  po přečtení  jeho  Staatsbiologie60, 

zejména jejího druhého vydání z roku 1933, které bylo doplněno o kapitolu o patologii státu a 

účinky  „parazitů“,  by  se  mohlo  zdát,  že  jeho  výroky  o  naivitě  demokracie,  neexistenci 

společenské rovnosti a dobově typické pojímání státu jako organismu se specializovanými 

„buňkami“ pocházejí spíše z pera totalitaristicky laděného sociálního biologa. Jeho analogie 

mezi státem a organismem nebyla žádná novinka, podobně mluví už i Ernst Haeckel a jeho 

početní žáci. Sám Uexküll pohrdal rétorikou „rasy“ a „krve“, která byla pravidelně součástí 

podobných analogií ze strany nacionalistů a rasistů. Vědu chtěl mít a měl více na vitalistickém 

než  na  mechanistickém základě  a  jeho  myšlení  je  dosti  metaforické  a  blíží  se  tak  spíše 

humanistické či „literární“ orientaci. Přál si asi spíše postavit často (zne)užívané analogie na 

59von  Uexküll,  Jakob  (1956):  Nauka  o  významu.  in:  Kliková,  Alice;  Kleisner,  Karel  (ed.)(2006):  Umwelt. 
Koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Pavel Mervart, Červený Kostelec: str. 20
60von Uexküll, Jakob (1933): Staatsbiologie. Hanseatische Verlag Anstalt, Hamburg
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nějaký  vědečtější  základ.61 Napadání  rovnosti  (Gleichheit)  u  něj  daleko  více  souvisí 

s obhajobou diverzity a příklonem k tradicionalismu. Samotná diverzita panující v „lidu“ je 

nutná, každý jedinec si totiž vytváří životem ve státě svůj specifický a nezaměnitelný umwelt, 

z tohoto  důvodu odmítá  existenci  všeobecné  rovnosti  a  jakéhokoliv  kolektivního  vědomí. 

Nenavrhuje sice žádný ideální režim vlády, je ale pravděpodobné, že mu jako aristokratovi 

byla více než demokracie milejší monarchie. Všichni obyvatelé státu mají společný „lidský 

umwelt“, ale přeci jen se „okolní světy“ jednotlivých občanů liší podle toho, jaké místo ve 

státě  zaujímají  a  čím se  zabývají.  V tomto  případě  se  pojem umweltu  blíží  spíše  pojmu 

světonázor, a bude tak i některými autory později interpretován. 

Darwinismus  v Německu  neustále  čelil  střetům  se  starší  daleko  více  vitalistickou 

tradicí a docházelo k zvláštním ideovým splynutím – jedním z takovýchto výsledků je také 

proměna chápání pojmu umweltu. Pojem umweltu se dostává do centra mnoha diskusí, byl 

chápán  velice  různě,  až  nakonec  darwinistická  (dez)interpretace  Uexkülla  spíše  převládá 

(alespoň mezi tehdejšími antropology včetně Scheidta). Dobově nejtypičtěji probíhalo jeho 

chápání jako úzkého sepjetí organismu a jeho prostředí, které se přetavilo (a nebylo k tomu 

zapotřebí přílišní námahy) do výrazu politické ideologie „Blut und Boden“. Tato romantická 

představa  až  mystického  spojení  národa  a  území,  na  kterém  žije,  neměla  sice  mnoho 

společného se samotnou představou a intencemi Uexkülla, ale shodovala se s Umweltlehre 

v zásadní  propojenosti  („symfoničnosti“)  subjektu  a  „okolí“,  což  jejím  zastáncům  stačilo 

k tomu, aby na Uexkülla odkazovaly a uváděly ho jako vědeckou podporu jejich myšlení.62 

Nemystické (tj. v tomto případě darwinistické) pojímání umweltu si taktéž z Uexkülla vzalo 

zejména dyádu organismus-„okolí“. Umwelt se tak stává synonymem spíše pro prostředí, na 

které dokáže reagovat  jen svým určitým způsobem. Způsob odpovídání organismu je sice 

závislý na jeho „povaze“ (Beschaffenheit), tedy řečeno s Uexküllem na jeho stavebním plánu, 

ale  z tohoto  „umweltu“  se  již  vytrácí  veškerý  subjektivismus  –  který  je  ostatně 

v mechanistickém „světonázoru“ jen na obtíž. Reakce organismu se pojímají jako dědičné a 

vzniklé přírodním výběrem, tudíž adaptivní, a dnešní terminologií by se takový umwelt dal 

nazvat  jako  „prostředí  evoluční  adaptovanosti“  (environment  of  evolutionary  adaptedness  

61Sax, Boria; Klopfer, Peter H. (2001): Jakob von Uexküll and the anticipation of sociobiology. Semiotica, vol. 
134, no. 1/4: 767-778
62Stella, Marco; Kleisner, Karel (2006): Odvrácená strana umweltu aneb o čem se (ne)mluví. in: Kliková, Alice; 
Kleisner,  Karel  (ed.)(2006):  Umwelt.  Koncepce  žitého  světa Jakoba von Uexkülla.  Pavel  Mervart,  Červený 
Kostelec: str. 131 a dále a 157 a dále
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neboli EEA)63. Dědičné nejsou ale jen „reakce“ fyzické,  nýbrž také duševní, resp. duševní 

projevy jako byl způsob a tendence smýšlení a obecně celkový světonázor (Weltanschauung) 

daného  jedince.  Pojímáním  „umweltu“  ve  smyslu  světonázoru  jako  součásti  adaptace  a 

dědičnosti  tak  byla  zodpovězena  otázka,  jaké  je  vlastně  povahy a  jaké  jsou  příčiny  jeho 

vzniku  a  proměn,  a  byla  tím  také  nalezena  nová,  „psychologická“  cesta  v odlišování 

jednotlivých lidí, skupin a ras, což jistě přišlo novému režimu vhod. 

Chápání  umweltu  Walterem  Scheidtem  nebylo  nijak  zvláště  odlišné  od  jiných 

selekcionistů té doby seznámených s (a ovlivněných) Uexküllovou naukou.64 To znamená, že 

chápal  umwelt  jednak  objektivně,  tj.  jako  prostředí,  kde  dochází  k selekci,  a  jednak 

subjektivně,  ne  však  subjektivně  ve  významu  Uexküllově,  ale  jako  „duševní  projevy 

života“ (seelische Lebenserscheinungen), tj. jinak řečeno světonázor. Byl dosti silně ovlivněn 

monismem  a  vitalistickými  koncepcemi  přírody  a  ač  se  vůči  těmto  proudům jako  vědec 

vymezuje65,  je tato  inspirace stále  silně znát.  Živé pro něj  není  nikdy samo o sobě,  vždy 

existuje v nějakém vztahu. Tento vztah je pro onoho živočicha zásadní, je nedílnou součástí 

jeho existence a určuje jeho podstatu, podobně jako u Uexkülla organismus s prostředím tvoří 

dohromady  harmonii,  kontrapunkticky  do  sebe  zapadají.  Scheidt  sice  nemluví  o  přírodní 

symfonii a jednotlivých melodiích, ale i tak má pro něj příroda harmonické rysy – ne však 

prostřednictvím dokonalého stavebního plánu, ale prostřednictvím všemocné selekce, která je 

hlavní  hybnou silou Přírody,  tvoří  její  základní  zákon,  protože  je  „silou života“,  tj.  silou 

rozhodující  o životě  a  smrti.  Darwinismus je na rozdíl  od Uexkülla  dynamický a tak pro 

Scheidta (a mnohé jiné té doby) do statické dokonalé přírody (symfonie) zavádí dění. Příroda 

není dokonalá symfonie skrze přimknutí a slévání (einpassung) subjektu a objektu, ale skrze 

adaptaci (anpassung). Život tedy pro něj spočívá v neustálém a dokonalém dění – živý kvůli 

tomu není ani tak jedinec, jako jeho společenství (rod). Právě proto také nejspíše přichází se 

svou genealogickou metodou, která má za cíl zkoumat člověka ne jako jedince (tak jak to 

činila klasická fyzická antropologie), ale chápat ho v obecnější rovině, v takové rovině se jeho 

„život“  ukáže  nejlépe.  I  sám Uexküll  v předmluvě  ke druhému vydání  své  Staatsbiologie 

z roku  1933  říká,  že  Volk sestává  jen  a  pouze  z rodin,  nikoliv  z masy  individuí,  a  dále 

požaduje  sestavit  detailní  anatomický  atlas  státu  se  všemi  „buňkami“  a  „orgány“,  který 

umožní  nejen  vysledovat  fungování  státu,  ale  může  také  odhalit  parazity.  Rodina  je  mu 

63Viz. např. Barrett, Louise; Dunbar, Robin; Lycett, John (2007): Evoluční psychologie člověka. Portál, Praha: 
str. 40 a dále
64tamt. 137; Stejným způsobem mluví v tomto ohledu vlivný entomolog Hermann Weber
65Scheidt (1923): str. 2
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„praorgánem každého lidu a předpoklad vytvoření státu ..., neboť v rodině stát nejen nachází 

svůj původ, ale také v ní vrcholí.“66 V tomto duchu se nese i Scheidtova genealogická metoda, 

viz. výše., kterou jakoby Uexküll buďto už nějakým způsobem znal (Scheidt ji v této době 

rozvíjí),  nebo  alespoň  předznamenal,  když  říká:  „Pro  účely  vědeckého  výzkumu  státu 

poskytují  ty  nejlepší  statistické  tabulky  jen  nedostatečný  materiál.  Teprve  když  zasadíme 

všechna možná data  týkající  se života  státu  do speciálních  karet  rozdělených na hlavní  a 

vedlejší, může začít opravdový výzkum státu, neboť stát je organismus a musí tak být nazírán, 

pokud ho chceme pochopit.“67 

66 von Uexküll (1933): str. 57
67tamt.  59;  tyto  i  předchozí  pasáže  by  měly  být  i  v prvním  vydání  z roku  1920,  ve  druhém  vydání  byla 
přepracována jen kapitola o patologii státu. První vydání bohužel neměl autor k dispozici
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4. Vztah W. Scheidta k dobové německé antropologii

4.1 Genetický pojem „rasy“

Německá antropologie měla více biologické tendence, byla vždy samozřejmě chápána 

spíše  jako  antropologie  fyzická  a  spadala  do  subdisciplíny  lékařských  věd.  Největším 

zástupcem a zároveň také zenitem této německé antropologie byl Rudolf Martin, podle něhož 

bylo úkolem antropologie klasifikovat fyzické typy člověka, odhalit fyzické kvality odlišující 

jeden typ člověka od druhého a to skrze detailní měření kostí a těla, zbarvení kůže, očí a vlasů 

apod. Martin ji ztotožnil s rasovou vědou (Rassenkunde), ale rasa pro něj nebyla nic jiného 

než čistě  fyzický koncept.  Ostře  tak odlišuje fyzickou antropologii  od psychické,  tedy od 

„kulturní  antropologie“  a  etnologie  –  (fyzická)  antropologie  studuje  rasu,  ale  v žádném 

případě  už  ne  samotné  etnikum  a  jeho  kulturu  (Volk).  K tomuto  účelu  také  nepotřebuje 

pracovat s Darwinovou naukou ani se znovuobjevenou Mendelovou teorií dědičnosti, výzkum 

se omezoval  jen na měření a otázky po rozdílech.  Už koncem první světové války se ale 

Martinova antropologie  ocitá  stále  více mimo hlavní  zájem tehdejší  vědy o člověku a na 

základě Mendelovy nauky a rozvíjející se genetiky se při vysvětlování lidské diverzity více 

prosazují  explanační  přístupy.  Spolu  s odmítáním  Lamarcka  a  převládající  podporou 

Weismannovy teorie přispěla Mendelova teorie k víře, že „vrozené“ je pro člověka co do jeho 

vlastností důležitější než „získané“.68 První zásadní aplikace Mendelovy nauky v antropologii 

přišla, jak již bylo řečeno, od E. Fischera. Genetika se tak ve dvacátých letech definitivně 

stává základem antropologie a přesně v tomto duchu také Scheidt ve své obsáhlé učebnici 

antropologii definuje, tedy jako „genetickou historii člověka“69. Podobně se mění i náhled na 

kulturní antropologii a etnologii, kdy se studuje vliv kultury na rasu a klíčem k etnologii je 

taktéž  genetika.  Genetika  je  tak  mostem mezi  přírodními  a  společenskými  vědami,  geny 

(Erbeinheiten)  mají  být stálými formami za fyzickou (a v pojetí  některých i  stále  více za 

kulturní)  podstatou  člověka.  Nový  směr  byl  E.  Fischerem  nazván  antropobiologie 

(Anthropobiologie).70 Německou antropologii tak ve dvacátých letech charakterizuje poměrně 

přísný genetický determinismus, který se z ní i kvůli pozdějšímu převzetí moci nacisty až do 

68Proctor, Robert (1988): str. 143
69Scheidt, Walter (1925): Allgemeine Rassenkunde als Einführung in das Studium der Menschenrassen. J. F. 
Lehmann’s Verlag, München: str. 348
70Proctor (1988): str. 147
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konce války nevytratí a který neopouští ani antropology nesouhlasící s vývojem antropologie 

pod vládou nacionálního socialismu (včetně W. Scheidta). 

Antropologie období 20. a 30 let ale není v žádném případě jednotná v tom, jakým 

způsobem rasu nahlížet, jaké je vlastně povahy. Objevují se tak v zásadě hlavně dva odlišné 

přístupy k chápání rasy – přístup považující „rasu“ za stálou a neměnnou a přístup uvažující 

její vývoj v čase a prostoru. Tento spor spočíval podle K. Sallera v odlišném řešení problému 

vztahu lidu a rasy (Volk und Rasse71) a v odlišném aplikování poznatků z genetiky a populační 

biologie.72 Jelikož výzkum lidské přirozenosti vůbec se v této době pohybuje právě zejména 

kolem problému vztahu organismu a prostředí, což samo o sobě nebylo vůbec nic nového, ale 

teprve specifický vývoj přírodních věd umožnil nahlížet tuto otázku nově – charakteristické 

tak bylo určovat onen vztah kvantitativně,  tj. ptát  se jak moc na ten či který znak působí 

dědičnost a jak moc umwelt;  vznikaly tak například otázky,  zda je kultura ovlivněna více 

difuzí kulturních prvků, místními podmínkami, nebo lidskou „podstatou“.73 

Zastáncem  druhého přístupu  byl  zejména  Eugen  Fischer,  jenž  byl  prvním 

antropologem aplikujícím genetiku na otázky antropologie a také až do dvacátých let jediným 

antropologem, který byl členem „Deutsche Gesellschaft für Vererbungwissenschaft“. Fischer 

byl  inspirován botanickými  pokusy s  křížením rodových linií  a  analogicky stejný princip 

převedl i do studia člověka. Rasy jsou podle něj skupiny, jejichž  znaky se dědí jako celky 

(„Form an sich“), ale které se samy jako takové nedědí. Mezi rasami může dojít ke křížení, 

ale  nevznikne  rasa  nová,  nýbrž  populace  míšenců  splynuvších  ras,  tj.  součet  jedinců 

náležejících určitou mírou k té či oné rase. Rasa tedy není u Fischera čistá jednotka, ale znaky 

jsou stálé a neměnné.74 Rasa jako taková tedy neexistuje, ale je vždy tvořena znaky, ne jedinci 

jako takovými, proto ani neexistoval jedinec náležející čistě k nějaké rase, tehdejší populace 

byla  už  jen  populací  míšenců,  bylo  však  možné  vysledovat  míru  „čistoty“  toho  kterého 

jedince, ale protože nebylo právě kvůli míšení možné adekvátně měřit onu samotnou stálou 

formu stojící za všemi změnami jen skrze vzhled a samotné psychické vlastnosti, „čistota“ se 

zjišťovala sledováním rodinné historie daného člověka a skrze „dějiny národa“ co se týče 

celých populací.75 K tomuto účelu se dokonale hodila genealogická metoda výzkumu rodin a 

71V této době se podobná témata hojně diskutují a jsou zakládány početné odborné časopisy.  Název časopisu 
založeného W. Scheidtem je nejspíše právě odrazem těchto debat.
72Saller (1961): str. 36; Scheidt (1923): str. 58; a dále taktéž Gausemeier (1998): str. 6
73Mühlmann, Wilhelm (1986): Geschichte der Anthropologie. Aula – Verlag, Wiesbaden: str. 162
74Lösch, Niels C. (1997): Rasse als Konstrukt. Leben und Werk Eugen Fischers. Peter Lang Verlag, München: 
str. 155
75Saller (1961): str. 43
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její  historie  vytvořená  W.  Scheidtem  na  počátku  20.  let,  o  kterou  povstal  zájem  právě 

v souvislosti  s přesvědčením,  že  s její  pomocí  lze  pochopit  dědičné  příčiny  degenerace  a 

rasového  míšení,  její  upravené  podoby  se  staly  metodickým  základem  rasové  biologie, 

později ve třicátých letech ale ne vždy ve smyslu, pro který byly původně určeny.76 

Vedle Fischerova přístupu existovala také co se týče pojmu rasy daleko více statická 

škola, kterou N. Lösch vzhledem k její silné návaznosti na klasickou antropometrickou školu 

nazývá „neoklasická“, a v jejíž čele stál zejména Franz Weidenreich (1873-1948) a Egon von 

Eickstedt  (1892-1965).  Tato  škola  byla  charakteristická  zejména  právě  tím,  že  odmítala 

pojímat rasu jako celkové vyjádření dědičných jednotek a klonila se naopak více k měřícím 

metodám.77 Podle  Benoît  Massina je  ale  třeba  rozlišovat  ještě  jeden samostatný  přístup k 

chápání rasy a jejímu studiu – a to sice přístup čistě genetický, který byl v aplikování genetiky 

ještě  radikálnější  než  samotný  Fischer.  Za  zastánce  tohoto  směru  označuje  F.  Lenze,  K. 

Sallera  a  W.  Scheidta.  Dokonce  označuje  Scheidta,  Sallera  a  Fischera  za  tři  vedoucí 

antropology „genetického směru“,  kteří  se zároveň nejvíce zasloužili  o spojení genetiky a 

antropologie.78 Čistě genetický směr se měl od Fischerova pojetí lišit především v tom, že 

Fischer nekladl tak velký důraz na selekční procesy a na vznik ras, neviděl rasu samotnou 

jako dynamickou a nestálou, ale spíše jako beze zbytku neurčitelnou jednotku. Nekladl tak 

důraz na selekční  procesy stojící  za vznikem ras,  v centru jeho zájmu stály spíše příčiny 

mutací přicházejících s novými znaky a problém míšení znaků. Protože Scheidt se hlásil k 

Fischerovi  a  zejména  pak  k  Fritzu  Lenzovi,  který  pokračoval  ve  Fischerových  stopách, 

přemýšlel obdobně, ale zásadním se pro něj stal problém selekčních procesů, který podle něj 

musí být východiskem veškerého přemýšlení o rase, navrhoval proto, že rasovým klasifikacím 

má  předcházet  nějaká  udržitelná  teorie  vzniku  ras,  jinak  hrozí  nevědecké  svévolné 

interpretace.  Ona  genealogická  metoda  pak  měla  být  cestou  k pochopení  biologického 

procesu selekce,  sice  taktéž  aplikovaném rasově  hygienicky,  ale  právě  nikoliv  ve  smyslu 

stálých hodnot určitých taktéž stálých znaků – jedinou hodnotou byla Scheidtovi schopnost 

obstát  v přírodním  výběru.  Neomezoval  se  ale  na  spekulace,  že  panská  rasa  byla  kdysi 

v pravěku vyselektována v tvrdých podmínkách a má ty nejlepší vlastnosti – selekční procesy 

totiž spíše pokračují pod stálými měnícími se podmínkami a účinkují na bezpočet děděných 

76Gausemeir (1998):str. 22
77Lösch (1997): str. 158
78Massin,  Benoît  (1993):  Anthropologie racial  et  nacional-socialisme: heurs  et  malheurs du paradigme de la 
„race“. in: Olff-Nathan, Josiane (ed.): La science sous le Troisieme Reich, victime ou alibée du nazisme, Paris: 
str. 227, podle Lösch (1997): 158
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vlastností.79 Sice následoval Fischera v názoru, že skrze míšení populací nevznikne nová rasa, 

doplnil  to  však tím,  že takto nově vzniklá  populační  jednotka se  může ustálit  a podléhat 

dalšímu vývoji,  ale jen pokud se stále vyznačuje „trvalou schopností  sebezachování“,  měl 

tedy  na  rozdíl  Fischera  větší  tendenci  mluvit  o  rase  jako  o  nějaké  jednotce,  ale  oproti 

všemožným  ariofilům a  tendenčním  pseudovědeckým spisovatelům nikdy  neuznával  rasu 

jako jednotku stálou. Vznik nových ras se podle něj odehrává neustále a nikdy nevznikne 

„geneticky zcela uzavřená“ skupina – tento pojem rasy je tedy spíše blíže pojmu druh. Rasová 

biologie  byla  tímto  pro Scheidta  „výzkum selekce“  (Ausleseforschung)  nebo také  „dějiny 

adaptací“ (Anpassungsgeschichte).80  

Je  tedy  zástupcem  „čistě  genetického“  pojetí  rasy,  které  hledá  podstatu  rasy 

přednostně ve vztahu prostředí a genů a jejich interakci v čase. Nebyl samozřejmě jediný81, 

ale  byl  jedním z prvních  antropologů,  kteří  argumentují  čistě  „populačně-geneticky“,  kdy 

povahu populace (Erscheinungsbild) vztahují hlavně na selekční procesy několika stovek let 

zpět, čímž nutně dojde k popření dlouhověkosti a stálosti ras, a zejména přišel s metodou, jak 

selekční procesy a tedy vznik ras odhalit. W. Mühlmann v této souvislosti označuje Scheidta 

za revolucionáře.82 Když  ve dvacátých  letech  říká,  že  typické  znaky nějaké „rasy“  (např. 

blond vlasy,  dlouhá lebka...) mohou být spoluselektovány s těmi vlastnostmi, které stojí za 

přežitím oné skupiny, jednoznačně už i v této době odmítá, že by tyto znaky mohly mít samy 

o sobě nějakou váhu a vliv na přežití rasy.83 Tento přístup, důsledkem inspirací zmíněných 

výše, je u Scheidta už od počátků jeho vědecké kariéry a poprvé se k němu hlásí ve své první 

monografii „Familienkunde“ spolu s onou genealogickou metodou, která jak řečeno s tímto 

pojetím rasy bytostně souvisí. Vedle Fischera je tedy jedním z úplně prvních zastánců tohoto 

směru. Od počátku také varuje před sílícím povrchním nahlížením na rasu, protože se podle 

něj stále více objevují interpretace přiřazující nějakou rasovou hodnotu na základě pozorování 

jen jednoho či dvou znaků a klasifikace ras se stává oblíbenější než opravdové zkoumání a 

sbírání materiálu na výzkum.84 Scheidtův specificky dynamický přístup k chápání rasy nebyl 

oblíben mnohými vědci a Scheidtovu definici rasy jako uvnitř nějakého druhu vyselektovaný 

79Scheidt (1925): str. 328
80tamt. 390
81Nejblíže mu byl asi Karl Saller, který uznával typologie nižších a vyšších ras jako model neexistující reálně, ale 
nutný pro výzkum. Scheidt zašel ještě o trochu dále, když odmítá i takovéto modely; viz. Matz, Bernhard (2000): 
Die Konstitutionstypologie von Ernst Kretschmer. Ein Beitrag zur Geschichte von Psychiatrie und Psychologie 
des Zwanzigsten Jahrhunderts. Dissertation, Freie Universität Berlin: str. 351 a dále
82Mühlmann (1968): str. 189-190
83Scheidt (1925): str. 268
84tamt. 57 a dále

28



komplex dědičných vlastností nepřijal nakonec ani sám Fritz Lenz, asi nejselekcionističtěji 

uvažující přední antropolog. Nebyl si totiž jistý, zda by mohla byt selekce tak mocná i uvnitř 

druhu.85 Scheidt na Lenze často odkazuje, zejména na jeho definici nemoci (nemoc je život na 

hranici  schopnosti  adaptace),  která  dobře vyjadřuje  přístup dynamického pojetí  k  hodnotě 

rasových znaků, ale je radikálnější než Lenz sám. Dalším důvodem pro odmítání Scheidtova 

přístupu mohly být jeho výroky o teleologičnosti a vitalistické entelechii všeho živého.

Zdůrazňování  proměnlivosti  dává  ale  tomuto  přístupu  dvojí  tvář,  jelikož  na  jedné 

straně  je  tím  sice  oslabena  vědecky  neudržitelná  myšlenka  univerzálního  rasově 

typologického  členění  lidí  na vyšší  a  nižší  rasy,  na  druhé  straně  však  tímto  získává 

spolehlivější vědecký základ myšlenka hrozícího nebezpečí úpadku skrze neadaptivní znaky 

v populaci. Proto je také zároveň třeba říci, že negenetické pojetí rasy nechápal Scheidt jako 

nebezpečné  z důvodu  nesouhlasu  s konceptem  rasy  a  rasové  hygieny  obecně,  ale  spíše 

z důvodu nemožnosti  na  těchto  spekulativních  interpretacích  založit  opravdovou fungující 

rasovou hygienu, o jejíž zásadní důležitosti pro (německý) lid nepochyboval. Proto také útočí 

na způsob, jakým je rasová biologie vyučována na vysokých školách a odmítá se na její výuce 

podílet, viz. následující kapitola.

4.2 Scheidt a nacionální socialismus

Po převzetí moci nacisty v roce 1933 se rasová věda a zkoumání s ní spojená dostávala 

stále  více  do  spojení  s politikou  a  stala  se  postupně  ideologickým nástrojem nacistů.  Ve 

výzkumu se objevují  spekulativní  interpretace rasových znaků a jejich hodnot.  Přitom ale 

například dle Proctora86 se jednalo jen o vývoj určitých trendů „normální vědy“ (Kuhn), která 

nebyla  omezená  jen  na  prostor  Německa.  Pod vládou  nacionálního  socialismu  však  byly 

určité  aspekty  této  vědy  vyzdvihovány  a  jiné  potlačovány,  samotní  vědci  se  na  tomto 

politizování podíleli a často ho i iniciovali.

Většina  antropologů  včetně  Waltera  Scheidta  viděla  v politizování  vědy  možnost 

přenést  teorii  do  praxe,  žádná  jednotná  „teorie“  (rasové)  antropologie  však  ani  tehdy 

neexistovala a nacistický režim neměl samo sebou zájem na vědě jako takové,  ale spíše na 

tom, co může taková věda pomoci legitimizovat a metodicky zajistit. Z tohoto důvodu se do 

85Mühlmann (1986): str. 186
86Proctor (1988): str. 139
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pozornosti přívrženců nacistických myšlenek dostávají zejména přístupy operující se staticky 

chápanou rasou a s hierarchickým a trvalým rozvržením „hodnot“ jednotlivých ras a rasových 

znaků.  S příchodem  nového  režimu  se  všechny  ostatní  přístupy  upozaďují  a  to  zčásti 

přirozeně a zčásti umělými zásahy vládních institucí. Podpora žádaným způsobem prováděné 

antropologie se děla různými způsoby, jedním bylo zavádění výuky rasové hygieny do škol a 

od roku 1939 na všech lékařských fakultách v Německu jako povinný předmět.87 

Scheidt  byl  zpočátku  v tomto  ohledu  nezvykle  aktivní  a  dosti  zapálený,  na  konci 

dvacátých let  se mu bezpochyby jeví idea politické vědy jako nezbytně  nutná a začátkem 

třicátých let se dosti angažuje. Proto téměř ihned po převzetí moci nacisty spolu s několika 

stejně naladěnými kolegy již 1. prosince 1933 oficiálně žádá o to, aby se rasová biologie stala 

samostatným oborem volitelným na jednotlivých obecních školách a povinným oborem se 

zkouškou na všech vyšších školách, učitelé těchto škol si pak měli doplnit vzdělání. Navrhl 

studium základů rasové biologie sestávající ze studia genetiky,  populační biologie a teorie 

selekce. Součástí tohoto předmětu (Rasová a kulturní biologie) bylo také poučení o opatřeních 

pro zachování lidu (Volkserhaltung) a o nebezpečích nevhodného rasového míšení.88 V téže 

době píše i článek do časopisu „Hamburger Lehrerzeitung“ s názvem „Politik und Biologie.  

Bemerkung zur  Idee  der  politischen  Universität“,  kde  výslovně  žádá,  aby stát  co  nejvíce 

zasahoval  do  života  lidí,  protože  je  to  jen  pro  jejich  dobro,  a  univerzity  mají  za  úkol 

vychovávat  příslušné  odborníky  a  rozšiřovat  v lidech  rasově  biologické  poznatky,  jelikož 

národ složený z biologických analfabetů nebude schopen přežít, nebude mít pochopení pro tu 

správnou politiku. Výuka biologie tak má být i základem všech politických věd, dějin, práva 

atd.89 Přičemž  základem  biologie  je  mu  samozřejmě  jedině  biologie  rasová.  Scheidtovo 

chování  se  stává  dosti  konformním  a  například  ani  nenamítá  nic  proti  pronásledování 

židovských a jiných nepohodlných vysokoškolských pedagogů,  sám ostatně po jmenování 

profesorem  rasové  biologie  nastoupil  na  místo  E.  Cassirera,  po  jehož  odchodu  zůstalo 

v Hamburgu  neobsazeno  místo  profesora  filosofie.  Byl  také  členem  „Politische  

Fachgemeinschaft“,  což  byla  instituce  zakotvená  v zákoně  o  novém  zřízení  Hamburské 

univerzity z roku 1934 s cílem být vlastním motorem nacionálně socialistického, politicko-

vědního vývoje univerzity.  K tomuto  účelu pořádala  různé přednáškové cykly,  konference 

87Weindling (1989): str. 515
88Krause,  Eckart;  Huber,  Ludwig;  Fischer,  Holger  (ed.)(1991):  Hochschulalltag  im  "Dritten  Reich"  : die 
Hamburger Universität 1933-1945. Reiner, Berlin: str. 380
89Scheidt,  Walter  (1933):  Politik  und Biologie.  Bemerkung zur  Idee  der  politischen  Universität.  Hamburger 
Lehrerzeitung. vol.12, no.33: 457 – 461, podle Krause; Huber; Fischer (ed.)(1991): str. 1171
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apod. K tématům z rasové biologie se vyjadřoval zejména právě Scheidt.90 Jeho konformní 

uvažování nebo snad snaha nenadělat  si na univerzitě nepřátele je zřetelná i v posudku na 

habilitační práci W. Mühlmanna,  žáka Scheidtova přítele a kolegy F. Keitera, kde Scheidt 

píše, že Mühlmann je zajat v „kosmopolitním rozumění pojmu společnosti, jenž je dnes již 

minulostí“,  a  že  nemá  místo  v řadách  německých  vysokoškolských  pedagogů.  Také  mu 

vytýká  přístup  odvádějící  od  „cílů  nacionálně  socialistického  státu“.91 Zřejmě  se  též 

Scheidtovi nelíbila skutečnost, že se Mühlmann jakožto žák Keitera, odvrací od přírodovědné 

antropologie  směrem k sociální  antropologii  a  etnologii.  Je  také  zajímavé,  že  jistý  Heinz 

Kucharski,  etnolog  protestující  proti  nacistům  a  vypomáhající  studentské  protinacistické 

organizaci „Bílá růže“, který byl za tuto činnost v roce 1945 odsouzen k smrti, ale podařilo se 

mu uprchnout, označil za jediného etnologa s nacistickým přesvědčením, kterého kdy potkal, 

právě Scheidta.92 Scheidt  taktéž  patřil  v roce 1933 k signatářům přiznání  vysokoškolských 

profesorů k Adolfu Hitlerovi a nacistickému státu.93 

Přesto  ale  nikdy  nevstoupil  do  NSDAP a  to  jako  jediný  profesor  rasové  biologie 

z celého Německa. Ve straně se o něm vyjádřili takto: „Prof. Scheidt není členem strany, snad 

z pravdivého pocitu,  že nacionální socialismus je pro něj cizím světem, což je u rasového 

antropologa  obzvláště  politováníhodné.“94 Eugen  Fischer  o  Scheidtovi  v této  souvislosti 

prohlásil:  „Hnutí  [nacionálně  socialistické]  je  mu  bezpochyby  vnitřně  blízké,  chybí  větší 

aktivita.“95 Aktivitu mohl projevit při založení forenzně biologického spolku, kam ho Fischer 

pozval i s asistentem Keiterem, ale nezapojili se.96 Scheidt se uzavíral na svém institutu, kde 

pracoval  na  „Kulturbiologii“  a  čím  dál  více  se  odmítal  podílet  na  vědě  řízené  státním 

aparátem – proto také, jak již bylo naznačeno, odmítal psát posudky o árijském původu a 

rodovém zdraví a přednášet státem organizovanou rasovou hygienu pro studenty medicíny.97 

Jeho  hamburský  institut  byl  v  celé  Říši  jediný  výzkumně  zaměřený  institut,  který  nebyl 

příslušným úřadem (Reichssippenamt) uznán jako místo pro vydávání znaleckých posudků o 

90Dále působil ještě ve „Werkbund für deutsche Volsktum- und Rassenforschng“ založený F. Lehmannem, kde 
působil mimo jiné například i Hans F. K. Günther.
91Krause; Huber; Fischer (ed.)(1991): str. 590 – 591
92tamt. 594
93(Bekenntniss  der  Professoren  an  den  deutschen  Universitäten  und  Hochschulen  zu  Adolf  Hitler  und  dem 
nationalsozialistichen  Staat)  Viz.  Heidrun,  Kaupen-Haas;  Saller,  Christian  (1999):  Wissenschaftlicher 
Rassismus: Analysen einer Kontinuität in der Human- und naturwissenschaften. Campus Verlag, Frankfurt am 
Main: str. 10 a dále
94Weingart; Kroll; Bayertz (1992): str. 536 – 537
95Krause; Huber; Fischer (ed.)(1991): str. 1175
96tamt.
97Scheidt (1954b): str. 6; 
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původu,  o  kterých  se  Scheidt  vyjádřil  jako  o  plýtvání  časem.98 Scheidtem  vysněné 

zpolitizování  vědy nenapomohlo  rozšíření  správnému vědeckému myšlení,  ale  napomohlo 

dezinterpretacím  a  v  mnoha  ohledech  udělalo  z antropologie  pavědu.  Při  příležitosti 

znovuobsazení  katedry  pro  rasovou  biologii  ve  Würzburgu  v  roce  1941  podrobil  dosti 

radikální kritice soudobý stav rasové biologie, když řekl, že vědecký výzkum se dostal na 

scestí, což má hlavní důvod ve skutečnosti, že se po převzetí moci do popředí vědy dostali 

vědecky velice problematičtí lidé, kteří vědu dogmaticky utužili a snížili její kredit. On sám 

nevidí  ve  vedoucích  příslušných  kateder  ani  jednoho  opravdového  odborníka.99 Vina 

nespočívá  ale  jen  na  těchto  "diletantech",  nýbrž  i  na  ostatních  vědcích,  kteří  se  měli  co 

nejdříve  proti  tomuto  zneužití  vědy ve prospěch nacistické  vlády postavit  a  s  co největší 

otevřeností  odmítnout  veškeré  zpolitizované  výzkumy.  Navrhoval  soustředit  se  lépe  na 

výzkum obecných biologických základů a v souvislosti s tím navrhl změnit obecnou rasově 

biologickou výuku a udělat reformu výuky přírodovědných oborů vůbec.100 Kritika mířila do 

jisté míry i na něj, protože on se prakticky po celá třicátá léta vyjadřoval jen k některým 

dílčím problémům týkajícím se jeho výzkumů a proti  směřování  rasové antropologii  jako 

takové se nestavěl.  Ale v této kritice  zašel  na člověka přesvědčeného o správnosti  rasové 

hygieny (ač chápal rasu a otázky s tím spojené zcela jinak) dosti daleko.101

Otázkou je, z jakého důvodu nebyl ani po této kritice, které předcházely kritiky dílčí, 

Scheidt zbaven svých funkcí na univerzitě a nebyla mu zakázána publikační a přednášková 

činnost, což se jiným za podobné „přečiny“ tehdy stalo. Příkladem může být již zmiňovaný 

Karl  Saller.  Taktéž  přímý  žák  R.  Martina,  spolupracoval  a  publikoval  spolu  s  biologem 

Friedrichem  Merkenschlagerem  (1892-1968),  jedním  z  nejostřejších  odpůrců  „nordické 

myšlenky“,  který  byl  ve  třicátých  letech  poslán  do  koncentračního  tábora.  Sallerovy dvě 

knihy z roku 1934 obhajující dynamické pojetí rasy byly zakázány a o rok později mu byla 

zakázána také výuka. Se svými studenty a kolegy se rozloučil slovy: „A přece se točí! Ať žije 

německá rasa v pohybu!“102 Sám se po válce (1961) označuje za zakladatele dynamického 

pojetí rasy a tento fakt vidí jako důvod svého pronásledování, ale Scheidt mluví o dynamické 

rase  už  v  1923  (a  Eugen  Fischer  či  Fritz  Lenz  ještě  dříve),  kdy  Saller  ještě  jako 

98Gausemeier (1998): str. 101
99Felbor, Ute (1995): Rassenbiologie und Vererbungswissenschaft in der Medizinischen Fakultät der Universität 
Würzburg 1937-1945. Königshausen und Neumann, Würzburg: str. 98
100Tamt. 100; srov. Weingart; Kroll; Bayertz (1992): str. 537
101Jak Felbor (1995) tak Weingart, Kroll a Bayertz (1992) mluví v této souvislosti o „kuráži“.
102Saller (1961): str. 45. V originále: „Und sie bewegt sich doch! Es lebe die deutsche Rasse in der Bewegung!“ 
Tedy obsahující určitý dvojsmysl ve slově Bewegung – (nacistické) hnutí i pohyb.
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jednadvacetiletý studoval. Je taktéž s podivem, že se o Scheidtovi ve své poválečné knize 

zamýšlené  jako  svědectví  antropologie  z  dob  jejího  zneužití  nacisty  vůbec  nezmiňuje. 

Nejspíše ho považoval za zpolitizovaného vědce, když píše, že mimo něj a Merkenschlagera 

bylo nuceno odejít ze země či z institutů ještě několik dalších lidí, ale „ostatní následovali 

svého vůdce.“103 

Scheidt si pravděpodobně situaci a směřování tehdejší antropologie uvědomil o něco 

později, rozhodně nebyl tak radikálním kritikem jako Saller, ale i tak měl určitou výhodu v 

tom,  že  si  ve  dvacátých  letech  vytvořil  jisté  renomé  i  u  antropologů  později  se  horlivě 

podílejících na nacistické vědě. Třicátá léta poté Scheidt tráví poměrně v tichosti na svém 

institutu.  Na konci  třicátých  let  se  už  plně  věnuje pouze  své  experimentální  psychologii, 

jakožto rozvinutí svých předchozích tezí, a napíše několik historických románů. Po válce si 

ztěžuje,  že  od  poloviny  třicátých  let  mu  nebyly  poskytovány  speciální  prostředky  pro 

provádění výzkumů a řada jeho přednášek kvůli nedostatku zájemců odpadala.  Navíc těch 

několik žáků, kteří šli v jeho stopách, téměř do jednoho padlo ve válce. Vyjadřuje také díky 

svým kolegům (Ludolf Fischer, Wilhelm Banst, Friedrich Mauz), jejichž vstřícnost přispěla k 

tomu, že nemusel za války přestat se svou výzkumnou činností a mohl se v klidu věnovat 

studiu vegetativního systému.104 

Závěrem lze říci, že Scheidt byl přesvědčený o správnosti (i negativní) eugeniky, ale 

lišil se v pojetí rasy, které celou rasovou hygienu 20. a 30. let zakládalo. Nepříčilo se mu ani 

vychvalování nacistického státu, pokud ten dokáže uvést správná rasově hygienická opatření 

v  praxi.  Problém  ale  nastal,  jakmile  se  v  tehdejší  antropologii  začaly  objevovat 

zideologizované výzkumy a jejich interpretace – Scheidt byl předně vědec a s politikou jako 

takovou nechtěl mít příliš společného, což ostatně odpověděl W. Grossovi na otázku, proč 

nevstoupí do NSDAP105. Vždy proto kritizuje jen oblasti vědy a politiku nechává stranou106. 

103tamt. 47
104Scheidt (1954b): str. 5 – 7
105Gausemeier (1998): str. 10
106Což možná bylo jen z důvodu strachu před státní mocí, která už několik jeho kolegů za otevřenější protesty 
tvrdě potrestala.
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4.3 Volk und Rasse

V roce 1926 zakládá Scheidt svůj vlastní časopis s názvem Volk und Rasse, kterým 

hodlá vytvořit prostor pro odbornou debatu i prostředek popularizace svého oboru. Časopis 

nesl podtitul „Ilustrovaný čtvrtletník pro německý národní ráz“107. Zprvu ho vedl Scheidt, ale 

brzy  přešlo  vedení  na  Otto  Recheho  až  do  roku  1933  a  dále  např.  ještě  na  Bruno  K. 

Schultze.108 Na vedení se podíleli  i další významní představitelé tehdejší rasové hygieny a 

antropologie – za všechny jmenujme Eugena Fischera – ale i méně známé osobnosti rasové 

vědy jako byl  kupříkladu Richard  Thurnwald  (1869-1954),  sociolog  a  etnolog,  který  pod 

záštitou Berlínského musea etnologie podnikl v letech 1906-1909 expedici  do Melanésie a 

Mikronésie a svými etnologickými myšlenkami později dosti ovlivnil samotného Scheidta. 

V úvodním článku o pracovním plánu a cílech časopisu se můžeme dočíst: „Pracovní 

plán časopisu se soustředí na mnoho úkolů. Časopis by měl přispět k prozkoumání vztahu 

mezi  národem  a  rasou  a  obzvláště  k  prozkoumání  vztahu  mezi  německým  národním 

charakterem („Volkstum“) a v německém národě obsaženými rasami.“ 109 Co  se  metod 

zkoumání  týče,  měly  se  vedle  přírodovědných  zkoumání  používat  i 

„duchovědná“ (geisteswissenschaftlich) odvětví a metody výzkumu, jelikož jedině tak mělo 

být  možné  rozpoznat  podstatu  (Beschaffenheit)  národa  a  tím  i  jeho 

„výkonnost“ (Volksleistung).  Vedle genetiků a fyzických antropologů mají  tedy pracovat i 

etnografové, historici a jazykovědci. Proto dalším ze specifických cílů, které si časopis kladl, 

bylo: „prozkoumat, jaký podíl na výkonnosti národa má rasový charakter národa a jeho částí, 

a jak zpětně působí výkonnost národa na v něm obsažené rasy.“ 110

Vedení  časopisu  se  domnívalo,  že  tomuto  předmětu  zájmu  není  věnováno  dosti 

prostoru  a  přitom je  pro pochopení  podstaty  národa  velice  důležitý,  ne-li  klíčový.  Jedině 

s dostatkem takovéhoto vědění je možné účinně zachovat „výkonnost“ národa pro budoucí 

časy.  Nejdůležitějším úkolem časopisu tak vlastně bylo „pomoci zaplnit mezeru ve vědění 

zúčastněných vědních odvětví a většiny vzdělanců“111. 

Časopis  se  proto  snažil  o  přístupnost  a  srozumitelnost  i  pro  laiky,  text  byl  často 

doplňován obrázky a popularizace se snažil dosáhnut i vypisováním různých soutěží112. Ke 
107„Illustrierte Vierteljahserschrift für das deutsche Volkstum“
108Weindling, Paul (1989): str. 472
109Scheidt, Walter (1926a): Einführung in den Arbeitsplan der Zeitschrift. Volk und Rasse, vol. 1., no.1: str. 4
110tamt. 4-5
111tamt. 5-6
112Hossfeld, Uwe (2005): str. 317 a dále
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konci dvacátých let se články v časopise radikalizují a témata jsou více z oblasti biologie a 

genetiky,  obecně  převažují  články  popularizující  völkisch hnutí,  „nordické“  a  rasově 

hygienické smýšlení. Od třicátých let však stoupá počet přímo antisemitských článků a od 

roku 1933 se časopis stává součástí orgánu Německé společnosti pro rasovou hygienu, od této 

doby je explicitně propagandistický.113

Jako  vydavatel  byl  zvolen  Julius  F.  Lehmann  Verlag,  jedno  z nejdůležitějších 

německých odborných vydavatelství své doby zaměřené na medicínu a po první světové válce 

čím dál tím více také na rasovou vědu a rasovou hygienu. Od roku 1929 otevřeně podporující 

NSDAP, ve čtyřicátých letech označeno za „vzorový nacionálně socialistický podnik“ a bylo 

jedním  z mála  nakladatelství,  které  po  vypuknutí  války  nemuselo  ukončit  svou  činnost. 

Kromě „Volk und Rasse“ zde vycházel také kupříkladu časopis „Deutschlands Erneuerung“ 

reprezentující extrémní pravici, „Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie“ – veledůležitý 

časopis pro institucionalizaci rasové hygieny – a nespočet rasově vědeckých monografií.114 

V úvodním ročníku má W. Scheidt kromě „Uvedení do pracovního plánu časopisu“ 

ještě také článek „Rozdělení tělesných znaků v oblasti německého jazyka a kultury“115, kde se 

zabývá popisem problémů měření a jejich výkladu u rasově vědeckých výzkumů na příkladu 

rozdílů tělesných znaků mezi západními a východními oblastmi Šlesvicka a mezi obyvateli 

pobřeží a vnitrozemí, kritizuje svévolný výklad výsledků a upozorňuje na vědecký význam 

jejich správné interpretace – je možné, že mezi řádky naráží na nevědecké (ale snad i o to 

oblíbenější) spisovatele jako byli  H. F. K. Günther, Gobineau apod., vůči kterým je svými 

koncepcemi v opozici.

Sám Scheidt se ale na existenci časopisu nepodílel dlouho nejen jako vedoucí, ale ani 

jako pouhý přispěvovatel. V prvním ročníku má kromě představení plánu časopisu tři články, 

v dalším ročníku taktéž tři, ale poté už pro „Volk und Rasse“ nenapíše ani jeden článek, omezí 

se jen na několik recenzí. Je pravděpodobné, že ho vývoj časopisu neuspokojoval a měl o něm 

jiné představy, jak naznačuje obsah (a dikce) jeho knih od pozdních dvacátých let vcelku se 

lišící od stylu a témat tohoto stále nacističtějšího periodika. 

V časopise se také objevují recenze na Scheidtovy hlavní práce. Většinou jsou čistě 

neutrálními  popisy  Scheidtovy  argumentace  a  nečiní  žádné  výpady  proti  například  jeho 
113Stella, Marco (2006): Teorie autodomestikace v německé antropologii a biologii do roku 1945. Kontext, 
důsledky, zastánci. Diplomová práce, FHS UK, Praha
114Heidler, Mario (2007): J. F. Lehmanns Verlag, in: Historiches Lexikon Bayerns, URL: 
<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44731> (25.10.2007)
115Scheidt, Walter (1926b): Verteilung der körperlichen Merkmale im Gebiet der deutschen Sprache und Kultur. 
Volk und Rasse, vol. 1., no. 1: str. 229-238
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tendencím pojímat rasu jako dynamickou stále se vyvíjející skupinu jedinců. Pouze recenze E. 

Suchslanda116 na knihu „Rassenkunde“, zaobírající se právě rasou a jejím vznikem, se nese 

v poměrně  nepřátelském  duchu.  Recenzent  ihned  na  začátku  práci  napadá  za  nesplnění 

stanovených cílů, na čemž má být vinen samotný titul knihy, který vzdělané veřejnosti, pro 

kterou je kniha určena, slibuje „vědu o rasách“, tu ale kniha nenabízí. Čtenáři je sice nabízeno 

velké množství vědeckých dat, ale v nejasné formě. Také se podivuje, proč v celé knize není 

zmíněn R. Martin ani H. F. K. Günther, když Martin je pro antropologii stále směrodatný a 

byl Scheidtovým učitelem a Günther je „průkopník rasové vědy“ (ač byl ve skutečnosti pouze 

lingvistou bez antropologického vzdělání). Konkrétní věcné připomínky se ale v  této recenzi 

neobjevují. V recenzi na „Rassische Verhältnisse in Nordeuropa“ od O. Recheho117 recenzent 

upozorňuje  na  „mnoho  otazníků  v  Scheidtových  teoriích,  neboť  se  zde  vyskytuje  hodně 

měření a pozorování, které mluví proti samotným autorovým tezím; ale Scheidt si dokazování 

usnadňuje a vše,  co nezapadá do jeho teorií,  vysvětluje jako pravděpodobně chybné (a to 

včetně tezí Lundborga!).“

4.4 UNESCO

Jako nástin Scheidtova přístupu ke studiu ras a jeho přístupu k vědě a jejím nacionálně 

socialistickým implikacím může posloužit také jeho reakce na poválečnou snahu vypořádat se 

s problémem ras a s tím souvisejících zločinů Třetí říše v prohlášení UNESCO o otázce rasy 

z roku 1952.118 Na konference, ze kterých později vzešlo ono prohlášení, bylo pozváno přes 

sto vědců a výsledek byl  poslán také německým badatelům, odpovědělo jen šest zástupců 

tehdejší německé antropologie a to: von Eickstedt, Fischer, Lenz, Saller, Weinert a Scheidt. 

Přičemž von Eickstedt byl jediným z těchto šesti, kdo přijal konečnou podobu prohlášení bez 

námitek, ostatní měli své výhrady zrcadlící jejich antropologické přesvědčení: Lenz vidí celé 

prohlášení jen jako politickou záležitost snažící se pouze o boj proti antisemitismu, přičemž 

antisemitismus je jen jedna forma rasismu a UNESCO se vůbec nezabývá těmi ostatními, 

které nemají politický význam v souvislosti s porážkou nacistického Německa. Také namítá, 

že se zde naprosto ignorují obrovské dědičné rozdíly mezi lidmi, chybí důraz na selekci jako 

116Suchsland, E. (1932): Walter Scheidt: Rassenkunde. Volk und Rasse, vol. 7, no. 1: str. 62
117Reche, Otto (1932): Walter Scheidt: Rassische Verhältnisse in Nordeuropa. Volk und Rasse, vol. 7, no. 1: str. 
61
118UNESCO (1952): The Race Concept: Results of an Inquiry. Unesco, Paris
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možnou  zásadní  příčinu  úpadku  civilizací  a  tím  se  zároveň  prohlášení  staví  proti  vědě 

eugenice, což nemá být jeho předmětem.119 Političnost prohlášení kritizuje také Fischer a dává 

ho  do  souvislosti  s pokusy  ustavit  určitou  doktrínu  jako  jedinou  správnou  v nacistickém 

Německu  a  Sovětském svazu,  k samotnému  prohlášení  výhrady  neuvádí  a  bojí  se  jen  o 

svobodu vědeckého názoru.120 Podobně mluví  i  Scheidt,  když  říká,  že  se  nechce  účastnit 

jakýchkoliv  pokusů  řešit  vědecké  otázky  politickými  manifesty  a  že  proto  s prohlášením 

nesouhlasí  stejně  tak  ostře  jako  nesouhlasil  s tehdejšími  módními  směry  v antropologii. 

Nabízí se k dispozici,  pokud by někoho zajímal také jeho pohled na věc, ale obává se, že 

„v prohlášení nejde o objektivní debatu a jakákoliv námitka proti prohlášení (které je ostatně 

tak jako tak v přímém rozporu se současnou politikou téměř všech členských států UNESCO) 

by byla  pravděpodobně chápána  jako přežívání  nacistických  myšlenek.“  Pokud je  účelem 

něco zakazovat, neočekává, že se vývoj těchto studií bude nadále rozumně vyvíjet. Nemá ale 

explicitní výhrady k obsahu prohlášení a nabízí směr, kterým by se mohl další výzkum dosud 

ještě  ne  zcela  vyřešené  otázky  rasy  ubírat  –  a  to  směr,  kterému  se  věnuje  už  od  konce 

třicátých let a který s rasou taktéž souvisí, výzkumu vztahu těla a duše vztahující se k jeho po 

válce rozpracované nauce Inbildlehre.121 Navíc dodává, že jeho pojetí rasy a jeho výzkumy už 

od roku 1923, které pomáhaly vyjasnit otázku lidské dědičnosti, by mohly odvrátit všechny 

tragické omyly národních socialistů. 

Saller  jako jediný naproti  tomu prohlášení  obhajuje,  jeho účel  vidí  ne ve vyřešení 

otázky rasy jednou provždy, ale v nabídnutí obecné veřejnosti určitá fakta, na jejichž základě 

si  bude  moci  laická  veřejnost  říci,  jaký  postoj  k těmto  otázkám  zastává  soudobá  věda. 

Prohlášení  tak  pro  něj  není  v žádném případě  kontroverzním,  ale  nesouhlasí  s některými 

věcnými detaily a to zejména s odmítáním dědičných mentálních odlišností, jelikož „na tomto 

faktu stojí celá věda eugenika“. Navrhuje tak přeformulovat dotyčné pasáže a nechat „více 

dveří  otevřených  než  zavřených“.122 Nejostřeji  je  kritický  Weinert,  který  nesouhlasí  se 

zásadními  principy  prohlášení,  jenž  je  pro  něj  také  jen  politickým  opatřením,  přičemž 

připomíná, že pronásledování na základě „rasové“ odlišnosti není omezeno jen na Německo 

nacistické éry a děje se a bude dít i na základě náboženských, politických či jiných odlišností 

navzdory všem možným prohlášením i nadále. Zůstává nejvěrnější principům statické rasové 

antropologie, když odmítá rovnocennou hodnotu lidských „ras“ a provokativně se ptá, „který 

119tamt. 30-31
120tamt. 31-32
121tamt. 33
122tamt. 34
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z oněch  gentlemanů,  kteří  podepsali  toto  prohlášení,  by  provdal  svou  dceru  například  za 

australského Aborigince“123,  a  jak je možné,  že téměř veškeré vědecké vědění vybudovali 

příslušníci bílé rasy.  

123tamt. 35
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5. Kulturbiologie

5.1 Předehra

Po  celá  dvacátá  léta  se  vyvíjející  „Kulturbiologii“  Scheidt  bezprostředně 

předznamenává  v  roce  1929  knihou  „Lebensgesetze  der  Kultur“124 (tj.  Přirozené  zákony 

kultury). Kde shrnuje své dosavadní myšlení a dává mu až přímo světonázorový rozměr, tento 

rozměr  je  stále  v  mnohém  příbuzný  světonázoru,  ze  kterého  bude  čerpat  nacionální 

socialismus,  ale  také  v  sobě  obsahuje  několik  zásadních  rysů  později  způsobivších  jeho 

rozchod s nacistickým režimem a jím podporovanou vědou.

Samotná kniha si v úvodu klade za cíl vyložit „otázku generací“ z hlediska biologie a 

to i navzdory tomu, že autor není historik či kulturolog. Genealogie je tak zdánlivě hlavním 

motivem knihy. Základním úkolem je zde ale vyložit tzv. Zákony života a genealogie slouží 

autorovi jen k prezentaci jeho vlastních myšlenek v otázkách s genealogií  nesouvisejících. 

Celým  textem  se  nese  silná  inspirace  určitými  částmi  a  svébytnými  interpretacemi  díla 

kulturního filosofa José Ortegy y Gasseta (1883-1955), tak i úvodní definice generace vychází 

z Gasseta, když generace a jejich běh autor označuje za „variaci vitální  reaktivnosti“ a za 

„splynutí  masy  a  individua“  jakožto  nejdůležitější  pojem  dějin.  Typické  pro  Scheidtovu 

argumentaci  od  počátků  jeho  odborného  působení  je  také  odmítání  většího  významu 

(nebiologizovaných)  společenských  věd  ve  výzkumu  člověka  a  tedy  i  v  genealogii,  ale 

genealogie  podle  něj,  jak  již  bylo  řečeno,  nabízí  možnost  vybudovat  most  mezi 

společenskými  a  přírodními  vědami,  vybudovat  jakousi  „duchovědnou 

biologii“  (geisteswissenschaftliche  Biologie)  souhlasící  s  biologickými  principy.  Jedině 

takovéto  společenské  vědy obohacené  o biologický  přístup  mají  šanci  postihnout  veškeré 

(tedy  jak  duševní  tak  fyzické)  „projevy“  člověka.  V  souvislosti  s  tím  kritizuje  takzvaně 

individualistický přístup, který se zajímá převážně o individua a jejich „příspěvek k dějinám 

života“ a není tak schopen si všimnout toho, co za všemi jednotlivci a jednotlivostmi stojí, 

totiž ony zákony života.

124Scheidt, Walter (1929): Lebensgesetze der Kultur. Frankfurter Verlags-Anstalt, Berlin
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Tak  kritizuje  dobovou  „historii“  (Historie)  a  srovnává  ji  s  tím,  jak  vždy  pojímal 

minulost on – jako „dějiny“ (Geschichte)125. Dobový vztah historie a biologie je takový, že 

poznatky historie biologa nezajímají a co by si přál vědět biolog, se historik nedozví. Historik 

totiž směřuje svůj záměr hlavně na účel a účinek lidského jednání, na sled událostí apod., 

přičemž to jsou ale oblasti nepřipouštějící jakékoliv zákonitosti,  historik se tak zabývá pouze 

jednorázovostí. Oproti tomu „dějiny“ zkoumají nadindividuálně, totiž společné rysy mnoha 

jedinců,  generací  v různých dobách.  Tak může dojít  k poznání něčeho stabilního za vším 

děním.126 Jako připodobnění  označuje historii  za fyziologická zkoumání,  která se zabývají 

zejména jen jednotlivými reakcemi organismu na (okolní) podněty, a dějiny za fylogenezi a 

genetiku zkoumající  genotyp  a jeho vliv  na fyziologii.  Tudíž tento „genetický“  přístup je 

možný  zejména  skrze  zkoumání  dědičnosti  (Erbgeschichte),  což  má  být  doménou  rasové 

biologie.  To  prakticky  znamenalo  zkoumat  „dějiny“  skrze  jeho  genealogickou  metodu 

vytvořenou právě pro potřeby rasové biologie, metodu jakési totální historie převlečené do 

(sociálně) darwinistického kabátu. 

Tento přístup je mu základem k pojímání všech tzv. duchovědných problémů, včetně 

otázek  spjatých  s  kulturou  jako  takovou.  Hovoří  tak  v  tomto  smyslu  o  „kulturních 

dějinách“ (Kulturgeschichte). Přitom měřítkem toho, co označujeme za kulturu, se mu zdá být 

„obvyklost“  (Gebräuchlichkeit),  tj.  míra  výskytu  nějakého  znaku  uvnitř nějaké  kulturní 

skupiny,  opakem je pak „vzácnost“  (Seltenheit).  Toto rozdělení  zavádí  z toho důvodu, že 

nelze stanovit přesnou hodnotu/kvalitu nějakého znaku, kultura je totiž dle Scheidta výsledek 

střetnutí  (Auseinandersetzung)  člověka  a  okolí  (umweltu),  které  probíhá  ve  směru 

vzájemného přizpůsobování. Tato interakce nekončí stavem, ale vždy jen mezistavy v podobě 

kulturních  adaptací.  Proto  jediné  vhodné  (biologické)  kritérium  hodnoty  výsledku  této 

interakce je význam daného kulturního znaku pro zachování života skupiny/kultury. A pokud 

je  v  kultuře  nějaký  znak  častý  a  „obvyklý“,  tak  je  s  největší  pravděpodobností  také 

adaptivní.127 Scheidt v této souvislosti přebírá termíny (taktéž Uexküllem ovlivněného) Ortegy 

y Gasseta, jako je „vitální krajina“ (vitale Landschaft) pro okolí a „vitální akt“ (vitale Akt) pro 

ono střetnutí  člověka a okolí.128 Zároveň ale  varuje před používáním slova „užitečnost“  v 

otázkách  týkajících  se  kultury,  protože  je  to  pojem,  který  může  mít  spoustu  vedlejších 
125Stále jde zejména o dějiny a historii životních projevů člověka, ale politické a kulturní dějiny s tímto podle 
Scheidta bytostně souvisí. 
126Scheidt (1929): str. 19
127tamt. 38
128Na Gassetovi lituje pouze toho, že „nedováděl své myšlenky do konce“, tj. že nepřemýšlel v rámcích rasové 
biologie.
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významů a navíc užitečnost kulturních prvků je otázkou spíše politického přesvědčení, které 

má své představy o tom, co je správné. Politika je mu cizí, jediným měřítkem správnosti je 

příroda, resp. život. 

Kultury tedy nelze posuzovat nijak jinak než podle jejich adaptivních funkcí, podle 

adaptivnosti  jejich „způsobů reakce“  (Reaktionsweise)  na podněty z  okolí.  Každá kultura, 

populace  i  jedinec  mají  „vlastní  druh“  (Eigen-Art)  této  reakce  na  okolí,  to  je  jejich 

nejzásadnějším znakem a jedině tím se od sebe také liší.  Skrze „vlastní druh“ jedinců lze 

zahlédnout i podstatu kultury a naopak.129 Na základě těchto úvah se též dotýká v Německu té 

doby dosti exponovaného problému civilizace versus kultura, když civilizaci a „civilizační 

obsah“ (Zivilisationsgut) definuje jako to, co může vzniknout nehledě na rozdílné „vlastní 

druhy“ dotyčných jedinců či populací, tedy civilizace (přejmutí či vytvoření jejího obsahu) je 

záležitostí všech lidí bez rozdílu, kdežto kultura je vždy specifická vzhledem k „vlastnímu 

druhu“ dotyčných jedinců. Civilizace tak v tomto podání není nutně negativní a úpadková, ale 

je zřejmé, že „kultura“ byla Scheidtem vnímána pozitivněji, totiž jako daleko lépe odrážející 

rozmanitost živého. Tento koncept však v „Lebensgesetze der Kultur“ ponechává zatím ještě 

na okraji a detailněji ho rozpracovává až později. 

V  návaznosti  na  analýzu  adaptivnosti  kultury  se  věnuje  též  rozboru  „užitečnosti“ 

jednotlivých jejích členů. Někteří členové totiž přispívají k životu kultury více než jiní – ty 

označuje za „vůdce“ (Führer).  Vůdce si  nemusí  být vědom své důležitosti  a jeho úspěch 

nezávisí  pouze na jeho schopnostech,  ale je závislý taktéž na „mase“ lidí,  která ho buďto 

následuje,  nebo  nikoliv.  Nadprůměrné  vlastnosti  vůdců  tak  mohou  přijít  vniveč,  pokud 

potenciální následovníci nejsou schopni ho následovat.  Může se ale stát, že existuje schopný 

„vůdce“ a schopní následovníci, ale „vůdce“ nemá prostředky na rozšíření svých inovací, v té 

chvíli  na  scénu  vstupuje  „mecenáš“,  jenž  má  „vůdci“  pomoci  inovaci  rozšířit.  Mecenáš 

poskytne nutné prostředky, ale musí si být zároveň jist, zda opravdu pomáhá „vůdci“, např. 

mecenáš může podporovat „vůdce“ jenom kvůli tomu, že si ho z nějakého důvodu oblíbil, v 

takovém případě bude jeho podpora kontraproduktivní.130 Tímto konceptem zřejmě Scheidt 

naráží na politickou roli státu při šíření a praktickém uplatňování vědou (rozuměj „vůdci“) 

šířenými „inovacemi“, o které v této době v žádném případě nepochyboval. Poukázáním na 

nebezpečí  podpory falešných „vůdců“  ale  zároveň pravděpodobně upozorňuje  na podporu 

129Což bylo v zásadě právě to, o co Scheidt od začátku (i když tehdy nejspíše jen implicitně) usiloval  svou 
genealogickou metodou.
130tamt. 60
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některých pavědeckých směrů  ve vědě,  která  se však ve 30.  letech  stane standardem a v 

důsledku donutí Scheidta stáhnout se do soukromí. Na podporu svých argumentů opět cituje 

(bez odkazu) Ortegu y Gasseta: „Život je spolužití. Život vynikajících jedinců spočívá v jejich 

celkovém působení na masu. Nelze však tyto 'hrdiny'  od masy nijak oddělit,  jedná se tu o 

jakousi dualitu. Lidství představuje ve všech svých vývojových stupních činnou souvislost 

(Wirkungszusammenhang)…“131 Problém vůdců, masy a mecenášů je podstatný také z jiného 

důvodu, totiž že bude v o rok později napsané Kulturbiologii sloužit jako základ myšlenky o 

kulturních inovacích, podle které kulturní vynálezy nemohou vznikat nijak skokově, protože 

jsou závislé na onom „vlastním druhu“ celé populace.

5.2 Biologie kultury

Samotnou „Kulturbiologii“ začíná pokusem osvětlit svůj vztah k přírodním vědám a 

jejich nároku na vědění. Přírodní vědy a biologie konkrétně se dle Scheidta omezují jen na 

„tělesné“  a  „duševní“  aspekty živého zůstávají  zcela  mimo předmět  zájmu.  Přitom je  ale 

biologie jen částí nauky o životě (Lebenslehre) a biologové se chovají,  jako kdyby svými 

metodami  mohli  postihnout  veškeré  jevy  (Erscheinungen)  života,  život  se  však  jeví  na 

různých  úrovních  a  na  vícero  způsobů,  než  co  mohou  standardní  biologické  metody 

obsáhnout, a to sice na úrovni „ducha“.132 Tím nechce shazovat biologii, ale chce ji pomoci 

stát se daleko obecnější vědou, která se bude moci bez interpretačních a metodologických 

problémů zabývat i tím, co doposud náleželo převážně „společenským vědám“, jež jsou podle 

něj ve svém snažení nepříliš úspěšné.133 Jeho cílem je, jak už bylo řečeno, vytvořit na svůj 

způsob „duchovní biologii“, překlenout propast, která obě dvě odvětví omezuje a vytvořit tak 

předpoklad  pro jednotu  věd a  vědění  na  jednom novém biologickém základě.  Toho chce 

dosáhnout  vyřešením  starého  psychofyzického  problému,  který  je  mu  symbolem  a 

symptomem špatného přístupu k živému. Představa vztahu duše a těla je u většiny odborníků i 

laiků  dosti  povrchní,  přitom ale  poznatky  z  neurověd  nabízejí  zcela  jiný  pohled,  pohled 

131tamt. 63
132Scheidt,  Walter  (1930a):  Kulturbiologie.  Vorlesungen  für  studierenden  aller  Wissensgebiete.  Verlag  von 
Gustav Fischer, Jena: str. 2
133 Biologie jako základní věda živého i společnosti je záležitostí starší tradice. Stejné uvažování obsaženo např. i 
v již zmíněné Staatsbiologie J. Von Uexkülla.
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svázanosti těla a ducha, jejich vzájemného přecházení a splývání.134  Biologové a společenští 

vědci ale chápou jevy života naprosto izolovaně podle toho, na co jim stačí výzkumný aparát, 

a ostatní jako by neexistovalo. Nedokáží proto postihnout život v jeho komplexnosti. Uzavírá: 

„Život = suma životních projevů nebo tak obdobně.“135 

Konkrétně není život omezen tedy jen na srst, kůži a to, co lze skalpelem „prozkoumat 

až k smrti“ nebo snad jen na mysl a ideje, ale má spíše co do činění s „umweltem živoucí 

hmoty“ (Umwelt der lebendigen Substanz)136, proto lze živé (roz)poznat jen v jeho umweltu, 

tj. jinými slovy, pouze živoucí hmota a její umwelt dohromady tvoří živé a dávají vzniknout 

oněm  různým  životním  projevům.  Život  tedy  spočívá  ve  vztahu mezi  umweltem  a 

organismem a jelikož organismus není takto nikdy osamocen137, je základním smyslem jeho 

existence  reakce na  podněty,  které  jsou  výsledkem  onoho  vztahu.  Život  se  proto  podle 

Scheidta projevuje reakcemi - „všechny projevy života jsou vlastně reakcemi“.138 Tyto reakce 

chápe podle svých slov jako „mechanistické“, „spočitatelné“, tj. pravděpodobně jako určitelné 

a kauzální, ne v moci blíže neurčených životních sil. Protože za nejdůležitější vlastnost živého 

označuje  účelnost,  cílevědomost  (Zielstrebigkeit),  mechanistické  pro něj  neznamená nutně 

„bezduché“ (geistlos), chladně racionální a odmítá tak klasicky chápaný mechanicismus.

Účelem a cílem reakcí je zachovat se v onom vztahu, tedy jasněji řečeno být stále 

schopen  adaptací.  Konec  života  nastává  tehdy,  když  ztrácí  schopnost  reagovat,  ztrácí 

adaptabilitu, tehdy organismus umírá nebo je nemocný, neexistuje tedy absolutní hranice mezi 

zdravím a nemocí,  vždy se odvíjí od konkrétní situace – tento koncept nemoci přebírá od 

Fritze  Lenze139 a  označuje  ho  za  typický  koncept  „relativistické  biologie“,  tj.  biologie 

„nezkoumající  stálé  a neměnné kvality“,  ale ohlížející  se na okolnosti  a podmínky života 

organismů.140 Samotný popis nemůže být cílem vědy,  ta musí  zkoumat zákonitosti  a onen 

„relativistický“ nebo také genetický (jako opozitum vůči všemu negenetickému) přístup je pro 

tento účel nejvhodnější. Biologie si ale musí uvědomit, co vlastně zkoumá a pochopit, že život 

je sám o sobě určitou silou a není ho tedy možné zaškatulkovat do strnulých popisů stavby 

těla, je třeba pochopit zákonitosti této síly, obrovskou rozmanitost jejích projevů bez stálých 

134Jednoduchým  důkazem  jsou  mu  „duševní“  stavy  ovlivňující  i  ovlivňované  stavy  „tělesnými“,  prakticky 
využité např. detektory lži.
135„Leben = Summe der Lebenserscheinungen oder so ähnlich.“
136tamt. 4
137Zde  se  mimo jiné  opět  zřetelně  promítá  Scheidtovo  „nadindividuální“  uvažování  tak typické  pro  dobový 
myšlenkový kontext, ze kterého bude později těžit fašistický režim – taktéž „nadindividuální“.
138tamt. 6
139„Nemoc je život na hranici schopnosti adaptovat se.“
140tamt. 8
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měřítek, resp. s jedním stálým a jedinečným měřítkem – selekcí jako principem zachování a 

pokračování života.

Nositelem schopnosti  reakce  je  ona  „živoucí  hmota“,  která  má  konkrétně  sídlit  v 

buněčném jádře zárodečné buňky. Ale protože i ostatní buňky mají svůj původ v zárodečných 

buňkách,  jsou  i  nezárodečné  buňky  „nositeli  reakce“  –  neboť  každá  nezárodečná  buňka 

obdržela stejné informace a může se lišit od zárodečné buňky jen tím, že na ni působí určité 

vlivy prostředí.141 Zárodečné buňky pouze onu schopnost reakce děděním rozšiřují. Zároveň 

dodává, že v těle se vyskytují pohromadě buňky zakládající různou schopnost reakce, což je 

výsledkem vývoje organismu, kdy některé buňky zůstaly aktivní, i když už pro ně relevantní 

působení  umweltu  odpadlo.  Takové buňky mají  potom nejspíše jen okrajový význam pro 

organismus,  jsou  pouhými  rezidui  a  na  výsledných  vlastnostech  organismu  se  podílejí 

nepatrně nebo vůbec. Dále však tento problém nerozvádí. Kvůli zárodečným a nezárodečným 

buňkám zavádí dvojí termín pro „živoucí hmotu“ – primární (pouze zárodečné buňky o sobě) 

a sekundární (suma všech nezárodečných buněk, již tedy nějak ovlivněných umweltem).

Připomíná taktéž velkou složitost reakcí organismu, které nelze sledovat jednotlivě a 

to  jednak z  důvodu velkého množství  vlivů  umweltu  a  jednak kvůli  buňkám s  rozdílnou 

reakční  schopností,  které  se  ještě  mohou  na  výsledných  projevech  organismu  podílet. 

Všechny reakce jsou v podstatě tělesné, ale jde také o to, na jaké úrovni se projevují, některé 

reakce (a obzvláště u vyšších živočichů) se projevují na „duševní úrovni“ a bylo by nemoudré 

snažit se je pojímat čistě tělesně (viz. nevhodné dělení duše a tělo na zcela odlišné pojmy). 

Jsou to sice taktéž reakce, ale právě z důvodu významové nejasnosti pojmů duše a tělo je 

častěji  označuje jako „duševní  projevy života“ (seelische Lebenserscheinungen).  Proto pro 

člověka, a o toho mu jde přednostně, hrají zásadní roli „duševní reakce“, které spojuje se 

smyslovým vnímáním,  což  znamená  reakce  organismus-umwelt  v  důsledku  či  doprovodu 

smyslového vnímání.  Duše samotná je potom sekundární umwelt (oproti primárnímu), který 

spočívá  v  buňkách,  jež  jsou  modifikovány  okolními  vlivy  skrze  smyslové  vnímání. 

Sekundární umwelt označuje také jako „umwelt vnímání“ (Wahrnehmungsumwelt), umwelt 

představ (Vorstellungsumwelt)  či  sekundární  živoucí  hmota,  ale  jen pokud je  modelována 

vlivy umweltu pocházejícími ze smyslového vnímání.142 

141tamt. 26
142I když, jak uvidíme, není tento druhotný umwelt zcela totožný s Uexküllovým „umweltem“, vychází Scheidt 
ze  stejného  přesvědčení,  že  základem je  smyslové  vnímání.  A  ač  od  sebe  Scheidt  tyto  různé  pojmy ostře 
nerozlišuje, umwelt představ evokuje spíše živočichy úrovně vyšších primátů a „obyčejný“ sekundární umwelt 
včetně živočichů nižších. Vždy, když mluví o člověku, užívá termíny synonymně.
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Konkrétně je tato samotná podstata duševních reakcí/projevů (tj. sekundární umwelt) 

uložena v jakýchsi „paměťových stopách“, pro které používá pojem Richarda W. Semona 

(1859-1918)  „mnem“.143 Tyto  paměťové  stopy  představují  tedy  přímo  ztělesněné  vlivy 

umweltu  skrze  smyslové  vnímání.  Naučení,  zvyknutí,  zkušenost,  ne  však  už  děděné 

instinkty144,  jsou  u  vyšších  živočichů  právě  tyto  v  „sekundární  živoucí  hmotě“  uložené 

způsoby reakce na určitý  podnět.  Nejsou nijak rigidní,  je to jen zkrácená cesta reakce na 

podnět, aniž by se musel aktivovat celý řetězec a spletenec reakcí. U nižších živočichů se 

vyskytují  pouze  rigidní  a  daleko  jednodušší  způsoby  reakce  a  o  paměťových  stopách  v 

lidském rozsahu nemůže být řeč. „Ukládání“ do paměťových stop probíhá tím způsobem, že 

se počitky ze smyslů sestavují do specifických vzorců odvisle od svého významu, přičemž 

jako  mechanismus  tohoto  ustavování  jmenuje  „tvarové  funkce“  (Gestaltfunktion)  E. 

Kretschmera145. Paměťové stopy jsou tedy uspořádané dle svého významu a jsou dle Scheidta 

takřka  odrazem změn  umweltu,  tj.  změny umweltu  se  projevují  ve (významově)  stejných 

změnách nervové soustavy, tedy ve schopnostech reakce. Tento sekundární umwelt, nebo také 

umwelt  vnímání,  umwelt  představ  či  sekundární  živoucí  hmotu  nelze  chápat  bez  podílu 

smyslového vnímání – to je totiž to, co  ho tvoří a zakládá, Semon slovy Scheidta na toto 

zapomněl a roztáhl pojem paměťové stopy i za hranice smyslového vnímání. Připojuje také 

zajímavou poznámku k povaze paměťových stop: „Uvědomíme-li si, že všechny paměťové 

stopy jsou různě 'staré', že se v různém tempu  ztrácí, některé se zcela či částečně obnovují, 

jsou  přemísťovány,  a  že  se  z  těchto  početných  rozdílů  skládá  veškerý  přítomný  'spád 

nového' („Gesamtgefälle der Neuheit“), pak se není možné divit, že občas nastoupí pocit, jako 

kdyby si celý aparát žil životem sám pro sebe, oddělen od veškerého světa kolem sebe.“146 

143tamt. 39; Richard Semon se pokoušel nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem se v organismu uchovávají 
životní zkušenosti a obecněji i všechny informace, které nemusejí mít s vědomou zkušeností nic společného, ale 
mohou být  pamětí  i  na úrovni  např.  fyziologického vývoje.  Uvažoval  proto,  že stimuly (spojené s  nějakou 
zkušeností) zanechávají fyzické stopy v organické substanci – tyto stopy nazývá Semon „engramy“ (Engram) a 
považuje některé z nich za dědičné. Suma všech engramů (zděděných nebo získaných) tvoří „mnem“ (Mneme) 
organismu. Tato koncepce byla (ač dnes zapomenuta) dosti oblíbená a není divu, že se na ni Scheidt odkazuje a 
to zvláště, když si uvědomíme, že se pro pojem sekundárního umweltu dobře hodí – ten také není spojen pouze s 
psychickou stránkou organismu, ale jako základ schopnosti reakcí organismu také s fyziologickými procesy; viz. 
např. Harrington, Anne (1996): Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. 
Princeton University Press, Princeton: str. 89
144Instinkt  není  nijak  modifikován,  je  stálý  a  neměnný,  proto  ho  Scheidt  do  duševních  projevů  nezařazuje. 
Duševní projevy tedy  neznamenají jakýkoliv behaviorální projev organismu...
145Ernst  Kretschmer  (1888-1964) zakladatel  lidské psychosomatické  typologie,  autor vlivné koncepce  vztahu 
typu tělesné konstituce a charakteru. Tato koncepce nebere ohledy na „rasové odlišnosti“ a konstituce má vztah k 
charakteru  u  všech  ras  stejný.  Svým  způsobem tak  zpochybňuje  myšlenku  určitých  typických  psychických 
vlastností jedné rasy nevyskytujících se u ras jiných.
146tamt. 41

45



Sekundární umwelt  ale  není přesně týž umwelt,  o kterém mluvil  J.  von Uexküll  – 

Scheidt  totiž  rozlišuje  na  rozdíl  od  Uexkülla  2  „umwelty“  a  ještě  okolí  –  tedy  „vnější 

svět“ (Aussenwelt), primární umwelt a sekundární umwelt. „Aussenwelt“ je svět skutečnosti, 

která na organismus nijak nepůsobí, organismus ji do sebe nevpouští, je to tedy prosté okolí 

(Umgebung).  Primární  umwelt  označuje  jako  „nadindividuální“,  tj.  umwelt  společný 

nějakému druhu organismů, ale zároveň nepostihující jednotlivá individua, je to prostředí, kde 

probíhá selekce a přirozený výběr  odrážející  se v chování a stavbě příslušného organismu 

(tedy i v onom jeho žitém světě).147 Individuální je až sekundární umwelt, který povstává z 

„objektivního“ primárního umweltu a tvoří tedy onen žitý svět, který je ale navíc v Scheidtově 

podání (zejména u vyšších živočichů) vždy specifický pro jedince, představuje jeho vlastní 

zkušenost a nejbližší  specifika primárního umweltu.  Uexküllův pojem umweltu se tu tedy 

rozpadá na dva, přičemž sekundární má původnímu pojmu nejblíže, i když se liší v tom, že je 

daleko  více  individualistický  než  Uexküllův  umwelt  vztahující  se  pouze  na  příslušníky 

nějakého druhu, ne na jedince. 

Tento „detail“148 je odrazem Scheidtova přesvědčení o neustálém dynamickém vztahu 

mezi prostředím a jednotlivým organismem, jež se na sebe „napasovávají“ (einpassen) bez 

přestání,  čehož  výsledkem  jsou  odlišnosti  (čím  nižší  živočich,  tím  menší)  v  umweltech 

jedinců, jelikož žádný živočich nemá s živočichy jinými i stejného druhu podle Scheidta zcela 

totožné  okolí  zakládající  daný  umwelt,  musí  nutně  dojít  k  odlišnostem  umweltu  i  mezi 

příslušníky  jednoho druhu (pokud tedy jejich  umwelt  dosahuje  takové  komplexnosti,  aby 

dokázal jemné nuance reflektovat).  Specifický sekundární umwelt  následně odráží způsob, 

jakým  bude  organismus  provádět své  „sebezachování“  (Lebenshaltung),  protože  teprve 

sekundární  umwelt  (tj.  vlastně  jakýsi  odraz  nadindividuálního  primárního  umweltu)  je 

kompletním umweltem, ze kterého se organismus vztahuje ke světu. 

Sekundární  umwelt  je  „produkt  a  tedy  odraz  sebezachování“.149 Sebezachování  je 

odrazem nejen sekundárního umweltu, ale také vlastností rigidních a neměnných, tj. i onoho 

primárního umweltu (který jak řečeno základem stavby těla i stálých behaviorálních projevů, 

nejen  „žitého  světa“).  Organismy  rovnováhu  s  umweltem  udržují,  tj.  adaptují  se dvěma 

způsoby – aktivně a pasivně. Kde aktivní adaptace znamená adaptace vzešlé ze sekundárního 

umweltu organismu samotného, tj. nějaké jednání či přijmutí určitých kusů okolí (Aussenwelt) 

147Primární umwelt by tedy bylo možné označit za „prostředí evoluční adaptovanosti“.
148Který ve svých důsledcích detailem není, jak uvidíme.
149tamt. 46
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za  svůj  umwelt,  čímž  organismus  nastolí  porušenou  rovnováhu  se  svým  okolím.  Tato 

adaptace  nemění  bezprostředně  dědičné  schopnosti  organismu,  mění  pouze  některé  části 

vlastního sekundárního umweltu daného jednotlivého organismu, je jen momentální snahou 

vytvořit rovnováhu. Prakticky může být takovou inovací změna ve způsobu života, potravě, u 

člověka vynález apod. Aktivní adaptace se objevují pouze u vyšších živočichů a čím vyšší 

živočich, tím větší má pro něj důležitost. Pasivní adaptace se poté vztahuje na prostou změnu 

organismu skrze selekci nepřizpůsobených jedinců přirozeným výběrem.150  

V  návaznosti  na  aktivní  a  pasivní  adaptaci  mluví  Scheidt  o  aktivní  a  pasivní 

„skupině“ (Lebensgemeinschaft – tedy doslova živoucí skupina). Pasivní skupina znamená 

podobnost dědičných schopností reakce, kterými disponují příslušníci stejných rodů, druhů či 

skupin, jinými slovy je tato Lebensgemeinschaft skupina organismů se shodným (primárním) 

umweltem  nebo  jeho  zásadními  částmi  (liší  se  maximálně  jen  v  sekundárním umweltu). 

Aktivní skupinou je posléze ta skupina, která změnila svůj umwelt nějakou aktivní adaptací, 

kterou přijali všichni členové skupiny. Na příklad člověk lovec-sběrač nalezne nějaký nový 

plod a obohatí o něj svůj umwelt, avšak právě nejen svůj, ale i ostatních členů své skupiny, 

kteří  od  něj  tuto  inovaci  převezmou  –  tím  se  u  všech  promění  umwelt  a  potažmo  i 

„sebezachování“. Aktivní Lebensgemeinschaft platí tedy jen u vyšších a společensky žijících 

organismů. Lidská společnost je právě příkladem takovéto skupiny, resp. různé společnosti a 

kultury  jsou  různými  aktivními  společnostmi  se  specifickými  umwelty  a  způsoby 

sebezachování. Ne každý jedinec ve skupině je „aktivním“, většina podle Scheidta jen přejímá 

aktivní adaptace druhých. Toto převzetí kusu umweltu nazývá „adopcí“ (Adoption).151 

Člověk  je  mistr  v  aktivní  změně  svého umweltu  a  v  adopci.  Adopce  je  tedy  pro 

člověka zásadní schopností umožňující mu inovovat svůj „způsob sebezachování“, tj. kulturu, 

bezprostředně jako odpověď na nastalé změny v nárocích svého okolí.  Člověk přichází na 

svět jako člen několika společenství zároveň – zaprvé společenství lidského druhu obecně, 

které zakládá jeho primární umwelt, a zadruhé společenství určité kultury, tedy sekundárního 

umweltu. Teprve vytvoření sekundárního umweltu skrze adopci kulturních výdobytků ho činí 

členem dané  kultury  nebo  skupiny a  propůjčuje  mu  způsob,  jakým se  děje  jeho  vztah  s 

prostředím (dynamický vztah nastolování rovnováhy). Adopce není pouhé napodobení (jako 

150tamt. 45; „Veškeré 'jednání' a 'činění' je svým způsobem aktivní adaptací.“ K pasivní adaptaci se vyjadřuje 
takto: „V průběh generací přežijí jen ty žáby, jejichž dědičná schopnost znamenala ochranu před kyselinami...“ 
Zvláštní příklad s žábami a kyselinami používá jen pro ilustraci.
151tamt.  52;  „Převzetí  kusu cizího umweltu do svého vlastního  […] chceme nazývat  adopcí.  Potom říkáme: 
aktivní Lebensgemeinschaft vzniká skrze adopci.“
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např. dětská hra na vojáky), říká, je to zásadní změna v umweltu a tím pádem i ve způsobu, 

jak  přistupovat  ke  světu.  Přitom  šanci  na  úspěch  v  adopci  ostatními  mají  jen  nepříliš 

specializované inovace a inovace odpovídající umweltům adoptujících, tj. těžko bude přijata 

inovace člověka, který má jiné vlastnosti a schopnosti, tj. jiný umwelt sekundární ale i třeba 

primární,  protože  kulturní  změny  mohou  (zcela)  proměnit  prostředí,  kde  dochází  k 

přirozenému  výběru.  Nejběžnější  formou  adopce  je  učení,  u  člověka  systematické  a 

plánované. Základním „materiálem“ adopce/učení v lidských skupinách je tradice a její obsah 

(Traditionsgut).  „Tradice  je  dědictví  umweltu  (Umwelterbe)[...]  Rádo  se  proto  srovnává 

tradice s genetickou dědičností.“152 Zároveň varuje, že je toto srovnání příliš  povrchní,  ve 

skutečnosti mezi tradicí a dědičností genetickou je jen vnější podobnost. Rozdíl je podle něj v 

tom, že zatímco genotyp určuje následující  generaci,  u tradice je to naopak, protože nová 

generace nemusí  adoptovat  starou tradici  zcela  beze zbytku,  ale  adoptuje  jen to,  co je za 

okolností této generace adaptivní – některé kulturní obsahy mohly totiž ztratit svou adaptivní 

funkci. 

Adopce tedy předpokládá vždy už určitou „naladěnost“ pro přijímané části umweltu. 

Adoptující, kteří se na příklad živí jiným způsobem či žijí v jiných oblastech apod., budou mít 

jiný nejen sekundární ale pravděpodobně i primární umwelt a tím i odlišný genotyp a adopce 

pro  ně  bude  těžší  či  přímo  nemožná.  Proto  Scheidt  zavádí  těžko  přeložitelný  pojem 

Siebungsgruppen153 (sieben – třídit;  Gruppe – skupina)  označující  skupiny lidí  se stejným 

povoláním,  stejným místem bydliště,  stejnými  názory  či  ve  stejné  spol.  třídě  apod.  Lidé 

tvořící tyto skupiny mají k daným kvalitám blíže, protože povolání či místo bydliště atd. je 

formovalo tak, že je změna povolání či bydliště méně pravděpodobná...154 Na příklad v rodině 

se dědí povolání ševce, ale dědí se podle Scheidta ne kvůli tomu, že by to „byla tradice“, ale 

kvůli  tomu,  že  daná  rodinná  linie  má  k  výkonu tohoto  povolání  již  lepší  předpoklady  – 

předpoklady nejen ze sekundárního umweltu (jako např. lepší zkušenosti), ale i z primárního, 

protože toto povolání formovalo zčásti i rodinný genotyp. Syn ševce má z tohoto důvodu větší 

pravděpodobnost, že ho osloví rodinná tradice ševcovství a že se nestane čímkoliv jiným. 

Analogicky to platí i u jiných „kvalit“ – včetně náboženství, politického přesvědčení atd.155 
152tamt. 57
153Pojem  Siebung vytvořil  R. Thurnwald,  u  kterého  označoval  spíše určité  tendence  v myšlení  a  jednání  na 
základě již existujícího hodnotového systému. Scheidt se pro tento pojem inspiroval právě u Thurnwalda a po 
svém způsobu ho upravil, tedy zejména převedl do biologičtější perspektivy.
154tamt. 59
155Výzkum  tohoto  fenoménu  je  úkol  „biologické  sociologie“,  analogicky  k  biologické  etnologii  ale  také 
psychologii,  o  které  v  „Kulturbiologie“  ještě  explicitně  neuvažuje;  viz.  také  Scheidt,  Walter  (1937):  Das 
Erbgefüge menschlicher Bevölkerung. Und seine Bedeutung für den Ausbau der Erbtheorie. Verlag von Gustav 
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Zde  je  Scheidtova  pozice  dosti  nekompromisní156,  zjevuje  zřetelně  jeho 

„genocentrický“ a evoluční pohled na kulturu a „duševní projevy“ člověka. Kulturní obsahy 

mají tak vždy větší či menší souvislost s dědičnými vlastnostmi a schopnostmi jejich nositelů. 

Návaznost tradice se neděje náhodou, ale skrze „lepší připravenost“ k přejmutí – z toho mimo 

jiné vyplývá, že tradice a kultura vždy bude souviset s podstatou a původem nositelů, Scheidt 

říká s rasovým původem, ale je nutno opět připomenout, že rase rozuměl dynamicky, tj. spíše 

jako vyvíjejícímu se druhu. Proto při výzkumu kultur si musíme položit hlavně tyto otázky: 

jaký význam a funkci plní daný kulturní prvek a jak tedy přispívá k přežití skupiny a zadruhé 

jak s kulturními obsahy souvisí kromě „naladění“ skrze tradici zejména dědičné vlastnosti, 

schopnosti a historie skupiny.157 Vzhledem ke skutečnosti, že sekundární umwelt zakládající 

kulturu pochází převážně z primárního umweltu (tj. z „prostředí evoluční adaptovanosti“) a 

pak  teprve  z  nějaké  samostatné  tradice,  odmítá  rozdělovat  národy  na  tzv.  „primitivní“  a 

„vyspělé“, protože i ty tzv. vyspělé národy jsou v důsledku stejně tak přírodní, nejsou jen ve 

svých  kulturních  obsazích  natolik  spojeny  s  přírodou.  Z  čehož  taktéž  vyplývá,  že  vývoj 

jednotlivých  kultur  nepůjde  nikdy  stejnou  cestou,  ale  cestou  nastartovanou  a  zakládanou 

prostředím a reakcemi na něj ze strany daného etnika. 

Dopracovává zde také problém vztahu kultury a civilizace: již nerozděluje kulturu a 

civilizaci  dichotomicky,  ale  kulturu  dělí  na  civilizaci  a  „Volkstum“  (tedy  lidovost,  svéráz 

nějaké  skupiny),  kde  civilizace  reprezentuje  převážně  aktivními  adaptacemi  a  adopcemi 

získané prvky a  Volsktum reprezentuje rigidní děděné prvky a vlastnosti. Obojí dohromady 

poté vytváří kulturu.158 V závislosti na tomto rozdělení ustavuje dva základní směry, kterými 

se  má  ubírat  kulturně  biologický  výzkum  –  ten  musí  zkoumat  jak  pasivní  adaptace  tak 

adaptace  aktivní.159 Výzkum  účinků  umweltu  (tj.  zkoumání  podmínek  prostředí  evoluční 

adaptovanosti)  a výzkum genetických změn (Erbgeschichte;  který se rozkládá  na rasovou 

vědu a genealogii) tvoří první směr – „dějiny pasivních adaptací“, a výzkum kulturních dějin 

(dělící  se  právě  na dějiny „Volkstum“  a   civilizací)  tvoří  druhý směr  – „dějiny  aktivních  

Fischer, Jena: str. 4
156Tento způsob uvažování nebyl nikterak výjimečný, těmito úvahami se snažila zjišťovat souvislosti mezi rasou, 
nadáním,  soc.  třídou  a  jinými  aspekty  lidského bytí  celá  řada  tehdejších  zejména  eugeniků  používajících  i 
podobné pojmosloví jako Scheidt,  jak dosvědčuje např.  studie Schwidetzky,  Ilse  (1938):  Soziale Siebung in 
Oberschlessien.  Zeitschrift  für  Rassenkunde  und  die  gesamte  Forschung am Menschen,  vol.  2.,  no.  8.:  str. 
167-192. Srov. Hutton (2005): str. 99. Scheidt byl však ještě radikálnější a „redukcionističtější“.
157tamt. 63
158tamt. 87
159Obě totiž, jak bylo řečeno, tvoří způsob sebezáchovy organismu, jehož součástí je u člověka kultura.
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adaptací“. To odpovídá jeho názoru zastávanému už od začátku 20. let, že biologie znamená 

zejména zkoumání dějin adaptací (Anpassungsgeschichte). 160

5.3 Závěr

Pojem kultury tedy u Scheidta vychází z přesvědčení, že veškeré projevy organismu 

jsou reakce na podněty z prostředí a to včetně projevů tzv. duševních. Všechny tyto projevy 

jsou adaptivní,  pokud by nebyli,  organismus (či  celé  skupiny)  by byl  přírodním výběrem 

vyselektován. Přizpůsobování na prostředí, tj. vytvoření rovnovážného stavu, není ale závislé 

jen  na  rigidním  uzpůsobení  organismu  vycházejícím  bezprostředně  z  jeho  genotypu.  U 

vyšších organismů se totiž vyskytuje natolik komplexní umwelt (žitý svět), že jsou schopny 

aktivní  adaptace  –  ta  se  děje  volbou  (Wahl)  kusů  okolí  (Aussenwelt)  za  svůj  umwelt. 

Organismus, a řeč je především o člověku, musí být schopen rozeznat části okolí, které dosud 

nenáležejí do jeho žitého světa a musí být schopen je do svého světa zařadit. Taktéž musí být 

samozřejmě schopen zvolit správně, jinak si ublíží (viz. výše příklad s lovci-sběrači). Adopcí 

se aktivní adaptace dostanou i mezi ty jedince, kteří neměli to štěstí nebo schopnost adaptaci 

sami  provést,  a  to  sice  učením.  Žádný  člověk  ale  nikdy  nepostupuje  při  utváření  svého 

sekundárního umweltu samostatně, je vždy závislý na ostatních. Ne všichni lidé mají stejný 

umwelt,  vždy  panují  nějaké  rozdíly,  ale  umwelty  lidí  v  nějaké  stálejší  skupině  jsou  si 

navzájem podobnější než umwelty při srovnání s někým mimo skupinu. Každá skupina má 

tedy svůj vlastní způsob jak odpovídat na podněty z prostředí (svou Lebenshaltung, způsob 

sebezáchovy). Tento „způsob sebezáchovy“ je základem pojmu kultura.161 Postup zkoumání 

kultur, říká, je poté podobný jako u ras, tj. ptáme se na způsob sebezáchovy populace stejně 

jako na její rasovou podstatu, a to proto, že tyto dva pojmy nebyly pro Scheidta nijak odlišné. 

Bylo by možné následně vytvořit  i různé typy kultur právě podle jejich různých „způsobů 

sebezáchovy“. 

Sledované  vztahy  se  Scheidt  pokouší  pro  větší  srozumitelnost  vyjádřit  také 

schematicky  a  vypracovává  jednoduché  schéma  interakce  organismu  a  umweltu:  nejprve 

reagují vždy genotyp (Erbmasse) a okolí (Aussenwelt).  Z této vzájemné interakce vznikne 

160tamt. 92
161tamt.  85:  „Suma  [individuálních]  způsobů  sebezáchovy  vytváří  typický  způsob  sebezáchovy  populace  a 
představuje to, co nazýváme kulturou.“
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primární umwelt, na jehož základě se vytvoří žitý svět organismu, tj. sekundární umwelt, a to 

tím způsobem, že odpadnou ty části okolí, které na organismus nepůsobí. Vedle toho vzniká 

samozřejmě  ještě  samotná  „konstituce“  (Konstitution)  organismu,  což  je  suma  dědičných 

schopností  reakce,  jednoduše řečeno „hotový organismus“,  „fenotyp“.  Tím ale tento vztah 

nekončí, sekundární umwelt je schopen zpětně ovlivňovat „normu reakce“, tedy konstituci a 

to skrze aktivní adaptace a jiné duševní projevy, které jsou sice vždy odpovědí na podněty z 

prostředí, ale nemusí to být odpovědi na bezprostřední nebezpečí – nějaký vynález na příklad 

nemusí  nutně  řešit  určitý  akutní  problém,  ale  jen  pozmění  reakce   na  podněty  tak,  že 

organismus je schopen se s podněty lépe a  jednodušeji  vyrovnávat,  jak ukazuje příklad s 

lovci-sběrači, kde objev nové potraviny nemusí být reakcí na hladovění, ale „jen“ vylepšení 

problému zisku potravy. Aktivní adaptace mohou zpětně ovlivnit normu reakce jednak tím, že 

takto schopné skupiny přežijí na úkor méně schopných a jejich genotyp zakládající tu či onu 

schopnost se rozšíří, ale i tak, že samotný „vynález“ může pozměnit konstituci, jejíž změna se 

ukáže  jako výhodná,  a  nebo změní  směr  přírodního  výběru.162 Sekundární  umwelt  a  jeho 

rozšiřování  a pozměňování  (tj.  základ kultury)  je tudíž  v interakci  s  dědičně podmíněnou 

„normou  reakce“,  potažmo  s  genotypem.  Hrubě  řečeno  tedy  genotyp  určuje  podobu 

sekundárního umweltu a ten zpětně může (ale nemusí – nižší organismy) určovat genotyp.

S tím souvisí, že k výzkumu rasy a otázek s ní spojených je nezbytné brát ohled také 

na kulturu a tradici. Právě proto požaduje spojení rasové antropologie a biologie s etnologií, 

genealogií  a  dalšími  „společenskými  vědami“,  viz.  výše.163 Nesmyslné  rozdělování 

společenských  a  přírodních  věd  vede  k  tomu,  že  se  zkoumají  aktivní  a  pasivní  adaptace 

naprosto  odděleně  ve  formě  kulturních  dějin  a  evoluční  biologie,  ale  přitom  jsou  to 

neoddělitelné aspekty jednoho a téhož.164 Připomíná také, že si nehraje na „novou vědu“, ale 

chce  se  pouze  pokusit  spojit  výsledky z  různých oblastí  a  doplnit  je  tak,  aby  byly  vidět 

zákonitosti. 

162tamt. 94 a dále
163Zároveň však dodává, že „celkovou Anpassungsgeschichte nějakého 'národa' lze i při nejpřesnější znalosti toho 
lidu a jeho kultury popsat pouze básnicky, nikoliv však už vědecky.“; tamt. 101
164tamt. 103: „Studenti všech oborů“, pro které je určena kniha Kulturbiologie, „si mají odnést přesvědčení, že 
výzkum zákonů života se nemůže zastavit na hranicích oboru, nýbrž teprve na hranici života.“
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5.4 Kulturbiologie a politika

Scheidt  jakožto  rasový  antropolog/hygienik  měl  ale  kromě  „poznání  zákonitostí 

života“  ještě  jeden  daleko  prozaičtější  motiv  pro  kulturně-biologický  výzkum.  Tím  byla 

aplikace  poznatků  v  kulturně-politické  praxi  –  motiv  naprosto  samozřejmý  pro  každého 

tehdejšího  rasového  antropologa/hygienika.  Nešlo  o  to,  zda  biologické  a  antropologické 

poznatky aplikovat,  nýbrž o to,  jak to  udělat  co nejefektivněji,  s  čímž samozřejmě nutně 

souvisela otázka, které poznatky a směry výzkumu jsou v souladu se skutečností a které tedy 

mohou založit efektivní praxi. Naprostá většina protestů proti tehdejší vědě proto spočívala 

právě  na  rozdílných  přesvědčeních  o  směru  a  výsledcích  výzkumu,  nikoliv  v  rozdílném 

přesvědčení  o  správnosti  politické  aplikovatelnosti.165 Poznáním  zákonitostí  života  chce 

Scheidt  postavit  tuto  praxi  na  novém  základě  spočívajícím  na  společných  poznatcích  a 

přístupech společenských a  přírodních věd.  Jedině takovýto přístup totiž  může reflektovat 

problém života a živého a o nic menšího než o pochopení a následné „spravování“ živého mu 

nejde a o nic menšího nešlo ani jeho konkurentům. 

Politikou  zanesená  Kulturbiologie se  explicitně  objevuje  v  knize  „Träger  der  

Kultur“ (Nositelé kultury) z roku 1934, tedy rok po převzetí moci nacisty, která působí jako 

snaha vyrovnat Scheidtův přístup s proklamacemi a intencemi více a více politizované vědy a 

s nastupujícím nacistickým režimem, čímž by si Scheidt zajistil relativní bezpečí jako vědec i 

jako soukromá osoba.  Je to také jeden z posledních pokusů, po této knize už následují jen 

„druhořadé“  práce  týkající  se  dílčích  problémů jeho práce  na  hamburském institutu  nebo 

práce o rasové antropologii ale bez zbytečně provokujících myšlenek. Samotná kniha „Träger 

der Kultur“ si klade za cíl „pouze“ poskytnout přehled o rasové hygieně, ale její motivy jsou 

zjevně i jiné – hned v úvodu totiž Scheidt děkuje za „světodějný čin našeho vůdce Adolfa 

Hitlera, který uskutečnil to, co bylo dříve pouze teorií. Před jeho úspěchem všechny ostatní 

pokusy blednou.“ A je rád, že „čas, kdy rasově biologické učení bylo předmětem posměchu, 

pochyb a útočení je už dávno pryč. Němečtí rasoví hygienici – mezi jinými Alfred Ploetz, 

Wilhelm Schallmayer, Ernst Rüdin, Erwin Baur a Fritz Lenz –, na jejichž výzkumech mnoho 

teorie spočívá, děkují nacionálně socialistické revoluci, že jejich práce nebyla zbytečná.“166 

Argumentace je v knize sice stále tatáž a nepřináší nic nového, ale je v ní velice zřetelně 

165Weingart; Kroll; Bayertz (1992): str. 536
166Scheidt, Walter (1934c): Träger der Kultur. Metzner, Berlin: str. 5
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obsažena dobově typická rétorika nechávající tak vystoupit  Kulturbiologii i v jiném, daleko 

odpudivějším světle.167 

Ale není s podivem, že se Scheidtův pokus o vyrovnání svého „genetického“ přístupu 

se (státní) „statickou“ vědou nezdařil, stojí si totiž stále za svým a odmítá jakákoliv absolutní 

(estetická  či  jiná)  kritéria  dobrých  vlastností  a  schopností.  Souhlasí  tedy  sice  s  nutností 

kulturní  politiky (Kulturpolitik),  ale  naráží  na nedostatečně  vyjasněný pojem kultury,  pod 

kterým  si  mnozí  představují  jen  nějaký  svůj  vysněný  obraz  a  politiku  chtějí  podřizovat 

subjektivnímu nevědeckému náhledu a to navíc ještě s přesvědčením, že takováto vysněná 

kultura je „nadčasová a věčná“ – kultura se vždy musí vyrovnat s dobovými nároky situace a 

neexistuje tedy žádná nadčasová, „mozky dnes reagují jinak než za časů Goetheho“168. Chránit 

kulturu jako takovou není úkolem politiky. Chránit a „politicky spravovat“ se musí jedině její 

nositelé, resp. tvůrci, kteří ji zároveň zakládají. Ti taktéž nemají  „konečnou podstatu“, ale 

právě je lze (pomocí rasové hygieny) „chránit“ a spravovat.169 

„Výkon“ národa a jeho kultury závisí na výkonech jeho jednotlivých členů a existence 

národa v budoucnosti předpokládá existenci schopných jedinců – otázka budoucnosti národa 

je jak jinak než otázka genetiky.170 Zde může opět navázat na své oblíbené téma masy, vůdců 

a  mecenášů  –  kultura  je  ze  všeho  nejvíce  závislá  na  mase,  tj.  na  jejích  obyčejných 

„nositelích“, na nich závisí i úspěch „vůdce“, tj. nějaké inovace. Proto čím větší nadání lidu 

(masy),  tím větší  pravděpodobnost  zrození  inovací  (vůdce).  Při  správné ozdravné  politice 

může vzniknout lepší lid plodící lepší vůdce a ti plodící (skrze kulturní inovace) opět lepší lid 

atd. Scheidt také podává návod, jak poznat všechny ty „dědičně zatížené“ (erblich belastete) 

nebo-li  „kulturně  neschopné“  (Kulturunfähigen):  „Kulturně  neschopní  jsou  všichni 

'nepoučitelní'  (Unlehrbar)  a  asociálové.  Jako  nepoučitelné  označuji  ty  lidi,  kteří  jsou 

tělesnými nebo duševními nedostatky omezováni natolik, že nejsou schopni přijmout kulturní 

výdobytky tvůrců a proto nejsou schopni být z vlastní síly nositeli kultury.“171 Konkrétně mezi 

ně řadí všechny duševně nemocné, slabomyslné a psychopaty všeho druhu, ale to není vše – 

167Dalo by se s nadsázkou říci, že je tato kniha druhým vydáním původní Kulturbiologie s ohledem na nacistický 
převrat z předchozího roku 33' a s cílem převést principy kulturbiologie do jazyka nacisty podporované vědy.
168tamt. 16
169tamt.
170tamt.  36;  Přičemž se  na  vybraných  rodinných  liniích snaží  ukázat,  že známky nadprůměrného dědičného 
nadání se objevují hlavně u přírodovědců... Dále se například pokouší zjistit, jaké druhy nadání se spolu pojí – s 
přírodovědeckým  nadáním se dle  něj  často pojí  nadání  teologické  či  právnické.  Vedle  vědců a intelektuálů 
obecně se zabývá také rodinami nadaných podnikatelů, např. rodinou zbrojaře Friedricha A. Kruppa. Židé prý 
mají dobré hlavně „herecké nadání“.
171tamt. 57
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řadí  mezi  ně  i  „různé  staré  mládence,  samotáře,  'zneuznané  génie',  neúspěšné  vynálezce, 

věčné  studenty,  povaleče,  tuláky“172 jednoduše a  naprosto absurdně všechny „podivíny“  s 

jakýmikoliv  „rozmary“  a   neobvyklostmi.173 Přičemž  případ  Německa  ukazuje  typicky 

dobovým způsobem – je zde více psychicky nemocných a to nejspíše proto, že ti schopní se 

dříve stěhovali  do měst,  která  však působí degeneračně.  Oslavuje všechny lékaře a vědce 

starající se o svůj lid (doslova Volksgenosse) a tím o jeho budoucnost, bez nich by Německo 

zřejmě zanikalo. 

Aby  ukázal  obrovskou  zásluhu  těchto  vědců,  snaží  se  dospět  k  nějaké  bilanci 

„nemocných“ a jejímu vývoji v Německu, která má vyjevit vzrůstající úpadek německého lidu 

a podpořit tak rasově hygienické snahy.174 Ukazuje také, že nelze věřit úředním statistikám a 

rasoví  hygienici  se  musí  spolehnout  i  na „své nástroje“  – v letech  1925/1926 bylo  podle 

úředních statistik  33 193 slepých lidí,  von Verschuer spočítal,  že 40% z nich je slepotou 

postiženo dědičně (Scheidt se ale domnívá, že jich je daleko více). Duševně nemocných je 

podle  úřadů 230 000,  Rüdin a  kol.  však  došli  k  číslu  465 000,  z  toho prakticky všichni 

dědičně. Dohromady je duševně nemocných 500 000, podle Lenze ale až milion! Podle úřadů 

je cca 93 000 slabomyslných, což je podle Scheidta nesmysl a uvádí počet  okolo 1 470 000 

slabomyslných v Německu – k čemuž tím způsobem, že 13 let před onou úřední statistikou 

bylo 90 000 žáků pomocných škol, k tomu se musí samozřejmě přičíst jejich slabomyslní 

rodiče, malí sourozenci nebo později jejich samotní potomci a navíc také fakt, že na vesnicích 

je slabomyslných dvojnásobek. Úřední statistiky nejsou komplexní.  Z toho minimálně 3% 

musí být dány do ústavů a dvě třetiny (tj. přes 900 000) je slabomyslných dědičně.175 Dále je 4 

000 000 „nedostatečně nadaných“ a „málo nadaných“ 14 500 000, „průměrně nadaných“ 20 

milionů a „nadprůměrně nadaných“ 19 milionů (z toho 900 000 vysoce nadaných).176 Všichni 

ti průměrně a nadprůměrně nadaní jsou oněmi „nositeli kultury“. Jak je ale možné, že třetina 

obyvatel je málo nadaná, slabomyslná nebo nemocná? Scheidt si odpovídá: „Tvůrci oněch 

ohromných výkonů, vůdci, průkopníci německé kultury nebyli  totiž 'našimi'  předky, nebyli 

172tamt. 68; Všechny maličkosti odlišující se od normálu mohou být příznakem nějaké psychopatičnosti – tak i 
lidé,  kteří  „nenechají  ostatním klidnou noc,  když  si  musí  zvyknout  na  nové  pantofle“  jsou pro  Scheidta  v 
podezření.
173Odkazuje  v  této  souvislosti  na  přední  německé  psychiatry  E.  Kraepelina  a  E.  Rüdina  (jehož  příklady 
nehodnotných rodinných linií používá) i s tím, že k duševním nemocem jsou náchylní především Židé. 
174Výpočty a statistiky je však obtížné vytvářet,  pokud nejsou k dispozici dobře zpracované údaje – přeje si 
proto, ostatně jako už dříve a ne jako jediný, aby se vytvořily databáze informací o rodinných  „anamnézách“ 
všech německých občanů. Podklady pro své dalekosáhlé statistiky o „úpadku výkonu lidu“ čerpal  z hlášení 
nemocnic o pracovní neschopnosti (!).
175tamt. 109
176tamt. 114
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předky německého lidu [...] Německý lid je nemocný, protože nepochází z tvůrců své vlastní 

kultury a je nemocný, protože lidé, kteří stvořili jeho kulturu, stvořili jen kulturu, ne už další 

lidi.“177 Pokud  to  takto  půjde  dále,  má  být  v  roce  2000  cca  50%  podprůměrných,  30% 

průměrných a 20% nadprůměrných.  Méně nadaní mají  totiž více potomků a „nemocné“ v 

jejich  „boji  o  život“  (kontraproduktivně)  podporuje  medicína  –  ukázková  argumentace 

tehdejší  rasové  hygieny.  Lid  se  proto  nemusí  bát  ani  tak  křížení  s  příslušníky  cizího 

etnika/národa,  ale  vystačí  si  v  úpadku  zcela  sám,  pokud  se  samozřejmě  nebude  řídit 

eugenickým receptem.178 V souladu s jeho vitalistickými tendencemi také doporučuje biologii 

(tj.  i  její aplikace) jako novou nadindividuální etiku vyrůstající  z jeho „náboženství“ (viz. 

výše), jehož jádrem je věčný zbožštěný život .179

177tamt. 117
178tamt. 130; Servilně uzavírá: „Vláda Třetí říše, pod vedením geniálního vůdce Adolfa Hitlera, si dala za cíl 
vyřešit především tento obrovský problém – zastavit neblahé směřování [německého] lidu.“
179Scheidt, Walter (1934b): Kulturpolitik. Reclam, Leipzig
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6. „Inbildlehre“

Kulturbiologie je ryze teoretická a Scheidt se od poloviny třicátých let snaží použít její 

principy  k  vybudování  experimentálního  přírodovědného  výzkumu  duševních  „projevů 

života“.180 Rozpracovává tak nauku o „neuronálních okruzích“, které nazývá „Inbilder“181 - ty 

dohromady  tvoří  celý  nervový  systém  a  tudíž  i  zásadně  spoluurčují  veškerou  nervovou 

činnost,  která  je základem vztahu organismu s jeho umweltem, který zase stojí  v základu 

Života  a  evoluce  organismu.  „Inbildlehre“  je  tedy  pouze  rozpracováním  a  vyústěním 

předchozí  práce  na  Kulturbiologii a  jejím  experimentálním,  konkrétně  neurologickým, 

pojetím,  jež  sice  zůstává  snad  ještě  více  mimo  proud  tehdejšího  německého  i  posléze 

poválečného  myšlení,  ale  kterému  se  věnuje  až  do  konce  své  profesionální  kariéry  na 

Antropologickém institutu Hamburské univerzity a poté až do své smrti.

Již v roce 1934 tak píše knihu „Biologische Psychologie“, ve které se snaží ustanovit 

základní principy své nově budované vědy. Používá přitom argumentaci podobného ražení 

jako doposud, když odlišuje dva hlavní přístupy ke zkoumání „duševních projevů“ – a to 

absolutistický a relativistický („korelativní“),  tedy obdobně jako již dříve při  vymezení  se 

vůči „absolutistické“, tj. nedostatečně genetické rasové vědě. Také se pouští do úvah o vědě o 

živém,  jejíž povahu tentokráte  pozměňuje pro účely nového předmětu výzkumu – věda o 

živém  (Lebensgeschichte)  se  musí  skládat  z  „mechaniky“  (Psychomechanik)  a 

„genetiky“  (Psychogenetik),  kde  mechanika  představuje  „vysvětlení  rozmanitosti  v  časově 

ohraničeném  a  jednotlivém“  a  genetika  naopak  „vysvětlení  v  obecném  a  široce  časově 

pojatém“.182 To znamená, že mechanika představuje tu část výzkumu zaměřenou na zjištění 

vztahů a mechaniky fungování veškerých procesů v organismu,  které mají  co do činění  s 

duševní  činností,  a genetika na základě  tohoto surového materiálu  zařadí  duševní projevy 

daného organismu do obecnějšího a predikce umožňujícího rámce evoluce.183 Tyto dvě na 

první pohled odlišné části se musí navzájem doplňovat, čímž také mají zabránit nevhodnému 

rozlišování  vědy  na  společenskou  a  přírodní.  Samotný  psychologický  výzkum  byl  podle 

Scheidta brzděn právě tímto nevhodným rozlišením, které nedovolovalo pohlížet na psychické 
180Scheidt (1954b): str. 7
181Což je možné přeložit jako archetyp, předobraz či základ.
182Scheidt, Walter (1934a): Biologische Psychologie. 1. Theil, Psychomechanik. Heft 1. Richard Hermes Verlag, 
Hamburg: str. 5
183Je  potřeba  připomenout,  že  genetika  je  pro  Scheidta  především  explanačním  přístupem  k  vysvětlení 
rozmanitosti živého a jeho změny a tedy i hlavní nástroj evolučního zkoumání.
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jevy  „geneticky“,  tj.  perspektivou  evoluce,  ale  vedlo  jen  k  popisu,  který  si  sám  o  sobě 

vysloužil  oprávněnou  kritiku.  Jeho  přístup  chce  vidět  obojí  dvě  části  jako  jeden  celek  a 

nerozdělovat „skutečnosti“, které k sobě patří, tento princip nazývá korelativní.

Prakticky  si  tento  přístup  dle  Scheidta  vyžaduje  také  nový  náhled  na  stavbu  těla 

organismů a to zejména na uspořádání nervových drah a nervového systému obecně. Doposud 

se kladl důraz spíše ne všelijaké „přepínače“, skupiny a formy drah v nervovém systému v 

domnění, že se právě tímto pojme veškerá složitost. Scheidt navrhuje soustředit se více na 

celkovost než na předem dané dráhy a přichází s domněnkou, že se signály šíří v těle jako 

vlny  na  hladině  rybníka184,  přičemž  se  opírá  o  výzkumy  H.  Fittinga  K.  Linsbauera185 na 

rostlinách,  ze  kterých  vyplývá,  že  se  nervové  signály  nešíří  jen  po  určitých  a  předem 

vymezených drahách, ale i mimo ně a to s nezměněnou rychlostí. Dokonce i v odříznuté části 

rostliny  ještě  signály  probíhají,  z  čehož  Scheidt  vyvozuje,  že  vedení  podnětů  spočívá  v 

celkovém uspořádání  materiálu  organismu  zjevně  ne  vždy jen  mikrofyzikálním.186 To,  že 

tento fakt platí i pro živočichy, naopak vyplývá z výzkumu T. Péterfiho187, ten odmítá přesně 

daný tvar nervových vláken a přenos vzruchů se podle něj může dít v neuroplasmě. Samotná 

neuroplasma pak má sloužit vedení vzruchů tím, že při vedení potřebné „dráhy“ vytvoří.188 

Poté se vzruch šíří jako kdyby byl veden po dráze, po odeznění vedení ale dráhy mizí. Scheidt 

z  těchto  výzkumů  vyvozuje  makrofyzikální  podstatu  stavby  organismů  a  tudíž  i 

makrofyzikální  podstatu  reakcí  organismu  na  podněty.  Tato  představa  má  umožnit  najít 

společný plán všech funkcí organismu.189 Konkrétně se snaží o „sjednocenou teorii počitků, 

pocitů, myšlenek a pudů“ –  počitek neexistuje sám o sobě, ale je jen celkový počitek jako 

výsledek souvztažnosti všech působících podnětů. Přitom počitky, říká, sídlí v organismu na 

stejném místě  jako  pocity  a  dokonce  myšlení,  tedy  jako  samotný  subjekt,  a  to  v  oblasti 

thalamus opticus. 190 

Před válkou a za války, kdy je Scheidt izolován na svém institutu, a v poválečné době, 

která  se  jeho  osoby dotkla  bez  větších  nepříjemností,  protože  nemusel  jako  zpolitizovaní 

184tamt. 31
185Autorovi  není  znám  bližší  kontext  těchto  badatelů;  Fitting,  Hans  (1929):  Reizleitung  bei  den  Pflanzen. 
Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, vol. 9; Linsbauer, Karl (1914): Berichte der Deutschen 
Botanischen Gesellschaft , vol. 32: str. 609
186tamt. 35
187Péterfi, T. (1929): Das leitende Element. Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie, vol. 9
188Pojem neuroplasmy zde není vysvětlen a autorovi opět není znám kontext tehdejších představ o neuroplasmě.
189tamt. 48
190tamt. 51
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vědci  čelit  „oné  bezradnosti“191,  tato  jednotlivá  témata  dále  rozpracovává  a  posléze  se  v 

několika  publikacích  snaží  své  poznatky  utřídit  do  jednotné  teorie.  Tuto  jednotnou  teorii 

prezentuje v obsáhlé knize „Die menschlichen Inbilder“ z roku 1954, kde své myšlenky z 

třicátých  let  zpřesňuje  a  doplňuje.  Ztotožňuje  zde  „Inbilder“  přímo  s  celkovou  podstatou 

organismu  stojící  za  veškerými  jeho  projevy.192 Také  tu  ještě  o  něco  více  projevuje  své 

zalíbení v holistickém náhledu na živé a na člověka – rozlišuje totiž v organismu dvojí druh 

tělesnosti,  a  to  sice „vnitřní  tělo“  (Leib)  a  „vnější  tělo“  (Körper).  Vnitřní  tělo,  nebo také 

„živoucí celek“, reprezentuje onu podstatu organismu (Inbilder) a je to tedy ta tělesnost, ve 

které spočívá sám život, proto je třeba  na něj pohlížet zevnitř a celistvě (von innen her). 

„...každý  ví,  že  život  je  něco  'vnitřního',  co  vychází  zevnitř,  na  rozdíl  od  mrtvého  těla 

(Körper) loutky a jejích zdánlivých pohybů pocházejících zvenčí.“ Vnější tělo představuje 

vnější pohled na člověka a jeho morfologii (von außen her).193 Obě „těla“ mají také příslušně 

rozdílné kompetence spočívající v rozdílném nervovém systému. Nervový systém „vnitřního 

těla“ se stará o vnitřní soudržnost orgánů k celkovému fungování organismu, kdežto nervový 

systém „těla vnějšího“ má na starosti pouze  spoj mezi umweltem a „živoucím tělem“.194 Z 

toho důvodu je vnitřní tělo totožné se samotnými životními procesy a vnější tělo je aktivní 

pouze tehdy, nachází-li se pro organismus nějaký podnět, který by měl být postoupen dále na 

vyšší úroveň.195

Rozlišuje ale kromě přímo tělesných Inbilder také Inbilder umělé, které mají znamenat 

ty části nervového systému, které mají bezprostřední vztah ke smyslovým orgánům, vnímání, 

myšlení a subjektu jako takovému a skrze subjekt i velice blízko k behaviorálním projevům 

organismu, čímž doplňuje onu jednotnou teorii počitků, pocitů a myšlení z třicátých let. To, 

že jsou umělé, nemá znamenat, že nemají látkovou podstatu, ale rozdíl je ve způsobu vzniku – 

jsou to totiž ty Inbilder, které člověk u druhých ale i u sebe samého dokáže vyvolat, a které 

dokáže s druhými sdílet. Toto sdílení se děje skrze společné prožitky, přičemž opět svérázně 

rozlišuje  prožitek  (Erlebniss)  od  nevědomých  procesů  probíhajících  ve  vnitřním  těle 

(Lebniss). Od „Lebniss“, tedy životních procesů, je prožitek odvislý – „Nelze prožívat, aniž 

bychom žili,  lze žít,  aniž  bychom prožívali.“196 –,  proto i umělé  Inbilder jsou v důsledku 

odvislé od samotných (nevědomých) a v „hloubce působících“ procesů stojících za životem 
191Scheidt (1954b): str. 6
192Scheidt, Walter (1954a): Die menschlichen Inbidler. Urban & Schwarzenberg , München; Berlin: str. 1
193tamt. 9
194tamt. 23
195tamt. 57
196tamt. 32
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organismu jako takovým. Je nasnadě, že umělými  Inbilder, resp. jejich komplexem, Scheidt 

míní kulturu.197 Přejímání cizích „vzorů“ se plně děje až s ovládnutím jazyka, který je spolu se 

schopností  rozumění  (Verständigung) nejdůležitějším zprostředkovatelem cizích „vzorů“.198 

Kulturní  skupina  je,  opět  jako  v  Kulturbiologii,  také  skupinou  velice  si  podobnou  po 

biologické stránce, protože umělé Inbilder jsou vždy odvislé od oněch vnitřních procesů a tak 

to,  jaké „vzory“  jedinec přijme a jaké ne,  silně závisí  na jeho „biologické připravenosti“. 

Proto může Scheidt říci: „Kultura je něco, co člověk nese v sobě, co odkazuje k jeho 'rase'.“199 

A stejně jako působí přírodní selekce mezi těly (a vymezuje tak i prostor možností pro výskyt 

určitých  kulturních  prvků),  působí  také  mezi  umělými  „vzory“,  ale  vždy  jen  jako  jakási 

prodloužená  ruka  selekce  přírodní,  o  samostatné  kulturní  evoluci  probíhající  skrze 

„přirozenou selekci“ kulturních prvků nemluví.

Na závěr jedné ze svých knih věnovaných čistě Inbildlehre Scheidt ještě ukazuje své 

vize o budoucnosti lidského druhu tak, jak vyplývá z jeho myšlení. Protože znakem člověka 

oproti ostatním organismům je jeho obrovská schopnost aktivně si přizpůsobit umwelt, jeho 

strategií pro úspěch v evoluční hře je spoléhání se spíše na aktivní adaptace. Díky tomu je 

člověk odsouzen být „nepřítelem“ přírody,  bojovat s ní.  Naproti  tomu ostatní  živočichové 

existují  s přírodou v mírumilovném souladu (Einklang),  v harmonickém vztahu,  o kterém 

mluvil  Uexküll.  Lidská strategie  je  jako taková zdá  se  velmi  úspěšná,  ale  Scheidt  nevidí 

důvod domnívat se, že je vše spásná a že dokáže lidem zajistit věčný život, protože skutečnost 

jakoby vlastního řízení evoluce se člověku může stát osudná tím, že se jeho vlastní zbraně 

obrátí proti němu, kdy si člověk natolik změní prostředí a podmínky pro život, že už nebude 

schopen zpětně zareagovat. Proto je dle Scheidta nasnadě, že lidský druh musí také jednou 

vymřít,  což  ale  nebude  způsobenou  nedostatečnou  adaptací  na  nároky  přirozeného  (tj. 

neupraveného) prostředí, ale nedostatečnou adaptací na umělý, lidský umwelt.200

„Inbildlehre“ působí velice zvláštním a nezvyklým dojmem a je pravděpodobné, že 

tak  působila  i  na  Scheidtovy současníky,  protože  si  ani  přes  jeho  vehementní  publikační 

činnost  nezískala  početnější  zastánce.  Německá  antropoložka  Ilse  Schwidetzky  se  o 

Scheidtovi  zmínila  jako o člověku,  „který stál  zcela  mimo vědeckou komunitu“.201 Mimo 
197tamt. 114; 174 a dále
198Umělé  Inbilder ještě  dále  rozděluje na zvukové (Laut-Inbilder),  smyslové  a  symbolické  (Sinn-Inbilder)  a 
zrakové (Abbildungs-Inbilder)
199tamt. 175
200Scheidt, Walter (1966): Der Mensch: Naturgeschichte seines Verhaltens. Urban & Schwarzenberg, München-
Berlin-Wien: str. 234
201Rösing-Spiegel, Ina; Schwidetzky, Ilse (1982): Maus und Schlange. Untersuchungen zur Lage der deutschen 
Anthropologie. R. Oldenbourg Verlag, München;Wien: str. 16; citováno dle Gausemeier (1998): str. 11
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vědeckou komunitu se však Scheidt neocitl až po válce, ale už ve třicátých letech, jak bylo 

naznačeno výše.  Kromě důvodů již  uvedených hrála  v tomto  také velkou roli  Scheidtova 

„záliba“ v holistickém přístupu k antropologii a biologii a to proto, že holismus se ve třicátých 

letech stává v Německu poměrně nepopulárním postojem. A. Harrington rozlišuje dvě frakce 

v  tehdejší  vědě  co  se  postoje  k  holismu  týče:  frakci  hluboce  ovlivněnou  německou 

biologickou tradicí a technokratickou frakci snažící se založit fungování nacistického režimu 

Říše na genetice a rasové biologii. V polovině třicátých let se pro režim stává klíčovější spíše 

pragmatická  praxe  v  podobě  vytváření  zákonů  a  jejich  legitimizace  vědou  než  samotná 

ideologie. Význam vědy tudíž začne spočívat více na jejím praktickém dopadu pro režim než 

na ideologické hodnotě a tento přesun moci a vlivu se promítne právě ve ztrátě  významu 

holisticky  uvažujících  vědců.  Navíc  ona  „technokratická  frakce“  měla  velmi  blízko  ke 

špičkám Třetí říše a také velmi umně na holisty útočila – A. Rosenberg a K. Astel, kteří měli 

velmi  blízko  k  samotnému  Himmlerovi  i  Hitlerovi,  je  označovali  za  skryté  katolické  a 

jezuitské  agenty  snažící  se  podkopat  „teutonské  ideály“  hrdinství  a  rasové  čistoty  skrze 

zanášení  vědy  okultními  a  spekulativními  myšlenkami,  čímž  měli  chtít  svést  na  scestí  i 

politickou praxi Říše.202 

Po druhé světové válce je navíc německá věda z valné části umlčena a nahrazena a 

německé myšlení, jehož tradice je holismem dosti specifická203, jako takové už jen (alespoň v 

Německu) upadá. Není tedy divu, že Scheidt nebyl kvůli své Inbildlehre od konce třicátých 

let a ještě více po válce v centru zájmu a to ani jako objekt kritiky, vyskytoval se spíše na 

okraji a platil ve vědecké obci za outsidera.204

202Harrington (1996): str. 194-199
203viz. Komárek, Stanislav (2000): Příroda a kultura.  Svět jevů a svět  interpretací  aneb Jak je to doopravdy. 
Vesmír, Praha
204Knußmann,  Rainer  (24.  3.  2008,  osobní  komunikace).  Ač  prof.  Knußmann  po  Scheidtově  odchodu 
znovuobnovil v Hamburgu zrušený institut (přejmenovaný na Institut biologie člověka) a měl k dispozici jeho 
práce, nikdy se Scheidtovými výzkumy nezabýval a to i přesto, že byly z oblasti jeho zájmu.
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7. Kulturbiologie vs. sociobiologie

Kulturbiologie z konce dvacátých a počátku třicátých let, tedy ještě před tím, než ji 

Scheidt začal přetvářet v aplikovanou a holističtěji pojímanou „Inbildlehre“, má pozoruhodně 

některé  společné  znaky205 se  sociobiologií  Edwarda  O.  Wilsona  reprezentovanou  např. 

knihami  On  Human  Nature206,  Sociobiology:  The  New  Synthesis207 a  spolu  s  Charlesem 

Lumsdenem Genes, Mind and Culture208. 

Základním společným znakem je východisko vztahovat biologické kladení otázek i na 

oblasti  kulturní  a  „duševní“.  Scheidt,  jak  bylo  detailněji  probráno  výše,  dále  vychází  z 

představy  typické  pro  holisticky  uvažující  biology  své  doby  a  vidí  podstatu  života  jako 

takového ve vztahu organismu a jeho prostředí – živé nemůže být samo o sobě, ale vždy je 

jeho součástí okolí. Život se pak děje v takovémto vztahu. Vztah organismu k okolí znamená, 

že organismus je se svým okolím ve styku, tedy že s ním nějak reaguje.  Jedině pokud je 

organismus schopen odpovídat/reagovat na podněty a nároky okolí, je živý – tato živost se 

tedy  prakticky  projevuje  adaptabilitou  organismu.  Prostředí,  kde  dochází  k  těmto 

„reakcím“/adaptacím  nazývá  primárním  umweltem,  ten  je  základním  prostředím  vývoje 

organismu  a  tudíž  je  zásadním činitelem  podoby  genotypu  a  fenotypu  organismu.  Vedle 

primárního umweltu má každý organismus svůj sekundární umwelt  (onen Uexküllův „žitý 

svět“), který je vzhledem k tomu, že je podmíněn stavbou nervové soustavy,  taktéž určen 

zejména primárním umweltem. Z „žitého světa“ zároveň vycházejí  také některé reakce na 

prostředí,  není  tedy  jen  obyčejným  čistě  duševním  „prožíváním  světa“,  ale  i  jedním  z 

prostředků,  jak  se  vyrovnávat  s  prostředím.  U  člověka  je  sekundární  umwelt  totožný  se 

subjektem, myšlením a tudíž je i zdrojem kultury. Z tohoto důvodu je pro Scheidta kultura 

čistě  biologickou  záležitostí,  je  adaptivní  a  vyrůstá  ze  samotného  genomu,  kterým  je 

sekundární  umwelt  zásadně  a  bezprostředně  formován,  viz.  výše  Scheidtovy 

„Siebungsgruppen“. U vyšších živočichů se sekundární umwelt může navíc měnit i jinak než 

pouze  skrze  změnu  nervové  soustavy  (učením,  „zvyknutím“)  a  tudíž  organismus  může 
205Viz. Sax, Boria; Klopfer, Peter H. (2001): Jakob von Uexküll and Anticipation of Sociobiology. Semiotica, 
vol. 134, no. 1: str. 767-778
206Wilson, Edward O. (1978): On Human Nature. Harvard University Press, Cambridge; česky (1993): O lidské 
přirozenosti.  NLN, Praha
207Wilson, Edward O. (1975): Sociobiology:  The New Synthesis.   The Balknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge
208Wilson,  Edward  O.;  Lumsden,  Charles  J.  (1981):  Genes,  Mind  and  Culture.  Harvard  University  Press, 
Cambridge
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odpovídat na nároky prostředí flexibilněji.  U vyšších živočichů se proto objevují i  aktivní 

adaptace (vynálezy, změny jídelníčku apod.). Tyto organismem aktivně prováděné adaptace 

mohou podle Scheidta opět zpětně ovlivnit genovou informaci (Erbmasse) živočicha, např. 

tím,  že  se  samotným  vynálezem  změní  prostředí  a  jeho  nároky.  Scheidt  tak  vytváří 

pozoruhodnou  koncepci  koevoluce  genů  a  kultury,  kterou  lze  vyjádřit  jednoduchým 

schématem – geneticky a evolučně determinované kulturní prvky zpětně ovlivňují genotyp 

buďto  nepřímo  skrze  změnu  prostředí  a  tím  změnu  selekčních  tlaků  nebo  přímo  skrze 

upřednostňování  určitých  jedinců  a  znaků  v  populaci.  Ve  výsledku  dochází  k  vzájemně 

svázané a prostupující se evoluci genomu a kultury člověka.

Přesně v duchu této koncepce provázané evoluce genů a kultury se nese také kniha 

Genes, mind and Culture, která má úžeji stanovený cíl než obecná  Sociobiology: The New 

Synthesis  pojednávající  spíše  o  předmětu  a  způsobu  výzkumu  sociobiologie  a  o  jejích 

jednotlivých aplikacích na svět zvířat mimo člověka, pouze v poslední kapitole autor navrhuje 

popsané principy aplikovat také na člověka, čímž předznamenává další Wilsonovu práci  O 

lidské přirozenosti. Koevoluce genů a kultury (gene-culture coevolution) je podle Wilsona a 

Lumsdena  založena  ve  vzájemném  působení  kulturních  jednotek  a  geneticky 

determinovaných  pravidel  vývoje  a  stavby  organismu.  Kulturní  jednotky  nazývají 

„culturgen“, a to ne proto, že by geny měly až tak rozhodující podíl na jejich podobě, ale 

spíše jako odvozeninu od spojení „culture generating“.209 Culturgeny mají podobnou funkci a 

význam jako např. mnemotype (Blum), idea (Huxley), sociogene (Swanson), idene (Murray), 

culture  type (Boyd;  Richerson)  nebo  meme (Dawkins).  Ale  všechny  tyto  modely  byly 

vytvořeny  pro  svůj  zvláštní  účel,  jsou  proto  zanesené  nevhodnými  významy.210 Autoři 

přirovnávají lidskou mysl k ostrovu a culturgeny k na ostrově žijícím zvířatům, která se tam 

dostala a dokázala přežít, kultura jako taková, tedy jako souhrn všech culturgenů, může být 

proto nahlížena jako archipelag všech ostrovů a její studium se podobá biogeografii druhů 

žijících na tomto archipelagu.211 Kultura a culturgeny jsou synonymem pro všechny mentální 

konstrukce a chování, podmínkou však je jejich předávání skrze sociální učení. Pro označení 

nějakého prvku za kulturní tedy jen nestačí,  aby to byl prvek symbolický. Člověk je proto 

nejvíce kulturní tvor, protože se učí převážně tímto způsobem („authority-learning species“), 

ostatní organismy jsou na tom kvantitativně hůře.212

209Wilson; Lumsden (1981): str. 27
210tamt. 7. Sám Wilson v pozdějších pracích používá spíše pojmu mem.
211tamt. 305
212tamt. 5

62



Druhým pólem koevolučního vývoje jsou pravidla vývoje a stavby organismu, která 

autoři  nazývají  epigenetická  (epigenetic  rules)  a  rozdělují  je  na  primární  a  sekundární. 

Primární epigenetická pravidla jsou zodpovědná za procesy od senzorického filtrování až po 

kompletní vnímání jevů – určují tedy, jakým způsobem budou přijímány informace z vnějšího 

světa a jak budou integrovány ve výsledném vjemu. Proto má člověk chuť a čich, vnímání 

barev, kontur, zvuků atd. specifické vzhledem ke své evoluční historii,  která tyto primární 

pravidla velice bezprostředně určuje prostřednictvím genů. Jejich vliv na myšlení a kulturu 

spočívá v těch základnějších aspektech nervového systému, z tohoto důvodu jsou dosti rigidní 

a  silně  geneticky  determinovaná.213 Sekundární  epigenetická  pravidla  jsou  flexibilnější  a 

geneticky  determinován  je  pouze  jejich  rámec.  Příkladem  mohou  být  strachy  a  fobie, 

rozeznávání  tváří,  nonverbální  komunikace,  vyhýbání  se  incestu  a  nebo  také  samotné 

rozhodování,  jehož  předem  daný  rámec  umožňuje  nezabývat  se  neustále  v  praxi 

neproveditelným propočítáváním evolučních zisků a ztrát  a spíše myšlení vymezuje cestu. 

Platí, že čím více je evoluční efekt chování odvislý od specifik podmínek prostředí, tím více 

je dané chování či mentální konstrukce flexibilnější.214

Na tomto základě poté probíhá „koevoluční okruh“ (coevolutionary circuit) a to tím 

způsobem,  že  epigenetickými  pravidly  předepsané  culturgeny  mohou  ve  svém  důsledku 

zpětně  ovlivnit  samotná  epigenetická  pravidla  stejně  tak,  jako  mohou  být  ovlivněna 

„obyčejnou“ změnou/mutací na úrovni genotypu – slovy autorů: „Koevoluce genů a kultury je 

jakákoliv  změna v epigenetických pravidlech  způsobená změnou ve frekvenci  genů, nebo 

změnou ve frekvenci culturgenů a nebo obojím.“215 Obě změny (jak genetická tak kulturní) 

jsou recipročně svázané. Teoreticky se mohou objevit tři podoby kulturního a genetického 

vývoje:  čistě  genetický  přenos,  tedy  že  culturgeny  geneticky  determinovány;  nebo  čistě 

kulturní přenos, kdy neexistuje žádná predispozice k určitým culturgenům; nebo vzájemné 

reciproční spojení genů a culturgenů. Pokud by fungovaly čistě jen první dvě, vývoj by byl 

(alespoň co se člověka týče) nestálý a neadaptivní, protože čistě genetický vývoj je velice 

rigidní, pomalý a omezený jen na určité evoluční prostředí, zatímco vývoj bez jakýchkoliv 

předepsaných pravidel a omezení by vůbec nemusel odpovídat na nároky evolučního prostředí 

a  byl  by tudíž  evolučně  nestabilní.  Tato  koevoluce  genů a  kultury je  pro situaci  člověka 

evolučně stabilní, protože umožňuje jak adekvátně flexibilně reagovat, tak mít spojení s tím 

213tamt. 36 a dále
214tamt. 55 a dále
215tamt. 25
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již  evolucí  prozkoušeným.  Představená  koncepce  dle  autorů  rozšiřuje  sociobiologii  za 

konvenční „animal-based“ studie a všímá si i  kulturního prostředí jako jednoho z činitelů 

evoluce.216

Je taktéž pozoruhodné, že Scheidtova snaha objasnit tento proces na biologické úrovni 

se vydala podobnou cestou, jakou se ubírali i Wilson a Lumsden. Samotné Scheidtovo pojetí 

reprezentované již zmíněnou „Inbildlehre“ však zůstalo zcela mimo obecný vědecký zájem, 

hlavní  intence  byla  ale  velmi  podobná.  A to  sice  pochopit  chování  a  kognici  člověka  na 

základě poznání zákonitostí ve funkci nervových drah, jejich vývoji a vztahu ke genotypu a 

vnějšímu  prostředí.  Epigenetická  pravidla  určující  podobu nervových  drah  a  kognitivního 

vývoje  jsou  tak  v  tomto  ohledu  podobná  Scheidtovým  „Inbilder“,  které  ale  namísto 

abstraktních  pravidel  či  zákonitostí  představují  samotné  nervové okruhy,  pro Scheidta  tak 

zásadní,  že  je  v  pozdějších  letech  práce  na „Inbildlehre“  označí  za  „živoucí  substanci“  a 

samotnou  podstatu  organismu.  Jejich  nejdůležitějším  úkolem  je  jednak  spojovat  tělo  s 

umweltem  a  za  druhé  a  zejména  sloužit  jako  nástroj  reakce  organismu  vůči  okolnímu 

prostředí. Proto rozlišuje dvojí „Inbilder“ reprezentované dvojí odlišnou tělesností organismu 

– „Körper“ a „Leib“, viz. výše. Podobně jsou dělena také epigenetická pravidla, kdy primární 

se  starají  o  základní  smyslové  funkce  a  vnímání  (spojují  organismus  s  prostředím)  a 

sekundární jsou složitější okruhy nervových drah týkající se myšlení a chování. Avšak Wilson 

s Lumsdenem je nerozlišují  hierarchicky a nevyvozují  z  jejich zdánlivé odlišnosti  žádnou 

dvojí tělesnost  nebo rozdílný podíl na „podstatě“ organismu.

V názoru na vývoj nervových okruhů jako takových se také objevuje určitá podobnost 

–  Scheidt  hovoří  o  vlivu  umweltu  matčina  těla,  kdy  jsou  selektovány  buňky  nervového 

systému v průběhu své diferenciace, a vlivu umweltu po narození. Probíhá tak svého druhu 

selekce  na  úrovni  vznikajících  buněk.  Obojí  působení  spoluurčuje,  co  se  konkrétně  v 

nervových okruzích vyvine/projeví a co ne.217 Wilson s Lumsdenem taktéž připisují určitý 

význam „přirozené selekci“ nervových buněk pro podobu nervového systému, ale vystačí si 

bez pojmu umweltu – selektovány jsou jednoduše ty buňky, které jsou ve špatné pozici nebo s 

malým  počtem  spojení.218 V  souvislosti  s  vývojem  nervového  systému  taktéž  zmiňují 

epigenetické výzkumy C. H. Waddingtona, na kterého Scheidt nenavazuje, ač by mu mohla 

být jeho práce již známa.

216tamt. 26
217Scheidt (1966): str. 220
218Wilson; Lumsden (1981): str. 241
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Závěrem lze říci, že ačkoliv má Kulturbiologie se sociobiologií některé společné rysy, 

není zřejmě na místě tvrdit, že jsou to koncepce totožné a to zejména, pokud si uvědomíme z 

jakých východisek jejich autoři  vycházeli.  Je také velice  nepravděpodobné,  že  by Wilson 

Scheidta  znal  a  případně  i  četl.  Německé  práce  byly  v  období  třicátých  let  a  dále  vůči 

okolnímu světu  izolované,  a  to  zvláště  práce  těch  badatelů,  kteří  měli  něco  společného  s 

nacismem. I když Scheidt nebyl členem NSDAP a nikterak se politicky neangažoval, jeho 

publikace byly až v příliš mnoha ohledech svázány s německým myšlenkovým prostorem své 

doby. Po válce je německá věda pomalu nahrazována a nechuť k užívání německých prací je 

značná219,  tudíž  ani  poté  nemůže najít  Kulturbiologie širší  odezvu, což je ještě  umocněno 

Scheidtovým neobvyklým myšlením v rámci jeho Inbildlehre.

219Sax; Klopfer (2001): str. 776
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8. Shrnutí a závěr

Práce  se  pokusila  nastínit  místo  W.  Scheidta  v  německé  antropologii  a  představit 

základní koncepci jeho vědeckého díla. Ukázali  jsme, že Scheidt vyrůstal  v prostředí, kde 

působilo  velké  množství  vlivů  z  tradice  německé  antropologie  a  biologie.  Práce  nemohla 

nutně postihnout všechny a tak se soustředila  pouze na ty směry,  které byly pro Scheidta 

vzhledem k jeho zájmovému zaměření nejdůležitější. Rodící se rasová hygiena tvořila jeden 

ze  základních  rámců  Scheidtova  raného antropologického  myšlení,  přičemž byla  zmíněna 

skutečnost, že „rasová“ hygiena nebyla nutně spojena s rasismem, spíše se jednalo o určitý 

dobový způsob náhledu na společnost  a její problémy.  Spojení rasové hygieny a rasismu, 

kterého byli první „rasoví hygienici“ prosti, se stalo pouze historickou koincidencí, bez níž by 

se „společenské ozdravování“, jak by bylo možné také rasovou hygienu (nebo její „pozitivní“ 

verzi eugeniku) nazvat, bez větších problémů obešla. Scheidtovy výzkumy z dvacátých let se 

vydávají právě směrem ke zjištění skutečností, co stojí za jednotlivými znaky zastoupenými 

různými jedinci ve společnosti, jak se takové znaky dědí, co je hlavní silou jejich „přežívání“ 

v  onom „tělu národa“  (Volkskörper)  a  jak zabránit  neblahému vlivu  na společnost  u  tzv. 

negativních znaků. Proto se již v prvních letech samostatné výzkumné činnosti odvrací od 

školy  R.  Martina  a  přiklání  se  ke  „genetické“  škole  budoucího  „matadora“  německé 

antropologie Eugena Fischera. Zároveň v této době přichází s velice originálním přístupem ke 

studiu změn v „genetickém“ fondu lidských skupin a vypracovává jeho metodiku, která je asi 

Scheidtovou historicky nejviditelnější stopou v německé antropologii  a nejen tam, protože 

metodu tzv. „Familienforschung“ převzala kromě prakticky celé tehdejší antropologie také 

historiografie,  konkrétně  historická  demografie.  Scheidtovo  myšlení  nemělo  kořeny jen  v 

samotné dobové antropologii, ale samozřejmě také v biologii a to především v teoriích Jakoba 

von Uexkülla, kterého si reinterpretoval sobě vlastní způsobem, a jehož zejména romantizující 

a  vitalistické  způsoby uvažování  Scheidta  zásadně ovlivnily.  Celým jeho dílem poté  jako 

jakýsi  leitmotiv prostupuje důraz na holistické  pojímání  živého uvažující  organismus  jako 

jeden pól uskutečňování života a prostředí organismu jako pól druhý. 

Škola  „genetického“  uvažování  E.  Fischera  a  F.  Lenze  dovedla  Scheidta  k 

dynamickému rozumění rase a jejímu vývoji, kterému rozuměl ještě radikálněji než samotní 

jeho učitelé a představoval nejradikálnější (tj. nejselekcionističtěji uvažující) větev tehdejší 
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(rasové) antropologie. Tento přístup spolu s originální metodologií a inspirací ve vitalistické 

biologii vedl k vytvoření koncepce vzájemného vývoje genetického fondu a kultury, jenž je 

pro Scheidta základním modelem evoluce moderního člověka a jeho různých typů („ras“). 

Podle tohoto modelu je kultura derivátem biologické evoluce a tudíž adaptivní. Geny (lépe 

řečeno dědičná informace, vlohy) podléhají přírodnímu výběru a určují, co za kulturní prvky 

vůbec  může  vzniknout,  přičemž ale  na  druhou stranu kulturní  obsah  prostřednictvím tzv. 

aktivních adaptací (vynálezy, nové způsoby života) zpětně ovlivňuje přírodní výběr a tudíž i 

genetickou evoluci. Lidská přirozenost je tak tvořena spojením dědičné a kulturní podstaty, i 

když podle Scheidta má dědičná informace pro lidskou přirozenost větší důležitost, protože je 

tím prvkem, který teprve vše ostatní v organismu určuje a navíc se jakoby přímo setkává se 

samotným  přírodním  výběrem,  jemuž  Scheidt  opět  rozuměl  velice  vitalisticky  jako 

nesmrtelné síle věčného života. 

Scheidtova neortodoxnost či snad originálnost zejména v rozumění rase ho postavila 

na okraj zájmu tehdejší vědy a to zčásti také proto, že v době rozpracování této koncepce sílí 

v Německu odlišný přístup ke studiu rasy, než který zastával Scheidt, což se ještě umocní po 

převzetí moci nacisty v roce 1933. Poté totiž hlavní proud německé antropologie inklinuje k 

ideologii nacionálního socialismu a všichni badatelé, kteří nesouhlasí, jsou buďto ignorováni, 

zakazováni, nebo dokonce zavíráni. Scheidt se zřejmě vzhledem ke svým vědeckým zásluhám 

dočkal pouze první možnosti, i když mu bylo W. Grossem vyhrožováno zákazem publikovat. 

Pro Scheidta byla totiž vždy na prvním místě věda, politika šla stranou. Na druhé straně ale 

byl  vědě  natolik  oddaný,  že  se  nebránil  vychvalovat  vládu  Třetí  říše  za  její  praktické 

uplatňování  rasově  hygienických  opatření,  která  považoval  za  nezbytná  pro  zdraví 

společnosti.  Jediné jeho námitky v tomto směru mířily na osoby stojící za podobou oněch 

opatření,  ty  totiž  nepovažoval  za  vědce  a  kritizoval  jejich  kariérní  postup  skrze  účast  ve 

straně,  a  z  teoretického  hlediska  i  na  samotnou  podobu některých  opatření.  Sám se  také 

zasazoval o to, aby byla věda spojená s politikou, od čehož si sliboval lepší praktické využití 

teorie. Nakonec se ale stal pravý opak a politická věda Třetí říše akceptovala jen tu teorii, 

která vyhovovala ideologickému zaměření nacistického státu. Z toho důvodu se Scheidt ocitl 

v  izolaci  na  svém  hamburském  institutu,  kde  se  začal  věnovat  své  další  práci,  totiž 

experimentálnímu  rozvedení  původní  „Kulturbiologie“.  Výsledkem  této  činnosti  byla 

svérázná koncepce lidských nervových okruhů, které nazýval „Inbilder“ a které se měly stát 

modelem  pro  odhalení  komponent  nervového  systému  organismu  stojícími  za  jeho 
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specifickými  behaviorálními  a  mentálními  projevy.  Tím  měla   „Kulturbiologie“  dostát 

(mikro)biologického  zdůvodnění.  „Inbildlehre“  si  však  získala  mezi  tehdejší  vědeckou 

komunitou ještě méně pozornosti než veškeré předchozí práce a Scheidt se jako „outsider“ 

ocitl zcela na okraji. 

I přes své zvláštnosti je však především „Kulturbiologie“ dosti inspirativní a v mnoha 

ohledech připomíná některé současné teorie. A to sice sociobiologii E. O. Wilsona, se kterou 

má společnou koncepci koevoluce genů a kultury a částečně také způsob řešení problému 

vrozené  versus  získané,  kdy  navzájem  se  ovlivňující  kulturní  a  genetická  evoluce  tvoří 

specifickou lidskou přirozenost. Podle sociobiologického přístupu E. O. Wilsona spolu s Ch. 

Lumsdenem geny předepisují  epigenetická  pravidla  určující  možnosti  kulturního  obsahu a 

jeho vývoje,  který  posléze  zpětně  ovlivňuje  genotyp  skrze např.  změnu směru  přírodního 

výběru. Získané vlastnosti jsou proto vždy závislé na genotypu, ale mají jistou „volnost“ v 

podobě  ne  zcela  rigidních  epigenetických  pravidel.  Podobně  jako  Wilson  také  Scheidt 

usiloval o spojení společenských a přírodních věd na jednotném biologickém a evolučním 

základě  a  mluvil  v  této  souvislosti  o  „duchovědné  biologii“  (geisteswissenschaftliche  

Biologie),  což  bylo  v  dobách  poměrně  přísné  biologizace  vědy  neobvyklé  a  svědčí  to  o 

originálnosti a neortodoxnosti Scheidtovy osoby.

Ač Scheidtovo myšlení vykazuje určité rysy charakteristické i pro badatele spojené s 

nacismem, nebyly jeho teorie nutně spojeny s Německem třicátých let. Koneckonců základní 

aspekty „Kulturbiologie“ vypadají poměrně moderně a, pokud si dovolíme zaspekulovat, za 

vhodnějších okolností, než za jakých Scheidt pracuje a pohybuje se ve vědecké obci, by mohl 

na svou stranu získat více zastánců a celá „Kulturbiologie“ i její další rozvíjení by se tak 

prostřednictvím  účasti  více  výzkumníků  mohla  dostat  i  mimo  Německo.  Ne  vše  z 

předválečného  období  je  tedy  zanesené  pavědeckým  nánosem,  stereotypní  představa  o 

nacistické antropologii je jistě živena také neznalostí všech těch, kteří proti ní za svého života 

vystupovali a byli všelijakými prostředky umlčováni. Scheidt zvolil raději izolaci a konformní 

mlčení a nedostal se tak do ostré opozice, aby byl přímo postižen, existovaly však i lidé, kteří 

na své názory doplatili daleko více. O všech však dějiny vědy mlčí. Ztratili se ze zřetele stejně 

jako tradice německého myšlení jako takového, které se po válce udržovalo při životě jen 

zčásti a ještě mimo Německo, ale které přesto i dnes může nabídnout podnětné perspektivy.

Sám  Scheidt  byl  zřejmě  neuvěřitelně  cílevědomý  a  vědě  oddaný  člověk,  jak 

nasvědčuje obrovské množství jeho publikací a samotné jeho teorie, které se snaží o postižení 
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co nejširšího okruhu problémů a připomínají tak jakési antropologické „teorie všeho“, aby co 

nejjasněji postihly povahu (Natur) člověka. Neutuchající motivace k výzkumu přetrvávající i 

přes období naprostého nezájmu okolí svědčí o veliké vytrvalosti.  Tomu odpovídá i jediný 

archivální  záznam  týkající  se  Scheidtovy  osoby  nalezený  Dr.  B.  Gausemeierem  v 

Rockefellerově archivu, kde jistý zástupce Rockefellerovy nadace nadšeně podává zprávu o 

Hamburském museu etnologie, kde Scheidt toho času pracoval, a  zmiňuje při té příležitosti i 

Scheidta: „Dr. Scheidt is about 35 -a voluminous writer, a dynamo of energy and a fountain  

of enthusiasm. The fastest talker I have ever heard in my life. His personnel traits stand in the  

way of his promotion.“220

220Gausemeier, Bernd (6.6.2007, osobní komunikace)
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