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I. 

Wüst byl v Ahnenerbe. Vzhledem k tomu, ţe s touto organizací jsou spo-

jovány některé nejbizarnější zločiny souzené po válce u norimberského tri-

bunálu, ţe přitahuje pozornost mýtomaniaků a stále častěji se stává i objek-

tem zájmu výrobců pop-kultury (Spielberg za všechny), podívejme se na 

toto členství, jistě kontroverzní, v širších souvislostech. 

 

 
 

Literatura. Jedinou standardní monografií k historii Ahnenerbe (dále AE) 

zůstává Das „Ahnenerbe“, Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft in der 

SS: Organisationsgechichte von 1935 bis 1945 od Michaela H. Katera. 

V Národní knihovně v Praze je k dispozici její první vydání z roku 1966, 

kniha se ovšem v průběhu let dočkala nově upravovaných reedicí. Nadále 

nepostradatelná je i studie Die Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien 

zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem  R. Bollmuse 

(Stuttgart 1970). V češtině nedávno vyšla kniha Heather Pringleové 

s poněkud zavádějícím názvem Velký plán: Himmlerovi vědci a holocaust 

(Praha 2008). Obsahuje sice řadu informací, včetně (notně zkresleného) 

Wüstova ţivotopisu, přes rozsáhlý poznámkový aparát a pramenné citace 

má ovšem svým tónem mnohem blíţe k pamfletu neţ k odborné práci.
1
 

Druhý pól představují dva nové „sešity“ z Forsite-Verlag (2007, resp. 

2009): Das Ahnenerbe: Mythen & Fakten a Die Ausgrabungen der SS: Ar-

chäologie im Autrag Himmlers, obsahujícá i autentické články členů AE 

(Wüst, Plassman, Reichle aj.) a některé po roce 1945 dosud nepublikované 

fotografie.   Záměrně nedeformovaný pohled na německou archeologii 

v letech 1933 aţ 1945 skýtá i L´archéologie nazie en Europe de l´Ouest 

(nakl. In Folio 2007) od Jean-Pierre Legendrea, Laurent Oliviera, Berna-

dette Schnitzlerové.
2
 A pak je tu populární, fantaziemi nešetřící čtivo, od 

                                                           
1 Skutečnou šmíru ale představuje např. kapitola Himmlerova pseudověda ve váţně se tvářící knize 

Johna Cornwella Hitlerovi vědci:věda, válka a ďáblův spolek. Praha 2005. 
2 Od poloviny 90. let se německou archeologií a prehistorickým bádáním z let 1933 - 1945 zabývá 

několik studií:  

I. Wiwjorra, Die Deutsche Vorgeschichtsforschung und ihr Verhältnis zu Nationalismus und Rassis-

mus v: Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871 – 1918 (U. Puschner ed.), Mnichov 1996.  

H. Steuer (ed.), Eine Hervorragende nationale Wissenschaft: Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 

und 1995.Reallexikon Germanische Altertumskunde. Berlín 2001. (mj. článek o Herbertu Jankuhnovi: 

Herbert Jahnkun und seine Darstellungen zur Germanen- und Wikingerzeit.). 
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pověstného Jitra kouzelníků: úvod do fantastického realismu Louise 

Pauwelse a Jacquese Bergiera (Praha 1969) po Hitler, Buddha, Krishna: 

Eine Unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute Victora a Victorie Tri-

mondiových (2002). Poslední zaujmou tím, ţe svoji kritiku nestaví na ab-

surdnosti srovnávání ideologie NS s buddhismem či hinduismem, ale nao-

pak jim přiznávají hlubokou afinitu (po vydání Goodrick-Clarkeova Černé-

ho slunce tip č. 1 pro české nakladatele!). 

Historie. AE vzniká 1. července 1935. U zrodu stojí Heinrich Himmler, 

duchovním otcem a vlastním zakladatelem je ale Herman Wirth – AE přímo 

navazuje na jeho Forschungsinstitut für Geistesurgeschichte a sbírku 

Deutsches Ahnenerbe. Rozeznáváme 4 etapy (Kater podle stanov jen 3). 

1. 1935 – 37: V prvních dvou letech jde v podstatě o Himmlerův soukromý 

spolek. AE začíná se sedmi stálými členy, včetně Himmlera a Wirtha (dále 

Hermann Reischle, Adolf Babel, George Ebrecht, Erwin Metzner, Richard 

Hintmann: všichni z Darrého Hlavního úřadu pro rasu a osídlení, RuSHA); 

mezi lidmi okolo nechybí podivíni („mág“ Willigut) či amatérští nadšenci 

(Kirchhoff). Těţiště činnosti leţí v bádání ve starých rukopisech a knihách, 

výzkumu skalních rytin a folkloru. Cílem je rekonstruovat obrazy světa sta-

rých Germánů, Protogermánů, a zprostředkovat je německé, potaţmo světo-

vé veřejnosti. Financování je nejisté (příspěvky, dary), přesto jsou uskuteč-

něny první expedice (Skandinávie) a přednášky. Pro porcelánku v Allachu 

poskytuje AE starogermánské vzory a symboly (viz Německé insignie: úpl-

ný průvodce německými nacistickými insigniemi z období Třetí říše: určeno 

pro muzea, sběratele a orgány státní správy, Praha 2003, s. 38; lépe: Porzel-

lan-Manufaktur Allach- München, Verzeichnis der Erzeugnisse: Liste 

1938/39, reprint 1980 nebo Michael J. Passmore, SS – Porcelain Allach.).  

2. 1937 – 39: V roce 1937 střídá kontroverzního, organizačně a finančně 

nezodpovědného Wirtha v odborném vedení AE děkan mnichovské Univer-

zity Ludwiga Maximiliana s prvotřídní vědeckou reputací: Walther Wüst. 

Se záměrem zlepšit její vědecký a pedagogický kredit buduje organizaci 

pevný akademický základ – omezuje vliv lidí, jako jsou Willigut či Kir-

                                                                                                                                                    
U. Halle, „Die Externsteine sind bis auf weiteres germanisch!“: Prähistorische Archäologie im Drit-

ten Reich, Bielefeld 2002. 

A. Leube (ed.), Prähistorie und Nationalsozialismus: Die mittel- und osteuropäische Ur- und Früh-

gechichtforschung in den Jahren 1933 – 1945, Heidelberg 2002. 

H. Hassmann, Archaeology in the Third Reich v: Archaeology, Ideology and Society. The German 

Experience (H. Härke ed.), Frankfurt 2002. 

M. Eickhoff, German Archaeology and National Socialism v: Archaeological Dialogues, roč. 12 

(2005), č. 1, s. 73 – 90. 

M. Eickhoff – M. Bloembergen, Eine Ausgrabungstätte im Dritten Reich als Erinnungsort. 
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chhoff a přijímá zdatné a respektované profesionály (Altheim, Jankuhn 

atd.). Počet zaměstnanců stoupá z osmatřiceti na podzim 1937 (z toho jede-

náct vedoucích vědeckých pracovníků) na více neţ sto na jaře 1939! Bada-

telské aktivity se významně rozšiřují, na prvním místě o archeologii a Vý-

chod. K popularizaci vzniká vlastní vydavatelství (Ahnenerbe-Stiftung Ver-

lag), k financování zprvu samostatná „nadace Ahnenerbe“ (Stiftung Ahne-

nerbe). Vrcholem tohoto období je bezesporu Schäferova expedice do Tibe-

tu (viz Detlev Rose /ed./, Die Deutsche Tibetexpedition 1938/39: Für 

Himmler auf dem Dach der Welt? Eine wissenschaftliche Quellenedition…;  

Christopher Hale, Himmlerova křížová výprava: pravdivý příběh o nacistic-

ké expedici do Tibetu z roku 1938, Praha 2005, práce v soudech přece jen 

střízlivější neţ Pringleové Velký plán). 

3. 1939 – 43: Po začátku války je několik zahraničních výprav odloţeno na 

neurčito (bolivijské Andy, Írán, Kanárské ostrovy, Island), AE se však dále 

rozvíjí. V roce 1942 překračuje počet stálých zaměstnanců 120: archeologo-

vé, antropologové, etnologové, klasičtí filologové, heraldici, orientalisté, 

runologové, biologové, muzikologové, filologové, geologové, zoologové, 

botanikové, lingvisté, folkloristé, genetici, astronomové, lékaři i historici (+ 

technický a obsluţný personál) pracují v šestačtyřiceti vědeckých odděle-

ních a patnácti výzkumních komisích. AE pořádá konference (např. 

Salzburger Wissenschaftswochen, Kieler Wissenschaftswochen), vydává tři 

kniţní řady a nejméně tři časopisecké tituly v čele s měsíční-

kem Germanien. Ve specializovaných odděleních vyrábí dokumentární fil-

my, sádrové odlitky, reprodukce a modely, buduje sbírky, knihovny, nava-

zuje kontakty, včetně zahraničních… „Relikty“ z počátečního civilního ob-

dobí definitivně zanikají, AE je organickou součástí SS. 

4. 1943 – 45: Úpadkový přelom přichází s rokem 1943 a angloamerickými 

kobercovými nálety na německá města – a se změnou válečné situace vů-

bec. Organizace se kvůli bezpečí materiálu stěhuje na venkov, tisku ubývá a 

počet zaměstnanců se opět sniţuje na třicet (odcházejí většinou do vojenské 

sluţby, popř. rovnou na frontu). Těţiště činnosti přechází na „praktičtější“, 

přírodovědecký výzkum.  

Význam AE. Mimo SS nevelký. AE je zaloţena jako poloprivátní vědecké 

pracoviště s cílem co nejcelistvěji zkoumat nejstarší dějiny Germánů. Jak 

ale Himmlerova moc roste, stoupá význam popularizační, výchovné práce. 

Organizace vzdělává vyšší kádry SS a snaţí se pronikat do akademické sfé-

ry. Snad se má stát základem vysokého školství poválečného „státu SS“… 

AE spolupracuje s vícero organizacemi (např. Deutschrechtliche Institut  
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Sturmbannführera SS prof. Karla-Augusta Eckhardta),
3
 postupně má poboč-

ky ve všech částech Německé říše a svoji působnost rozšiřuje i na některá 

nově získaná území, včetně Protektorátu Čechy a Morava. Její kulturně-

politický vliv však nelze přeceňovat. Většina stranických instancí o existen-

ci AE neví nebo ji ignoruje! To je patrné z dobové literatury: ani národně-

socialistické příručky (Nationalsozialistisches Jahrbuch, Handbuch zur Ju-

denfrage), ani specializované světonázorové studie (např. Das Gott: Umriss 

einer Weltanschauung aus germanischer Wurzel od Friedricha Murawské-

ho) ji nezmiňují. „Regál“ na germánskou prehistorii a pohanství má 

v NSDAP Alfred Rosenberg a jeho lidé („Amt Rosenberg“). Modernisticky 

orientovanému Josefu Goebbelsovi je obé spíše lhostejné…Vůdce AE zare-

gistruje několikrát: např. v roce 1936, kdyţ Wirtha a jeho krouţek varuje: 

„Není mezi námi místa pro ty elementy, které chápou národní socialismus 

pouze jako něco mezi povídačkami a ságami…“ (cit. podle H. Pringleové, c. 

d., s. 98, 99); v roce 1939 naopak oceňuje výpravu do Tibetu. Sporá svědec-

tví roztroušená v pramenech neposkytují o jeho poměru k AE ucelenou 

představu. Na jednu stranu s Himmlerem sdílejí podobné zájmy (Himmler 

vede některá bádání tak říkajíc „pro Führera“, aniţ ten to tuší: v r. 1943 bu-

de např. Wüst hledat paralely mezi Vůdcovým „proroctvím“ a koránem), na 

druhou Hitler sem a tam činnost AE ironizuje nebo jej rozčiluje (často cito-

vaný, ale pravděpodobně neautentický výrok o „Himmlerových střepech a 

sekeromlatech“, které jsou ve srovnání s antickými památkami spíše ostu-

dou). Ţe Hitler nepřikládá Himmlerovu emancipačnímu úsilí velkou váhu, 

je snad patrné z jejich odlišného pohledu na Karla Velikého. Císař má být 

jedním ze symbolů budoucí národně-socialistické Nové Evropy (v paříţ-

ském La Défense a ve Štrasburku se po válce plánují jeho památníky), 

Himmler přitom jiţ v roce 1935 začíná budovat památník jeho obětem: 

4 500 Sasům „pokřtěným“ meči vojska franckého panovníka (viz Patrick 

Agte [Europa-Erbe], Der Sachsenhain bei Verden – Ahnenerbe, Pluwig, 

Munin Verlag 2001). AE však kupodivu necitují ani poslední ročníky Das 

Schwarze Korps, oficiálního tiskového orgánu SS. Sbírky a knihovny jsou 

„rozprášeny“ ještě za války. Nejzajímavější předměty, o jejichţ existenci 

víme jen z literatury či z dobových ilustrací, zůstávají dodnes skryty 

v depozitářích nebo nenávratně zmizely spolu s filmy, fotografiemi, repro-

dukcemi atd. Relativně nejdostupnější jsou knihy a některé časopisy. 

V letech 1937 – 1945 vydává AE kolem 80 kniţních titulů! Některé z nich 

si i dnes, podle Katera (1966), udrţují vědeckou hodnotu. Jedná se o práce 

hlavně z oblasti prehistorie jako např. Die Ausgrabungen in Haithabu 1937 

– 1939. Vorläufiger Grabungsbericht (1943) od Herberta Jankuhna. Jiné 

vycházejí z dnes nepřijatelných východisek. Současná bádání podléhají tla-

                                                           
3 Karl August Eckhardt je mj. autorem kníţky Irdische Unsterblichkeit: Germanischer Glaube an die 

Wiederverkörperung in der Sippe z roku 1942, která, podobně jako Tod und Unsterblichkeit, pojed-

nává o cyklickém znovuzrozování a věčné obnově ţivota. 
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kům a závislostem (financování!) ideologie, jejíţ axiomy jsou prostě odlišné 

(rovnost, relativnost, nadvláda logu nad mýtem atd.).   

Zločiny. Týkají se experimentů na lidech a pořízení sbírky lidských koster. 

V létě 1942 vzniká na Himmlerův popud v rámci AE Institut pro vojenský 

vědecký výzkum, jehoţ ředitelem je jmenován Wolfram Sievers (popravený 

v Norimberku).
4
 Vedoucí prvního oddělení, dr. Sigmund Rascher, testuje 

převáţně na ţidovských vězních v Dachau meze odolnosti lidského orga-

nismu za extrémních podmínek (v ledové vodě, ve vakuové komoře simulu-

jící vysoké výšky nebo za prudkého krvácení), aby nalezl metody, jak nejlé-

pe ochránit německé vojáky. Vedoucí druhého oddělení, dr. August Hirt, 

muţ se znetvořeným obličejem po zranění z I. světové války, vystavuje 

v koncentračním táboře Natzweiler se svými spolupracovníky vybrané věz-

ně působení chemických bojových látek (yperit, fosgen), virových onemoc-

nění (tyfus) a provádí jejich sterilizace. Za účelem zpřesnění antropologic-

kého obrazu Ţidů navíc maceruje jejich kostry pro anatomický institut 

Strassburské říšské univerzity. Ze stejného důvodu provádí Bruno Beger 

antropologická měření Ţidů v Osvětimi a sochař Gabel některé charakteris-

tické obličeje odlévá. Také Mayovo entomologické odd. v Dachau vyuţívá 

vězňů. Obětí těchto činností spojovaných s AE je patrně aţ několik set. Na 

počátku války se organizace také okrajově podílí na trofejním zabavování 

uměleckých děl a muzejních exponátů, hlavně v Polsku (dr. Paulsen). S SS 

je personálně i jinak provázána od samého počátku, k organickému začleně-

ní dochází však teprve v roce 1942.  

Wüst. Narodil se 7. května 1901 v Kaiserslautenu (Rheinland-Pfalz) v 

evangelické středostavovské rodině (otec je učitel). Ještě mu není osmnáct a 

zapisuje se na mnichovskou Univerzitu Ludwiga-Maximiliana.  Následují-

cích pět let studuje všechno moţné, včetně tak vzdálených oborů jako jsou 

srovnávací religionistika, antropologická geografie (později je mj. oblíbe-

ným studentem Karla Haushofera) nebo původ a rozšíření ras v Asii. Hlavní 

je ale indická filologie (seminář pro árijskou filologii vznikl spolu se semit-

ským v roce 1907 v rámci mnichovské orientalistiky). Pod vedením vý-

znamného indologa Wilhelma Geigera se učí číst sanskrt, zabývá se védami. 

Příbuznost mezi nimi a starými písněmi či legendami Evropy jej nepřestává 

fascinovat! V listopadu 1923 promuje, o tři roky později se habilituje. Já-

                                                           
4 Sieverse přivedl do Ahnenerbe Herman Wirth. Seznámili se v roce 1930, Sievers byl obdivovate-

lem Wirthových teorií a později se stal jeho tajemníkem. Ve stejné funkci nastoupil do AE, posléze, 

uţ jako Reichsgeschäftsführer („manaţer“) zabývající se organizačními a technickými otázkami, tu 

získával stále větší vliv. Friedrich Hielscher po válce tvrdil, ţe Sievers byl od počátku v jeho odbo-

jové, konzervativně-revoluční skupině, viz Friedrich Hielscher, Fünfzig Jahre unter Deutschen, Ham-

burk 1954; Ina Schmidt, Der Herr des Feuers-Friedrich Hielscher und sein Kreis zwischen Heiden-

tum, neuem Nationalismus und Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Kolín n. Rýnem 2004.  
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drem habilitační práce nazvané Příspěvky k dějinám staroindického básnic-

kého stylu je zkoumání adjektiv, pročeţ Wüst analyzuje kolem 11 000 tvarů 

slov. Práce je přijata velmi příznivě a v roce 1928 vychází kniţně. Ačkoli 

dostává mimořádnou nabídku z Univerzity Štýrského Hradce (Universität 

Graz), zůstává v Mnichově, kde přednáší a vede semináře z dějin indické 

literatury, nejstarší indické historie a paleografie, staroindické etymologie, 

dějin indického náboţenství a indických jazyků i dějin jejich výzkumu. 

Vedle toho publikuje četné články a recenze v odborných časopisech. O 

jeho reputaci svědčí, ţe je mu svěřeno zpracování řady hesel do Brockhau-

sova slovníku. Zároveň od roku 1924 pracuje na vlastním velkém slovníku 

„staré indoárijštiny“. Stíhá se i oţenit (dcera Ingeborg).  

V roce 1935 se na Univerzitě Ludwiga-Maximiliana stává ordinářem (řád-

ným profesorem) a děkanem filozofické fakulty. To se jiţ politicky se anga-

ţuje: 1. května 1933, tři měsíce poté, co je Adolf Hitler jmenován říšským 

kancléřem, vstupuje do NSDAP (leg. č. 3 208 696), následně do Národně-

socialistického svazu učitelů (NS-Lehrerbund), kde jako ţupní referent 

(Gaureferent) hojně přednáší, Národně-socialistického svazu docentů (NS-

Dozentenbund) a jiných organizací. Stává se téţ důvěrníkem (Vertrauen-

smann) Bezpečnostní sluţby (Sicherheitsdienst, SD), která se mj. zabývá 

„průzkumy“ veřejného mínění: shromaţďuje údaje o celkové náladě obyva-

telstva, ale i politické spolehlivosti (či nespolehlivosti) jednotlivců. Wüst 

v této čestné (tj. neplacené) funkci, informuje o poměrech na univerzitě, coţ 

jej přivádí i ke spolupráci s listem Das Schwarze Korps, který údajů SD 

notně vyuţívá.  

S AE začíná Wüst pracovat prostřednictvím Wolframa Sieverse v roce 1936 

jako dopisující člen. Počátkem následujícího roku – a po osobním setkání 

s Heinrichem Himmlerem – pak Wirtha střídá ve funkci prezidenta, kdyţ 

krátce předtím vstupuje do Allgemeine SS (Všeobecných SS) v hodnosti 

Hauptsturmführera (č. 278 951, postupně dosáhne povýšení aţ na Ober-

führera). V létě 1937 je dále jmenován viceprezidentem Německé akademie 

v Mnichově (Deutsche Akademie Munich) a v roce 1941 jeho kariéra kul-

minuje – stává rektorem.  

Po válce je více neţ tři roky  internován v Dachau a jiných táborech, ţena 

s dítětem jej opouštějí. V listopadu 1949 je v Mnichově odsouzen ke třem 

letům nucených prací (které si odpykal jiţ vazbou), je mu zabavena polovi-

na majetku, na 10 let částečně ztrácí občanská práva (volit, být volen, být 

členem jakékoli politické strany, volit svobodně povolání – nejenţe nesmí 

pracovat ve svém oboru, ale ani jako učitel nebo novinář). S akademickou 

dráhou je konec, včetně nároku na penzi, a Wüst nachází místo 

v mnichovské Bavorské státní knihovně. Kdyţ po roce 1960 dostává nabíd-

ku, aby se na univerzitu vrátil, odmítá, soukromě však nadále pracuje na 

svém slovníku. A přestoţe se od konce padesátých let „lovci nacistů“ 
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z ludwigburgské Zentralle Stelle hodně snaţí, nemohou získat jediný oprav-

dový důkaz, který by Wüsta spojoval se zločiny Institutu pro vojenský vě-

decký výzkum. V roce 1972 je státní ţalobce konečně nucen další vyšetřo-

vání pozastavit.  

Wüstovým celoţivotním dílem je slovník, na němţ, jak je zmíněno, výše 

pracuje od roku 1924. Jen do r. 1945 tak zpracovává 200 tisíc lístků s 2 mi-

lióny zápisy, které koncem války raději nechává zazdít do vlastního bunkru, 

aby „v zániku Evropy“ neshořely. Ţe kniţně vyšel jen první, dodnes rele-

vantní díl, je následek četných kulturně-politických povinností, jimţ se po 

roce 1935 upsal. V padesátých letech se k práci vrací. Domnívá-li se však, 

ţe ji bude moci jednou publikovat, zásadně se mýlí… 

Walther Wüst umírá 21. března 1991 (nebo ´93, prameny se rozcházejí), 

v Mnichově.  

 

 

 
 

 

Výběrová bibliografie 
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Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Alt-Indoarischen, 1935 

Das Reich. Gedanke und Wirklichkeit bei d. alten Ariern, 1937 

Tod und Unsterblichkeit im Weltbild indogermanischer Denker, 1938 

Indogermanisches Bekenntnis. Sieben Reden, 1941 

Japan und wir. Ansprache geh. bei d. Gründugs-Feier d. Deutsch-

Japanischen Gesellschaft in München am 30. 4. 1942 von SS-

Standartenführer Prof. Dr. Walther Wüst, Rektor d. Univ. München, 1942 

Altpersische Studien, 1966 

Von indogermanischer Dichtersprache, 1969 
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Prezident AE. Wüst je Himmlerovi oddanější neţ samorostlý Wirth, na 

druhou stranu na něj má i obrovský vliv. Před setkáním s ním se Himmler o 

Východ příliš nezajímal: leccos pochytil od Völkische autorů, četl Svena 

Hedina i Siddhárthu od Hermanna Hesseho, jeho pozornost však stále platí 

především Německu a Skandinávii.  Po seznámení s Wüstem se to rychle 

mění. Nosí-li Himmler po jistou dobu vţdy při sobě Bhagavadgítu, vysílá-li 

dosud nejambicióznější expedici do Tibetu a schvaluje následující do Íránu, 

pak zajisté i Wüstovou zásluhou. Wüst je také první, kdo ve své přednášce 

na mnichovské univerzitě v roce 1936 docela váţně srovnává Adolfa Hitlera 

s Buddhou, za coţ prý v auditoriu sklidil dlouhotrvající potlesk. Des 

Führers Buch „Mein Kampf“ als Spiegel arischer Weltanschauung je tak 

předchůdcem všech pozdějších spekulací na podobné téma, od Sávitrí Déví 

přes Miguela Serrana po Trimondiovi, ačkoliv sám Wüst ji do sborníčku 

svých proslovů, Indogermanisches Bekenntnis, nezařadil jiţ v roce 1941… 

Dnes je většinou vydáván za oportunistu. Ne ţe by pro to v jeho jednání 

neexistovaly příklady, „flexibilita“ není jen imperativem liberalismu, přesto 

je stejně tak moţné, ţe jeho první motivací byl idealismus, jak jej formulo-

val Giovanni Gentile: „Skutečností je, co má být, nikoli to, co je.“ V řeči 

Des Führers Buch „Mein Kampf“ als Spiegel arischer Weltanschauung se 

Wüst, hodnotě Hegelovo učení, z nějţ vyšli Marx, Stirner nebo Lasalle, tak i 

Gentile a pruský stát, táţe: „Co má přednost, idea nebo fakt? Skutečnost 

nebo světonázor (Weltanschauung)? A jednoznačně si odpovídá: „Fakta 

jsou určována idejemi. Skutečnost se zásadně odvíjí od světonázoru.“ A 

ideje jsou prosazovány vůlí, vůlí k moci, řečeno s Nietzschem. U nás při-

bliţně ve stejnou dobu univerzitní profesor František Mareš postuluje: 

„Pravda nad skutečnost!“ (Rub: zkušenost vyjádřená sentencí „vítěz má 

vţdy pravdu“.) 

Na univerzitě Wüst prosazuje bez výjimky vysoký standard. Fanatický ná-

rodní socialista s nedostatečnými schopnostmi, resp. vědomostmi u něj ne-

má šanci. Zdatné kolegy s klerikální, levicovou nebo liberální minulostí 

naopak neváhá bránit proti všem útokům. Jeho pozice v SS, zase umoţňuje 

získávat skrze AE stipendia pro nejlepší studenty (Maximilian Schreiber, 

Walther Wüst: Dekan und Rektor der Universität München 1935 – 1945, 

Herbert Utz Verlag 2007). Badatelům AE zároveň zajišťuje maximálně vol-

nou ruku… (Kater, c. d., s. 337, pozn. 21) 

Smrt a nesmrtelnost. Ahnenerbe Stiftung Verlag vydává od svého zaloţení 

tři kniţní řady: A) Grundwerke, B) Fachwissenschatliche Untersuchungen, 

C) Volkstümliche Schriften. Smrt a nesmrtelnost vychází v řadě C), nespadá 

tedy jiţ do kategorie přísně vědeckých prací. Po prvním vydání z roku 1938 

(5 900 ks) následuje o rok později druhé (4000 ks) a roku 1942 třetí (náklad 

nezjištěn). Obě reedice jsou obsahově rozšířeny, byť nijak zásadně. Wüst a 
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Schrötter zdůrazňují, ţe si v ţádném případě nečiní nároky na úplnost, přes-

to překvapuje nepřítomnost např. tehdy hodně oblíbených Plotínových En-

nead …  

Odlišná jsou tzv. lidová vydání (Volksausgabe, 1939, 1940, 1942) s podtitu-

lem aus indogermanischem Weistum (z indogermánské moudrosti): jsou 

menší a mnohem stručnější (většina autorů je zastoupena pouze jednou, na-

nejvýš však pěti ukázkami), citáty (bez přesných citací, jen s uvedením au-

tora či zdroje) nejsou řazeny chronologicky ani do kapitol. Hlavně se však 

liší obsahem – jsou zde totiţ citováni i němečtí literáti první poloviny 20. 

století, od Christiana Morgensterna (!) a Waltera Flexe přes ty, kteří se více 

či méně angaţují v národně-socialistickém reţimu nebo jsou rovnou členy 

NSDAP (Will Vesper, Erwin Guido Kolbenheyer, Florian Seidl, Josef 

Weinheber, Hans Franck, Bernt v. Heiseler, Kurt Kölsch, Johannes Linke, 

Hans Carossa a Gerda von Belowová jako vůbec jediná ţena), aţ po vysoké 

politiky s uměleckými ambicemi (Baldur von Schirach, Alfred Rosenberg, 

Adolf Hitler).
5
  Tyto kníţečky jsou dnes díky vyšším nákladům dostupnější, 

poslední edice z roku 1942 je navíc po válce opakovaně reprintována (napo-

sledy r. 1986, Teut-Verlag).  

22. ledna 1944 Heinrich Himmler schvaluje název druhého dílu, Gott und 

Welt (Bůh a svět), který však jiţ nevyjde. Současným pandánem těchto prací 

je nejspíš Anthologie Païenne (Pohanská antologie), „polyfonie evropského 

pohanství“, kterou editor Pierre Vial (Terre et Peuple) taktéţ sestavil z desí-

tek citátů spisovatelů, básníků a filozofů, aniţ by je ovšem jakkoli tematicky 

vymezoval. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
5 Baldur von Schirach je zastoupen jedním, Rosenberg dvěma, Hitler třemi citáty (v českém Zítkově 

vydání Mein Kampf ze s. 120, „Langemarck“; 215, „Árijec“; 294, „Čistota krve“). O prvním vydání 

Tod und Unsterblichkeit im Weltbild indogermanischen Denker se ostatně Hitler v zimě 1938/39 

vyjádřil s uznáním (Kater, c. d., s. 301, pozn. č. 18). Pro Petera Levendu je to proto „nacistický ká-

non“ (viz jeho Nesvatá aliance: spojení nacismu s okultními představami, Praha 2004, s. 178) 
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II. 

Citáty z knihy Henryka Skolimowského Účastná mysl: Nová teorie poznání 

a vesmíru (Mladá fronta, Praha 2001), kterou autor věnuje Hérakleitovi, 

Anaxágorovi a Pierru Teilhardovi de Chardin s cílem „probudit průkopnic-

kého ducha předsokratiků“, ukazují moţnost plynule navázat tam, kde Wüst 

končí: 

Martin Heidegger měl pravdu. 

Dvacáté století (…) je století přechodu: staré se hroutí a nové ještě nenalez-

lo svůj výraz. 
s. 18 

Už nemůžeme věřit v prvotnost fyzikálních faktů. Vždyť fyzikální fakta, např. 

subatomární částice, již dávno opustila říši hmatatelné, tzv. tvrdé reality a 

vstoupila do (smysly) nezachytitelné říše energetických vln. 

* * * 

…náš světonázor a životní styl jsou v úzkém vztahu… 
s. 19 

…každá kultura hledí na realitu jinak (…) lidé určité kultury mají velké 

problémy pochopit světonázor kultury radikálně odlišné. 
s. 22 

* * * 

Renesance byla v mnoha směrech pohanská. Ale toto novopohanství bylo 

pečlivě skryté. 
s. 134 

Po vyvýšení člověka na poloboha (…) jsme svědky zmenšení člověka na tr-

paslíka. 

Všichni jsme si vědomi toho, že mechanistická kosmologie s sebou díky vědě 

a technice přinesla obrovský materiální užitek. Jsme si však rovněž vědomi i 

temné stránky takové kosmologie – ekologické devastace, lidské a sociální 

fragmentace, duchovního zbídačení. 

Mechanistická kosmologie tu vládla tři sta let a nyní se rozpadá; rozkládá 

se už takových sedmdesát až osmdesát let. Pořád ještě nemáme vypracovaný 

nový logos… 
s. 139 

* * * 

Radostný elán řecko-římské kultury byl tedy zmařen strašlivou metaforou 

kříže, která zastiňuje naši každodenní existenci. Že nám tato metafora není 

po chuti, se ukazuje v tom, že křesťanské kostely navštěvuje čím dál tím mé-

ně lidí. 
s. 197 
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Tento symbol nás vede k tomu, abychom nahlíželi na život na Zemi jako 

utrpení. Jak to kontrastuje s hinduistickým pojetím života! A stejně s pojetím 

buddhistickým, symbolizovaným vyrovnaným a ztišeným Buddhou. 

… hinduistická koncepce dynamické a neustále se měnící povahy reality. To 

je nově oživená hérakleitovská představa. 
s. 195 

…křesťanské symboly vyčerpaly svůj kreativní náboj a postupně se vyprazd-

ňovaly. Může se křesťanství obnovit? Snažilo se o to, ale bez valného úspě-

chu. Zdálo by se, že nejlepší cesta, jak je obnovit, je opustit kříž a přijmout 

místo něj vzkříšení. 
s. 197 

* * * 

…sláva člověka opěvovaná v upanišadách je slávou člověka, který se stává 

Bohem. 

… stát se Buddhou znamená žít jako Bůh. 

Křesťanství hlásá, že jsme Božími dětmi. Jednoho dne však děti Boží dospě-

jí. 
s. 343 

* * * 

…po objevech kvantové mechaniky, (je) naivní tvrdit, že realita je nezávislá 

na způsobu, jakým ji zkoumáme, a na povaze naší mysli. 
s. 222 

Pascal by řekl: pojímat vesmír jako božský a sebe jako božské tvory je pro 

život, v němž má být nějaký význam, nutností. 
s. 241 

Holistické a účastné myšlení přesahuje uspořádání atomistické. Myšlení 

holistické lze také nazvat myšlením mandaly. 

 

 

 
 

Sluneční kolo z výzdoby buddhistické stúpy v Bhárhutu. 

 

Narodili jsme se v těžké době. Můžeme k sobě cítit lítost. A oprávněně. 

Hodně slabých duší takováto kritická doba, jako je ta naše, ubíjí. Je však 

také výzvou… 
s. 247 
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Celá západní kultura, nebo alespoň valná její část, je poničena klinickou 

objektivitou, s níž západní mysl boří produkty starších, duchovně inspirova-

ných kultur. Dnešní akademická filozofie je jakýmsi výtahem této klinické 

objektivity. Místo aby se stala strážkyní hodnot, lidství, moudrosti, stává se 

naopak součástí destruktivního procesu. Velký byznys, který se orientuje na 

chamtivost, zisk a vykořisťování, nemůže být více potěšen, než když profesi-

onální filozofové oznámí, že žádné trvalé či opravdové hodnoty neexistují; 

že je všechno relativní; a že hodnoty nejsou koneckonců tak důležité. 
s. 330 

Není žádná náhoda, že klinicky orientovaní analytičtí filozofové jsou esta-

blishmentem vysoce respektováni. Nejsou totiž pro něj hrozbou, ale naopak 

se stávají pro stávající struktury oporou. Nesnaží se loď převrhnout a poto-

pit. Hledí si svého, a tím prodlužují nemoc současné společnosti. 
s. 331 

* * * 

Druhové rovnostářství je zvrácená myšlenka. Egalitářství je termín, který 

patří spíše do slovníku politického myšlení 19. a 20. století. 

Myšlenka rovnosti totiž neobsahuje žádný etický imperativ. 
s. 339 

* * * 

Vesmír tedy není naše ego, i když je přes ego filtrován. 

Dávejte si pozor na jalovou frázi: „Vesmír je můj výtvor.“ Ne, tak to není! 

Vy jste výtvor jeho. Jste zrcadlo, v němž se vesmír zhlíží. Jste těsto, z něhož 

vesmír formuje myšlenky. Jste jedním z milionů atomů, z kterých vesmír vy-

tváří svou mozaiku včetně mozaiky lidského významu. 
s. 272, 273 

U nás lze podobné „neopohanské“ souvislosti údajně hledat v někte-

rých textech Zdeňka Neubauera (Biomoc), Radka Palouše (Totalismus a 

holismus, Heretická škola), Stanislava Komárka (Příroda a kultura: svět 

jevů, svět interpretací, Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie), Zdeňka 

Kratochvíla, jinak autora Délského potápěče k Hérakleitově řeči (Filosofie 

živé přírody), ale i Václava Cílka (Vstoupit do krajiny). 

U staré české literatury bude nejsnaţší začít s pročítáním výběrových edic, 

jako jsou např.: 

Jan Lehár (ed.), Nejstarší česká epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, 

první veršované legendy, Praha 1992. 

Eduard Petrů (ed.), Rytířské srdce majíce: česká rytířská epika 14. století, 

Praha 1984.  

Helena Businská (ed.), Renesanční poesie, Praha 1975. 

Ţe by jakékoli pohanské ozvěny obsahovala nejstarší česká duchovní lyrika 

s texty typu Otčenáše, Desatera, Zdrávas, Hospodine pomiluj ny nebo i díla 

husitských, popř. českobratrských „kacířů“ je málo pravděpodobné.  
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Standardní příručky jsou: Tobolkův Knihopis, Jungmannova Historii litera-

tury české, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě a 

hlavně Zíbrtova Bibliografie české historie, 2. „pramenný“ díl (Letopisy, 

kroniky; Písně, pověsti, přísloví etc.). 

V moderní české literatuře je „nejpohanštější“ generace 90. let 19. století 

(symbolisté, dekadenti, novoromantici):   

JAN Z WOJKOWICZ (1880 – 1944, vl. jm. Nebeský) 

Jak pustě bude vypadati Zem 

uţ neosvětlovaná Apollem! 

Kde Apollových mus dřív slýchat bylo zpěv, 

tam bude rozléhat se jen – řev, 

kde jasná Athene rozváţnou vládla radou, 

tam vše se rozvíří pod temných pudů vládou… 

Nejkrásnější tvůrčí bozi dne: 

Apollo a Pallas Athene! 

Čím svět se stane, aţ pozvedne se onen základ podsvětí 

a z tmy se vyhrnou temné postavy? 

Aţ divě zamávají světem černé ruce, 

jeţ vtrhnou na Olymp tak prudce 

a náš svět zaplaví? 

Pro staré světlé boţstvo na Olympu 

rok od roku kritičtější vyvstávají dnové. 

Do jejich tvoření a her se vţdy víc zlozvuk mísí – 

hluk podzemí. Všem světlým Bohům hrůzně zní, 

Zem se chví, Olymp s ní. 

Černé, ţluté ruce podzemí vzpírají, 

zlým vzdorem černě vpadlých očí, 

přespříliš mstivě, nevraţivě vzhůru se točí, 

zarytě, v pochmurných hlavách sedí, 

vţdy více daly růst své síle, 

nyní se blíţí jejich velká chvíle! 



14 
 

III. 

Ahnenerbe v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenské republice. 

Jiţ v roce 1938 se filolog z německé Karlovy univerzity Dr. Herbert Weinelt 

nabízí, ţe bude zastupovat zájmy AE v Československu. 16. března 1939, 

den po vstupu německých vojsk, o sobě znovu dává vědět s tím, ţe jeho 

návrh je aktuálnější neţ kdy dříve. Heinrich Himmler mu vychází vstříc a 

v květnu posílá do Prahy „manaţera“ (Reichsgeschäftsführer) AE Wolframa 

Sieverse, který na univerzitě vede jednání: podle Himmlerových představ 

má AE v protektorátu převzít archeologickou památkovou péči (Bo-

denkmalspflege) a pokračovat ve vykopávkách v Dolních Věstonicích, které 

prosluly jako jedno z nejvýznamnějších evropských paleolitických nalezišť. 

V listopadu 1939 však Weinelt z Prahy odchází na nově vytvořenou katedru 

etnografie v Krakově a důvěrníkem (Vertrauensmann) AE se stává dr. Lo-

thar Zotz, nový vedoucí praţské katedry archeologie. Jeho přítel, dr. Kurt 

Willvonseder z vídeňské památkové péče (Institut für Denkmalpflege, Ab-

teilung für Vor- und Frühgeschichte), důvěrník a pověřenec (Beauftragter) 

AE pro pravěk a starověk ve Východní marce (Ostmark=bývalé Rakousko), 

působí hlavně na Moravě a má důleţitou úlohu i při jednáních Heinricha 

Himmlera s předsedou vlády I. slovenské republiky a rektorem Slovenské 

univerzity Vojtechem Tukou, která nakonec vedou k tomu, ţe AE jako jedi-

ná německá instituce získává od slovenské vlády výhradní právo na vyko-

pávky na území Slovenské republiky (s účastí slovenských pracovníků). 

V Prešpurku (Bratislava) má pak AE zřídit prehistorické muzeum.  

Lokality spjaté s AE 

1) Dolní Věstonice: Dr. Assien Bohmers pokračuje v létě 1939 pro AE ve 

vykopávkách, které tu od roku 1924 vedl nedávno penzionovaný prof. Karel 

Absolon. Správně obec leţí mimo protektorát, na území Ostmarky (Gau 

Niederdonau). 

A. Bohmers, Das eiszeitliche Frauenköpfchen von Unter-Wisternitz v: Kleine Kostbarkeiten aus 

Kunst und Geschichte (ed. J. O. Plassmann), Berlín 1940, s. 27 – 31 

A. Bohmers, „Reiche Funde eiszeitlicher Bildkunst. Die Ausgrabungen nei Unter-Wisternitz v: Ger-

manien, č. 2/1941, s. 45 – 57. 

A. Bohmers, Die Ausgrabung bei Unter-Wisternitz v: Forschungen und Fortschritte, č. 3/1941, s. 21 – 

22 

Podrobnosti v článku Martijna Eickhoffa: Historie „ukradeného“ naleziště: Assien Bohmers a vyko-

pávky SS-Ahnenerbe v Dolních Věstonicích v: Historie, na 

http.//www.rmm.cz/regiom/2009/eickhoff_boh…   

2) Bouzov (Busau): Hrad je na podzim 1939 zabaven Řádu německých rytí-

řů a předán Hlavnímu hospodářskému a správnímu úřadu SS (SS-

Wirtschafts- Verwaltungshauptamt) v Berlíně. Z podnětu arcivévody Evţe-

na Rakouského v letech 1896 – 1910 novoromanticky zrekonstruovaný a 

bohatě vybavený objekt (měl slouţit jako řádové muzeum a letní sídlo vel-
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mistra) střeţí před vyrabováním jednotka SS a Himmler jej během války 

několikrát navštěvuje. Zabydlit se tu však nestačí: z Bouzova se „moravský 

Wevelsburg“ nikdy nestane… Průzkum nedaleké jeskyně Mladeč vede na 

podzim roku 1939 opět dr. Assien Bohmers spolu s dr. Kurtem Willvonse-

derem. 

3) Býčí skála: Koncem září 1939 nechává Wolfram Sievers jeskyni s pomo-

cí Gestapa uzavřít, aby ji uchránil před „divokými“ a neodbornými vyko-

pávkami „lovců pokladů“, neţ ji bude moci převzít AE. Jednání, která vede 

spolu s Willvonsederem s různými protektorátními úřady, aby AE získala 

výhradní právo na archeologická, paleontologická a speleologická bádání v 

celém Moravském krasu však nekončí ani s počátkem roku 1942 (a od třia-

čtyřicátého se tu rozjíţdí zbrojní výroba, včetně vstupních prostor jeskyně 

v Býčí skále!). H. Schwabedissen provede jen sondáţ. 

4) Pražský hrad: V lednu 1942 píše Sievers Heydrichovi, ţe zdejší vyko-

pávky by od této chvíle měly pokračovat pod dohledem AE, tedy Lothara 

Zotze. 

5) Moravany (nad Váhom) a Stráže na Slovensku: Zotz a Willvonseder tu 

začínají kopat na podzim 1940. Jiţ v listopadu naráţejí na „bohatou kulturní 

vrstvu lovců mamutů“. Němečtí vědci v piešťanském muzeu zatím pečlivě 

zpracovávají ostatní slovenské nálezy. (Nejlepší Zotzova studentka, Gisela 

Freundová, očišťuje sprašovou stěnu u hřbitova v Předmostí, viz její habili-

tační práce Pschedmost, Praha 1944). 

6) Ondratice: Naleziště přechodné kultury bohunicien mezi středním a 

mladým paleolitem „sonduje“ H. Schwabedissen. 

7) Nad Kačákem: jeskyně v Českém krasu, výzkum vede dr. Zotz.  

Dolní Věstonice, Mladeč a Moravany jsou spojeny s nálezy z mladšího pa-

leolitu. Cílem AE je prokázat, ţe člověk neandertálský a člověk kromaňon-

ský nemohou být příbuzní. Nezkoumá se jen kultura „lovců mamutů“, ale i 

paralely mezi jejich a nordickým antropologickým typem známým ze staro-

věkých germánských kostrových hrobů.
6
 

Býčí skála je známa především bohatými nálezy z období halštatu, ale ještě 

dříve se tu našly i stopy osídlení právě z mladopaleolitického období. Ze 

Stráţí u Piešťan pocházejí hroby germánských velmoţů asi z první poloviny 

4. století. Vykopávky tu probíhají od roku 1933. Vedle unikátních nálezů 

z bronzu i drahých kovů připisovaným Kvádům jsou dnes ve fondu piešťan-

ských sbírek (dnes Balneologické muzeum) i památky z mladšího paleolitu, 

neolitu a střední doby bronzové.    

                                                           
6 Ještě Petr Hora v Toulkách českou minulostí pod ilustrací hlavičky z mamutoviny nalezené v roce 

1936 zdůrazňuje: „Všimněte si podlouhlého obličeje, vysokého čela, úzkého dlouhého nosu!“ (díl I., 

s. 28) 
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Osobnosti 

Kurt Willvonseder (1903 Salzburg – 1968 tamtéţ), archeolog se speciali-

zací na dobu bronzovou; 1922 maturita, poté studia archeologie, germanisti-

ky, skandinavistiky ve Vídni a Stockholmu; dizertace „Der Unterberg und 

seine Sagen“, 1937 habilitace na vídeňské univerzitě, 1938 vstup do SS 

(Untersturmführer aţ Obersturmführer), NSDAP, spolupráce s Ahnenerbe, 

členem Vídeňské antropologické společnosti (Antropologischen Gesell-

schaft Wien), 1939 – 42/45 pracuje jako vedoucí archeologické památkové 

péče v Bundesdenkmalamt ve Vídni, 1940 vykopávky v Gusenu; 1942 vy-

kopávky v Bělehradu; 1943 mimořádným profesorem prehistorie na vídeň-

ské univerzitě, vydává časopis Materialien zur Urgeschichte der Ostmark; 

1945/46 v americkém internačním táboře Glasenbach, 1954 – 1968 ředite-

lem muzea v Salcburku (Carolino Augusteum), přednášky na salcburské 

univerzitě; 1965 členem Mezinárodní rady muzeí při UNESCO (Internatio-

nal Council of Museums der UNESCO, ICOM); 1968 titul mimořádného 

profesora na Salcburské univerzitě. 

Z díla: 

Oberösterreich in der Urzeit , Vídeň 1933 

Die mittlere Bronzenzeit in Österreich, Vídeň 1937 

Zur Keltischen Besiedlung des Ostalpenraumes, 1953 

Keltische Kunst in Salzburg, 1960 

Kelten in Tirol?, 1962 

Literatura: 

Otto H. Urban, „…und der deutschnationale Antisemit Dr. Matthüs Much“ – der Nestor der Ur-

gechichte Österreichs? Mit einen Angang zur Urgeschichte in Wien während NS-Zeit. 2. díl v: Archa-

eologia Austriaca, sv. 86/2002, s. 7-43 

Karla Motyková, Die Ur-und Frühgeschichtsforschung in Böhmen 1918 – 1948 und die tschechisch-

deutschen Beziehungen v: Prähistorie und Nationalsozialismus, Die mittel- und osteuropäische Ur- 

und Frühgeschichts Forschung in den Jahren 1933 – 45, Heidelberg 2002 

Otto H. Urban, „Er war der Mann zwischen den Fronten“ – Oswald Menghin und das Urgeschicht-

liche Institut der Universität Wien während der Nazizeit, Archaeologia Austriaca 80, 1996, s. 1- 24.  

Lothar Zotz (1899 Heitersham – 1967 Erlangen), prehistorik, speleoar-

cheolog; 1917 maturita, odchod na západní frontu; 1924 promoce ve Frei-

burgu, poté asistentem zdejší univerzity; 1926 první speleoarcheologický 

výzkum; 1929 – 31 působí v zemském muzeu v Hannoveru; 1931 – 37 kurá-

torem muzea ve slezské Vratislavi (Breslau, dnes polská Wróclaw); 1937 

habilitace na tamní univerzitě; 1933 vstup do NSDAP; 1938 ředitelem Zem-

ského úřadu pro pravěk v Berlíně, začíná vydávat časopis Quartär, sezná-

mení s Heinrichem Himmlerem; 1939 jmenován řádným profesorem na 

praţské německé Karlově univerzitě; 1940/42 vykopávky na Slovensku, 

speleoarcheologické výzkumy Českého a Moravského krasu, spolupráce s 

českými archeology; 1943 povolán k vojenské sluţbě, o rok později propuš-

těn; 1945 opouští Prahu (březen), pracoviště předává českým kolegům; 

1945/46 lesním dělníkem při Bodamském jezeře; 1946 profesorem a ředite-

lem Ústavu pro pravěk na univerzitě v Erlangenu/Norimberk; 1951 u zrodu 
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Společnosti pro výzkum pleistocénu a doby kamenné (Hugo Obermaier-

Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e. V.); 2008 

syn Thomas (nar. 1944, Praha), historik, přednáší v Praze na téma Königsp-

falzen im deutschen Südwesten von der Karolinger bis zur Stauferzeit. 

Z díla: 

Die schlesischen Höhlen und ihre eiszeitliche Bewohner, Vratislav 1937. 

Ist Böhmen-Mähren die Urheimat der Tschechen?, Lipsko 1940 (společně s Bolko von Richthofe-

nem, 1937-39 členem Ahnenerbe). 

Die germanischen Fürstengräber von Strasche v: Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit, 1940, s. 150 

– 156. 

Zwei Jahre Aufbauarbeit im Institut für Ur-, Vor-Frühgeschichte der Deutschen Karls-Universität in 

Prag v: Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit, 7-11/1941, s. 165 – 174. 

Ein neuer Grossrastplatz der Mammutjäger bei Moravany in der Slowakei v: Forschungen und Fort-

schritte, 18/1941, s. 204 a následující. 

Die Ausgrabungen bei Moravany im Waagtal (Slowakei) v: Germanien 3/1942, s. 105 – 111. 

Von den Mammutjägern zu den Wikingern, Lipsko 1944. 

Vormenschen, Urmenschen und Menschen, Stuttgart 1949. 

Die Paläolithische und mesolithische Kulturentwicklung in Böhmen und Mähren v: Quartär 5, 1951, 

739. 

Altsteinzeitkunde Mitteleuropas, Stuttgart 1951. 

Ewiges Europa, Urheimat der Kunst, Bonn 1953. 

Literatura: 

Festschrift für Lothar Zotz (Gisela Freund ed.), Bonn 1960 

Lothar Zotz: o něm i o nás v: Archeologické rozhledy 4/2002 (odlišný, výhradně negativní obraz L. 

Z.) 

Kdo byl Lothar Zotz? Kapitola z dějin výzkumu Českého krasu v: Speleo6/1991, s. 15 – 20. 

http//old.speleo.cz/soubory/speleo/sp6/lothar.htm  

Poznámky k německé archeologii v rokoch 1938 – 1945 v: Slovenská archeológia 1-2/2001(roč. 49) 

Pavel Dvořák, Moravianská venuša: Aféra s tajomnou dámou, Moravany nad Váhom 2004 

J. Hromada, Moravany nad Váhom. Táboriska lovcov mamutov v Pováží. 

T. Kolník, Prähistorische Forschung in der Slowakei 1933 – 1945. Zur Rolle der österreichischen 

und deutschen Ur- und Frühgeschichte bei der Entwicklung der slowakischen Forschung v: Prähisto-

rie und Nationalsozialismus, Heidelberg 2002. 

 

Assien Bohmers (1912 Zutphen, Holandsko – 1988 Göteborg), přední ho-

landský archeolog, „specialista na kromaňonce“ a fríský vlastenec; studia 

geologie a paleontologie na univerzitě v Amsterdamu, geologická a archeo-

logická bádání v jiţní Francii, severním Španělsku, Švédsku a Norsku; 1936 

doktorát: analýza půd a sedimentů, interpretace stratigrafie jeskyní; zájem o 

rasový výzkum; 1937 nástup do oddělení vykopávek SS (Die Ausgrabungen 

der Schutzstaffeln); 1938 začlenění do AE, archeologické práce v Mauern 

(jeskyně Weinberg), seznámení s Henri Breuilem, návštěva Les Eyzies (kde 

byly objeveny první kostry kromaňonců), jeskyní Les Combarelles, La Font 

de Gaume, Teyat, La Mouthe, Les Trois-Fréres; 1939 vedoucím For-

schungsstätte für Urgeschichte, referátu Ahnenerbe pro paleolit, Dolní Věs-

tonice; 1940 – 43 Dolní Věstonice (zámek Mikulov); 1943 – 44 reorganiza-

ce sbírek z Dolních Věstonic, z Mauern a z fríského Ureterpu v Buitenpost 

(Holandsko); 1945 některé nejcennější nálezy uloţené na Wevelsburgu mizí 

v poválečném rabování (soška zubra z Dolních Věstonic!); 1947 propuštění 

z internace; nástup na Biologicko-archeologický institut (BAI) univerzity 
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v Groningenu (přednášel zde jiţ za války), „odborník na paleolitický a 

mezolitický výzkum“, nadále však pod dohledem holandské tajné sluţby; 

1948 prodává sbírku do BAI institutu; vedoucí BAI dr. Van Giffen plánuje 

vrátit sbírku do Věstonic a ve spolupráci s Karlem Absolonem a Bohmer-

sem uveřejnit výsledky výzkumu – bezúspěšně; 1951 Bohmers znovu publi-

kuje výsledky výzkumů z Mauern; 1955 hrabě Vojkffy tvrdí, ţe Bohmersovi 

SS prováděli v Mauern „germánské rituály“; 1956 van Giffenův nástupce ve 

vedení BAI, prof. H. T. Waterbolk, vrací na výzvu kurátora Moravského 

zemského muzea J. Jelínka dolnověstonickou sbírku s její předválečnou 

dokumentací, Bohmersova válečná dokumentace zůstává v Groningenu; 

1956 – 60 Bohmers si dopisuje s českými archeology Jelínkem a Valochem 

o moţné společné publikaci – opět bezvýsledně; 1960 vychází Le Matin des 

Magiciens (Jitro kouzelníků) Louise Pauwelse a Jackquese Bergiera, o Ah-

nenerbe se začíná opět mluvit; Bohmersova pozice v BAI se mění; 1966 

vychází Katerova studie o Ahnenerbe, Bohmers je suspendován (jeho asis-

tent prý prodal předměty se sbírek BAI,  Bohmers měl údajně „problémy 

s povolením drţet zbraň“[?]); 1972 přednáší studentům na fríské univerzitě 

o svém působení v AE; prodává tradiční výrobky nizozemských řezbářů; 

stěhuje do Švédska; 2007 Waterbolk přichází s teorií, která z Bohmerse dělá 

hlavního podezřelého v padělatelské kauze (paleolitické sekery) z konce 60. 

let (tedy po jeho propuštění z BAI).  

Z díla: 

Die Ausgrabungen in den Höhlen von Mauern v: Germanien 1939, s. 151 – 156. 

Das eiszeitliche Frauenköpfchen von Unter-Wisternitz v: Kleine Kostbarkeiten aus Kunst und 

Geschichte (ed. J. O. Plassmann), Berlín 1940, s. 27 – 31. 

Reiche Funde eiszeitlicher Bildkunst. Die Ausgrabungen nei Unter-Wisternitz v: Germanien, č. 

2/1941, s. 45 – 57. 

Die Ausgrabung bei Unter-Wisternitz v: Forschungen und Fortschritte, č. 3/1941, s. 21 – 22. 

Sediment-Petrologie, ein neues Hilfsmittel zur Datierung urgeschichtlicher Kulturen v: Germanien, č. 

10/1942, s. 382 – 388.  

Die Aurignacgruppe. Eine Einteilung der ältesten Kunst der Urzeit. Berlín 1942. 

Die Erforchung des altsteinzeitlichen Lagerplatzes Unterwisternitz. Bericht über Ausgrabungen der 

Jahre 1939 bis 1942, Anthropos-Forschungen. Untersuchungen zur Geschichte des Menschen und 

seiner Kulturen, Brno 1944. 

Die Höhlen von Mauern. Teil I.: Kulturgeschichte der altsteinzeitlichen Besiedlung v: Palaeohistoria, 

roč. 1 (1951), s. 3 – 107.  

Vorgeschichte und Evolution v: Paleohistoria, roč. 8 (1960), s. 1- 13. 

Literatura: 

Martijn Eickhoff, Historie „ukradeného“ naleziště: Assien Bohmers a vykopávky SS-Ahnenerbe 

v Dolních Věstonicích v: Historie, na http.//www.rmm.cz/regiom/2009/eickhoff_boh… 

Heather Pringlerová, Velký plán: Himmlerovi vědci a holocaust, Praha 2008.  

Jiří Svoboda: Dolní Věstonice – Pavlov. Historie a současnost archeologického fenoménu v: Jiţní 

Morava, roč. 36 (2000), s. 21 – 44. 

J. Richter, Ještě jednou o požáru mikulovského zámku v dubnu 1945, RegioM. Sborník Regionálního 

muzea v Mikulově, roč. 2002 – 2003. 

H. Lederer, Vor- und Frühgeschichtte von und um Nikolsburg v: Heimatbuch Nikolsburg – Geschich-

te und Schicksal einer deutschen Stadt von den Anfängen bis zum Jahre 1946, Vídeň 987. 
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Zatímco na Slovensku má AE přinejmenším v oblasti prehistorie od roku 

1940 výsadní postavení a její archeologické práce jsou zde zastaveny aţ 

v roce 1944, v Čechách a na Moravě obdobné pozice nedobude. Mezi důvo-

dy se uvádí: a) tradiční řevnivost mezi Prahou a Brnem; b) rivalita mezi 

německými institucemi – např. od roku 1942 musí Ahnenerbe počítat 

s Reichstiftung für slawische Forschung (Říšská nadace pro slovanský vý-

zkum), po atentátu na zastupujícího řířského protektora přejmenovaná na 

Heydrich-Stiftung (Heydrichova nadace), s velmi silným zázemím na Ně-

mecké Karlově univerzitě, od roku 1943 pak s aktivitami Zentrale für Ost-

forschung  (Centrála pro výzkum Východu), která spadá pod Rosenbergovo 

Ministerstvo pro obsazené východní oblasti; c) pasivní odpor českých pra-

covníků.  

Roku 1942 Willvonsederova působnost na Moravě postupně končí, jeho 

nástupcem se stává dr. Karl Hucke, nový ředitel Moravského zemského 

muzea v Brně. Druhým muţem AE na Moravě je dr. Hermann Schwabe-

dissen, od září 1942 komisařský ředitel Anthropos muzea, které je tak defi-

nitivně zbaveno vlivu svého zakladatele Karla Absolona. Hned v červnu 

příštího roku však Schwabedissen nastupuje vojenskou sluţbu.  

V Praze je od roku 1942 ve styku s AE Zotzův ţák, prehistorik dr. Werner 

Mähling.
7
 

Hucke:  

Ein keltisches Grab mit bronzenschlägen von Brünn-Melmeritz (Maloměřice). Brünn 1943 

Tonware und Siedlung der Slawen in Wagrien. 1938 

Schwabedissen: 

Stand und Aufgaben der Alt- und Mittelsteinzeitforschung im mährischen Raum v: Festschrift zum 

125 jährigen Bestehen des Mährischen Landesmuseums, Brno 1943, s. 15 – 45. 

Mähling: 

Die Bodenbachergruppe zur Frage latenezeitlichen, Praha 1944. 

Die Frühgermanische Landnahme im mitteldeutschsächsisch-nordböhmischen Gebiet, Praha 1944. 

Das Spätlaténezeitliche Brandgräberfeld von Kobil Bezirk Turnau: ein Beitrag zur germanischen 

Landnahme in Böhmen, Praha 1944. 

Facit. Ahnenerbe nabízela jedinečný výzkum za hranicí národních kontextů 

(„germánsko-evropský projekt“) při zachování tradičních standardů, ale 

s uplatněním nejsoučasnějších vědeckých metod. Bohmers je např. první, 

kdo u nás při výzkumu v Dolních Věstonicích pouţívá datování archeolo-

gických nálezů podle geologického výzkumu. Práce v Moravanech jsou 

zase vůbec prvním systematickým paleolitickým výzkumem na Slovensku. 

Také pro speleoarcheologii je Zotz nepochybně kvalifikován jako nikdo 

                                                           
7
 Z korespondece vyplývá, ţe Bohmers má dobré vztahy s Schwabedissenem, ale problematické se 

Zotzem. Zotz je osobním přítelem Willvonsedera a těší se důvěře Himmlera, nicméně Sievers raději, 

alespoň v určitých záleţitostech, spolupracuje s Willvonsederem. Po Willvonsederově odjezdu na 

vykopávky do Srbska proto na pozici „měkkého“ Zotze prosazuje Mählinga.  
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v Čechách – jeho akce lze povaţovat za jediné odborně provedené výzkumy 

před poválečným obdobím (o jeskyni Nad Kačákem jako nejvýznamnější 

lokalitě Českého krasu píše: „Bohuţel nelze ani Kačák, ani jinou z jeskyní 

Českého krasu povaţovat za odborně prozkoumanou. Hrabání, které aţ do-

sud v těchto jeskyních probíhalo, vedlo k neblahým a škodlivým důsled-

kům“.) Zotz také kritizuje Absolonovy dogmatické názory ohledně „absen-

ce“ mezolitu na našem území; naši archeologové se s nimi v tichosti rozchá-

zejí aţ po válce… AE tedy v dějinách naší archeologie zaujímá poměrně 

důleţité, byť málo popsané místo. 

Spisy AE jsou uloţeny ve Spolkovém archivu (Bundesarchiv) v Berlíně. U 

nás by bádání mělo začít především v archivu Karlovy univerzity, kde se 

nalézá dosud jen částečně zpracovaný fond Německé univerzity v Praze, a 

dále pak ve Státním ústředním archivu, ve fondu Úřadu říšského protektora.   

Doporučená literatura: 

Alena Míšková, Německá Karlova univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945 (vedení univerzity a 

obměna profesorského sboru), Praha 2002. 

Alena Míšková, Prager Professoren 1938 – 1948: Zwischen Wissenschaft und Politik, Essen 2001. 

Andreas Wiedemann, Nadace Reinharda Heydricha v Praze 1942 – 1945, Praha 2004.  

 

 

 
 

 
Dosud nejstarší (snad až 17 000 př. n. l.) známé  vyobrazení  svastiky na mamutovině z naleziště 

v Mezinu na Ukrajině: 
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IV. 

Po stopách Ahnenerbe 

Sídla (ústředí AE) 

Berlín, Brüderstrasse č. 29/30, od července 1935 do října 1937. 

Berlín, Pücklerstrasse č. 19, Dahlem (blízko Grünewaldu), od 25. října 1937 

do července 1943. 

Obec Waischenfeld (nedaleko Bayreuthu), ve starém stavení zvaném 

Steinhaus (knihovna na zámku v Ulmu), od 29. července 1943 do konce 

války. 

Wüstovo pracoviště v Mnichově bylo od ledna 1940 ve Widenmayerstrasse 

č. 35 (u Isary).  

Další lokality spjaté s AE 

Zámek Mittersill (Horní Rakousko), od roku 1943 Schäferův Říšský institut 

vnitroasijských studií Svena Hedina, který dříve sídlil v Mnichově, ve stej-

ném domě jako Wüstova kancelář AE. 

„Svatá“ místa 

Externsteine („svatyně“). 
Freerk Haye Hamkens, Der Exzernstein: Wege und Irrwege der Forschung. Befunde, Deutungen, 

Kritik. Tübingen 1971. 

Dieter Kestermann, 3000 Jahre Externsteine, Bochum 2001. 

Hrad Wewelsburg („duchovní centrum“ u Paderbornu). 
Stuart Russel – Jost W. Schneider, Das Weltanschauliche Zentrum der SS. Bildchronik der SS-Schule 

Haus Wewelsburg 1934 – 1945. Essen 1989. 

Dóm Quedlinburg (hrobka Jindřicha I. Ptáčníka). 
Patrick Agte (Lehr- und Forschungsgemeinschaft Europa-Erbe), autor monografie o Verdenu, jiţ léta 

avizuje i knihu s názvem: Der Dom zu Quedlinburg. Heinrich Himmlers Feiern am Grab von König 

Heinrich I. 

Háj Sasů u Verdenu (Sachsenhain). 

Nejznámější archeologické vykopávky SS v Německu 

Haithabu (Jankuhn) 
Herbert Jankuhn, Eine Germanische Stadt der Frühzeit. Neumünster 1938. 

Herbert Jankuhn, Die Ausgrabungen in Haithabu 1937 – 1939. Berlín 1943. 

Herbert Jankuhn, Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. Neumünster 1956. 

Mauern (Bohmers) 

Wewelsburg (Jordan) 

Schlossberg u Alt-Christburgu 
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Studijní cesty a expedice AE a její účastníci 

1. Bohuslän, vrchovina v jihozápadním Švédsku; četné skalní rytiny. 

Herman Wirth, filolog; 

Wilhelm Kottenrodt, sochař; 

podzim 1935. 

2. Karelie, finsko-ruské pomezí, výchozí bod město Vyborg, vesnice  Suis-

tamo, Tolvajärvi; studia tamního šamanismu („čarodějnice“ Miron-Aku), 

hudby (lidový zpěvák Tim Lipitsä, hudebník Hannes Vornanen, hráč na 

kantele) a symbolů, hledání souvislostí tamního folklóru s Kalevalou.  

Yrjö von Grönhagen, antropolog; 

Fritz Bose, muzikolog; 

Ole Forsell, ilustrátor; 

léto 1936. 
Yrjö (George) von Grönhägen, Karelische Zauberbeschwörungen v: Germanien (1936?), s. 54 – 57. 

Yrjö von Grönhagen, Finnische Gespräche, Berlín, Nordland Verlag 1941. 

Fritz Bose, Typen der Volksmusik in Karelien: Ein Reisebericht v: Archiv für Müsikforschung 3 

(1938), s. 96 - 118  

3. Skandinávie, především opět Bohuslän , konkrétně naleziště Backa, dále 

skalní rytiny a nápisy na německé Rujaně (1), v dánském Bornholmu (2), 

norském Bardalu (12), Ostre Tessemu (2) a na ostrůvku Rodoya (čtyři tisíce 

let starý „lyţař“). 

Herman Wirth; 

Wilhelm Kottenrodt, sochař; 

Helmut Bousset, kameraman; 

(+3: dva techničtí asistenti a řidič-fotograf);  

léto – podzim 1936 
Herman Wirth, Die Heilige Urschrift der Menschheit, Lipsko 1931 - 1936. 

 

 

 
 

Sluneční symboly z naleziště Backa, Bohuslän: 
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4. Val Camonica, severní Itálie, skalní rytiny podobné těm z Bohuslänu; po 

trase Berlín – Mnichov, Vídeň, Záhřeb, Split, Dubrovník, Terst, Benátky, 

Val Camonica, Boloňa, Florencie, Řím. 

Franz Altheim, historik, Erika Trautmannová, výtvarnice; léto 1937. 
Franz Altheim – Erika Trautmannová, Nordische und italische Felsbildkunst v: Die Welt als 

Geschichte 3 (1937), s. 1- 82.  

5. Irák po trase: severní a jihozápadní Transylvánie („ruiny staveb dáckých 

králů“, Sarmizegetusa, nedaleko dnešního města Hunedoara) – Bukurešť – 

Istambul - Atény – Bejrút – Damašek – Bagdád – Ktesifón (zimní hl. město 

parthských králů, později perských vládců) – Babylon – zpět do Bagdádu – 

Hatra, (hranice mezi římskou a perskou říší, spojení vlivů Západu a Vý-

chodu) - Palmyra. 

Franz Altheim a Erika Trautmannová;  

léto – podzim 1938. 
Franz Altheim, Die Krise der alten Welt, sv. 1: „Die ausserrömische Welt, Berlín 1943. 

6. Francie, městečko Les Eyzies (místní muzeum archeologie), jeskyně Les 

Combarelles, La Font de Gaume, Les Trois-Fréres („Čaroděj“, Sorcerer). 

Assien Bohmers, podzim 1938. 

7. Tibet po trase: Berlín – Janov – Cejlon – Kalkata – Siliguri – Gántok – 

údolím podél řeky Teesty  – zpět do Gantóku – průsmysk Natu La (4 450 m) 

– vesnice Phari – Gjance - Lhasa (Potala) – Jumulagang (údolí Jarlung). 

Ernst Schäfer, zoolog; 

Bruno Beger, antropolog a etnolog (student H. F. K. Günthera); 

Wilhelm Filchner, geolog; 

Karl Wienert, geofyzik; 

Edmund Geer, „logistika“; 

Ernst Krause, entomolog, kameraman; 

jaro 1938 aţ léto 1939. 
Ernst Schäfer, Tibet ruft, Berlín 1942. 

Ernst Schäfer, Geheimnis Tibet: Erster Bericht der Deutschen Tibetexpedition 1938/39, Mnichov 

1943. 

Ernst Schäfer, Über den Himalaja ins Land der Götter, Braunschweig 1950. 

Bruno Beger, Mit der deutschen Tibetexpedition Ernst Schäfer, 1938/39 nach Lhasa, Wiesbaden 

1998. 

8. Lybie, Edmund Kiss, jaro 1939. 

9. Krym, pátrání po Dorosu, městu Gótů z 5. století; cestou Majkop (muze-

um: památky Skythů), kurgany; výchozí bod tatarské město Bachčisaraj, 

odtud do Bakly, Chufut-Kale, Eski-Kermen (Doros?), Manup-Kale (další 

rezidence gótských kníţat?), Tepe-Kermen (pevnost Skythů?). 

Herbert Jankuhn, archeolog; 

Dr. Karl Kersten, odborník na severoevropskou dobu bronzovou; 

Baron Wolf von Seefeld, tlumočník;  

léto 1943. 
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Úplný výčet výprav do roku 1939 v: Denkschrift. Die Forschungs- und Le-

hrgemeinschaft das Ahnenerbe, „Wilhelm Klingspor-Schrift“, b. d. (1939?), 

Offenbach/Main. Vydáno pro reprezentativní účely, číslované výtisky. 

Nerealizované expedice 

1. Bolivijské Andy, Brána Slunce v Tíwanaku. 

Edmund Kiss; měla začít v létě 1939 (a trvat celý rok), počítalo se aţ 

s dvacetičlenným týmem archeologů, geologů, zoologů, botaniků, meteoro-

logů atd. 

2. Západní Írán, nápis perského krále Dáreia I. v Behistunu. 

Walther Wüst (+ čtyřčlenný tým: tlumočník, fotograf, horolezec, „pilot“ 

upoutaného balónu, z něhoţ měl být nápis fotografován). 

3. Kanárské ostrovy, Guančové. 

Otto Huth, religionista (+ 2: antropolog a archeolog). 

4. Island, archeologická, etnografická a folklórní bádání. 

Bruno Schweizer, lingvista (+7: mj. Herbert Jankuhn).  

5. Kavkaz, rasové výzkumy. 

Ernst Schäfer (dále Bruno Beger, dr. Hans Fleischhacker, r. Heinrich Rübel, 

dr. Rudolf Trojan, dr. Hans Endres a další). 

Plánovány byly však i jiné cesty (např. znovu Blízký východ, Afrika, ostro-

vy Gotland a Helgoland).   

Tipy na výlet 

Obec Spital am Pyhrn, kde je v budově bývalého kláštera v rámci Österrei-

chische Felsbildermuseum trvale vystaveno 14 Wirthových odlitků 

z Bohüslanu ve dvou velkých sálech! 

Brémy, Atlantis-Haus, Böttcherstraße. Dům byl v roce 1944 vybombardo-

ván a po válce přestavěn, dnes je součástí hotelu Hilton. Přesto je místy stále 

patrný genius loci z doby, kdy zde Ludwig Roselius pořádal Nordische 

Thing (1933, 1934). Plastika Ódina sochaře a architekta Bernarda Hötgera 

byla ovšem zničena. 
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V. 

Poměr mezi bádáním, duchem doby a historickou skutečností je sloţitý. 

„Objektivní“ archeologie dnes zdůrazňuje a dokládá bezbřehá etnická míše-

ní a pravěký dálkový („globální“) obchod stejně úspěšně, jako kdysi etnic-

ko-rasové ideály a válečnictví.  

Nicméně: Genetický výzkum prokázal, ţe neandertálci nebyli předky kro-

maňonců a hypotéze, ţe je tito vyhubili, se nadále daří. 

Přesné radiokarbonové datování v 70. letech také potvrdilo, ţe západní me-

galitické kultury, od Malty po Orknejské ostrovy, jsou starší neţ civilizace 

tzv. úrodného půlměsíce. Namátkou: 

Newgrange v Irsku aţ 5 000 př. n. l.; 

Brogar na Orknejích 4 300 př. n. l.; 

Ile Carn v Bretani 4 000 př. n. l.; 

Tarxien na Maltě 3 100 př. n. l.; 

Los Millares ve španělské Ibérii 3 100 př. n. l.; 

Maeshowe na Orknejích 2 300 př. n. l.; 

Stonehenge v Anglii 2 100 př. n. l. (počátky 3 100); 

(Egypt a Sumer 3 000, Kréta 2 600, Mykény 1 600).  

Letopočty uvádíme dle článku Colina Renfrewa
8
 Ancient Europe Is Older 

Than We Thought v: National Geographic č. 5/1977 s. 615 – 623. 

V literatuře se ovšem liší, často jsou zřejmě dosud uváděna starší, nepřesná 

měření. Ani Renfrew zde však úplně neupřesňuje, k jaké fázi (počáteční, 

vrcholná) se tato data vztahují.  

Platí to i pro písmo („zápisy“ na plaketě z Tartarie v dnešním Rumunsku, 

4 000 př. n. l.), metalurgii (měděné a zlaté umělecké předměty z Varny 

v Bulharsku, 3 500 př. n. l.) nebo astronomii (disk z Nebry,1 600 př. n. l.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
8
 Britský archeolog Colin Renfrew je mj. autorem práce Archaeology and Language: The Puzzle of 

Indo-European Origins, Londýn 1987, 
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Co by dnes poutalo zájem AE? 

Mumie světlovlasých a modrookých lidí z predynastické Číny, nalezené 

koncem 70. let v Tarimské pánvi při okraji pouště Taklamakan (viz článek 

The Silk Road´s Lost World Thomase B. Allena z National Geographic č. 

3/1996). 

Stopy předmaorského osídlení Nového Zélandu Evropany (viz kniha Mar-

tina Doutrého Ancient Celtic New Zealand). 

Dolichocefalní lebky a rudé vlasy mumií z Chauchilla na poloostrově Para-

cas v Peru (k nálezu jedné „viracochovské“ mumie s dlouhým plnovousem 

– ačkoliv Indiánům vousy příliš nerostou – viz i Uctívači hvězd Miloslava 

Stingla s. 48). 

Podíl árijských Persů na vzniku Velké Moravy (viz článek Zdeňka Klanici 

Původ a počátky moravského etnosu z Ročenky Moravského národního 

kongresu 1993/94). 

Keltská rezidua v českém genofondu (viz článek Milana Macka ml. Keltové 

a cystická fibróza z časopisu Vesmír 2/2009). 

Vojácký kult Mithry, který do Poddunají i jinam (Británie, Gálie, Iberský 

poloostrov – Španělsko, Germánie) přinesly římské legie (viz Kniha Noneva 

Bogomila Řeč kamene, zlata a mramoru, Praha 1984, s. 232 - 235). 

Katarský hrad Montségur v kraji Lanquedoc (Francie), kde jiţ ve 30. letech 

pátral Otto Rahn. 

Kopec Visočica, údajná pyramida Ilyrů nedaleko bosenského Sarajeva. 

Rukopis Kniha sta kapitol anonymního „hornorýnského revolucionáře“ 

z přelomu 15. a 16. století, zachovaný v jediném exempláři ve francouz-

ském městě Colmar (viz Ivo T. Budil, Od prvotního jazyka k rase, Praha 

2002, s. 42 – 46) 

Pozoruhodné podobnosti mezi tancem slunce severoamerických prérijních 

kmenů, středoamerickými voladores z El Tajínu (Veracruz), velikonočními 

kolotoči dorong z Vojvodiny a metáním hořících kol v Rusku. 

Hermana Wirtha po válce jistě zaujaly skalní kresby z Tarapacá (Chile), 

Pedra Pintada (Brazílie) nebo bohatá solární symbolika guančských pinta-

deras. Edmund Kiss by si zřejmě nenechal ujít návštěvu „galerie ras“ Mar-

cahuasí nebo ruiny Sacsayhuaman (zajímavé souvislosti viz Ludwik Zajdler, 

Atlantida, Praha 1973: s. 120, kap. Mýty Hyperborejců; s. 184, 185, kap. 

Putování Synů Slunce; s. 201, 202; s. 294, kap. Brána Slunce). Po válce 

stopy bílých usedlíků v předkolumbovské Jiţní Americe sledoval především 

Jacques de Mahieu (viz Des Sonnengottes großes Reise: Die Wikinger in 

Mexiko und Peru, Tübingen 1975), ale také Marcel F. Homet (Die Söhne 

der Sonne, 1958). 


