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okaze de lia eniro en la 70-an vivojaron
tiun ĉi verkon amike dediĉis
la aŭtoro

A N T A Ŭ R IM A R K O
k jp ec ia la komplezemo de
nia samideano Nikolao Hovorka en Wien permesis al mi, traduki ĉi-jenan sciencan verkon kaj
eldoni ĝin en la eldonejo de Heroldo. A1 li do
unuavice plej koran dankon!
Genealogio ankoraŭ estas relative juna scienco,
sed eksterordinare grava por la evoluo de la homaro kaj, cetere, tre interesa. En ĉi tiu verko la
aŭtoro prezentas faktojn kaj rezultojn ĝis nun
apenaŭ konatajn; li konfirmas multon kiel veran,
kio ĝis nun estis nur laŭsente jesita aŭ neita, sed
aliflanke li montras multon kiel eraran, kio ĝis
nun estis opiniita certa.
Vere, la temo estas iom malfacila. Sed, tradukante
la verkon, mi klopodis apliki kiel eble plej klaran
Esperantan stilon. Sciencajn esprimojn kaj neologismojn mi laŭeble evitis, kaj la malmultajn,
kiujn mi uzis, mi klopodis klarigi jam en la teksto
aŭ ĉe la fino de la libro.
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Unua ĉapitro

La heredaĵo de 1’ sango

Inter ligiteco kaj libereco
Nur iaŭŝajne en paradoksa kontraŭo
al la socia evoluo de 1’ estanteco, la pensado de nia tempo rememoris pri la tradiciaj interligoj.

En la politika vivo, en la

tavoliĝo de 1’ popoloj, la transveninta al
ni ordo ja estas skuita ka j forpuŝita ĉu
de kaoso ĉu de firmiĝanta nova ordo.
Sed dume la voĉo de 1’ saĝeco — ne nur
la lernejo de 1’ saĝeco — admonas nin, ne
forgesi

tiujn

neperdeblajn

koneksojn,

kiuj nin ligas al la generacioj antaŭ ni.
Liberaj sin erare opinias nur tiuj, kiuj
servutiĝis al la frazoj de la „stupide
XIXe siecle", frazoj nur nun akirintaj
1

politikan regadon. Sed la pli prudentaj,
pli profunde pensantaj montras al ni la
limojn, inter kiujn ni estas metitaj, — la
limojn, kiujn ni ne povas transpaŝi. Vivantaj restas — tion anoncis la grandaj
francoj Maurice Barres, Paul Claudel en
siaj poeziaĵoj, kaj la germana scienco
ilin konsentis —, vivantaj restas la mortintoj, kiuj nevideble ŝvebas ĉirkaŭ ni.
Vivantaj kaj potencaj restas la misteraj,
neesploritaj kaj grandparte neesploreblaj fortoj, al kiuj ni obeas, ne tute konante ilin kaj, eĉ, ne volante agnoski ilin.
Transtavoliĝo, transvaloriĝo de ĉiuj
valoroj, disŝiro de 1’ tradiciaj katenoj
(kiuj ofte estis nur „Ariadna fadeno",
por sekure konduki nin tra labirinto), ĉi
ĉio esprimiĝis en paperaj konstitucioj
kaj leĝoj, ĉi ĉio povis havi politikan efikon, internen kaj eksteren. Sed, kio tiel
2

nove-kreiĝis, konscie malkonfesante historian fariĝadon, tio unue devus pruviĝi taŭga, tio devus mem fariĝi historio,
tradicio, antaŭ ol ĝi povus organe enviciĝi en la ĉenon de 1’ mondfariĝado kaj
por ke ĝi ne estu faligata tuj de la unua
ekpuŝo.
Ĉar la historiaj fortoj sin starigas
kontraŭ la faro de 1’ arbitreco. Scienco,
kiel la geopolitiko, invitas la ŝtatulojn,
sin okupi pri la geografiaj premisoj. Ĝi
kalkulas inter ĉi tiuj premisoj ankaŭ la
homojn en iliaj komuniĝoj kuntenataj
de la sango, de la kolektiva travivaĵo, de
la individua volo de unu gvidanto. Nova
prihistoria koncepto, kiu enpremis siajn
postsignojn profunde en la unuopajn
branĉojn de 1’ historia esplorado, klopodas por la ekkonado de la konekso, ekzistanta inter la fakta kurado de 1’ okaz3

aĵoj kaj ilia interna logiko.

En la mo-

derna ras-teorio, ampleksanta ĉiujn branĉojn de la publika vivo, oni klopodas sur
la plej variaj kampoj provi, praktike
kaj teorie, la konvinkon pri la ĉiopovo de
1’ sango.

Ĉe tio distingiĝas, apud la pure

spiritaj sciencoj, la esence naturscienca
heredologio, kiu fariĝis jam sendependa scienca fako.
Estas necese, ĉe tio atenti la ĝustan
mezuron kaj fiksi la limojn ĝuste tie, kie
la movado deduktas sian internan rajtecon el la celado, limigi la senbordan liberecomanion.

Kie la spirito estas me-

morigata pri la baroj, malhelpantaj ĝian
flugon, estas necese ke, inverse, ne ankaŭ ĉi tiuj baroj kiel sufoka ŝarĝo sin
metu sur la spiriton kaj ne forrabu de ĝi,
kune kun la revo pri ĉiopovo, ankaŭ la
konscion pri povo.

t

La heredologio kiel averto
pri la limoj de homa libereco
Tiun ĉi altan taskon devas plenumi la
heredologio. Ĝi ne nur estas, per si
mem, la fonto de pasie dezirata scio, altvalora por la homo, pri la prakaŭzoj de
1’ ekzistado. Per siaj konsekvencoj ĝi tuŝas politikon kaj moralon, historion kaj
juron, arton kaj literaturon, eĉ la plej
altajn kaj lastajn aferojn.
La heredoscienco volas klarigi la leĝojn, laŭ kiuj la estaĵoj, kaj precipe la
homoj, kolektive aŭ individue, heredas
proprecojn de siaj antaŭuloj. La pereksperimenta esplorado (ni nur memoru la
genian monakon Gregor Mendel) montras al ni konstante plivastiĝantan vicon
da karakterizaĵoj transirantaj, laŭ difinitaj reguloj, de la praulo al la posteuloj.
2
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Per tio ĝi nur konfirmas la opinion, delonge ennaskitan en la homo, dedukte
ekkonitan aŭ simple per praktiko akiritan, ke inter samsanguloj regas ne hazarda komuneco. Sed tiu esplorado ankaŭ malkaŝas, kiel ĉi tiu komuneco ne
estas perfekta, kiel talentoj estas heredataj sed ne ĉiam evoluigataj, kiel inklinoj estas kontraŭbatalataj kaj venkataj,
kiel aliaj krom la influoj de 1’ sango
(laŭspertaj faktoj kaj sur ili bazitaj laŭvolaj agoj) asociiĝas al la heredaĵo de 1'
antaŭuloj, kaj kiel nur el la rezultaĵo de
1’ interkruciĝantaj fortoj estiĝas la individua personaĵo. Per tio ĝi kontraŭefikas
al la kruda materialismo kaj kolektivismo, kiu vidas en ni nur la gregobeston,
la kaptiton de 1’ raso aŭ de 1’ klaso. Grava estas la ĝusta kompromiso (ĉiam fariĝinta en la altkulturoj de la homaro) in6

ter aŭtoritato ka j libereco, celado ka j ligado, korpeco kaj animo, — kompromiso
kiu, okazinta en la praĉina, antikva kaj
kristana kulturoj, denove prezentiĝas al
la estanteco kiel akuta problemo.
Se ĝi plenumu tiun sian sanktan taskon, la heredoscienco, ne povante eksperimenti pri la homo, ĉiam denove devas reekzameni siajn regulojn laŭ la
faktoj de 1’ spertado. Sed ĉi tiujn faktojn liveras al ĝi la genealogio. E1 la kunlaborado de genealogoj kaj heredesploristoj elkreskis jam multaj belaj fruktoj.
Precipe kiam unu homo, kiel la Giessen’a
sciencisto Prof. Sommer, unuigas en si
ambaŭflankan scion kaj intuicion: natursciencan kaj genealogian. Sed ĝenerale ankoraŭ mankas koordino de la klopodoj, kaj inter la granda publiko ekzistas nur supraĵa kaj erara imago, sed
s«
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ne vera scio, pri la rezultoj de la genealogie bazita heredoscienco.
Malgraŭe jen temas pri aferoj, kiuj
koncernas ĉiun kaj kiujn ĉiu kapablas
kompreni. Mi volas en tiu ĉi libro tuŝi
nur unu flankon de la vasta komplekso,
kiu en ne malproksima estonteco devos
fariĝi spirita posedaĵo de 1’ instruitaj
homoj. Per ĉi tiu specimeno mi esperas
veki fruktodonan scivolemon kaj peradi
nerefuteblan konvinkon pri la graveco de
la problemoj ĉi tie traktataj.
La elementa fakto de la heredigo: La antaŭulo plunioas
en sia posteulo; sed la sango
montris al ni, koankam ne
nepre, sed plejparte, certajn
oojojn
La elementa fakto de la heredoscienco estas (ni ripetas) preskaŭ aksiomo:
8

proprecoj de l’ antaŭuloj retrooiĝas en la
posteuloj aŭ, pli bone: pooas retrooiĝi
en la posteuloj. Volante tion dokumenti
per pruvoj, ni devas koni sufiĉan nombron da personoj kun iliaj parencaj interrilatoj; ni devas konstati la fizikajn
aŭ psikajn kvalitojn de tiuj ĉi personoj;
kaj poste ni devas vidi, kiamaniere montriĝas konformeco inter antaŭuloj kaj
posteuloj: ĉu en rekta linio, ĉu tiamaniere, ke la flankliniaj parencoj komune
heredis komunajn proprecojn de la
proprecoj de siaj komunaj antaŭuloj.
La ĝenesdoĝio instruas al ni la metodojn, laŭ kiuj ni kolektas tiujn ĉi faktojn
pri deveno. Do, populare esprimite, ĝi
instruas al ni tiujn metodojn, laŭ kiuj ni
starigas listojn pri deveno kaj aliajn genealogiajn tabelojn. Historia esplorado
konigas al ni la proprecojn de la per9

sonoj, kies parencaj interrilatoj estas tiamaniere evidentigataj. La heredoscienco
komparas la materialon, deduktas el la
ripeta reveno de faktoj la ekzistadon de
leĝoj, aŭ ĝi aplikas jam konstatitajn leĝojn, aŭ ĝi trovas tiujn leĝojn konfirmataj, aŭ de esceptoj refutataj.
Ju pli komplete la faktoj estas kolektitaj pri unuopa kazo, des pli granda
estas ilia pruvoforto. Sed kompleteco
plej facile estas atingebla tie, kie praktike ekzistas la premisoj por tio, t. e. ĉe
la tiel nomitaj praularaj tabeloj.
La genealogiaj tabeloj kiel
rimedo por prezenti la heredofaktojn
Ĉi tie sekvu mallonga teoria interrimarko, utila ankaŭ por instruita, kvankam nenecesa por fake instruita publiko.
10

La tabelojn, sur kaj per kiuj ni prezentas genealogiajn faktojn, oni dividas je
du grandaj grupoj. Unu el ili ampleksas
la prezentadon de la personoj, de kiuj
alia persono per nasko devenas, do ĉiujn
„antaŭulojn“ aŭ „praulojn“ de tiu persono. Tio estas la praulara tabelo aŭ ascenda iabelo. Ĝi estas konstruita laŭ leĝoj matematikaj. Ĉar ĉiu homo havas 2
gepatrojn, 4 geavojn, 8 prageavojn ktp.
Inversaĵo de la ascenda tabelo estas
la posteulara tabelo aŭ descenda tabelo.
Ĝi ampleksas ĉiujn personojn, kiuj per
nasko devenas de unu persono, do la infanojn, nepojn, pranepojn ktp. ĉe ĝi ne
ekzistas vera laŭleĝeco. Ni povas nur
proksimume (sur bazo de la kalkule konstatita meznombro) supozi, ke ankaŭ en,
descenda linio la duobliĝo de 1’ posteularo respondas al la duobliĝo de 1’ antaŭ11

ularo, ke do la nombro de 1’ posteuloj en
ĉiu generacio kreskas duoble.
L a plej multe uzataj genealogiaj tabeloj, la tabeloj pri deveno, estas nur
ekstrakto el la ascenda tabelo.

Ili am-

pleksas ĉiujn personojn, devenantajn de
unu praulo en pure vira linio, do la familianojn kun sama familia nomo.
kvankam

la

deventabelo

estas

Sed
multe

aplikata por praktikaj celoj, kiel rimedo
de 1’ historia instruado, en socia k a j jura
rilatoj, tamen por la heredesplorado ĝi
estas ne, aŭ nur en malgranda mezuro,
uzebla.
A1 la m almultaj certaj faktoj de nia
scienco

nome

apartenas

unuavice

tiu

fakto, ke heredigo, kvankam baziĝanta
sur deveno, tamen baziĝas ne nur sur
deveno el la vira trunko. Limigo de la
genealogiaj koneksoj al la koneksoj he12

redigitaj de viroj havas nur juran, sociologian, historian rajtecon, baziĝantan
sur nia patriarkeca mondordo, sed ĝi ne
havas rajtecon biologian.

Jam la spert-

ado instruas nin, ke de la patrino oni povas same tiom aŭ pli multe heredi ol de
la patro, kaj de la patrinaj antaŭuloj same tiom aŭ pli multe ol de la antaŭuloj
patraj.
La ascenda tabelo estas la
ĉefa instrumento de la heredesploristo
Do ni devas ekpreni la ascendan (praularan) tabelon, ĉar ĝi principe enhavas
ĉiujn antaŭulojn, sekve ĉiujn potencialajn fontojn de heredita propreco. La ascendan tabelon, kaj ne la descendan, kiu
same ampleksas ambaŭ (viran kaj virinan) liniojn. Ĉar la descenda tabelo mon13

tras al ni nur, kiel la heredkomplekso de
iu homo sin daŭrigas kaj baldaŭ, en la
sekvantaj generacioj, sin restigas apud
aliaj heredkompleksoj, laŭ leĝoj, kiuj ĉiam restas nur statikaj. Dume en la ascenda tabelo teorie la tuta sangheredaĵo
de iu persono estas prezentita al ni por
esplorado. Ne ekzistas ebleco, trovi hereditaĵon, kies vojo ne estus trovebla sur
la ascenda tabelo, ampleksanta ĉiujn antaŭulojn.
Certe, tiu teoria kompleteco praktike
havas limojn. Ni ne povas senmanke
konstati la antaŭulojn de iu persono, pro
la sinperdo de 1’ historiaj fontoj. Ju pli
alte iu objekto de la genealogia esplorado staris socie, en des pli malproksiman
pasintecon ni povas sekvi ĝiajn praulojn. Sed unufoje ĉiam venas la momento,
kiam ni devas rezigne diri: „lgnoramus,
14

ignorabimus". ĉ ia scienco spertas tion.
Sed tio ne detimigos nin. E1 la materialo
alirebla de ni ni povas ĉerpi sufiĉe gravajn observadojn. Kvankam la misteron
de 1’ transheredigo ni povas nur parte
solvi, tamen ĝi rifuzas al ni ne ĉiun enrigardon.
Kiu alproksimiĝas al tiu ĉi mistero, al
tiu decas, konscience studi la esencon de
la ascenda tabelo, — la problemojn, kiujn ĝi starigas. Kiel ni vidis, la ascenda
tabelo havas perfekte regulan konstruon.
Komencante per tiu persono, kies heredkomplekson ni esploras, ni renkontas ĉe
ĉiu antaŭa generacio duoblan nombron
da antaŭuloj kompare kun la respektiva
generacio pliposta. Simpla formulo permesas al ni rapidan kalkuladon. Ni nomu
la nombron da antaŭuloj Ai, A», A», A»
ktp., kies ciferoj signifas la numeron de
15

tiu generacio, kies antaŭularan nombron
ni deziras ekscii. Tiam la solvo estas:
2‘, 2’, 2’, 2‘; do: 2, 4, 8, 16 ktp.; ĝenerale:
AX= 2 X.
La problemoj de la ascenda
tabelo
1. La perdiĝo de prauloj (praulara implekso)

Tirante la plej proksiman praktikan
konkludon el tiu ĉi nekontestebla regulo,
ni estas baldaŭ ĝenataj de kontraŭdiro
provizore neklarigebla. Post iom da tempo ni ricevas nombron da prauloj, al kiu
kontraŭstaras la laŭsperta fakto, ke neniam ekzistadis tiom da homoj sur tero. Ni
supozu, ke ĉiu generacio ampleksas 30
jarojn. Tiukaze ĉiu el ni estus havinta en
la jaro 1070 antaŭ Kristo, do antaŭ 3000
jaroj kaj 100 generacioj, 21Mpraulojn,
16

t. e. pli ol unu kvintilionon (1 kun 30 nuloj)! Kaj eĉ en la jaro 70 antaŭ Kristo,
en la vivtempo de Vergilio, ĉiu el ni estus havinta 2” praulojn, do ĉ. 70 trilionojn. En la jaro 730 post Kristo, ĉe la
naskiĝo de Karlo la Granda, ĉiu el ni
estuŝ havinta 2*° praulojn, do unu bilionon. Nur ĉirkaŭ la jaro 1000 post Kristo,
de kiu nin disigas 31 generacioj, la teoria
nombro da prauloj: 231, do 2 miliardoj,
estus egala al la nombro de ĉiuj nuntempe vivantaj homoj. Sed tiutempe ekzistis
multe malpli da homoj, kaj ĝenerale ne
ĉiu el ili postlasis idojn; sekve ne ĉiu povis esti praulo!
La solvon de ĉi tiu kontraŭdiro, nesolvebla dedukte ĉe la verda tablo, alportas al ni fenomeno, kiun Ottokar Lorenz, la fama historiisto kaj pioniro sur
la kampo de scienca genealogio, ne tre
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trafe nomis „perdiĝo de prauloj“. La Basel’a genealogo O. Hager malbele sed pli
trafe ĝin nomis „praulara implekso". Tiu
fenomeno konsistas en tio, ke la samaj
prauloj aperas en pluraj lokoj, pli kaj
pli oftiĝantaj, en la ascenda tabelo;
sekve la teoria nombro da prauloj diferencas de la efektioa nombro. Tiel, kaj
sole tiel, ni povas trovi klarigon por la
astronomie grandegaj praularaj nombroj
en mense ankoraŭ kaptebla pasinteco.
Oni pripensu, ke en la epoko de 1’ faraonoj, ĉ. 4000 antaŭ Kristo, ĉiu el ni devus
havi nombron da prauloj, esprimeblan
nur per 1 kun 200 nuloj! Kiam tia „perdiĝo de prauloj“ okazis en proksimaj generacioj, ekzemple ĉe la prageavoj (se do
ĝi estis sekvo de geedziĝo inter gekuzoj),
oni nomis ĝin endogamio (= interparenca geedziĝo). Precipe dedukta pseŭdo18

scienco malhonfamigis la endogamion
kvazaŭ teruran malbonaĵon. Hodiaŭ ni
ekkonis, ke endogamio estas io tute normala, eĉ necesa; maksimume, ke oni devas fiksi ĝiajn limojn. K aj jam anticipe
ni akcentu ĉi tie, ke ne ekzistas eĉ minimuma pruvo por la malutileco de 1’ endogamio per si mem en proksim aj generacioj, sed ke ĉi tiu im agata danĝero aperas nur tie, kie temas pri endogamio de
malutilaj kvalitoj, do pri la multobligo
de la hered-intenseco de m alsanecaj ĝermoj.
La demando de l’ praulara perdiĝo:
ĝia laŭleĝeco, ĝia ligiteco kun la nacia,
klasa deveno, ĝia rolo ĉe la transheredigo estas la unua problemo, kiu sin altrudas al ni ĉe la praulara esplorado. Ĝi
tuj vekas en ni la demandon pri la hered-intenseco.
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2. La problemo de I’ hered-intenseco

Tiel mi nomas la potencialan forton
por la transheredigo de 1’ heredigeblaj
kvalitoj, — forton kiu estas atribuenda
al iu persono pro ĝia loko en la ascenda
tabelo, do pro ĝia prauleco ĝenerale kaj
sekve, denove, pro ĝia loko en la ascenda
tabelo. La tiel nomita sana homa intelekto konsilas al ni, atribui al la pli
proksimaj antaŭuloj pli grandan influon
je nia naturo ol al la malpli proksimaj.
Sed ankaŭ ĉi tie la sperto refutas la unuan impreson. Ni scias, ke multaj proprecoj devenas ne rekte de la gepatroj, sed
ke ili herediĝas „transsaltante“. Estas do
nur laborhipotezo akceptebla ne senskrupule, kiam ni foje, provizore, supozas ke
la heredkomplekso de 1’ gepatroj estas
egala al la heredkomplekso de ĉiuj antaŭaj generacioj (el kiu heredkomplekso
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ja konsistas tiu de la gepatroj), ke ĝi do
havas duoblan amplekson kiel tiu de la
geavoj, kvaroblan amplekson kiel tiu de
la prageavoj ktp. De tio deduktiĝas formulo kontrolenda: la heredintenseco malpligrandiĝas laŭ la kvadrato de la distanco, multiplikita per la nombro de tiu generacio, kiu disigas la posteulon de la
koncerna antaŭulo. La probableco por
tio, ke propreco per si mem heredigebla
transiĝos al la posteulo, sekve estas ĉe la
gepatroj 1 :2, ĉe la geavoj 1 : 8, ĉe la tria
generacio 1 :24; ĝenerale: ĉe la x-a generacio = 1 : 2XX x.
Ĉi tiu leĝo, baziĝanta (ni akcentas!)
sur la arbitra sed neevitebla supozo ke
per si mem ĉiu antaŭulo posedas egalan
potencialan heredintensecon, komplikiĝas per la fenomeno de la praulara implekso (perdiĝo). Kiel granda estas la
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probableco, ke plurfoje aperanta praulo
heredigas siajn proprecojn? Ĉu ni trovas
la intensecon simple per adicio de la heredintenseco atribuenda pro ĉiufoja apero? Ekzemple, se praavo aperas dufoje,
ĉu la heredintenseco estas 1 :12, anstataŭ 1 :24, aŭ ĉu la efiko estas pli forta,
se iu antaŭulo aperas nur unufoje en pli
proksima anstataŭ dufoje en malpli
proksima generacio? Du pluajn demandojn ni ankoraŭ ne tuŝis ĉe tio: Ĉu deveno de viroj kaj de virinoj estas egale
efika? ĉu do la heredintenseco estas destinata nur de la loko kaj de la aperado en
la ascenda tabelo, sed ne de la sekso de
tiuj antaŭuloj, trans kiujn kondukas la
vojo de la praulo al la posteulo?
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3. La problemo de 1’ iortlinioj en la
ascenda tabelo

Kun tio estas ligita la problemo, ĉu
ekzistas certaj preferataj linioj en la ascenda tabelo, kiujn ni devas rigardi kiel
fortliniojn de 1’ heredintenseco, kiel la
fluejon de pli forte fluanta hereda riverego?
Ĉi tiu lasta demando havas grandan
praktikan signifon. Ĝi signifas ne malpli
ol la sciencan, etikan kaj sociologian jesaŭ ne-rajtecon de 1’ patriarkato. Ĉu en
la ascenda tabelo la vira trunko per si
mem havas privilegiitan lokon, distingitan de la naturo? Aŭ ĉu eĉ la pure patrina linio ludas specialan rolon? Se jes,
tio ja prezentus argumenton por la matriarkato.
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4. La instruoj de la ascenda tabelo por scienco
kaj praktiko

ĉiuj ĉi demandoj, malatentitaj ĝis la
lasta tempo, atendas respondon. Kaj nur
la sistema esplorado de multnombraj ascendaj tabeloj povas kaj devas prepari
la vojon al tiu ĉi respondo. Tiu esplorado donos al ni, krom la pli rnalpli ĝeneralaj leĝoj, ankaŭ konkretan klarigon pri
tio, kiamaniere rasoj kaj nacioj, klasoj
kaj individuoj rilatas kiel heredigantoj.
La tuta heredoscienco, kaj kun ĝi ankafl
la rasteorio kune kun ĝiaj politikaj kaj
literaturaj konsekvencoj, kvazaŭ pendas
kun iliaj teorioj tiel longe en la aero, ĝis
kiam ili estos kontrolitaj laŭ la ĉi-supre
skizita, sole kompetenta genealogia materialo. Ĝis nun okazis en tiu rilato nenio krom, en unuopaj kazoj, la prova
utiligo de nekompleta materialo, kiu
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neniam iris returne sufiĉe malproksimen.
EI la grandaj ascendaj tabeloj ni akiros imagon pri la nacia kaj rasa sangokonsisto de unuopaj individuoj, imagon
ankaŭ pri la supren- kaj malsupreniĝo
en la socio. Ni vidos, kiel kaj el kie
transherediĝas bonaj, geniaj kaj malsanecaj ĝermoj. Kaj tiam ni surprizite konstatos, ke ne multaj el la regantaj sciencaj, kaj neniu el la popularaj, politike
utiligitaj ideoj pri la transheredigo povas kontraŭstari al la nerefutebla materialo; sed ke, jes, kun probableco preskaŭ atinganta certecon, rezultas tre
strangaj faktoj.
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Kiel observ-objekto prezentiĝas prooizore kaj preskaŭ
ekskluzioe ascendaj tabeloj
de la plejalte-naskitoj
Kiel mi jam aludis, nia materialo estas plej riĉe ricevebla ĉe la plej supraj
tavoloj de la socio. Tio kaŭzas en konkreta kazo limigon, sed ne malhelpas, ĉe
tio, kio estas decida, progresi de la unuopa al la tipa. Se ni volus okupi nin pri
proletoj aŭ etburĝoj, nia laboro estus
senfine laciga kaj rapide finiĝus per seniluziiĝo. ĉar, helpe de la parokaj registroj, ni ofte atingus apenaŭ ĝis la prageavoj kaj, krome, ni ne multe profitus,
ĉar mankus al ni la ebleco, ricevi klarajn informojn pri la fizikaj kaj spiritaj
proprecoj de la antaŭuloj de homo apartenanta al la malsupraj klasoj. Multe da
scienculoj dediĉis sin kun amo kaj eks26

pertizo al la esplorado de la antaŭularo
de Goethe. Malgraŭ tio, kaj kvankam
jen temis parte pri anoj de la instruita
burĝa klaso, eĉ pri antaŭularo pure germana, la breĉoj jam en proksimaj generacioj estas neplenigeblaj. Simile estas,
ekzemple, pri la ascenda tabelo de la fama psikiatro kaj heredesploristo Robert
Sommer aŭ pri la ascenda tabelo de la
princo Bismarck (pro la burĝa ascendo
de lia patrino Mencken) aŭ pri diligentege konstruita ascenda tabelo de la barono Roman von Prochazka. Sekve ni
kaptu tiel alten, kiel ajn ni povas. Ne
pro flatemo al la moŝtuloj, sed tute simple por atingi proporcie grandan kompletecon de niaj observadoj.
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D u i ĉ a p it r o

La prauloj de la arkiduko Francisko
Ferdinando kaj de la ĉefo de 1’ domo
Wittelsbach: Ruprekto de Bavarujo,
kiel ekzemploj pri la sangokonsisto de
eŭropaj princoj kaj ĝenerale pri la genealogia konstruo de ascenda tabelo
Kiel ekzemplojn por la konstruo de
ascendaj tabeloj mi elektas tiujn de la
mortinta arkiduko Francisko Ferdinando (Franz Ferdinand) de Aŭstrio kaj de
la nuntempa ĉefo de V domo Wittelsbach,
Ruprekto (Rupprecht) de Baoarujo. Mi
disponas pri tre ampleksa, fidinda kaj
senmanka materialo, kolektita en multjara arkivista esplorado. Tiu materialo
permesas al ni, sekvi la praulojn de am28

baŭ princoj ĝis la 14-a generacio, do ĝis
la vico de la 16384 (teoriaj) antaŭuloj.
Materialo, kiu krome tie, kie ni pritraktas la internacian altnobelaron, etendiĝas
ankoraŭ pli malproksimen returne ĝis la
frua mezepoko.
ĉ i tiujn ascendajn tabelojn ni rigardu koncerne ilian laŭnacian kaj laŭklasan konsiston; ni okupu nin pri la praulara implekso (perdiĝo), kaj fine ni aludu
la rimarkindajn personojn el la politika
kaj kultura historio, kiujn ni renkontas
en niaj tabeloj.
La prauloj
de Francisko Ferdinando
1. La nacieco

Francisko Ferdinando havas proksimajn negermanajn antaŭulojn. Lia patrino estas italino el la domo Bourbon; el
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la prageavoj du estas italaj, unu hispana. En la vico de la 32 (teoriaj) antaŭuloj ni unuafoje renkontas nederlandanojn (domo Nassau-Oranio), francojn
(la reĝa domo), apud unu itala, kvin hispanaj antaŭuloj, ĉiuj el la familio Bourbon. En la pli malproksima generacio
(64 prauloj) troviĝas, apud 42 germanoj,
po 6 italoj kaj hispanoj (krom Bourbon’oj ankaŭ Elizabeto Farnese), 5 francoj (domoj Bourbon kaj Lotaringio), 2
nederlandanoj (domo Oranio), unu anglino (domo Hannover-Welf) kaj 2 poloj
(familioj Leszczynski kaj Radziwill). De
tie returne la proporcio inter germanoj
kaj negermanoj restas preskaŭ konstanta: du trionoj de la prauloj estas germanaj, unu triono apartenas al diversaj
naciecoj. Inter ili plej multnombraj estas
francoj, italoj kaj poloj. Ekzemple, el la
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4096 lokoj de prauloj de la 12-a generacio, krom 2676 germanoj, 396 estas okupitaj de francoj, 249 de poloj, 248 de italoj,
205 de hispanoj, 139 de danoj, 68 de portugaloj, 44 de nederlandanoj, 26 de angloj, 15 de litovoj, 6 de svedoj, 6 de ĉeEoj,
5 de rusoj, 5 de rutenoj, 4 de rumanoj,
3 de hungaroj, 1 de serbo.
La bildo estus nekompleta, se ni ne
aldonus ke, konsiderante la praularan
implekson, ĝi grave aliiĝas. Kiel ni vidas
el la aldonita tabelo, arkiduko Francisko
Ferdinando havis praularan implekson
normalan por liaj rondoj k a j proksimume respondantan al la meznombro. En
la 12-a generacio, ekzemple, ni nombras
nur 526 diversajn praulojn anstataŭ la
teoriaj 4096. Certe estas ne sen signifo
(kaj tiu ĉi fakto ripetiĝas en ĉiuj kazoj
al ni konataj), ke la implekso ĉefe kon31

cernas la germanajn, danajn, anglajn,
hispanajn kaj portugalajn praulojn. Dume konsiderinda nombro da francaj prauloj, escepte de la implekso atribuenda
al la domo Capet-Bourbon, aperas en la
tabelo nur unufoje, kaj ankaŭ la plej
multaj reprezentantoj de la pola nacio,
escepte de la Jagelonoj (posteuloj de Jagiello) kaj pli antaŭe la Piastoj, estas
renkontataj nur unu- aŭ dufoje. Ĉi tie
konfirmiĝas la jam citita regulo: ju pli
altaj sociaj tavoloj, des pli granda aperofteco de iu praulo. Kiel dirite, ni devas
lasi al la heredesplorado eltrovi, el la
praktika materialo prezentita al ĝi de la
genealogio, la proporcion de la heredintenseco rilate al la aperofteco de iu
persono en la ascenda tabelo.

32

2. La laŭklasa konsisto

La longe konservita ekskluziveco de
la arkidukaj prauloj estas kaŭzo por la
priskribita konstanteco en la superrego
de la germana, precipe altnobela, elemento. Ĝi estas interligita kun la tre
ofta aperado de la grandaj eŭropaj dinastioj (en la ascenda tabelo de la arkiduko): krom la domoj Habsburg, Wittelsbach, Wettin, Welf (Gŭelfoj), Nassau, Oldenburg, Hohenzollern, Askanien, Hessen-Brabant, Wŭrttemberg kaj
Zahringen, ankaŭ la italaj domoj Savojo, Medici, Farnese, Este, Gonzaga, la
francaj Capet kaj Lotaringio, la skota
Stuart, la origine litova Jagiello, la origine slavaj kaj poste germanaj Mecklenburg kaj Pommern, la rusa Rjuryk.
Jam malpli multnombraj, sed ankoraŭ
egalnaskaj laŭ la iama princa kodo, est35

as la aliaj familioj de la germana altnobelaro, el kiuj mi nomu: Hohenlohe kaj
Solms, Oettingen kaj Salm, Wild- kaj
Rhein-grafoj kaj Reuss, Erbach kaj Stolberg*. Neegalnaskaj montriĝas unuafoje
en la vico de la 128 prauloj. Sed oni ne
timu renkonti proletojn! Aperas: la gepatroj de la reĝino Marja Leszczynska,
el la pramalnovaj, riĉaj kaj famaj polaj
gentoj Leszczynski kaj Opalinski, — familioj, tamen, jam ne apartenantaj al la
malvasta rondo de la suverenaj domoj
kaj de la eŭropaj heredaj dinastioj;
krome: plua polino, el la domo Potocki
(kiel patrino de per si mem egalnaska
Radziwill’ino, edzinigita al Pfalza elektoprinco), iu grafino von Ahlefeldt (kiu per
edziniĝo eniĝis en la suverenan domon
Nassau); fine la du praulinoj, trans kiujn la vojo returne plej rapide konduk34

as al ordinaraj mortuloj: la edzinoj de
du Reuss’oj — grafino von Bothmar kaj
baronino von Promnitz. Tamen, ĝis tiam temas almenaŭ pri vera pranobeleco.
Sed en la pli antaŭa generacio aperas la
unua nobeligita familio, per kiu ni senpere venas al la burĝaro: la silezia domo
Sauerma (Breslau’a patricia familio),
Sed ankoraŭ inter la 1024 prauloj estas
neniu burĝo, kaj la ne-altnobeloj inter ili
estas tre malmultnombraj: franca pranobeleco el la domoj Le Veneur, Parthenay, Bouchard d’Aubeterre, Desmiers
d’01breuse, Poussard de Vandre, italaj
patricioj Aldobrandini, la germanaj prauloj de la Bothmar kaj Promnitz, kaj de
tria Reuss’a praulino el la barona familio Friesen, de kvara el la aŭstra gento
Sinzendorff.
Fine pola nobeleco: prauloj de fami35

lioj Radziwill, Potocki, Leszczynski kaj
Opalinski. Entute 72 el 1024 lokoj en la
tabelo estas okupitaj de neegale-naskitoj,
dum el la 234 inter si diferencaj prauloj
de tiu generacio 55 ne apartenas al la
altnobelaro. Nur la generacio de 4096
prauloj definitive alportas „ruĝan“ al la
„blua“ sango: per la burĝaj familioj
Schertz kaj Helmann, Freund kaj Sauermann en Silezio, Zinckgraff en Rejnlando.
Akurate kun la apero de ĉi tiuj anoj
de la bonstata meza klaso, vivantaj for
de la mondhistoria okaziĝado, komenciĝas la malfacilaĵoj por la esploristo.
Montriĝas la unuaj breĉoj en la ĝis tiam
kompleta ascenda tabelo. Ankoraŭ ni
konas ĉiujn 2048 praulojn de Francisko
Ferdinando en la 11-a generacio. Sed en
la 12-a generacio mankas tri (el 4096):
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edzinoj de la ĵus cititaj Schertz kaj
Zinckgraff, krome la edzino de silezia
junkro von Borschnitz.
En la sekvanta vico, per kiu ni finas
nian esploradon pri la klasa konstruo de
tiu ĉi tabelo, mankas ĉ. 20 personoj. En
tiu ĉi generacio ne apartenas al la altnobelaro: kompreneble la jam cititaj familioj de franca, pola, germana (silezia,
saksa, aŭstra) nobeleco, de rejnlanda,
silezia kaj itala patricieco (el burĝaj familioj ni nove trovas la sileziajn Kober
kaj Dressler, Haunold kaj Korn, la aŭstran Pogl); plue la antaŭuloj de la edzino de iu markizo de Baden el la suprarejnaj nobelaj domoj Rosenfeld kaj
Spath, el la patriciaj familioj Gramlich
kaj Bombast von Hohenheim (la familio
de Paracelsus!); la antaŭuloj de unu
grafino Castell naskita von Reitzenstein,
4
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la antaŭuloj de unu Pfalz-grafino de
Tŭbingen naskita Bock, el Strasburga
patricia gento; sveda pranobeleco el la
praulara vico de 1’ unua reĝo el la domo
Wasa kaj de lia edzino Margareto Lejonhufvud; la plej multaj prauloj de la
admiralo de Coligny (kelkaj apartenas
al suverenaj domoj); la antaŭuloj de
la amatino de Henriko IV, Gabrielle
d’Estrees (per ŝi ni baldaŭ kaj, eble, la
unuan fojon atingis la proletaron: unu
el ŝiaj antaŭuloj estis iu barbisto Babou); elzasa pranobeleco kaj patricieco
(per la baronoj de Fleckenstein); fine
Klara Tott, la burĝa amatino de la elektoprinco Frederiko I, kaj Margareto v.
d. Leyen, la nobela amatino de Pfalza
elektoprinco Ludoviko V; Margareto van
Gest, la amatino de Karlo V.
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La prauloj de Ruprekto
1. Nacieco

La ascenda tabelo de Ruprekto de
Bavarujo similas al tiu de 1’ aŭstra arkiduko. Inter liaj geavoj estas 2, inter la
prageavoj 3 italoj, inter 16 prauloj estas
6 italoj, 1 hispano. Inter la 64 prauloj
troviĝas, krom 43 germanoj, 8 italoj,
5 hispanoj, ankoraŭ 6 francoj, 1 anglo,
1 polo. (Krom la domo Bourbon, ili estas
anoj de la domoj Este, Cybd, Gonzaga,
Savojo, Farnese, Lotaringio, HannoverWelf kaj Leszczynski.) Proksimume ekde la 10-a generacio la proporcio de 1’
naciecoj iom aliiĝas, sed ne tre malfavore al la germanoj. Inter la 1024 prauloj
de Ruprekto troviĝas (la interparentezaj
nombroj rilatas al la ascenda tabelo de
1’ arkiduko Francisko Ferdinando): 678
(744) germanoj, 134 (98) italoj, 107 (64),
4»
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francoj, 38 (34) hispanoj, 17 (26) poloj,
15 (11) angloj, 14 (29) danoj, 14 (13) nederlandanoj, 4 (0) ĉeBoj, 2 (3) svedoj, 1
(1) rumano, 0 (1) hungaro. Ankaŭ ĉe la
bavara kronprinco (Ruprekto) la praulara implekso koncernas precipe la germanajn praulojn, poste la francajn, italajn kaj hispanajn.
2. Laŭklasa konsisto

La „enpenetruloj“ estas ĝenerale la
samaj kiel en la ascenda tabelo de Francisko Ferdinando (ĉe Ruprekto de Bavarujo mankas nur la Reuss’aj neegalnaskaj prauloj Bothmar, Friesen, Promnitz,
Sinzendorff ktp.). Nove aperas (trans
Hessen-Darmstadt, Leiningen, Solms) la
rejnlandaj malaltnobelaj familioj Cratz
von Scharffenstein, Metternich-Bourscheidt; la aŭstraj familioj Colonna von
40

Fels, Eitzing; la ĉeKaj Vrbna, Kunovic,
Lobkovic kaj Pernstein; la nederlandaj
Rye kaj Eicken (la laste nomitaj trans
Thurn-Taxis-Wŭrttemberg); la aŭstraj
Khuon-Belasi, Annenberg kaj Meggau
(trans Lowenstein-Hessen-Savojo); pola
nobeleco: Sobieski, Danilowicz, Snopkowski, Zolkiewski; kaj franca: La
Grange, Ancienville, La Chatre, Lamy
per reĝo Johano Sobieski kaj lia edzino
Marie de la Grange, resp. ties filino edzinigita al Max Emanuel de Bavarujo; fine, krom kelkaj francaj gentoj (Rochechouart, Maure, Marsillac, La Beraudiere,
Du Chatellard-Rossillon, Charledes d’Autel), sur la vojo trans la familiojn Este
kaj Cybo, multaj italaj familioj parte de
nobela parte de urbe-burĝa deveno: Pico,
Coreggio, Spinola, Mari, Pamfili, Cancellieri, Maldachini, Gualtieri, Aldobran41

dini, Ludovisi, Albergati, della Rovere,
Trivulzio, Gonzaga, Capua, Barberini,
Magalotto, Colonna, Tomacelli kaj la origine hispana familio Avalos.
Refoje ĉi tiuj neegale-naskitoj baldaŭ malhelpe kontraŭstaras al plua esplorado. Inter la 2048 prauloj mankas
al ni 8: en du lokoj la eksteredzeca patrino de Marfisa d’Este, unu francino nekonata laŭnome, krome la edzino de Tomasio Cancellieri, tiu de Giulio Gualtieri,
la gepatroj de Sforza Maldachini kaj tiuj
de Frangoise Charledes d’Autel. Preciza
esplorado verŝajne kompletigos la ses
laste nomitajn lokojn, kvankam kun klopodoj kaj kostoj neniel proporciaj al lai
rezultaĵo; sed la patrino de Marfisa
d’Este ne estas eltrovebla. — E1 la 4096
prauloj de Ruprekto de Bavarujo ĝis
nun 36 ne estas konstateblaj, sed el la
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8192 mankas 119. La kompleteco estas
ĉi tie, sekve de la pli granda procentaĵo
de neegalnaskaj prauloj, malpli granda
ol en la tabelo de Francisko Ferdinando.
Por kompletigi la bildon:
La prauloj de Mario Terezo
Ni volas ankoraŭ kompletigi ĉi tiun
bildon per superrigardo pri la sangokonsisto de 1’ imperiestrino Mario Terezo
(Maria Theresia). Fremdaj prauloj aperas unue inter la prageavoj (hispana
Habsburg’ulino). Inter la 32 prauloj ankoraŭ troviĝas 29 germanoj, 1 hispano,
2 francoj; sed inter la 1024 prauloj estas:
711 germanoj, 89 francoj, 75 hispanoj, 46
ĉehoj, 45 portugaloj, 41 poloj, 19 italoj,
16 angloj, 15 litovoj, 15 rusoj, 11 danoj,
7 nederlandanoj, 2 sudslavoj, 2 hungaroj.
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Do ankaŭ jen prezentiĝas la jam konata
proporcio: proksimume du trionoj da
germanoj kontraŭ unu triono da negermanoj. Plue ekzistas konformeco en tio,
ke la unuaj neegale-naskitoj ekaperas
en la vico de la 256 prauloj kaj ke, per
ili, estiĝas la unuaj breĉoj inter la 2048
prauloj: la prageavoj de Margareto v. d.
Leyen, amatino de la elektoprinco Ludoviko de Pfalz, kaj la patrinaj geavoj
de Sophie Bock el Strasburgo, edzino de
Pfalzgrafo Konrado de Tŭbingen.

Samformeco en la konstruo
de V ascenda tabelo ĉe katolikaj princoj germanaj
E1 tri diversaj, sed per deveno reciproke alproksimigitaj ekzemploj ni do
akiris la saman impreson. ĉ i tiun im44

preson oni povas ĝeneraligi kiel tipan
por katolikaj princoj novtempaj, kaj kio
koncernas la aperaĵon de praulara implekso, kaj kio koncernas la laŭnacian
kaj laŭklasan sangokonsiston. Certe, la
ascendaj tabeloj konservas sian individuan noton, kvankam nur inter relative
malvastaj limoj, per la prauloj propraj
al ĉiu persono, per la sangomiksaĵo diferenca ĉe ĉiu individuo. Ni parolas pri
malvastaj limoj. Kaj efektive la katolikaj princoj ĝenerale havas la samajn
praulojn, egale ĉu ni koncernas la familiojn Habsburg aŭ Bourbon, Wittelsbach
aŭ Wettin; eĉ kvankam en la proksimaj
generacioj troviĝas konsiderindaj diferencoj. Francisko Ferdinando kaj Ruprekto estas parencaj nur en la kvara
grado, tamen el la 32 prauloj de la arkiduko ni retrovas 26, kaj el la 64 prauloj
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de 1’ arkiduko ni retrovas 58 inter la prauloj de 1’ Wittelsbach’ulo (Ruprekto)!
Oni komprenas, ke jen — interne de tiel
fermita rondo — ne povis ne formiĝi kaj
konserviĝi unueca tradicio, kaj oni nur
miras, ke tamen ekzistas tioma diferenciĝo inter personoj posedantaj tiel negrandajn diferencojn en la sangheredaĵo.
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La prauloj de la eŭropa altnobelaro.
Generalaĵoj pri ties nacieco kaj klasaneco. La pluvivado de famaj personoj
de 1’ pasinteco en la sango de la princaj
familioj
Volante montri, per la duopa ekzemplo de Francisko Ferdinando kaj Ruprekto, ke kelkaj famaj prauloj de 1’
nuntempe vivantaj dinastioj ankoraŭ
nun estas biologie efikantaj faktoroj, ni
povas ŝpari al ni la penon, interligi tiujn
praulojn kun aliaj princoj. Oni certe
kredos al mi, ke multaj vojoj de la floranta eŭropa altnobelaro al tiuj famuloj
estas troveblaj kaj ke, kio validas pri la
arkiduko kaj la Wittelsbach’ulo, tio same estas pruvebla ankaŭ pri ties sam47

klasuloj. De nun ni mencios nur tiajn
devenojn, kiuj per si mem aŭ en ĝenerala, tipa rilato meritas intereson.
La grandaj dinastioj de la
meza epoko
Ni komencu per la klarigo, ke ĉiuj
grandaj mezepokaj dinastioj, kiuj laŭ la
vulgara lingvouzo kaj laŭ multe disvastigita opinio „formortis“, ankoraŭ floras
en la virina trunko kaj en la nunaj princaj gentoj kaj, kompreneble, ankaŭ en
multaj familioj de nealta nobeleco. La
Karolingoj (Karlidoj), la frankaj kaj
saksaj imperiestroj, tiuj el la domoj
Hohenstaufen kaj Luksemburgo; la Piastoj, Arpad’idoj, Premysl’idoj, Rjuryk’idoj; la bizantiaj Komnenoj kaj Paleologoj, la Laskaris kaj Kantakuzinos, la
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Angelos kaj Dukas. Kun ili la anglaj
reĝaj domoj, de Alfredo la Granda kaj la
danoj trans la reĝojn el la gentoj Plantagenet kaj Tudor ĝis la Stuartoj, la svedaj Folkungoj kaj la norvegoj el la gento
de Sankta Olafo, la malnovhispanaj dinastioj, la feŭdaj sinjoroj kaj la patricioj de 1’ mezepoka Italujo. Per unika,
de mi trovita ponto la seninterrompa
kunligo estas konservita eĉ ĝis la malproksima Oriento kaj ĝis la antikva
epoko.
Unu ponto en la antikoan
epokon
Sur la aldonita tabelo n-ro I estas
montrita (trans la Paleologojn de Montferrat, la serbajn despotojn kaj la komnenan branĉon de la imperiestroj de Tra49

pezunto) la interligo kun la georgiaj Bagratidoj, kiuj pruveble en la virina trunko reiras al la malnovpersaj Sasanidoj
kaj Arŝakidoj kaj kiuj per mongolaj geedziĝoj estis parencaj eĉ kun malnovĉinaj dinastioj.
Mahometo kaj Gingiskano
kiel prapatroj de eŭropaj
monarkoj
Tiaj eltrovoj renversas ĉiujn kutimajn opiniojn pri la aparteco de la eŭropakristana kultursfero. Mi volas tuj aldoni
du pluajn faktojn, kiuj certe kaŭzos ne
malpli grandan surprizon: ĉiuj nuntempe vivantaj eŭropaj princoj kaj, kun ili,
miloj da eŭropaj altaristokratoj kaj,
kompreneble, ankaŭ burĝoj kaj kampuloj, nekontraŭdireble devenas de Ma50

hometo la Profeto. La vojon ni vidas sur
la aldonita tabelo n-ro II. Krome: trans
la Jagelonojn kaj ties edzinojn el la domo Rjuryk kondukas vojo al tataraj
princoj kaj, fine, al Ĝingiskano (Dŝingis
Khan). Alia genealogia vojo al la malproksima Oriento same estas trovebla
sur tabelo (n-ro VIII) aldonita al ĉi tiu
libro. Tiu tabelo evidentigas imperiestron
Vilhelmo II kiel posteulon de la terura
mongolestro. ĉu tiu monarko, alvokante
la popolojn de Eŭropo al batalo pro la
plej sanktaj havaĵoj kontraŭ la „flava
danĝero", supozis ke milfoje li estas posteulo de la plej danĝera el ĉiuj flavuloj?
Mi eltrovis tiun devenon dum la mondmilito kaj kaŭzis per ĝi en Svislando
grandan plezuron al kelkaj angloj, — ĝis
kiam al la tro frue ĝojintoj mi evidentigis, kompletige, ke laŭ la sama vojo, kun
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kelkaj variiĝoj, estas pruveble, ke ankaŭ
Lia Brita Majesteco devenas de Ĝingiskano. Anstataŭ laŭ ĉi tiu devenvico, ni
alvenas — ĉe la domoj Habsburg, Wittelsbach, Bourbon kaj Wettin — trans la
familiojn Radziwill kaj Leszczynski al
la branĉiĝoj de la domo Rjuryk kaj tiel
al la tataroj. Fine, la „patrina linio“ de
Mario Terezo, t. e. ŝia praulara linio kondukanta nur trans virinojn, reiras al la
filino de mongola Polovca princo.
Papoj kiel princaj prauloj
Dua grupo de prauloj, pretendanta
la saman intereson kiel la imperiestraĵ
kaj reĝaj gentoj de 1’ Oriento kaj Okcidento, ampleksas la depapajn devenojn.
Ioman miradon kaŭzos la sciigo ke, inter
la prauloj de la membroj de 1’ hodiaŭa
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altnobelaro, ni renkontas ne nur papajn
familiojn (nome la familiojn Fieschi,
Visconti, Orsini, du Goth, Grimaldi, Tomacelli, Colonna, della Rovere, Medici,
Aldobrandini, Ludovisi, Barberini, Pamfili), sed eĉ plurajn papojn mem, kiuj
postlasis rektan idaron (nome la papojn
Inocento VIII, Aleksandro VI kaj Paŭlo
III).
Militestroj
kiel princaj prauloj
Jen varia vico da militestroj: la Cid
Campeador, nacia heroo de Hispanujo;
Aleksandro Farnese, venkinto de 1’ nederlandanoj; Konstanteno princo Ostrogski, superinto de 1’ rusoj; marŝalo Trivulzio; kaj ĉ. unu triono de la francaj
„Connetables“ kaj marŝaloj ĝis la 16-a
s
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jarcento; admiralo Coligny kaj lia kontraŭulo, la duko de Guise.
Sanktuloj kiel prauloj
Sanktuloj de 1’ eklezio: Gregoro la
Lumiganto, la patrono de Armenujo;
Sankta Brigito, la sveda profetino; Sankta Olafo de Norvegujo; Sankta Stefano
de Hungarujo; Sankta Vladimiro; Sankta Elizabeto de Turingio; Sankta Hedvigo; Sankta Leopoldo de Babenberg.
Sciencistoj kiel prauloj
La granda romanikisto Silvestro Aldobrandini; la pola ŝtatjura sciencisto
Jan Ostrorog; la greka kuracisto Flatri,
unu el la fondintoj de 1’ nova medicino.
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Kapitalisioj kaj revoluciuloj
„Monprincoj“ siatempaj, ekz. la familioj Fugger, Thurzo, Medici; Jacques
Coeur, la reĝa koinercisto de Bourges.
Fama revoluciulo, Etienne Marcel, kiu
instruis al la Parizanoj la konstruadon
de barikadoj kaj kiu en la 14-a jarcento
„preludis“ la stormon kontraŭ la Bastilon.
La Parnaso en la princa praulara salono
Fine la poetoj kaj verkistoj: el Germanujo la trobadoroj Walther von Klingen, Gottfried von Hohenlohe, Oskar von
Wolkenstein, Ulrich von Liechtenstein;
el Francujo la grandaj historiistoj, la
Sire de Joinville, Philippe de Commynes,
Thibaud de Champagne, krome Vilhelmo
de Akvitanio, la reĝino Margareto de Na55

varo, kaj la delikatsenta lirikisto Charles
d’Orleans; el Bohemio Smil Flaŝka de
Pardubice; el Polujo la satiristo Christof
Opalinski; fine, la plej fama el ĉiuj, Sir
Geoffroy Chaucer, la senmorta rakontinto de la „Canterbury-Tales“.
Famaj nirinoj kiel praulinoj
Fine la virinoj! Ne nur monarkinoj,
kiel Mario Terezo kaj la egalranga al ŝi
Thamar de Georgio, bizantiaj imperiestrinoj, Maria Stuart, Sankta Olga; ankaŭ
poetinoj, kiel Catherine de Parthenay,
la pia bardino de 1’ franca reformacio,
kaj longa vico da reĝinoj en la regno de
Venuso aperas en la praulara salono de 1’
eŭropaj princoj: francaj „maitresses-en~
titre“, de Agnes Sorel trans Diane de
Poitiers ĝis Gabrielle d’Estrees kaj Fran56

^oise de Montespan; Eleonore Desmiers
d’Olbreuse, kiu el korteganino avancis al
dukino de Brunsvigo; Vanozza, amatino
de papo Aleksandro VI; Ines de Castro.
Proletoj kiel prauloj
de reĝoj
Kaj nun ni ĵetu rigardon al la plej
malsupra ŝtupo de la socia Eierarkio. Iu
trinkejisto Krateros vidas sian filinon
levita sur la bizantian imperiestrinan
tronon. De ŝi devenas Teofano, edzino
de Otto II, kaj plue ĉiuj eŭropaj dinastioj, proksimume ekde la 13-a jarcento.
Pranepo de la barbisto Babou atingas respektatan pozicion en la franca oficistaro. De li devenas Gabrielle d’Estrees,
per Henriko IV patrino de la duko de
Vendome kaj plue prapatrino preskaŭ
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de ĉiuj katolikaj dinastioj niatempaj.
Germana kampulo elmigras Polujon; liaj
posteuloj riĉiĝas, fariĝas membroj de la.
Poznana magistrato; unu el ili, Ulriko,
fariĝas urbestro kaj edzinigas sian filinon al pola nobelo, de kiu en rekta linio
devenas Marja Leszczynska, reĝino de
Francujo. Mi preskaŭ ne bezonas mencii, ke el la kampula klaso venis ankaŭ
la antaŭuloj de la familioj Fugger,
Sauerma, Gramlicb, Bock, Korn, Haunold, Pogl, Rottal, Venediger, Dreisser
kaj ĉiuj germanaj grandkomercistoj,
kiuj aperas sur la ascendaj tabeloj de la
arkiduko Francisko Ferdinando kaj de
la bavara princo Ruprekto.
Sed nun ni transiru de la unuopa al
la ĝenerala, kaj elprovu kaj ilustru la
jam akiritajn ekzemplajn rezultaĵojn en
pli granda kadro.
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Generalaj rezultaĵoj de la praulara
esplorado
Praulara implekso
Kiel unua problemo aperas tiu de 1’
praulara implekso („perdiĝo“ de prauloj). La nombroj, kiujn ni trovis pri la
prauloj de la arkiduko kaj de la bavara
kronprinco, validas por la socia tavolo de
1’ regantaj princaj domoj ekde la 16-a
jarcento. Mankas ĉi tie la loko por pruvi
tion detale. Sed mi povas apogi min sur
ĉ. 100 ascendaj tabeloj, kiujn mi starigis
por aliaj personoj de la sama sfero ĝis la
vico de la 1024 teoriaj prauloj. Kiel ekzemplojn mi donas la nombrojn por Mario Terezo, imperiestro Vilhelmo II, Fre59

deriko la Granda, la mortinta reĝo Vilhelmo II de Wŭrttemberg kaj la princo
Vilhelmo Karlo de Isenburg.
Efektiva nombro da prauloj

8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384

>•§

2
2
2 2 2
4
4
4 4
4
4
9
8
8
8
6
6
12
16
16
14
10
10
26
24
18
26
20
18
50
35
44
34
30
40
74
62
74
70
66
58
101 122 110 116 117 108
174 201 149 177 197 161
— 205
234 269 240 256
—
—
— 275
341 353
—
—
— 456
526 575
—
—
—
—
852 971
1514 1697 (el (li 268 nekonaiaj)

Princo
Isenburz

Frederiko
la Granda

Imperiestro
Vilhelmo II

2

Mario
Terezo

2

4

Ruprekto
de Bavarujo

Francisko
Perdinando
de Aŭstrio

I
II
I II
IV
V
VI
V II
V III
IX
X
XI
X II
X III
X IV

Teorla nombro
da prauloi

Generacio

M

4>
43
= E
O
gSJu

2
4
8
16
28
48
86
159
245
365
500
767
1253

Ju pli ni iras returne, des pli granda
fariĝas la konformeco. (La diferenco in60

ter Francisko Ferdinando kaj Ruprekto
devenas de tio, ke ĉe la laste nomita
multe pli da prauloj estas nekonataj, ĉe
kiuj okazos ankoraŭ multaj „perdiĝoj“.)
La fakto, ke interne de la eŭropa princa
familiego sen diferenco de nacieco kaj
religio pri tio montriĝas plena egaleco,
estas klarigebla per la sama socia strukturo de ĉi tiu internacia supra tavolo. La
praulara implekso (tio estas unua kaj
ĝenerala rezultaĵo) dependas de la sociaj
kaj moralaj opinioj de iiu klaso, al kiu
apartenas iu persono, kies praulojn ni
esploras; krome ĝi dependas de la laŭnombra amplekso de tiu klaso. Tio estas
tuj pruvebla. Reirante en la mezepokon,
ni trovas interne de la sama tavolo la
samajn opiniojn pri egalnaskiteco, kiuj
ĉe la elekto de edzo efikas malhelpe; sed
la nombro de la altnobeloj, per naskiĝo
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inter si egalaj, tiam estis pli granda. Konsekvence la praulara implekso estis malpli granda. Kaj nome des pli malgranda,
ju pli ni iras returne en la tempo kaj ju
pli multnombraj tiam estis la altnobeloj.
Jenpor ekzemplo kelkaj nombroj:

Generacio

Teoria nombro
da praulol

Reĝo
Konrado IV
t 1254

Imperiestro
Karlo IV
t 1378

Izabelo de
Lotarineio
t 1453

Refco
Antioko X
de Sirio
t 92 a. Kr.

Efektiva nombro da prauloj

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

2
4
8
16
32
64
128
256

2
4
8
16
31
60
116
224

2
4
8
16
32
60
115
206

2
4
8
16
30
50
89
176

2
4
6
6
6
10
15
24

La graveco de la moralaj opinioj esprimiĝas en la praulara implekso ankaŭ
tial, ĉar en pli postaj jarcentoj la antipatio kontraŭ geedziĝoj inter proksimaj
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parencoj estis malpli granda ol en la
mezepoko. Tiam (en la mezepoko) parenceco en la kvara kanonika grado kaj
(en la frua mezepoko) eĉ sepagrada parenceco estis rigardata kiel malhelpo por
geedziĝo. Sed kiam ni rigardas returne
en la antikvan epokon kaj kiam ni restas
en la supraj tavoloj de la socio, tiam la
nombro de 1’ praulara implekso tuj salte
altiĝas. En la helena mondo same validis
la principo de egalnaskiteco kiel en la
kristana Eŭropo. Sed la religiaj kaj moralaj opinioj tiutempaj akcelis geedziĝon
inter proksimaj parencoj. Sekve ni posedas el la tiama tempo ascendajn tabelojn, kiuj montras preskaŭ neimageblan
endogamion (interparencan geedziĝon).'
Kiel ekzemplon ni aldone presis la tabelon (n-ro XI) de la siria reĝo Antioko X
Eusebes, f 92 antaŭ Kristo. Oni kom63

paru la praularajn nombrojn de ĉi tiu
produkto de konstantaj intergefrataj geedziĝoj kun la alia ekstremo — la reganto el la alta tempo de 1’ mezepoko,
Konrado IV.
Laŭ pluaj ekzemploj ni nun kontrolu
la suprecititan tezon pri la dependeco de
1’ praulara implekso de la sociaj kaj religiaj opinioj, kiel ankaŭ de la laŭnombra amplekso de tiu tavolo, al kiu iu persono apartenas. En la neregantaj familioj de alta nobeleco la praulara implekso ankoraŭ estas konsiderinda. Sed
ĝi malgrandiĝas ĝis minimumo ĉe la
grandburĝaro niatempa, ĉar tie ja ekzistas vasta kampo por la elekto de edzo,
pro la manko de severaj konceptoj pri
egalnaskiteco k a j pro la internacieco de
1’ horizonto. La implekso tamen pligrandiĝas ĉe la etburĝaro, kiu pli multe estas
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ligita al la loko. Ĝi malgrandiĝas ĉe la
senradika kaj ĉiehejma proletaro. Grandeta ĝi estas ĉe la juda etburĝaro kaj ĉe
la kampularo. Ĉar ĉi tiuj du laste nomitaj tavoloj estas, same kiel la altnobelaro, limigitaj en la elekto de edzo kaj, eĉ
pli ol la altnobelaro, ligitaj al la hejma
tero; krom tio ili inklinas, pro variaj
kaŭzoj, al interparencaj geedziĝoj. La
samo validas pri la junkra nobelaro fidela al sia tero. Kiu deziras kontroli ĉi
tiun aserton, tiu foliumu, ekzemple, por
la altnobelaro, en la presita ascenda tabelo de la princo de Isenburg, — por la
grandburĝaro en „Goethes Ahnen“ (prauloj de Goethe) de Knetsch. Cetere mi
atentigas pri miaj propraj materialoj. La
nacieco per si mem, kontraŭe al la socia
tavolo, por la praulara implekso ne ludas
rolon. Decidaj estas ja nur la vasteco
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de 1’ edziĝaj eblecoj kaj la regantaj sociaj, moralaj opinioj. Kie ĉi tiuj premisoj estas samaj, tie ankaŭ montriĝas
similaj nombroj de 1’ praulara implekso.
En tiu ĉi rilato, germana suverena princo
kaj pola „Ghetto“-yudo pli facile konformiĝas, ol la unua kun germana grandindustriisto, kaj la dua kun elbejmigita
ido de asimibĝinta juda familio delonge
vivanta en la eŭropa okcidento. K aj sudamerika inkao, egipta faraono, helena
reĝo egalas unu al alia per tio, ke ili estas
idoj el religie k a j ŝtatjure ordonitaj intergefrataj edziĝoj. Grandurba proleto
de 1’ imperiestra Romo kaj filo de elmigrinta familio en Nordameriko egalas
unu al alia per tio, ke ili unuigas en si
la sangon de varie kunmiksitaj prauloj
kaj ke ili prezentas la kontraŭpoluson
kontraŭ la endogamio.
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Cu endogamio per si mem
estas malutila?
Sed: ĉu la praulara implekso, t. e., ĉar
la ascenda tabelo de ĉiu homo iam en
pasinteco nepre montras praularan implekson: ĉu la implekso montriĝanta en
proksima grado, do la „endogamio“ (interparenca geedziĝo), efikas malutile,
laŭ la populare disvastigita opinio? Ĉi
tiun demandon oni devas, ĝenerale parolante, nepre nei. Neniu asertos, ke
Conde kaj Eŭgeno de Savojo, ke arkiduko Karlo kaj Frederiko la Granda estis
neplenvaloraj homoj, kvankam sur ilia
ascenda tabelo oni trovas sufiĉe da endogamio ĉe iliaj prauloj. Eĉ ŝajnas, ke
biologie tute ne ekzistas limoj, kiujn
transpaŝinte la interparenca geedziĝo havus malutilan efikon. Inter la Seleŭkidoj kaj Ptolemeidoj ni trovas nombron
67

da fizike kaj psike eminentaj princoj kaj
princinoj, kies ĉiu pli malpli havas simile
grandegan implekson, kia estas konstatebla el la ascenda tabelo de Antioko X.
La fakto, ke psikiatroj skribas pri la fatalaj efikoj de interparenca geedziĝo kaj
ke ĉie aŭdebliĝas la moda esprimo „degenero", baziĝas sur neakceptebla ĝeneraligo: Ne ĉia interparenca edziĝo estas
malutila, sed jes tia, kiu kunligas du personojn ambaŭ devenantajn de malsaneca antaŭulo. Aliflanke jam la spertoj
el la bredado en la besta regno konfirmas, ke endogamio de bonaj kvalitoj ankaŭ promesas bonan sukceson.
Ni refoje demandas la solan orakolon:
la praktikon, — do: la ascendajn tabelojn. Kiel ni povas konstati, Frederiko la
Granda havis bonan utilon pro tio, ke li
kvarfoje devenas de la granda silentulo
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Vilhelmo de Oranio, kaj dufoje de la
prudentega elektoprinc-edzino Sofio de
Hannover. Aliflanke ni povas observi,
kiel la genealogia fatalo pli kaj pli minacas la hispanan branĉon de la domo
Habsburg. Ĉiam denove ni vidas la endogamion reirantan al la praulino Johanino la Freneza, ĝis kiam la fizikaj kaj
spiritaj fortoj de la gento estas plene detruitaj. Ion similan spertas, ekzemple,
la dukoj de Jŭlich, en kiuj kuniĝas pluraj heredlinioj reirantaj al frenezuloj.
Certe, kio estas heredigata, tio estas nur
ĝermoj.
Kiu tro neprege asertas la fatalon de
1’ heredigo, tiu konvinkiĝu pri la multnombraj ĝermoj de spirita alieneco, kuniĝintaj en Frederiko la Granda. ĉe li, ili
ne kaŭzis malutilon; sed en la sekvinta
generacio de 1* domo Hohenzollern ili
6
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produktis la degenerintan Frederikon
Vilhelmon II, poste la malinteligentan
Frederikon Vilhelmon III, kaj fine la
manian Frederikon Vilhelmon IV. Ni riskas ne pli ol la jenan singardan konstaton, parte pozitivan, parte negativan:
Proksimgeneracia, granda praulara implekso (do, endogamio) per si mem estas
nek malutila nek utila. Ĝi kreas la probablecon por intensa transheredigo de
koalitoj, ekzistantaj ĉe tiuj prauloj, kiuj
ofte aperas en proksimaj generacioj. Ĝi
(endogamio) do haoas, en kazo de bonaj
koalitoj, la tendencon al bona efiko, en
mala kazo la tendencon al malbona efiko.
La heredintenseco
En unuopa konkreta kazo oni devas
konsideri ankaŭ la htredintensecon. Est70

as ne sensignife, ĉu iu praulo ofte aperas
en proksima aŭ malproksima generacio.
La absoluta nombro nenion pruvas, kaj
nur la relativa nombro pruvas ion. Ekzemple, la hospodaro (princo) de la rumana landparto Moldavio, Jeremio Moghila, kaj lia hungara edzino Elizabeto
Csormortany aperas dufoje inter la prauloj de 1’ arkiduko Francisko Ferdinando, en la 10-a kaj en la 12-a generacio;
sed tio ne havas plej etan signifon por la
persona influo de ambaŭ, nek por tiu de
la rumanoj kaj hungaroj. Eĉ kiam ni
dekfoje renkontos praulon, kia estis la
poetino Catherine de Parthenay (po unufoje en la 9-a kaj 10-a, dufoje en la 11-a,
kaj sesfoje en la 12-a generacioj), ni ne
supozos ĉe la arkiduko talenton por la
verkado de psalmoj! ĉar, esprimita cifere, la heredintenseco de Catherine de
6*
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Parthenay estas nur 1 : 2048 _ do proksimume 11 :24 576. Tio signifas, ke Catherine de Parthenay partoprenas per
unu 2234-ono en la heredkomplekso de 1’
arkiduko, kaj la probableco, ke li heredis
ion de ŝi, estas 1 :2234. Alie estas, se la
ofta apero okazas en proksimaj generacioj. Antioko X havas la reĝon Antioko
III okfoje kiel praulon. Sed kiom granda estas la heredintenseco ĉikaze! Antioko III aperas unufoje en la 4-a generacio (intenseco do 1 :64) kaj okfoje en
la 5-a generacio (intenseco do 8X1 :160
= 1 : 20). La tuta heredintenseco de Antioko III en la ascenda tabelo de Antioko X do estas 21 : 320, proksimume ‘/«,
la probableco de heredigo de iu kvalito
do estas ĉ. 1 :16.
T uj sin anoncas ĉi tie la jam menciitaj skrupuloj, ĉu ni povas konsenti egal72

an influon al ĉiu praulo de 1’ sama generacio. La praktiko diras: ne! Unu rigardo al la portretoj de 1’ Granda Elektoprinco kaj de Vilhelmo II, al la Habsburg’uloj, al Alfonso XIII kaj Filipo IV
instruas nin pri tio. Ĉar tie ni trovas similecojn kun malproksimaj parencoj, kies heredintenseco matematike estas malgranda. Aliflanke parenceco relative
proksima ofte ne estas akompanata de ia
fizika konformeco. Kvankam ĝis nun ne
jam trovinte pozitivajn regulojn pri tio,
tamen ni devas konstati: la vira trunko
efektive ŝajnas posedi pli grandan efikecon. Krom tio ŝajnas, kiel v. Dungern
en grava verko rimarkigas, ke la patrina
linio havas specialan signifon. Baze de
ampleksaj observadoj mi riskas eĉ pluan
ĝeneralan aserton, kiel hipotezon (do ankoraŭ ne kiel regulon, sed tamen kiel su75

pozon preskaŭ certan): La probableco de
la heredigo de heredigebla kvalito dependas unue de la heredintenseco de l’
herediganta praulo; due de la loko, kiun
ĉi tiu praulo okupas en la ascenda tabelo. Ĉe tio iu loko estas des pli privilegiita, ju pli proksime ĝi troviĝas ĉe linio,
kondukanta en la pure vira trunko aŭ
en la pure virina trunko rekte al la heredanto. La samo iom tre ĝenerale kaj
populare esprimita: Oni heredas siajn
proprecojn plej facile de la patra kaj
patrina familioj, poste de la familioj de
1’ geavoj, de 1’ prageavoj ktp.; sed, laŭ la
leĝoj de la probableca kalkulado, ekzistas ankaŭ la ebleco, heredi de malproksimaj prauloj kaj ties familioj.
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La nacia kaj rasa sangokonsisto
Rigardante la ascendajn tabelojn de
niaj samtempuloj, ni renkontos tre diferencajn gradojn de 1’ sangokonsisto tiel
laŭ la tempo, kiel laŭ la klasoj, kaj fine
ankaŭ laŭ la landoj. Unuopaj teritorioj,
kiel Skandinavio, montras sangopurecon
atribuendan al ilia geografia situo; al la
kampularo kaj nealta nobelaro de ĉiam
alfluis malpli da fremda sango ol al la
altnobelaro aŭ urbanaro. Sed ni ne volas restadi ĉe tiuj ĝeneralaj faktoj, dokumenteblaj per multnombraj statistikoj
laŭ ascendaj tabeloj, — ni prefere volas
provi, desegni kronologian bildon de 1’
sangomiksiĝo en pli nova tempo. Ju pli
proksima al la estanteco, des pli la sango
estas miksita. De post la komenco de la
18-a jarcento ĉie penetras la rusa kaj
75

juda sango al la okcidento, kie ĝi antaŭe
ne ekzistis, — eĉ ĝis rondoj, pri kiuj oni
tian sangomikson ne supozus.
l. Judoi

La unu ŝapiro, kiu sub la nomo
ŝafirov fariĝis vickanceliero de Petro la
Granda, post 150 jaroj estas portinta judan sangon en 20 princajn domojn, inter
ili la suverena domo de la dukoj de Holstein-Beck, germanaj mediatigitaj (malsuverenigitaj) familioj (Sayn-Wittgenstein), la heredmarŝaloj de la roma eklezio (Chigi) kaj la floro de 1’ pola (Lubomirski, Potocki, Lanckoronski) kaj rusa
nobelaroj. Per la posteuloj de la Pereira,
Arnstein, Wetzlar, Eichtal, Henikstein pli
ol dekono de la aŭstra bona societo havas judan sangon. Por komparo ni almontru al Francujo kaj Polujo. En
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Francujo, ekzemple, la posteularo de la
judino Fould portis semidajn praulojn
en la plej altan aristokration (eĉ ĝis la
familio La Rochefoucauld!), en Polujo
apenaŭ ekzistas iu magnata familio, kiu
ne iel devenus de la Jozefowicz’oj, la
posteuloj de 1’ juda financministro Ezofowicz (kiu vivis ĉirkaŭ la fino de la
15-a kaj komenco de la 16-a jarcentoj).
2. Flavuloj, negroj

Malpli oftaj estas sangomiksiĝoj kun
mongoloj, kvankam (kiam ni reiras al la
17-a jarcento aŭ pli malproksimen) multnombraj linioj kondukas trans la tatarajn princajn kaj nobelajn gentojn de
Ruslando al la flava raso; sed bodiaŭ la
mongola sangoprocentaĵo estas malgranda. Certe ekzistas nuntempe kelkaj
eŭropaj—japanaj miksedzecoj en la alt77

nobelaro. La konata grafo CoudenhoveKalergi estas filo de nobela japanino.
Negra sango venis per Hanibalo, la favorata negro de Petro la Granda, en la
familion de la plej fama rusa poeto Puŝkin kaj, per ties gento, en kelkajn dekduojn el la plej nobelaj rusaj domoj, i. a.
ankaŭ en la Nassau’an morganatan branĉon de la grafoj Merenberg, kiuj preskaŭ
estus suririntaj la Luksemburgan tronon.
La germana filozofo Ernst Freiherr von
Feuchtersleben havis inter siaj prauloj
abisenan negroprincon, kiun la sorto
estis pelinta Vienon. Ke Aleksandro Dumas havis nigrajn antaŭulojn, tion ĉiu
scias. Sed ne malatentinda tradicio (kiun
la ĝis nun konstatitaj ascendaj listoj ne
refutas) asertas, ke ankaŭ la imperiestrino Jozefino posedis negrosangon en siaj
vejnoj.
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3. Indianoj kaj amerikanoj

Pri indianoj la afero estas malsama.
Deveno de indianoj estas opiniata ne
honto sed eĉ honoro. En Usono de longe
regas tre snobisma inklino, foje atinganta
ĝis manio, okupi sin pri genealogiaj aferoj. Ekzistas tie multaj famili-esploraj
unuiĝoj (unu el la plej bonaj troviĝas en
Utah, la sidejo de la mormonoj) kaj societoj, al kiuj oni povas aliĝi nur sub la
kondiĉo, ke oni estu deveninta de certaj
herooj aŭ prakoloniistoj; ekzistas fabrikoj de blazonoj, farejoj de genealogiaj
„arboj“, kaj speco de Gotha’aj almanakoj, kiuj anstataŭas al la personoj en ĝi
cititaj la heraldikan oficejon. En ĉiuj ĉi
rondoj oni tre estimas, havi indianajn
ĉefulojn kiel praulojn. La edzino de prezidanto Wilson sin gloris, cetere kun nedubebla rajto, deveni de la princino Pa79

cahontas; la vicprezidanto Curtis estas,
per sia patrino, posteulo de indianaj etsuverenoj.
4. La superrego de la ĝermana sango
inter la altnobelaro

Estus tamen erare, el la nedubeble
ekzistanta ofta intermikso kun fremdaj
rasoj konkludi, kvazaŭ tuta Eŭropo kaj
eĉ la plej nobelaj rondoj estus plena rasmiksaĵo. La indiana sango estas en Eŭropo malofta escepto (ĝi venis per Hispanujo, kie la posteuloj de Montezuma
aperas inter la prauloj de la plej alta
aristokratio, al la eŭropa okcidento, sed
nur sporade al Germanujo). La negra
sango, mongoloj kaj ankaŭ judoj estas
esceptoj en la genealogio de 1’ supra tavolo, eĉ pli ĉe la nealta nobelaro kaj ĉe
la kampularo. La praelementon formas
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la aŭtoktonoj (praloĝantoj). Do, en Germanujo — germanoj, resp. tiuj rasoj kaj
popoloj, el kies intermiksiĝo estiĝis la
germana popolo. (Sed ne ekzistas pura
raso en tiu senco, ke iu nacio ekzistus
nur el norduloj, el alpuloj aŭ nur el
posteuloj de ĝermane-parolantoj.) Kiom
temas pri neprincaj rondoj, mi devas min
limigi, kiel pruvon por tiu ĉi aserto
atentigi pri mia sperto per centoj da ascendaj tabeloj de anoj ĉiuklasaj kaj
-naciaj. Nur por la plej alta tavolo ni
povas ĉi tie, kompletigante la indikojn
pri Francisko Ferdinando kaj Ruprekto,
prezenti precizajn sed tiukaze tre instruajn nombrojn.
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5. Malpli granda superrego de la germana sango
ĉe la katolikaj, granda superrego ĉe la
evangeliaj princoj

Anticipe ni konstatas, ke la katolikaj
kaj evangeliaj dinastioj de post la 16-a
jarcento preskaŭ ne interedziĝis. Nur
sekve de konvertiĝoj ni renkontas en la
ascendaj tabeloj praulojn, kiuj ne konfesis la religion de siaj posteuloj. Sed pro
tio, ke la diverseco de la kredo disigis ankaŭ la popolojn (kiuj per si mem nenie
kaj neniam kontraŭstaris al nacie-miksitaj edziĝoj), la ascendaj tabeloj de 1’ katolika kaj de 1’ evangelia altnobelaroj en
nacia rilato diferencas. Ĉe la katolika
nobelaro la superrego de la germana
sango neniel estas grandega, kvankam
nepra: inter 50% (ĉe la domo Bourbon
antaŭ Ludoviko XV) kaj 65% (ĉe la domoj Wittelsbach kaj Wettin). Sed la de82

veno de la evangeliaj princoj estas preskaŭ pure germana. Reĝo Vilhelmo II de
Wiirttemberg, ekzemple, havas inter la
1024 prauloj: 813 germanojn, 59 nederlandanojn, 52 danojn, 52 francojn, 16
ĉehojn, 13 anglojn, 11 svedojn, 5 polojn,
3 hispanojn. (Frederiko Vilhelmo I de
Prusujo nombras inter siaj 256 praulojt
170 germanojn, 44 francojn, 10 danojn,
10 polojn, 7 skotojn, 6 ĉehojn, 4 anglojn,
3 nederlandanojn, 2 italojn, kaj ĉe lia
filo Frederiko la Granda la procentaĵo
de germanaj prauloj estas ankoraŭ pli
malgranda. Sed la domo Hohenzollern
estas escepto.) Por la domoj Askanien,
Nassau, Oldenburg, Mecklenburg, Wŭrttemberg kaj por la malpli grandaj germanaj dinastioj oni povas supozi meznombron, laŭ kiu ĉ. 80% de la prauloj
estas germanoj. Ni notas, kiel provizoran
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rezulton por la tempo de post la reformacio, ĉe la katolikaj dinastioj kaj ĉe la
genealogie proksimaj al ili princoj el la
domo Wettin, ankaŭ ĉe tiuj el la domo
Hohenzollern: germanoj unu duono ĝis
du trionoj; ĉe la ceteraj princaj gentoj la
germana plimulto estas kvar kvinonoj de
la prauloj.
6. Sanĝiganta superrego de la germana—ĝermana
sango ĉe la altnobelaj gentoj de 1' meza epoko

Se ni reiras al la konfesie senskisma
mezepoko, tiam malaperas la kontraŭo
inter katolikaj kaj evangeliaj familioj,
sed ni diferencigas laŭtempe epokojn, en
kiuj la germaneco pli forte superregis,
kaj aliajn epokojn, en kiuj la germaneco
malpli forte sentiĝis. Ĝis la 12-a jarcento
la membroj de 1’ dinastiaj familioj havas
preskaŭ pure ĝermanan sangon, grand84

parte okcidentĝermanan. Negrava procentaĵo da antikve-romanaj, bizantiegrekaj kaj ruse-slavaj, mongolaj heredkompleksoj apenaŭ estas konstatebla. Ni
prenu, kiel ekzemplon, Frederikon Barbarossa. E1 liaj 64 prauloj estas 50 okcidentĝermanoj (germanoj, francoj, italoj),
6 nordĝermanoj (danoj, norvegoj), 2 poloj, kiuj probable, kaj 1 ruso, kiu certe
estas de nordĝermana deveno, 1 Elb-slavo, 1 bohemo, 1 madjaro, 1 italo supozeble devenanta de nacio latina, 1 de
nekonata nacio, eble slava aŭ uralaltaja.
Ekde la 13-a jarcento en la eŭropan
altnobelan klason pli kaj pli enpenetras
slava, precipe okcidentslava sango (Elbslavoj kiel Mecklenburg’anoj, pomeranoj;
poloj kaj bohemoj), poste rusa, nur malgrandmezure sudslava (serba) sango, kro7
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me iom da antikve-latina (el Francujo,
Suda Italujo), kelta (per skotoj, irlandaj
dinastoj), relative multe da greka (per la
bizantiaj imperiestroj, sed ankaŭ per
magnatoj) kaj armena sango (enpenetrinta, kiel la greka, dum la krucmilitoj):
fine mongola (hungara, tatara, kumano—
turka, malnovbulgara) sango. Kiel ekzemploj por la malrapida antaŭenpenetrado de la negermanaj elementoj sekvu
jen la nombroj pri Konrado IV de Hohenstaufen (f 1254), pri imperiestro Karlo IV (f 1378) kaj la lotaringia dukino
Izabelo (f 1453). Tiuj nombroj estas, por
Konrado, el 128 prauloj: 113 okcidentĝermanoj el Germanujo, Francujo, Italujo, 10 normanoj kaj 1 norvego (nordĝermano), 1 polo, 2 armenoj, 1 hungaro.
Por Karlo IV, el 256 prauloj: 115 germanoj, 97 francoj, 20 grekoj, 15 rusoj, 3
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poloj, 2 hungaroj, 1 anglo, 1 provenCano,
1 ĉeKo, 1 serbo. Por Izabelo, el 512 prauloj: 259 germanoj, 107 francoj, 40 nederlandanoj, 13 angloj, 7 danoj, 10 italoj,
9 hispanoj, 5 provencanoj, 11 poloj, 11
ĉehoj, 4 pomeranoj, 3 rusoj, 9 grekoj, 16
hungaroj, 8 turko-kumanoj.
Sur la plej supra ŝtupo de 1’ altnobelaro la internacieco ĝis la fino de la mezepoko pli kaj pli progresas. La supron
ĝi atingas en Maksimiliano I, ĉe kies 32
prauloj jam montriĝas la jena popolmiksaĵo: 6 hispanoj, 5 portugaloj, 5
italoj, 4 rusoj, 3 francoj, 3 angloj, 2 poloj, 1 ĉeho, 1 litovo kaj — 2 germanoj.
Similan multkolorecon de la deveno
ni denove renkontas nur en la klasika
antikva epoko ĉe la helenaj princoj, ankaŭ en la antikva Oriento: sed ne ĉe la
romanoj nek ĉe la grekoj de 1’ respublika
7«
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tempo, kiuj ambaŭ tre pure konservis
sian nacian sangunuecon.
7. Rezulto: la eŭropa nobela klaso
estas preskaŭ tute norda-ĝermana

Ni ĉesigas nian esploradon. Ni perdiĝus, se ni volus ĉiun klason kaj ĉiun landon, ĉiun epokon esplori laŭ ilia nacia
intermikso. Mi nur volas akcenti la fundamentan ĝeneralan rezultaĵon, kiu jam
rezultas el la ĉi tie prezentita materialo:
irante returne, ju pli malproksimen ni
reiras, des pli montriĝas, ke la eŭropa
nobela taoolo esence haoas ĝermanan kaj
preskaŭ pure nordan sangon, kun certa
procentaĵo da ural-altajaj elementoj. Tiu
intuicie ekkomprenita fakto estas elparolita de rasteoriuloj, kiel Gobineau,
Woltmann, Gŭnther, kaj modifita de
hungaroj, kiel Kaszonyi; ĝi intertuŝiĝas
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kun la rezultoj de la kultursfera tezo de
Schmidt, kaj nun la unuan fojon ĝi estas
nerefuteble dokumentata per datoj kaj
faktoj. Kiun ajn landon, kiun ajn reganton, kiun ajn epokon ni elektas: la bildo restas sama. Ne atentante la apartiĝon de germanoj kaj nederlandanoj,
kunkalkulante la grandajn francajn kaj
italajn dinastiojn (kiuj ja havas ĝermanan originon), kaj memorante pri la normana origino de 1’ Rjuryk’idoj, — ni ricevas sub la ĵus antaŭcitita vidpunkto la
jenajn karakterizajn nombrojn:
Prauloj de Vilhelmo II de Wŭrttemberg (19-a jarcento): E1 la 1024 prauloj
948 estas pure ĝermanaj, krome inter la
52 francoj minimume du trionoj estaa
ĝermanaj en la vira trunko. Plue 21
slavoj, 5 hispanoj. Ĝermana sangokonsisto do 96% (norda 98%%).
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Mario Terezo (18-a jarcento): E1 1024
prauloj 745 pure ĝermanaj; krome inter
la francoj la Capefidoj kaj la plej multaj dinastoj, inter la hispanoj origine ĉiuj
linioj de la domoj Kastilio kaj Aragonio,
plue ĉiuj portugaloj el la domo Braganga-Capet, la plej multaj italoj, la rusoj
el la gento de Rjuryk estas ĝermanaj.
Ĝermana sangokonsisto do ĉ. 90% (norda
96%).
Izabelo de Lotaringio: E1 512 prauloj
ĉ. 430 ĝermanaj, do ĉ. 84% (nordaj krome
la slavoj, do 90%), ĉ. 3% latina-mediteranea sango, 3% greka, 4% mongola-uralaltaja.
Karlo IV: ĝermana sango 84% (norda
92%).
Kiom ĉi tiu regulo validas ankaŭ por
la regantoj ekster la verdire germana teritorio, tion pruvu la ascenda tabelo de
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la lasta pola Piasto, Kazimiro la Granda.
Inter liaj 64 prauloj estas 19 germanoj,
17 rusoj (Rjuryk’idoj), 1 norvego, 4 poloj,
2 ĉehoj, 3 Elb-slavoj, 4 francoj (de ĝermana deveno), 8 grekoj, 3 hungaroj, 1
mongolo. Do 64% ĝermana sango (81%
norda), 12% greka-mediteranea, 7% mongola.
Konsekvenco: la kontrasto
inter la ĝermana supra tavolo kaj la alisangaj malsupraj tavoloj en la plej
multaj landoj eŭropaj
Unusignife kaj kun venka fortego
subite malkaŝiĝas al ni fundamenta
fakto, intuicie ekkonita de pensuloj, centfoje ĵetita de politikistoj kaj diletantoj
en la disputon de la partioj, sed ankoraŭ
neniam sobre kontrolita de historiistoj,
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laŭ datoj: la eŭropa hisiorio de post la
popolmigrado kontraŭstarigas laŭsange
unuecan supran tavolon al la regatoj
kiuj, escepte de Germanujo kaj Skandinaoio, laŭsange akre kontrastas kun siaj
regantoj.
Mi volas pritrakti ne ĉiujn konsekvencojn, rezultantajn el ĉi tiu jen klare
prezentita nacia kaj rasa kontrasto. Ĉi
tiu verko evitas enmiksi sin en politikajn demandojn. En ĝi estu ekkonataj
kaj montrataj faktoj, sed ili ne estu valortaksataj, ili ne estu farataj objekto de
praktikaj konkludoj. Sed almenaŭ mi
volas aludi pri kelkaj akre disputataj,
sed per nia materialo pruvitaj fenomenoj. Antaŭ ĉio pri la pli granda kapableco al regado, al praktikado de la potenco, kiun la norda raso akiris per multjarcenta evoluado. Certe, nia materiala
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tute nenion diras pri la etika kaj spirita
plivaloreco de tiuj aŭ tiuj nacioj aŭ rasoj. Dua punkto: la politika potenco de
1 norda sinjora tavolo konstante malpliiĝis de post la franca revolucio, kaj de
post la sama tempo la laŭrasa homogeneco de 1’ altnobelaro estas skuita: en
grado, pri kiu eĉ genealogoj kaj rasesploristoj ne havas supozon. Oni komparu foje la „malnordeciĝon“, kiu de generacio al generacio progresis ĉe la doma
Habsburg-Lotaringio. De Mario Terezo,
kies sangokonsiston ni jam klarigis, ĝis
la generacio de Francisko Jozefo, Francisko Ferdinando, Karlo kaj fine Otto,
videble malpliiĝas la sangoprocentaĵo de
la ĝermanaj popoloj. La hodiaŭa ĉefo de
la dinastio havas jam pliparte negermanan kaj nenordan sangon.
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Nenia apartiga muro
inter la rangoj kaj klasoj
Kvankam la praulara esplorado konfirmas la apartigajn murojn starigitajn
inter la klasoj kaj nacioj per la diverseco de 1’ sango kaj de la heredproprecoj,
tamen aliflanke ĝi detruas la dogmon pri
la neskuebla konstanteco de tiuj intermuroj. La doktrineca opinio ke proletaro, burĝaro kaj nobelaro genealogie estas seuere apartigitaj unu de la alia, estas
sensencaĵo. Ne ekzistas proleto, kiu ne
haous reĝojn kiel praulojn, nek ekzistas
reĝo, kiu ne haous proletojn kiel praulojn. Inter la rangoj kaj klasoj inter si
najbaraj la transiroj estas fluantaj. Ĉiu
ascenda tabelo prezentas al ni sufiĉe da
ekzemploj por tio, kiel la vojo kondukas
de monarko al magnato, de magnato al
junkro kaj grandburĝo, de ĉi tiu al
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kampulo kaj proleto. Same estas koncerne la naciojn. Absoluta sangopureco
estas utopio, relatioa sanĝopureco estas
prioilegio ne de la popoloj sed de la
klasoj, puŝitaj al ĝi de siaj vivkondiĉoj.

Naturaj baroj
kaj naturaj pontoj
inter klasoj kaj popoloj
La heredoscienco konfirmas al ni, ke
la klasoj kaj popoloj estas apartigitaj
unu de alia per la diferenca konsisto de
1’ sango. Ĝi malkaŝas al ni la homon en
lia dependeco de la heredkomplekso de
liaj talentoj. Ĝi montras al ni, ke sekve
de tio la homoj inklinas al difinita amika
aŭ malamika sintenado unu al alia. Ĝi
povas doni al ni la klarigon pri multaj
faktoj de 1’ socia vivado, ne laste ĝi po95

vas argumenti la heredan rajton je objektoj kaj privilegioj kontraŭbatalatan
de la revoluciuloj: ĉu ne estas juste, ke ĉi
tiu rajto kompensu la ŝarĝojn, per kiuj
la naturo nin ŝarĝis dank’ al nia deveno? . . . Sed la heredoscienco ankoraŭ
ne decidas pri la pli malpli alta valortakso de tiu aŭ tiu raso aŭ nacio. ĉi
efikas ankaŭ interlige. Kvankam ĝi nin
instruas pri la baroj, leviĝantaj inter la
homoj kaj la komunecoj, ni tamen sciiĝas ankaŭ pri la pontoj, ekzistantaj inter ili.
Ni estas kaptitoj de nia sango,
sed ne ĝiaj sklavoj
Fine ĉi tio: Lernante el la historia kaj
el la persona spertado ke, kvankam portante katenojn, ni povas tiujn katenojn
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forĵeti aŭ singarde demeti de ni, ni memoras pri la baroj, kiuj limas la barojn.
Maksimiliano I, en kies vejnoj fluas
apenaŭ unu deksesono da germana sango, tamen estis tiu germana princo, kiel
kiun lin konas la tradicio. Kazimiro la
Granda, kiu havis po trioble tiom da
rusaj kaj germanaj kiom polaj prauloj,
estis la plej granda pola reĝo antaŭ tiu
Stefano Bathory, kiu entute ne posedis
unu pruveblan guton da pola sango. Frederiko la Granda havis pli multe da
francaj ol da germanaj prauloj. La judo
Beaconsfield fundamentis la anglan
mondimperion, kies granda reganto Edvardo VII, la malamikego de Germanujo,
inter 128 prauloj havis 127 germanojn.
Ludoviko XIV estis, laŭ sia deveno, pli
multe hispano kaj germano ol franco. La
hereditaĵo enviciĝas ja nur kiel unu,
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kvankam la plej grava membro en la
triecon, sur kiu baziĝas la personeco de
1’ homo: sango, medio, traoioaĵo.
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K vin a ĉ a p it r o

La novaj rezultaĵoj de tiu ĉi verko
La leganto vidas, ke ni povis multon
dokumenti kiel veran, kio ĝis nun estis
nur laŭsente jesita aŭ neita. Ke alion,
kio estis opiniita certa, ni povis montri
kiel eraran. Ke, fine, ni povis legi neatenditajn faktojn el la observado de
ampleksa materialo. Sekve nun, je la
fino de tiu ĉi programeca verko, kiu pli
volas doni la sumon, kiu pli volas instigi,
ol elĉerpe trakti ampleksegan temon, nun
estas konvene ankoraŭ unufoje resumi
la plej gravajn rezultaĵojn.
Unue:
Ni pli detale konatiĝis kun la strukturo de la ascenda tabelo, kiu estas la
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verdira provizejo de ĉiuj niaj hereditaj
kvalitoj. Unuavice ni konatiĝis kun la
praulara implekso („perdiĝo“ de prauloj), ĝia amplekso, ĝia kondiĉiteco per
la socia kaj nacia aparteneco de la koncerna persono.
Due:
La endogamio (interparenca edziĝo),
t. e. la plurfoja deveno el unu sama praulo, montriĝanta en altnombra kaj proksim-generacia „perdiĝo“ de prauloj, per
si mem neniel estas maluiila, kontraŭe al
la kutima opinio. Ĝi nur plifortigas la
probablecon de la transheredigo de heredigebla knalito ekzistanta ĉe tiu plurfoje aperanta praulo. Se ĉi tiu kvalito
estas bona aŭ utila, la endogamio efikas
akcele; en kontraŭa kazo ĝi efikas malutile.
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Trie:
Ankaŭ heredigeblaj kvalitoj prezentas
nur la eblecon, eĉ probablecon, esti refoje renkontataj ĉe la posteuloj de 1’ herediginto.

Ili ekzistas potenciale — pre-

cipe por psikaj malsanoj gravas tion
konstati — , sed ili ne estas devige nepraj.

Koare:
Per la probableca kalkulado oni povas prikalkuli la heredintensecon, laŭ kiu
herediĝas heredigebla kvalito posedita
de iu praulo.

Sed, laŭ niaj observadoj,

ĉi tiu probableco dependas ne pure matematike de tiu parto de la heredkomplekso, kiu estas atribuenda al iu praulo,
sed ankaŭ de la loko, kiun ĉi tiu praulo
okupas en la ascenda tabelo.

Tiu loko

estas des pli grava, ju pli proksime ĝi
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troviĝas ĉe la linio de la pure vira trunko
aŭ de la pure virina trunko.

K oine:
Estas pruvite kiel historia fakto, ke
la reĝantaj familioj de Eŭropo kaj iliaj
membroj, ke ĝenerale la goidantaj oiroj
de 1’ historio de post la popolmigrado laŭ
la sango superrege deoenas de anoj de
ĝermanaj nacioj, korpe do de la norda
raso.
Sese:
Ĉi tiu superrego de ĝermanoj resp. de
norduloj perdiĝas de post la franca reoolucio. En kelkaj periodoj de la historio
oni povas konstati pligrandiĝon kaj malpligrandiĝon de la procentaĵo de ĝermanoj en la eŭropa supra tavolo.
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Sepe:
Aliflanke ne ekzistas absoluta nacia
aŭ rasa sangopureco. Iaj fremdaj elementoj aperas ĉe ĉiu. Sed ofte ili estas
konstateblaj nur en pli malproksimaj generacioj de la prauloj kaj, sekve, tute ne
ĉe burĝoj aŭ nealtnobeloj. Ĉe ĉiuj princoj ni ilin renkontas. Ne nur judaj, sed
ankaŭ flavaj (mongolaj) prauloj estas
troveblaj sur ĉiu ascenda tabelo, se ni
reiras sufiĉe malproksimen.
Oke:
Per tio nenio estas pruoita por nek
kontraŭ la seriozaj rasteorioj kaj politikaj doktrinoj, pri kiuj hodiaŭ temas la
disputo. Ĉar la malmultaj gutoj da fremda sango en la ascenda tabelo ofte malaperas, kaj la heredinfluo de malproksimaj prauloj ofte estas nula.
8«
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Naŭe:
Ekzistas sangokoneksoj ne nur inter
ĉiuj nacioj, sed ankaŭ inter ĉiuj klasoj.
Reĝoj kaj proletoj do havas unu saman
devenon.

Certe,

laŭ

la superreganta

klas-aparteneco de la prauloj la sangheredaĵo de iliaj posteuloj estas diferencigebla.

Ankorafl nuntempe estas kon-

statebla la plej granda klasa ekskluziveco de la princaj familioj.

Deke:
Ni ekkonis multe da konkretaj deoenvicoj,

montrantaj

multnombrajn

emi-

nentajn virojn de 1’ meza epoko, eĉ de la
antikva epoko, kiel pruveblajn praulojn
de nuntempe vivantaj posteuloj.

La tiel

trovitaj rilatoj estas signifoplenaj por la
inuopa kazo (oni memoru pri tio, ke
104

grandaj tavoloj de la germana aŭ de la
okcidenteŭropa loĝantaro estas devenigeblaj de mongoloj aŭ de la fondinto de 1’
Islamo!). Sed ili ankaŭ plifortigas per
evidentaj ekzemploj la certecon pri tio,
kio — baziĝanta sur penplena komparado de centoj kaj miloj da ascendaj tabeloj — ĉi tie en konciza formo estas dokumentita.
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F in p s r o lo :

Libereco malgraŭ la ligiteco

Nesupozitajn perspektivojn povas
malfermi al ni la praulara esplorado. Sed
jam anticipe ni devos humile kontentiĝi,
ke tio, kion ni spertas, estas eblecoj, sed
ne leĝoj de nepra fatalo. La fakto, ke
esencan parton de nia memo ni ricevis
de niaj prauloj, ordonas al ni, konservi
al ili la fidelecon, ne facilanime flanken
ŝovi tradicion, el kiu ni kreskis. Sed ke
ni tamen ne estas la senvolaj instrumentoj de hereda fatalo, tio fortigas en ni la
fieran konscion pri nia libereco kaj devigas nin al respondeco pri nia farado kaj
nefarado. En la regno, kiu ampleksas la
mortintojn kaj la vivantojn, ni posedas
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tiujn ĉi liberecon kaj respondecon, — ne
senecon de ĉiuj ligaĵoj, sed la prudentan
kaj per la devosento nobeligitan liberecon de kristano-homo.
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T a b e lo I

La vojo en la an tikvan epokon
k a j al la O riento
Sapor I reĝo de Persujo, t 272, el la aento de 1’ Sasanidoj,
patrinaflanke posteulo de 1’ Arŝakidoj kaj de aliaj okcidentaziaj dinastioj
Miĥran de Georgio t 342
I
Bakar I de Georgio t 364
I
Mirdat III de Georgio t 379
I
Waraz Bakar de Georgio t 393
I
Mirdat IV de Georgio t 410
I
Arĉil I de Georgio t 434
I
Mirdat V de Georgio t 466
I
Waĥtang I de Georgio t 499
l
Filino, edzinigita al la B agratido Guaram, t 600
I
Stefano I de G eorgio t 619
I
G uaram (B agratido), bizantia ,,K uropalato“ , t 678
I
VVaraz B akar t 705
I
Nerseĥ t 742
I
A darnase t 779
I
A ŝot Kuropalato t 826
I
B agrat I Kuropalato t 876
11

127

T a b e lo I ( d a ŭ r ig o )
David I de Arĥaz t 881
I
Adarnase de Arĥaz + 923
I
Sembat Kuropalato t 958
I
D avid II de A rĥaz t 994
I
Gurgen de Arĥaz t 1008
I
Bagrat III de Arĥaz t 1014
Gurjten I de Georgio t 1027
|
Bagrat IV de Georgio t 1072
Giorgi II de Georgio
1i
David II de Georgio
1i
Demetre I de Georgio
1i
Giorgi III de Georgio

1089

t

4. 1125
T

t 1155
j. 1184

Thamar de Georgio t 1212, edzinigita al D avid Soslan t 1208
i

Giorgi IV de Georgio t 1223
D avid V de Georgio t

|

1270

Demetre 11I de: Georgio' t 1289
|

Giorgi V de Georgio t 1346
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T a b e lo I (d a ŭ r ig o )
David VII de Georgio + 1360
I
Eudokia de Georgio,
edzinigita al Manuel III de Trapezunto t 1417
I
Alekso IV de Trapezunto t 1446
I
Ireno Komnena de Trapezunto, edzinigita al Georgo,
despoto de Serbujo, t 1456
I
Stefano, despoto de Serbujo, t 1477
I
Mario, despotino de Serbujo, t 1495, edzinigita al Bonifacio,
paleologo de Montferrat, t 1493
I
Vilhelmo de Montferrat t 1518
I
Margareto de Montferrat t 1566, edzinigita al Frederiko
Gonzaga de Mantovo t 1540
I
Vilhelmo Gonzaga de Mantovo t 1587
I
Vincento Gonzaga de Mantovo t 1612
I
Margareto Gonzaga de Mantovo t 1632, edzinigita al
Henriko II de Lotaringio t 1624
I
Claudia de Lotaringio t 1648, edzinigita al Nikolao Francisko
de Lotaringio t 1670
Karlo V de Lotaiingio t 1690
Leopoldo Karlo Jozefo de Lotaringio t 1729
I
Imperiestro Francisko I Stefano t 1765
11*
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T a b e 1o II

Posteulo de Mahometo, la Profeto
Nu'aum al Lakhmi. ĉ. 750—800
Itŭf
I
*Amr
I
Aslan
I
'Arar
I
’Abbad
I
Oaraiŝ
Isma'il
I
Abŭ-l-Oŭsim Muhammad al Qadi de Sevilla t 1042
Abŭ-’Amr Abbad al Mu’tadid t 1069
I
Ximene de Sevilla, °° Alfonso VI de Kastilio t 1109
Terezo de Kastilio, °° Henriko de Portugalujo t 1114
Reĝo

Alfonso I de Portugalujo

Sancho I de Portugalujo
Alfonso III de Portugalujo
I
Dionizo la Saĝa de Portugalujo
Alfonso IV de Portugalujo
Petro I de Portugalujo
Johano I de Po^rtugalujo t 1433
Johano de Portugalujo, ^randmajstro de S. Jago
Izabelo de Portugalujo, ^00 Johano II de Kastilio
Izabelo de Kastilio, °° Ferdinando de Aragonio

Filipo la Bela
Imperiestro Ferdinando 1 t 1564, de kiu devenas ĉiuj princaj
domoj de Eŭropo

T a b e lo III

Sango de sanktulino
Sankta Brigito t 1372, °° Ulf Gudmarsson Hjorthufvud
Mario Hjorthufvud, 00 Sigrid Ribbing
Arvid Ribbing
Filino, 00 Broder Svensson Tjurhufvud
Margareto, 00 Greger Christjennsson Lejonhufvud
Kristiano Lejonhufvud
Abrahamo Lejonhufvud
I
Eriko Lejonhufvud
Margareto Lejonhufvud, 00 Reĝo Gustavo I Wasa
de Svedujo + 1560
Karlo IX Wasa de Svedujo
Katarino Wasa, 00 Johano Kazimiro de Zweibrŭcken-KIeburg
I
Kristino Magdaleno de Zweibrucken-Kleburg, 00 Frederiko VI
de Baden-Durlach
I
Frederiko Magnus de Baden-Durlach
Karlo Vilhelmo de Baden-Durlach
I
Frederiko Magnus^ de Baden-Durlach
Grandduko Karlo Frederiko de Baden
I
Karlo Ludoviko de Baden
I
Karolino de Baden, 00 Maksimiliano Jozefo I de Bavarujo
Sofio de Bavarujo, 00 arkiduko Francisko Karlo
Imperiestro Francisko Jozefo I
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T a b e lo IV

Sango de revoluciulo k a j de kapitalisto
a) Etienne Marcel, la revolucia heroo, Prĉvot des Marchands
de Paris. t 1358
Marie Marcel. 00 Jean Luillier, parlamenta konsilisto
I
Jean Luillier

I
Philippe Luillier, guberniestro de la Bastilo
Oudette Luillier, 00 Louis de Stainville
I
Louise de Stainville, 00 grafo Johano VII von Salm
I

Paŭlo von Salm
I

Kristino von Salm, 00 duko Francisko II de Lotaringio
Duko Nikolao Francisko de Lotaringio (komparu

tabelon I)

b) Jacgues Coeur, la reĝa komercisto de Bourges, t 14 . .
Marie Coeur, °° Jacquelin Trousseau
I
Marguerite Trousseau, °° Gamaliel de La Chatre
Helĉon de^La Chŝtre
Jean de La Ch&tre
Baptiste de La Chatre
Francoise de La Chatre, 00 Henri de La Grange
Marie Louise de La Grange, 00 reĝo Jan Sobieski de Poluio
Terezo Kunigundo Sobieska, 00 elektoprinco Maksimiliano
Emanuelo II de Bavarujo
Imperiestro Karlo VII t 1745
Mario Antonino de Bavarujo, 00 elektoprinco Frederiko Kristiano
de Saksujo; de ili devenas i. a. la domo Saksujo (Sachsen),
reĝo Ludoviko III de Bavarujo imperiestro Karlo de Aŭstrio.
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T a b e lo V

Sango de poeto
Geoffrev Chaucer. la poeto. t 1400
Thomas Chaucer
I
Alice Chaucer. 00 Vilhelmo de la Pole, duko de Suffolk 1 1450
Margareto de la Pole, °°|Johano grafo de Candalle
Gastono II grafo de Candalle t 1500
Anno de Candalle, grafino de Foix, °° reĝo Ladislao de
Hungarujo kaj Bohemio
Anno Jagiellona de Hungarujo kaj Bohemio, 00 imperiestro
Ferdinando I;

de ili devenas ĉiuj nuntempe vivantaj membroj de regantaj
aŭ iam regintaj princaj gentoj eŭropaj, escepte de la reĝo de
Jugoslavujo kaj de la reĝo de Albanujo.

T a b e lo VI

E1 la trin k e jo su r la tro n o jn de Eŭropo
_____________ Krateros, trinkejisto el Sparto_____________
Teofano, 00 imperiestro R^omanos de Bizantio t 563
Teofano de Bizantio, 00 imperiestro Otto II t 983
Matildo, 00 Pfalzgrafo Ezzo
I
Pfalzgrafino Richsa, co Mieszko II de Polujo
Richsa de Polujo, 00 reĝo Bela I de Hungarujo
Sofio de Hungarujo, 00 duko Magnus I de Saksujo

Vulfhildo de Saksujo. 00 duko^ Henriko la Nigra de Bavarujo
Judito de Bavarujo, 00 duko Frederiko II
de Svabujo (Schwaben)
Imperiestro Frederiko I Barbarossa t 1190; de Ii devenas ĉiuj
princoj proksimume de post la 14-a jarcento.
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T a b e lo Vll

Sango de la papoj
Papo Inocento VIII t 1492 Papo Aleksandro VI t 1503
Papo PaSlo 111 t 15«
Francisko Cybd
Lucrezia Borgia » Alfonso d’Este,
Pierluigi Farnese
Lorenco Cybo
AlberiKo Cyb6, princo de Massa
Francisko d’Este
Vittoria Farnese.
«Guidobaldo della Rovere
Alderano Cvbo. oo Marfisa d’Este Lavinia della Rovere, ooAlfonso d’AvaIns
Karlo Cyb6
Camillo Gonzaga, oo Catarina d’Ava!os
Ricciarda Cyb6 oo Alfonso Gonzaga, grafo de Novellara
Camillo Gonzaga, grafo de Novellara
Alderano Cybo, °o Ricciarda Gonzaga

Mario Terezo Cybo, °° Ercole d’Este, duko de Modena
Mario Beatrico d’Este,

°o

arkiduko Ferdinando de Aŭstrio

Duko Francisko IV de Modena, arkiduko de Aŭstrio
Duko Ferdinando de Modena
Mario Terezo de Modena, arkidukino de Aŭstrio,
°° reĝo Ludoviko III de Bavarujo
Ruprekto de Bavarujo

T a b e lo VIII

La sango de la mongolestro
Oingiskano + 1227

Ogatai Khan + 1246
I
Tewel
Tatar
I
Nogai, tatarestro
I
Anna, oo Fedor Rostislaviĉ + 1299
I
Danil princo de^Jaroslav + 1321
Vasilii de Jaroslav + 1345
I
Vasilii de Jaroslav + 1380
Ivan de Jaroslav + 1426
I
Vasilij
Vasilij ŝastukov + 1495
Dimitrij ŝastukov
Ivan Ŝ astuk ov + 1588

A
I
Xenia Sastukovaja.
Nikita Romanov, patriarko
• Filaret,] + 1633
Mikaelo III Romanov, caro de Ruslando, + 1645
Aleksandro de puslando + 1676
Petro la Granda + 1725
I
Anno de Ruslando, °° Karlo Frederiko de HolsteinGottorP| + 1739
Petro III de Ruslando + 1762
1
Paulo I de Ruslando + 1801
Mario de Ruslando. °° Karlo Frederiko de SaksujoW eimar + 1853
I
Aŭgustino de Saksujo-Weimar + 1890, °° imperiestro
Vilhelmo I + 1888
Imperiestro Freaeriko III + 1888
I
Imperiestro Vilhelmo II

T a b e lo IX

Azia sango
en la plej germana sanktulino
Tugor Khan, la ,,Polovco“
Fllino. °° Svjatopolk. grandprirco de Kiev, t 1113
I
Predslava de Kiev, 00 Almos de Hungarujo t 1129
I
Bĉla II de Hungarujo
I
Oĉza II de Hungarujo
BĜla III de Hungarujo
I
Andreo II de Hungarujo
I
Sankta Elizabeto, °° Ludoviko IV de Turingio
I
Sofio de Turingio. 00 Henriko II de Brabant
I
Henriko I de Hessen t 1308,
de kiu devenas la domo Hessen kaj, laŭ multnombraj devenoj,
la tuta nuntempe floranta altnobelaro.
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T a b e lo X

T. n. „princa Semi-Gotha“

Petro ŝafirov, vickanceliero de Petro la Granda. (Baptita judo.)
Grafino Natalio Golovin
Marfa princino Dolgorukov
Anno princino Gagarin
Natalio
Katarino
princoj
Princino
Grafo
Mario
princoj
dukino de
Nikolao
princino princino Gagarin
Dolgorukov
Anno
Volkon- RomodoHolsteinGolicvn
Golovin
Beck
[
skaja
novsjcaja
J
princoj
princoj
Grafoj Pra- Eliza- Katarino
Princoj
Golo- skovia beto BarjatinVolkon- RomodoGolicvn
novskij
vin Fredro Potocka skaja
skij

1
.1
Leonille Lanckoronska

Anno Mniszech

Karlo Krafo Lanckoronski,
eksa imperiestra kaj
reĝa plej supera ĉam-

grafoj
Mniszech

belano

Ivan princo Barjatinskij

Anno grafino Tolstoj
Grafoj
Kataprinco
princino
Tolstoj
rino
LuboAleksandro
Saynmirska
Barjatinskij Wittgenstein
Princoj
Princoj
Antonino
LuboSaynorincino
mirski
Wittgenstein
Chigi
Marŝalo

Leonille

Princo Ludoviko Chigi,
heredmarŝalo de la

Roma Eklezio

Ascenda tabelo

T a b e lo XI

4. Antioko VII
de Sirio
+ 129

8. Demetrio 1
de Sirio
+ 150
9. Laodike
de Sirio

2. Antioko IX
de Sirio
+ 95
5. Kleopatro
de Egiptujo
+ 121
1. Antioko X
Eusebes
de Sirio
+ 92 a. Kr.
6. Ptolemeo VIII
de Egiptujo
+ 116
3. Kleopatro
de
Egiptujo
+ 112

10. Ptolemeo VI
de Egiptujo
+ 145
11. Kleopatro
de Egiptujo
t 119
12. Ptolemeo V
de Egiptujo
+ 180
13. Kleopatro
de Sirio
+ 171
14. Ptolemeo VI
de Egiptujo

7. Kleopatro
de Egiptujo
+ 119

=

10

15. Kleopatro
de Egiptujo
= 11
En Ia vico de Ia 64 antaŭuloj aperas la jenaj diversaj antaŭuloj: n-roj 96. Ptolemeo 11 de Egiptujo; 97. Arsinoe, filino
de Lvsimachos; 98. Magas de Kyrene; 99. Apame de Sirio;
104. Antioko II de Sirio; 105. Laodike de Sirio; 106. Achaios;
107. edzino de Achaios (nekonata laŭnome); 108. Ariobarzanes
de Pontus; 109. ties nekonata edzino; entute 10 personoj.
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el la an tik v a epoko
( 16. Seleukos IV de Sirio

/ 32.
/ 33.
/ 34.
Laodike de Sirio
/3 5 .
/ 36.
( 18. Seleukos IV de Sirio
J
= 16
/ 37.
/3 8 .
l 1’- Laodike de Sirio
= 17
/ 39.
f 20. Ptolemeo V de Egiptuio / 40.
= 12
/ 41.
J
de Sirio
/ 42.
l 21 Kleopatro
= 13
<43.
( 22. Ptolemeo V de Egiptujo / 44.
/4 5 .
J
= 12
/ 46.
l 23 Kleopatro de Sirio
= 13
/ 47.
| 2 4 . Ptolemeo IV de Egiptujo / 48.
/ 49.
t 204
125. Arsinoe de Egiptujo
/ 50.
t 210
/ 51.
f 2 , Antioko III de Sirio
/ 52.
t 187
/ 53.
/ 54.
l 27 Laodike de Pontus
/ 55.
t 192
| 2 8 . Ptolemeo V de Egiptujo / 56.
/5 7 .
= 12
/ 58.
de Sirio
P Kleopatro
/5 9 .
= 13
V de Egiptujo / 60.
J 30‘ Ptolemeo
/6
1.
b * = 12
Kleopatro de Sirio
/ 62.
/6 3 .
= 13

I
1 1,.

t 175

Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Ptolemeo IV de Egiptujo = 24
Arsinoe de Egiptujo = 25
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Ptolemeo IV de Egiptujo = 24
Arsinoe de Egiptujo = 25
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Ptolemeo III de Egiptujo t 221
Berenike de Kyrene t 221
Ptolemeo III de Egiptujo = 48
Berenike de Kyrene = 49
Seleukos II de Sirio t 226
Laodike, filino de Achaios
Mithridates IV de Pontus t 190
Laodike de Sirio
Ptolemeo IV de Egiptujo = 24
Arsinoe de Egiptujo = 25
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27
Ptolemeo IV de Egiptujo = 24
Arsinoe de Egiptuio = 25
Antioko III de Sirio = 26
Laodike de Pontus = 27

En la vico de la 128 antaŭuloj aperas ankoraŭ: 192. Ptolemeo I de Egiptujo; 193. Berenike; 194. Lysimachos; 195. Arsinoe de Egiptujo; 196. Filipo de Kyrene; 198. Antioko I de
Sirio: 199. Stratonike; 212.—215. la nekonataj gepatroj de
Achaios (106.) kaj ties edzino (107.); 216. Mithridates I de
Pontus; 217. ties edzino: 218., 219. gepatroj de la nekonata
edzino de Ariobarzanes (109.).
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T a b e lo XII

Maksimiliano I la Germano
8. Duko
Leopoldo 111
4. Duko
Ernesto
la Fera
de Aŭstrio

de Aŭstrio

9. Viridis Visconti

2. Imperiestro

Frederiko III

5. Dukino

Cymburgis
de Masovio

Imperiestro
Maksimiliano I
t 1519
6. Reĝo
Eduardo
de Portugalujo

10. Duko
Ziemowit IV
de Masovio
11. Princino
Aleksandrino
de L ito v u jo
12. Reĝo
Johano I
de Portugaluio

13. Filipino

de Lancaster

3. Princino

Eleonoro

de Portugaluio
7. Princino
Eleonoro
de Aragonio

14. Reĝo
Ferdinando I
de Aragonio

15. Leonoro
de Albuaueraue
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T a b e lo XV

Reĝo
Premysl
O ttokar II ,
de
Bohemio
t 1278

4. Reĝo
Premysl
Ottokar I
de
2. Reĝo
Bohemio
Venceslao I *
de Bohemio
5. Princino
Konstancino
de
Hungarujo
6. Imperiestro
Filipo
3. Princino
Kunigundo
de
Hohenstaufen

7. Princino
Ireno
Anĝelino

8. Duko Vladislao / 16.
» 17.
de Bohemio
9. Landgrafino
1Q
JZ 18.
Judito
19.
de Turingio
10. Reĝo Bela III / 20.
de Hungarujo 121.
11. Grafino Agncso / 22.
de Chatillon
123.
12. Imperiestro
/ 24.
Frederiko
X25.
Barbarossa
13. Grafino Beatrici>/ 26.
127.
de Burgundo
/ 28.
14. Imperiestro
X29.
Izako II
Angelos
30.

1

15. Ireno Komnena

Duko Vladislao I de Bohemio
Grafino Richsa de Berg
Landgrafo Hermano de Turingio
Grafino Hedvigo de Gudensberg
Reĝo Gĉza II de Hungarujo
Princino Eŭfrozino de Ruslando
Grafo Rainald de Chatillon
Princino Konstancino de Antioki0
Duko Frederiko de Ŝvabujo
Princino Judito de Bavarujo
Grafo Rainald de Burgundo
Princino Agato de Lotaringio
Andronikos Angelos
Eŭfrozino Kastamonites

Andronikos
f Imperiestro
Komnenos
bl. Teodorino Komnepa

I

T a b e lo XVI

Juda deveno
de la katolikaj princaj familioj.
Petro Leonis, senatano de Roirio. komence de la 12-a iarcento
Alberia Pierleoni, °° reĝo Roger de Sicilio
1

Duko Roberto de Apuiio
Reĝo Tankredo de Sicilio
Alberia de Sicilio, °° Gautier de Brienne, grafo de Tarento
Gautier IV de Brienne
I

Hugo de Brienne
I
Gautier V de Brienne
I
Izabelo de Brienne, °° Gautier III d’Enghien
Ludoviko | d’Enghien

Margareto d’Enghien, °° Johano de Luksemburgo-Beauveau
Petro I de Luksemburgo
Ludoviko de ^Luksemburgo
Petro II de Luksemburgo
I
Mario de Luksemburgo, °° Francisko de Venddme
Karlo de Vendome

Reĝo Antono de Navaro
Reĝo Henriko IV de Francuio
Reĝo Ludoviko XIII de Francujo
Reĝo Ludoviko XIV de Francujo
Reĝoj de Francujo, Hispanujo. ambaŭ Sicilioj, dukoj de Parma
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teksto. sed tiu j tezoj baziĝas ekskluzive sur la materialo ie
praulaj tabeloj, kolektita de mi dum preskaŭ tri jardekoi.
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Kolekto de praularaj tabeloj,
tabeloj de individuaj personoj
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Klarigoj
ascendl: supreniri; ascenda tabelo — genealogia tabelo, kvazaŭ supreniranta al la antaŭuloj (prauloj, pragepatroj), do
tabelo ampleksanta la antaŭulojn de iu persono. — Malo:
descendi.
aŭtoktono: praloĝanto de iu lando.
Canterbury Tales: (angle) la plej fama verko de la angla mezepoka poeto Qeoffrey Chaucer, plejparte verkita en rimitaj kvinjamboj.
Connĉtable: (france) stalmajstro; de post la U-a jarcento ĝis
1627 en Francujo titolo de 1’ ĉefkomandanto de Ia armeo.
descendi: malsupreniri; descenda tabelo — genealogia tabelo,
kvazaŭ malsupreniranta al la posteuloj (idoj kaj iĴidoj),
do tabelo ampleksanta la posteulojn de iu persono.
dinasto: reganto; membro de dinastio.
ekspertizo: sperto akirita per ekspertado.
endogamio: geedziĝo inter parencoj, precipe inter gefratoj.
geneaiogio: scienco pri la deveno kaj parenceco de gentoj kaj
individuoj.
Gbetto: juda kvartalo.
ĝermanoj: praloĝantoj de Germanujo (nuntempe: angloj, danoj,
germanoj, germansvisoj, nederlandanoj, norvegoj, svedoj).
homogena: samnatura, samkonsista.
ignoramus, ignorabimus: (latine) ni ne scias, ni neniam scios.
implekso: fenomeno, laŭ kiu la efektiva nombro de prauloj
estas malpli granda ol la teoria nombro, sekve de endogamio en pli aŭ malpli proksima, forpasinta generacio;
oni nomas ĝin ankaŭ ,,perdiĝo“ de prauloj.
kanonika: laŭ Ia leĝoj de la eklezio.
maitresses-en-titre: (france) amatinoj-konkubinoj de la francaj
reĝoj.
matriarkato: patrinrajteco; ĝia malo: patriarkato.
mediatigi: malsuverenigi; abdikigi regantan princan genton.
morganata: neegalnaska.
mormono: religia sekto en Usono, permesanta poligamion.
pairiarkato: patrorajteco; ĝia malo: matriarkato.
potenciala: ebla, ĝerme ekzistanta.

155

romanika: romanida (franca, hispana, itala, portugala, rumana).
Semi-Gotha: semi = duona, do ,,duonnobela“ , neegalnaska
laŭ la Gotha'a almanako.
snobismo: dandismo, afektismo. admirado de negravajoj.
sporada: malofta, disa.
statika: egalpeza; statiko: parto de la mekaniko pri Ia egalpezo de la korpoj.
stupide XIXe sifecle: (france) stulta 19-a jarcento.
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