
Kroky dějin.
VLADIMÍR G ROH.

Kdokoliv chce dnes mluvili o postavení, v jakém se octl nás národ 
a stát, užívá k tornii rozmanitých podobenství. Právem: co se s námi 
stalo, je tak mimořádné a vybočuje z pravidelné, byť i sebe bohatší 
zásoby pojmů a výrazů, že ani nemůže byti vyjádřeno obvyklými pro
středky. Jsme tedy těžce přišlápnuti krokem osudu. Pro „dumavé“ po
vahy je v tom dosti důvodů, aby se ztrácely v naříkání a v neplodných 
úvahách. Avšak národ chce žít, musí žít! Pro sociologa, psychologa a 
historika je dnešek vůbec — au nás zvláště — jedinečným, zdrojem, 
poznání. Jest si jen přáti, aby plody tohoto poznání vešly v trvalou zku
šenost, nejen u nás, ale i jinde. Při všem nutném sobectví, kterým 
musíme v nejbližší budoucnosti chrániti svoje bytí, touto zkušeností 
chtíce nechtíce můžeme posloužiti ostatním. Nelze však neviděti, jak 
málo dovedou lidé mysliti dále než kam sahá mez jedincových životních 
zkušeností. A přece má národní a vůbec každý pospolitý život mnohem, 
hlubší kořeny! Zkušenost sama je ještě širší: nikdy na světě žádný 
národ ani stát, nežil v úplné osamocenosti. Kulturní a společenský vývoj 
se nezastavoval před žádnými hranicemi států a říší, a nad všechna 
praktická i umělá dělení kladl obecně lidské hodnoty a jevy. Naopak 
ovšem platí to i o rozvratných činitelích; žádné štěstí ani neštěstí nikdy 
nebylo výsadou neb osudem jen jednoho národa. Pokolení, které pro
žilo světovou válku, převrat před 20 lety a nynější události (i s tím, 
co po nich ještě přijde jinde v Evropě a ve světě), může se právem 
pokládat za svědka historických událostí světového významu. Mělo by 
však z toho vyvodit důsledky a zachovat se tak, jak toho žádá význam 
doby.

Na obzvláště těžký zásah nereaguje žádný společenský organismus 
normálně. Buď se zhroutí rázem, anebo nezhroutí-li se (a to samo už 
je známkou velké odolnosti), projevuje určitou necitlivost. Teprve roz
bíráním situace lze ji chápat, ale tu se objevuje závada, protože právě 
ti, kdo nejméně reálně chápou, domnívají se, že mají oprávnění vy- 
vozovati důsledky. Ukazuje se neblaJié polointeligentství; kde jde 
prostý lid do nové práce s naprostou samozřejmostí, začíná řádit panika 
u těch, jimž by vyšší vzdělání a společenské postavení především uklá
dalo rozvahu, odhodlanost a odpovědnost. V takovém třídění duchů 
jsou příliš mnozí shledáváni lehkými a příliš je malý počet těch, kdo 
opravdu chtí jasně myslit a energicky i rozvážně jednat.
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Co platí obecně, má u nás ještě zvláštní zabarvení. Dvacet let svo
body ještě nestačilo vytvořit v nás skutečnou tradici opravdu svobod
ných lidí. Ve velmi mnohých je ještě příliš silná složka malichernosti 
a libertinství. Snahou hodnou obdivu světa a věků vzkřísili jsme národ 
z nejhlubšího úpadku. Obživnuv svou duchovou silou byl národ duchem 
připraven k svobodě, ale nebyl k ní ještě zcela dozrálý povahově. Osvo
bodiv se z vlády cizí vrchnosti, zavedl si namísto opravdu svobodného 
života vládu sice svoji, ale zase vrchnostenskou. Osudovou ironií je při 
tom, že měl tento národ po dvacet let ve svém čele osvícené rádce a 
vůdce, kteří se však marně namáhali rozmnožiti vnitřní povahovou svo
bodu vyplývající z činné občanské morálky. Bylo potřebí velké rány 
z vnějška, abychom pochopili, co jsme zameškali, a abychom se to sna
žili dohnati. Dnes není chvíle k fatalistickému očekávání, ale doba 
k činům.

Žádný vývoj, žádný život není klidný a pravidelný. Co je schopné 
žiti, žije. Kniha osudů lidských pospolitostí vypráví o mnohých utrpe
ních, kdy byly národy obrány o všechno, co měly, ba i o svůj domov. 
Byly týrány a ponižovány, ať zvůlí mocnějšího, ať ve jménu ideí. Byl-li 
odolný kořen, nevadila ani ztráta stvolu, ani listů: i vykopaný kořen 
se znova uchytil a dal vyrůsti novému stvolu, vykvésti novým květům 
a dozráti novým plodům. Čím byly tvrdší zkoušky, tím silnější z nich 
vycházel národ; hloubka a rozsah utrpení zvyšovaly odolnost a soudrž
nost. Nebýti babylonského zajetí, tedy patrně by Židé patřili už asi 
2000 let mezi vyhynulé národy. Napoleonovo mocenské zasahování 
přispělo víc než co jiného k vzniku všeněmectví; „mladá Itálie“ by se 
nebyla přihlásila k životu a nebyla by dala vyrůsti politickému a kul
turnímu sjednocení a rozkvětu italského národa, kdyby nebylo bývalo 
cizích panství a jejich útisku.

Se sobeckého stanoviska v životě národů je štěstím, že dovedou 
rychle zapomínat na své neštěstí. I nejkrulější skutečnosti přecházejí 
časem jen ve vzpomínku, více či méně rozcitlivělou. Snad je to opravdu 
dobré, neboť jinak by lidstvo sotva uneslo tíhu svého utrpení; jen 
škoda, že národy zapomínajíce na bolest současně zapomínají i na 
zkušenosti.

Náš národ nebyl osudem hýčkán a ani se nemusí pro útěchu uchylo- 
vati k cizím zkušenostem. Náš stát býval v pestrém střídání mocný a 
slavný, i chudý a nepatrný. Bylo mnoho pokolení našich předků, která 
sama zažila vrchol i ponížení. Náš národ přetrval. Po nej bolestnějších 
chvílích ponížení vždy znovu našel své místo, vždy znova ožil, okřál a
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postavil se tam, kde /e jeho osudové určení: byl vždy v řadách těch, 
kdo usilují o lepší příští lidstva.

Vzpomínání na minulost není planou útěchou, nýbrž je poznáváním 
sebe sama a je, či spíše mělo by byti měřením vlastních sil. Život se 
nerozvíjí jenom v horizontále přítomnosti: stejně důležitá je vertikála 
vývoje, na níž je průsečík dneška jen nepatrným zastavením. Co v nás 
opravdu je, to nemůže býti ztraceno. Převaha síly a hmotného násilí 
je vždy jenom dočasná, ale nikdy nemůže zdolat ducha. Často nám 
chyběly hmotné prostředky, ale osud nám tento nedostatek vynahradil 
zbraněmi ducha. Těmi jsme vždy vítězili a ubránili se. Chtěl by dnes 
opravdu někdo tvrdit, že je naše národní síla vyčerpána? Že už nestačí, 
abychom dokončili vybudování nového státu? Rány, které na nás do
padly, vykřešou z nás, co nejlepšího v nás dříme. A jestliže před dva
ceti lety vstoupil náš národ do svobodného domova, jehož stavby se 
zúčastnila jen část národa, kdežto většina národa nepocítila tíhy práce 
vedoucí k osvobození, je společné utrpení dneška očistným ohněm, 
který prožehne všecky a dá jim projiti velkou katharsí. Na druhém 
konci této cesty ohněm je pravá vnitřní svoboda, je nový život, je bu
doucnost národa.

Svědectví pšenice a krve.
JAN BĚLEHRÁDEK.Počátky lidské kultury vynořují se modernímu člověku jen nezřetelně z mlh dávných tisíciletí a přes všechny ty slavné a překvapující nálezy ve vykopávkách, objevované stále a stále na různých místech, víme o vlastních začátcích vzdělanosti vlastně velmi málo. Jsou zde tedy zvláště vítány nové cesty výzkumu, vyplývající z novodobých pokroků v bádání o dědičnosti. Zejména dvě takové nové cesty přinesly zajímavé závěry o prvopočátcích kultury, totiž výzkum zeměpisného rozšíření pšenice a některých vlastností krve.Začněme s tím, jak se asi šířilo pěstování pšenice, která je z nejstarších kulturních rostlin a která tedy může býti považována za svědkyni kulturního vývoje lidstva, nebo aspoň jeho velké části.Podle pravidla, zvaného zákonem Willisovým, zaujímají rostlinné druhy tím širší zeměpisnou oblast, čím jsou starší. Krom toho se vyznačují staré skupiny rostlinstva tím, že tvoří mnoho příbuzných druhů a odrůd. Největší bohatství druhů se pak vyskytuje v území, které je původní vlastí dané rostliny. Tento zákon byl sice botaniky ostře kritisován, protože neplatí obecně; omezíme-li však
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