
Malý národ.
VLADIMÍR GROI1.

Čas od času se do dějepisného a sociologického myšlení přibírá 
otázka kvantity; řečeno jinými slovy, uvažuje se o tom, zda svoje 
poslání politické, společenské, kulturní atd. mohou plniti lépe velké 
pospolité celky, či zda život ponechává též menším útvarům nějaké 
možnosti k uplatnění. Kladou se takové otázky často i ve smyslu osu
dového rozhodování a úvaha, čerpaná z minulosti, má podpírati před
poklad vytvářeny pro budoucnost. Žel, že základní stanovisko bývá tu 
zpravidla řízeno jinými hledisky než jen snahou po nestranném po
znání. Namísto klidného zjišťování minulé a přítomné skutečnosti na
stupuje tu scholastické shledávání důkazů pro a proti, jimž má býti 
obhájen nebo zavržen stav z jiných pohnutek vzniklý.

Z dlouhé zkušenosti lidského vývoje jest si třeba uvedomiti a stále 
znovu připomínati, že vedle biologických zákonů života jsou také zá
kony pospolitého lidského vývoje. Ze všech pouček totiž, které byly 
abstrahovány z poznatků o životě člověka, je nejdůležitější a základní 
ona, kterou Aristoteles vtělil v klasický výrok o člověku, tvoru po
spolitém. Řády tohoto pospolitého lidského života nepochybně zá
visí velmi podstatně na životním prostředí a na biologických vlast
nostech člověka, ale především a daleko nejvíce na ně působí jeho 
rozumové a citové zdroje, tedy vlastnosti duchové, kterými se člověk 
jako přírodní tvor liší od všech ostatních tvorů. Čím složitější orga
nismus, tím mnohotvárnější jeho bytí, tím větší možnost úchylek a 
zásahů.

Pospolitost lidí je nejsložitějším organismem sama o sobě a jestliže 
se v ní ještě uplatňují těžko poznatelné a ještě tíže regulovatelné 
složky duchové, je pochopitelno, proč nedovedem vynajiti snadný a 
lehce proveditelný plán na dokonalé zařízení lidské společnosti.

Ona jediná, ničím nevyvrácená a trvale, bezpodmínečně platná zá
sada o pospolitém založení člověka má ovšem také své praktické meze: 
jsou totiž určité hranice rozsahu společenských útvarů. Nejsou sice 
absolutní, nýbrž relativní, což znamená, že bez určitých předpokladů 
vnitřní souvislosti a vzájemnosti nemůže se pospolitý útvar udržeti, 
třeba byl vytvořen jakkoliv energickým zásahem sebe geniálnějšího 
jednotlivce. Proto se rozpadlo panství Šarukinovo, Chamurapího, Ky- 
rovo, Alexandrovo, Napoleonovo, proto měly tak přechodné trvání 
říše nájezdníků, ať šlo o Hyksy či Huny nebo kohokoliv jiného, a 
proto se často ještě dříve než jejich tvůrcové ztrácely umělé mocenské 
slepence středověkých panovníků. Naproti tomu, přes všechnu původní 
a nikdy nezahlazenou rozdílnost svých složek mělo úctyhodně dlouhé
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trvání římské imperium, protože spojovalo své příslušníky kladnými 
hodnotami; podobné pak zasahuje do světových dějin dnešní britské 
imperium, svým životem a ustrojením tak nápadně se v mnohém po
dobající staré římské říši. Patří ovšem k vrcholům státnického umění 
dáti velikému a různotvárnému celku takovou míru společných zájmů, 
aby byly překonány jiné rozdíly a jiní činitelé. Na dokonalou stát
nickou neschopnost zahynula habsburská říše.

Zkušebním kamenem státnického umění byla, je a patrně ještě dlou
ho bude otázka národní, to jest způsob, jakým uvésti v soulad s po
třebami nebo přáními státně politického rázu národní svébytnost a z ní 
vyplývající touhy. Problém jednotky národní (ethnické nebo jazykové 
pospolitosti) jako činitele státotvorného patří ovšem k zvláště zajíma
vým odstavcům dějinného a společenského vývoje.

Pokud stačí dosáhnouti naše vědomosti, vidíme, že to původně byly 
jiné zřetele než ethnická, jazyková nebo kulturní souvislost, které se 
uplatnily jako prvek vytvářející politické jednotky. Tak v Mesopotamii 
byla takovými prvky města, v Egyptě kraje, u Reků území, vymezená 
vnějšími okolnostmi. Velmi často se také uplatňovaly jako substrát 
politický kmenové skupiny uvnitř větších eťhnických celků: vzpo
meňme si na kmenová česká knížectví. Další vývoj se bral rozmani
tými cestami. Vidíme příklady, kdy velmi hluboce cítěné vědomí 
kulturně-národní pospolitosti nedovedlo překonati politický partikula
rismus a dospěti přes živě pociťovanou potřebu k státní jednotě: to 
jest příklad starých Hellenů. Jinde zase lze pozorovat, jak se složka 
kulturně ethnického společenství spojuje s politickými snahami, na
vzájem se posilují a dospívají k vytvoření národního státu, jehož 
části, jiného původu, přijímají jazyk a myšlení státního národa za 
svůj politický projev. Tak asi tomu bylo v starém Egyptě, tak tomu 
je v dnešní Francii. Na základě národní myšlenky se sjednotila Italie 
i Německo.

Dvěma příklady kompromisního řešení jsou Spojené státy severo
americké a Švýcarsko. Spojené státy jsou konglomerátem nejrůzněj
ších národních a kulturních složek, spjatých především zájmovým 
společenstvím záměrně budovaným, jak tomu při vystěhovaleckém 
původu obyvatelstva jedině může býti. Původní anglická vládnoucí 
vrstva vytvořila tradici jazykového řešení veřejné správy a života, ale 
politický odklon od mateřské země a zejména doplňování obyvatelstva 
soustavně živly neanglickými vedlo k vzniku známého kulturního a 
jazykového svérázu. Příklad Švýcarska je snad nejtypičtější ukázkou, 
jak ideové a hospodářské společenství v nevelkém prostředí může vy- 
tvořiti stát, jehož obyvatelstvo patří ke třem rozdílným a vyhraně
ným skupinám národů, majících své vlastní národní státy.

Míra státotvorné schopnosti národa závisela vždy na míře národ
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ního uvědomění, ale ovšem potud, že v případě neuvědomělosti ná
rodní neměla, složka národní pospolitosti vůbec žádného významu; 
v případě probuzeného národního vědomí — anebo aspoň národně 
kulturní svébytnosti — podporovalo tvoření větších politických celků 
teprve tenkrát, když byly potlačeny dílčí zájmy jiného druhu a vě
domí národní pospolitosti se přeneslo do politické oblasti záměrného 
sjednocování.

Forma státních jednotek je ovšem jenom jedním pohledem na vý
voj lidských pospolitostí; obraz vývoje je dokonale pestrý a ukazuje, 
že politicky hrála otázka národních celků úlohu vlastně až druhot
nou. Národy malé počtem svých příslušníků neměly tu postavení pod
statně o nic horší než národy lidnaté. Ba skoro naopak: rozdělující 
zájmy politické, hospodářské a vůbec mocenské se mohly v prostředí 
velkých národů projevovati mnohem častěji a mnohem důrazněji než 
u národů malých. Proto vidíme, že se malé národy snáze sjednocovaly 
do politických celků. Český, maďarský, bulharský, litevský, polský 
stát mohly proto vzniknouti daleko dříve než stát sjednocující v sobě 
Francouze, Španěly, Italy nebo Němce.

Poněkud jinak se nám jeví národ jako jednotka kulturní pospoli
tosti. I když byl roztříštěn třebas na mnoho politických útvarů, nevy
plývalo z toho rozbití jeho pospolitosti jazykové nebo kulturní. Spíše 
naopak. Civilisační a kulturní duchové hodnoty nesnášejí isolace. 
V této oblasti se projevuje stupňovanou měrou nejenom soudržnost, 
ale skoro bychom mohli říci, že universalismus. Je to skoro zázračné, 
jak v dobách a okolnostech nejkrajněji nepříznivých pro vzájemný 
styk politických jednotek, při těžkých, až i katastrofálních třenicích 
politických útvarů vedoucích často až k násilným zánikům vnějších 
formací lidské pospolitosti, pronikají civilisační a kulturní statky 
přes všechny překážky a nesnáze a vítězně ovládají tam, kde se nemo- 
houcně rozbily politické formy. V tomto tvoření a rozšiřování kultur
ních hodnot učí dějiny, že nerozhodovala kvantita prostředí, ani po
četní síla národa. Sumerové a Akkadové byli maličcí národové a 
přece jejich kultura ovládla celý obrovský předoasijský svět a nasytila 
tolik jiných národů. Jak málo byli početní Řekové a co znamená do
dnes jejich kultura, ten nej důležitější základní kámen celé evropské 
vzdělanosti! V tom je kus osudové spravedlnosti světa, že tvoření nej- 
vyšších hodnot není jenom výsadou velkých. Je to ostatně zcela po
chopitelné. Menší prostředí je vždy intensivnější, vnímavější a v při
rozeném pudu sebezáchovy vydává každá jeho složka více energie než 
u velkých národů, svým průměrem vždy pasivnějších.

Dějiny lidské kultury ukazují, že s hlediska tvoření duchových 
hodnot není národů privilegovaných a odstrčených. Kolik význam
ných přínosů pochází právě od příslušníků malých národů! A jejich
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hodnota není ani s obecného, ani s ethického stanoviska o nic menší 
proto, že nebylo všem těmto přínosům dopřáno náležitě se uplatnit, 
anebo že se staly obecným lidským statkem teprve, když byly prošly 
prostředím jiného národa. Nejde však jen o vrcholné výkony a o vý
značné jednotlivce, nýbrž jde především o kulturu jako o stupeň ži
votní úrovně. Mají-li velké národy a velké státy možnost — a mravní 
závazek -—■ uplatňovat a šířit pokrok úměrně s prostředky své síly 
nebo bohatství, mohou zase malé národy daleko snáze zvládnout kul
turně sebe jako celek. To se týká nejenom kultury rozumu, ale přede
vším také kultury ducha a povahy. Ta zejména musí býti opravdová, 
aby uchránila před jakýmikoliv rozkladnými vlivy. Malé kulturní ná
rody zpravidla svým životním úsilím předbíhají dobu a jak učí zku
šenost, přinášejí lidskému pokroku těžké oběti. Ani to nesmí mýlit. 
Život je vývoj a boj a každý krok dál musí býti něčím vykoupen. Ně
komu určil osud býti tvůrcem, jinému zase divákem, ale i děti diváků 
se mohou státi tvůrci.

O zrůdách a zrůdnostech.
VÁCLAV NEUMANN.

I. Obři a trpaslíci.Zrůdnosti lidské třídíme na zrůdnosti jedince a zrůdy mnoliotné; první pak rozdělujeme na zrůdnosti celku a zrůdnosti jednotlivých částí jedincova těla.Zrůdnosti jedince jsou velmi četné, i nepočítá,me-li k nim úchylky menšího stupně. Je jich dobře popsaných několik set druhů a stále nové jsou popisovány. Vývojových úchylek je nepoměrně více než na př. nemoci způsobených nákazami a jsou stále nové popisovány, zejména v Německu, kde jejich vztah k dědičnosti jest vzhledem k sterilisačním zákonům dnes bedlivě sledován. Pro lékařství má jejich znalost velký význam, neboť mnohé z nich jsou vlastně již chorobami, jiné snižují mez přizpůsobivosti organismu, takže již obvyklé zevní podněty způsobují nemoc, konečně velice často zvyšují disposici k nejrůznějším nemocem. V tomto článku chceme si všimnouti pouze zrůdnosti celkových, v první řadě nejznámějších z nich, které vytváří jedince abnormálních rozměrů — „obry“ nebo „trpaslíky“. Musíme tu rozeznávati případy, kdy se tyto abnormální rozměry objevují už v zárodku, od případu, kdy se jedinec abnormálně vyvíjí ze zárodku normálně velikého.Zárodek může býti v celku příliš velký nebo malý. V prvém případě mluvíme o těžkýchaž obřích plodech, v druhém o t. zv. p r i m o r d i- á 1 n í m trpaslíku. U bezobratlých byly oba tyto druhy uměle vytvořeny
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