
Člověk hledající a zvědavý.
VLADIMÍR GROII.

Cesty zvídavosti lidského ducha jsou plny překážek, nepochopení, 
úsilí leckdy marného, a často i prudkých dramatických rozporů. 
Úžasné a podivuhodné pokroky přírodních věd a techniky obracejí 
se závratným chvatem listy v knize lidského vědění. Přinášejíce ře
šení jednoho problému, ocitají se tváří v tvář tušeným i netušeným, 
možnostem dalšího poznávání. Avšak tento člověkův boj, aby věděl 
a uměl nové věci, tají v sobě často příčiny velkých utrpení: nikoliv 
jenom takových, jimiž se musí vykupovati každá nová pravda a 
nové poznání, nýbrž leckdy utrpení mnohem závažnějších, jejichž 
kořen tkví v tom, že život jako celek při veškeré své různotvárnosti 
a rozmanitosti je přece jenom společenství vázané určitým řádem 
a zákonitostí, jež nesnášejí jednostranných vybočení a opomíjení 
jiných složek, stejně důležitých pro zachování všeho života. Velká 
stavba pospolitého života a dění předpokládá úměrnost a soulad, 
nemá-li dojiti k poruchám. Člověk se nesmí podobati onomu čaro
ději z Goethovy ballady: nestačí jenom vyvolat duchy, ale musíme 
také vědět, jak jim poroučet a udržovat je v poslušnosti.

Neznámé a tajemné neleží jenom kolem nás a před námi, nýbrž 
i za námi. A nejsou to jenom poznatky, které zůstaly mimo hranice 
a dosah vědění a umění té které doby, čekajíce, až přijde čas, kdy 
se k nim vzepne lidský rozum a uchvátí je; je přemnoho toho, co 
Znaly a dovedly dřívější věky a co zapadlo do temna zapomenutí 
vůbec anebo zanechalo po sobě jenom slabé stopy. Cesta po těchto 
stopách, jejímž konečným cílem je poznání toho, co bylo, není 
méně namáhavá a méně poutavá než cesta za poznáním nového 
v průběhu věků a cizího pro lidskou zkušenost. Ba leckdy je takové 
poznávání minulého a objevování zapadlého naplněno dobrodruž
nými zážitky prvého řádu. Za hranice toho, co dosud nebylo po
znáno, vede nás předpoklad, že tam něco najdeme, na co — jak se 
zdá -—- poukazují rozmanité náznaky. Selžou-li i nejpřesnější pra
covní methody, zbývá nám aspoň poloviční útěcha, že totiž před
poklad nebyl správný a můžeme hledati jiná vysvětlení před
pokladů. Avšak víme-li, že něco bylo známo, že existovalo, že pů
sobilo a přece nedovedeme poznati, jaké to bylo, jak to vzniklo a 
jak to působilo, pak je v tom kus tragedie lidské bezmocnosti. Ne- 
rovná-li se nejdobrodružnějšímu románu četba o tom, jak dospěli 
na př. Rawlinson a Grottefend k rozluštění klínového písma, není-li 
nejrafinovanější detektivní příběh převýšen historií toho, jak třeba 
náš prof. Hrozný vnikl do tajemství jazyka Hethitů, do hethitských
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hieroglyfů, do protoindického písma? A kolik tragické bezmocnosti 
se skrývá v stále marném úsilí tolika pokolení a tolika bystrých 
hlav, aby rozluštily sfingu etruského jazyka! Nejde tu o něco od
lehlého, z kouta historického haraburdí vytaženého, nýbrž o jazyk 
národa na poli kultury velmi významného, jehož hlavní část života 
se odehrávala na světle historie, v Itálii, ve styku s národy, jejichž 
jazyk a vzdělanost jsou pilířem evropské kultury; etruský jazyk do- 
hasínal v římském prostředí, v době plné historického a jazykového 
zájmu a uěený císař Klaudius jistě nebyl jediný, kdo z Římanů 
Znal etrustinu ještě zu císařské doby. Římané si byli vědomi, že pře
jali od Etrusků rozmanité obyěeje, formy, slova; dodnes je zacho
váno několik tisíc etruských nápisů, nějaký poěet z nich je dokonce 
latinsko-etruských, ale přesto všechno se v tomto jazyce dosud ne
vyznáme. Nepodařilo se ani rozlustiti ěíslovky, třebaže jsou zacho- 
vány také na hracích kostkách, ba nepodařilo se ani na dvojjazyč
ných nápisech urěiti, která z etruských slov odpovídají latinským! 
Po každé, když se podařilo poznati nějaký jiný zapomenutý jazyk, 
rozlustiti a zuřaditi jeho složení, byly všechny nově získané metho- 
dické i věcné prostředky obráceny znova na etrustinu; nebylo me- 
thody, které by se na ní nebylo zkusilo a přece všechno dosud 
marné. Tento příklad budiž uveden za mnohé jiné. Je pravda, že 
mezery v poznání toho, co bylo, zůstávají dluhem jenom na té po
ložce lidského života, která značí touhu po vědění a pocit spokoje
nosti z poznaného; t. zv. praktický život netrpí tím přímé úhony, 
jakou zkouší na př. tím, že se původ, rozpoznání a léčba zhoubných 
nádorů dosud vymykají vládě člověka. Na výboji za tím, co dosud 
nikdo nepoznal, dovedeme klidněji snáseti neúspěchy, protože 
vždycky zbývá možnost, že měříme lidské síly s něčím, co je pří
padně mocnější než ony a kde tedy neúspěch neznamená ještě 
ústup. Takové útěchy jsou však zbaveni ti, kdo ztroskotávají na vý
pravách objevujících zapomenuté hodnoty: tu nezdar znamená 
přiznání, že zůstáváme pozadu. Dramatiěnost objevitelských cest 
do neznámých končin vědění a strázně zklamání zakoušejí ovšem 
jenom ti, jimž se poznávání stalo životním údělem, a ti se zpravidla 
neradi sdělují o své zážitky provázející jejich pouť.

Člověk-jedinec, článek pospolitosti, jdoucí za svým vezdejším za
městnáním, má k poznané i nepoznané minulosti svůj zvláštní vztah, 
v němž se uplatňují především dvě složky: mravní a citová. Kam 
až sahá lidská paměť, sloužily minulé příběhy, ať už skutečné nebo 
vybájené, jako mravní měřítko činů přítomných a není vychovatel- 
ské soustavy, která by tímto prostředkem opovrhla, stejně jako není 
jedince, jenž by dovedl tohoto měřítka neužívati. Nejrozsáhlejší 
měrou se tu ovšem uplatňuje subjektivnost, nejen ve výběru a hod-

306



nocenî, ale i v tom, že člověk, i když uznává hodnotu příkladů a 
dřívějších zkušeností, zřídka kdy se jimi řídí a o ně se opírá. Zpra- 
vidla si z nich vybírá jenom to, co se mu hodí; proto byla tak lec
která Amerika objevována po několikáté. Citová složka zájmu o 
minulost tryská z chvilek, kdy si člověk uvědomuje krátkost svého 
Života tváří v tvář dlouhému časovému odstupu, zejména, když je 
toto dojetí ještě zesíleno závanem tajemna a tušenou blízkostí ně
jakého projevu toho, čemu se říká „onen svět“. Proto je tolik zájmu 
o pozůstatky mrtvých, o hrobky, hrobní nářadí. Vedle toho pak 
cítí člověk přes vzdálenost věků jakousi solidaritu se svými dávnými 
předchůdci, vyplývající z toho, že čím více dávají čas a přemíra 
událostí člověkovi pocítiti rozdíl mezi oním velkým a složitým, 
co se bez ustání valí, a mezi jedincem s jeho drobnými zájmy, 
tím toužněji a s pocitem jakéhosi radostného dostiučinění vítá 
památku nebo stopu, která mu jasně říká, že kdysi a kdesi byl 
také takový jedinec se svým malým světem a drobnými zájmy. 
Jsou mnozí, jež ponechává chladnými velebnost katedrály, proslulé 
umělecké památky, ale jsou zaujati rozpustilým nápadem kamení
kovým, vtěleným do nějakého chrliče nebo vytesané ozdůbky. Nad 
vzácnou umělost illuminované knihy středověkých modliteb nebo 
písní klade leckdo měrou svého zájmu prostořeký přípisek uživatele 
této památky. Přepych a nádhera Tutanchamonovy hrobky oslňuje, 
ale mnohé dojímá třeba jenom králův kapesník, v němž chtěl kdysi 
lupič odnésti z hrobky prsteny. Novodobý člověk provází sice úsmě
vem někdejší záliby v relikviích, jako byly na př. kůže z Evina prsu, 
mléko panny Marie, kůstka z děťátka zavražděného na Herodův 
rozkaz, ale což se tato exotika vymykají tak příliš z kultu osobních 
památek a ostatků? Drobné zájmy a potřeby vynikajících jednot
livců zajímají mnohé lidi často více než skutečná osobnost a práce. 
A tak se uzavírá kruh: patří do něho i touha po poznání pracné 
hledaném i prostá zvědavost. V jednom však zůstává rozdíl: sku
tečná věda se nerozpakuje říci: nevím, ba pokládá toto nevědění 
za určitých okolností samo za zisk odstraňujíc legendy a dohady, 
byť i úctyhodně staré a vkořeněné. To je právě, co se tak často 
nechápe. Lidé nerozumějí, proč věda odklízí legendu, i když ne
dovede zatím na její místo postaviti žádné positivní poznání. I věda 
ovšem musí pracovati někdy s hypothesami, ale ty mají takový vý
znam jako lešení na stavbě: zatímně vypomáhají, dočasně nahra
zují, ale nejsou účelem stavby ani stavbou samou. Naproti tomu 
prostý zvědavec neuznává možnost, že opravdu něco nemusí býti 
známo; věří nejvýše jen, že jeho informátor to nezná. Prostý zvě
davec se musí setkávati jenom s určitostí a konkrétností; kde mu 
nestačí skutečné poznatky, tam nastupuje fikce, legenda, domněnky,
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ale pro našeho zvědavce mají všechny platnost pravdy. Ba často 
čím méně se dají dokazovati, tím horlivěji jsou vyznávány a hájeny. 
I rostlinka tohoto zrůdného fanatismu vyrůstá z kořene dychtění 
po vědomostech, ale její růst byl pokažen, poněvadž, nemohla do 
sebe vsáknouti dostatek vláhy skutečného vědění a zúrodniti se 
dostatkem pokory a vytrvalosti potřebné k opravdové pouti za ne
známým.

Populační politika Německa.
BOHUMIL SEKLA.

Populační vývoj celé západoevropské civilisační oblasti v moderní 
době je možno označit v celku jako kritický; jest ve znamení krise, 
obratu nebo zlomu od dosavadní vývíojové tendence. Tato krise je tím 
výraznější, že těsně před ní předcházelo období neobyčejného, v dosa
vadní historii naprosto jedinečného populačního rozmachu v této 
oblasti. Začátkem 19. století, tedy asi před 140 lety, čítala celá Evropa 
asi 175 milionů obyvatel. Jak uvádí známý populacionista německý 
Friedrich Burgdörfer, jest pro tuto dobu odhad počtu obyvatel hlavních 
evropských států tento: Rusko asi 35 milionů, Francie asi 27 milionů, 
Německo asi 23 milionů, Italie asi 17 milionů, Velká Britanie s Irskem 
asi 16 milionů. — Dnes čítá Evropa přes 500 milionů obyvatel, tedy 
skoro trojnásobný počet než v dobách Maltliusových; populační odbor
níci všech evropských zemí však naprosto nesdílejí jeho obav z přelid
nění, nýbrž souhlasně vyvozují ze svých rozborů pohybu počtu obyva
telstva diagnosu populační krise a kreslí naopak nebezpečí vylidnění 
— ovšem každý především pro svůj národ nebo stát.

Německo prožívalo tento kritický vývoj svého obyvatelstva způsobem 
zvlášť intensivním a příznačným. Devatenácté století, zejména jeho druhá 
třetina, znamená pro Německo naprosto jedinečný populační růst, jehož 
vrcholu je dosaženo kolem r. 1875, kdy porodnost (počet živě naroze
ných dětí ročně na 1000 obyvatel) přesáhla číslici 40. Po tomto vrcholu 
však následuje obrat; skutečný zásadní obrat, nikoli jen dobová výchylka, 
která by se příštím vývojem zase vyrovnala. Porodnost systematicky 
klesá rok od roku, takže na začátku našeho století vykazuje Německo 
kolem 35 porodů na 1000 obyvatel, r. 1910 již jen necelých 30, a těsně 
před začátkem světové Války pouze necelých 27 na 1000. Světová válka 
znamená ovšem také pro Německo hluboký populační otřes; Burgdörfer 
vypočítává kromě 2 milionů mužů padlých na bojišti a asi 1 milionu 
občanských úmrtí, zaviněných strádáním, jež přivodila blokáda Německa, 
další ztrátu 3-*/2 milionu nenarozených, neboť následkem války
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