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Kaí:dé dèjinné období mó pro potomky
jistou atmosfém, jistou barvu. Myslírne-li na
staré Recko, nedovede se naée pÍedstava oddé-
lit od rytmu a barvy verÉú Homérov5ich a
go1op1sv}ích, È,ím v nós àije Vergiliem a Ho-
ratiem, kÍestanskf stÍedovèk hoÍí vèòné ài-
v5imi ivary a barvami sqy'ch katedról; tÌice-
tiletó vólka je v naéí piedstavé nerozluòné
spjata s obrazem vypólenfch vesnic, s dirmi-
mi Ékornèmi a Éiriky Svédú a císaÍskych,
konec osmnóctého století s guillotinou fran-
couzské revoluce.

Tyto piedstavy mohou byb nékdy dètinské
nebo úplnè faleéné, mohou nim blft sugero-
vóny Épatnou . romónovou literaturou nebo
nèjak1fon nóhodnfm, zcela subjektivním doj-
mem. l{emúàeme na sebe obléci skuteòn5i
Zivotní pocit lidí, kteÌí Zili staletí pied nómi
v té nebo oné déjinné situaci. Nejsme s to
znovu a autenticky proàít hrùzu, kterou pro-
àívali lidé pitého aà sedmého století pÍed
germónsklimi a asijskymi barbary, nebo hrùzu
óerného moru uprostied století òtrnóctého.
Ilistorickó véda nóm sice múZe citovat jisté
skuteònosti, avéak níÀeúí naÈí obraznosti a
naÉemu citu, aby se tèchto faktù zmocnily,
aby je tak iíkajíc obalily ù:ivjan masem. A
potom je or'Éem nejvS?é pravdépodobné, Ze se
v kaZdém z nós odrazî takovó piedstava s

trochu jinym piízvukem a odstínem, & ne-
mùàeme si na nióem or-éiit, èí pocit, nebo obraz
je bllù pravdé.

Svou vlastní dobu znóme naopak jaksi zev-
nitÍ, jsme v její kùZi. tivot kaidLého z nrís je
utkrín a uhnéten z její lótky, naÉe pamèt

je utvoiena z drobn;úch i velk;ích faktù, které
v ní ù:ijí od naÉeho détství, a Íeknèrne i trochu
déú za né, aú do vzporriínek rodiòù a dédú. V
jistém srnyslu vÈak znóme s\rou dobu méné,
neà ji budou znót budoucí historikové. Dèje
se nim jako chodcl y ploché krajiné, obklo-
pené horanii : nevidí, co je za nimi, a nevidí
óasto, co mu zakrj'và nejbliàéí zókrut cesty,
zastínén;i stromem nebo zdí.

Jak budou vidét budoucí historikové na3i
dobu,. v jakfch souvislostech se jim obj,aví s

minull;imi obdobími dèjin, jakou bude mít
pro né barvu, jakou atmosférou bude o'bklo-
pena ? Do jaké míry se bude shodovat z1tétn/a
piedstava budoucích s naéím intimním ùivoí-
ním pocitem ? Bude se jim laké zdat na naÉí
dotrè a na naSich àivotech nejnópa,dnéj5í a
nejdùleàitéjéí to, s òím se denné potÍkóme,
òím trpíme, co se nóm tak kruté zaiezínti d<t
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