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Jan Patoóku

Co isou Òeéi?
(Malj'piehled faktu a pokus o vysvétlení)

I. Úvod
Òe5i jsou mal;i stiedoewopskf nàrod, kteú ob:irró

uzavienou, diíve veLni tèZko piÍstupnou zemi (Òechy)
a otevienou prúchozí zemí k ní piiléhající (Moravu);
jsou doby, kdy si jich ostatni Evropa bud vúbec,
nebo skoro nev5ímó, a pak se zase stóvají tematem
rozhovorú, kdy kolem nich vzniknou dramatické na-
pétí, jeL se v5ak zase uklidní, a opétje ticho, vétSi-
nou provózenejistym zahanbením. Tento asi deseti-
miliónov.j' nirod mluví téZko nauéitelnou zópadoslo-
vanskou ieÒí a piejimà sice od ostatní Evropy du-
chovné mnoho, ale vracijiZ z tèchtojazykovjzch dù-
vodú velmi màlo. Je znàmo nékolik jmen Òechú v
oblasti politiky, hudby, sportu, vyskltnou se epizo-
dické populómí osobnosti, svét literàmiîantazie znà
jenom jedno òeské jméno. dobrého vojàka Svejka.
Jinak se o tomto nàrodé, ktery se po první svétové
vólce take objevil mezi evropsklimi malymi stóty
jako jistlii faktor, nevi nic, protoZe je to triviólni a
nezajimavé nebo se to takovim zditbyt.

Jde o typickjr naly nirod. Velikost a malost neni
L,àdné od púvodu kvantitativni uróeni, pouZijeJi se
ho na nórod; nórod nemusi poóitat své du5e na desít-
ky miliónú, jeho teritorium múZe bj,t nerozlehle,
nebo dokonce nemusí existovat, a pfece múZe mít
velikost tak vàhóme nazvat Holandany malym
nàrodem, zvlóétè vsak Zidy. Velikost nóroda souvi-
sí sice s územim, nikoli viak bezprostÍedné, ale vèt-
Sinou prostiednictvím úlohy, v ní2 atribut veiikosti

tkvi púvodnéji. Ameriòane se stali kvantitativné vel-
kym nàrodem plnéním úkoiu, ktery si pfedsevzali,
dobyt kontinent, a k tomu vytvoÌilo podklad jejich
nàboZensko-svobodomyslne pojetí svèta i sebe sama,
na néjZ je tento atribut vózónjeSté hloubéji. Rusové
jsou velcí, protoZe konkretizovali od Byzance zdé-
dénou ideu imperia teritoriólnè, skokem k Tichému
oceànu a na hranice Cíny. Némci se stali velkj'mi -
a hodnè z toho je5té zbyvit - protoZe byli hlavními
nositeli evropského zópadního impéria a protoZe
nejlépe ztélesùovali univerzalitu stiedovékeho kies-
t'anství tím, Ze vóleùovali ostatní nórodnostní ele-
menty do jednoho na vychod se derouciho teritoria,
navzdory v5em hrúzàm, které s tím byly spojeny; byl
to kolonizótorsky nàrod, myslící nikoli pouze na
vlastni uZitek. A Francouzi bylijednou ,,la grande
nationo', protoZe od úpadku iímske iíSe brali vàànè
opuStèn}i úkol zastupovat, ovlódat a ochraíovatzlr-
padní Evropu.

Mohli bychom zde mluvit - paraleinè ke Kanto-
l'u rozliSovàní matematicky a dynamicky vzneÈerré-
ho, zdomócnéiemu samoziejmè ve smyslové estetic-
ké oblasti - o velikosti nórodú, kteróje hodnocena. v
tomto piípadé pomocí pojmù kvantity a dynamiil-
nosti, piióemZ by oviem byla velikost kvantitati! r í

chópànajako zaloùenó na velikosti dynamické. St a -

r'.f Ratzel byl sice opaóneho mínéní,2e totiZ velikr: t

prostoru vytvófí duchovní velikost, ale to se nóm z,l r

teprve sekundómè pravdive. Spoleórrost, kteró i:
stala v prostoru velikou, múZe tím pak èasto byt r, r

dena k velkym úkolùm, ale púvod velikosti spoóí '

sotva v prostoru. DúleZitó je v$ak jinó Ratzelo
teze, Ze totiZ prostor, na némZ zóvisi kvantitatirr
veiikost, není prostor piirozeny, nfbrZ historicl;'


