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Se ctíti, znáti, sebou vlasti,
tof v život nejvíc síly klásti.

Tennyson.

I.

Miláčku,  včera  večer  vypravovala  mi  Emma,  že  jsi  se  ptal,  odkud
přicházejí  malé  dítky.  Odpověděla  ti,  že  já  ti  to  budu  moci  asi  lépe
vysvětliti  než  ona.  Pokusím  se  o  to  tedy,  neboť  těší  mne,  že  se  už
rozumně tážeš; a ráda ti povím, odkud přicházejí malé dítky, pokud to už
teď dovedeš pochopiti. Zároveň ti také povím, jak jsi před šesti lety k nám
přišel,  když jsi  byl  ještě tak maličký a nemotorný,  jako malý bratříček,
jemuž  ještě  nejsou  tři  neděle,  Z  tehdejší  doby,  kdy  jsi  byl  takovým
děťátkem, nepamatuješ se na nic,  neboť také pamět musí  teprve růst
jako naše tělo, a málo kdy se pamatujeme na to, co se stalo před naším
třetím rokem.

Říkáme-li, že je někomu tolik a tolik let, míníme léta od doby, kdy byl
novorozeným děťátkem. Na př. strýci Karlovi, který je tak veliký a silný a s
tebou si tak rád hrává na koně, jest právě dvacet let. To znamená, že
uplynulo dvacet let, co byl děťátkem, A babička, které jest dvaašedesát
let, byla před dvaašedesáti lety také jen děťátkem. Její maminka ji také
opatrovala, ošetřovala a vychovala z ní rozumné děvče, které se pak za
tvého dědečka vdalo. A jeden nebo dva roky na to dostala babička také
děťátko, to jsem byla já; neboť babička byla mojí maminkou, jako jsem já
maminkou tvojí. Babička pečovala a starala se o mne laskavě, když jsem
byla malá, jako já jsem se o tebe, miláčku, starala. Potom, když jsem
vyrostla a  byla velkým děvčetem, poznala jsem tvého tatínka.  Poznali
jsme, že naše náklonností, naše myšlenky, naše názory jsou si podobny,
a musili jsme se míti rádi. Tak jsme se rozhodli, stati se manžely, to jest
žiti  pospolu a býti  sobě dobrými soudruhy v životě a konati  jako dobří
rodiče svoji  povinnost,  až by se nám dostalo  dětí.  A dostali  jsme pak
nejdříve tebe, a bez mála po pěti letech přišel teď bratříček. Jak vidíš,
malé  děti  dorůstají,  a  bývají  z  nich  mladá  děvčata  a  jinoši;  a  když
dorostou a vejdou v manželství, mají zase děti.



Když  pak  lidé  sestárnou,  stále  více  slábnou  a  konečně  zemrou.
Onemocnějí-li, mohou také dříve zemřít, někdy už v dětském věku. Ale i
kdyby nestonali, přece jednou seslábnou a zmalátnějí stářím a pokojně
umrou, když na světě dokonali svou práci a svou povinnost. A v dílech
jejich  pokračují  mužové  a  ženy,  které  jsou  jejich  děti.  Tak  i  jednou
dorostou ti, kdož jsou teď dětmi, a budou pomáhati rodičům, a i ty budeš
mezi nimi.



II.

Děvčátka  a  chlapečkové  nejsou  jediná  stvoření,  která  přicházejí  na
svět, dorůstají, a když sestárnou, umírají. Tak děje se všem zvířatům a
květinám.

Pamatuješ  se  zajisté,  že  naše  věrná,  stará  »Diana«  v  loni  v  zimě
zemřela. Byla vždy u nás od svého narození, šestnáct plných roků, což je
pro psa vysoký věk.

Strýčkův  »Ořech«,  který  je  dosud  tak  zdravý  a  silný,  byl  jedním  z
Dianiných mláďat. Neboť když byla Diana mladší, měla dva– nebo třikrát
mladé psíčky, to byly její dětičky, jako jsou koťátka dětičky kočky. Víš, že
mladou ovečku nazýváme beránkem, a mladou kravičku telátkem. Když
se  mláďata  narodí,  nejsou  však  tak  bezradná  jako  malé  děti.  Neboť
beránci, telátka a ostatní mladá zvířata rostou velice rychle a mohou se
mnohem dříve starati o sebe než dítě. A ježto si dětí nemohou tak dlouho
pomoci,  potřebují  pečlivého  ošetřování  matčina  a  po  celé  mládí  péče
otcovy i maminčiny až do své samostatnosti.

Zemrou-li  stará zvířata,  dorůstají  jejich mláďata a nastupují  na jejich
místa. Totéž se děje s květinami a stromy. Nemají sice mladé či děti, ale
mají  semínka,  z  nichž  může  vyrůst  květina  nebo  strom  téhož  druhu,
zasadí-li se do země a kořeny a výhonky tam zapustí. Pamatuješ se, že
jsme v létě měli v zahradě hezounké, červeně kvetoucí boby, z nichž staly
se  dlouhé  zelené  lusky, které  jsme  občas  trhali  k  obědu,  dokud  byly
mladé a měkké. Víš také, že tyto rostliny, když nastala zima, zvadly a
zašly. Některé z nejpěknějších lusků jsme však neotrhali, ale nechali jsme
je uzrát a potom teprve jsme je sebrali a uschovali přes zimu boby z nich
– to jsou semena rostliny. A teď jsme semena tato v zahradě zaseli a už
opět rostou. Pnou se do výše a kvetou, aby letos daly novou žeň.

Víš  také,  že  stejně  tomu  jest  se  zeleným  hráškem  a  mnohými
luštěninami. Jsou však rostliny, které nezajdou, nadejde-li zima, ač jejich
listy a lodyhy zvadnou a zmizejí. Mnohé jako náprstník a některé kopřivy
trvají dvě léta a kvetou až v druhém roce; jiné jako fialka a petrklíč trvají
několik let, kvetou každé jaro, nasazují semena a odkládají na zimu listy.

Stromy  žijí  mnoho  let  a  mají  každý  rok  květy  a  plody, v  nichž  jest
semeno. Duby jsou až desetkráte tak staré jako lidé. A vyššího věku než



duby  dosahují  tisy  a  některé  jiné  cizokrajné  stromy. Ale  i  tyto  stromy
ponenáhlu uschnou a zajdou. Z jejich žaludů však, semen dubů, rostou
opět mladé doubky. Tak udržuje se týž druh rostlin, stromů, zvířat a lidí na
světě týmže rozením.



III.

Viděl jsi, že s počátku byly všechny rostliny a stromy malými semínky. A
také všechna zvířata i lidé byli nejdříve semeny. Bude ti to snad divné.
Porozumíš tomu lépe, vzpomeneš-li, že ptáčátka klubou se z vajíček. Hle,
vajíčka  jsou  zrnka,  semena  starých  ptáků.  Každé  jest  obloženo
skořápkou, jako semeno květiny má skořápku nebo slupku. Vejce jsou
uvnitř měkká, semena bývají uvnitř pevná nebo tuhá.

Víš také, že semena dle druhů mají různou podobu, dle druhu květin.
Ptačí vajíčka různí se také barvou a podobou podle druhu ptáků, kteří je
do svého hnízda snesli.  Neboť vajíčka nesázejí  do země jako semena
květin. Ptáci stavívají si dohromady hnízdečko, a do něho klade samička
vajíčka,  která  vyrostla  v  jejím  vlastním  těle  jako  semínka  na  rostlině.
Menší ptáčkové, na př. pěnkavy, střízlíkové, čermáčkové, jejichž mláďata
jsou velmi choulostivá, vystýlají svá hnízda mechem, vlnou anebo peřím
a  mláďata  jejich  mají,  jakmile  se  vylíhnou  a  ze  skořápek  proklovají,
měkkou, teplou postýlku.

Když  samička  vejce  do  hnízda  uložila,  opatrně  se  na  ně  posadí  a
zakryje je svým teplým tělem a křídly, aby je vyseděla. Tak sedí ptačí
maminka několik  dní  a  opouští  hnízdo vždy jen na chvilku,  aby vejce
nevychladla.  Sameček  zatím  přináší  jí  potravu.  U  některých  druhů
samečkové a samičky sedí střídavě na hnízdě.

V té době vyrůstá v každém zahřívaném vejcí; ptačí mládě a když jest
dostatečně  silno,  proklove  skořápku  a  vejce.  Nejdříve  vylíhlí  ptáčkové
mají jen drobné peříčko, zvané pýří. Brzy však naroste jim a mohou také
lítat  anebo běhat.  Však víš,  jak  kuřátka roztomile  pobíhají,  sotva jsou
několik  dní  na  světě.  Dokud  ptáčátka  nejsou  dosti  silna,  aby  mohla
hnízdo opustit,  nosí jim rodiče potravu a je krmí; když hnízdo opustí a
poletují, učí je rodiče, jak mají si potravu hledati.

Nepřipomíná  to  způsob,  jak  rodiče,  lidé  pečují  o  své  chlapečky  a
holčičky? Ptáci jsou také starostliví a něžni ke svým dítkám a v tom

podobají  se  nám  tak,  že  můžeme  v  nich  viděti  skorem  své  vlastní
bratříčky a sestřičky. Kdo by mohl býti kdy k ptáčeti nepřívětivý?



IV.

Nyní  se podívejme,  v  čem jsou si  malé dítky  a  ptáčátka a květinky
nejdříve podobny. Jest to způsob, jakým se všichni vyvíjejí ze semínek či
zárodků, vajíček. Lépe porozumíš, jak se děťátko vyvíjí a rodí, poznáš-li,
jak roste poupě květiny. Budeš-li pozorovati květinu a její semínko, naučíš
se, že stejně rodí se zvířátka a dětičky.

Víš, že jen ženy mívají dětičky a ne mužové. Také jen samičky ptačí
kladou vajíčka a ne samečkové.

Také květiny mají ženské a mužské květy. V mužských květech jsou
semínka tak malá, že jednotlivě nemůžeme jich rozeznat, vidíme je jenom
jako žlutý pel.  V ženských květech rostou však semínka někdy hodně
veliká. Mužský květ dodává část svého pelu čili  semínek, aby semínko
ženského květu mohlo růst. Kdyby se tak nedělo, nemělo by sémě dosti
síly k tomu. Stejně děje se se zvířaty a lidmi.

Prohlédneme si květ okurky nebo melounu a rozebereme jejich květy, v
nichž je vše zřetelněji vidět než u menších kvítků.



V.

Podívej se na tykev a na jejích pět nebo šest krásných žlutých květů.
Na  první  pohled  zdálo  by  se,  že  všechny  květy  vypadají  stejně;
přihlédneš-li však, uzříš ve dvou nebo ve třech zelený, jako angrešt tlustý
uzlík tam, kde květ se k lodyze upíná. Až k jednomu konci toho uzlíku
sáhá lodyha. Na druhém konci otevírají se žluté květní lístky. V tom uzlíku
tvoří  se  seménka.  Botanikové  –  to  jsou  lidé,  kteří  pozorují  květiny  –
nazývají  jej  semenníkem.  Uznalí,  že  seménka  jsou  vajíčka  rostliny.
Podobný uzlík mají prvosenky, růže, fuchsie a mnohé jiné květiny. A v
nějaké  podobě  najdeme  ho  uprostřed  každého  ženského  nebo
semenoplodného květu. Tyto dva, tři květy s uzlíky jsou květy ženské a
budou míti  plody čili  semena. Ostatní dva nebo tři  květy, které nemají
uzlíky nebo semenníky, jsou květy mužské a nebudou míti plodů neboli
semen.

Budeš-li pozorovati oba druhy květů den jak den, až odkvetou, uvidíš,
že  mužský  květ  uvadne  a  opadne,  u  ženského  květu  žluté  listy  také
uvadnou, ale zelený uzel  poroste dál  a bude větší  a větší,  až vyroste
tykev.

Každý plod stromu nebo květiny jest tedy vyrostlý semenník jednoho
květu. Jablko jest semenník květu jabloně, fík semenník květu smokvoně,
a hrozen vína semenník jednoho z kvítků vinné révy. Však víš, že uvnitř
těchto plodů jsou zrnka či jádra, která jsou jejich semeny.

Víš  také,  že,  rozřízneme-li  plod,  na  př.  jablko,  abychom  je  snědli,
najdeme v něm množství semének. Kdybychom je byli nechali uzrát a do
země je zasadili, byla by vyrostla z každého jadérka jabloňka.



VI.

Vídíš-li, že mužské květy nemají plodů, pomyslíš si, že jsou neužitečny.
Ale  tomu  není  tak.  Mužské  květy  chovají  onen  květový  žlutý  prášek,
drobná zrnka, jež slují pel, o nichž jsme už mluvili; jest to sémě mužských
květů.  Prohlédneme-li  si  mužský  květ,  spatříme  uvnitř  tlustou,  bílou
čnělku,  jejíž  vrchní  konec  jest  pokryt  žlutým  práškem,  který  jest
nepostradatelný pro vzrůst semének. Ale jak se dostane pel z mužského
květu k ženskému, když se nemohou pohybovati a se nedotýkají?

To uvidíš, pohlédneš-li do vnitřního kalíšku ženského květu, tam uzříš
také  čnělku,  která  vychází  ze  semenníku  a  z  květu  vyčuhuje.  Jest
podobna čnělce v květu mužském, ale jest bez pelu. Její vrchní konec
jest drsný a lepkavou tekutinou obložený. Vane-li vítr a odvane žlutý pel a
zanese jedno nebo dvě zrníčka na ženskou čnělku, zachytí se a přilepí.
Tak u lísek, vrb, travin a obilin.

Ale u většiny květin bývá pel zanášen ještě jiným způsobem.



VII.

Viz  včeličku,  jak  tu  poletuje.  Hledá  med  a  sedá  na  mužský  květ.
Přilákala ji vůně, anebo ví ze zkušenosti, že na dně květu najde kapku
medu.

Med vysaje, ale ta kapka nedostačuje, aby letěla s ní do úlu. Letí tedy
dále a usedne třeba na ženský květ, hledajíc i tu med.

Takto  poletujíc  s  květu  na  květ  koná  více  než  sbírání  medu.  Z
mužského květu  stírá  tělem trochu  volného pelu,  který  se  zachytil  na
jejích  drobných  chloupcích.  A  na  ženském  květě  otřela  tento  pel  o
lepkavou  čnělku.  Tak  děje  se  nejednou,  neboť  ostatní  včely  také
navštěvují  květy  a  přinášejí  dostatek  pelu  pro  všechna  seménka  v
kalíšku.  Vidíš  tedy,  že  mužské  i  ženské  květy  vydávají  med  za  tím
účelem, aby přilákaly včely, moly, mouchy a jiný hmyz, který med miluje, a
hmyz pak roznáší pel s květiny na květinu. Z některých květin sbírají včely
pel samy, přilepí si ho na nožky a odnesou do úlu, ale i při tom poletují s
květu na květ a trousí při tom na ně prášek.



VIII.

Ženský květ na to vadne a svrašťuje se, kdežto semenník zduřuje a
nabíhá. Seménka v semenníku potřebují šťávy a zvětšují se, když se pel
s nimi smísil. Čím více plod zraje, tím více zraje i sémě v něm.

Není stejná doba květu a vzrůstu semen u květin a rostlin. U některých
druhů trvá několik dnů, u jiných mnoho neděl a měsíců. Rostlina neklade
sémě do země jako pták klade vajíčka. Nejčastěji  padá sémě na zem,
uzrálo-li. Anebo je ptáci a jiná zvířata zanášejí.

Není-li  sémě uzavřeno v plodu, může je i  vítr  odvanouti,  jak vidíš u
kopřiv a blatouchů. Viděls také, že v odlehlých ulicích roste tráva. Vítr tam
zanesl sémě. A vniklo-li jen málo do země a našlo vlhko a teplo, změkne
jeho slupka nebo kůže, až praskne, na jednom konci vykoukne výhonek,
na druhém kořínek a nová rostlina začne růsti.



IX.

Tak poznal jsi, že květiny svoje semeno musí ponechati náhodě, kdežto
ptáci  kladou vejce,  ale  starají  se o  ně a tak  dlouho na nich sedí,  až
mláďata se vylíhnou, a mladé krmí, až se mohou samy o sebe starati.
Jsou některé druhy nižších zvířat, želvy, krokodílové a ryby, a ta kladou
také vejce, a také tak málo se o ně starají jako rostliny. Jiná zvířata mají
vyvinutou lásku mateřskou. Mravenci a včely na př. hlídají ostražitě svá
vajíčka  a  pozorně krmí  mláďata.  Známe také rybku,  která  ve  vodě si
buduje  hnízdečko  z  kořínků  a  do  něho  klade  vajíčka,  zvané  jikry.
Sameček bývá na stráži, a tak dlouho odhání jiné ryby od hnízda, dokud
se mláďata nevylíhnou.

Také jsou hadi, kteří se nějaký čas o mláďata starají. Had python stočí
se  na  svých  vejcích  a  zahřívá  je  tak  jako  kterýkoli  pták.  Vidíš  tedy,
miláčku, jak rozdílná jest láska a starostlivost rodičovská, a jak mohutní u
zvířat vyšších, ptáků a savců. (Savci jsou zvířata, která svá mláďata kojí.)

Savci se připravují k mláďatům, vyhledávajíce bezpečné místo. Někteří
stavějí si hnízda nebo doupata, jako bobr anebo veveřička. Mnohá zvířata
učí  svá  mláďata  užívati  hbitě  svých údů a  hrávají  si  s  nimi.  Také jim
ukazují nejlepší místa, kde mají hledat potravu.

A již jsme u nejvyvinutější péče a lásky rodičů u nejvýše stojících tvorů,
u lidí.  Nejlepším důkazem duševního pokroku národa jest  rovnoměrná
péče o vychování všech dětí, děvčat jako hochů.

Dítky potřebují tělesné i duševní péče rodičů daleko nutněji než zvířata.
Však víš: děťátka nemají teplého pýří jako ptáčátka nebo měkkou vlnu
jako beránkové, nebo teplý kožich jako koťátka.

Za to mají děťátka měkké kolébky s teplými peřinkami a povlaky. Mají
hezké šatičky, punčošky, čepičky a pláštíky. A to vše musí obstarati láska
a péče rodičů.



X.

Nyní už lépe pochopíme, kterak podobně vznikají rostliny, zvířata i lidé.
Zvířata mají podobné části neboli údy, jaké jsme viděli u rostlin, a slouží
jim k témuž účelu. Také samičky ptačí a savčí mají jako květiny semenník
se seménky neboli  vajíčky, z nichž se vyvíjejí  mláďata. Nemůžeme ho
vidět, poněvadž jest uvnitř těla na místě dobře chráněném pod srdcem
matčiným.

A také ptáci a savci samečkové mají, když dorostli, to, co u květin jest
pel: sémě, nutné, aby z ženského semene se vyvinulo mládě. O ptácích
víme,  že  semeno  jejich  roste  rychle,  že  je  z  něho  vejce  s  tvrdou
skořápkou, které pak ptačí maminka klade do svého hnízdečka a na něm
tak dlouho sedí zahřívajíc je, až se z něho stane ptáče.

V savcích nerostou vajíčka tak rychle a nemají tvrdé skořápky, nýbrž
zůstanou v těle matčině,  v měkkém a teplém obalu tak dlouho, až se
narodí  z  nich  mladé.  Doba,  kdy  se  narodí,  jest  různá jak  u  semének
květinových, tak i u různých druhů zvířat. U psíčků trvá to devět neděl, u
děťátka  devět  měsíců.  Ale  všude  u  květin,  zvířat  i  dětí  rostou  maličtí
nejdříve jako seménka a vajíčka v těle matčině, až dostatečně vyrostla,
aby mohla žiti samostatně.

Ony důležité části těla, které jsou podobny těm údům květin, v nichž
vzniká símě, vyvíjejí se ponenáhlu, když děti  v člověka dorůstají. Jsou
jako něžná poupata květin.  Víš  zajisté,  jak  to  škodí  květu,  je-li  poupě
poškozeno. Pochopíš tedy, jak jest důležito, aby si děti s těmito údy nikdy
nehrály a jích nedráždily. Děti  a mladí lidé musí vůbec v této věci býti
nejvýš opatrní. Nejen pro udržení vlastního zdraví, ale také, aby jednou
později sami měli zdravé dítky.



XI.

Chápeš již, že se u zvířat matky a mláďata tak milují. A více ještě, drahé
dítě, proč my dva, ty a já, tvoje matka se máme tak rádi. Také ty jsi měkce
a teple spočíval pod mým srdcem plných devět měsíců. Ač jsi se stával
těžší a těžší,  čím větší jsi  byl,  nebyla jsem přece netrpělivá a mrzutá,
neboť říkala jsem si: »Pomáhám tvořiti zlaté děťátko, které budu něžně
milovat a které bude opět milovat mne.«

Neboť, milé dítě, láska jest nejlepší v celém životě. Moudří praví,  že
lidská láska pochází z lásky dítěte a matky.

Tomu sama věřím; neboť pohleď, jak už máš svého malého bratříčka
rád,  který  je  posud tak  bezradný a  nemůže ti  lásku opětovat.  Ty víš,
jakým štěstím jest pro tebe láska matčina, a chceš, aby to štěstí pocítil i
bratříček, ať už ti je může oplatit či ne.

A tak učíme se lásku věnovati dále, bez opětování, bez odměny, nejen
všem lidem, ale všem tvorům vůbec. Neboť víme, že povstali jako my a
jako my pociťují starost i bolest. Mnozí vyciťují také laskavost. Neslyšel jsi
už řehtat koně, přiblížil-li se, kdo byl k němu laskav?

Víš také, jak spokojeně předou kočičky, hladíš-li je. A pohled na našeho
dobráka psa »Ořecha«, jak stojí vedle tebe a na tebe hledí. Celou tu dobu
vrtěl radostně ocasem, byl šťasten, že nás slyšel mluviti laskavá slova,
ačkoli jsme jeho jména ani nevyslovili. Takový vliv má láska na zvířata,
dáme-li ji jím na jevo. Jest mnoho příkladů lásky a věrnosti, již osvědčili
psi, sloni, koně, opice a jiná zvířata, mnohdy i vlastní život nasazujíce.
Tak  vypravuje  básník  o  statečném psu,»Roverovi«,  který  bez  vyzvání
vskočil do hořícího domu a vynesl z plamenů malé dítě, ač při tom oslepl
a  málem  sám  uhořel.  O  ptácích  a  jiných  zvířatech  víme,  že  nepřijali
potravy a zahynuli hladem, když ztratili člověka, kterého milovali.

Také  sobě  projevují  zvířata  lásku  a  náklonnost,  a  někdy  živí  cizí
mláďata, která pozbyla rodičův, anebo jim poskytují pomoc, když jsou v
nebezpečí.

Rodičovská láska ptáků a některých jiných zvířat  jest  tak mocná, že
matka i otec odváží se pro svá mláďata i života a raději s nimi zemrou,
než by je opustili.



XII.

Poznali jsme, jak jsou si podobny počátky všech bytostí. Vidíme, že i
nejmenší z nich cítí a jednají tak jako lidé; ba že vyšší druhy zvířat mohou
býti stejně zmužilé a věrné, jak to chválíme u člověka. A v tom není nic
odporného nebo zahanbujícího, že jsme si podobni tělem a ušlechtilými
vlastnostmi ducha s tvory jinými.

Neboť  úcta  k  vyššímu  stupni  našeho  vlastního  vývoje  netrpí
porovnáním s bytostmi pod námi stojícími.  Spíše jsme vedeni  k tomu,
abychom si  vážili  všech bytostí,  a poznáváme, že jest možno, aby se
člověk dále vyvíjel, což bude se díti jeho svědomitou snahou k čistšímu
cíli. Bude-li se snažiti o čistší život, nebudou míti nízké tužby na člověka
vliv, neboť bude své činy a vášně říditi dokonalou znalostí a pozorováním
přírody.  Má  tudíž  každý  z  nás  ve  své  moci,  aby  stoupal  po  žebříku
rozumu a moudrosti, a nejen sám stával se lepším, ale i pomáhal množiti
dobro kolem sebe. Čím rozumnější a mocnější budeme, tím více poroste
v nás vědomí povinnosti, abychom přispívali nikoli k žalosti, ale k radosti
spolutvorů méně šťastných, nechť jsou to zvířata nebo květiny.
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