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I

Všechny myšlénky Theodora
Nováka nesoucí se k ch)-

niovu, všecky jeho vzpomínky
splácené rodišti, sedaly na le-

snaté strán eskomoravského
pohoí, bloudily v hlubokých
horských údolích okolí rodné
Litomyšle, trhaly blostnésedmi-
kvítky Strakovských les a fia-

lové vesy Budislavských skal,

jež pro n vzkvétaly daU^ko

spíše než stíbrná lilie staroby-

lého mésta Litomyšle, vyrsta-
jící v studeném stínu ele<TÍckého

renaissanního zámku a zasmu-
šilé a témé opuštné piaristské

koUeje. Tradice a ovzduší esko-
bratrského druhdy msta ne-

dotkly se ani v dtských letech

duše dítte, jehož rodný dm
tml se úpln na periferii msta,
nad polovenkovskými chaloup-

kami adomky pedmstí Zahradí,

tonoucího v bohaté zeleni ztich-

lých zahrad a posunutého hlu-

boko do kvetoucích luk a zrajících polí. Zde v »Brachtlov chalup

«

narodil se Theodor Novák 21. ledna r. 1879 jako druhé dít pražských
rodi, professora Dra Josefa Nováka a Terezy Novákové, rozené
Lanhausovy, v smutném ase neoschlých slz za záhy zesnulou malou
íicerušku a palivého zármutku nad náhlou, nevysvtlitelnou smrtí

matky matiny. I bylo i)ozdraveno krásné dcko jako pravý Theodor,
božská útcha a dar po tžkých ztrátách, a brzy stal se jemný
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hošík plavých vlásk a zádumivých, velikých hndých oí, radostnou

náhradou. Miláek víech kteí jej znali, mí více pátel mezi dosplými
než dtmi, byl obdivován a celován celým mstem upoutávaným jeho

aristokratickým zevnj.-^kein a hlubokomyslnými nápady. Sotva se na-

uil chodit a mluvit, procházel se tiše po pokoji s rukama na zad

složenýma, mluv sám k sob; a otázán byv: »Tedáku, co povídáš.'*

zavrtl rusou hlavikou a odpovdl záporem, aby po chvíli znovu

svými monology získával si titul » malého filosofa*. Spíše zamlklý

než hovorný vnímal bohatou pozorností vše, co kolem nho se

mluvilo nebo zpívalo, pekvapoval každým okamžikem novou pí-

snikou, byl malým skladištm Vinaického deklamovánek, jimž se

rád od malinky uíval, naploval údivem svými úvahami, jimž

scházívaly záhy stední leny logické, a jež rády se chlubívaly

nezvyklými pechodníky.
Tiché jeho zábavy, o nž se sdílel s bratíkem Arnoštem,

o 13 msíc mladším, vyhýbaly se dsledn všem vojenským hrám
a každému míi, sousteovaly se na neúnavné batolení se v tráv
na dvoe rodného domu, jež byla s neobyejnou systematiností

trhána a sušena, a z níž byly pozorn tídny veškeré kvtiny.

Jen to tšilo budoucího pírodozpytce, který velmi záhy poznal

hlubokou krásu les za prázdninového pobytu na »Horách«, lá-

zeském místeku u eské Tebové, co bylo v tsném spojení

s živoucí pírodou. Proto z nekonených beden nemilosrdn byly

vypuzeny sebe nádhernjší hraky, aby uinily místo plesnivícím

kaštanm a v ervenou kaši se rozplývajícím »knžským epikám*
brslenovým. Proto jen miloval malý Theodor »panskou zahradu-,

ovíjející se zamlklým pvabem italskou krásu zámku litomyšlského,

že její klokoové kee nesly bohatství hndých kuliek; proto tak

rád chodíval podél rtuové hladiny velkého rybníka Košíe, že za-

šeené aleje na jeho behu házely v jeseni štde na cestu ostnité

tobolky s hndými kaštany, a vedly malého vytrvalého poutníka
k hust lesnatým stráním, líbaným tmavou Desinkou, nad nimiž

kolébaly se žaludy v rozmilých krabatých mistikách. Syté a bar-

vité luiny, piléhající k rodnému » Zahradí «, ty nesíslnkráte
probhnuté » Líbánky, « kam se mohlo vybhnout tebas v zástrce
a takm bez klobouku, dávaly bednám umrzlé šípky a ržové
houby a zvdavé dušice neuhasitelnou touhu proniknouti až do
tmavomodrých les Strakovských, jež tmly se na jejich okraji.

Jako ptiletý podnikal s páteli, hlavn z žák otcových, obsáhlé

výlety do okolí, kdež se sbíraly a hned latinskými jmény urovaly
»Galanthus nivalis« a »Convallaria majalis*, kde se s dojemnou
seriosností sušily ekanky a vytrvale hledaly v hromadách štrku
otisky zkamenlin; ave fysikálním kabinet gymnasia litomyšlského

rozncován byl zájem hošíkv o píiny jev pírodních pokusy
s elektinou a magnetismem.

Toto nepetržité pibližování se pírod a jejímu studiu zp-



sobem hry a zábavy udržovalo se v rovnováze s láskou chlapco-

vou ke knize a všemu, což bylo pro ného symbolem véd duchov-

ních. S pohledem netrplivé touhy stával ped otcovou bibliothe-

kou klassických autor, netrpliv odhrnoval modrou záslonu její,

chtje alespo tak vniknouti k ní blíže, denn obracel listy sta-

rých [laikových »Kvt«, usiluje bezpen vyluštiti smysl jejich

obrázk; pohádky B. Nmcové, jež matinka neb tetika vyprávly,

se rozvádly a všelijak transformovaly; s bratíkem Arnoštem
diskutoval malý Theodor o všech hovorech rodi, komentoval
zejména každé slovo maminino, na níž Theodor, nosící její oi
a srdce, domníval se míti obzvláštní právo. Vlastenecko-historické

rozpravy protkávaly celé dny obou hošík, vychovávaných ve v-
domí samospasitelnosti boje národního a od maminky znovu a

znovu pobízených k vše posvcujícímu nadšení. Mnoho dtských
her a báchorkf)vitých fikcí napedli si klouci do svého pontí
národa, jež vracelo se k ústednímu bodu, že jest íše dobra ve

vném boji se zlem, které bude konen udoláno. Všecky své

duševní statky zavírali oba hošíci peliv ped obma mladšími

sourozenci, sestikou Marií a bratíkem, jemuž sami stanovili

jméno Vladimír; sami šest a ptiletí cítili aristokratickou superio-

ritu vi »tm dtem*. To vše se ješt mnohem jasnji vyhránlo,
když veliká nadje a touha Theodorova mla dosáhnouti cíle: na

])odzim r. 1 <SS4 ])oal choditi do školy.

Tehdcj-í -( -titídná obecná škola chlapecká Litomyšlská umí-
stna byla v nepatrném a nedostateném dom na rohu Nové
a Kostelní ulice. Dkanský strmý kopec s obšírným a starostliv

dkladným dkanstvím, opedeným plazícími se úponky, dýchal
/, léta svží svou zele do nevlídných oken školy a chytal v zim
její tmavé stíny na velké své plochy snhové. Malí školákové ze

Zahradí* picházívali »prkcnnou ulikou, « jejíž vysoké ploty za-

hradní odrážely zvun každý krok a malebnou kamennou bran-

kou na tiché nádvoí dkanské, kde v ernavých hlubokých vý-

klencích a na patkách pilí ležely v lét podušky lišejník a v zim
rueje snhu, kam šumly klidné stromy zrušeného hbitova i ne-

urité kroky z klenutých chodeb dkanských. Po jiíkrém dkan-
ském kopci, jenž v zim byl jedinou stíbrnou náledí, spustili se

dol do školy, na[)lnni posvátným snem mlelivého nádvoí a ra-

dostným vdomím obtížné výj)ravy do msta. Veliké nadání Theo-
dora Nováka objevilo se ve škole záhy: jeh<> hluboká pamt a

bystrý úsudek pekvapoval již v prvních léic;cli, jeho pesnost
v ešení poetních úkol a vytýkání qrammatických chyb, jež

schváln k vytíbení úsudk žák míšeny byly do te.xtu na tabuli,

vzbuzovaly podiv uitelv, z kterých na nj hlavn p.sobili pj).

Vogner a Luáck. Doma sedával dlouhé hodiny nad pírodopis-
nými knihami: Brehmv » Život zvíat*, Starého » Veselé prázdniny

«

a zejména ^Kroniku práce* ítával znovu a znovu; z velkých ná-



stinných obraz Schreibrových erpal smysl pro systematiku zo-

olojrickou; devítiletý proetl dkladn PViovu » Malou j^eolojíii*

a proletl stedoškolskými uebnicemi botaniky, aby ve škole a

doma svému bratíkovi, interessujícímu se vždy o pírodopis

z pouhé bratrské oddanosti, hojn uštdoval z vlastních vdomostí.

Již tehdy v devíti létech arj^umentoval nikoliv bez pohrdání a po-

smchu proti Linné-ovu systému rostlinnému, a sepsal struný

lánek o ptakopysku, který jej dlouho zajímal obtížemi, jež skýtá

systcmatice. S neutuchající vytrvalostí kreslil mapy, opakuje pi
tom své opovržení k tm, již ve škole se domnívali, že lze mapu
nakresliti bez poledník a rovnobžek. V^e škole nenávidl práv
tak nedbalost jako pedanterii, a v jeho listech z té doby vrací se

jeho rozhorlení proti » krajníkm, jež opravují chyby, kde jich

není.« Skromný a nesmlý, jednalo-li se o vlastní zájmy, stával se

neústupným a hnvivým, šlo-li o vyslovení a zdvodnní pravdy,

která rozohovala výmluvnost hošíka, jindy zamlklého a tichého.

Ale škola, v níž byl vždy prvním žákem, jímž rádi se pochlubili

uitelé pi úkolech složitých a zapletených, daleko nenasytila jeho

duševní poteby a nevyerpávala jeho zájmy, tíhnoucí vždy více

od hry a zábavy k vdeckému snažení. Do » asopis*, jichž celé

série vydával s bratíkem, kreslil obrázky a psal stati pírodo-

pisné, a již tehdy nejevil pílišné chuti k »vnému škrabáctví«.

Založil s bratíkem spolek » Pírodu ^, ^-k prozkoumání okolí Li-

tomyšle«, a pro nejmladší sestiku Lilu namaloval adu pírodo-

jjisných obrázk do knížky, již oba nejstarší brati jí vnovali.

etba »Malé geologie* dala vznik sbírce zkamenlin, za

nimiž konány peetné výpravy do lom a útes opukových v okolí

Litomyšle. Byla to hlavn -Kalouska', opuštný lom, plný hlini-

tých tní a blavých hromad opukového kamení, kdež doufal malý
í^eolojr nalézti nc^jdležitjší otisky útvaru kídového, kam spchával
již v únoni, ii':^r schc i i)rovázejícíh() jej bratíka nadjí na »obrov-

ský zub žraloci*. C^všem, » obrovský zub žraloci- nikdy se nenašel,

ale sotva padly první paprsky na tající sníh, chvátali oba hoši po
Nmické silnici k zaslíbené zemi, kterou navštvovali až do svého

odjezdu z Litomyšle, pozdji jako nalezišt koleopterické a bota-

nické. Jindy podniknuty složité pípravy k systematickému poznání

eských melák, a malí sbratelé nedali se odstrašiti výsledkem,

jenž sestával z pobodaných prstík a z rozlití se páchnoucího lihu

ze sbratelských lahviek do kapsiek hošík. Byly to svátení
chvíle, když s krejcarovým rohlíkem a nekoneným pírodov-
deckým nadšením chvátali dv hodiny cesty do rozsáhlých les,

jichž neznali, a kde tak snadno mohli zablouditi, a kde vždy Theo-
dor našel nejkratší zpátení cestu k domovu. Lesy Strakovské ne-

byly více touhou, a » Ptaí les« nebyl více pohádkou, nýbrž sku-

teností, jíž bylo lze dosáhnout pochodem, jehož úpal a únavu
hasily nekonené diskusse. Hajní a hlídai ovšem nemilovali malé



vetelce, již každé tabulce, zakazující vstup do Ksa, >^- slovy i iny
posmívali; ale kdykoliv hošíci byli vypuzeni, tšili se vdomím,
že se stali obtí hrubého násilí na snaze po vdeckém poznání.

Prázdniny trávívala rodina Novákova od r. 1887 v Budislavi,

zapadlé a chudé vesnici od Litomyšle as ti hodiny vzdálené. erné
záplavy borových les šumí tam nad rozervanými pískovcovými
skali námi, vysoké a pružné mechové polštáe s fialovou kresíiou

vesových zvoncii a purpurem brusinkových bobulek lehly si na
l)ísek báchorkov zbloudilých údolí, železité potky a zdroje tísní

svou krví hluboké vrstvy rašelinník a vjíe kapradin; smutné
borovice, otoené kožešinami vousatých lišejník, šeptají ti.še svou
plachou píse, a zdá si\ že poslouchají je jen pískovcové balvany,

bloudící hlubokými roklinami a kupící se v bezlidná kamenná
msta a bludišt, jimž lid íká »Maštale«. V myslivn na pokraji

tch les, kde plynou k nim louky posnžené parnassiemi, bydlel

Theodor Novák již r. 1887 o prázdninách, a již tehdy byl takm
opojen ponurou krásou pohorských tch hvozd. Návštvy v Bu-
dislavi se opakovaly, i když nebydlelo se v myslivn, nýbrž na
samém zaátku vesnice v *Krm«. Tehdy poznal Theodor i dru-

hou ást rozlehlých les Budislavských, t. zv. » Horní revír«, pnoucí
své bukové a smrkové koruny nad žulové balvany a nu'sící tma-'

vohndý svj pval) se -\( ží /.elcní rozsáhlých pasik, jejichž vy-

hnilé paezy postíkány jsou zlatem stark a fialovými krpjemi
vrbkových kvt, jež v srpnu zmnily se v blavou vlnu, chvjící
se nad pasekami jako hustý sníh. Tudy bloudil Theodor Novák
sám, sbíraje dílem brusinky, dílem kapradiny, dnes zaujat geolo-

•rickým vznikem skalních útvar, zítra rašelinami roklí. — Dával
v Budislavi vždy pednost blf)udní v lesích ped seznáváním rá-

zovitého lidu, jejž tehdy matinka jeho studovala i se stanoviska
ethnojfrafického i za úelem belletristickým, jak ukazují hlavn její

])ráce >Kroj lidový a národní vyšívání na í.itonnšlsku* a etné
])ovídk'y a novelly v tchto koninách se odehrávajíc í. Listy psané
jmenovit tetice j.sou výmluvný a nadšeny, jakmile octne se

Theodor v Budislavi, vty jejich mazlí se s každým lesním koutem
a každým malebným balvanem. Já chodívám asto sám,« psal

tehdy, » mezi ty temné, .štíhlé smrky a jedle, rozložité buky, do po-

chmurných skal a na slunné paseky, do úzkých údolí i na roz-

sáhlá luka.<' Tehdy, tuším, pojal svou silnou a odvážnou lásku

k osamlé lesní j^írod, jež byla mu pítelkyní a matkou, osvžením
a rozkoší, touhou a milenkou.

O prázdninácii r. 1889 poznal jiné lesní /.;'iti:^í Xové Hrady*
na V^ysokomýtsku, kouzelnou letní píse zelené a hnd v.Šcch

od.stín, plnou slunce a zái-, úsmvu a radosti, triumf vítzného
pvabu proti zachmuené kráse Budislavi; i místa zasmušilá a temná
zvySovala tu kontrastem í)statní slunnou a barvitou j^racii. iiyla



to rozkošná škola vkusu a poznání pro Theodora Nováka, jenž

prošel celé lesy novohradské a konal odtud návštvy i do Hudi-

slavi. Na jednom spoleném výlet do Rychmburka náhle zmizel

v krajin zcela jemu cizí i neznámé, kde hojné cesty poskytovaly pí-

ležitost zblouditi; spolenost vila, že se ztratil, jen matinka spo-

léhala na jeho bystrý smysl orientaní, a skuten; spolenost pi-

chází na Rychmburské námstí a vstíc jí kývá svým kloboukem
Theodor.

Byly to jeho poslední prázdniny jako školáka; po nich vstoupil

na gymnasium. Byl již ponkud zklamán, když pro nedokonený
desátý rok nemohl po tvrté tíd býti pijat na školu stední a

v páté tíd se upímn nudil. Pilnou hrou na klavír, jíž se tehdy

celou energií oddal, zahánl v zim svou dlouhou chvíli, a z jara

kynula zas Kalouska a Strakovské lesy. Ale i tu toužil po gymnasiu;

sbíraje brouky a kapradiny litoval srden, že nezná jich vdeckého
systému a latinských jmen. 'J\išil, co jest vda, ale tšil se nedo-

kav, že to bezpen a jasn pozná. S tmi nadjemi vstoupil

v záí r. 1889 do primy litomyšlského gymnasia.



II.

1889—1895.

Piaristské tradice, obestírající závoji ze sedmnáctého a osmnáctého

vku žlutavou budovu gymnasia litomyšlského s barokní v-
žikou a zachycené se slunné a barvité své stránky Jiráskovou

»Filosofskou historií* pomísily se po sestátnní ústavu r. 1874.

s uniformními rysy studia humanitn reálního a pebarveny byly stálým

stykem gymnasia s realkou litomyšlskou, jež s ním chvíli od chvíle

tvoila i jednotný celek. Studenti gymnasijní chodili dále do chladné

a písné krásy mohutného chrámu piaristského, ale byli krom
toho vodni i do rozsáhlé botanické zahr.'ul\ i)íi budov nkdy
reální; odíkávali ped hodinami tradicionelní latinské modlitby

k Duchu svatému, ale uili se kreslení jako na školách reálních;

nosívali o slavném Vzkíšení v šumném prvodu kaditelnice, triangl

neb paschu, ale záhy uili se hojnými a vzácnými dalekohledy

fysikálního kabinetu pozorovati hvzdnaté nebe; chodívali na mše
za spásu duše Illustrissimae Herulae Freboniae Eusebiae de Pern-

stein, skutené zakladatelky ústavu a domnlé fundatorky chle-

bíkové nadace pro chudé studenty, ale pitvali pi tom v prakti-

ckých cvieních anatomických a mikroskopických nižší obratlovce.

Tak zastihl na podzim r. 1889 Theodor Novák litomyšlské

gymnasium, na nmž prodlel po šest let. Hned z poátku projevil

se v nm student bystrého úsudku, pronikavého nadání, nezdolné

píle; pesný potá i vynikající .stylista. Již v prime, kdy, jak sám
žertoval, unavovalo jeho vysvdení pihšnou jednotvárností, kva-

lifikovány byly j)rofessorem Fr. Jelínkem jeho vdomosti gramma-
tické jako wnikající zvláštní poznámkou na -< incstráhiím vysvd-
ení. Jeho nc/.vykle rozsáhlá znalo.st pírodopisu byla profe.ssorem

Km. Bártou, jemuž se vždy cítil vdným za uvedení do vd pí-

rodních, u/.nána tím zpsobem, že jako žák nižšího gymnasia se

sml úastnili praktických cviení pro studenty z tíd vyšších. Pi
nich batolil .se tináctiletý hošík ponkud neobratn v píliš dlouhé

modré záste, ale s akuratessou zacházel se zkumavkou a lihovým

kahanccm a ovládal dobe mikroskí)p a anatomický nožík.
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Herbá, jejž založil si nejprve pro pouhou potebu školní

r. 1891, stal se záhy pedmtem jeho starostlivé pée a píle, je-

dinou hrakou, pokud byl ješt chlapcem, oddechem pi dalším

studiu, pýchou na universit a posléze píinou jeho skonu. Práce

a radost desíti let leží v 17 velikých svazcích, a kdokoliv oteve

nkterý z fascikul uložených v » Klubu pírodovdeckém «, projde

nejen všemi kraji, kde Theodor Novák shýl>al se po rostlinách,

ale i celou drahou i(>ho duševního vývoje. Zpr\u, kdy neznaje ješt

techniky ^hi rat( l^l^(^ psal jména rostlin a nah zi- i)íímo na papír,

bedliv zaznamenával vedle latinského terminu i název eský a pi
udávání naleziš naivn spokojil se poznámkou »U cihelny*, »v háji«,

»na Hlubokém rybníce«, jakoby bylo každému samozejmo, že

cihelnou rozumí se cihelna litomyšlská, že hájem se myslí ono
kroisovské nalezišt snžných kokoík i bizarních aron u Ne-

došína, a že Hluboký rybník jest práv ona mlká bažina koléba-

jící se ržovými kvítky rdcst u Zavadilky nedaleko Litomyšle.

Známý florista, evangelický fará p. Bohumil Fleischer ve Sloup-

nici, uvedl jej do obvyklé techniky botanické a uspoádav jeho

tehdy nepatrný herbá, dal podklad sbratelství systematitjšímu.

Již tehdy ukládal si Theodor Novák dkladn prostudovati

nkteré obtížnjší eledi a rody, shromažoval materiál k poznání

rod Rubus, Ranunculus, l^uphorbia a Carex. Tém nžnou po-

zorností zahrnoval vstavae, typické re])raescntanty podhorské kv-
teny litomyšlské, znal každý luní úval hlí/c h sik IJorek u ves-

nice Benátek, kde bíle a šarlatov kropily trávu vstavae osmahlé

a pronikav páchly vstavae štniné, neistí plebejci vedle štíhlých

a ubledlých Lister a Cephalanthcr. Za novým druhem spchal bi-

jícím deštm a vysoce zrosenou travou; na nové stanovišt schá-

zející v Celakovského » Analytické kvten eské «, jeho vrné
družce a prvodkyni, pádil za divokých bouí a píval. Od
prvních dn bezna, kdy hledal v houštinách zapadlého údolí La-

zaretského rozkvetlé snítky tmav ržového lýkovce a pod ním
mezi kosmatými podkovovitými listy zakouený kvítek kopytníka,

až hluboko do listopadu, kdy v úkrytu les Mendrických krily se

vzácné plavun a kapradiny do mlh, bloudil v každé volné chvíli

v pírod s krajíkem chleba v kapsice a se zelenou torbou po
boku, jež inila jej v celé krajin typiclcým zjevem.

Na dalekých botanických tch výpravách, pronikajících jednou
v odvážné vytrvalosti až k zemské hranici moravské a podruhé
až k Orlici, jest snad spíše jevištm jeho pekvapujícího vzrstu
a mohutnní duševního než v gymnasialních uebnách, jež znaly

ho vždy jako nejprvnjšího z žák. Jeho hluboký zrak obrácený
do vlastního nitra uil se na osamlých výletech hledti k píinám
a koenm vcí, stopovati v dlouhých samomluvách bez slov, ale

nikoliv bez námitek a pochyb, souvislost pírody a hledati v pí-
sných a dsledných myšlénkách zákony píinnosti pírodní i p.sy-
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chické. Tehdy již mezi tináctým a trnáctým rokem zekl se zje-

veného náboženství, jako absurdity znesvécující prabytost Tvrcovu,
a ethiky odtud plynoucí pro její píUšnou pohodlnost a malichernost,

poítající s bláhovostí a ješitnr)stí lidskou, jak sám formuloval

dvody svého perodu náboženského.

V letech tchto nebyl dojista již díttciii, lu.-toto/inijcme-li

s dtstvím ono dvivé a nžné teplo citové, jež piohiívahj jeho

bytost do posledního dechu. Krutý tyus, jen/, stihl jej v zim
r. 1890 1 promnil jej na útlého hocha ponkud nesmlého a

ostýchavého, vzal jeho tvái plné linie, ale nechal jí hluboké hndé
oko vyzaující krásu a bohatství jemné té duše. I byla tato tlesná
zmna jakoby symbolem duševního perodu, jenž podporován byl

i rozšíením obzoru hochova. R. 1891 uvidl Prahu po devíti letech,

a nepodléhaje ani tehdy historickému sentimentalismu zachvácen
byl hlasitým tepotem práce a síly, jejž cítil a hloubav hledal

v každém objektu tehdejší Zemské jubilejní výstavy.

A pece vrátil se rád z výstavního vlnní a jiskení dom,
do smrkových a borových les rodného kraje a do onch spiritu-

elních háj, jež pstovala již tehd}^ jeho vlastní spekulace a snní,
a jež si vyvolával asto hrou na klavír. Ješt do dob írymnasijního

studia litomyšlského sjíadá jeho pechod od Schulxitových písní

k Mendelssohnovi a Cajkovskému; a tehdy lalysi vyjjrávl s jem-
ným nadšením, žr jtdna barkarola Cajkov^l^ého jest rašící strá
nad tmavou hlubinou vodní s bílým bezovým hájem politá dechem
jarního .slunce. Nepochopil jsem nikdy lépe jeho nadšenou vy-

tr\^alost, s níz s<( lával za zimy u klavíru než pi tchto slovech

otvírajících srdce básníka.

Mocné a pronikavé toto dospívání duševní obráželo se jasn
i v osobitém jeho pojetí veškerého .studia. Odklo uje se vždy
více od kultu fysické síly a vzdaluje se vždy vtší mrou kterého-

koliv formalismu, zaujal stanovisko odmítavé ke kultue ímské,
jež zdála se mu nepravdivým a neupímným dílem du.ší rhetori-

ckých a mlkých, zakrývajících nedo.statek živných ideí lichou
^ strojenou zdobností. Rozhorloval se asto |)roti »ši)inavému ad-

vokátu* Ciceronovi, jenž prý se snaží periodami umle stavnými
'1 eí labužnicky uhlazenou zaslejiiti po.sluchae, aby nehledali

pesvdení eníkovo, jehož nemá. 0|jovržliv mluvíval i o Vergi-
liovi, jenž prý s duší naplnnou vní lombardských luin a sýr
zpívá se schváln falešnou sladkostí a idylliností o ad lupiství
a barbarských ptek. Nenávidl hluboce ím, jemuž ješt pozdji
l)iítal vinu na ujamujícím evropském cenualismii církevním
i státním, a celá ethika a politika Sparty zdála se mu symbolicky
koncentrována v ošklivé a nechutné, tebaže neobyejn živné a

zdravé polévce z krve. Miloval však celou duší harmonickou kul-

turu Athén, jež odpovídala jeho zálibám a láskám synthesou života

pírodního i umleckého.
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Odvracel se vždy více <jd pou/.c formálních vd inathemati-

ckých, jichž ústrojí pcvn a chvílemi i virtuosné ovládal, k pírod-

ním vdám, na kterých již tehdy miloval hlavn fysiologickou jich

ást. Nestaily mu více peliv usušené a správn urené rostliny

herbáe, jež pokládal za ^mrtvolky kvtin «, ale hoel zájmem
o vnitní jich život a jeho vztah k životu vbec. Tebaže mnohé
z tchto zásad a názor teprve v píštích letech staly se mu for-

mulovaným pesvdením, leží koeny jich dojista již v posledních

letech gymnasijniho studia litomyšlského. Bylo to, jakoby duševní

jeho tvá vždy více se odvracela od krajiny a her dtství a hle-

dla vždy jistji a uritji do budoucnosti.

Záhy zmizelo jevišt dtství i s pohledu tlesného a zamnno
bylo Prahou ; ale tato zmna toužená a oekávaná, musila býti

vykoupena velikou bolestí — smrtí sestry Marie r. 1895. Toto
tiché a nžné dít, chodící životem po špikách stevík a s mo-
dlitbou na rtech, se zrakem mírným a smutným, zasteno bylo

vždy závojem jiného svta. Její dojemné starosti o budoucnost a

její vytrvalá píle, svdomit nahrazující stkvlé nadání, zhašeny
byly pedasnou smrtí, jež pišla tiše a svat, jako pichází vždy
k tm, kteí v srdcích rodiny a pátel mají se zjevovati jako b-
lostní legendární andlé. Skon její náhlý a neoekávaný ranil hlu-

boce rodinu. Theodor, jenž z botanických výlet pinášíval nej-

vzácnjší kvtiny na její hrob, psal tehdy tetice: »Nastává nám
tžké, bolestné louení s hrobem naší milované Maryky. Od je-

jího skonu cítíme se osamlými a hledíme co nejúžeji všickni

k sob se pimknouti; tím tesknji nám bude v Praze, kdy i od
rovu jejího budeme odtrženi.*

Poslední okamžik v Litomyšli, 17. záí r. 1895 patil návštv
jejího hrobu. Nedaleko nad hbitovem zvedá se žlutavá budova
rodného domu Theodorova, pod vysokými renaissanními lome-
nicemi zámku lze vytušiti staré gymnasium; tmavé lesy Strakovské
zavírají polokruh obzoru. Celé dtství Theodorovo leží jako slu-

není písvit na obraze, který nad rovem sestiným zachycuje svým
pohledem. Horské lesy posílají mu jehlinatou svou vni pozdravem,
jeho tmavý zrak dkuje jim krásným výrazem vdné lásky. Pak
rychle zmizí rodný kraj, a slunné písvity dtství na nm pohasínají.
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1896—1897.

Praha, do níž v záí r. 1895 Theodor Novák trvale pišel, byla

ozáena oslujícím jasem podzimu rozsvcujícího v korunách
Petína i Letné hndá i ervená kouzla, a prosycena zvláštním ne-

zachytitelným ovzduším, které jako mkké jarní mlhy lehalo do
všech mladých duší. Tytéž city a myšlénky, tytéž vidiny a touhy
zorganisovaly neviditeln a pece pevn generaci dvacetiletých na
universit a na stedních školách, jež z knih nejvíce rznorodých
a revuí vzájemn sporných a nepátelských živila s\c)u drahou a

nejistou úmluvu nového zákona.

Mladé ty hlavy hoely citovým vzrušením nad lomeni dvou
svt, starého, jemuž patilo jejich dtství a novclio, jenž byl spíše

cítn než myšlen, tušen než vidn ; bolestn byl.\' trýznny sporem
dvou svtových názor, umleckého a ethického, z nichž každému
náležel díl jejich bytosti; a nelítostn zkoušeny vným kolísáním

mezi koUektivismem a individualismem. Nepetržité zmítání se

mezi piostenými kontrasty porušilo rovnováhu jejich srdcí, ustra-

šených mravním i spoleenským soumrakem doby a marností e-
kání na obrozující pevraty; srdcí podráždných jiolitickou tísní

a nánjdními neúspchy; srdcí živených pejemnlým umním dnes
krajn analytickým a zítra metafysicky symbolisujícím. Tato mla-
distvá srdce stržená závratí liledala píliš rychle rozšíení a východ,
hnala se s pílišným enthusiasmem za chimérickým rozluštním
svých krisí, málo poslušná korrektivu, jejž klarll intclh kt u mno-
hých jednotlivc hluboce vyvinutý.

Obdiviihddný byl prmrný souhrn \('(lccký<:h poznatku, jež

pinášela tato generace si do života; znalost pomru výrobních
i vdomosti z djin umní, esthetika i biologie, sociologie i poe-
tika byly majetkem osmnáctiletých a dvacetiletých hoch. Le tento

iemn a mohutn kultivovaný intellekt vstoupil do služeb utopismu
žádaného citovými krisemi, nebránil, nýbrž pomáhal výstedn
krajním konstrukcím, jež byly spíše dílem snní než myšlénky.

Našla-li pedcházející generace dsledek svých refornmích
snah v utonutí v socialismu, jemuž se vzdala pln a cele, vsadila
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tat(» nová celou svou citovou a lo/.uinovou existenci na kartu píke
dsledného individualismu. Psycholoj^ické disposice této reakci

individualistické poskytlo umní, v celém devatenáctém vku
/cobrazující hoký a chmurný stesk dcklassovaného titána brzy n--

voltujícího brzy zoufajícího a chytajícího se každého stébla vysvobo-

zení z tohoto uraženého vyhnanství. Jako nejvtší tušitel a prorok

individualismu byl milován a ctn Nietzsche, na nmž však bolestn

pekvapovalo mladé enthusiasty, že stál a padal paradoxní pekot-

ností a tanící nedsledností, kterou milují umlci a nenávidjí

utopisté. Ostatn, v žilách bilo píliš to, proti emu se reagovalo,

a tak jako v krásné vt Turgenvov o silném dub a silné

lásce, puelo nové listí individualismu, aniž opadalo staré soci-

alismu. Na ešení otázky sociální nedovedla se mládež dívati než

oima vyhladovlého proletáe, a sen nové individualistické formace

spoleenské byl prolnut více anarchistickým idylismem evangelia

dle pojetí tak rychle zapalujícího a tak rychle zhasínajícího traktátu

Tolstho »Spása ve vás<, než výluným a hrdým aristokratismem

Nietzscheovým. Utopití enthusiasté nechtli se spokojiti s oním
realisovatelným politickým systémem individualistním, jejž znali a

na nmž studovali ústrojí svobody jednotlivcovy, s liberalismem

Stuarta Milla, a volili místo moude užiteného a prakticky roz-

vážného utilitáe dv krásné snivé hlavy, nad nž nikdo malebnji
nedovede nésti kouli fikce a nikdo he podpírati pilíe spoleenské
reality: hlavu snílka-uence E. Récluse a hlavu snílka-básníka Bruna
Wille. Tato utopie »theoretického anarchismu« ne nepodobná ro-

manticky nadechnuté vidin, již rok 1 848 nazýval svobodou, byla

stežena dušemi nejmkími a nejcitovjšími, roznícenými naivní

a soucitnou lyrikou nepatrné knížky »Sturm<' nmeckého Skota

J. H. Mackaye.
Vidla-li snad hrstka polovzdlané dlnické mládeže v theo-

retickém anarchismu< — jehož lyricky nadšení vyznavai tžce
bývali uraženi, uvádly-li noviny rzné atentáty ve spojení s jejich

plachou a humánn zbarvenou vidinou — jistou realitu, vili stu-

denti, že tato utopie jest realisovatelna jediné dostoupením uritých
stup pozvolného vývoje a spojovali tak svou víru sociální s bio-

logickým evolucionismem na jedné a s nadšenou a vdom
úelnou prací o vlastní vnitní vývoj na druhé stran. Této cest
zstali vrni, i když zmnili cíl; též ten, kdo nevdl, kam jdou
a kam chtjí dospti, vidl bezpen, že heroismus práce a víra

v její hodnotu a krásu je provází.

Toto ovzduší protínající dusné školní uebny, proudící z list

zelených i modrých revuí, chvjící se pražskými ulicemi, obestelo
a okouzlilo i Theodora Nováka. Vytrhnut z rodného kraje a

vzdálen tak nesmírn hlubokých les, zachvácen byl v Praze stí-

snností a steskem. Ranními parami stoupajícími z Vltavy, jež

žertem jmenoval denn homersky » pastýi nikoliv milými, zlodji
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OVCÍ však nad noc milejšími, pospíchal ráno do budovy akade-
mického gymnasia, na nmž strávil dva roky, unaven dlouhým
bdním a znechucen úzkým obzorem stedoškolským. Akoliv
dle vlastních slov »proklínal tuto duchamornou práci nádennickou«,
pece vnoval jí vtšinu svého asu, snaže se vždy ve škole vy-

niknouti, nikoliv snad z pouhé ctižádosti, nýbrž spíše z oné pe-
krásné noblessy jemných duší, která chce vŠe, ehokoliv se dotkne,

naplniti neposkvrnnou dokonalostí. Tak byl vzorem svých druh
útlý a ubledlý tento hoch pišedší z venkova, který hluboce znal

klassické autory, i když jimi opovrhoval, který mistrn rozmotával
pletivo mathematických problém, i když zel \ nich jen hru for-

málního mechanismu, a který rozohoval se pi každé zmínce
o djinách filosofie neb zákonech fysioloCTíckých. Uzavený vi
druhm rád ukázal, jak dovede i k nim býti obtavý, pímý a

písný ve styku se spolužáky i uiteli byl záhy ctn a obdivován,
snad spíše než milován, jako istý a svtlý charakter. Professoi
si vážili plachého a seriosního, nžného a hlubokého studenta;

pátelství nkterých z nich na j). professora Vr. Drtiny odnesl si

až za hrob; v doktrínách mathematiky a fysiky platí na akade-
mickém gymnasiu dosud za píkladný vzor. Ryl i dokonalým ui-
telem a pomocným pítelem ad žák a žaek, jež privátn vy-

uoval a na jichž duševní rst a vývoj blahodárn psol)il.

Když pak veer unaven studiemi i hodinami zru íral ucljnice
a » pece pi tom všem dení šel na lože s trapnou myšlénkou,
že skoro nieho neudlal «, jak stýská si v jednom list, pichází-
valy muivé a bolestné chvíle psycholotrické sebeanalysy, vdecky
písné a bezohledné. Tu kontroloval krok za krokem každý svj
projev intellektuelní, citový i volní, aby podrobil analyse dle

slov vlastního záznamu »i nejkrásnjší výtvory, které teba svou
vlastní synthesou vybudoval a v nichž se s velkou zálibou kochal.

Tak cestou heroickou a obtavou nesoucí se k ^>synthese t. zv.

neuvdomlé a uvdomlé innosti duševní v nový zpsob my-
šlení, nad míru intensivní, l)ohatý a subtilní*, dospl tam, kde
život jje.stává míti hodnotu sám sebou, stávaje s{> pouhým
mrtvým materiálem studii psychologické anatoinK 1 lypcrtrofie

schopností analytickýcii otravovala mu pomr k žcn, kierou tehdy
v létech puberty poínal poznávati v dívích po>tav,i( h taneních
hodin a které se blížíval s plachou nedvrou, dobe vda, že analy-

tický jeho intellektualism rozloží každé velé citové vznícení v bez-

zájmové a lhostejné prvky bez krásy a života. Jeho píkrý sklon
analytický nedovolil, aby pomr obou pohlaví zstal okouzlující

a nebezpenou hádankou citu a vle, byl mu vždy daným objektem
rozboru psychologického a ethického, tím dležitjším a zajíma-

vjším, ím rostl jeho interess o ženskou otázku, již ešil s obdivu-
hodnou svobodomyslností pohlížeje na ni se stanoviska isté
intellektuelního. ešení tomu zstal i po tyí^rh IiHech vren,

Thcudura Nuváka Suti vybrané. 2
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teba že je tu pojímal mnohem siibtilnji; první ženskou promoci

na eské pražské universit vítal slovy (Ženský Svt, ro. V., . 12.):

»Vda, jíž se první naše doktorka i její družky oddávají, nezamítá

žádných pilných rukou a bystrých myslí, a nejeden, jenž s úžasem

za každou nove dobytou odpovdí vidí nov odkryt záhady vdy,
chová nadji, že snad ženské práci mnohý taj podaí se vysvtliti,

k nmuž myslím muž v ie intellektuelním vdeckém pojí-

mání svta vychovaných dostihnouti nemožno. Badatelé uinili ze

svta myšlení-pedstavu a poínají oekávati ty, kdo z toho my-

šlení vytvoí zase vli-život.«

Luavka analysy rozleptala i souhrn citových a intellektu-

elních jev, shrnutých do komplexu vlastenectví, a na dn duše

zstal jen obnažený, zoufalý výkik píslušníka malého národa,

jenž neodvažuje se doufati, aby nebyl v nejdražších svých bo-

lestech zase klamán; definitivní výraz této muivé a zranné bez-

nadjnosti, Macharovy »Smutné perspektivy* uvedl v hudbu, jež

chtla potencovati ješt trpká muka tchto rhytm.

I koncentroval se duševní, radostný zájem na nkteré vzdušné

a vratké koncepce spekulativní, budované do tesklivé trpkosti

dn poznatky vd duchovních i pírodních. Studium pírodopisné

stojí v popedí i v té dob, a vývojcsloví jest jeho stedem. R. 1896
studoval Theodor Novák drazn a vytrvale Darwina, vraceje se

ustavin k » Pvodu druh « jejž nkolikráte peetl a mnohoná-
sobn excerpoval; také jeho enické cviení obvyklé v septim
platilo theorii descendenní, postupujíc konsekventn až k lovku
a jeho historickému rozvoji. I rzné theorie pírodn filosofické

poznal v jejich djinném rozvoji. Spor školy neodarv^inistické

a neolamarckovské zamstnával již tehdy jeho zájem, a aplikace

zákon tch na složité jevy života spoleenského, bylo thema,

o nmž se zálibou diskutoval. lánkm »Zivy«, tuším, dkoval za

první podnt k seznámení se s energetikou Rob. Mayera a Ost-

walda, v níž vidl od r. 1897 do r. 1899 jediný pevný a ne-

zvratný podklad k nové filosofii pírodní, jež stojíc na pevném
podklad empirickém neupadá do fantastinosti »naturfilosof«

první polovice XIX. vku a elí i úzkoprsému materialismu druhé
polovice tohoto století. Všecky prvky, z nichž syntheticky rodí se

r. 1898 jeho první vtší otištná sta »Extense individua jako
princip soustavy svtové«, byly za let ješt gymnasijních nashro-

máždny a ekaly na konené vyjádení, jehož se jim dostalo ve

chvíli, kdy Theodor Novák tento stupe duševní evoluce pekroil.
Jest nejvýše charakteristické pro stkvly \ývoj Theodora Nováka,
že jeho lánky nerepresentují nikdy onu duševní periodu, v které

pisatel práv stojí, nýbrž onu, již má bezprostedn za sebou.

Energetická filosofie pírodní slévá .<e tou dobou s individu-

alismem filosofickým a sociálním nesoucím jasnou pee zmínné
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generace onch let. Jeho filosofické vzdlání, tehdy zahrnující zna-

lost filosofie ecké, jasný obraz filosofie Kantovy a Schopenhaue-
rovy a napojené i ethickými ideami professora Masaryka, vede ho

k individualismu práv tak jako jeho záliby literární, tíhnoucí

pedem k poesii Ibsenov. Jmenovit » Nepítel lidu« hluboce na
psobil nejen jako mohutn koncipovaná postava symbolická,

nýbrž jako personifikované filosofické pesvdení a životní program.

Tato individualistická konstrukce zocelená nkterými ethickými

konsekvencemi darwinovského boje o život, lámající v snní hra-

nice i zákony státní, rozvracující pro idol vzájemné svobody len
rodiny formu rodiny staré, jmenující se ráda, vrna názvosloví své

generace, theoretickým anarchismem, byla duševním majetkem
nžného hocha, oddaného láskypln své rodin a v každém oka-

mžiku ochotného podíditi zájmy vlastní zájmm kohokoliv jiného,

bratra, jenž malikého Jarouška zahrnoval vlídnými laskavostmi a

syna, jemuž skryté pání matino bylo radostným zákonem.

PiŠly-li však chvíle, kdy analytický skepticism poal boiti

na spekulativních tch konstrukcích, kdy intcllekt zhroutiv vše,

stál tu sám neukojený a neukojitelný, trpký a neúprosný, pak
zbývaly pouze dv cesty, jimiž bylo lze prchnouti ped ním: um-
lecký požitek hudby a vzdání se léivému kouzlu pírody. Byla-li

tehdy Chopinova hudba, tento vášnivý karneval zoufalých srdcí,

Theodorovi reakním lékem proti upíhšenému intellektualismu,

a Schumann odvážn heroickým osvobozením od vší malichernosti

a bláhovosti školního i národního prostedí, byl mu R. Wagner,
jejž poprvé poznal r. 1895, umleckým symbolem všech vlastních

ideových koncepcí, všech svtlých sn o nové íši ducha a svo-

bod jedince. Hudební požitek citový dostavoval se u nho sou-

asn s požitkem intellektuelním, aniž by tento byl njakým theo-

rematem nel)o doktrinou, a vždy se stupující theoretické vzd-
lání huck'l)ní uihí iio pronikati vždy hloubji a jasnji v skryté

ústrojí díki umleckého.

A konen zbývala píroda. V drobném autobiografickém

nártku z té doby »Trientalis <, charakteristické smsi nžného
snní i psychologické analyse, theoretického blouznní i pesn
realistických popis, filosofických exkurs i kritických poznámek,
odhaluje veškerou léivou moc této nejvtší lásky životní. Mezi

listy herbáe zjeví se syt zelené bory Strakovské, smrkové jejich

koruny se rozevou, a z hlubokého údolí podává hochu snílkovi

rusalka les rodného jeho kraje, doji.sta inspirovaná Ilauptman-
novou Rautendelein, milovaný blostný kvítek trientalis a hojiv
klade svou ruku na jeho šíji. Skuten toto vzpomínkové snní
o horské pírod východoeského domova bylo lékem nkterých
ponurých chvil, kdy nebylo možno výletem do okolí pražskéhí)

piblížiti se pírod .samé. Ale chvíle prázdnin patily jí cele. Tu
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promnil se op't psychologický analytik a spekulativní thcoretik

v oddaného a vroucího hocha, sklánjícího se s láskou nad každým
kvítkem a tkajícího dlouhé dny poli a lesy, šastného, že existuje

skuten jednota lovka a pdy, jednotlivce a pírody, o které

za dlouhých zimních nocí tolik pemýšlel.

V ervenci r. 1 S97 pišla zkouška maturitní, netrPliv oe-
kávaná. Krásné vysvdení maturitní dalo by hádati, ž^ zkušební

kommisse vidla v hochu tak dokonale pipraveném studenta,

jemuž gymnasijní studium bylo vším. On však v list psaném pl
roku ped maturitou kommentoval rozmarn tento krok: »Pak

zane zase každodenní školní shon, který s krátkými pausami po-

trvá šest msíc. Jest mi dosti se initi, abych tuto sonátu plnou

disharmonií, jež již ted jest dosti obtížnou, ádn dohrál; bude,

myslím, stále postupovati jako stretto a crescendo, až dohrou,

maturitou v prestissimu a fortissimu se skoní. Ale pak doufám,

že budu moci vskutku sednouti ku klavíru a otevíti Lohengrina,

tam kde zaíná hymnus: »0 fiind ich Jubclweisen!«



IV.

1898—1900.

Vstupuje na podzim r. 1897 do síní universitních, vdl Theodor
Novák bezpené, že všechny jeho vdecké snahy soustedí se

kolem poslucháren a laboratoí pírodovdeckých. V letech gymna-
sijních ekaH jeho rodie a uitelé, že tento pesný a dmyslný
potá specieln se oddá studiu mathematickému; touto vrou,
práv jako bžným zvykem pohnut spojil pvoihi odbor pírodo-
pisný s mathematikou a fysikou. Spojení to netrvalo dlouho;

mathematiku a fysiku vystídala záhy chcMnií-, jakmile Theodor
Novák poznal, že z mathematiky získal již lo, co od ní oekával:
formální jistotu a onen training, jenž jjipravuje a uschopuje
ducha k obtížným a smlým pochodm spekulativním. Specielní

studium chemie, vždy intensivnj.^í, bylo pouhou potebou hlavního

jeho pírodovdeckého úsilí: proniknouti k samému jevu života

a jeho vysvtlení, pouhým dsledkem názoru, že biologie ~ bez

chemie nepochopitelná — jest hybnou osou veškerého poznání

pírodovdeckého.

Toto hledisko, jež hrd vyjadoval nejmilejší vla.stní charak-te-

ristikou "Theodor Novák, biolog«, podmiovalo i rozsah a smr
jeho studia filosofického. Theorie jsoucna a s ní tsn spjatá theorie

poznání byly mu filosofií v.ccx' k^yriv, vi níž jest ethika pouhou
aplikací a logika disciplinou ie formální; jeho velý zájem
o psychologii byl rázu ist pírodovdeckého, nebo i on stavil

ji na basi ryzí empirie a tak odluoval od filosofie nejvlastnjší.

V prvních semestrech studia universitního vnoval mnoho energie

djinám lil- <'dle cyklických pednášek professora Drtiny

byla mu vooíOk. u. díla Baumannova a Kuno Fischerova; ve filo-

sofickém seminái professora Masaryka horliv se úastníval dis-

kussí a debat, pronikaje bitkými poznámkami k individualit

analysovaných myslitel; vysoce charakteristicky jsou jeho po-

známky a glos.sy k záznamm pednášek professora Masaryka
o praktické filo.sofii hned z prvního .semestru universitního, v nichž

reaguje hlavn proti základnímu pedpokladu této cthiky snažídf
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se maximu »Miluj bližního jako sebe sama« spíše vsuggerovati

než odvodniti. Jistota, s níž se pohyboval v seminái filosofickém

a po/.déji i pacdagogickém prof. Drtiny, kdež rid rozncoval a

v plameni udržoval debatu ne tak o thematech z djin paedagogiky

jako o otázkách aktuelní reformy, spoléhala na tnethodickou pr-
pravu pinesenou ze školy stední.

Specielní svj obor pírodopisný studoval všestranné; po-

slouchal koUegia zoologická professor Frice, Vejdovského a Mrázka,

botanická: elakovského, Velcnovského a Nmce, geologická a mi-

neralogická: Vrby, Woldicha a Barvíe, chemická Braunera a Raý-

manna, a pinášel práv tak etná a vynikající vysvdení z kol-

lokvií jako z laboratoí, kde nad mikroskopem a rctortou, zku-

mavkou a mikrotomem trávil celé dny, nedávaje se odstrašiti ani

marností práce mnoho msíc vnované pedmtu již jinde pro-

zkoumanému, jež jemu samému byla údlem mezi jiným pi studiích

o cellulose hub. Botanika stála vždy v popedí; bohatá prprava
gymnasijní, pesnost i obratnost v kreslení mikroskopickém, ne-

obyejn cenný herbá a neutuchající zájem o oba hlavní smry
botanické, floristiku i fysiologii rostlinnou, splynuly v jednotný

proud hlubokého porozumní a vrné lásky. V užším kroužku

nejoddanjších žák professora Velcnovského, k nmuž záhy pilnul,

zaujímal vynikající místo mladý botanik, jenž od ostatních výluných
florist a teratolog lišil se širokým názorem fysiologickým. Tato

družina, s níž professor Velenovský pro veliká svá systematická

díla o eských meších a jatrovkách uril a stanovil na dalekých

a namáhavých exkursích spoustu neznámých druh a nových na-

leziš, ironisovala chvílemi smlého »naturfilosofa«, jenž ani ve flo-

ristice nikým nedal se zahanbiti, ale ctila v nm pece vzor píle

a svdomitosti, rozumové dslednosti a mravní vznešenosti.

Studium botanické dalo mu poznati vtší ást ech: Stedo-
hoi i jihoeská rašeUništ, Posázaví i Šumavu, poíí Labské i Brdy.

Pece vždy vracel se k rodnému kraji východoeskému, jejž ped-
sevzal si botanicky prozkoumati, a to nejen Litomyšlsko, nýbrž

i Polisko a Zárské pohoí, celý ten pomezný kout, jenž nejen

charakterem obyvatel, ale i celou florou hlásí se za koninu hor-

skou. O prázdninách letních i svatodušních bloudil pohraninými
lesy, a vzhlížel se v temných rybnících u Vojnová Mstce, jichž

rašelinnou íloru vylíil ve zvláštní stati. V chemii byl upoután
vždy chemií organickou, bezpeným klíem k poznání základních

jev životních; laborato professora Raýmanna denn jej vítala a

strojila mu hojné poznatky i hrozivá nebezpeí. Poslouchal-li jako

jediný filosof fysiologické pednášky professora Mareše na fakult
lékaské, a erpal-li odtud hojné impulsy a inspirace pemýšlení,
bylo to i vnjší zpeetní jeho smru pírodovdeckého.

Ve dvou spolcích, ve kterých byl neúnavn inn, rovnž
obrážel se tento smr: v »Jednot filosofické* vystoupil poprvé
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pednáškou sluující stanovisko filosofické spekulace a pírodo-

vdecké empirie, charakteristickou >Extensí individua*; v »Klubu
pírodovdeckém* pracoval v botanické sekci, která v tchto le-

tech se probudila a obrodila, vytrvale referuje o nových spisech

z rostlinné fysiologie, pedkládaje nov nalezené rostliny a upo-

zoruje kollegy zejména na nejnižší a tím nejzajímavjší tídy
rostlinné, i v hlavních pednáškách kliil)()\ních volíval themata

z fysiologie a botanické chemie.

V tchto vnjších hranicích položených studiem a povoláním
pohyboval se nesmírn intensivní život vnitní skrytý, za štítem

melancholického mlení a uzavené vážnosti. Skromnost a plachost,

s níž vystupoval tento tichý hoch hlubokého pohledu, dávaly sice

tušiti, že skrývá cudn ped lhostejným svtem duševní bohatství

a myšlenkovou krásu, nikoliv však, že veškerým svým názorem
pírodn-filosofickým odvážn a hrdinsky reaguje proti svému my-
šlenkovému okolí a pírodovdecké víe i pesvdení svých uitel.
Pírodovdecký mechanism a materialism, opírající se o exaktní

j)oznatky vd pírodních a erpající hlavn z chemie vždy novou
zápalnou látku pro sebevdomá svá tvrzení, snažil se s katheder

a v laboratoích shrnouti všecky jevy v jednotu a vysvtliti process

životní. Hmota produkující energii byla jevem priiiu i ním a pravou
substancí svta, který byl pokládán za její odvozrní; veškerá snaha
se nesla k pesnému a exaktnímu vysvtlení všech jev z této

l)ralátky a k Ixzvadné redukci všech process na tuto prasubstanci.

Tvrdili-li jedni .-^ paížským akademikem Berthclotem, nejvtším
chemikem svého vku, odvážn a sebevdom: »Není žádného
tajemství více,« odpovídali druzí na námitky filosof, že jest ješt
mnoho tajemství materialismem a mechanismem nevysvtlených,

všeobecným popením možnosti filosofického poznání, jak je for-

muloval v píkrém -Ignoramus et ignorabimus* akademik berlínský

du Bois Reymond. Dvra v ist materialistické vyložení svta
byla v devadesátých letech zviklána, ale tím zetelnji se jevil

sklon k umdlenému agnosticismu du Bois Reymonda, který zastavil

se na polovin cesty, a svou poloviatostí znovu otevel brány
vdeckému dualismu vítanému i dogmatikm i mfullám mrtvého
faktu. Du Bois Reymond byl pravý pírodovdeíký filosof doby,

jejíž umní dalo Andreu Sixtovi modliti se nad nutxolou Roberta
Greslou a (jramovi jíti ke knzi, jejíž spekulace /. úzkosti ped
sebou samou viaei la se zpt ku Kantovi. Du Bois Reymondovým
agnosticismeni a dualismem byl Theodor Novák mocn, ale jen

okamžit bolestn vzrušen, a záhy v nm vidl nejnebezpenjší
zbra dávanou vdecké intelligenci. Když r. 1900 byl žádán, aby
|)eložil jeho pednášky »0 hranicích pírodovdeckého poznání*

a »Sedm záhad svta*, chtl pvodn ob stati zeštiti, ale úvodem
ostí jejich zlomiti; brzy však se rozhodl, že nebude do eského
skla nalévati krutého jedu, jak sám ekl.
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Proti materialistickému mechanismu stavl energetism, stavší

se, jak zmínno, již v létech gymnasijních souástí jeho bytosti,

proti agnosticismu víru v stálou evoluci poznání, proti duaHsmu
monismus. V enthusiastickém pehodnocení pírodovdeckého ma-

terialismu, který se pokouíel veíkerý organický život vysvtliti

jako produkt anorganického, dospl tak daleko, že v smlém pa-

radoxu tvrdíval, že není vbec pírody anorganické. Chtl viti,

že pijde jednou chvíle, kdy za veškerou pírodou anorganickou

uhodneme organismy ji vytvoivší, jako dnes za útesy korálovými

vidíme tvrí lákovcc a za pyramidami dlníky je zbudovavší.

V hovorech s Theodorem smávali jsme se tomu grandiosnímu

paradoxu a vymyslili jsme pro nj ješt paradoxnjší termín »mlá-

data nerost «. Bylo však v nm mnohem více než paradox: byla

v nm nebojácná víra, že není vbec mrtvé pírody, že jediný a

po.slední princip, kterým vše se dá vyložiti, jest šivot, aktivní

síla, energie.

Proto miloval tolik Schopenhauera, jenž vzbuzoval jeho obdiv

i nesmírnou noblessou své ethiky, že jasnji než kterýkoliv z filo-

sof vytušil a vycítil sílu a smysl tohoto životního principu, který

nazýval vlí. Proto se asto vracel k Nietzscheovi, pro njž teprve

te po úzkoprsém utopismu šestnácti let dokonale uzrál, že ml
odvahu hnáti tu energii života až do závratných výší, jichž dosud
se každý lekal.

Tento život, tuto aktivní sílu miloval nejvíce na umní, v nmž
pronikav chápal každý, velký, zmužilý in, každé dobytí nové pdy
a v nmž se odvracel od marných a studených her, technických

k(Miibinací a cisclovaných píkras a ozdob. Tak byl R. Wagner
pravým umlcem jeho srdce, Wagner, jenž vrhá celou svou bytost,

celou svou životní energii do své hudby, Wagner, jenž chce a

dává slyšeti v svých dílech všecek svj intellekt, všecku svou vli
a všecken svj cit, Schopenhauerovec \Vagner, jenž poslední tajem-

ství svého umní vidí v odkrytí metafysické »vle«, živoucí síly

a moci vesmíru. 1 mohl milovati Theodor Novák, jenž nikdy nebyl

stržen erotickou vášní, a jemuž každý mysticism byl dalek, nejvíce

ze všech jeho dl >>Tristana a lsoldu«, kde odpoutaná tato moc
vše oživuje a nií, živí a spaluje. V Bedichu Smetanovi, nejdražším

svém eském umlci, k nmuž pilnul již za dtství, slyšel Theodor
Novák radostné a vítzné vtlení vší síly a rázovité moci, která

šumí lesy eského kraje a tryská temperamentem eského lidu;

kouzelným principem ešství bylo mu toto barvité dílo, jež znal

do detail a jemuž vnoval tolik volných okamžik.

Tak byl H. Ibsen vlastním dramatikem mladého myslitele,

jenž vyhýbal se jinak prknm a kulissám inohry, Henrik Ibsen,

jež vidí život a duševní dní i tam, kde dramatití psychologové
ped ním nevidli nieho, H. Ibsen, jenž studoval energii volní
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všestranné od obou krajních typ Brandovy energie ethické a

Gyntovy enercrie pudové až k jejímu úplnému zhasnutí v Hjal-

marovi a ohrožování se v Rosmerovi, Henrik Ibsen, jenž proti

dobe vypoítaným a zle opotebovaným technickým obratnostem

bžných dramatik, pojímá divadlo zase ist dynamicky. Goethe

posléze mu byl spíše myslitelem než básníkem, filosofem než uml-
cem, Goctlic tysiolog a osteolog, mineralog a optik, autor »Vav-

benlehre a Aletamorphose der Pflanzen,« Goethe vydávaný a

kommentovaný sic filology, ale milovaný a chápaný pírodozpytci,

mrtvý ve školních vydáních, ale živý a aktuelní v moderním evo-

lucionismu, Goethe, jemuž literární tvoení jest daleko mén po-

sledním úelem než vždy jasnjší poznání, jenž píše, aby se vnitn
vyvíjel.

Všecko to umní není mu jen pedmtem lásky a obdivu,

radosti a rozkoše, ale bezpeným dkazem duchovní evoluce a

mítkem jejích úspch, direktivou jejího postupu a pedzvstí je-

jího plného vítzství. V evolucionisma protimaterialistický energetism

dá se shrnouti duševní názor jeho v tchto tech létech, kdy sám
pekonává úspšn utopistické sny a píliš hlasité protesty doby
pedchozí, kdy mí a ocelí svou duševní sílu. Rozbhy a rozlety

v rzných oborech charakterisují pracovité a úsilné toto triennium;

universalism pírodovdecký vystídá v nich univcrsalism všeobecn
vdecký pedešlého údobí Co jindy prožívá intc-lligentní mládež

deset let mt/.i (hacátým a ticátým rokem, prožito a promyšleno

tu v dob tíleté, co promítá se u oné vnjšími krisemi a mrav-

ními pemety, vyhránno tu ist duchovn ve vzácné harmonii.

Proces takto napovdný zobrazil Theodor Novák pozoruhod-

nou adou prací. Osmnáctiletý vystoupil literárn, a díla z jedna-

dvacátého jeho roku mluví již o bohatém duševním jeho vývoji,

nejen o mf)hutnní, nýbrž i vytíbení a zjemnní názor. Odborn
jiírodopisné práce tch let, otištné v »Živ« a » Vesmíru «, zabý-

vají se v první ad rostlinnou fysiologií a fysiologickou chemií;

nkteré z nich byly pedneseny pvodn v >Klubu pírodovde-
ckém* a na to literárn propracovány.

Pesné ovládání pípadné literatury, kritický úsudek v jejím

posouzení, ásten i vlastní mikroskopické a chemické revidování

výsledk prací pedchozích a vždy Široké hledisko, podaující
nový, dležitý detail v.šeobecným zákonm biologickým, charakte-

risují tuto skupinu, repraesentovanou nejvýznanjší prací »0 che-

mickém složení rostlinné blány bunné* (Vesmír XXVIII.).

Studium specieln botanické pináší vedle floristické stati

*Rašcliny Ždárského pohoí* (Vesmír XXIX.), shrnující v koncisní

form výsledky mnohonásobných studií ve východních Cechách,

nejvtší práci anatomickou a morfologickou: » Píspvky k morfo-

logii a anatomii pižmovky (Adoxa mo.schatellina)*. Definitni stylisace
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této práce náleží posledním msícm života Theodora Nováka, kdy
spracoval hotový již rukopis ve form písemní práce k úelu státní

zkoušky. Vlastní studia o adoxe, která po stránce floristické zajímala

ho již v Litomyšli, konal v botanickém ústave eské university r. 1899,

když morfologickým zjevem, jejž popsal ve » Vesmíru* XXVUl.,

str. 215, v zprávé »0 pelistném okvtí u Anemone nemorosa*

byl upozornn na nový zpsob výkladu této obtížné partie syste-

matické cestou morfolo<j;ickou.

Bohaté jsou jeho práce, popularisující vdy pírodní z té

doby, všt^cky ncscMié ])csvdením, že nový názor životní jen tehdy

vnikne do m(1(Í a duší, budou-li i odborné vdomosti pírodopisné

uinny pístupnými vší intelligenci. Tak shrnul ve dvou statích

»Rozhlcd«, jež od otištní »Extense individua* ítaly jej k svým
nejoddanjším a nejpilnjším spolupracovníkm, »Naše zem* a

»0 rostlinné assimilaci«, výsledky moderní geologie a rostlinné

fysiologie zpsobem pehledným a jasným, optn svdícím o ovlá-

dání pedmtu i odborné literatury.

Tak napsal pro »Zenský Svt«, který již r. 1896 pinesl jeho

první tištný referát o »Djinách dalekohledu* P. Safaíkové, celou

adu lánk, snažících se ukázati, jak znalost pírodních zákon
nese i ovoce praktické v domácnosti. Jsou to stati »0 topení,

<

»0 pokrmech kvašených*, »0 výživnosti potravin, »Kvtena
v oknech*, vesms v III. ro. » Ženského Svta*.

Filosofické úsilí tchto let vtlil ve dv studie, osvtlující filo-

sofický individualism se dvou hledisek, s hlediska pírodovdecky
spekulativního »Extense individua jako princip soustavy svtové*
(Rozhledy VIL), a s hlediska historického »Díla Maxe Stirnera*

(Lumír XXX.). »Extense individua* jest definitním dokumentem
vykonané již dráhy, vinoucí se od r. 1896. až do r. 1899., dráhy

ásten soubžné s myšlenkovým pochodem mladé generace, z níž

Theodor Novák vyrostl, ásten však determinované vlivy ener-

getik Roberta Mayera a Ostwalda, dráhy, jejíž rychlý vzestup

snažili jsme se skizzovati na tchto stranách. Pílišný apriorism a

optimistický enthusiasm tohoto debutu, shrnujícího ponkud sum-
marn komplex rzných jev pod jediné heslo, byly Theodoru
Novákovi záhy cizí, i když vdl, že tato pednáška, konaná v »Jed-

not filosofické* 21. kvtna 1898 a odmnná konkurenní cenou,

vdí za svj úspch hlavn bitce vyslovené tendenci protimate-

rialistické, jež psobila jako osvobození.

Také jemná vlákna koen historicko-filosofické studie »Dílo

Maxe Stirnera* dlužno hledati v létech gymnasijních. K Max Stir-

nerovi, jehož metafysický nihilism posoudil ve svém lánku s pí-
krou odmítavostí moderního evolucionisty, pistoupil Theodor No-
vák s obdivem napojeným nadšením J. H. Mackaye, snažícího se

v díle »Der Einzige und sein Eigenthum* vidti poslední formu-
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laci a filosofické rozešení moderního individualismu. etba posup-

ného a zachmueného nihilisty pozmnila znané obraz, jejž o Stir-

ncrovi vtiskl Theodoru Novákovi snivý a mkký lyrik, a Theodor
Xovák byl úpln rozarován Stirnerem. Nenašel v néin moderního
myslitele, pronikajícího celou bytost lidskou, nýi)rž výstedního

metafysika, který chce zniiti všemi dialektickými zbranmi nco,
co za jeho doby byla velká konstrukce Hegelian, a dnes není

než mrtvým stínem, byvši nahrazeno novou koncepcí lovka ve

ve filosofii SchopenhaiRro\ a moderních vdách pírodních.

Diskusse ve filosofickém seininái protessora Masaryka, kdež

práce dílem pednesena, ukázala mu pak jasn, že Stirner, kterého

Mackay tak osamocuje, jest jedním lánkem etzu levice hegeli-

anské. Zápal pro t. zv. theoretický anarchism pohasl, Mackay nebyl

než episodou; Theodor Novák nesdílel se již ani o to, co druhdy
na Stirnerovi nejvíc jej zajímalo, o »onu tragiku dsledného intel-

lektu, jenž dusí úvahami cit i vli nií aktivní život skutk*,
o které se mluví na konci práce. Studie »Dílo Maxe Stirnera,« jež

mla býti apotheosou a nadšeným krédem, stalo se chladnou hi-

.storicko-kritickou essayí. 1 Theodoru Novákovi mluvil ncšfa.stný

Stirner z duše, ekl-li o sob:

»Ich bab' mein' Šach' auf Nichts gestelll.«
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1900—1901.

Poslední rok života Theodora Nováka jest bohatý a plodný rok

inyi^lt^nkové koncentrace a duchovního jcHJnoconí. Vííecky mo-
hutné a /ivé proudy, kterými v piedchá/ejícím trienniu nesly se

jeho vdecké a filosofickc'' snahy, usiloval ted uvésti v jednotné

íiroké eišt; v.^em duchovním listm, které o svém myí>lénkovém

život posílal veejnosti, vtiskoval velkou spolenou pcef, na níŽ

vyryt byl znak duíevního j(Mio ílechtictví. IVetí tou jest mo-
nismus.

I i!í '> iiumistický svétový názor lají se hned od poátku na

dur \(>Lric jtho invšlénkové práce; jelu) konstriikcu- krajné indi-

vidualistiikí' /. lii ;.^\ iniiasijních a dftsledné cnciL^nickt- / prvních

rok studia iini\ > rsitniho liyly již pokusy v tomto smru. Usilo-

val-li ve studiu " Stiinerovi o vlastní osvobození se z moci po-

kantovské ni(til\>ické spekulaci', nebylo ovinem již pochyby, že

mladý mysliti I mbude ukájeti svou monistickou touhu v [)roudech

pramenících z nmeckého idealismu Fichteova, Schellinj»ova nebo
lle^elova, jenž dospívá k vyložení problému svéta ne tak monis-

mem jako filosolU identity. - Uráželi-li tito filosofové exaktního

mlailého pírodozpytce libovolným a schválným vykoisováním
fakt pírodovdeckých pro své úely a zájmy metafysické, byl

mu nejvétíií myslitel monistický Spinoza cizí nejen loj^ickýtn sche-

matismiMii, tak chru-akteristickým pro tohoto <feometrického metho-
dika v morálce a brusie konvexních a konkavních skel v živote,

nýbrž i mysticko-jjantheistickou náladou, ieící se tradicemi syna-
jTO<fv n vvv-icnoii studiem tli(M)looirkých scholnstikiV Theodor No-
vák iu'l'\l nu lihl i.ik ckilck |ako lU'^'o\'ati i-calilc k vlili transccn-

dentalniinu, ,i lujvy.^sí dol^ro a nejvyíi>;i cnost lul In hlcthil všude
spíSie n( \ Spinozové >^amor l)ei intellectualis

1'oznání prirodovedeeké prohnilo veski-ioii irixi bytost, i ne-

mohl býti jeho monismus jiný než monismus modern pírodov-
decký. Koncem roku 1899 vycházejí *v.^eobecn srozumitelné studie

k monistické filosofii* »Die Weltrílthseb^ Arnošta Haeckela. Theodor
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Novák tu nalezl knihu svého srdce. Jméno Haeckeiovo mu nebylo

drahé jen jako jméno nejdslednjšího a nejpronikavéjšího evolu-

cionisty a rozvíjitele Darwinova, s nímž se setkával nepetržité ve

svých studiích o neolamarckismu a neodarwinismu, jako jméno
exaktního badatele, jehož práce o radiolariích, spont^iích i theorii

l^astraeové dokumentují vítézný význam pelivé i)rozkoumaného

(letailu pro celou biologii, nýbrž i jako jniéno odvá/.níMu) zápas-

níka, jemuž vdecké pesvdení není nmvoii liunui a kathedro-

vou pravdou, ale vŠí pýchou a láskou, celým životem a smrtí. —
Veliké lásky Theodora Nováka platily vždy starcm, a bélovlasý

krásný kmet jenský, mladistv zanícený pro svou víru, byl z nich

láskou nejvtší.

Optovaná etba knihy »Die Weltráthsel* ujasnila a zocelila

poznání pírodní filosofie Maeckelovy, kterou Theodor Novák stu-

doval již adu let v tsné souvislosti s dílem jeho vdeckým. Hlu-

boký obdiv nepromnil se však nikdy v nekritické vzdávání se

nauce Haeckelov, proti Haeckelovu materialismu reagoval vlastním

idealismem, proti mechanismu vitalismem, a i samé jádro filo-

sofie Haeckelovy modifikoval pro sebe tím, že Haeckelovo pojetí

hmoty a energie nahradil pojetím Ostwaldovým, buduje tak na

základech, jež svému myšlení již v »Extensi individua* položil.

Trpí-li i Haeckel typickým nedostatkem všech pííiodovdeckých
myslitel, chudobou smyslu historického, snaží s( llu odor Novák
ukázati, že vady a chyby odtud vyvrající a hlavn názoru na ke-
sanství a náboženství se tsn dotýkající, jsou nedopatení kriti-

tjším pojetím snadno napravitelná. Velká budova filosofického

názoru Hacckelova stojí pro Theodora Nováka vždy pevn a slavn,

teba že si peje, aby píbytky v ní byly lidskému srdci vlídnjší

a teplejší, a teba že rozsáhlé prostory její napluje svtlým a

vzdušným jasem mladistvé své du.še.

Pro rozšíení Haeckelových zásad psobil r. 19ÍX) s mnoho-
násobným úsilím. Pednáškou v »Klubu pírodovdeckém « dne
7. kvtna *0 Haeckelovi a jeho zásadách* seznamoval s exaktními

výsledky Haeckelových biologických studií; dvma pednáškami
ve 'Filosofické jednot^ v prosinci upozoroval na »Weltr.'lthsel*

a polemickou literaturu tímto dílem v míe tak hf)jné vyvolaiU)u;

prvních šest ísel X. roníku "Rozhled* pin< s]., velkou jmici

Arnošt Ha<Tkek biolog a filosof*, jrž z jrírn i<>l,ii ThH \ yšl.i m-

zvláštním otisku

Osud ustanovil, aby tato krásná studie Theodora Nov;ika

z.stala jeho nejkrásnjší. Psána stylem velým a pohnutým, který

radji klade živé a teplé pedstavy než studené a mrtvé pojmy,
jenž užívá nových a pesných obraz, jen aby znázoroval a ni-

koliv aby zdobil, jenž nešetí charakteristickými ejjithety a neplýtvá

p.sobivými antithesemi, pipomíná všecek zpsob a ei a diskus.se
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sv( ho mladistvého autora. Jsouc jasná a j)chledna ve vdeckém
výkladu, napovídá duchaplné poznámkami; lííc žirokými rysy hlavn

ideje a problémy, illustruje ])íípadné bohatými analogiemi. Stojí

na pevné pírodopisné b.isi a nese elo ve vzdušných oblacích

filosofie, zachází mikroskopem a sleduje chvílemi kouzla umní.
Chce v první ad propagovati a bitce kritisuje; pedvádí dílo vy-

nikajících vlastností a demonstruje jeho nedostatky. Oddaná víra

dítte jest v ní jako vdecký enthusiasm jinocha a kritický mužný
úsudek; a exaktními tmi stranami zahraje chvílemi i snní my-
slitele a myšlení snílka.

Když brožurka vyšla, poslal ji Theodor Novák Haeckelovi

s obšírným nmeckým listem, plným zmužilé pímosti. Vylíiv
v nm, jakými cestami k poznání Haeckela došel a je v Cechách
rozšíiti se snažil, píše:

»Teba že nejsem odborný zoolog, myslím, že mám právo

na samostatný úsudek o onch všeobecnjších otázkách, jež Vaše
díla zodpovídají. A neváhám piznati, že ve mn nenalézáte vr-
ného žáka, který by se neodvážil zmniti litery na slovech mistro-

vých. Ve sporu s vtšinou svých uitel jsem vyznava energetiky

a vitalismu. K tomuto pesvdení nepiv^edly mne ani dvody
oportunní, ani zúmyslná cviení; pramenem mého vitalismu jest

úsilí pozorovati celou pírodu v jednotném smyslu, uiniti zbyte-
ným veškeré zasahování kterékoliv síly nadpirozené a vidti v ži-

vot process autonomní. Pi tom jsem nepítel teleologie a dua-
lismu a pokouším se pipnouti východisko biologických pedstav
na pevdení, jež jste již dávno vyjádil vtou »Dle našeho ná-

zoru spoívá mylné pojetí, které se pravideln tomuto vlivu pi-
pisuje, pedevším v tom, že organismus pojat byl jako bytost na-

prosto passivní, kdežto ve skutenosti chová se vi všem vlivm
zárove aktivn.* Život, tuším, dá se pouze sám ze sebe a nikoliv

z mrtvé hmoty pochopiti. A nejcennjší plod Vaší práce životní

zím v tom, že jste na formách životních tolik vidl a tolik o nich

povdl. Odpustíte dojista mladému muži, zí-li v naukácli, jež ob-
divuje, pouze pípravné lešení budoucí práce; stal se tak vroucím
evolucionistou, že nemže než ve \ysokém vidti vždy vyšší.

«

Odvaha, s níž neznámý mladý muž vyjaduje své námitky
samému mistru, má rys heroinosti, jenž okamžit pekvapuje a

získává. Haeckel odpovdl dkovacím lístkem, v nmž peje mnoho
zdaru k dalším studiím monistickým.

Dospni k evolucionistickému monismu nebylo pro Theodora
Nováka jen vítznou bitvou intellektu, nýbrž i citu a vle; plným
rozvitím se jeho bytosti, která vila zmužile a pevn, že nyní bude
moci jistji a bezpenji spti k dalšímu poznání. Dle hlubokých
slov Goethových, jež tužka mladého uence podtrhla si v píru-
ním exemplái Fausta:
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>Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

der taglich sie erobern muss,<

byla mu každá etappa poznání váleným tahem, na který nasadil

všecku svou životní energii. Vdl, že jest to tah válený, ale

vil, že Ijude vítzný. Vlastní jeho slova v list, psaném v lednu

1901, charakterisUjí zmužile pesvdení evolucionisty: »Nehledám
vných, absolutních pravd, jež jsou mi illusí; nevidím ve vdní
nic jiného než stálé pizpsobování a vývoj — nemá konce —
ale práv zase jen úryvek v nekoneném dní a žití.« Tato svtlá
a slunená dvra ve vývoj a vesmír poala se posléze krystali-

sovati v šastný a radostný názor o život, jenž nerozpoluje kul-

turu a pírodu, myšlénku a in, lovka a osud. Snil o sladkém
obnovení dtského pomru lovka k pírod, vil v laskavé teplo

jejího klínu, jenž dává nejen lesm mízu a svtlo, ale i vynikají-

cím jednotlivcm píležitost pln a mohutn rozvíti všecky skryté

síly a schopnosti. Absurdním a povrivým bylo mu staré domnní,
že hrdina, rek, myslitel, umlec jsou porušením rovnováhy, ale

pevnou a silnou vrou mu bylo, že práv oni jsou vlastním pro-

jevem a výrazem evoluce. Proto neznal pro duševního reka jinou

ethiku než plnou odvahu sama sebe, píkladnou vrnost vlastní

osobnosti. Myslil, že rek mže padnouti jen, zradí-li sám sebe,

nebo není v pírod ani zrady, ani nástrah.

Zatím co zasmušilá a závistivá Aloira zauzlovala jemu nej-

krutjší léku, šel podoben Siegfriedovi zmužile v ostrou se za

svoje zásady. Na jae r. 1901 vyšla filosofická kniha professora

Mareše »Idealism a realism v pírodní vd«, polemicky pibrou-
'šená kritika poznání pírodovdeckého, jehož zoufalou marnost
vidí v udýchané honb za fantomem pravd absolutních. Sklíený
skepticism knihy, jenž v dsledcích vyráží exaktním vdeckým
pracovníkm anatomický nožík i zkumavku, nebyl by Theodora
Nováka dojista postavil do první ady obránc kaccované knihy
a jejího autora. Ale mužná hotovost a sebevdomá energie, s níž

autor stojí za své pesvdení v tak píkrém odporu jsoucí s ná-

zory zástupc exaktní eské vdy, a pak slunná a radostná apo-
theosa tvrího žití, aktivního i plodného, knihu zavírající, vti.skly

mladému uenci péro. Nkteré polemiky, jež vznítila publikace
Marešova i jeho referát o ní v » Rozhledech* (ro X., . 5. a 6. I.)

])eletly již pes jeho hrob.

Spoíval v tom nemalý zákmit ironie, že dílo tak skepticky
soudící o cen exaktní práce pírodovdecké nalezlo odhodlaného
zastánce práv v mladém muži nad jiné vynikajícím touže exaktní
prací. Horlivé pípravy k státní zkoušce, kterou zamýšlel na pod-
zim podstoupiti, dlily se o jeho as s neúnavnou inností ve v-
deckých spolcích. Starší práce o adoxe byla zpracována jako do-

íácí práce písemná; otištná (v Chemických Listech* ro. XXV.
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. 4-6) pehledná staf »0 dusíkatých derivátech uhlohydrát*,

jejíž vdecký materiál rovnéž spracován i díve v chemické labora-

toi, upravena k témuž úelu; pro dissertaci z rosdinné fysioloj»ie

-

oboru, jejž studiemi v Lipsku u professora Pfeffera píštího roku

hodlal dokonale poznati, — »0 stromatech pyrenomycet* shledáván

materiál. S jakou seriosností pomýšlel Theodor Xoyák na uitelskou

dráhu stedoškolskou, o tom svdí jeho dv práce z methodiky
a didaktiky pírodních vd, podané v seminái paedagogickém, »Bo-

tanická methodika na gymnasiích* a » Vyuování pírodopisné na

gymnasiích,* kdež všecky navržené reformy dsledn vycházejí

z evoluního názoru na svt, jehož tradování sliboval si od d-
sledn provedeného neohumanismu.

Mnoho veer následujících po úmorné práci v laboratoích

vnoval »Jednot filosofické*, kdež byl horlivým jednatelem, a bo-

tanické sekci >Klubu pírodovdeckého*, již s pítelem Wilhelmem
ídil. V lednu a únoru r. 1901 poádala sekce »Kurs krypto-

gamický«, všeobecn pístupný, v nmž oba poadatelé o pednášky
se rozdlili. Theodor Novák, zaujatý tehdy v pední ad studiem

hub, stylisoval charakteristické provolání akcentující dležitost po-

znání nižších kryptogam pro pozorování biologická, hlavn pro

fysiologii bunnou a nauku o parasitismu (»Vesmír« r. XXX. . 82),

pednášel krom všeobecného úvodu tikráte o myxomycetách,
eumycetách a phycomycetách. Literární jeho práce té doby jsou

rázu vesms drobnjšího, tak referát o knize van Hoffov v Roz-
hledech, Machov v eské Mysli a ob informaní stati o neo-

lamarckismu a neodarwinismu v Ottov Slovníku nauném.

Tato krásná a jemná sloha uence a filosofa, snílka a mys-
litele, soulad analytické bitkosti a synthetické tvrí síly, po-

svceny byly tklivým až kouzlem srdce dtského. Když hndé
své oko, jež intensivním duševním životem stávalo se hlubším a

jemnjším, upel s vdnou oddaností ku své matce, již miloval

láskou absolutní, když ekal skromn na pání otcova, jež mu
byla mravním zákonem, když malélio bratíka Jarouška houpával
na klín a ukazoval mu obrázky ze zoologie Fricovy nebo Hert-

wigovy, ležela na sndé tvái jeho táž tichá a istá nha, jíž ped
dvacíti lety oblita byla tváika » malého filosofa*. Jen žena z-
stala mu vždy hádankou. »Už kolikráte chtl jsem se vydati na
cestu a hledati novou pevninu, ženu, ale vždycky zstala má lod

zakotvena v pevné pd vdy,« píše v list dkujícím za blaho-

pání k posledním zrozeninám.

Rekovn antická láska plná obtavosti a pátelského poroz-

umní pojila jej k mladšímu bratru, s nímž chodívali jako bratrské

postavy na ecké medailli. Smím dnes, kdy medaille ta ukrutn
zlomena, dotknouti se nezapomenutelných posledních chvil, jež za-

žili jsme spolu .^ Bylo to v dubnu, ve svtlých a záivých lesích, plných
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bezového stíbra a rašící zelen nad Drážany u vesniky Weisser
Hirsch. Dojmy museí a obrazáren, celý ten mocný úsmv prvního
velikého kulturního msta, jež Theodor Novák vidl, ležel v jeho

šastném pohledu. Radostn a bezpen mluvil o své budoucnosti,

o práci, na niž se tšil a o vdeckých bojích, z^ nichž se nechtl
vyhnouti žádnému. Na jihu v mlhách hledal Cechy a naleznuv
smr, kde asi leží Praha, tiše se usmíval. Puící lesy kolem nás

šumly míz(ju a plynoucí pryskyicí a naplovaly jeho duši sladkým
vdomím jara. Druhého dne jsme se rozešli. Píští jaro ztrávím

nad jeho hrobem.

1 lii-o(lor.'i \i)V.ik;i Si.iii vylir.nié.



Místo skonu Theodoia iSováka u Libice n. C.

VI.

26. ervenec 1901.

V polovici ervence r. 1901 odevzdal Theodor Novák zkušební

kommissi universitní ob písemné své práce z chemie a bo-

taniky. Prázdniny hodlal vnovati systematickému studiu ke zkou-

škám. Unaven a umdlen ponkud chtl » okáti na prsou matky
Zem«, jak sám íkával osamlému bloudní v skrytých lesích a

zapadlých koninách. Krkonoše, jež poznal jako hošík r. 1896,

vábily jej nejen bohatou kryptogamickou koistí, již si od nich

sliboval, nýbrž i samotáským klidem svých heben a mlelivou
hloubkou les na úboích. asn ráno v pátek dne 26. ervence,

pln svžesti s pevným plánem jeti pímo do Vrchlabí, opustil

domov rozlouiv se strun, jakoby odcházel na pldenní vycházku.

Patrn cestou na nádraží dráhy Severozápadní náhle zmnil
plán, chtje zahájiti botanickou výpravu poznáním kvteny po-

labské. Vystoupiv v Podbradech navštívil známou rodinu pana
editele Bucka, hrál a žertoval s dtmi, dviv vyprávl o .svých

plánech, a jindy reservovaný a uzavený, otevel tentokráte celé

své srdce a pravil v hovoru po obd : »Jsem úpln šasten. Co
jsem mohl za daných pomr vykonat, vykonal jsem; doufám, že
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l)uclu moci ve své práci pokraovat, a ne-li, budou snad práce mé
jinému k užitku.*

Pak si vyprosil hodinku k botanické exkursi; zvláštní povo-

lení lesního úadu opravovalo jej procházeti se revírem podbrad-
ským, hlavn v okresu zvaném »Kluk ; nepatrná lávka pes Cidlinu

blíže í.ibice, osudem nastražená a dnes již stržená, pivedla jej na

druhý beh labský. Syt zelená píroda, šeící se svtlem korun

bukových a šeptající bledými lístky javorového i bezového pod-

rostu, chytala na drolivých písitých bezích labských paprsky er-
vencového slunce, deroucí se vlnou mraen; stlumený zpv pták
tratil se v hlubokých mýtinách, bažanti kieli na travnatých lesních

lukách, a divoké kachny nad klidnou hladinou Labe.

Jedinou hymnou letního zrání byl osamlý dech pírody úpln
vzdálené lidských obydlí; hymnou, naplující srdce pevnou dvrou
v život, kolotající v této jasné a svtlé krajin. Theodor Novák,

jenž sám tu se zelenou torbou po boku v revíru »Soukupka«
bloudil, byl cele proniknut touže dtinskou oddaností v »matku
Pírodu*. Když po písin stupovit do Labe se snižující vstu-

poval patrn za njakou kryptogamou do vln labských, bylo doj ista

v jeho oku vše krom bázn a strachu. Botanická vda detailu,

jež mla býti tomuto duchu básnické lehkosti a filosofického vzletu

[)evným a silným zábradlím, stala se v tom okamžiku nepátelskou
propastí, na jejímž strašném dn huí erná vodstva záhuby. De-
vítimetrová prohlube, vzniklá vtokem potoka a zvýšená nkdejším
pístavištm, zhltla všecku dvru a dtskou oddanost mladého
muže. Odložené Šaty na behu pivedly v pátek veer na stopu,

zápisníek prozradil nejen adressu, ale i celý istý charakter The-

odora Nováka. Obnažené mrtvé tlo pivezeno do Podbrad, a za

dopolední jízdy po Labi naplnilo se slovo básníkovo:

»Zde za ranního úsvitu

v své kráse leží bez citu,

a s výše, kde se oblak stkvl,

hlas, jak by hvzda spadla, znl:

Mxcclsior!«

Kvty zakryly tém cele jeho rakev, ncdovrdly \ >ak zakrýti

iia tvái, m zkivené smrtelným zápasem, hluboký -irsk. \ nmž
jakf) by bylo |)>áno: Pro, jen pro.'

KovovM lakcv <i(l\(/,(n,i \ nedli veer Cerno-Kosteleckými

lesy na hbitov olšanský; jehlinaté koruny naposled zašumly nad

mrtvou hlavou, jež a.sto se k nim vracívala, aby etla z jejich

jehlic a mízy zákony vného života; ale »Theodor Novák, biolog*

neuhodl již, že i ty lesy i celá ta mateská píroda jsou bczcitny

a nmý ke .skonu lovka. Dne 3U. ervence byl pohben na Olša-

nech, a bílé kvty a fialky vždy nakladené na nasypaný rov jiá-

3*
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télu) hbitova svdí, že jsou srdce, pro néž nezemel tento svtlý,

svží Adonis.

Druhov v jeho práci a vdeckém úsilí vzpomenou snad pi
výsledcích studií, která i on konal, dvou pilných práchnivících

rukou a dvou hluboce zkoumajících zhaslých zrak, pátelé v ži-

vot zamyslí se v nkterých okamžicích nad mravní krásou a jem-

ností charakteru neporušeného, ale utraceného osudem, rodin z-
stane jeho hrob vždy istým obtním oltáem vzpomínky a lásky.

Ti pak, kteí jako on, mli pevnou a silnou víru v život neporu-

šitelný a nczmaitclný, uslyší dle verš básníkových »jeho hlas

i v evu hromu i kvílení noního ptáka, ucítí pítomnost jeho

v klase trávy i kameni, nebo on dýchá tam, kde rozprostírá se

ona Moc, jež jej vpila ve svj klín.«

Nkolik dní po smrti prošel jeho svtlý zjev ješt naposledy

stránkami >Rozhled<, jež byly svdky jeho duševního vývoje;

Pavla iMatcrnová vyvolala znovu z mlh bolesti a stesku jeho jemnou
tvá :

»Ml pohled jako dít; ten sametový zrak

bral hloubku temné matce Zemi a jas ml od oblak.

Ml hlas jak hudba milý, ml úsmv zkvetlých niv . . .

jak celý muž byl ušlechtilý — a byl jak andl živ . . .

Dar nebe!«

Ve tech portrétech zachytili jeho ti^ vynikající pátelé : pro-

fessor Drtina, F. X. Salda a Dr. Antonín Stole tragiku jeho skonu
a kouzlo jeho osobnosti; tito dva po krátkých pouze osobních

stycích intuitivn vytušili smysl jeho individuality, jako malí
M. Svabinský vykreslil jeho podobiznu jen silou mocné umlecké
intuice, jíž staí nedokonalá fotografie amatérská, aby uhodla srdce

bytosti jinak pln neznámé. Professor Drtina v nekrologu »Ceské
Mysli« vidí koeny zájmu Theodora Nováka o otázky filosofické

ve zvláštní jeho dumavé povaze, skliované njakým rozporem,
jejž utšiti chtlo mladé, jemné to srdce práv filosofií a koní
vylíení innosti Th. Nováka slovy: »S velikým nadáním, ne-

úmornou ])ílí a ideálním nadšením sluovala se v nm povaha
istá, mladistv zanícená pro vše dobré a krásné, jež iní zjev

jeho nezapomenutelným všem, kdož poznali jej a nahlédh na dno
dobré duše jeho.« 1 Dr. Antonín Stole v »Nauném Obzoru Ná-
rodních List* ze dne 21. srpna 1901 mluví »o schopnostech
zrosených karakterem ušlechtilým a zanícených pvaby krásna.

«

»Zivá letora,« praví dále, »plná rozpínavých, vdy chtivých zá-

chvv, nabádala jej, aby pronikal vždy širší a širší území vd
pírodních, až tam, kde nad bádáním kraluje filosofování. Není
divu, že talent tak cxpansivní záhy usiloval a vedl k produktiv-
nosti, jejíž rychlost a pomrná etnost skoro jakoby dávaly tušiti

pedasný skon svého tvrce — — —
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Kdo, pomr znalý, pišel ve styk s mladým tím mužem,
vil, že schopen jest vykonati nco neobyejného. Skoro však se

bál budoucnosti, až jemná duše opustivši arovnou zahradu, v níž

ssála opojnou vni kvt vdy, vydá se mezi nehostinné srázy,

aby sama trhala na strmých, nedostupných úboích rostoucí vzácné

kvtiny poznání. Nad mrtvými nadjemi, jež zhynuly s Theodorem
Novákem, nech netruchlí jen zarmoucení rodie, sourozenci i dobí
pátelé, nech truchlí i malý národ, jehož jest nejvtším neštstím,

dokává-li se vku dlouhého prostednost, a hyne-li, záhy podata,

schopnost. ^<

Jemný medaillonek F. X. Saldy (v » Ženském Svt «), zachy-

cující nkolika rysy poslední tajemství duchovního zjevu Theodora
Nováka a metafysickou tragiku jeho smrti, klademe sem celý:

»V Theodoru Novákovi zemelo nekonen víc než odborný
a exaktn vdecký badatel: byl mi pedevším myslitel a filosof,

lovk krásné duševní kultury, posvcené elo, celý duch a smlé,
nebojácné, srdnaté srdce.

Zvláštní, skoro románové kouzlo leželo pro mne na tom ti-

chém, slabém, hubeném a roztomile nesmlém hochovi, jenž se

rozncoval v plynnou, až pekotnou výmluvnost jen tehdy, když

se jednalo o jeho drahé duševní statky, a jenž kryl za kehkou
formou vcUsou hotovost a pevnost myšlénky a vytrvalost vle a

sluoval s ncúmornou, odbornou, detailovou prací smlé jednotné

zení filosofické ve velikém, slavném vržení svtla a vášnivj'^ kult

vysokého a cudného umní snu a pýchy.

Tichý a plachý vnjškem a pi tom uvnit žijící vášnivým

životem a trávený jím, pilný, stízlivý a svdomitý do pedantismu

a pi tom veliké, široce rozepjaté obraznosti a nebojácného, slad-

kého a srdnatého srdce — rozmilá sms dítte, uence, filosofa,

básníka a snivce — tak rýsuje se mi ped oima.
Monistický názor svta nebyl mu jen knižním theorematem,

byl mu pedem vírou, životem, jistotou: bylo to v první ad od-

vážné, statené a bezelstné .srdce, celé proniknuté a napojené týmž
svtelným optimismem a touže .strašn silnou a oddanou dvrou
vr vesmír, jako. Spinoza, (ioethe, Shelley anebo Ivmerson.

Dvoval jako oni, že Kosmos má veliký a krásný smysl,

a že není \ nm pro sílu, práci, oddanost ziu ani a smrti. Nebyl

mu ani l.^ii a pastí, ani tenmotou, ani hrou l)\l mu sluhou

rozumu, >íl\- a i)rác(\ nadš<Mivi)i a odclanýin inmiocníkem vle
a ideje.

\Miazo\al .stálí celé svoje srdce do vod chvíle, náhody a touhy

a véil, že vynesou je na povrch, ponvadž v ekonomii svta ne-

mže být zmaru žádné hodnot.
Tak bylo dt.sky dvivé, tak bylo mužn vytrvalé a tak

pevné toto srdce.

Nemlo potebí mystiky smrti a nemilovalo allcgorické hry
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Vesmír mu mi -vnj smysl v životr a svojc myslcrium v práci,

n ii(>bylo mu vt.-^ílio tajemství nad všední den a jiné vnosti
kiiMiir plnosti a krásy chvíle.

Soudilo se Si)in()/,ou, že všecka moudrost je v pemýšlení

o život a ne o snirii, a > .\iet/,>cliein se odvracelo od všt^ho

/,.\s\ií.

Milovalo plné, bílé denní svtlo a jeho jedinou svatost.

A pak — umní.
To umní, které sytilo všecky jeho poteby snu a obraznosti,

kde ne-tailo nál)oženství. Umní veliké a písné, cudné a v.ášnivé,

umní Siveiii, které pevzalo funkci náboženství a nc-^c v-ecky

ony lidské krásy a pýchy, jež vzalo s jeho mdlých rukou: (locilia,

WaLínera, Ibsena.

A toto oddané, dvivé srdce padlo tak náhle a /.iikein,

jakoby zrazeno a zaskoeno, že se chce vzkiknout lovku se

Shelleym, který zaplakal nad Keatsem:

Kde's byla, mocná Matko, když kles'?«

Až po desítiletích ona generace, kterou v sloze tak dokonalé

dílem pedstavoval, dílem dával tušiti, bude pedmtem historického

líení, bude i jméno Theodora Nováka žíti ne snad silou faktu,

ale silou symbolu. Pak padnou nové zas paprsky na jeho práce,

pak i tento soubor nabude nového smyslu.

Není pochyby, že mnohý z tchto lánk byl by Theodor
Novák odložil stranou jako pouhý dokument svého vývoje, jako

pouhý stupe lepšího poznání, kdyby mu bylo dopáno vytvoiti

ona velká díla, v nichž cele se mlo zrcadliti jeho monistické cí-

tní a myšlení; zdaž však dnes, kdy v našich rukách zanechal

pouze nepatrný fragment nejen svého díla, nýbrž i svého života,

nemáme si vdn vážiti alespo tchto fragment r A to tím více,

ím plnji platí o Theodoru Novákovi významná slova, která na-

psal Lessing, vydávaje filosofické fragmenty nešastného mladého
pítele K. W. Jerusalema:

» Sein Laufbahn war kurz; sein Lauf schnell. Doch lange

leben ist nicht viel leben. Und wenn viel denken allein, viel lebcn

ist, so war seiner Jahre nur fiir uns zu wenig.«

Uspoádali jsme knihu jen proto, aby jemná a krásná jeho

individualita, jíž nebylo páno cele se vyžíti, žila i dále v myslích

a srdcích, nejen tím, co dala, nýbrž i tím, co slibovala a nesmla
dáti; aby istá a jasná její zá hála blahodárn dále, i když její

ohnivý a odvážný plamen zhašen byl závistivými vlnami; aby bolest

vzpomínky na Theodora Nováka nebyla jen steskem a smutkem,
nýbrž i oistou a požehnáním.
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I:xieiis(' individua jako princip soustavy svtové.

(Psáno r. 1898, otištno v »Rozhledech« téhož roku.)

Vdob nynjší jeví se skoro všeobecn antagonism mezi zá-

stupci pírodních vd a filosofie: pírodopisci vytýkají filo-

sofm pílišnou apriornost myšlení, odvážné spekulace na základ
pouhých hypothes, filosofové jim naopak jednostranné specialiso-

vaní, nekritický sensualism a materialism. Tuším, že hlavní píinou
tchto spor jest neznalost protivníkova oboru myšlení. Tak na

p. pírodní filosofie Hegelova a Okenova diskreditovala v oích
pírodopisc filosofii, že se k ní chovají naprosto odmítav, a všecko
filosofické bádání o pírod, jehož nestudují, identifikují s Hege-
lianismem a p. Naopak energetika, ped 50 lety Robertem Mayerem
konstituovaná, zcela zstala, pokud je mi povdomo, od filosofie

nepovšimnuta, a proto až do doby nejnovjší byla spracována a

pojímána naprosto materialisticky. Od nauky této, jejíž nejnovjší
stanovisko, Ostwaldem hájené, jest naprosto antimaterialistické, a

jejíž základy jindy míním vyložiti, vycházím, a mám za to, že její

dsledné užití i v psychologii, sociologii a filosofii vede k cenným
výsledkm.

Základní rysy energetiky jsou asi tyto: Podkladem každé
soustavy theoreticko-pírodovdecké jest stanovení nepromnné
veliiny. Posud byly takové dv: hmota, representovaná rzno-
rf)dými atomy, nepromnnými, a pak energie, asto, zvlášt pak
v dívjší dob silou (mén pesn) nazývaná. Energie tato je.st

bu innost, zmna, která se na pedmtech jeví — energie aktu-

ální, neb možnost takové zmny, jež v pedint jt-st skryta -

(•nergie poli nciahii. Zmnou energie potenciální \ alslualní se práce

produkuje, \\Miiuje — na p. pi spádu vody s vyšší polohy na
mlýnské kulo, i)i zmn opané se práce spotebuje — na p.
l)i erpání vody v pump do výšky. Souhrn obou energií jest

nezm ný. Analogicky jako pi energii mechanické vyskytují si!

pechody obou stav energie i u ostatních: tcjjelné, chemické,
svtelné, elektrické energie. Jak kvalitativn rzné energie jedna
v druhou pecházejí, lze výborn pozorovati na dynamoelektrickém
-^troji: motor jeho jest z pravidla parní stroj, v nmž spalováním,
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djem to chemickým, vzniká teplo, které se pevádí v pohyb; pohyb

tento se mní na vlastním dynamoclcktrickém stroji, jehož hlavní

ástí je otáející se prsten noh válec kovový s cívkami drátu in-

dukního, v elektrický proud, a ten opt mže ve vzdálených pí-

strojích využit býti bud mechanicky neb k osvtlování neb ku

chemickým akcím.

Proto prohla.^ovány ener<fie všechny /.a mechanické. Naproti

tomu tvrdí Ostwald: všecko, co pozorujeme na hmot, jest enerj^ie:

když si odmyslíme její tíži, optické, clumirkt', elektrické vlastnosti,

zbude jen prostor, a ten sám jest jen výrazem ])ro energii polohy.

Ostwald prohlašuje za nesprávné, všecky eneri^ie identifikovati

s mechanickou a pro všechny obory fysiky stanoví na základ své

theorie základní pojmy ve fbrm mnohem jednodušší než dosud
se stalo. Tím, že hmota prohlášena za výsledek psobení energií,

nikoli za základ všeho bytí, odstranna propast mezi » hmotným «,

pírodním v užším smyslu, a psychickým, která byla vždy pední
vadou materialismu, a umožnn jednotný názor na veškeré dje
svtové, vycházející od vd pírodních.

V Anglii, klasické zemi pírodních vd, provedeno ve zna-

menitém stupni sjednocení pírodovdeckých poznatk s filosofií

Spencerem, s hlediska více kolektivistického Závada, již jsem
práv vytkl v souhlasném pomru vd pírodních a filosofie, je

moment subjektivní, píina hlavn osobních spor; le i po od-

stranní jejím, k emuž staí pouhá dobrá vle a širší ])odklad

všeobecného vzdlání, zbude ješt veliká mezera mezi obory, ve-

liký skok mezi methodami obou kategorií, jehož pvodem jest ve-

liká neúplnost vdy sprostedkující, psychofysiky. A práv zde

jest nucena každá theorie, jež chce vysvtliti celou soustavu sv-
tovou, uiniti veliký skok, spojení tlesného s duševním jest v ní

problémem nejchoulostivjším.

Ze jednotného názoru svtového jest nám teba, vysvítá zcela

empiricky z ohromné ady pokus podniknutých o nj v nejrz-
njších dobách, asto v diametrálních smrech. Frvni dvod, jejž

uvádím ve prospch názoru o jednom principu ve všech oborech
poznání, je vlastn jen methodický, v pírodních vdách tém
pravidlem se vyskytující: Každé faktum, každý pomr hledíme
pedn vyložiti co nejjednodušeji, teprve když se ukáže nespráv-
nost, nepijatelnost našeho výkladu, upravujeme jej (není-li nutno
ho naprosto zavrhnouti) ve formu složitjší. Vtší jasnost jedno-
duchého výkladu má i tu pednost, je-li chybný, že snáze dají se

vady jeho pehlédnouti než pi mnohonásobné konstrukci vysvt-
lovai, rovnž mylné. Positivní pímý dvod pro jednotný princip

vd pírodních i psychických jest tento: Všecko naše vdní zá-

leží naprosto ve stavech naší duše, na pochodech velmi složitých,

které se v ní djí; s druhé strany až na nevelkou pímou vdo-
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most o svém nitru, která ostatn až dosti pozd, na základ methody
a znalostí odjinud vzatých, byla vdecky zkoumána, nabýváme
všech svých znalostí na základ pocit smyslových, tedy prosted-

nictvím sv( ho tla. 1 jest dle první vty celý svt jen obsahem
naší du>L\ > (huhého stanoviska jsou znalosti psychické sprosted-

kovány naším tlem, a tedy ve zpsobe poznání není podstatného

rozdílu nuv.i vdním pírodopisným a psychickým. Nad to teba
uvážiti, že se nám dje hmotné (tak eené) a psychické nejeví

jako dv ady úkaz naprosto od sebe oddlené, nýbrž stídav
j.sou jedny píinou a následkem druhých.

Základní princip vzat jest z empirie vd pírodních; po ped-
nosti v rzných oddleních fysiky byl samo.statn, v každém jinak,

formulován, ale také pojímání života ústrojného, dje-li se s hle-

diska širšího, více mén má jej za obsah. Le i moderní, individu-

alistická sociologie a ethika jej pijímají ve svoje systémy jako

základní pojem. Princip ten formuluji takto: Každé individuum,

i nejjednodušeji pojaté, má vlastnost, že se neobmezen vším zp-
sobem rozšiuje. Tato extense není mi njakou zvláštní mohutností,

nýbrž vlastností nutn píslušnou pojmu energie, kterou energetika

jako základní prvek všeho jsoucího pijímá. Energie jest ovšem
vlastnost, která ve vtŠí neb menší míe existujíc, nestává se tím

jinou, není jedincem, individuem. Každý jednotlivý pedmt jest

pak pokládali za souhrn energií v uritých k sob pomrech; jak-

mile si odmyslíme energie jeho, které se subjektivn vyjadují

nám ve vlastnostech, nezbývá nám nieho, pražádná jxjdstata »das

Ding an sich.« Kdyby existovalo individuum jediné, dalo by se

šíení vskutku do nekonena: ale náš svt in concreto jest (o emž
snad ani nejdslednjší pantheista nepochybuje) soustavou indi-

viduí mnohých, jež týmž principem jsou spravována. Proto nutn
dojde ke kontaktu individuí; slova kontakt ovšem nelze bráti v do-

slovném smy.slu materielním, nebo jedná se nám jen z ásti

o t. zv. hmotu, a mimo to i v tomto zvláštním pípad dostauje

šíení úink. Aby tato these nezdála se nedsledností theorie,

podotýkám znovu, že energetice je hmota teprve jedním z vý-

sledných zjev pi psobení energií, o nic podstatnjším a pro

individuum nutnjším než jiné jeho vlastnosti a úinky, a tedy

mže pi jiném sestavení energií v jednotníka nai)t()Sto scházeti;

ale posud takových individuí neznáme, ana duse samostatn, bez

tla žijí( í jr-i pomysl nad míru problematický. AU' i to z pozo-

rování l)e/pr»).>tíedn vyplývá, že též bez šíení se tak zv. hmoty
jeví individua na sebe kausalní vliv, naopak >ír( ní hmoty bez

úink, bez rozšíené innosti sil je absurdní.

Z pokusu o jednotný názor svtový již plyne, že se d-
sledn pidržujeme determinismu; bez nho by nebylo možno
mluviti o zákonech, kausalní psobnosti, a vycházíme-li z pírodních

vd, ani nemžeme zapoíti indeterministicky. Dvod pro deter-
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minism ani nepodávám, pokládaje jej za conditio sine (jua non

vdeckého myšlení soustavného. Dle tohoto deterministického ná-

zoru zdálo by se snad, že mathematika užitá dostaí ku pesné
konstrukci svta, a obhájcové tohoto mínní poukázati mohou na

mocný rozkvt fysiky, hlavn mechaniky a astronomie ist me-

chanickou prací; jim odpovídám, že jest se vždy omeziti na urité

vztahy zjev, experimentáln všechny ostatní vymýtiti, aby se ma-

thematická práce osvdila; že se tak pracuje jen s nejevident-

njšími úkazy, a jakmile nkolik kategorií fysikálních vlastnostní

pojednou jest probírati, teba se ohlížeti po jiných cestách, hlavn
objektivn pozorovati. Mathematika, vda pouhé kvantity, bud (ist
theoretická) abstrahuje ode vší jakosti, neb (užita jsouc) mže za

pedmt míti jen jediné kvale. Jestliže tedy již ve fysice nelze jen

a jen poítati, tím mén v chemii, biologii, vdách psychických,

kde nedovedeme o každé jednotlivé skupin vlastností samostatn
jednati, ba asto ani takových kategorií spoádati jsme nedokázali.

Nikdy nesmíme zapomenouti, že nejen zjevy stejné kvality, pi
nichž mathematiky asto s prospchem užijeme, na sebe psobí,
nýbrž i fakta kvalitativn rzná, jež sítati, odítati, násobiti, dliti,

mocniti, logarithmovati, diíTerencovati spolu bylo by irým ne-

smyslem. — Pi názoru deterministickém jest záldadní vlastnost

individua, extense jeho, spolu s mnohostí individuí, empiricky to

naprosto jistým faktem, píinou existence siiolenosti (v nejširším

smyslu); jakmile se však ptáme po vlastnostech jejích, ihned teba
nám dbáti kvalitativní rznosti individuí ji skládajících.

To, co o principu individuelní extense práv bylo promlu-

veno, jest dosud zcela abstraktní, i bude nutno, v jednotlivých

vdách probrati jej konkrétn. Za tou píinou si vytkneme po-

ádek vd, jimiž zabývati se nám jest. Tídím vdy vbec na
1. fysické i pírodní, 2. psychické neboli duchovní, které obojí

jednají o zjevech existujících v celku, tedy i o individuích; nej-

jednoduší pojmy, které ani jedné, ani druhé kategorii nenáležejí,

ale obma jsou potebný, spracovává tetí skupina vd, mathema-
tika a logika. To jsou vdy ist formální, v nichž o individuu se

vbec nejedná.

Pro vdy pírodní jest jednotníkem nejjednoduším atom.

(Pesné pojímání termin atom a molekula trvá ve vd jen asi

pl století: molekula jest nejmenší ást, kterou by bylo možno
obdržeti z hmoty ideáln dokonalým dlením mechanickým, ta-

kových se pedpokládá v prášku mikroskopicky sotva viditelném

nkolik set tisíc; molekula má tytéž chemické vlastnosti, tutéž po-

mrnou váhu, jako tleso, jehož je ástí; kdybychom na molekulu
chemicky psobili, rozložíme ji na ásti naprosto již nedlitelné,

atomy, jež mohou býti vlastností rzných. Le i molekuly t. zv.

prvk, hmot chemicky jednoduchých, jsou, jak i níže upozornno,
víceatomové.) Atom ovšem má rzné již vlastnosti, a dle toho jest
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již nkolik rzných energií v nm sloueno; pozdji se pesvd-
íme, že takové sluování je základem vyšší individualisace. Prvotní

stadium dohledné ásti svta, o nmž pírodovdecká kosmonogie
mluví, jest úplná rozpoutanost atom; dle nejbžnjší theorie po-

vstal svt, lépe eeno naše soustava slunení a nejspíše i hvzdná,
zhušfovaním. Pi nejvtší možné rozptýlenosti atom síla chemická,

jen do vzdáleno.-^ti malé znan psobící, nevytvoila ješt molekul;

ale psobnost této energie, tedy zvláštní druh individuelní extense,

vtší vzdáleností proto zamezena nebyla. 1 nastane proto záhy (za

píinou množství atom) kontakt; energie nemohouce se síiti

cxtensivn, spotebují se pi vytvoování nové formy, v níž jsou

latentn uloženy: tak vzniká nové individuum složitjší, vyšší mo-

lekula. Teprve pi tomto aktu mžeme pesn mluviti o chemismu,

ped tím nebylo lze urit energii pojmenovati; pi tom se jasn
objeví i energie jiné, na p. teplo. To jest základní, tžko pocho-

pitelný akt vzniku svtového; ku objasnní chci uvésti analogii

z fysikální empirie: setkají-li se dv tlesa proti sob vržená, po-

zbudou své rychlosti (-= energie pohybové) po pípad úpln, za

to však splynou v tleso nové, hutnjší, za vývoje tepla. Pímé
sluování se atom v molekuly se za nynjších, obyejných po-

mr nedje, nebo již prvky, s nimiž chemické experimenty pro-

vádíme, skíádnií se /. molekul víceatomových, a tedy pesn che-

mická akci je ziiK na sloueniny ve sloueninu (tak na p. pi
spál( ní \o(líku i\\r -(• ak chemická 2H2-J Oj 2II2O a ni-

koli 2 11 ( ) I Ij » >i; sluují se dv dvouatomové molekuly vodíka

s jednou dvojatomovou molekulou ky.slíka na 2 molekuly vody.

Pes to u nkterých prvk se pedpokládají molekuly 1 atomové,

rtu (Hg) a plyny in státu nascenti (ve zrodu), kde neobyejnou
psobno.st jeví, snad také sestávají z jednotlivých atom. Mezi

atomy v molekulách nesmíme si pedstavovati nco ješt jiného,

nejsou spolu slepeny etherem, jak staré theorie chtly: pojem

etheru je zbytený, iní spojení dvakrát složitjším, místo pímého
nepímým, není o nic pochopitelnjší souvislost atomu s dílem

etheru než s atomem jiným a nad to fysikaln dokázáno (Kel-

vinem), že vedle našich pojm všeobecných existovati nemže.*)
V základním zjevu slouení práv vylíeném objevily se též oba

principy fysikální; odpudivost, jež jest práv extense, a odrazem

z ní vznikajíc í i-iítažlivost; pemna jedné vi druhou se ped na-

.šima oima \ ik ^íslných pípadech opakuje, i bylo by zbyteno
jiný píklad, nv/. svrchu uvedený, podávati. Tyto principy nejsou

ale síly, lépe eeno energie, nýbrž výsledky jich psobení. Pe-
cházeni odpudivosti ve pitažlivosti, jich vzájemné .se doplování,

*) I jinde teba nám pijímati diskontinuitu pedmt na sebe pso-
bících: upozoruji tu na p. na pctržitost soustavy nervovt-, v nejnovjší

dob pracemi zvi. RamtSn y Cayalovými objevenou, jež svými dsledky da-

leko do psychologie zasahá.
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sporné postavení jeví se stile i v ostatních ol)orech vd pírodních;

i shledáme se s ním pod nizvy antipathie a sympathie v psycho-

logii, individuality a kolektivismu v sociologii; jsou to hlavní formy

svtové a jich pomr a pvod práv vysvtluje princip individuelní

extense. Ješt jeden zjev velmi pro další vývody pouný lze spa-

titi pi vzniku molekul; spojí-li se mnoho atom v jedinou, na-

stane utajení velikého množství energie, která pak jest podkladem
perozmanitých nových zjev. To jest nejlépe pozorovati na ohromn
komplikovaných, až tisíciatomových sloueninách organických,

v jichž optném spojení naskytne se zjev nového druhu energie,

snad nejpodivuhodnjší vedle myšlení, chtní a cítní vbec, život.

Molekula jest zákonné spojení nkolika atom, individuí niž-

ších: jejich vlastnosti, hlavn ovšem chemismus, trvají, pouze jsou

módi ii kovány, obyejn ovšem seslabeny, za to se vyskytly vlast-

nosti nové, t. . síly molekulární: rovnž i pi dalším vývoji vyš-

ších individuí jejich prvky nepozbývají svých pvodních energií,

ale nabývají mimo to nových druh energie, tedy individuelní

extense se jeví i nabýváním bohatství nových vlastností, t. . in-

tensita jest jen druhem extense, jaksi obrácením jejím do vnitra,

což jest tím pochopitelnjší, an sám svým vznikem nabyl vyšší

jedinec znaného množství vnitní energie. Ze ob tyto modifikace

v sebe pecházejí, vysvítá z výmnného sluování: soudržnost ato-

mová v obou reagujících látkách pejde (zhusta za zjev thermi-

ckých a mechanických) v chemickou sluivost, t. j. akci na venek,

tato po utvoení nových látek zase v soudržnost atomovou a mo-
lekulární. Analogii spatíme opt ve vdách jiných.

Molekuly jeví opt extensi: nkteré z nich, jež skládají plyny,

zstanou celkem od sebe odloueny, u jiných psobení na ze-

vnjšek (dle kvalitativní jich rznosti) vede ku vzájemnému spojo-

vání, jednak k volnjšímu, v kapalinách, jednak ku tsnjšímu,
v tlesech tuhých. I nastává tu pedležité rozrznní: molekuly
mén složité, se stavbou prhlednjší, se spojí dle zákon nám
rovnž jasnjších, výjevy mechanické, pedevším gravitace, jsou

jen nepatrnou zmnou vlastností molekulárních, jen hromadným
psobením pitažlivosti a odpudivosti molekul je skládajících. A jako

píinou tohoto spojení je nám actio in distans, což jest jen jiné

jméno pro extensi individua, tak i actio in distans nov vzniklých

pedmt je souhrn všeho, co na nich pozorujeme: práv zmny,
které na jiných pedmtech psobí, rozruchy, jež od nich af bez-

prostedn, af prostedn vycházejí, jsou pvodem našich pocit,
bez této individuelní extense bychom vbec nemli o svt v-
domí. Jakmile se skupily molekuly v dosti malý konglomerát, další

hromadní se stává týmž zpsobem, i vznikají tu, po pednosti
psobením gravitace, mezi tmito jednotlivými skupinami velké

celky, a za jeden z nich pokládáme pvodní tvar soustavy naší

slunení; vznikla-li z ástí tak rzných, jak vylíeno, nebyla ho-
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mogenní, nýbrž smés nad míru rznorodá. V prostor ji obklopu-
jící jeví její ásti práv tak extensi, jako do stedu, a tu stále

vtším se kupením molekul vzniknou skupiny znané, základ

obžnic, a odpudivostí, jež o nic sekundárnjší není pitažlivosti,

ba již v nejjednoduších individuích dokonce za pvodní bylo pro-

hlásiti, se rozdlí soustava slunení zejm. Xa jednr)tlivých jejích

ástech vyvíjejí se individua extensivn opt zpsobem pitažli-

vosti: nejjasnt ji /ícjmo je to na krystalech nerostných, jež nkdy
i ped oima našima vznikají: kolem nepatrného jádra usazují se

stále nové molekuly, až jedinec minerální nabude znaného roz-

mru, ale pes to nelze ho nazývati mnohonásobnou srostlicí.

V massách postupuje takové tvoení krystalové kol nkolika ste-
disek pojednou, extensivním vývojem mnoha krystal vedle sebe
nastane brzo kontakt, a pokud je další vývoj možný, splynou je-

dinci bývalí tu v druzu, tu v žílu, tu v celou horninu. Pi tom
ovšem mohou býti krystaly rznorodé, i povstávají horniny t. .
složité. Jaké nové vlastnosti tímto novým spojováním vznikají, vy-

svitne poukázáním na rozmanité úkazy optické, elektrické, magne-
tické, tepelné, jež na sestavení krystalografickém závisejí, jaké

ohromné psobnosti nabývá spojená a soustedná individuelní

extense, dokazuje nápadn psobení slunce, jež svými paprsky na
povrchu zemské koule je nejdležitjší píinou všech jeho zmn.
Z píkladu posledního vysvítá, že nechci tuto ( xtcnsi ixijíinati

pímo jako chtní pírody, duši vkládati i do t. zv. anorganické
hmoty. Mimo to k ucelení oddílu o neústrojných bytostech po-
znamenávám, že krystal je tu nejdokonalejším, nejvyšším indivi-

duem, horstvo že se jím práv tak nemže nazvati, jako v jiném
oboru na píklad fauna jedné krajiny; že vzdušiny a kapaliny
jsou individualisovány pouze v molekulách; konen že tlesa ne-

beská pokládám též za individua, obrovská sice, ale málo doko-
nalá; zem není výsledkem živých i neživých pírodnin, spoleností
živoišných a hdských, jež na ní bytují, nýbrž substrátem jich.

A proto také všeobecn nelze považovati individuum vtŠí za do-
konalejší.

Zmny svrchu vylíené nestaly se jedna ]>(> dolsonání druhé,

nýbrž vtším dílem dosud probíhají; pes to, iicž nastati mohly
výjevy živf)ta na naší zemi (nebo ten jediný zn.inu', a je dosti

záhadnou hádankou, než abychom si pro vt-i introantnost vy-

mýšleli a /.kouinali jiný), zmny anorganické jí (iodal)'^ podoby
s nynjší do.^ti aiialoiMcké. A byla plocha zemská zcela jiné tvá-
no.sti, j)ece nelze si ji jinak mysliti, pokud vdecké výzkumy sa-

hají, než pokrytou na poátku organického tvorstva vodou — snad
mnohem více než nyní s nkolika ostrovy, s atmosférou snad
nad míru hustou a horkou, a to v.šc asj)o ve zmenšeném mítku
dosud na zemi máme.

Obrátíme se nyní ku molekulám komplikovaným, o nichž



4^

jsem již ekl, že stáxají se podkladem života orffanického. Mimo-
chodem podotýkám, že velmi /ajímavý, ale dnes najjiosto liádan-

kovitý problém, pro jsou to ])rá\('' uhlí]vO\é sloueniny, m.i jxi-

dobn interesantní a tajemnou analogii ])ý\ nejbližším jmcí liu.lu ;

pro z nejvýže organisovaných živoichu ])ráv >sa\ei \ sobi' vy-

tvoili tvora s nejvyšším psychickým životem, lovka. Nechei, bycli

se od thematu nevzdálil, objasovati se stanoviska eneri^itikw

odkud je nová energie životní, ani ešiti otázku, kdy a kde po-

vstal život; kladu prost: život jest a v souhlasu s evoluním jto

ntím jeho naznaím, kterak opt zde se jeví princip indi\i(hi( lni

extense. Máme organismus nejjednodušší, jakékoli Protiston, jedinou

buku.*) Extense její jeví se jednak v lokomoci, jednak v pibí-

rání ástic jiných, akkomodování jich ásteném t. j. v assimilaci.

Tím povstává vzrst takového individua, le záhy nutná jest di-

ferenciace hmoty pvodn dosti stejnorodé: nov vzniklé orgán\

(pokožka, pseudopodie, kostra a p.) podporují velmi život orga-

nismu. Opt jest mi draz na to klásti, že nebyly tyto orLí;;iny

vytvoeny úmysln od individua samého, (což by bylo na])ro>to

proti principu kausality a zvlášt v oích pírodopisce absurdní t,

nýbrž vznikly vlivem vnjších pomr na stávající vlastnosti ois^a-

nismu a pirozeným výbrem se stupovaly. Nerozešeno je též.

zda rznost nucleu a plasmatu jest spolenou všem bukám živým

v organismech a pvodní, nebo zda teprve sekundárním rozlišením

vznikla. Ale vzrst organismu prostý je záhy omezen tím faktem,

že síly v nm nepsobí v té míe do dálky, aby z\(tš(né indivi-

duum jimi dostaten bylo ovládáno: rozdlení, první zpsob plo-

zení, je jen výsledkem extense. Stalo-li se rozdlení, je to zjev

výhodný pro organismus, nebo tím mže eneri^ie v ástech p-
vodn jsoucí psobiti mocnji (již z prostých fysikáhi mechani-
ckých píin; skupina tí sloupc daleko jistji udrží desku \ rovno-

váze stálé, než jediný, jim rovný), jednak je tím umožnn vzrst
nový. I jest tu možnost dvojí, ve skutenosti se vskutku naskytu-

jící: bu nová individua se oddlí a opakuje se život starý, nebo
zstanou pi sob a nkolikerým rozmnožením povstává nový celek,

vyšší organismus. Chci mluviti všeobecn o obou íších ústrojen-

stva, rostlinstva i živoišstva, z nichž druhá kategorie vyznauje se

*) Protista nazval Arnošt Haeckel živé tvory, jež nelze ani od zvíectva
ani od rostlinstva oddliti, nebo mají znaky obou; jsou to organismy velmi
jednoduché, jednobunné a bývají nyni astji itány k rostlinstvu. Mnozí
badatelé považují je za pedky obou íší organických. Sem náležejí Myceto-
zoa — hlenky, Diatomaceae — rozsívky, skládající vtšinou t. . infusoriovou
hlinku svými kemitými schránkami; a Schizomycetes, obecn zvané bakterie,
tvoící hlavní kohortu mezi jednak obávanými, jednak pedležitými mikroby.
Buka, základní element organismu, jest rozlišena vždy ve polotekuté plasma,
hlavní obsah a hutnjší jádro -- nucleus, které dle všeho má velikou dle-
žitost pi rozplozování; blána, která u rostlinných bunk skoro nikdy neschází,
u živoišných zhusta se nevyskytuje i nenáleží ku podstat bukv.'
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postupn vtším a vtším vystupováním rázu psychického; o vzrstu
jeho pomlím, ano není pojednávání o nm nutno pro provedení

pítomného thematu, a názory ve vci té jsou naprosto neujasnný
V organismu vyšším opt buka vzrstá; ale dle toho, je-li mezi

ostatními, nebo na obvodu, rozlišuje se její funkce, a tak vzniká

první diferencování uvnit nového individua, jež pak jasnji se liší

od pouhé skupiny jednoduchých samostatných nižších organism,
slovem uritji je individuaUsováno. Jiným smrem se zdokonaluje

organismus opt z dvod extense: je mnoho individuí, všechna

k udržení, vzrstu a rozmnožování svému potebují uritých pod-

mínek a proto nastane záhy boj o život.

Nechci zde líiti, jakým zpsobem rozlišují se, zdokonalují

se individua, vznikají variety, druhy, jak z nkolika jednoduchých
typ povstane pebohatá rozmanitost rostlinného a živoišného

f)byvatelstva naší /em v dob geologicky dávné, a pak znenáhla

ustupuje a podléhá svému potomstvu ješt bohatšímu a vyššímu —
vše to jest známo ne-li z památného díla Darwinova sama, tedy

aspo obsahov ve variacích tu duchaplnji, tu sušeji pojímaných
a podávaných.

Ale na celé ty dje pohlížíme my lidé jako na velikolepou

ouverturu, kde tony všech nástroj, oktáv nejhlubších i nejvyšších,

hrstka souzvuk a spousty dissonancí valí se v bouném zmatku,

v nmž však vidíme opt harmonii, až konen zdvihá se opona
dramatu lidstva a ješt za ní slyšíme první hlasy lovka.

Smsice dsu, podivu a útrpnosti nás jímá, když vda odha-

luje nám tvá našeho prvního pedka; jest to tvor nižší než sou-

asný divoch, bílá bestie, polozvíe, i sotva spatíme pi prvním
pohledu na nm, co nazýváme psychickým životem. Ale když první

afekty úžasu pestanou, když poneme analysovati, brzo vidíme,

že u nho celý nynj.ší lovk je v zárodku, ba že poátky duše

daleko níže jest hledati. Dvou vcí se pouze dotknu: pedn, že

v lovku z.stává stále vše, z eho postupn vznikl — tak jako

v jeho tle nepetržit probíhají chemické, mechanické, fysiologické

akce mezi atomy, molekulami, organy, tak i jednotlivá individua

vedou struggle for life mezi sebou, a to zápas tak mocný, že ne-

jeden sociolog a hi.storik pouze na základ jeho vybudoval celou

theorii djin lidstva; že ovšem jednostrannost ta byla konen
zkázou systému, vidíme nejlépe na úpadku sociálních theorii Marxo-
vých, historickém materialismu, llledíme-li nepedpojat, uznáme
zajisté duši za zcela zvláštní, nový zjev, tak odlišnou od ostatních

energií, za jakou jsme život prohlásili a zase pravím: duševní dj
je nám fakt, jak tuto energii pojímati vzhledem k o.statním,

nutno v en(M'^'(ticc blíže probrati. Zatím jenom k objasnní po-

dávám nkt( i( tlu se bez odvfxhK ní jest zvláštní energie duševní,

a sice jako jiné bud ve stavu aktuálním neb potenciálním; najed-

Thco<lora Nováka Sitati vybrané. 4



notlivých lidech (ponkud i na živoiších) je ást její, ale nikoli

nezmnná, individualisována jako duše, pociování, pedstavy, cítní,

chtní mají pro sebe vesms jen jednu energii a ukazují nám rzné
její vlastnosti. Chtní je práv extensc individuelní v duševním

ohledu, ale spatíme, že i pi rozumové práci jest tato extense,

chtní, a že též v citech má svj díl. — Druhý problém, o nmž
nechci šíe mluviti, je psychický vývoj celého lidstva; nkolik my-
šlének o nm vyplyne z provedení thematu: jak lovk indivi-

dueln se zdokonaluje a stává lenem spolenosti. Mám za to, že

duševní vývoj lovka poíná teprve po narození: to, co se s ním
dje v tle mateském, zahrnuji v obor vytváení tlesného, jehož

vliv na duševní innost nikterak nechci podceovati. A ponvadž
by mohlo vzejíti nedorozumní v píin pomru mezi tlem a duší,

objasuji své stanovisko takto: tlo vbec, nervová soustava zvlášt

má ohromný vliv na duši, ponvadž jest jí nejbližší ástí svta;

pes to není duševní innost žádnou funkcí mozkovou a pokládám
za zbytenou, ba velmi škodlivou hypotesu o njaké vibraci bunk
mozkových, o umístní intelektu, citu, vle v uritých ástech ce-

rebralních: nejsou to sídla, nýbrž pouhá psobišt, systém nervový
jest orgánem duše, sprostedkuje tsnou konnexi mezi ní a sv-
tem ostatním, i bylo by možno mysliti si, že pi innosti duševní,

která nic spoleného nemá s vnjším svtem, tlo je zcela ne-

inno: ale sám nedovedu takové innosti jmenovati.

První dojmy narozeného dítte jsou velmi silné, jak souditi

mžeme z reflckních pohyb pi nich nastávajících a již pi nich

nezstává na okamžitém aííektu: velmi neuritý obrys jich pejde
v duševní obsah dítte a tato percepce je první zjev duševní

extense. Takovou nevdomou extensí jsou percepce další, rovnž
i associace pedstav, jež vede k tomu, že pevnji v duši naší utkví.

Záhy jsme si toho, byt" ne zcela urit vdomi, že pojímáním po-

itk, skládáním a rozkládáním pedstav obohacujeme svou duši,

zvyšujeme psychickou energii, vzdláváme se. Ale nastane i roz-

množení kvalitativn: jasnjší si uvdomní pomr mezi poitky
a pedstavami více a více v popedí staví cit a s bohatstvím inte-

lektu vzrstá též bohatství citové. Obyejn se vyvozuje z intelektu

i vle, neb zárove s citem staví se mu za rovnomocnou: ale zdá
se mi správnjší, klademe-li vli za zjev základní s intelektem, a

cit za výsledný, ovšem jen v tom smyslu, že z funkcí jednotné
energie duševní naposled vystoupí ty, jež nazýváme city: snad mé
odlišné pojímání má píinu hlavn v tom, že vše, co má jen po-

nkud ráz poitku (» cítní « smyslového) vyluuji z cit, kdežto
dosti asto hranice cit daleko do smyslových afekt se posunuje.

Pokud na dtech mohl jsem pozorovati, mají velmi záhy aspo
nejasné pedstavy, ale k vývoji cit jest teba nkolika týdn;
naproti tomu chtní se objeví již v prvních dnech žití. Ale analy-

sujeme-li jednotlivý duševní skutek lovka dosplého, objevíme
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na nm z pravidla jak stránku myšlenkovou, tak i citovou i volní:

teba ovšem dokonale celý zjev znáti a proto vede, tuším, jen se-

beanalysa ku pesnému poznání. Vykonav ji astokráte o rzných
faktech, utvrdil jsem se v pesvdení, že celá duševní innost je

jednotná, že intelekt, cit a vle jsou vždy združeny, a že oddlo-
vání jich od sebe jako samostatných, nkdy nezávislých mohutností

je pro správné pontí škodlivá anthropomoríisace abstrakt.

V rozvoji lovka jako individua i jako celého druhu opt
hlavním principem je extense: lovk na poátku (dít i divoch)

chce se zmocniti pedmt sob blízkých, chtní vede ku pemý-
šlení o prostedcích, k rozšíení vdomostí. Ale totéž se opakuje

ve stupních vyšších: ím více nových pedmt jest obsaženo ve

vdomí lovka, tím rozmanitjší vznikají city, pasivní to nálady

duše, tím rznjším smrem pudí jej vle. Nejen život každodenní,

nýbrž i, a to v míe zvýšené, extensí individuelní je dílo vdecké
a umlecké; v obou je zejmá snaha, duševní majetek lovka roz-

šíiti a produkce obojí jeví se spojením intelektu s vlí, uvdo-
mlým chtním. I jest dle toho duševní život uence i umlce
bohatší, intensivnjší než lidí jiných, on sám individuum vyšší.

A takový lovk, s obsáhlým intelektem, bohatými city, mohutnou
vlí jest soumrn duševn vyvinut, jest to ideální postulát mo-
derního lovka.

Z podaného rozboru evoluce lovka je zajisté patrno, že

pvodní smr chtní vztahuje se jen ku osob vlastní, je to istý

egoism. Jak na základ toho spolenost se buduje, odkud pochází

to vše, co nazýváme altruismem, pokusím se tu naznaiti. Poklá-

dám svj pokus ovšem jen za vytení hlavního myšlenkového
smru, vycházím pro zjednodušení od lovka již hotového, i teba
míti na zeteli, že pi prohloubení theorie této teba dbáti postup-

ného vývoje lovka a sice opt jednak jako individua (od dítte

k muži a žen), jednak jako druhu (od pradivocha k modernímu
lovku). Opt jest nepopiratelným faktem, že individuí lidských

je mnoho, že nejsou stejná a že pi extensi vnjší snahy a iny
jejich záhy za.sáhnou v sebe. Tím jednotlivec je pinucen všímati

si druhého: pi snahách sob odporujících vzniká nelibost, anti-

pathie, pi snahách souhlasných duševní sblížení, sympathie, láska,

ovšem pouze v rudimentech. — Již z toho vysvítá, jak neprávem
odiosní je slovo egoism: v nm pvodn není žádného nepátel-

ství, to vzniká zárove s lásl^oii a/. v( stycích spoleenských. Ale

ponvadž cítiti a chtíti m/cme jen na základ uritých pedstav
a ve spojení s nimi, a ponvadž z kategorií duševních zjev nej-

jasnjší je obor pedstavování, teba pi analysi vycházeti od toho,

lak si druhého, bližního pedstavujeme.

Známe pvodn jen sebe; vše mimo sebe pedstavujeme si

sub specie sui: lovka jiného bud více nebo mén se svou osobou
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.stotožujeme. Z principu individuelní cxtcnsc plyne, že duše se

nemže naprosto na sebe omeziti, jak v pedstavách, tak i v citech

a snahách: ím více si uvdomujeme podobnost s ostatními (shoda,

rovnost všech lidí není empiricky pravdivá a pro theorii pinese

nanejvýše — pohodlí), tím více i v citech a snahách se mu sbli-

žujeme: ím více druhé individuum mne opakuje, tím pevnjší

mže býti vzájemný svazek: i stává se tu cgoism základem milující

se spolenosti. Zde hledati jest pvod lásky rodinné, ducha spo-

leenských tíd, pátelství mezi lidmi stejn vzdlanými, homogen-
ními, vdomí národního. 1 zde vyskytuje se analogie plodícíhf)

motivu: jednotlivec ví, uritji nebo nejasnji, že omezen jest a-
sov a prostorové, život jeho jest pomrn krátký, psobnost na

nepatrnou ást svta, nkolik lidí omezena, i chce život svj, svoji

innost rozšíiti na doby budoucí, na spolenost, pokud možno,

nejširší. Dje-U se to ve spojení s tlesným rozplozováním, jest

to základem nejpevnjší nyní spoleenské instituce, rodiny: odtud

ta velá láska otcovská a zvlášté mateská ku dítti, pro nž ani

sebeobtování se nehrozí: vidíf rodie v dtech svoje druhé já,

to, co je petrvá, jich rod, snahy, ideje udržovati bude, až sami

skonají. Ale i v duševním ist ohledu hledíme, by to, co jest

nám nejdražší, po záhadném onom aktu, jejž zoveme smrtí, pe-
trvalo: nejlepší myšlénky své svujeme svtu, a asto vnitní

hlas nazývá náš in profanací vlastní bytosti, pejeme si, aby od
jiných byly pijaty a pochopeny, abychom v nich žili v dobách
píštích, bychom jimi pronikli celý národ, snad i celé lidstvo. Tak
zvýšenou inností jednotlivc vznikají celky spoleenské, jejich

pirozené zákony nemají jiného pvodu, než v jednotlivcích samých,

ale pece smují ku spolenému pokroku. Uvdomíme-li si tuto

spojitost, nebudeme v pochybnosti, že rozvoj jest jen možnj' za

úplné sociální svobody, že individuum jest samo sob normou,
vlastní jeho chtní opravuje každý in. Le tu stojíme ped
strašlivým dilematem, problémem dobrého a zlého. Pokud víme
v evoluci, je pro každého z nás rozešení možno: pi postupu ku
zdokonalení to je dobro, co je podporuje, vše, co je zastavuje,

zlo; nejcennjší, eho jsme posud v nm nabyli, je energie duševní:

tu hleme každý rozvinovati a v ní postupovati v ped, nedbajíce

ustálených mínní cizích, jež by nám odporovala.

Vývoj lovka smuje k tomu, aby se stal nejsilnjším, nej-

mohutnjším, hlavn po stránce duševní. Nestaí nám lovk, jak

dosud trvá, chceme vytvoiti typ nový, nadlovka, toužíme po
tetí íši. Egoism individualistický postupuje, evoluce pesn em-
pirická tvrdí, že nejsou k novému stavu vyvoleni všichni lenové
lidského pokolení: ale ti, již vystoupí na vyšší stupe, pozdvihnou
ony, již jsou jim nejbližší, zrodí psychicky nové pokolení a evo-

luce bude postupovati znova. Nová aristokracie ovládati bude svt.
Ale jak bude svoboda moci existovati? Ani nyní svobody od
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nikoho jsme neobdrželi, každý si ji sám dobyti musí; nikomu ne-

bude bránno, aby se stal silným, a ti, již toho nedovedou, ne-

mohou ani býti svobodni. A ovládání možno jest i bez donuco-

vání: vdecké pravdy pijímáme jen, protože dkazy nás pesvdují,
umlecké výtvory rovnž samy sebou na nás psobí: píští vyšší

život bude uvdomlým umním, hledáním dokonalosti. Ku každému
bude voláno: sta se silným, ale každý zasažen bude i vlivy cizími:

jak dalece dovede býti svým, záleží na nm samém, na vdomém
procítní, neoblomném jeho chtní. Ideál náš, lovk tetí íše,

bh celý v lovku, jest v nedohledné dálce: ale že nedostižný

není, dotvrzuje ada vehkých muž, jako Richard Wagner, Henrik

Ibsen, Charles Darwin, již blíže k nmu pišli, než my ostatní,

kteí duchovní svou silou stali se vládci myšlení a in lidských.



Dílo Maxe Stirnera.

(Psáno t. 1899, otištno v -Lumíru* r. 1901.)

I.

Byl zas jeden z hluných veer v berlínské vinárn Hippelov,

kam v letech tyicátých scházívali se bez úmluvy, ale pra-

videln nejliberálnjší z liberál, nejradikálnjší z radikál, nej-

krititjší z kritik pedbeznové doby. Bylo to etné shromáždní
žurnalist, spisovatel, student, svobodomyslnjších dstojník
a pepestrých hostí, ba ani dámy nescházely, a každý se vpravoval

do oteveného, bezohledného tónu, jímž tato spolenost, stále se

mnící, žádnými stanovami nevázaná, na vše pítomné se odvažovala.

Ze stálých hostí Hippelových jist nejvíce lesku této spolenosti

» Volných* (Freien) dodávali bratí Bauerové (Bruno a lídgar),

filosofití kritikové, a žurnalista Ludv. Buhl, vedle jiných, jichž

jména nyní docela jsou zapomenuta. V kout prostorné, zaazené
jizby sedl muž, který obklopen dýmem svého doutníku, bavil se

se svým sousedem, a jen sem tam vtipnou poznámkou zasáhl do
boulivé rozpravy, která od rozebírání verejší konfiskace záhy až

ku kritisování práv, povinností a podstaty státu zabhla. Proneseny

sem tam narážky, co prý dlá Stirnerovo lch«, jak dlouho bude
ješt spáti v jeho psacím stole, ale host v kout, jehož se práv
týkaly, jen úsmvem a pokrením ramen odpovídal. A pece v málo
dnech vyšlo v knihkupectví Wigandov hlavní dílo jeho života,

které svou smlou dsledností zarazilo i kruh » Volných*: to bylo

ješt pevýšení jejich bezohledné kritiky.

Poohlédnme se ponkud po osob autorov, jež nám objasní

snad v nkterém smru myšlenkový ráz jeho práce. Bude snad
tch nkolik dat, erpaných z jediného spolehlivého životopisu

básníka Mackaye, vítáno tm, kteí marn po slovnících a djinách
filosofie by je shledávali. Vlastní jméno M. Stirnera je Jan Kašpar
Schvtidt

;
pseudonym, pod nímž tém výhradn psal, dán mu pro

vysoké elo od spolužák na gymnasiu. Narodil se 25. íjna 1805
v Bayreuth, le již po pl roce pozbyl otce, matka se podruhé
provdala za lékárníka Ballerstedta a odsthovala se do Kulmu
v západním Prusku; ale hoch již ve 12 letech vrátil se ke kmotrovi
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do Bayreuthu, kde piln a s úspchem vystudoval gymnasium
Patrn píliš mnoho skutené intimnosti rodinné nezažil. Od r. 1826.

do roku 1839 slyší, le se znanými perývkami, pednášky uni-

versitní v Berlín, Erlangách, Královci o klassické filologii, hi-

storii, filosofii, náboženství, a mezi professory jeho jsou mužové
vynikající, jako Hegel, Michelet, Schleiermacher, Bockh, Carl Ritter,

Lachmann. Zkoušky neposkytly mu ovoce, jehož oekával po tak

obsáhlých studiích: nedosáhl ani doktorátu filosofie, ani oprávn-
nosti uiti na stedních školách. Jeho první satek s Anežkou
Burtzovou, jenž za rok byl smrtí její perušen, nemá významu.
Schmidt, nemoha se obrátiti na ústav státní, vyhledal si místo na
vyšším dívím ústav Mme. Gropiusové, kdež od podzimu 1839
psobil klidn pt let a dobrovoln, aby po vydání svého díla

»Der Einzige*, ml volné ruce, od tohoto povolání upustil.

Do let tyicátých spadá po výtce jeho literární innost:
poíná lánky, uveejovanými v Marxov »Rheinische Zeitung«,

korrespondencí v »Leipziger AUgemeine Zeitung«, píspvky
v » prvním a jediném* svazku Buhlovy »Berliner Monatschrift*.

Delší z tchto lánk jsou zajímavý tím, že jednak jsou prpravou
a jaksi prvními nártky jeho hlavního díla »Der Einzige*, jednak
v nejedné vci je doplují. lánky ty již jsou podepsány pseu-

donymem Max Stirncr neb šifrou M., a tituly nejdležitjších, jako:

»Das unvvahre Prinzip unserer Erziehung oder der Humanismus
und Realismus*, »Kunst und Religion*, »Einiges Vorláufige Uber
den Liebesstaat« nám ukazují, ím se Stirner tou dobou zamst-
nával. V dob té se seznámil Stirner, zajisté v kruhu » Volných*,
s Marií Dáhnhardtovou, tenkrát ješt bujnou, as tyiadvacetiletou,

dle pojm doby » emancipovanou «, intelligentní dívkou, jež se

r. 1843 stala jeho chotí. Satek byl církevním úadem zpeetn,
teba že ani novomanželé, ani svdkové, Br. Bauer a Buhl, nebyli

v nábožensky povznesené nálad, a teba že za snubní prsteny sloužily

z nouze mosazné kroužky liauerova sáku. Po satku manželé
vedli klidný, nenápadný a z poátku spokojený život jako díve,
zvlášt pokud nkolik tisíc tolar majetku Marie Dáhnhardtové jim

bczstarostnost zajišovalo. To byla doba jist nejšastnjší v život
Stirnerov, a lesku dodal jí v r. 1844 vyšlý spis >Der líinzige

und sein liigcnthmwu který vydán byl proslulým lipským nakla-

datelstvím O. Wiganda a nesl vnování: »Meinem I.iebchen —
Marie Dlhnhardt*.

Kniha vzbudila velkou pozornost a byla pvodn zabavena,
ale konfiskace záhy zrušena, protože prý spis »je píliš absurdní,

aby mohl býti nebezpený*. Posuzovatelm své knihy, mezi nimiž
jest též filosof Feuerbach a pozdjší historik filosofie, tehdy mla-
diký student. Kuno Fischer, za kritiku -Volných* mluvící hlas

Szeligv, mluví socialist Moses Hes.s, paní Bettina v. Arnim,
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odpovídá Stirner s kousavým sarkasmem a vdomím své pevahy,

dvakráte ve Wigandové »Vierteljahrsschnft« a jejím pokraování

»Kpi<Tonech« r. 1845 a 1847.

Tu koní se skvlá perioda života Stirnerova. Vzdav se svého

místa uitelského, mínil se živiti inností literární, i poal, opt
u Wi<íanda, vydávati peklady francouzskýcli a anf^lických ná-

rodních hospodá, 7, nichž vyšel Say a Smith. Ale hmotný vý-

sledek tohoto podniku byl as malý, a proto jal se, nejspíše i na

pobídku své choti, zaizovati mlékaství; akoli ])lán byl dobrý,

nezdail se pro úplnou praktickou neznalost Stirncrovu a pohltil

zárove poslední zbytek jmní jeho ženy. Stav domácnosti, bez-

dtné, byl stále neutšenjší, a manželství se ukonilo po tech

letech rozchodem. Marie Dáhnhardtová odešla do Londýna, pak

se odebrala do Austrálie, kde zakusila nejvyšší bídu, a z liberální,

nevázané ženy stala se bigotní, fanatickou katolikou, která i pak,

když po návratu do Londýna bídy byla zbavena, nezmnila se,

a dosud, jako osmdesátiletá staena žije, jen nerada a s nenávistí

o Stirnerovi mluvíc. A Stirner, jenž zstal v Berlín, sám klesal

také stále; vlny bouhvého roku 1848, s jehož hnutím nesympa-
tisoval a jehož se neúastnil, se pevahly pes nj i jeho dílo,

zavalily je kalem zapomenutí, roztíštivše i sbor kritiky »Volných«.

Ješt r. 1852 uveejnil dva zlomky, asi polovinu díla svého »Ge-

schichte der Reaktion«. Pak umlkl. Živil se bezpochyby komisio-

nástvím a zažil pi tom mnoho bídy: dvakrát dokonce byl pro

dluhy uvznn. Zemel 25. ervna 1856 otravou krve, zpsobenou
píchnutím mouchy, a teprv pi pohbu jeho shromáždilo se nkolik
jeho dávných pátel, mezi nimi Br. Bauer a L. Buhl. jen spoe
promluvily asopisy o jeho smrti, a záhy byl zcela zapomenut.

Až kolem roku 1890 poíná se jméno jeho zase objevovati,

zhusta ve spojení s jménem Fr. Nictzsche. Z filosof upozornil na

nj Edv. v. Hartmann; zárove s Nietzschem uinil jej pedmtem
zvláštní knihy R. Schellwien; u nho se doteme po pednosti
hojných úvah o podstat pravdy, mravnosti a práva, jež nepatrný

vztah jen mají ku filosofm v titulu uvedeným, a ducha úpln
Fichtovského jeví. Z fichteanismu autorova plyne obdiv pro Stirnera,

jenž, jak z rozboru sledujícího bude patrno, v mnohém jest d-
sledným pokraovatelem Fichtovým. Hlasem volajícího na poušti

ped Messiášem-Nietzschem jest Stirner essayistovi Ole Hanssonovi.
Zvláštní péi vnoval propátrání jeho života básník John Henry
Mackay, poeta anarchismu, jenž jeho památce knihu básní »Sturm«
vnuje a je nadšeným obdivovatelem Stirnerovým. Ze »Der Ein-

zige« jest biblí nové doby, že jest ta kniha život sám, nevyerpa-
telný zdroj moudrosti, dovede íci jen ten, kdo se jí úpln, jako
Mackay, vzdává. Podobn nadšení, s nímž za svého proklamovali
Stirnera nejnovji ethití anarchisté, je naivní, neanalysující enthu-
siasmus, zajisté hlavn Mackayem podnícený.
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II.

Kdo chce poznati Stirnera, nepotebuje ísti než jelio hlavní

spis, »Der Einzige und sein I-jgenthum«. Ze dvou velkých ostatních

jeho knih jsou »Národohospodái-ští spisovatelé « jen peklad, k nmuž
slíbené poznámky nevydány; ale pes to upozorují nás, že Stirner

ml mnoho smyslu pro tyto problémy sociologické, jak .svdí
také pomrn zdailá kritika jeho sociálního liberalismu. Mén se

ješt dovídáme o spisovateh z »Ujin reakce«, jež jsou skoro jen

snškou historického materiálu. Ostatní práce, vesms drobné,

jsou bu bezvýznamné, neb takka kommentá ku spisu >'Der

Kinzigeví.

»Jedinv a jeho vlastnictví* bývá zván spisem filosofickým;

ale to, co pro íilosofii je charakteristické, vlastní systém, samo-

statné odvození základní, bud noétické nebo psychologické, mu
schází. Také sloh neblíží se ani slohu » filosof z povolání*, a je

charakteristický zvláštnostmi, které jednak dob, jednak o.sob jest

piítati. Stirner hledí ku nejvtší možné zetelnosti, vyhýbá se

vdeckým terminm, jest pesvden, že dosavadní užívání mluvy

je chybné, že byla pokažena kesanstvím a filosofií, a snaží se

správný význam slov nezídka etymologicky nalézti. S druhé strany

dovede si se slovy výborn hráti, a za touto hrou slovní skrývá

se zhusta dkladná sofi.stika v myšlénkách; proto nkterá místa

jeho spisu jsou naprosto nepeložitelná, jako na \)v. eskamotage

slovy Lump a Lumpa ve kritice socialismu. Jak daleko tato pée
o slovo u Stirnera vede, jest vidti v jeho diametrálním lišení spo-

lenosti a spolku; kdyby .slova Gesellschaft a Verein mu byla

poukázala ku skutené píbuznosti obou útvar, sotva by byl vidl

ve spolenosti jen vykoisování jednotlivce ostatními, ve spolku

práv naopak zízení ku prospchu jednotu íka. Ozdobností také

sloh Stirnerv nevyniká, ale sem tam dá se strhnouti k enthu-

siasmu, zvlášt na koncích vtších oddíl, a pak ve svých ped-
povdích, ve kterých s napro.stou jistotou hrozí zkázou tolika

/.ízením a formám spolenosti, jež v plstoletí je sledujícím nového

rozkvtu došly. Stirner stále mluví o sob v první osob; vtšinou

vidí ped sebou protivníka, jehož názory neúnavn vyvrací; ne-

zídka obrací se ku svému tenástvu a káže niu ji>lou cestu

ku blaženosti — egoista. Kniha protkána hojnými cit.itx i píklady

7.V spis souasník, historie, zvlášt však /, l)il)l(\ jejímž studiem

se Stirner, jist pod vlivem Schleiermachera, pihi zabýval. Zvláštní

jsou jeho narážky na pítomný stav Nmecka; sám íká, že si tím

vynutil svobodu slova, an píše o ín a Japanu místo o Nmecku
a Prusku, ale zdá se nynjšímu tenái, jak pi této he na slepou

bábu tehdejší ccnsura byla píliš omezená, že tchto drol)ných

uskok neprohlédla. Konen se Stirner velmi opakuje: nejen jeho

niethoda je poád táž, nýbrž o téže vci teme tytéž výklady na
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nt-kolika inístc cli p ho spisu. Mnoho k u-to rozvk-lnosti pispívají

i celé kritiky j)ozoiiihodných souasných jíiací, jež s jejich vyjitím

byly sepsány, le na jjííhodném míst knihy pozdji zaazeny.

Pedmluva má nadpis: »Ich hab' mein' Šach' auf Nichts

^esieilt.* Co všecko má býti má véc! Dobrá vc, vc boží, vc
lidstva, pravdy, svobody, humanity, ])ráva, mého národa, knížete,

vlasti, vc ducha a tisíc jiných, jen moje vc nikoli, hanba egoistovi,

který jen na sebe myslí! A pece kníže, národ, bh, lidstvo atd.

jsou zcela (Lioistití, pro já bych nemohl na nic jiného dbáti než

na sebe

:

Ze dvou velkých díl spisu první je nadepsán lovk, a jv

pouze negativní, kritický. V prvním jeho odstavci líí Stirner Hdský
život. Dít v boji se svtem snaží se pemoci vci, zniiti, obelstíti

to, co mu nahání strach, až vidí konen, že vše se dá pekonati
lstí, rozumností, stateností, vzdorem, vbec duchem. To je první

nalezení sebe, první porážka božského, jímž jsou dítti síly pí-
rodní. Když lovk poznal moc ducha, pozoruje, že se dosud
duševn na svt nedíval, vše vidí v jiném svtle: rodie, ped-
stavení, jichž jako pírodní moci nyní by nedbal, vystupují znovu jako

moci duševní, vztahy k nim jsou vci jeho svdomí, které je mu
zase tak mocnou hrází jako píroda v dtství. Dít je realista,

jinoch idealista, jemuž vše pozemské je niím; v istých beztlých
l^ojmech, ideácii, kterých chce v absolutní jasnosti dosáhnouti, jest

jeho nebe. Jinochu perostou tyto ideje pes hlavu,, jej ovládá

božství, » isté lidství « atd. Muž konen má konkrétní osobní

zájmy, jest praktický, jest egoista. Jako se nalézám za vcmi jako

duch, tak se shledám za myšlénkami opt sám, jako jejich tvrce
a vlastník. Jako jsem jakf) duch odvrhl svt, odvrhnu jako vlastník

duchy i idey v jich prázdnotu. Nemají moci nade mnou, jako

nad duchem žádná >moc zem« vlády nemá.

Obsáhle pojednává ást druhá » o lidech staré a nové doby^

.

Zahajuje ji citátem z Feuerbacha: »Starým byl svt pravdou^,

k nmuž dodává: za jejíž nepravdivost hledli dospti a konen
dospli. Staí byli zcela vázáni na názor smyslový a z\yk, stávající

zákony; sofisté osvobodili ducha jako vše pemáhající rozum, So-

krates srdce, což dokonali až skeptikové. Sofistické vzdlání p-
sobilo, že lovku nad niím rozum nestojí, skeptické, že srdce

niím není pohnuto. Morálka antiky jest vlastn jen eudaimonismus,
moudrost svta, která ji vede až ku stoicismu, t. j. samostatnosti

proti svtu, a skepticismu. lovk, jenž proti svtu ješt ve zbrani

stojí, jehož nic nevede než srdce, úast soucit, duch, jest lovk
nový, je — kesan.

O nových praví Stirner zase: Novým byl duch jjravda, za

jejížto nepravdivost dospti se snaží a konen dospjí. Je tedy
filosofie nové doby (stedovku a novovku) bohosloví, proti staro-



59

vké moudrosti svta. Postup je týž jako v antice: humanismus
jako sofistika znií víru, a reformace se vrhne na srdce, jež osvo-

bodí od tžkého bemene kesanství, tak že v nm na koneq.

nezstane než prázdná láska k hdstvu [(ieiii Mcnschen).

Duch je ddictví po starovku, jenž ho ješt neznal a v smrti

své zplodil. Duch nemá co dlati se svtem, kde je cizincem, jest

svobodny, totiž \f >v(iii vlastním s\rt, a je tvrcem tohoto du-

chového svrta. Smysl kesanství jc.si, aby lovk stal se tímto

pouhým dtichem, duch jest jeho ideál. Protože však lovk nenf

duch, je duch, aspo na poátku kesanského smýšlení, tnimo

svt, jest Bh. A dle toho filosofie, teba by se zvala protike-

sanskou, je v podstat pece jen kesanská, i Feuerbach, tvrdí-li

:

»lovk je lovku nejvyšší bytost,« strhuje vlastn celý obsah

kesanství do vnit lovka, aby jím úplnji byl proniknut. lovk
není u nho ješt duch, ideál sám, nýbrž jeho píbytek.

Celé myšlení doby nové, kesanství a filosofie, charakterisuje

Stirner tmito vtami: Máš ducha, nebo máš myšlénky. Co jsou

tvé myšlénky.- — Duševní bytosti. — Tedy nikoli vci .^ Nikoli,

nvbrž duch vcí, nejdležitjší ve vcech, jejich vnitro, jejich —
idea. — Co myslíš, není tedy pouze tvá myšlénka.' — Naopak,

to je skutenost, to je vlastní pravé na svt; jest to pravda sama;

myslím-li jen sjirávn, myslím pravdu. Vlastní tvor, myšlénka, stává

se lovku \ \ --ím, než on sám, jeho strašidlem, ním posvátným,

to jest lovóku rizím: svatý je na p. Duch svatý, pravda, právo,

zákon dobr.i \ < c. majestát, manželství, blaho obce, i)oádek, vlast

atd. A pak se eklo, že tyto posvátné idey vskutku jen exi.stují,

všecko se duchem posvcuje, není pak ani svta, jen duch, nebo
jak Stirner humori.sticky praví: Es lebt nichts als das (iespenst

Tyto posvátno.sti, fixní idey opanují lovka, vedou jej k fanatismu.

Víra v n není jen náboženská, nýbrž totéž je víra mravní; pro

Stirnera je mravno.st vbec quintessencí dotrmatu. Liberálové ne-

stíhají již kací ve víe, tím více však kacíe v mravnosti. Feuer-

bach vyjádil liberální myšlénku tu pln: mí.sto boha nastoupil

lovk, místo náboženství mravno.st. Ale není to lovk jednotlivý,

nýbrž lovt k xuhcc, pojem generický (der Mensch). To, co bylo

díve na loxku božské, je nyní v pravd lidsk(': láska je v pravd
lidská. Díve )(n víra byla náboženská, nyní i rozum (dle Hegela

filosofií . vuhcc \šc snaha lidská má býti náboženská: hlásá .se

nábožen>tví lásky, náboženství svobody, náboženství politické, vbec
každý enthusiasmus je náboženství. A co je náboženství ? Vázanost

(religio) jest náboženství vzhledem ke mn; svobodou vzhledenr

k duchu. Fanatická mravnost vede až k bezohlednosti, vražd vi-

jménu idey, a tou je i)Oprava jako politická vražda. Le s druhé

strany klesá na pouhou zákonitost. Pak iní všechnu opposici

illusorní: opponent chce býti ku vládé mravný, nemže tedy chtíti,
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nutiti, nýl)!/. jen prositi. Wro neníižc býti od mravných svržen

pro posvátnost vládce, ale když padne, je to triumf mravnosti. O
je panství mravnosti lepší než vláda nízkých choutek tlesných ?

Mamon na zemi a Bh na nebi vyžadují stejný stupe sebezapírání.

Na tch všech nás ovládajících ideách a citech není nic našeho,

všechny jsou nám dány z vnjška: docela jinak prý city egoistické,

které vnjškem v nás jsou jen vzbuzeny. Ovšem celé vychování

hledí do mládeže vpraviti jen co nejvíce » vznešených cit<, a do-

splá je, když žvatlá jako staí.

Kesanství i s filosofií dává Stirner estný titul Mongolství,

kdežto starovk je prý Negerství. Je to poád konservatismus,

základ kesanství i^edovede podvrátiti, jen reformuje staré. Kypí

nesmiitelnou záští proti nebi a pece buduje denn nová nebe:

nebe Žid roztíští nebe ek, nebe kesan nebe Žid. Toto

Mongolství se jeví v úplné bezprávnosti smyslnosti, v nesmy.slnosti

a nepirozenosti. V.šechno svaté nás pipravuje o zmužilo.st, iní

nás pokornými: a pece není nic sváto samo sebou, nýbrž mým
uznáním, svdomím. Strach ped ním pipouští ješt osvobození

lstí, snad i mocí, úcta vyluuje všechen odpor, jest vnitní a pro-

niká zcela lovka. Duch, aby ml vládu neomezenou, po-stuluje

pro sebe nesmrtelnost.

Ale tato celá služba ideám jest v podstat zas jen egoismus:

kdo jen jednu panující váše mají, peují jen o jedno ukojení,

ale to tím horlivji, vzdávají se mu. Egoistické jest jejich celé

konání a žití, ale je to jednostranný, nerozhodný, pedpojatý ego-

ismus: je to posedlost. Spolenost trestá zlodje ne proto, že jí

pímo škodí, nýbrž jen proto, že je zloincem a zloinnost se ne-

srovnává s posvátným jí pojmem lovka. Veliká massa nedovede
býti dsledn ideální, i provádí to jako vtšina kesan s nábo-

ženstvím: egoismus ve všední den, ideální interess ve svátek.

Ve stedovku chtli pravdu pochopiti prostým vdomím,
Luther dokázal, že pro ni teba jest organu, že je pravda jen pro

myslícího lovka. Hned Cartesius svým skepticismem a výrokem
cogito, ergo sum, ukazuje, že totéž je principem novjší filosofie,

existuje jen rozumné, jen duch. Tak mní se hierarchie stedovku
v jinou, nyní je hierarchií vláda myšlének, vláda ducha. A kdo
jsou knží této víry } Vzdlanci, filosofové. Ale filosofem nelze

nazvati toho, kdo má více otevené oi pro vci svta, jasný, ne-

zaslepený zrak, správný úsudek o svt, avšak ve svt jen svt,

v pedmtech jen pedmty, vbec všecko prosaicky vidí, jak to

jest, nýbrž filosof jest toliko ten, kdo ve svt nebe, v zemském
nadzemské, ve svtském — božské vidí, ukazuje nebo dokazuje.

Proto Stirnerovi empirická filosofie anglická, Baconova, Hobbesova,
Lockova, Humeova není vlastní filosofií. Nmecká filosofie vidí

život jen v poznávání; to vede ku pouhé abstrakci života, íši

ducha.
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Protestantismus a filosofie obrátily skutenou moc v myšle-

nou, Boha a ábla v pojmy dobrého a zlého, ale tím mocnjší

Proti státu stávajícímu opponujeme, proti pojmu státu nikdo ne-

odváží se pozdvihnouti. Protestantismus uinil z lovka teprv sku-

ten »tajn\' policejní stát«. V roztržení lovka v > pirozený pud^<

a »svdomí vnitrní luzu a vnitní policii) záleží protestant. Ka-

tolík cítí se sjjokojen, vykoná-li rozkaz; protestant jedná dle » nej-

lepšího vdomí a svdomí*. Je katolík jen laik, protestant je sám

knz. Protestantismus dle Stirnera nepivedl prý svtské ku cti,

je mu lhostejnjší než katolicismu, proto je hledí zniiti tím, že je

posvcuje, a sice vlastní podstatou, ne úkonem knze. Starovký

lovk nabyl vlády nad svtem, konec kesanství má býti vláda

nad duchem. Tu si lovk dobude na svém respektu, stane se

nepedpojatým, uiní posvátné svým majetkem, jímž zachází, jak

chce. Pohltí š-li posvátné, stalo se tvým. Strav hostii — a zbavíš se jí.

Zvláštní, obsáhlý odstavec nadepsaný »die Freien« jedná

o pokraování » nových*, liberálech. Pi poHtickém liberahsmu za-

mní se osoba jednotlivého vládce za stát: osobní vle panovnická

zmizela u konstituního vládce. Politický liberalismus povstal za

francouzské revoluce, kdy lid poznal svou moc. Zmizely výsady

jednotlivc a stav (které mohly býti prohlášeny za bezpráví),

vládne zákon pro všechny platný. Ped státem jsou všichni si

rovni, bourací ii>ic p šlechtictví zásluh. Ve stát privátní vci ob-

an nemají ceny, jen veejné. Smysl jeho je omezená .svoboda.

Politická svoboda je svoboda státu, státní idey, ale tím vtší po-

roba jednotlivc. Obanu nemá kdo poroueti, to je jeho pýcha;

proti rozkazu však je možný odpor, proti zákonu, jako svatému,

nikoli. Stát peje svobodné konkurenci (feudalismus ji potírá),

nikoli však osoby, nýbrž vci, majetku, penz. Oban miluje solid-

nost, hmotnou i mravní, opovrhuje proto jako nemravnými šejdíi,

nevstkami, zlodji, lupii a vrahy, lehkomyslníky, nemajetnými

bez zam.stnání, vbec »proletariátem«. Ale bourgeoisie nechce

pauperismus zameziti, a dáváním almužny je to vbec nemožno,

jen pokud proletariát je jí nepátelský, hledí ho potlaiti. Raison

étre mšfáctví je zlatá prostednost mezi ddictvím a prací, pra-

cující kapitál pod ochranou státu. Stát spoívá na otroctví práce,

jak ta se í)svobodí, je stát znien.

Práci chce osvoboditi sociální liberalismus. Piaciu nici, pod-

daní zamstnavatel, jsou ve svém množství velikou mocí, i uva-

žují: Jsme k svobod zrozeni a musíme sloužiti (•Lj;oistm. Máme
.se proto .státi egoisty ? Ne, uiníme radji egoisty nemožnými,
chceme se státi » lumpy «, všichni nic nemíti, aby všichni (t. spo-

lenost) mli. Nastává práce vespolná. A za vespolnou práci je

zas všeobecná odmna. Komunismus dává každému do rukou, ba
vnucuje požitky a zisk. Zde je za.se zákon .sociální a bohem —
spolenost.
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Všechen liberalismus se dokonával liberalismem humánním, lépe

kritickým. Odstavec o nm jednající je zajímavý tím, že se obírá nej-

bližšími vStirnerovi lidmi, zmínéným kruhem »Volných«, hlavn však

theoriemi Bruno Bauera. Nad to je ku konci jeho in nuce podán
ideový obsah celého spisu. — Oban státu, dlník spolenosti

používá egoisticky; teba vyššího interessu, ist lidského. *Clovk'
však neznamená kritickému liberalismu každého lovka: nevstka,

žid, kesan, privilegovaný lovk, to vše má odvrhnouti, aby se

stal lovkem, lidství je jeho povolání. Politikové vzali lovku
vlastní vli — ta v majetku potrvala — sociálové zniili majetek
— ve vlastnictví myšlénky zstal — proto kritika chce i myšlénky
uiniti neosobnými. »Clovk« je poslední privilegium, kterým se

obdaí všickni. Odstranní všech mezí mezi lidmi je nejdokonalejší

sociální theorie, ale ta práv elí nejvíce proti osobitosti lidí.

Jako per parenthesim podává tu Stirner práv nejcennjší své

analysy; myslitel, jehož myšlénky a objevy pinášejí blaho jiným,

hledá, myslí pvodn jen z vnitního popudu, z touhy po pravd,
nem novém a když tuto svou vnitní potebu ukojil, pro by
nedal ze svého pebytku jiným, tše se z jejich prospchu } A zas

geniální myslitel, umlec vyznamenává se práv svou odlišností

od jiných, v jeho dílech neceníme pouhého »lovka«, nýbrž více,

jeho osobu.

A nyní Stirnerova konstrukce! Jednotlivec liberalismu není

lovk, nýbrž má se jím státi, jeho osoba nemá ceny. Proti tomu
Stirner praví: Já se nenaleznu, pokud se hledám jako lovka,
jako ducha, nýbrž jen jako jediný, od jiných docela odlišný.

lovk humánního liberalismu nemá míti pednost ped jinými;

Stirner dí: já nechci míti pedností, protože se k jiným nepi-
rovnávám, nechci vbec žádné právo. Já chci býti a míti vše, co
mohu. Jsou-li jiní nco podobného, na tom mi nezáleží, stejni býti

ani stejn míti nemohou. Pes tuto odlišnost nepestanou styky

mezi lidmi, nebo lidé se potebují, nastoupí spolek, lidé se sjed-

notí, místo aby byli spoutáni rodinou, státem atd. Nechci v tob
nic uznávati neb respektovati, ani majitele, ani lumpa, ani lovka,
nýbrž chci t spotebovati. Humánní liberalismus dokonává lum-
pov3tví, já se sebe svléknu lovka, a tím pestávám býti, ím
jsem byl, lumpem. Kritika ubíjí myšlénku myšlénkou, tvrdí, že

k lidství vede jen neinteressovanost, já se od ní uím, odvrhnu my-
šlení vbec, pak jsem já sám, jediný. Nikoli myšlení, nýbrž bez-

myšlénkovitost neboh Já, nemyslitelný, nepochopitelný nech osvo-
bodí mne z posedlosti. Všechny dosavadní pedpoklady mají se

zrušiti, ne, aby se vyššími nahradily, a tak prosply Bohu, státu,

isté morálce, nýbrž aby vbec žádných nebylo, což prospje Mn,
pánu myšlének.

Když jsme vidli, jakým zpsobem Stirner ku konstrukci

»Jediného« došel, a co jím vskutku míní, mžeme ze specielního
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provedení v díle druhém, nadepsaném leh, vybrati jen to, co

vskutku nového podává. Poíná v oddílu »die Eigenheit« kritikou

svíjbody, ukazuje, že každé osvobození dává nové úkoly, a že je

negativní, zbavení neho; ale lovk touží jen po vlastnictví.

Vše lovk dlá k vli sob, zbavuje se toho, poddává
onomu (na pr. lásce), k vli sob zboil pohansk nebe a vztýil

kesanské, a pec se nechce piznati k egoismu. Každý se po-

kládá za ábla, ovládaného pudy, vášnmi, chce žíti podle vných
zákon božských a mravních, jakoby pírodní pud nebyl také

vný zákíjn. lovk baží po odmn, a v nebi, nebo ve vdomí
dobrého inu. Vlastníka nepotebujeme hledati, tím jsme sami od
sebe, vlastník je svoboden sám sebou, »svobodný« jen touží po
svobod. Svoboda mn je jen klamn dávána, vskutku ji mám
jako vlastník. Se vším mohu dlati^ co chci, používám-li vdy jen

ku výdlku, je to egoismus jen malicherný, ale žádné znesvcování
vdy. Kdo má moc, nestará se o zákon, stojí nad ním: tak to i-
nili vždy velcí lidé. Stirner nestaví ideu, nekonstruuje systém,

nýbrž popisuje vlastníka. To soustedí ve tech lapidárních vtách:

Má moc Jest mé vlastnictví.

Má moc dává Mn vlastnictví.

Má moc jsem Já sám, a /scjt/ jí stu' vlastnicivi

.

Jak jednotlixrc užívá své moci, padá moc stiui: stát bu nic

nesmi trpli proti sob, neb musí všechno trpti a zhyne. Moc
mne opravuje ke všemu: Jsem oprávnn Dia, Jehovu, Boha
svrhnouti, mohu-li to; jsem však sám .sebou oprávnn vražditi,

nezakazuji-li si to sám. Píroda nemže lovka k niemu oprávniti,

jen .>kutek mne opravuje. »Mli byste pece vdti, že jsme
všichni bídní híšníci, ale Vy zamýšlíte se híchu vyhnouti. Vy
nepochopujete, že vina jest cena lovka. O kéž byste hešili!*

Zloinec jedná v týchž myšlénkách (pod tlakem týchž pedstav, ekl
by psycholog) jako spravedlivý: bére cizí, posvátnou vc. Jako
egoista by se ml stydti, že tou vcí neopovrhuje. Padne-li idea,

padne zloin; není-li manžeKství svaté, není nevra hích. Pro mj
styk je daleko výhodnjší, mím-li se s osoljivin protivníkem,

sob rovným, než sr spoleností, nade mne ^c wxyšující. Pro

Stirneríiv ra<lilvali>iiiu> jest charakteristická pf)UMiiika pfoti tm,
kteí nelio stávajícího využitkují, aniž by to odstranili, jako knží
náboženství, obané státu. A pak ukazuje na jednotlivých spole-
nostech, že nejsou nic než »Spuk« (strašidlo): rodina existuje prý

jen rodinnou pietou, spojení syna s matkou pestává perušením
tlesného svazku. Kdo vystoupí z rodiny, vstoupí do státu, ale

tím mu pomoženo není, místo piety je tu zákonitost, loyalita.

Stirner vidí úplnou analogii mezi státem a církví. V národu dle

v>(ho vidí Stirner jenom politický národ, stát. Jako náboženství

\
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je pekonaným stanoviskem, tak padne záhy stát i národ: jak

smnný je národní enthusiasmus, jak pošetilá nadje v njaké bu-

doucí sjednocení Nmecka!
Pádem tch všech panujících spoleností stanu se pánem Já,

vlastníkem všeho, eho se mohu zmocniti a co uhájiti. Tiskové

svobody nemohu dostati, ale dobýti si jí zpsobem psaní (jak také

Stirner vskutku uinil). Takové vyrovnání nebude ovšem bez boj.

Co uiní otrok, až rozbije své okovy, na to musíme — ekati.

Kgoista v opak nynjšímu smru myšlení vysmívá se práv tomu,

co je svaté, váží-li si na nkom všeho o.statního, svatého jist ne.

Nedávám nic zadarmo, ani z povinnosti, za vše chci pimenou
odmnu. Mezi námi vespolek jest jediný pomr upotebitelnosti,

užitku. Nesloužím ani pravd, kdo v ní vidí idol, nedovede se od-

hodlati k hrdinství lži. Svt osvobozuji jen k vli sob, aby se

stal mým majetkem. Spása pijde od beroucích, nikoli od dáva-

jících. Ale to se stane vzpourou každého jednotlivce, nikoli vše-

obecnou revolucí. Nad vchodem naší doby nestojí apoUinské » Po-

znej sebe sama«, nýbrž '> Uplatni sebe'<.

Mj egoismus mi však nebrání, míti soucit s jinými, initi

jim dobré, ba k vli nim obtovati své požitky, ale neiním to ze

žádného vyššího principu, jen protože mn cizí blaho psobí ra-

dost. Miluji vbec každého lovka, mám soucit se vším, co cítí,

ale jen proto, že láska mne oblažuje. Cit pro ctnost, právo iní
naopak tvrdým. Rodina, stát, národ, náboženství, mravnost, žití je

mé vlastnictví: ale to dokážu dle Stirnera tím, že je — zniím.

Nade mnou není vyšší idey, pro niž mám žíti, já spotebuji svj
život, jako svíce se stráví hoením. lovk nemá úkolu,

^ nemá
urení ani povolání, jako ho nemá ani rostlina, ani zvíe. Žití zá-

leží v projevování a užívání naší síly, nikoli v touze po zdoko-

nalení. — lovk prý je takový, jaký býti má, protože ani jiným
býti nemže, možnost není nic jiného než myslitelnost. Pravdy, jež

jsou pode mnou, jsou mi píjemný, pravd nad sebou neuznávám.

Jsa pánem svých myšlének jako vcí, budu je ovšem hájiti; ale

s úsmvem budu pohlížeti výsledku boje vstíc, s úsmvem klásti

štít na mrtvoly svých myšlének a své víry, s úsmvem, podlehnu-li,

triumfovati. Humor v malikostech lidských provádti, to dovede
každý, kdo » vznešené city« má; jím ale se všemi » velikými my-
šlénkami,* vznešenými city, ušlechtilým nadšením a posvátnou ví-

rou pohrávati, dovede jen vlastník všeho. Ani sám sebe neváží

maximami; to, co jsem byl vera, nemá významu pro mne dnes,

nemohu se proti niemu proviniti.

Poslední odstavec resumuje celý spis a koní jakousi dithy-

rambou egoisrnu. íká se o Bohu: Jména tebe nepojmenují. To
platí o Mn : Žádný pojetn mne nevyjádí, nic, co se jako má pod-
stata udává, nevyerpá mne: jsou to jen jména. Rovnž íká se
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Bohu, že jest dokonalý, a nemá pro by snažil se k dokonalosti.

1 to platí o Mn.
Jsem vlastníkem své moci, a jsem jím tehdy, vídím-li v sob

Jediného. V jediném vrací se vlastník ve své tvoící nic, z nhož
se zrodil. Každá vyšší bytost nade mnou, a bh, a lovk, oslabuje

cit mé jedinosti a zbledne teprv ped sluncem tohoto vdomí. Bu-
duji-li na sob, jediném svou vc, spoívá na pomíjejícím, smrtelném,

svém viirci, jenž se sám stravuje, a mohu íci: »Na nicot jsem
budoval.''^

III.

Stirner se stal v dob poslední autorem módním. Vidli v nm
vtšinou pedchdce Nietzschova, »hlas volajícího na poušti «, jak

íká Hansson. Nkolik lidí, hlavn nový apoštol domnlého spa-

sitele, John Henry Mackay, dokonce íká, že on pronesl poslední

slovo sociální filosofie, že pítomnosti a budoucnosti jest teba jen

ho následovati. Jist nejmnožší tenái Max. Stirnera poali ísti

jeho knihu výroky uvedenými pobídnuti, hledali v ní knihu mo-
derní. A sklamali se.

Celý postup myšlenkový je lovku konce XIX. století cizí,

ba absurdní, vci, o nichž mluví, vidíme nyní v docela jiném svtle,

než Stirner, ale také docela jinak, než jeho souasníci, proti nimž
se obrací. Tu namítne snad nkdo: Nejspíše my máme njaké
pedsudky, a Stirnerovi, který všechny utkvlé ideje odmítal, proto

nerozumíme. — Nikoli, to, ím se tak pronikav lišíme od Stir-

nera, leží v celé duševní naší povaze, a pokusím se dokázati, že

práv o to jsme positivnjší, konkrétnjší.

Abychom Stirnerovi (jako zjevu djinnému, nikoli jako pro-

roku) rozumli, nesmíme se oddávati klamu, že Stirner je docela

samorostiý, že svou filosofii nevzal odnikud. Již jména jeho uni-

versitních profesor, zvlášt Hegela, Micheleta, nám oznaují pra-

meny, ze kterých erpal, a dobe pipomíná Jol ve své bezohledné
kritice » proroka Stirnera a jeho apoštola Mackaye*, jak Trende-
lenburg (tentc) filosofický rcakcioná, jehož hlavním inem je ote-
sení Hegelovy dialektiky) vytkl pi státní zkoušce kandidátu K.

Schmidtovi ^ nezneuznatelný vliv Hegela* a ^pedpojaté Jilosofické

formy, jež mu ve svobodném a pirozeném pojímání brání<K. Také
Hartmann vidí v jeho zabsolutisování »Já« pravou praktickou kon-
sekvenci subjektivistického monismu Fichtova.

Methoda celé knihy je dialektika tak, jak ji Fichte a Hegel
typicky vypracovali. Již základní myšlénka její: pohanství se za-

bývalo svtem vcí a pivedlo jej konen pod svou moc, kdežto

kesanství pone negací svta a sestrojí jemu zcela protivnou

(kontrerní) í.ši ducha, ta na konec opanuje, a Já spojí obojí (avšak

Throdorn Nováka Stati vybrané. 6
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což pro celou dialektiku Stirnerovu je charakteristické, v jejich

negaci), jest Fichtovská limitace, a to tak daleko provedená, /a-

z obou pojm se omezujících nezstane témér nic. Dležitjší ješt

jest pvod Stirnerovy metafysiky, ideologie. Zde máme úplné pe-

vzetí Fichta. Já klade pedmty mimo sebe, ale jen proto, aby

v nich vli svou projevilo. Já jako píina svobody jest svobodno,

samo se uruje k svobod, jen popudu potebuje. Prakticky to zní:

já jsem tvrcem celého svta, a vládnou nade mn(ju jen moji tvo-

rové, kteí mi perostli pes hlavu: myšlénky a pojmy. U Fichta

je vdecké pojímání svta (Wissenschaftslehre) jen pro toho možno,

kdo se emancipuje od skuteného vdomí a jeho fakt; Stirner po-

jímá vdu stejn a proto ji zavrhuje. Z téhož dvodu Stirner uznává

jen ideologickou filosofii nmeckou za filosofii a nemá smyslu pro

empirické filosofy anglické. Sám charakterisuje novjší filosofii tím,

že v lovku vidí jen myslícího tvora, a v té vci je s ní naprosto

zajedno: všechno jsou u nho jen myšlénky, pojmy. — Mluví-li

o lovku jednajícím, dovede jen lovka myslícího kritisovati, vidí

totiž v každém inu jen myšlénku.

Také ve filosofii djin závisí Stirner nemálo na svém uiteli,

Hegelovi, rovnž na Feuerbachovi. Jejich slova uvádí v ele svých

rozbor; za to samostatné u nho jest dsledné, jednotvárností až

unavující a schematiností nám nepravdivost suggerující provádní
myšlénky, že každé zdánlivé osvobození byla vždy vtší poroba

jednotlivcova, konen to, že poátek tetí doby »blošství« klade

až do budoucna.

Feuerbach má pro Stirnera význam pedležitý: on mu do

koncuje dogmatiku, ruše ji, Stirner chce totéž uiniti s morálkou

aby celé náboženství padlo. A také » kritika*, jež ústn ve kruhu

»Volných« bezohledn provádna, a jejímiž representanty v litera-

tue zase vynikající z »Volných* byli, psobila mocn na Sthnera,

jenž není než jejím pokraovatelem, jak sám se piznává. Ze tak

prudce s ní a Feuerbachem polemisuje, nesmí nás mýliti: práv
ten boj je známkou, kdo mu byli myšlenkov nejbhžší.

Nejvtší rozdíly, jimiž se Stirnerovo myšlení od myšlení na-

šeho liší, jsou indeterminismus a naprostý nedostatek psychologie.

Obé jsou nikoli znaky Stirnera, nýbrž prostedí, z nhož vyšel,

oné filosofické školy, která z Kanta vycházejíc, ujala se jeho nou-

men, vcí o sob, a aby odstranila rozpor jich s fainomeny, pro-

hlásila je za jediné platná, a zákon jejich a lidské vle, spontanitu,

za zákon všeobecný. Její vzestup znaí pilíe Fichte, Schelling,

Hegel, její úpadek Feuerbach a Stirner. Práv pro svj idealismus

a indeterminismus, konstruujíc svt ze sebe, pohrdala shledáváním
fakt, nedovedla v sob pstovati pírodní vdu, tehdy již skvle
se vyvíjející, ist empirickou, experimentální a pro totéž neujala

se pírodopisu duše, psychologie. Živý doklad toho máme ve fy-
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siku a psychologu Fechnerovi, jenž sám jsa filosof nejdíve jako

dr. Mises nejkrutjším sarkasmem, až nevázan rozpustilým, stíhá

Hegeliany a pak proti nim píše vážný, konstruktivní spis, plný

srdce: »Dic Tagesansicht gegen dle Nachtsansicht«.

Noc skuten po Hegelovi nastávala: methoda, jež byla sytá

konstrukce a slába k další, poala boiti, rozbila vše, co postavili

jiní a ona sama. Stirnerem dokonává svou samovraždu - - nezbude
skuten nic, jak Stirner sám vítzn volá. Ale zstává poád touž,

a jako za lesku svého stavila pojmy, za úpadku jen proti nim se

obrací, a jakkf>li vidí Stirner právem v pojmech jen »Gespenst,

Spuk«, pece v cv\0 knize proti nim bojuje.

Mackay nazv\:i Stirnera nejkonsekvenmjšíni nmeckým my-
slitelem a jako nejvtší pednost vytýká jeho nepekonatelnou,
bezohlednou logiku. Tato logika skuten v celé knize provedena
jest, ale moderní tená v ní vidí nikoli pednost, nýbrž vadu.

Logika byla apriorní filosofii tím, ím jest nám nyní nesetná
ada pozorování: vyšlo se od myšlénky, která se zdála nepopira-

telnou, postupovalo se jako v mathematice: co jest správn nale-

zeno, jest správno, by to byly i imaginární veliiny a tvrtý rozmr
v prostoru. Ale taková mistrná logika zaslepuje a málo jest platná,

máme-li jednati o kausálním spojení vcí, jichž základy jen á-
sten známe. Sim i SJrnerova díla je ethický a sociologický;

moderní ethik a sociolog by za nezbytnou podmínku správnosti

své práce pokládal prozkoumati dkladn velikou adu morálních

a sociálních zjev, a pak indukcí a analogií by odvodil zákony,

kterým by se neosmlil pikládati všeobecnou platnost: Stirner

má za jisté, že lovk produkuje svt, a z toho plyne celé pásmo
spekulací.

Stirner, a systému filosofického neutvoil, stojí tudíž pece
naprosto pod vlivem filosof systematických, jsa extremní výstelek

Hegelianismu. Že jeho názor svtový jest pouze kathedrový, že to

není odpozorovaný život, naopak nepochopení skuteného žití

a myšlení pirozeného lovka, a že nauky jeho jsou prakticky

života neschopny, vysvitne, rozebereme-li speciáln aspo nkteré
jejich vývody a výsledky.

Stirner neznal ani duševní povahy svých souasník. To, co

povídá o lidech nové doby v oddílech »die Neuen* a »die Freien«,

jest erpáno ze spis, a sice spis, které byly sbírkou dogmat své

doby, nikoli zrcadlem mrav a in, a pak z osobního styku

s lidmi vynikajícími, kteí nebyli typickými pedstaviteli svých

vrstevník, nýbrž jejich vdci, následovanými sotva z dálky n-
kolika pívrženci. Nebylo by jinak možno, aby Stirner prohlásil,

že povra, katolicismus, protestantismus, národnost jsou stanoviska

pekonaná, aby pehlédl miliony, jež je za nezviklané pravdy po-

važovali. Drasticky jeví se tato neznalost skuteného stavu ve
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Stirnerové výroku k Meissnerovi, jenž mu svého Žižku pedložil:

>Mél jste z Zižky udlati komické epos hrdinské, jakousi Batra-

chomyomachii! Protivy papežství a protestantismu se tak dokonale
pežily, že báse takového obsahu jen u theolog mže buditi

zájem.* Neméné nápadné a nám absurdní je místo v ^Jediném a

jeho vlastnictví*, kde vidí v nmeckém národ jen pelud, kde se

vysmívá myšlénce, že by 38 stát nmeckých se mohlo sjednotiti:

již zvoní hrana Nmectvu a nad hrobem jeho stojí národem a

státem nevázaný vlastník Jediný. tvrt .století po vydání této knihy
vstává sjednocené císaství Nmecké, a stát i národ jsou ve vtší
míe vdími ideami Hdstva vzdlaného, než kdy jindy.

Práv tak málo, jako své souasníky, zná Stirner lidstvo dob
minulých: jeho historie lidstva je historie filosofie, a historie filo-

sofie není historie lidstva. V dobách, kdy psobili sofisté, a kdy
Sokrates kázal mravnost, ani v Athénách, nejvzdlanjším mst
svta, nemla vtší ást oban nejmenšího interessu filosofického.

Když za ímského císaství zkvétal stoicismus a skepticismus, uctíval

lid božstva ímská, hellenská i orientální tak jako za as Homer-
ských. Pro pijaly ty massy kesanství.'' Ne protože pinášelo
ducha, ale protože slibovalo lásku, protože nový bh zdál se lidem
bližší, laskavjší a štdejší než nkdejší Olympané. Ve filosofii

samé pehlíží Stirner veliký proces patristiky a scholastiky, jímž

teprv z nauky Syna lovka, docela praktické a populární, utvo-

ena ona transcendentální dogmatika, o které Stirner mluví. Zrovna
tak bylo s vítzstvím protestantismu; bh, kterého ím odklidil

do nebe a tabernakula, sestoupil znovu na zemi v bibli, svobodném
výkladu písma, lid nalezl v protestantismu osvobození od hierarchie.

Ale pi této zmn náboženství mli vící stále nco spoleného:
nikdy se nestarali o vysokou theologii, nýbrž žili poád svým po-

zemským zájmm a páli si jen, by bh v jejich slabosti jim pi-
spl, a vzhlížejíce k nmu s dtinskou dvrou, ochotn pijímali

jeho mravní naízení, nedovedouce se pi tom odlouiti od svých
povr a zvyklostí. Morálka nebyla nikdy kvintensencí dogmatik)%
nýbrž stála vedle ní a byla vždy populárnjší. Velmi tžkého
omylu se dopouští Stirner, když íká (nikoli první): konec staro-

vku je vláda nad svtem vcí, konec kesanství vláda nad svtem
ducha. Vlády nad svtem vcí nikdy dosaženo nebylo, ani zdán-
hv, tím, že by povry pestaly, tím mén ve skutenosti; íká se,

že rozvoj vdy a prmyslu lovku podmanil pírodu, a práv te,
ím lépe pírodu známe, vidíme, jak málo proti ní zmžeme. Celé
lidstvo nedovede vyšinouti zemi z její dráhy nebo vytvoiti nej-

menší živou bytost z hmoty neživé. Zrovna tak i svt ducha není

pekonán: stále jsou nejmocnjšími popudy k inu idey, jen staré

se vymují za nové. Za zdailé jest pokládati dovození, jak Feuer-
bach postupuje vskutku v duchu kesanství, rozumj ovšem trans-

cendentálního; podobn i postup liberaHsmu politického, sociálního
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a humánního je správn líen, le skutené jich pohnutky nebyly
abstraktní uvažování ceny lovka, nýbrž cit, utrpení, jehož se lidé

chtjí zbaviti. To, co Stirner íká o socialismu, platí tém pln
o theoretických spisech Marxových (tenkrát socialismus zahajujících)'

ale jen v nepatrné míe o smýšlení a cítní prostého proletáe-

Pi pojetí jednotlivých spoleenských celk praví Stirner jist

docela správn, že charakter spolenosti jest nien charakterem
jejích len; ale ihned konkrétních výsledk této zásady nedbá,
nýbrž vykládá, jak na p. základem rodiny je jen rodinná pieta a

víra v nerozluitelnost manželství. Jemu pestává spojení syna
> matkou perušením pupeníku: to necení pranic, že veliké množ-
ství tlesných i duševních vlastností rodi na dti pechází, a že

již tato veliká podobnost je zídlem »rodinného ducha«. Kdyby
Stirner nepokládal za absurdní pojem pirozené spolenosti, nebyl
by mohl pehlédnouti, že již u zvíectva, u nhož nemže býti

ei o njakých vštípených ideách, jest útvar rodinný již hotový
a nkdy velmi pevný, a že rodina jest nejpevnjší institucí u všech
primitivních národ. Abychom pochopili, pro Stirner rodinu za

ist umlý výtvor spoleenský ]iovažuje, rozpomeme se, kolik

sám rodinného života poznal: jako dít vychov^án byl skoro jen

od cizích lidí, jako cho nebyl nikdy otcem a nezažil, pokud víme,
žádného intimního soužití se svou první ani druhou ženou.

Zrovna tak prohlašuje neprávem i národ a lidstvo za idey

kterými je dialektická filo.sofie udlala: objektivn jsou to rassy a

druh, tak jako zoologie zná plemena a druhy, subjektivn jasnjší
neb nejasnjší jjoznání této skutené píbuznosti a podobnosti.
Xárod není skupina lidí, k nimž vztahuji uritou ideu, nýbrž lidé,

kteí mají týž jazyk, podobné zvyky a jiné spolené tlesné i du-
ševní znaky. O Stirnerov úsudku platí podobn jako pi rodin:
Braniborským Nmcm století XIX. nebyla národno.st ním, co
by stále musili brániti a proti cizím vlivm ochraovati, Stirner

se nelišil znakem »Nmectví« od nikoho ve svém okolí, a proto
ani nevdl dobe o nm. Týmž zpsobem vysvtlíme, pro Stirner

nerozeznává píliš stát a národ: jest to zjev obyejný u myslitel
nepocházejících z národ, kteí se svým vlastním státem vedou boj,

protože je jim cizí, jako na p. národ eský. V kritice stát mluví
Stirner stále i)roti onomu státu, který stojí jako anthropomorfistick-ý

l)h nad námi, .sahá do každého našeho hnutí a žádá, bychom
všecko .své konání mu obtovali. Dovedeme si pomysliti, že jiné

l)cd.stavy o stát nemohlo býti za tehdejší vlády absolutistické

byrokratie po celé Evrop, ale na Stirnera ji.st psobila nejvíce

ílegelov.ská theorie státu. 1 v nynjší dob k nám vniká jen po-
malu vdomí, v Anglii na p. již ode dávna trvající, že .stát

jsou obané .sami, nic vyššího nad nimi, ba ani ji jich povinnosti
a nejle|)ší snahy. Z anthropomorfistického pontí státu plyne též.
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Že stát nesmí pipustiti žádný odpor, žádnou kritiku se strany ob-

an. Na kritice státu, která opt a opt se v knize Stirnerové

<.l)|r\ iijc, vidíiiK nrjlr])!', co míní svým tvrzením: Hierarchie ist

(jedankenherrscliat. U nho skuten abstraktní myšlénka panuje,

proto je každé osvobození ducha pro néj porobou individua (viz

na ])!. katolicismus a protestantismus); nikde nevidí, že se stýkají

Hdé s luhiii, ne- idey s ideami, a proto jen mže íci, že proti

jednotlivým státm dovede leckdo bojovati, proti pojmu státu se

opíti bylo by prý pravé hrdinství.

Když Stirner ukázal, že všechna víra, filosofie, mravnost, vzne-

šené idey jsou jen blud, kterému ke své škod sloužíme, analy-

suje skutené jednání lovka a odhaluje, že jsme všichni egoisty

a individualisty. Tyto demonstrace jsou nejlepší a nejpesvdivjší
stránky jeho díla, výborné je dovození, že vše veliké jest egoi-

stické vystoupení individua, jak ošklivé jest vzdáviti se vlastní

svobody jednání a býti pouhou loutkou v rukácli spolenosti, státu,

národa. Když teme, jak národnost, stát, lidství, náboženství je

naše vlastnictví, jak láska se vyvozuje z egoismu, jak individuelní

hrdost se má státi místo zákona mítkem mravnosti, ekáme, že

na tchto zásadách, které sami rádi pijímáme, se zbuduje celá

nová sociální a morální soustava. Tu z nich již vyetli individuali-

stití anarchisté, kteí Stirnera pijali za svého proroka.

Ale zamrazí nás, když teme dále. Stirner, dokonavatel ú])adku

dialektiky, ]& filosofický nihilista. lovk, který je pánem svta vcí
i svta ducha, dokáže to jen tak, že je oba znií. Odtud plyne

onen výsmch kesanství a filosofii, že nedovedou niiti, nýbrž

jen reformovati, stavíce místo sboeného nebe zase nové. Je to

nepochopení základních potel) lovka, který jako potravy a

vzduchu potebuje dogmatu i ethosu, umní a vdy. To, co strá-

víme, není znieno, nýbrž nejlepší ást toho vchází ve krev a

svaly naše, a tak i celý duševní život náš, má-li býti požitkem,

jak Stirner chce, nemže býti niením, nýbrž skuteným osvojováním

a produkováním myšlének. Stirner byl píliš filosofický radikál,

než aby ml smysl pro skutený život, nedovede pochopiti, že

nkdo mže stát využívati, aniž ho znií, a nepodává ani v celém
dlouhém výkladu o obcování* a -požitku* >-^jediného« návodu,

jak se lovk stane vlastníkem majetku, myšlének atd. jiného lo-
vka: vždy si myslí, že je vezme státu, spolenosti atd., jakmile

bude pesvden, že jsou jeho, snad pouze tímto vdomím. O ne-

praktinosti podává nejen dkaz vlastní jeho život, nýbrž i naivní

domnnka, že spolek bude nástrojem jednotlivce, ním docela

iiným než stát a spolenost.

Na Stirnerovi jeví se i tragika velkého, dsledného intellektu,

jenž dusí úvahami cit i vli, nií aktivný život skutk a sám hasne
jako svíce, k níž sám se pirovnává. ^íohl býti ten život snad po-
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žitkem ? Skoro stoicky vyznívá absolutní, nihilistický egoismus Stir-

nerv. Stirner vykonal veliký in myšlenkový ukázav, že absolutní

idealism a subjektivism Fichtovský vede ku pojímání spolenosti
a svta vbec jako illuse, k irému egoismu, práv jako jiný ra-

dikální len Hegelovské levice, Marx, objektivism Hegelv do ex-

trému vypracovav, došel na druhý pól myšlení, kde jednotlivec je

peludem a spolenost pravým a jediným bytím. Ale svou zna-

menitou konstrukci zloinného nadlovka, svoje »Jenseits von Gut
und Bose< rozbije konen sám. lovk nedá se ovládati ani

svtem, nízkými požitky, pudy a vášnmi, ani duchem, ideály a

mravními principy; pak, jak Stirner pravdiv dí, sklesne ve své Nic.

lovk jest mrtev. Avšak z tohoto Nic vstává zase znovu
zrozen lovk z mrtvých. lovk, který jen a jen myslil, nemohl
skoniti jinak než Stirnerovo schéma; ale jeho nemyslící Nic zna-
mená veliký poklad duše: instinkty, city a vh. A zatím co lo-
vk Hegelian dokonával, nalezli tento poklad jiní filosofové: vle
k životu víc a více se hlásí u Schopenhauera, Hartmanna a Nietzsche,

a po logice, metafysice, apriorit a indeterminismu opanují filosofii

hledání fakt, psychologie, indukce a determinismus.

I.e i moderní lovk, produkt plstoleté evoluce, mže pi-
jmouti dosud nkteré myšlénky Stirnerovy: Z jednotlivc a jejich

egoismu vycházíme, abychom na pevné pd postavili mravnost
a spolenost, dospíváme však až k právu a altruismu (Ihering a
Spencer), hájíme práv individua proti státu a spolenosti (sr. Ibse-

nv »Nepítel liduO, potíráme obvyklou morálku zákony svými,
individuelní psychologií. Kdežto však Stirner ml lovka hotového,
jejž nemohl dalším postupem než zniiti, chceme my se stále vy-
víjeti: máme evoluci ve vd, v mravnosti i život, a žijíce pro
tuto budoucnost, vždy budeme v ní míti své nebe a své ideály.*)

*l Ku práci této použito spíMi: Afax Stirner: Der Einzifje und sein
Eiyfnthum. (Vydáno v Reclamov L'nivcrsalbibliothek« s úvodem P. Lauter-
bacha.) John Henry Mackay: Max Stirner, sein Leben und sein Werk (1898).
/í<i. Ilartmann: Phanomenolojric dcs sittlichen Bcwusstseins. Robert SchelL-
loien: Max Stirner und Friedrich Nietzsche, Erscheinungen des modernen
Gcistes und das Wesen des .Menschen 1892. Karl Jod: Stirner (v >Neue
Deut.schc Rundschau* 1898). Ola Fíansson: Prkopnici a vštci. Leo Berg:
Der bermensch in der modernen Literatur.



Arnošt Haeckel, biolog a filosof.

(Psáno roku 1900, otištno v »Rozhleciech« téhož roku.)

Jest dvojí vdecké poznání. Množství drobných i velikých fakt

bylo pilné a pesn pozorováno a zkoumáno, výsledky té práce

uloženy do odborných pojednání a píruních knih, jež obas ruka

speciálního badatele znova otvírá, aby ku ad starých pozorování

pipojila nové; celou adu vdeckých dat pedložili nám ve Škole,

a my jsme je na krátko neb na dlouho uložili v pamti, ponvadž
již dle tradice náležejí v systém vzdlání — to poznání stává se

nejvýše naším majetkem, z nhož po pípad i prakticky tžíme,

ale pro vnitní náš život jest lhostejno, víme-li z jeho nepehled-

ných spoust to i ono. A na druhé stran k nám doléhají jiné

vdecké pravdy, z nichž každá stává se stedem celého tiumu
pedstav v mysli naší, podncuje a sousteuje další poznávání,

ovládá j)ostupn všecko pemýšlení a nabývá vtšího a vtšího

vlivu na naše chtní a skutky: to poznání jako by se stalo sou-

ástí naší bytosti, je tak naše, jako vlastní krev a nervy. A pece
každá z tchto životních pedstav vdeckých vzala svj pvod
z onoho chladného materiálu konstatovaných fakt. Nkdy i celá

vda v málo desetiletích prožije pechod, jimž z pednitu odbor-

ných výzkum stává se hybným popudem celého kulturního pro-

stedí. Ped pl stoletím byla již biologie velmi obsáhlým sou-

borem vd, byla vzdlávána od set pracovník, mla spousty

poznatk, jež byly dležitý pro praxi lékae i ekonoma — ale pro

širší veejnost byla poád jen naukou naturae curiosorum, po-

jednáváním o rozmanitých zjevech zvláštních a podivných, ale

vlastních, životních interes lovka naprosto dalekých. A iak(

mezi uenci bylo biologii vykázáno místo, jehož hranice nepekra-
ovala, nestýkajíc se s vdami jinými, nejmén pak o vdí místo

mezi nimi se ucházejíc. Nyní jest zcela jinak. Psychologie se úzce

pipíná ku biologii, piznává, že musí ist jjírodovdeckým zp-
sobem jednati o mnohých zjevech základní dležitosti pro poznání
innosti duševní. Celý souhrn vd oddlen pstovaných, jež slují

historické, již z tchto psychologických dvod ujímá se aplikace

biologických zákon; vdecký djepis, jemuž pro nutný pojem
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vývoje národních i politických celk metafysické pojetí nedosti

jasný názor poskytovalo, rád sáhl po pírodovdeckém, daleko jas-

njším a z konkrétních fakt vycházejícím výkladu evoluce, pijav

zárove jako nutný doplnk svého bádání o prvních djích lidstva

výzkumy, které ne jeho, nýbrž geologickou a palaentologickou me-
thodou mohly býti zpracovány. A jakmile tyto theoretické vdy
vstoupily ve svazek s biologií, postupovala aplikace její hloubji

ku životním otázkám lovka. Ethika, která vždycky v nesnázích

se ocitá pi stanovení nejvyšších princip, pokusila se o osvžení
svých systém a pijala za základ bytost lidskou, jak ji biologie

i psychologie líí, a za novou devisu pírodovdecký evolucionismus.

Sociologie, jež se práv v dob nejvtšího vzmachu biologie teprve

ádn ustavovala, podlehla jejímu vlivu tím více, a valná ást jejích

vynikajících zástupc vidí v sociálním celku úplnou analogii orga-

nismu, pinášejíc skoro nezmnné zákony pro organické indivi-

dium platící na život a vývoj spolenosti. Pirozen výchova, jejíž

theorie na vdách práv zmínných spoívá, musila se pikloniti

ku smru evolucionistickému, a jesthže v^e školách konkrétn da-

leko jeho vliv se dosud nejeví, jest píinou toho nesnáz zíci se

dávných tradic a vychovávati tak, aby byla škola pro mládež a

ne mládež pro školu. Literatura se naplnila biologií; a že nepod-
lehla vlivu jejímu jen pasivn a mimovoln, svdí heslo natura-

lismu, ke kterému se s chloubou pihlásil vynikající a mohutný
smr umlecký, oteven piznávaje, že chce podati pírodopis lo-
vka. A zárove se veliká slova » evoluce*, » pirozený výbr «,

> základní zákon biogenetický*, stala oblíbenými hesly vavy ve-

ejného života, jimi potírán jest komunismus od individualismu,

buržoasie od sociální demokracie, jimi se hlásá zárove rovnost

lidí i právo silnjšího, všeobecná láska i boj všech proti všem,

jimi se plaidujc l)ro prudké pevraty i pro udržení ' [)irozeného«

bhu vcí; základní theorie biologická, nauka vývojová, má všude
zastance i protivníky, ale pejíti pes ni ku dennímu poádku je

nemí)žno. — Dva kroky staily k dosažení této dležito.sti: nejdíve
Darwin vysU)vil formuli vysvtlující jednotn vznik organického
tvorstva, a j)ak horlivý stoupenec doekl, co mistr napovdl: po-

.stavil lovka do celé té vývojové ady. Haeckelovo tvrzení o p-
vodu lovka z opice, a vdecky jen nutná konsekvnce Darwi-
nc)vského evolucionismu, anglickým badatelem pak obšírn
zdvodnná, mlo obrovský význam jako válené heslo: vystou-

pení ohnivého nmeckého pírodozpytce ukázalo, že nejde tu jen

o pesn vdecký problém, nýbrž že dotýká se tu bádání samých
koen naší vlastní bytosti, že zpevracují se ethické, sociální i ná-

boženské p(ídstavy, na kterých spoívalo celé naše pojímání sebe

samých. Kdo myslili, že nový pírodopis dá se smíiti se starým

názorem svtovým, vidli, že nutno se rozhodnouti mezi jedním
i druhým nesmiitelným protivníkem. Kruhy nevdecké teprve ted

i



poznaly, že nco velikého se stalo, a teprve Haeckel dal na kon-

tinent evropském iniciativu k výbojnému postupu bioloírje do

víccli obol souasného myšlení.

Chceme-li nkterou školu vdeckou vystihnouti netoliko

v jejich theoretických výsledcích, nýbrž i v celé její aktualit ži-

votní a \\/iia!iiii \š(obecném, vybíráme si obyejn nkterého je-

jího charakleristickéiio zástupce. Kdo pozoruje pírodovdecký
evolucionismus devatenáctého století, bude jist pilákán typickou

postavou >Jenského proroka* Arnošta Haeckela. Kdežto tvrce
selekní theorie, Charles Darwin, v ústraní svého venkovského sídla

v Downu kladl pevné základy pro novou budovu biologie, ne-

ohlížeje se, zda stny její budou se ozývati pátelskými hovory

nebo výkiky hnvu, byl Haeckel prvním z tch, kteí v jedné ruce

kladivo a v druhé me, byli zárove dlníky na novém díle

i obránci jeho. Kulturní poslání descendenní nauky, jež u osoby
Darwinovy \ dáli se ztrácí, vystupuje v popedí v Haeckelovi, za-

stiujíc tém vdecké její prohlubování. A jako díla toho nikdy

neopustil, tak nezmnil nieho ani na základech, které první sta-

vitel zbudoval; s hlubokou pietou pro svého mistra vztýil na nich

smlou budovu, která by z veliké ásti byla jen vzdušnou kon-

strukcí, pece iní dojem úplné stavby a mže býti píbytkem
tm, kteí nemají odvahy bydliti pod boulivým nebem kritiky

a skepse anebo haliti se chladnou pokrývkou resignace.

Snažíce se kriticky osvtliti Haeckelv pokus o filosofický

systém vyrstající z pírodních vd, jejž sám nazývá monismem,
budeme vyšetovati, zda principy, které od Darwina pevzal, vhodn
byly voleny; pokusíme se ukázati, jak ve zpracování jich psobil
ráz individuality Haeckelovy, a rzné vlivy, kterým díve vydán
byl; uvážíme všeobecné podmínky a základní vlastnosti, jež pí-
rodn filosofická soustava míti musí, by vyhovla potebám mo-
derního myslitele; a na konec posoudíme celou soustavu v té

podob, kterou jí autor v poslední své knize dal, nepomíjejíce ani

nkterých podrobností, jež pro myšlenkový smr i obzor nejen

spisovatelv, nýbrž i vtšiny pírodovdc jsou nanejvýš typické.

Soustava, kterou Haeckel ve dvaceti statích své » filosofické

závti « »Die Weltráthsel* (» Záhady svta«), vyšlé r. 1899, v roz-

vrhu znan nesoumrném podává, není vlastn nová. Jádro všech

všeobecných názor, které kdy propagoval, obsahuje dílo nyní již

vzácné a nemnoho tené »Generelle Morphologie«, spis dvaaticeti-

letého muže, vydaný r. 1866. Kniha tato nám též ukazuje v mnohé
píin Haeckelovo postavení k Darwinovi, vliv jeho universitních

uitel a vdeckých pátel a jest vbec klíem ku poznání jeho

osoby i snah. Nemajíce v úmyslu podávati tu biografii Haeckelovu,

vytkneme jen nkteré dležité rysy jeho individuality a názory

vdeckého prostedí, z nhož vyšel, pokud jsou významný pro po-
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chopení jeho díla.*) Základní ton celé jeho duševní nálady je

estheticismus. Ten na nás zírá jasn nejen ze stkvostných kreseb

v jeho etných obrazových dílech, nejen z vlastních krajináských

akvarel, kterými ozdobil svj byt, netoHko ze záliby v krásných

formách Radiolarií a Coelenterat, ne pouze ze sytých barvitých

líení krajinné dekorace v listech z indických trop, nýbrž zvlášt

z jeho snahy, celý svt uzavíti v jeden harmonický systém, mo-
nismus. Proto jako záný idol vznáší se mu ped zrakem nejvtší

kulturní heros Nmecka, celé lidské myšlení svým geniem objí-

mající Cjoethe, jehož stopy a památky skrývají se ve všech koutech
malomstského psobišt Haeckelova, Jeny. V poesii Goethov
znjí struny nejrznjší, a tak závrený akkord Fausta vyznívá

v kadenci vykoupení, kadenci docela jinou, než je pimena
komposicím evolucionismu, ale hlavní thema, které se vine celou

symfonií jeho tvorby, jest pece jen naturalistický pantheismus.

Haeckel jako pravý Nmec 19. století pro vše nachází >'ein Goethe-

\vort«, citáty z Goetha poínají i koní kapitoly a celé knihy, a to

nejen populární, více filosofující, nýbrž i základní dílo jeho pro

rekonstrukci vdecké biologie »Generelle Morphologic«. Jej staví

po bok Lamarckovi vedle Darwina mezi budovateli evoluní
iheorie, a vnoval srovnání tchto tí zvláštní studií, i cení ne-

obyejn vysoko Goethovy názory o organické pírod. Ddiné
disposici dal by se snad piísti zajímavý rys povahy Haeckelovy,

snaha po systematické, ba až schematické jasnosti a pehlednosti,

jejíž význaný produkt jsou etné, Maeckelem konstruované rodo-

kmeny, a »tcktologické, promorfologické, ontogenetické these«

v »Generelle Morphologie*, skoro dojmem paragraf njakého zá-

konníka psobící. BOlsche, životopisec jeho pikládá tento rys

dávné právnické tradici jeho rodiny. Konen je Haeckel úpln
venkovan, jako srostlý se svou » vesnickou universitou < Jenskou,

v celé své logické stavb a hlubokém enthusiasmu optimista, až

do pozdních let mladistv svží, a vždy, ímž jediné chce se

chlubiti, poctivý pracovník. To ukázalo se zejm v jeho roz-

porech s velkomstskou Berlínskou (jiozdjší) biologií, s bývalým
uitelem Virchowem, který pes ie mechani.stický názor o orga-

nickém život nezdráhal se kompromisu s vládnoucím státem

a oficielní církví, jmenovit pak s elegantním, ale chladným, di-

plomatických uskok se ncštítícím du Bois Reymondem, kterého

pozdji vbec jen » Berlínský rhetor* nazývá, sám od nho estný
titul »Jenského proroka < obdržev.

Mladý pírodopisec vyšed ze stední školy lnul vším zájmem
svým k botanice, i upoutal jej k sob proslulý Schleiden, zakla-

datel bunné theorie pro íši rostlinnou. On vynikal tím rysem

•) Životopis Haeckelv, v nmž osvtluje jeho význam a vývoj jeho
názor, podal W. Bólsche 1900 v Diercksov sbírce biografií Manner der Zeit.
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njší: žirokým rozhledem a snahou vystihnouti spolen vlastnosti

a zákony organického tvorstva. Náhlým onemocnním a otcovým
páním, aby vnoval se praktickému povolání, zmnn byl smr
jeho studií vdeckých: oklikou pes medicínu zaveden byl k zoo-

logii, kde mu kynula velikolepá a plodná innost. Od vynikajících

muž dostalo se mu nejen theoretických nauk, nýbrž i uvedení

v samou vdeckou práci. Kus svých základních názor — pojímání

organismu jako státu bunk, víru v mechanický, t. j. fysikáln

chemický výklad života — má od svého kdysi mladistvého uitele,

pak krutého ])rotivníka Virchowa; ást pochopení pro hluboké,

morfologické souvislosti vdí svému staršímu píteli a kolegovi

Gcgenbaucrovi, jenž zoologii podal novou konstrukci srovnávací

anatomie ve smyslu nauky vývojové, — ale ne tito chladn logití

mužové v nm roznítili ideu veliké vdeckofilosofické biologie,

nýbrž muž, kterému se temperamentem tak podobal, a od nhož
se v základních vdeckých pedpokladech tak odchýlil — Johannes
Múller. Zoologové a vtšinou i fysiologové odbudou zhusta od-

souzením: vitalista — badatele, který jist tolik fakt pinesl

vd jako oni pírodopisci, jejichž »exaktnost« bud v tom
spoívá, že nedovedou už všeobecn mysliti, nebo v tom, že

za absolutní pravdu mají materialismus, to jest metafysiku,

a který ml již jednotný, a v mnohém jist pirozenjší názor
o organismu, než ti, kterým vše se dá vysvtliti pohybem atom,
zpsobeným » pitažlivými a odpudivými silami «. Ml mnoho žák,
znamenitých, vtšinou nevrn3'^ch, dílem i nevdných — staí
uvésti jména Schwann, Virchow, du Bois Reymond; Haeckel vzpo-

mínal vždy s vdkem, že jemu ukázal organické poklady moe,
zdroj jeho celého odborného bádání a obraz universální biologie

budoucnosti.*) Jen jediné jméno dovedlo v oích Haeckelových
pekonati lesk postavy MuUerovy: byl to Charles Darwin. Jako
v život a vdeckém vystoupení oba misti se nesetkali a nestetli,

vyšelf Darwinv »Pvod druh « až po smrti Miillerov, tak i v mysli

Haeckelov obrazy obou klidn vedle sebe trvaly; od prvého, jenž

mohutnou osobností psobil, dalek jsa všeho vnucování autorit}

,

pijal ideové popudy k své práci, spojující filosofickou reflexi

s pesným poznáváním skutenosti, druhý mu poskytl chladn,
nestrann odvozené zákony, jichž prohloubení, rozšíení, aplikaci

a propagaci za cíl si vytkl. Sotva že šestadvacetiletý Haeckel, práv
na habilitaci na Jenské universit pomýšlející, kacískou knihu,

*) Johannes MiiUcr (1801—1858) ncjstkvleji vynikl jako fysiolog. Jeho
hlavní dílo, Handbuch der Physiologie des Menschen, pedí práce pozdjších
škol stejnomrným zpracováním psychických i tlesných funkcí. Ze zoolo-
gických studií vyniká jmenovit prozkoumání vývoje ostnokožc a kopinatce
(Amphioxusj, v nmž poznal nejnižšího obratlovce, a vbec etné vývojezp\'tné
práce o obratlovcích.
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Bronneni peloženou a zárove ad iisuni delphini patin pistri-

ženou, r. 1860 do rukou dostal, už byl celý Darwinv, akceptuje

jeho dílo do všech konsekvencí, které potom z nho do nejzazších

extrém vyvodil. Pochopíme, že tento estheticky naladný enthusiast

z evolucionismu, ist pírodovdecky koncipovaného, nemohl než

uiniti nauku o smyslu celého svta, filosofii a morálku a ná-

boženství.

Spisy Haeckelovy pedstavují o sob dosti objemnou knihovnu.

Jeho speciální vdecké práce by mu samy o sob pojistily jméno
mezi pedními zoology našeho vku. Pedevším to byly Radiolarie

(mížovci), v nichž postupným bádáním jednobunné organismy

seznal. Na peozdobných, nkdy jako dle zákon krystallografie

utvoených schránkách poal llaeckel obdivovati innost nepatrné

vloky plasmatického jejich tla, i uvdomoval si jasnji a jasnji,

že nemže býti principielního rozdílu mezi životem jediné buky
a celého vysoce komplikovaného organismu obratlovc. Geo-
metrická pravidelnost jejich schránek dala podnt k založení zvláštní

vtve všeobecné biologie, nauky promorfologické. Rovnž nanejvýše

plodným bylo studium moských hub i Spongií. Jmenovit ve

svém zpracování malé skupiny vápenitých hub podal jeden z nej-

pesnjších dkaz induktivních pro Darwinovu nauku o pvodu
druh a objevil základní vývojový tvar hub, gastrulu, jejž snažil

se dokázati pi vývoji všech vícebunných zvíat: tu postihl zá-

kladní myšlénku »gastraeové theorie*, kterou pak v ad pojed-

nání *Studien zur Gastraea-Theorie« rozvedl. Theorie tato jest

vrcholem odborn zoologických výzkum Haeckelových a nesmírn
dležitá pro vývojezpyt i systematiku mnohobunného zvíectva

ili metazoí. Oceniti ji možno bude teprve po objasnní základního

zákona biologického. Jiná ada jeho prací jest vnována trubýšm
(Siphonophora), lákovcm, kteí jsou píbuzní medusám, nežijí

však jednotliv, nýbrž v koloniích, jichž lenové dlí se o jedno-

tlivé funkce životní, pohyb, i)ijímání potravy, ochranu proti vnjšku,

rozplozování, pozbývajíce ásten své organisace a nabývajíce ne-

obyejných tvar, jen urité funkci jjizpsobených. Takový trs

svými fysiologickými úkony se rovná jedinému zvíeti, podobn
jako celé složité kvtenství složnokvté rostliny, na p. slunenice,

biologicky zastupuje jediný kvt. V Haeckelov stále za zvšeobeco-
váním jdoucí mysli uzrály úvahy o tom v pojednání o všeobecné

tektologii, jež jest vynikajícím oddílem knihy »Generelle Morpho-
logie<. Když proslulá výprava Challengerova (1872—1876) obrovský

materiál za tyi léta z hlubin oceánu vytžený mezi jednotlivé

zoology svta ku zpracování rozdlila, aby pak výsledky výzkum
v 50 nádherných svazcích, plných .stkvlých illustrací nákladem
anglické vlády byly publikovány, a vdeckému obecenstvu celé

zem jako velecenný dar podány, dostalo se Haeckelovi za úkol

prozkoumati veškeré Radiolarie, Siphonophory a malou skupinu
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Sponj^ií, totiž rohovíte houby. Dvanáctileté studium tchto skupin

zvíectva jest uloženo v ad anj^lickýcli monografií výsledk
Challengerovy cesty, ale hlavní obsah podal Haeckel v nkolika
spisech i nmecky. Vedle tuho vehké práce vnovány jsou i jiným

zástupcm lákovc, jmenovii medusám a ostnokožcm. Dílem
odborn zoologická, dílem polemická, popularisující a filosofující

jsou jeho hojná menší pojednání a zvlášt etné pedná.šky, obra-

cející se tu k užšímu kroužku soudruh v bádání, tu k nejširšímu

obecenstvu, pokud o pírodní vdy vbec zájem má. Nejdležitjší

z nich jsou »Ueber unserc gegenwártige Kenntniss vom Ursprung

des Menschen« (1898) doplnk »Anthropogenie« a »Monismus als

Band zwischen Religion und Wissenschaft. Glaubcnsbekenntniss

eines Naturforschers.« (1892), pedzvst knihy »VVeltrathsel''. Vy-
nikající a zvláštní postavení mezi knihami jeho má »Generelle

Morphologie*. Není to spis populární, naopak dosti tžce psaný,

ale také je nadmíru dalek toho, co obyejn se zve odborná v-
decká práce. Haeckel mohl jej nadepsati, jak uinil Lamarck
u svého stžejného díla » Zoologická filosofie*. Název » všeobecného
tvarosloví* nepouí ani tenáe ve vdecké terminologii znalého,

co vše v knize mže nalézti. Názvu morfologie odpovídá totiž n-
kolik pojm rzného rozsahu. Botanikové rozumjí morfologií

pouze nauku o vnjších tvarech rostlinných, zvlášt pak uvádní
jejich vzájemných vztah na uritá jednoduchá schémata: tomuto
pojímání odpovídá pibližn Haeckelova tektologie. V zoologii se

morfologii dává význam širší, ale ne vždy stejný: nejastji se jí

rozumí nauka o všech tvarech, vnjších i vnitních, oku nápadných
i drobnohledem pouze zejmých na hotovém tle zvíecím. Jiní

pírodozpytci, a mezi nimi Haeckel, ítají v obor morfologie i vý-

vojepis živoišstva, nauku o vznikání tvar. Jakkoli na jedné stran
jest patrno, že nejetnjší ústroje a celé organismy mžeme po-

chopiti pouze, víme-li, jak se tvoí, lze jinak právem namítnouti,

že hranice morfologie, vdy popisující, jsou tu pekroeny a že

genese, zmna jest zjev dynamický, a náleží proto fysiologii. Tímto
ohraniením ovšem nemže býti eeno, že vývoj ezpyt má se od-

dlen pstovati od organického tvarosloví; bylo by vbec žádoucno
hlubší spojení morfologie s fysiologii, než dosud, aspo u veliké

ásti vynikajících zoolog a botanik, bývá uskutenno, Haeckel
vazením vývojepisu vedle anatomie v systém všeobecné morfo-
logie neuinil vskutku žádného násilného kroku ani v klasifikaci

vd, a získal nesmírn mnoho: pojmem vzniku, vývoje nabyl
možnosti, píinn vysvtliti souvislost organického tvorstva, a tato

práce ve velikém stylu v »Generelle Morphologie* jest provedena.
V díle tom uložil Haeckel cel}'^ svj systém nejen theorií biologi-

ckých, nýbrž nazírání na svt vbec.
V pozdjších populárních a filosofických spisech nic v pod-

stat nového nepovdl, všechno, co pozdji zdánliv dogmaticky
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tvrdil, jest odvodnno a dovezeno v této knize. Ponvadž pozor-

nost naše upírá se po pednosti ku Haeckelovi-filosofu, pipojíme
podrobný rozbor též jeho biologických principií ku kapitolám jeho

posledního spisu, po výtce filosofického; nicmén nemžeme ne-

vzpomenouti celkové osnovy »Generelle Morphologie a nkterých
statí jejích, pro všeobecnou zoologii významných, jichž obsah by
jinak nám ušel. První díl, » Všeobecná anatomie organism*, zabývá
sr ii(i<líí\ ! (itizkami klasifikace vd biologických a methody v-
decké, již tu j)rohlašuje se rozhodn pro mechanický výklad ži-

vota, a tvrdí, že vitalismus je indeterministický a proto nevdecký.
Pak sledují zíijímavé kapitoly o pomru organism k íši neústrojné,

vzniku organism vbec a rozdlení jich v zvíectvo a rostlin-

stvo. Jest známo, že nejdokonalejší zástupci obou tchto íší ústro-

jenstva hluboce se od sebe liší jak zpsobem života tak i orga-

nisací a tvarem, že však o nejnižších bytostech ústrojných bývá
zhusta nemožno rozhodnouti, zda ku rostlinám nebo živoichm
náležejí. Vyšší zvíata a rostliny jsou charakterisovány rázem svých
tkaniv bunných: zde toto kriterium schází, nebof práv ony nej-

nižší organismy tvoeny jsou bu bukou jedinou, nebo nejvýše

skupinou stejnorodých bunk, nijak význanou. Zbývají tu jen

tysiologické znaky, u rostlin výživa z neústrojných slouenin, u ži-

voich pohlcování organické, pevné potravy — pohyblivost a

cixdst jot v-cm Dii^anismm, o\^imii \ in'inizn('j>íni stupni spo-

lená — alu znánu- etné ústrojné byKjsti, které bu zárove, neb
v rzných dobách života jako rostliny a živoichové se chovají.

1 navrhl Haeckel rozeznávati ješt tetí íši ústrojnou, Protista (jí

odpovídá vlastn eský název prvoci, ale vztahujeme jej obyejn
jen na živoišné zástupce), do které se zahrnují všechny tyto sporné
formy. Ale pi stanovení hranic této íše vyskytuje se tolik obtíží,

že lze týmž právem ji pijmouti i zamítnouti. etní pírodopisci
již methodicky proti ní namítají, že nesnáze pi .stanovení jediné
meze mezi zvíectvem a rostlinstvem vzrostou dvojnásob potebou
dvojího ohraniování. Protože nevdecký by byl ist negativní

výmr íše Protist, kdybychom v ni vadili to, k emu ani bo-
tanikové ani zoologové se nechtí hlásiti, nebo co obojí zárove
pro sebe reklamují, pijal Haeckel za spolený znak Protist, že

.sestávají z jediné pla.stidy, nebo z nkolika hodnotou i úkonem
sob rovnýcli. I'ím zvíectvo tato charakteristika staí, zvl.i^-i Když
pro v.šechna \ \ >ší zvíata dle Haeckela platí vývoj z Líasiruly, ty-

pického ji/, pletiva. He jest u rostlinstva. Xc lilcdíinr li ku spor-

nému pojímání vláken nkterých as jako skupin jednobunných
organism, známe vysoce jinak organisované rostliny, napodobující
nezídka pe, listy a koeny, jichž celé tlo sestává z jediné mno-
hojadrné buky, nebo které, dle pojímání proslulého rostlinného

fysiolí)ga Sachsa, mají .stavbu nikoli jednobunnou, nýbrž bezbu-
nnou. Výborným píkladem takových rostlin je moská a.sa
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Caiilri]),-!, \/,iii-icin >l<(ir() njalcé kapradin -< Mizící; ]<(: i \ nn^í

domácí tloc niáinc nTk ti !-(' t;ikov(' asy a /\iá-ii' velikou skui)inu

ni/ších luil), rozmaniivcli to plí-ní. Proti oddloxání icliio od hul)

v\>>íc-li. mnohobunných, s nimiž je pojí ])í-cchodné t\;uy, bude

každý botanik se vzpírati. Ostatn Haeckcl líni, že pozdji ro/.lišil

ve svých Protistech Protophyta a Protozoa, prvorostliny a ])rvo/ví-

ata, uinil sám uznáv.ání této tetí zvláštní íše celkem illusorním.

.Mimochodem vyskytl se nám Hacckelovský termin plastida.

V dobách, kdy »Generelle Morphologie« byla psána, bylo jádro

již pokládáno za veledležitou_ ást buky, nicmén popisovány

etné nízké organismy jako bezjadrné. Tyto nazývá Haeckcl vše-

obecn monery, a proti bukám jádrem opateným cytody; název

plastida zahrnuje cytody i buky. Z dxi.stence bezjaderných nioner

inil Ilacckel daleké a dležité dedukce: v nich nejsou ješté roz-

dleny funkce jádra a plasmatu, jsou to nejprimitivnjší f)rganismy,

kterým podobné povstaly praplozením. Když pozdji zdokonalenou

mikroskopickou technikou i v domnlých moncrách jádra l)yla

objevována, tak že nyní jen maliko forem se udáxá, u nichž jádro

bunné spateno nebylo, viklaly se faktické základy této tlieorie.

Nkteí pírodopisci dokonce dopustili se toho povážlivého kroku,

že prohlaštijíce jádro za nutnou souást živé buky, která posléze

všude prý bude nalezena, a popírajíce tím Haeckelovy monery,

zárove s Haeckelem pijímají archigonii, která bez vzniku Ixzja-

derných cytod tžko se dá mysliti. V tetím oddílu »Generelle

Tectologie oder allgemeine Structurlehre der Organismen« stanoví

se nkteré dležité pojmy o sestrojení tla živoišného. I\ozezná\á

se šest stup individuahty morfologické: plastida. organ, antimer,

metamer, osoba (prosopon) a kmen (cormus), z nichž každý vy.-ší

skládá se aspo ze dvou nižších. Dobe lze toto složení pozoro-

vati na zvíatech zevn lánkovaných, na p. hmyzu: brouk sám
je osoba, skládá se z lánk za sebou jdoucích, metamer. Ty mají

rznou podobu a rzné funkce, ale pvodn a u nižších lenovc
neb dokonce u pedk jejich erv jsou velmi podobn organi-

sovány: u stonožek a nižších korýš má každý lánek artikulované

pívsky, nohy, a uvnit má svou zauzlinu nervovou, u nkterých
erv kroužkovitých dokonce i vymšovací, dýchací, ba dílem

i pohlavní orgány v láncích za sebou sledujících se opakují. —
U obratlovc jest lánkování vnitní a proto tžko poznatelné; ale

srovnávací anatomie nás pouuje, že s metamerickým uspoádáním
pátee z ady obratl souvisí analogické, ale vývojem velice zaple-

tené ustrojení nervové soustavy, svalstva, a že též soustava obhu
krevního z ásti má pvod svj v obloucích žaberních, ve vtším
potu stejnomrn sebe sledujících a se opakujících. Každý z tles-

ných metamer ili segment jest optn složen ze dvou polovic,

zcela soumrn uložených, shodných jako pedmt a zrcadlový

obraz: ty slují dle Haeckela antimery. U jiných typ zvíecích



81

skládá se metamer z nkolika antimer: u ostnokožc z pti,
11 medus, korál a jiných lákovc z 5, 6 neb 8, ímž podmínna
jst i paprsitá soumrnost tla. Každý antimcr obsahuje zase rzné
ústroje ili orgány, složené z elementárních organism, bunk. le-
novec, obratlovec vyvíjí se od buky všemi stupni individuality

až k osob, jiná zvíata, jako nižší ervi, zstávají státi na nižším
stupni metameru neb jen antimer.

Naopak korali, trubýši i zvíata jiných tíd živoišných pe-
kroují stupe osoby, i spojují se ve vyšší individuum šestého
stupn, kmen ili cormus: takovými jsou »kee « korálové, plovoucí
kolonie < Siphonophor. Totéž pojetí platí pro rostlinstvo, kde

relativní pojímání individuality již velkým morfologm, Braunovi a

jiným, již ped Haeckelem bylo obvyklé: stromy a vtšina ostat-

ních kvtných rostlin dostupuje tu v dokonalém vývoji šestého
stupn individuality, kmene ili cormu, jehož název odtud vzat,,

osob živoišné odpovídá jednoduchá vtev nebo kvt.

Vnjšími formami se zabývá »promorfologie organism-

.

Ilaeckel, aby ukázal, že tytéž geometrické zákony platí pro tvary
živé i neživé hmoty, podává tu úplný pendant k anorganické krystallo-

grafii: i nejpravidelnjších 5 mnohostn shledal, a to práv mezi mí-
žovci, stavnými od pedchdc jeho do kmene »Amorphozoí« t. j.

beztvarných zvíat. Podobn jako krystallografie nenáleží práv ku
nejzábavnjším naukám, tak ani Haeckelv popis 40 typ promor-
jblogické symmetrie, opatených vesms novými, podivuhodn se-

strojenými eckými jmény neuvedl v nadšení toucí pírodopisce;
ale nehledíc k této odstrašující terminologii stala se promorfologie
dležitou ástí pozdjších všeobecných zoologií. Ve vtší míe platí

to o tektologii, jíž nov zavedené pojmy metameru a antimer
umožnily pesnjší vyjadování a tím i myšlení o mnohých vzta-

zích celkové organisace živoišné. Nezídka tektologie a promor-
tV)logie, vskutku úzce spolu souvislé, podávají se v jedné nauce
o architektue tla živoišného <'.

Druhý díl jest vnován všeobecnému vývojezpytu. Úvodem
jemu jest genealogie organického tvorstva, schematicky osvtlená
nkolika tabulemi rodokmen. Jak souvisejí tyto rodokmenv
s tím, co se potud nazývalo vývojezpytem, objasuje následující

pojednání. Jest totiž vývoj dvojí: vývoj individua z jediné
buky, ontogenie, a vývoj veškerého jeho píbuzenstva z nej-

nižšího pedka, fylogenie. Že druhý vývoj existuje, dokázala
teprve proti dogmatu stálosti .stvoených druh dcscendenní
theoric. Obojí tento vývoj spjat jest pevným zákonem, jejž Haeckel
urit formuloval a základním zákonem biogeiK ti( kým nazval:
vývoj individua opakuje ve více mén skrácené a pozmnné
fornK vývoj všech pedk. Ve všeobecné ontogenii (všeobec-
njší výraz než embryologic, která znaí vlastn jen vývoj orga-

rhrodor.1 Nuváko Stati yybrané. 5
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nismii uvnit zárodkových obal) zabývá se Ilacckcl rznými
zpsoby plození, i ukazuje, že od prostého dlení nepetržitá ada
modifikací vede ku typickému plození nepohlavnímu ili monogo-
nickému, a od tohoto pes spojování dvou stejných bunk ku po-

hlavnímu splývání dvou zcela difcrencovaných element, vajíka

a chámového vlákna, ku amfijíonii. Pohlavní rozmnožování zase

výjimen vymizením o])lození mže se zvrhnouti v monogonii;

tomu zjevu íká se ])arthenogenesis a jest astý u hmyzu, jmeno-
vit u vel i i)ríbuzných vos a u motýl. Jinde, jmenovit u mšic,

nast.iv.i I (i/iiino/.ování díve než zvíe celkov dosplo, i zve se

ten /.)('\ j)a('(l()i^rn(sis, obyejn s parthenogenesí jsa spojen.

( )bšírn jjojcdnává Ilaeckel i o pomru promny nepetržité ku
t. zv. rodozmn. Rodozmna jeví se na píklad u vtšiny medus
tím, že z vajíka vyvine se polyp, nkdy úpln podobný zvíeti

korálovému, a ten nepohlavn, puením, vytvouje jednak nové
polypy, jednak medusy, tvarem mu zcela nepodobné a pohlavního

množení schopné. Zkrácením vývoje mže rodozmna pejíti v pro-

stou promnu. Všechny tyto zjevy rozmnožování dají se uvésti na
procesy vzrstu a ízeny jsou principy pizpsobení a ddní,
které Haeckel považuje za nutné dsledky výživy. Výživa ili assi-

milace jest mu opt djem ie mechanickým, a tak spatuje
v theorii Darwinov, od pizpsobení a ddinosti vycházející, do-

konale mechanistický (tolik co materialistický) xýklad organického

tvorstva.

Jak se jeví tu nejvrnjším následovníkem Darwina, poznáme
pi kritice jeho filosofické soustavy. Sleduje ješt výpoet jedno-
tlivých zákon ddinosti, který tu mže míti jen hodnotu jasných
definic, nebo o skuteném determinismu jednotlivých zjev d-
dní doposavad mnoho uritého nevíme, objasnní trojí i)aralely

mezi historickým vývojem kmen organických, individuelním vý-

vojem jedinc a systematickou podobností druh jednoho kmene,
ili soubžnosti fylogenie, ontogenie a systematiky na základ
základního zákona biogenetického. Závrem knihy jsou výklady
o významu vývojezpytu pro anthropologii, psychologii, kosmologii
a theologii; již zde pronáší vtu o opiím pvodu lovka, pro

niž mu vytýkáno bylo, že jest darwinistitjší než sám Darwin, a

požaduje i naznauje systém monistické filosofie.

Velká kniha nemla z poátku úspchu, jakého zasloužila.

Pírodopisci už s jistou nevolí hledh r. 1863 na Šttínském sjezde

na mladého badatele, který do Nmecka zavléká anglickou nemoc
Darwinismu, a nepivítali s velkou úastí dílo ješt hloubji jdoucí
než ped temi léty jeho bojovná e. Bhem let, kdy nová nauka
ze zapovzeného ovoce stala se biologii chlebem vezdejším, došla

ovšem i práce Haeckelova cti. Zatím autor odvrátil se od tvrdý^ch

uší vyvoleného lidu israelského a poal kázati nové evangelium.
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])ohanm. Kniha, která vzešla z ady populárních pednášek o nej-

• lkžitéjších otázkách biologických a nazvána byla »Natilrliche

Schopfungsgcschichte (1868), byla vskutku schopna státi se biblí

pírodovdeckou. Je to vzor knihy propaganí. V devíti vydáních

>tálc se zdokonalujících od neveliké knihy s nkolika bídnými
devoryty ku dvma skvle ilustracemi vypraveným svazkm v ti-

-icích I xcmplárích rozšíila se mezi nmeckým tenástvem, dva-

náct ru/ných peklad ji uinilo pístupnou vzdlancm jiných

národ. Její pístupný styl, odvážný a jistý tón, dmyslný postup,

kterým vyvozuje theorie z naprosto nevyvratitelných fakt, tak že

tená nevynikající neobyejnou kritiností neuzí, kde koní v-
dní a poíná konstrukce, a hlavn umlecká mohutnost, uiniti

z boje o život boj o boha, dotknouti se nejen intelektuelní stránky

lovka, nýbrž pobouiti hluboce i jeho cit a vli — to vše pi-
splo k tomu, že nejvtší ást vzdlanc zná Darwina v podání
Haeckelov a llaeckela sub specie » Pirozeného stvoení svta <.

Teba nám pohlédnouti jen do nejvrnjšího zrcadla myšlenkových
stav národa, jeho krásné literatury, a uvidíme, kam ohlas Ilae-

ckelových slov zaléhá. Žákem jeho jest Gerhard Hauptmann, jist

z pedních dramatik souasného Nmecka. Obraz Jenského my-
slitele na stn studovny, kde setkávají se fysiolog Johannes
\'()ckrat se studentkou medicíny Annou Mahrovou, jest zajisté

symbolem velikého vlivu, jejž básník sám pocítil, a jejž i jiná jeho

dramata dokumentují. Jiná populární kniha Haeckelova je Anthro-

jjogenie* (1<S74), kde hojným materiálem fakt popsaných i vyo-

brazených snaží se objasniti a na jisto postaviti vývoj i pvod
lovka. V posledních letech (1894 1896) ujal se I laeckel po-

drobného propracování thematu, které v iivod ku 11. dílu »V.še-

obecné morfologie* nastínil: napsal tídílný spis »Systematische

l'hylogenie«, kde zcela specieln sestrojuje a odvoduje rodo-

kmeny všech tíd organického tvorstva. Ani ti pírodopisci, jimž

jest pvod zvíectva i rostlinstv.-i z nkolika málo pvodních, j(>(l-

noduchých tvar vcí nepochybnou, neuvítali tuto práci píliš

vele. Kdo nepebíral se adou systematických dl vdeckých, ne-

ped.staví si nesnáze pi tchto rozsáhlých a zárov(^ do fietail

jdoucích konstrukcí.

Názory o píbuzní)sti jednotlivých eledí živoišných a rost-

linných se tak od sebe liší, že žádné kritické srovnání nemže
\fM\ k po>iti\ níinii výsledku; ba ani o to nejsou \( shod badatelé,

ktiré znaky by si- mly bráti za základ systematickélio seskupování.

Revise názor jest tu možná jen na základ nového odborného
zkoumání. Ani úplná práce kompilaní nedá se provésti, nebo
ku petení potebné literatury nestaí lidský život. Proto musil

I laeckel voliti názory, které nejlépe zdály se vyhovovati jednotnému
systematickému zpracování organických druh. Pirozen nejlépe

podány j.sou systémy nkterých tíd protozoí, lákovc a ostno-
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kožc, kterými se sáni monograficky zabýval, a obratlovc, k nimž
stále interes jeho se nesl; nejchoulostivjší oddílem jest fylogenie

rostlinná, kde Haeckel vstupuje v obor bádání sob celkem cizí.

etní badatelé vbec zavrhují Haeckelovo sestrojování rodokmen,
ba uvádjí i v posmch jeho »Stammbaumy« : nemžeme prý

zobraziti píbuznost tvorstva, když vtšiny spojovacích len, které

mžeme hledati jen ve zvíectvu a rostlinstvu vymelém, vbec
neznáme. Takové uvažování znaí odkládati usuzování o dležitých

otázkách biologických na neurito, ba snad prohlásiti jich zodpo-

vdní za nemožné; nebof není nadje, že bychom nkdy nalezli

zkamenliny organism, jež byly jen protoplasmem beze vší pevné
opory, rozplývajíce se tebas v málo minutách, z vody moské
byvše vyvrženy. Materiál palaeontologie dopluje vývojezpyt a srov-

návací anatomie, a by byl dosud nad míru neúplný, pece do-

voluje prozatímní konstrukce; a více Haeckelova ani každá jiná

týlogcnie nechce, prohlašujíc se sama za heuristickou hypothesu,

methodu, jak na základ známých vztah pátrati po nových. Úkol,

jejž tu na sebe vzal Haeckel, pevyšuje síly sebe výtenjšího
jednotlivce, má-li býti exaktn vdeckým zpsobem proveden;
principieln jest pro evolucionismus tvorstvo všem ohromným
rodokmenem, avšak okem z tohoto ohromného stromu jen nkolik
vtviek možno jest dobe pehlédnouti. Než Haeckel, esthet, neeká,
až všecko stavivo bude pivezeno, co je pohotov, umístí pokud
možno nejvhodnji, a o.statek doplní dmysln malovanou dekorací^

tak že píchozí vidí hotovou scénu, a neví, kde pestává pevné
stavivo fakt, a zaíná plátný obraz fikce.

Tím volnjší dráhu mla jeho fantasie, když ujal se sepisování

své filosofie. Haeckel nikdy nechce vydávati domysl za pravdu,

není však s to, pesn rozeznávati vdecky zajištná fakta a to,

co rozumová úvaha z nich vyvodí. Klameme se vbec, myslíme-li,

že pesn logické myšlení od správných pedpoklad vždy nás

dovede ku správným dsledkm: jednak vdecká indukce, hlavní

to methoda pírodních vd, jest založena na analogii a pravd-
podobnosti, nikoli na identit a jistot, jednak v žádném vše-

obecném uvažování nevyhneme se jistým principm subjektivním,

které mají býti jen regulativní, na nichž však obyejn se zakládají

celé soustavy. Každá nco tvrdící filosofie upadá do tch osidel

a smyek, které Kant svou kritikou istého rozumu jasn vytkl,

a do nichž ethickými, praktickými dvody v druhé ásti své filosofie

byl zase zaveden. Pírodovdecký, konkrétní základ, na nmž svou
filosofii buduje, nabádá však zárove k jinému smru kritického

uvažování: jde o to, poznati filosofickou plodnost biologie, a tím

i její nejvšeobecnjší formální základy.

Haeckel po adu let zabýval se úmyslem, celý systém »mo-
nistické filosofie* podati na základ nauky vývojové. Sám se
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piznává, že necítí k dílu takovému již dostatených sil, a že blížící

se stáí nabádá ptašedesátiletého muže, aby dílo svého života

zakonil. A tak podává místo dokonalého celku adu skizz velmi

nestejné, jak sám dí, ceny. Tuším však, že tento více essayistický

charakter knihy pispl ku rozšíení jejímu mezi širším obecenstvem,

než by jist u/ ná/.ev systému filosofického zastrašil. Spis »Die
• eltráthsel :< dojde asi téže popularity, jíž honosí se nyní »Na-

turliche Sch6pfungsgeschichte« : již v minulém roce, v dob devíti

msíc vydán byl devátý tisíc jeho. A nejen ten byl, nýbrž

i mnoho o nm uvažováno; krom kritických posudk vdeckých
i jiných asopis hned nkolik brožur, i vtších spis, dílem proti

jeho vývodm, dílem ve prospch jich bylo napsáno.*) Nevážíce

se na postup dvaceti kapitol iU »monistických studií «, rozdlených
po tyech oddílech, anthropologickém, psychologickém, kosmo-
logickém a theologickém, vynasnažíme se zachytiti smr a význam
Haeckelovy monistické filosofie v celku.

Haeckelova filosofie dokumentuje nám nutnou potebu jedno-

tícího názoru svtového. Peetné pokusy se staly o nj, a skoro

všecky vyznly nábožensky. Potebujeme nco podobného, jako

byla myšlenková jednota stedovká. Ale nové náboženství musí

býti jiné, a jeho zbudování bude ješt tžší než založení kesanství:

jde o to .sjednotiti myslící lidstvo ne dogmatem, nýbrž svobodným
myšlením, ne vrou, nýbrž pravdou, to jest hledáním pravdy. Jde
o to, je-li tu nová centrální myšlénka, zda jest vbec života

schopna, zda je.st již dosti vypracována, aby se mohla lidstvu

pedložiti, a je-li lidstvo pro ni zralé. Od dob Platonových chtlo
býti lidstvo vysvobozeno, vykoupení je ústední idea skoro všech

nejvyš.ších snah, od morálních i mystických filosofií pozdního

starovku ])r( s kí( sfanství až do dialektiky Hegelovc a pessimismu

*i Riclianl Himii^siKUild : Kinst Hacckcl, der monistischc IMiilosoph«,

uvažuje moni.smus se stanoviska Kantovského kriticismu.

A. Hlicdner: > l'nd die .Schule verlanj^a auch das Wort* jest odpov
sr stanoviska paedatíOfíiky a dokumentuje vuhcr snahu Haeckela oznaiti
jako nebezpeného buie proti dosavadním osvdeným názorm.

trieiiili l.oofs ^Anti-llaeckel stíhá hrul)ou neznalost déjin kesanství,
kterou poslední kapitoly >\\\ItrathseI < projevují, i nes[»rávnost lítokfi. jež

z této nevdomosti vycházejí.
Riíd. Sfcinrr »Hae<kel und scinc Gcgner* je nadšená obrana moni-

stikcho stanoviska Haeckelova, jež dle nho jediné jest oprávnno pro
pírodní vdy, kdežto dualismu.s není prý než zakukUmá theolo<jic.

7. Haunianti *llacckels Wcltriithsél nach ihrcn starken und schvvachen
.Striten* operuje proti Haeckciovi námitkami moderních vd a filosofie, uznávaje
i cenné stránky jeho díla.

A. Michelitsch »Haeckelismus und Darwinisnuis je katolická odpov
ila '^ Weltrcithsel«, vyzbrojená sice vdeckými daty, ale scholastický dogma-
tismus a nepoch»)pení vdeckého myšlení tém na odiv stavící.

Z asopiseckých posudkíi nejdíiležitjší jest odiiiitavá kritika / tuilsenova

v -Preussische JahrbUcher*.
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SchopcnhaiuTova i 1 lartinannova. A podstatou tchto soustav jc.>t

vždy dualisniiiN Ixjd pvodní nebo sekundární: bud od poátku
jest princip dobra (bh) a zla (hmota) oddlen, anebo zlo povstalo

odcizením se pvodního dobra sob samému. A tento rozpor jest

práv theoretický podklad idey vykoupení: bud zlo pvodní bude

pemoženo, nebo dobro se vrátí ve svj poátení stav dokonalosti.

Obojí modifikace dualismu vede vdecky, ethicky a nábožensky

ku strašným sporm, které žádným uvažováním nedají se rozešiti,

a jen Saiským závojem do<fmatu mohou býti zakryty, a proto volá

Vatikán: Ij^noratis a dualistický pírodovdec: Ignorabimus, což

není obé nic jiného než: Credite! — Monismus jest snad jeŠt

starší než dualismus, jím poíná ecká filosofie, a k nmu se obrací

zase jeho protichdce. To vidíme v djinách náboženství i filosofie.

ábla snaží se kesanství vylíiti jako slabšího, služebníka a nástroj

boha, ale vždy tím ujjadá v druhou formu dualismu, spojující

v bohu dobro se zlem. Z ie dualistického Cartesianismu vychází

pímo nejdslednjší monista, Spinoza, aby métafysicky jednotil,

co empiricky slouiti nelze. 1 Kant opouští své pracn vybudované
lišení mezi svtem jev a pomyslil, a praktickými, všeobecnými

ideami chce sklenouti most ze svta jev do nepístupného abso-

lutna. A mžeme tu i jinde pozorovati, že to bývají praktické,

ethické dvody ješt více než theoretické, které monismu se do-

žadují. Jaká jest tedy idea, kterou podati mžeme místo vykoupení .-

Jest to vývoj, evoluce. Má-li z evoluce udlati se jednotný názor

lidstva, nestaí, aby to byla pouhá vdecká doktrína, soustava fakt

sebe pesnji kon.statovaných, nýbrž musí se státi smyslem života-

Tím nelze se spokojiti, když ukážeme, že jsme výsledkem a pedmtem
jejího psobení, teba jest, abychom si uvdomili, že jsme lánkem
celého vývojového etzu, nejen úinkem, nýbrž i píinou, a znajíce

tuto zákonitost, máme i mravní povinnost ku vývoji pispívati.

Idea evoluce se mže smle miti s ideou vykoupení: absolutní

rozpor mezi dobrem a zlem, božskou duší a híšným tlem, který

jen zázrak a zapení sebe sama mže umleti, jest zamnn rela-

tivní protivou dokonalejšího a mén dokonalého, kterou neustále

zahlazuje psobení pirozených dj svtových a ujjlatnní vlastních

schopností lovka; vykoupením lovk se nejvýše vrátiti mže
v pvodní stav, jehož dokonalost odjinud jest urena, evolucí se

mu ukazuje cesta v ped, na základ vlastních sil, a žádný z my-
slitelných ideál není tak vysoký, aby nemohl býti dosažen

a pekroen.
Od tohoto moderního, evolucionistického monismu, který

v soustavu filosofickou úpln vypracován nebyl, liší se diametráln
monismus Spinozv. Vyjdeme-li z dualismu, který lisí reálné

a transcendentálné, mžeme Spinozismus pojímati jako nefjaci

reálného, jev, monismus moderní jako negaci transcendentálnéhu.

Monismus Spinozv je naskrz dsledný, všecko jsou attributy
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n mody substance, již si mysliti mžeme jen jako jedinou, boha.
Ale Spinozismus nám pijmouti nelze z nejedné píiny. Pedné
jest koncepce jeho výhradn loji;ická, z nejvšeobecnjších pojm,
to jest z nejprázdnjších schémat tvoí se základy svtové. Jaká
jest to stavba, jejímž úhelným kamenem je definice: Substance
jest to, co samo o sob a sebou jest pedstavitelno ? Pak není
možno se smíiti s negací svta jev jako reality, redukováním
jich na sta\ \' jediné podstaty a celým m\'stick()-i)anlluMstickýni

duchem, v nmž individuum jest umleno jen ad maiorem dei

^loriam. .Vejtžší však nedostatek Spinozismu jest vysvtlení svta
/, l)oha: bh, nekonená substance, má nekonen mnoho attributú,

z nichž známe jen dva, nekonenou rozsáhlost a nekonen my-
šlení, což jest jen dvojí název pro tutéž vc. Proto na p. tlo a duše
je totéž, jen z rzného stanoviska pozorováno. Svt hmotný a my-
šlení jsou dv paralelní ady, žádná z obou není píinou, vysvt-
lením druhé, nýbrž jen neuritý, nepochopitelný bh. Podobnost
Spinozismu s moderním monismem je hlavn formální, oba vy-

cházejí od docela rzných principií, rznými methodami, a jen

zetel všeobecný vede k nkterým shodným výsledkm, jako
pantheismu. Jen nedostatená kritika a analysa mže v moderním
monismu navazovati na nauku Spinozovu.

Monismus novovký chce býti induktivní filosolií vyplývající

z vd pírodních, ili spíše z vd veškerých, pírodovdeckým
duchem prí)niknutých. Proto jest mu provésti ni-jdíve kritiku

pírodovdeckého poznání. Všecko naše vdní dá se uvésti na
koml)inace pedstav a tmto odpovídající smyslové pocity. Pocity

j)romítáme mimo sebe, a pikládáme jich píinám, popudm,
reálnou existenci ve vnjším .svt. Odtud .se bére íilo.sofie, úzce
spjata jsouc s fysiologií smyslového vnímání, dvojím smrem. Bu
klade draz na ti), že pocity jsou l\inkcí lovka, a proto se musí
vykládati z jeho ustrojení. Již pi prvním kroku na této cest
shledáváme se s theorií, která až doposud ohromný vliv má na
fwsiologii: hypothesou o specifické energii smyslové. Tato dí: jakost

našich pocit nezáleží na jakosti podnt, nýbrž toliko na ustro-

jení ú.stedního orgánu vnímání (nikoli snad obvodového ústroje

smyslového nebo vodícího nervu); týž popud jakéhokoli rázu m-
žeme pocítiti jako svtelný, tepelný, .sluchový, hmatový i jiný ])ocit,

dle toho, dí) kictí-iio okrsku a které buky \ kiiíc mozkovc' (h)-

chází. Tato specifická energie je onm bukám vrozi-ná.*)

Do dsledk provedená tato theorie ocitá se v odporu s etnými
fakty pírodovdecky zjištnými a nedá se smíiti s theorií evoluní.
Jsou-li naše pocity výhradn ureny našimi ústroji, nastává otázka,

*) Objasnní nynjšiho stavu tohoto problému i)o<lávaji dva in.slruktivní

'lánky v 2ivé r. 1897 od A", liahdka: O principu .specifické encryie smy-
slové* a »Proti principu specifické energie*, kde uvedena i hojná nová hteratura

I



^dali existuje reálné »vnéjší sv't«, a jaká jest jeho povaha. M-
žeme íci ovsem, že nevíme, ale tím jsme neekli nic. Jiná možná
odpové jest, že vnjží svét vbec neexistuje; toto ešení se píí
naprosto povaze lidského myšlení, popírá možnost pírodních véd,

a je na tomto stupni nedsledné, nebo vnímací orgány, svoje

télo, musíme nutné pokládati za kus »vnéjšího svta«, nebo víme
o nm zase jen skrze smysly. Extremní dsledek by tu byl

Fichtovský subjcktivismus, avšak i ten vlastn chová nedsled-
nost v sobe tím, že zamítá pro adu základních jev (které tu

mohou býti jen psychické) kausalitu, jež jest vlastn jádro vší

dslednosti a soustavy. Tetího ešení se tu pidržela skoro celá

pírodovda, pijímajíc za podstatu svta pohyb atom. Ily|)othesa

^itomistická, jako heuristická domnnka nadmíru plodná a užitená,

stala se do<ímatcm, a tu velice nebezpeným: úkolem pírodopisu
se stalo, všecky jevy á tout prix pevésti na pohyb atom, a to

pokládáno za výklad dostatený. etné šiky pírodopisc táhnoucí

o pole za dojTma tohoto vdeckého materialismu potíraly stále

se tenící zástup odprc jako nevdecké metafysiky, nevidouce, že

sami hájí metafysické axióma, za realitu prohlašují, co nikdo pímo
nepozoroval, za illusi barvy, zvuky, teplo, chuti, pocity, pedstavy,

myšlénky, které nám empirie podává. Filosoficky jest to Lockovo
rozeznávání primárních a sekundárních qualit; chceme-li empirický

náklad tohoto materialismu uhájiti a osvtliti, piznáme, že mohl
vzniknouti jen peceováním jediného smyslu, hmatu, proti ostat-

ním, jediného odvtví fysiky, mechaniky, na úkor ástí i vd
jiných.

Jinak lze uvažovati takto: Pocity mají zajisté píinu, jí ne-

uznáváme v sob, proto jest vskutku tam, kam ji promítáme,

vnjší svt exi.stuje. To jest stanovisko naivního realismu, piro-

zené myšlení každého lovka, východisko, odkud in praxi po-

stupuje vdecká indukce. Bez naivního realismu není vbec pí-
rodní vda myslitelná, a materialismus, jak jsme jej vylíili, jest

vždy jen doasnou odchylkou od nho pi vdecké spekulaci.

Historie posledních desíti let pírodovdeckého bádaní ukazuje, že

ada myslitel se od materialismu opt odvrací. Pece zdá se však,

že naivní realismus je mlký, že ignoruje vážné filosofické a fysio-

logické námitky, i jest teba uhájiti jej proti nim, po pípad i do-

plniti. Snad by bylo zbyteno obšírn dokazovati, že metafysické

supposice j«:ou škodlivý soustav každé empirické vdy, opakovali

bychom jen Kanta dovozováním, že pro tyto, noumena, neplatí

zákon píinnosti, a že tedy zavedením jejich ruší se kausalní

souvislost, podstata každé vdecké soustavy. A naivní realismus

je jediný, jenž nám žádných vcí o sob nevnucuje. Doplniti jest

teba jej jistou mrou skepse, která vyplývá z historických a fysio-

logických poznatk. Djiny vd nám líí, jak se pedstavy o svt
mnily, ba dokonce asem v opané pevrátily, fysiologie a psycho-



logie nás pouí, že tytéž popudy vnjší mají rzné úinky dle

vlastností vnímajícího podmtu. Proto teba jest uznati: pedmtem
vdeckého zkoumání lidského jest svt lidský, t. j. svt, jak se

nám jeví; ale podstatou svta jest vbec jenom, že se jeví, svt
absolutní jest svt beze všeho vztahu ku jakékoli bytosti, a snažíme-li

se jej vystihnouti, vždy dojdeme ku prázdnot, - ili jinak: svt
absolutní pro nás neexistuje, proto nemže býti pedmtem žádné
vdy ani filosofie. Jen tím zpsobem možno jest vyváznouti z osud-
ného rozporu, pi nmž na jedné stran ukládá se nám hledání

jjravdy, a na druhé stran ad oculos demonstruje pomíjej ícnost

všech pravd. Závr ten jest také nutným dsledkem nauky evo-
luní a usmíením subjektivismu s objektivismem, kde subjekt

stává se intej^rujícím lánkem jediné kausalit\' svtové.

Zdá se sice, jako by tu inil monismus nemístnou koncessi

nevdeckému, anthropocentrickému, populárnímu názoru svto-
vému; ale jest prost upímný, spokojuje se tím, eho jediné vda
djsáhnouti mohla. Pesvdíme se, že materialismus, který všecky
jevy uvádí na pitahování a odpuzování atom, dopouští se tu

tak ukvapeného anthropomorfismu, jako na p. náboženství lidským
})edstavováním svého boha, a zrovna tak daleko pekrouje dosah
zkušenosti, jako ono. Úkolem vdy bude tedy pesn pozorovati

jevy, a najíti mezi nimi souvislost, vyslovovati theoric, které nejsou

nevyvratitelnými do«^maty, nýbrž konstrukcemi, co nejjasnji spo-

jujícími pokud možno nejvtší skupiny fakt, a pronášeti praktické

/.ásady. které nejsou píkazy pro vnost, nýbrž moderativními

l)okyny pro lovka, jaký jest. Ty zásady ml vynikající zástupce

l>írodovdeckéh») positivismu ve PYancii, fysiolo<j; Claude Bernard,

a tím smrem postupuje nejznamenitjší dosud soustava induktivní

filosofie Spencerovy. V tomto naivním realismu a zárove rela-

tivním fenomenalismu stýká se hluboce vda i s umním. Pro
umní konen též nejplodnjší je zásada, vidti vci, jaké jsou

(a to jest vlastností i velikého umlce, i velikého badatele, vidti
ve vcech, co v nich jiní dosud nevidli), a konený cíl vdy,
sestrojiti jednotný názor na svt z daného stanoviska lidského

poznání, jest rázu v jáde esthetického.

Celý ten názor se stránky noctické charakterisuje i dsledné
(hžení .se kausality. Otázku p(í oprávnnosti kausalního myšlení
vlastn zodpovdti nelze, ponva každý výklad, af jjro, a contra

spoívá zase na kausalní .souvislosti: vbec mysliti dsledn, uva-

žovati vdecky znaí neustále se držeti kausality. Jak tuto popeme,
nimžeme vlastn mysliti nic, ncboí to jest jediná nám známá
forma myšlení. S druhé strany zase vdecký fenomenalismus ne-

mže pátrati po poslední píin, protože by tato ni-byia determi-

nována, a tím nedostupná byla vdeckému poznání.*)

*i Pronikav osvútluje tuto stránku thcorie poznáni knih"
Din Analyse der Kmpfinílunjjen*. po sepsáni této stati vy.šlá.



llaeckcl sám nepodává žádné kritiky poznání, ii že hloubji

se jí nezabýval vúbcc, svdí nikoli k jeho prospchu ta místa

jeho poslední knihy, kde pojednává o nejobtížnjších a nejspor-

njších problémech zpsobem píliš doj^matickým. Proto vychází

jeho myšlení, jako vtšina díjs^matických tilosoíií í)d stanovení

pojmu podstaty svtf)vé. Jeho pojem substance má dosti p<»divu-

hodný obs.ih i ^^ení si. Je totiž kompromisem mezi temi velmi

rznými názory. I*iírodní vdy v první pf)lo\in devatenáctého

století ])i)ímal\' ícsiní ie materialistické 'i ])ro t. i. neústrojnou

pírodu, a díl l)i<)l(>ij;ii je zavádl i do pojímání t\orsiva živého.

Jedinou podstatou \Aeli<) byla iimota v jjohybu; la \ yhovovala

úpln vdeckým požadavkm, jsouc veliinou pesn mitelnou,
a nad to od dob Lavoisierových každou chvíli na analj^tické váze

bylo možno se pesvditi o nezmnitelnosti, stálosti a tedy v-
nosti hmoty, vykonati chemicko-metafysický dkaz. Ale materiali-

stický výklad v bioloí^ii dospl nejvtšího rozkvtu, když vlastn
jeho fysikální dvody byly valn oteseny. Již díve fysice nejvtší

obtíž zpsobovaly otázky: je-li hmota sama sebou praVá substance,

odkud jest její pohyb.' Co znamená vlastn síla, jak jmenu-
jeme píinu pohybu.' Lvahy Mayerovy, Jouleovy, Helmholtzovy
ujaly se tohoto polomystického pojmu síly, jenž mathematickému
spracování stále se \zpiral, a objevili v nm novou substanci,

energii, l^nergii, síle v smyslu stálé píiny stav i zmn hmoty,
piznali tutéž cenu jako hmot, jí nelze vytvoiti ani zniiti, ani

rozmnožiti, ani zmenšiti; souhrn její v pírod jest veliina stálá.

Ku zákonu zachování hmoty, pistoupil zákon zachování energie,

a stal se pro pírodovdu vtou nepochybnou. Není též niím
jiným, než konstatováním fakt. Uritý dj produkuje množství
energie, jíž mžeme miti vykonanou prací. Tuto energii mžeme
mniti v jinou, a to nkolikráte. Pevedeme-li úhrn výsledné energie

v jedinou formu, (a sice nejsnáze se to dje v teplo), shledáme,
že obdržíme totéž množství, které bychom pímo z pvodního
zdroje dostali. Tak spalováním uhlí lze jeho chemickou energii

zmniti v tepelnou, teplo dodává páe v parním kotli její napjetí,

jímž koná mechanickou práci, projevujíc energii pohybu. Pi tom
stroj pekonává tení, spotebovaná práce zpsobuje zahátí. Kdyby
stroj j)ráci konal v uzaveném prostoru, a zastavil se v pvodní
poloze, bude se celkový výsledek jeviti jen teplem, a to, zmíme-li
je, jest totéž, jako kdybychom pímo uhlí pálili a jím zahívali.

Ale podobn mžeme parou hnáti dynamoelektrický stroj, tím

rozncovati elektrické svtlo, neb provádti chemické pochody,
nebo konen zas mechanickou práci, celková bilance bude jako
v prvním pípad. (Jvšem práce, jíž pi tom sužitkujeme, jest jen

*) Nehlcdímc-tí ku metafysickým spekulacím, jež vskutku mimo pudu
pírodopisu stály.



91

nepatrný zlomek té, která se produkuje; ak^ ztráty existují jen pro

prospchy lovka, v pírod jsou jen jinými projevy.

Dležitý jest ješt rozdíl mezi energií aktuální a potentialní,

»silou živou « a »napjetím <. Zdvihnu-li kámen, konám práci a vydávám
enerfrii; ale kámen nabude tím nové polohy, a puštn k zemi, mže
vykonati zrovna tak velikou práci, jakou jsme spotebovali. Zrovna
tak je enerjíie obsažena v páe, která pemnou ve vodu vydá
tolik tepla, kolik bylo teba, aby z vody vznikla. Podobným zp-
sobem miižcmc .-shromážditi energii chemickou na p. ve sloue-
nin explosivní, i'lektrickou v le3'^denské láhvi neb akkumulatorech
a t. d. Na první pohled zaráží vystavování energie za substanci,

ale praxe technická a sociální, oceujíc práci, ba prodávajíc ji,

ukáže nám, že jest to veliina dobe mitelná, a že nejsou to

jen odvážné thcori, které ji konstituovaly. Zejména ve fysice

energie záhy stala se dležitjší než hmota, fysiologie ji ná-

sledovala, a chemie i biologie (morfologická) také s ní inusily

poítati.

A dualismus byl tu. Energii nebylo možno odstraniti, nebo
ji vyložiti jako funkci hmoty; byla možná jen dvojí cesta z tohoto

dualismu: bu hmotu a energii slouiti ve vyšší jednotce, nebo
popíti hmotu vbec jako substanci. První ešení je Haeckelv
monismus. Haeckel sluuje hmotu s energií Spinozovským pojmem
substance: ob jsou jen dv stránky téhož )sf)ucna. Ale spojení

tak vlastn uskutenno není: abychom s Kantem mluvili, v íši

fainomen hmota a energie jsou od sebe vzdáleny, v íši noumen
máme líiísto nich jediný pojem substance; a tento spojující len
nemže práv ty dva druhy jev spojiti, protože jest z jiného
svta. Haeckel míní, že v každém faktu zkušenost nám podává
hmotu i energii, neznáme prý energie bez hmoty. To jest pravda,

al(" jen tenkrát, když každému zjevu hmotu supponujeme. Svtlo
dle obyejné theorie fysikální jest pohyb, t. j. energie atom
etherových t. j. hmoty; ale zkušenost nám nepovídá nic o etheru,

a nikdo ho dosud na analytické váze nezvážil. K tomu prosvítá

tímto monismem zakuklený materialismus, energie má býti pece
vlastností hmoty. Druhá základní vada llaeckelovského monismu
jest, že identifikuje bez odvodnní a bližšího výkladu energii

s myšlením a inností duševní vbec. Dle toho, jak Haeckel sám
uznává, musí duševní jevy na .>íob tak kvantitativn /..'ivisi^ti, jako

fysikální. IN\ < hotysika prý to ukázala. To jist liiubý omyl; velká

ást psycholog pokládá mathematickou formulaci ])sychických

zákon za nemožnou, a Fechnerv »základní zákon psychofysický*,
jehož .se Haeckel dovolává, praví nco zcela jiného: dle nho
intensita pocitu jest úmrná logarithmu intensity popudu, své pí-
iny; ve fysice jest úinek úmrný pímo píin.

Obezetnji a pi tom mnohem radikálnji než I laeckel vede
si ( ).st\vald. Ptá .se nejdíve: jak a odkud známe hmotu a energii ?
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Odpovdí, /.< ii.išc vdní o nich pochází ze smysl, piznává st

oteveno k naivnímu reahsmu, i dochází úsudku, že pímo vínK

jen o energii; jef to název pro píiny našich pocit. Tak úpln
odi)ovídají p<jcitm energie svtelná, tepelná, mechanická (tlaku,

napjetí). Hmotu o sob nemohu pozorovati, ani si pedstaviti;

barva, svtlost, váha, tuhost, všecko jsou energie, ba ani vyplo-
vání prostoru nepatí hmot, zjevujíce se jen vydáním energií:

pohybem pozorovaného pedmtu neb pozorovatele, po pípade
svtelným neb tepelným záením. Hmota jest abstrakce, která

vzniká ze zjevu odmyšlením jeho vlastností, energie jsou jen ob-

jektivnjší výrazy pro vlastnosti. Z tchto zásad vychází energetika

Ostwaldova, a jest vskutku monistickou fysikou a chemií. Ped
materialismem a monismem Haeckelovým má tu pednost, že ne-

pejímá žádný princip odjinud, z metafysiky a jist není »spiritu-

alistickým« monismem, jak Haeckel myslí, identifikuje i tu myln
duševní jevy s energií.

Jinou chybou jest stylisace zákona zachování energie, jejž

Haeckel vyjaduje s Clausiem vtou, že souhrn vší energie ve

svt je veliina stálá. V tom jest obsaženo tvrzení, že jest to ve-

liina konená, a svt sám že jest konený, jak Clausiova theorie

o maximu entropie ili koneném vyerpání vší aktuelní energie

pijímá. Proti tomu polemisujc Haeckel prudce, ano oteven tvrdí,

že svt jest nekonený. Ona chybná stylisace jest konen vc
vedlejší, ale s drazem sluší vytknouti, že jest to jen hlásání

dogmatu, praví-li se, že svt jest nekonený prostorn i asov,
práv tak, jako dí-li se, že jest konený.

Mžeme íci urit jen tolik, že svt se prostírá dále v ase
i prostoru, než naše poznání dosud mohlo dojíti. Na druhé stran
této Kantovské antinomie si vedl Haeckel už opatrnji: k otázce,

skláda-li se svt z diskrétních, nedlitelných atom, nebo je-li to

kontinuum do nekonena dlitelné, odpovídá tím, že uvádí sice

atomistickou theorii jako všeobecn uznávanou, ale chýlí se radji
ku hypothese pyknotické, dle které celý prostor je vyplnn p-
vodn jednotnou hmotou, která se v uritých bodech zhuštila

v atomy hmoty, jinde zedila a jest tam etherem (theorie v po-

slední dob J. G. Vogtem zastávaná). Existence etheru jest Hae-
ckclovi od 12 let dokázaným faktem. Stíhá dokonce výsmchem
»positivní exaktní fysiky«, kteí mají o tor pochybnost. Pojem
etheru jest vskutku odvozen takto: svtlo, elektina nedají se uvésti

na pohyb važitelné hmot}'; protože jsou všechny zjevy pohybem
hmoty, jsou tyto pohybem hmoty nevažitelné, etheru. Stední vta,
jak patrno, má cenu jen hypothetickou, a padá, jakmile mohu si

mysliti njakou jinou pvodní energii, než pohyb hmoty.

Zákony zachování hmoty a energie shrnuje Haeckel pod no-

vým titulem zákona substance a identifikuje \e se všeobecným záko-
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není kausalním. Mžeme však jednoduchou úvahou se pouiti, že

zákon takto stanovený by nevyerpával vší souvislosti v pírod.
Vídle síly jako píiny dj, již zveme energií, nutno rozeznávati

i sílu jako vlastnost. Tak jest tíže vlastností tl, která padají

k zemi, ale píina pádu jest ener^fie, která dána byla jim vy-

zdvižením.

Sklo se elektrisuje tením, vydáním energie; ale vlastností

skla jest, že elektinu podržuje. Vlastnost trvá na pedmtu, a p-
-sobí, že energie se projevuje v urité form. Tráva jest zelená, ale

tuto vlastnost pozorujeme jen, je-li osvtlena. Krystal vápence nebo
kemene jest stále dvojlomný, ale projevuje tu vlastnost jen za

psobení energie svtelné. Vbec jest vlastnost jakási stálá schop-

nost ili možnost.

Pro vlastnosti neplatí » mechanická* kausalita, kde píina
rovná se úinku (je to jen jiný výraz pro zachování energie), a

pece jest mezi nimi stálá, tedy píinná souvislost: tak souvisejí

tysikální vlastnosti krystal s vnjším tvarem, tento opt jest ve
spojení s jejich chemickou konstitucí, tepelná i elektrická sou-

vislost mají urité vztahy ku kovovému a nekovovému vidu prvk,
v adách organických slouenin stoupá bod varu s uritým pí-

rstkem v chemickém složení atd. Nkteré z tciito vztah dají se

dokonce mathematicky vyjáditi, ale mechanická kausalita to není.

Sem náležejí i procesy vybavení, kde nepatrný popud mže zp-
sobiti libovoln veliký úinek. Stisknutím tlaítka elektrického m-
žeme rozsvítiti množství elektrických lamp; tlak prstu psobí jen do-

tknutí dvou kovových plošek, mechanickou píinou svtla je energie

dynamoelektrického stroje, ale souvislost mezi obma dji jest zejmá;
zde pedpokládá úelné zaízení lovka, jinde teba pedpokládati
neznámé nám vlastnosti pedmt, mezi nimiž takové spojení exi-

stuje. Tak jest to u peetných zjev organického života. Tyto
vlastnosti jsou nový pojem, jejž by mla monistická filosofie s hmo-
tou a materií sjednotiti. Haeckel jich úpln opominul, a bylo by
mu jist nemožno, odvoditi je z hmoty v pohybu, což na konec
jeho substance jest; spíše by bylo možno je vysvtliti ze vztah
rzných energií, které i hmotu, jak jsme seznali, nám|mohou nahraditi;

pak by byla energie jediným principem, ale nutná tady mnohost
energií by monismus takový silné zabarvovala pluralisticky.

Z podaného práv rozboru vysvítá, že kosmologické základy

I laeckelova monismu jsou nepesné a neúplné; hlubší a moder-
njší i)Ochoi)ení vd fysikálních by zajisté pisplo ku odstranní
mnohých omyl, pes to však nemže fysika naší doby poskytnouti

jasných, uritých a nesporných pojm o povaze anorganického
svta. Pro systém deduktivní filosofie by takovým piznáním bylo

vše ztraceno; induktivní filosofie, vyrstající z exaktních vd, ne-

musí se tu vzdávati. Vždy ta nechce íci absolutní vnou pravdu,

I
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chce jen hlcdíiti souvislost svta. Kus této jest po/nán v zákonu
zachování hmoty a energie, ten úspch pobízí ku bádání dalšímu.

Kosmogenie a geogenie nepo.skytujc zvláštní fih)S()fické zajíma-

vosti.V první vykládá Haeckel Kant-Laplaceovu vbec známou theorii

o vzniku soustavy .slunení zhu.šfováním pvodní mlhoviny, jež

platí i pif) ostatní tlesa nebeská. V druhé již jasn vystupuje

princip stálého vývoje proti náhlému, obasnému tvoení; moderní
geologie následujíc J.yella vykládá, že processy na zemi dosud
probíhající staily ku vytvoení všech vrstev a tvar kry zemské,

které jsme poznali a že nebylo teba katastrof, jež povrch zem
vždy v chaos promnily, než nová perioda zem a organického

tvorstva nastala, jak jmenovit Cuvier uí v »theoni kataklysm*.

Za to ást biologická a psychologická jest nejpoutavjším a

nejcennjším oddílem Haeckelova díla. Tam vidíme zejména, jak

pochopil Haeckel Darwinismus a spojil jej s naukami materiali-

stické školy lysiolog nmeckých a kolik vlastních myšlének pi-

inil k tomu základu. Bude snad nkdo vidti nesamostatnost

u riaeckela v tom, jak vrn se pidržuje Darwina; naopak možno
v tom spatovati rozvážné a hluboké pochopení celého problému.

Darwinova nauka má dv stránky: jednak vykládá, že se organismy
vyvinuly z nkolika jednoduchých forem, jednak objasuje píiny
tohoto vývoje. První ást, theorie evoluní, vývojová, descendenní
neboH transformaní byla již Lamarckem \ jeho Philosophie zoo-

logique« úpln jasn vyložena, i navrhl pro ni Haeckel název

Lamarckismus; druhá ást, theorie pirozeného výbru ili selekní,

neboli vlastní Darwinismus*) provedena byla teprve Darwinem,
a souasn s ním, ale ponkud v jiném smyslu, Wallacem. Evo-
lucionismu Darwin svými spisy vydobyl všeobecného uznání; hrstka

vážných badatel, kteí ho nepijímají, nemže uvésti dostatených
dvod, aby v pochybnost uvedla jeho pívržence, a musí se skoro
vždy dovolávati nadpirozeného stvoení. Selekní theorie nebyla
daleko tak ochotn pijata a i u následovník Darwinových byla

rznými smry pstna, tak že jedni z nich, Neolamarckisté, berou
za nejdležitjší, co druzí, Neodarwinisté zamítají, a naopak. La-
marck vykládal jako píiny vzniku nových forem pizpsobení se

vnjším podmínkám a zvlášt užívání a neužívání orgán; tyto

»initele Lamarckovské« Darwin pijímá, a za podízené prohla-

šuje, a pipojuje k nim pirozený výbr, jenž psobí udržení se

nejschopnjších individuí v boji o život. Wallace a pak ješt d-
raznji Weissmann prohlásili pirozený výbr za jediný princip

vývojový.

*) Užívati názvu Lamarckismus a Darwinismus se tu nedoporuuje; má
Lamarckova theorie i svou kausalni stránku, a Darwinismus mže míti i širší

význam Darwinových nauk vbec.
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Tento >>Xeodar\vinismus < vyšel z tvrzení, že vlastnosti pi-

y.I)sobením vnjším podmínkám získané se neddí, ponvadž znaky

nabvté po vytvoení pohlavních bunk nemohou býti peneseny
na potomstvo. Pedpokládá se tu patrn jako jistá theorie, že orga-

nismus jest stát bunk, a ne jednotné individium, jehož všechny

ásti jsou ve stálé závislosti. Ddinost byla intcrnována do bimék
pohlavních. Aby ml pirozený výbr z eho voliti, bylo nutno

)jedpokládati neuritou variaci potomstva týchž rodi, a tím

vlastn pohla\ nich bunk téhož orf^anismu; tak oteveno náhod
širé psobení. Konen ku vyložení ddinosti sestavil Weissmann
theorii o kontinuit zárodeného plasmatu: ást hmoty bunk po-

hlavních utvoí celé tlo živoicha, ást zstane v organech roz-

plozovacích a opt u potomstva zpsobuje objevení se ddiných
vlastností. Kdo zná historii zoologie, ji.st s podivem shledá, že tato

moderní- pírodní filosofie nemálo se pibližuje staré >>lMnschach-

telungstheorie-, v osmnáctém století kvetší, dle níž na p. v ovariu

naší pramatky Kvy byly už uloženy zárodky celého lidstva. Ku
vyložení záhad ddinosti zvlášt Weissmann zavádí nové pojmy
biofor*, »id«, »determinant«, ie problematických, nepispívaje

ku objasnní nijak tímto dosazením nových neznámých.

Od »Neolamarckist < liší se Haeckcl jen tím, že klade vtší
draz na psobení pirozeného výbru než tito. Nemáme-li se ztrá-

ceti v metafysických konstrukcích, musíme nutn za podklad pi-
rozeného výbru pijmouti vlastnosti získané ])izpsobením vnjším
vlivm. Že by tyto nemohly psobiti na rozmnožovací buk\', lze

vyvrátiti snadno i tomu, kdo za nutnou pokládá pímou materielní

spojitost; vždy výživou mní se sama hmota bunná ve všech

ústrojích tlesných, ba mže býti pevedena z jednoho do druhého;
není ostatn takového pelévání hmoty teba, aby se penesla
vlastnost. (.) hlubokém zachycení sporné otázky »Lamarckovských
initel- svdí výborná slova, jež llaeckel napsal již v >(ienerelle

Morphologie* (11. díl, str. 211): »Dle našeho mínní záleží klamné
pontí, které tomutf) vlivu se z pravidla piítá, i)edevším v tom,
že se S]3atuje v organismu úpln neb asj)o vtšinou passivní

bytost, kdežto vskutku tento zárove aktivn se chová vi všem
vlivm«. O.statn je to jako z duše mluveno — vitalistovi

J. AlílUe-

rovi. Vskutku není I laeckel od vitalismu tak dalek, jak sám si

my.slí; tak na p. (i. VVolff, který oteven proti materialistickému

výkladu života a vývoje se ozval,*) za nejdležitjší vtu svého
názoru o organismu vystavuje [)ráv stálou aktivitu proti vnjším
vlivm.

Integrující ástí theorie ddinosti a ústední osou dalšího

1 laeckelova biologického a psychologického myšlení jest jím urit

*i Ti pojednáni píivodnr v "Hiolo^ischcs (^cntralMatt* uveejnná,
vydal r. 1S98 v doplní-ném vydání ^Beitiiige zu Kritik der Darwinschcn Lehrc.



vytknutý základní zákon biogenetický; ontogenesis jest krátké n

rychlé opakování fylogenese. Vytknuvše již svrchu smysl tohoto

zákona, obrátíme se ke kritickému posouzení jeho. Mnozí íkají,

že pevedení ontos^enie na fylo^enii není vbec kausalní výklad,

nýbrž jen stanovení stálé souvislosti. Ukryta jest tu výtka, že ta-

kový zákon se nemže sevšeobecovati a obraceti, nýbrž platí jen

pro poznané pípady. Z té námitky jiáchne siln Hume, ale pak
teba jen býti upímným, a všechna kausalita je ta tam. Pro po-

sitivismus pírodovdecký, jenž byl svrchu nastínn, zákon bio-

j^enetický jest tak postaitelným a píinným vysvtlením, jako

jsou na p. zákony fysikální. Od neodborník se asto potírá tento

zákon fakty: u potomstva se vyskytují nové vlastnosti, které u pedk
nebyly. Takové námitky svdí jen o nepochopení; Ilaeckel v po-

zdjších spisech kladl draz na to, že toto opakování stává se ná-

sledkem pizpsobení stále strunjším, a že pistupují nové zjevy:

ze základních vlastností organismu ddinost psobí opakování,

j^alingenesi, pispsobení novotvary, kainogenesi.*) Zákon tento

jediné nám umožuje sledovati historický vývoj organického tvorstva

nazpt a vyložiti mnohé otázky ustrojení i individuelního vývojt-

dokonalejšího zvíectva, které jinak by byly nepochopitelný. Vy-
nikajícím píkladem jest výklad vzniku smyslových ústroj a nervové
soustavy.

Sledujeme-li vývoj tvorstva živého zpt, ocitneme se u pra-

pedk jeho, dle Haeckela bezjaderných kousk živé hmoty, moner.
Stvoení jednotlivých živých bytostí nám vyvrátí vývojezpyt;

stvoení druh uinila zbyteným evoluní theorie; jest teba stvo-

ení pro první organismy? Haeckel ukazuje, že pro descendenní
nauku stává se logickým postulátem vznik organism z neústrojné

hmoty, archigonie. Toto nutné doplnní descendence smrem ku
poátku jevilo se vtšin exaktních badatel postaitelným dvodem,
aby Haeckela v zodpovídání tak principielní otázky se pidrželi.

Haeckel sám dobe vdl, že pouhá logika a dogmatické tvrzení

tu nepostauje, a proto usiloval o to, sesíliti pedpoklady svéiio

výroku. Ukáže-li se, že povaha organism není podstatn rozdílná

od povahy íše neústrojné, že fysikální zákony postaují na vy-

svtlení tu i onde, není píiny vzpírati se jinak nad míru pro-

spšné hypothese prvoplození,

Sem snesl všechny nástroje faktických znalostí a methodi-
ckých postup, jichž ve škole mechanistické fysiologie u Virchowa
užívati se nauil. Aby vnjší, geometrická shoda byla ozejmna,
podnikl tžkou práci » všeobecné promorfologie«. Druhým úkolem
bylo, pevésti chemické složení organism na látky anorganické.

*) Haeckel piše chybn cenogenesis; latinisovaný tvar od xaivo-^évsa^

cxaivó; nový) zní cacnogenesis; Haeckclovo psaní znaí vznikání na prázdno
ixsvó;).



že neobsahují rostliny a zvíata žádný prvek, který by nerostné

pírod scházel, bylo již od poátk chemie jisto. Jinak bylo se

sloueninami. Za mládí Haeckelova vyznívaly, zvlášt mezi neche-

mikv, ješt ohlasy pedstav Liebigových, že organické látky*

mohou býti vytvoeny jen v živém tle, i byla vydatným argu-

mentem proti takovému vitalismu synthesa nkolika organických

látek, zejména mooviny (již 1828 Wohlerem provedená). Ted
dovedenu' z cist nerostného materiálu vyrobiti úžasné množství

organických látek, již i uhlohydráty si poínáme skládati, a eká
jen už ada materialistických biolog na hodinu, kdy chemik jim

I)e(lloží umle pipravenou bílkovinu a dá jim tak do ruky živou

hmotu. Chemikovi bude teba nejspíše nkolika desítiletí analytické

práce, aby nadmíru složitou konstituci látek bílkovitých poznal,

jíak nebude daleko ku synthetickému jejich pipravení.

Ale živá hmota tu poád nebude. Není valná ást bílkovin

s aktivním tlem organickým ve vtší spojitosti, než škrobová zrna

do zásoby ukládaná, nebo anorganické soli, ve šávách rozpuštné.

Ale kdyby se nám podailo všecko ve zkoumavce a kivuli vy-

robiti, co chemická analyse v buce najíti mže, kdybychom oné
podivuhodné smsi rozmanitých látek, která sluje plasma, dali

všechny ty struktury, které histologie pod drobnohledem objevila,

l)ude živá hmota ])oád ješt problém. Sestrojiti mrt\ého lovka
je snáze m\>littlno, než upraviti živou bakterii.

Syni neznáme vskutku žádného rozdílu podstatného mezi
hmotou anorganickou a mrtvou hmotou organickou; všechny d-
kazy, kterými I latxkel stejnost obou tu dovozoval, a zvlášt jeho

uhlíková theorie< i koUoidalní stav organických tl, kterým etné
rúzno.sti ie chemickým a fysikálním objasnním se vyrovnávají,

mohou stále, až na nkolik speciálních korrektur, jako platné a

pesné býti uvádny. Ba vznik i)rvní bílkovinné hmoty, který

Ilaeckelovi zdál se býti podstatnou ástí archigonie, mžeme, zcela

\ jeho prosj)ch posunouti mezi zjevy anorganické. Pravda jest

také, že dje v organismu živém nevymykají se ani zákonm
fysikálním.

Pokusy, které s náležitou pesností byl) vykonány, ukázaly,

že i pro živé tlo naprosto platí zákon zachování energie, a nebylo
možno energii z nho získati v njaké nové form, l\ sic e anorga-

nické dosud neznámé. í^o uvedení tchto fakt m.ilo bude tch,
ktií by Ilaeckelovi nepisvdili v tvrzení, /( v oiganismu není

nic jiného, než co fysika a chemie v mrtvé hmot vypozorovaly,

nebrání-li jiné snad njaké dogma slyšeti e |)oznané skutenosti.

A pece v té logice jest chyba. Jsou dv vlastnosti, jimiž princi-

pieln se liší živé tvorstvo od mrtvého: výživa a dráždivost. Ty
dva zjevy, které mžeme vidti už u nejnižšího prvoka, Amoeb\

,

nepatrného kousku plasmatu, platí pro veškeré rostlinstvo i zví-

rhcuilor.i Novákii Stali vyhrané. 7
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cctvo, a znamenají pro né to, emu u lovka íkáme život a du.si

Kdyby byl njaký zvláštní element v organických bytostech, nebo
njaká zvlátní encrjfie, mohli bychom tyto projevy na chemii

a fysiku svésti není-li této ani onoho nutno pro tento nový
zjev })fiiímati novou píinu Nemže to ovšem býti žádná sub-

stanci-, jf to vlastnost, ona aktivita /,i\é hmoty, ili životní síla,

obdobná líži, magnetismu, elektin, barv, lámavosti svtelné,

vbec fysikálním silám ve smyslu vlastností. V tomto osvtlení

vidíme, že poátek ústrojného žití pirozen vyložiti se nedá; máme
volbu mezi zázrakcin stvoení a mystériem j)raplození. Takovým
stanovením vitalismu sbližuje se ovšem dvojí nepochopitelnost

svta, pedn hmotného, pak duševního tsn v jeden problém,

jak Maeckel, kladn odpovídaje ku skepsi du Bois Reymondov*),
se domnívá. Haeckel sám potírá vitalismus všude a dsledn:
spatuje v nm nejnebezpenjšího protivníka monismu. Má po-

stavení dosti krušné, nebo celá ada vynikajících pírodopisc
prohlásila, že v životních zjevech tkví pece nco zvláštního, a což

jest mu nejtrapnjší, i nejeden z bývalých hlavních zastanc bio-

logického mechanismu. Hlásati vitalismus znaí prý popírati bio-

logii jako vdu, nebo vitalismus je teleologie, opak kausality, a bez

kausaln mechanické spojitosti je vda nemyslitelná. — Než jest

možno se rozhodnouti, nutná jest kritika na ob strany. Zhusta,

zejména od theolog, pronáší se námitka, že úelnost v živé pí-
rod vskutku jest; jaké právo mají pírodopisci ji popírati a uzná-

vati jen píinnost.? To jest výtka ryze neznalecká: popírati na p.
úelné zaízení lidského oka nikdo se jist neodvážil. Co jest

vlastn úelnost.^ Každý úel pedpokládá myslící bytost, tedy již

tím píinnost; úelnost v organismu není nic jiného, než pim-
enost jednotlivého ústroje ku jeho výkonu. Výkon, konec konc
podléhá však pímo zákonm píinnosti. Není tu teba než uká-

zati, že tato innost myslící bytosti jest bu domnlá, nebo že

jest determinována jako všechny zjevy na svt, a úelnost se nám
pemní na komplikovaný zjev píinnosti. Komu jest úelnost
jasnjší než píinnost, bude onu vidti všude — to je myšlení

scholastické. Biologie si vzala za úkol úelnost, která vskutku jest,

vysvtliti píinn, a vedena jsouc Darwinismem, provedla svj úkol

v peetných pípadech šastn; Haeckel sám abstraktn postup

ten vyložil a konkrétn na hojných píkladech provedl. — Škola

Neodarwinist dokonce pijala do svých základních vt, že všechny
vlastnosti organismu jsou mu prospšný, nebo jen takové mohly

*) Ve své proslavené ei O hranicích pírodovdeckého poznání

;

praví E. du Bois Reymond, že možná podstata hmotného i duševního svta
je táž, odkrytím záhady jedné by byla rozešena i druhá, ale v povaze vcí
leží, že ani v té píin nenajdeme jasnosti, a všechno další mluvení o tom
zstane marno«. Rozvedením nkterých vývod té ei je pednáška >Sedm
záhad svta« 1880.
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býti zachovány pirozeným výbrem; a tím tvrzením nijak ne-

ustupiije od mechanistického kausalismu, hlásá dogma všemohou-
cnosti pirozeného výbru. Proti tmto biologm mže se s úsp-
chem obrátiti nauka Haeckelem pvodn proti protivníkm Dar-
vvinismu ustavená, dysteleologie. Slovo to vypadá ie noéticky,

znamenajíc do slova bezúelnost; pojednává ten oddíl vdy o ústro-

jích bez výkonu, obyejn zakrnlých, a nkdy i organismu pímo
íkodlivých. Takovými jsou zakrnlá kídla etných pták a hmyz,
-U pé oi vtšiny obyvatel jeskyní a hlubin moských, neplodné
tyinky a semenníky nejrznjších rostlin; píkladem nebezpeného
ústroje je ervovitý pívsek slepého steva, jehož zánt bývá dosti

astý a smrtonosný. Ostatn každý takový ústroj, který výkonu
])Ozbyl bhem kmenového vývoje, jest nepímo škodlivý organismu
tím, že jest zbyten živen. Tedy teleologie v pírodopisu živých

bytostí není poteba, a v extremní dslednosti jest nemožná. Proti

líaeckelovi však sluší uvésti, že kausalita není totožná s mechanis-
mem; mechanická kausalita, jak již podoteno, vyžaduje, aby pí-
ina byla rovna úinku, kausalita vbec jen, aby každý úinek
ml píinu. Tuším ani ve fysice a chemii nelze vystaiti s me-
chanismem, tím mén možno jest to v biologii. Chyba hlavní vzí
u Ilaeckela vla.stn v terminu; jak pone vcn uvažovati, zachází
- fysiologickými funkcemi ddní a pizpsobení*, irými to

vlastnostmi organism, zcela správn dle zákon všeobecné kausa-

lity. Vším právem tvrdí (Gen. Morph. VI., str. 6.), že z tchto dvou
funkcí dá se jednotn celá organická morfologie vyvoditi. Možno
ten problém ješt ponkud všeobecnji stylisovati. Základní vlast-

no.sti organismu jsou výživa a dráždivost. Výživa zpsobuje vzrst*)
dráždivost ídí zmny tvaru a výkonu vzhledem ku vnjším po-

pudm. Na úkazy vzrstu dá se uvésti i rozmnožování, spojení

potomstva se obráží v ddinosti vlastností. Ale vlastnosti samy
mají za píinu pizpsobení; ba i výživa pedpokládá dráždivost,

která se jeví vybíráním potravy a pemováním jejím v tlo
organismu, ili assimilací. Ob funkce, výživa i dráždivost, spolu-

psobí neustále, a není tém možno jednu bez druhé si mysliti.

Myní nutno jest si mysliti, že rznými vnjšími popudy povstávají

\ živé hmot, jivodn stejnotvárné, rzné zmny, na mechanické
podráždní odpovídá stahováním, na svtelné snad chemicky a p.,

i uzíme, že tak mohou se vyvinouti poátky rozmanitých ústroj.

*i .Nkdy se mylné tvrdl, jak i Haeckcl kdysi inil, iv vzrst krystall
)<; analogický vzrstu organismu, "Zviecí krystallisaci^. Prý i vybíráni mate-
riálu tu jest: uvádí se Rcylv pokus, v nmž z roztoku dusinanu draselna-
tého a síranu sodnatíího vykrystallujc vždy ta z obou soli. jejíž krystall do
roztoku hodíme. Ale potrava organism je v podstat chemicky jiná, než je-

jich inníist (u rostlin dokonc*' neorganická); nikdo dosud nevidl, že by
rostl krystall dusinanu drasclnatc^ho z roztoku uhliitanu ammonatého a
chloridu draselnatého, a v n«'-m jsou všechny jeho prvky, draslík, kyslík
i dusík.

7*
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Jfstližc ústroj stále týž úkol koná, na p. stahujr >., ije svtlo,

jest intensivnji dráždn, více se pizpsobuje, stává se dokonalej-

ším, i vzniká svalové vlákno, oko atd.

Tento zvláštní zpíisob innosti, ili specifická energie (nejen

smyslová) není tedy pvodní, nýbrž nabytá a vývojem zdokona-

lená; naopak pvodní musí býti rozdílnost popud. Je-li vše pohyb
atom, vzrstají ol)tíže vyložiti innost rzných ústroj do neko-

nena. Že ani v konkrétních pípadech u vysoce vyvinutých or<^án

nelze princip specifické ener^fie písn bráti, ukazuje svalstvo obrat-

lovc, jehož vlákna už ani bukami zváti nelze; za normálních

pípad ije za n nerv a zpsobuje jejich smrštní, ale když

otrávíme zakonení nervové na svalu, jest tento sám, a v malé

míe, schopen reagovati na dráždní elektrickým proudem, nej^o-

zbyl tedy posud všeobecné dráždivosti, veškerým živým bytostem

vlastní. Ddinost psobí, že se u potomstva objevují dokonalé

ústroje díve, než jich mže užívati; ale nelze popíti, že na toto

zkrácení vývoje mlo vliv pizpsobení. I mohli bychom sledujíce

Haeckela ve všech jednotlivostech života organického vidti pso-
bení tchto dvou funkcí, ale dostaí k ocenní jeho dmyslu,
upozorníme-li jen, že z jejich souinnosti vyvodil, též i zdvodnil
» základní zákon biogenetický«.

Nejdležitjší applikací této moni.stické biologie jest nauka
o lovku. Je k tomu zajisté teba již neobyejné dogmatické za-

tvrzelosti, aby bylo možno lovka vyjímati ze systému živoiš-

stva. Ješt však podivnjší jest, že nkolika badatelm, kteí pro

celé organické tvorstvo theorii vývojovou pijali, zdá se býti absurd-

ním »pvod lovka z opice «. Vyvrácení tch pedsudk vnoval
Haeckel vždy hlavní ást svého úsilí, pokud vystupoval jako po-

pularisator vdy. Ze srovnávací anatomie, vývojepisu a palacnto-

logie dokazuje i v posledním spise, že je lovk pravý obratlovec,

typický ssavec, má všechny znaky ádu opic, a jest nejbližší pí-

buzný anthropoid ili veleopu (gibbon, orang, gorilla, šimpanz).

Jako vstíc pišel jeho theoretickým dedukcím o bezprostedním
pedku lovka nález onoho scházejícího lenu E. Duboisem 1894.

na Jav. Dosti neúplné zbytky dolní konetiny (stehenní kost) a

lebky ukazují pece zeteln na píbuzenské vztahy ku žijícím ve-

leopm, zvlášt ku gibbonu, ale blíží se ješt více koste nejniž-

ších plemen lidských. Nejvíce asi vážiti bude údaj, že obsah Icbený
(tedy prostor mozkový) u žijících veleop má asi 500 cm^, ujav-
ského pralovka (Pithecanthropus erectus) asi 1000 cm^,*) u lo-
vka asi 1500 cm^. Komu by se zdálo nepochopitelným, že by
dva znan rzné druhy živoišné mohly míti spoleného pedka,

*) Pesných ísel uvádti jest vbec nemožno, nebof u jedné i téže

lebky dva badatelé zpravidla udávají dosti rzný obsah, což se mže i pi
dvojím mreni témuž pozorovateli státi.



101

nech uváží, že zárodky všech ssavc asi v 6.—8. týdnu vývoje,

za stadií dívjších dokonce zárodky všech obratlovc, jsou si

k nerozeznání podobny. RozUšení, které se stává v nkohka tý-

dnech, mohlo se snad státi bhem statisíciletého vývoje ? Je možno
na konec íci, že i kdybychom mli úplnou radu pechodních
tvarii mezi lovkem a opicí, jest jen dokázána možnost vývoje,

nikoli však, že lovk všemi tmi tvary i»roš(l. Sl^ci^se tato je

popením \>(ho vtleckého poznání promny, nebo pírsnji jsouc

vyjádena obrací se proti pedpokladu, že jjozorovaná vc trvá

i mimo momenty, kdy ji pozorujeme. Petlpokladu toho vzdáti se

bylo by trochu riskantní; nejde ani tak o vdu; ale ráno vždycky
bychom musili se pesvdovati, mluvíme-li skuten se svým
bratrem, kterého jsme veer vidli, než jsme šli spát — snad je

to nov povstalá bytf)St, možná, že i my jsme práv nov povstali,

vždy ve spaní jsme o sob nevdli. Zásada vdeckého naivního

realismu nás té skepse zbaví.

Ano, tlesn lovk není nic jiného, než nejvýše vyvinutý

len jednoho ádu ssavc. Ale co s duší.^ Není nutno viti, že

ta pomíjející dobu s tlem jest spoutána, existujíc jjed narozením

i po smrti? To animalní tlo je beztoho i)0(híziMiá, zkáze podro-

bená a híšná ást, snad jednou i theolo<^ové ]c úpln v\'dají na
pospas biologii; avšak s duší, kterou se liší lovk od zvíete, ti

všetení pi iio(l()iii-.(i nemají práva se zabývati. Žádný jiný tvor

tlesný nemyslí, jen lovk. V problému myšlení zastavil si- du Bois

Reymond, tady ekl své Ignorabimus — sama pírodovda se po-

koila ped nemožností. Ilaeckel kráí staten dále. A v principu

zcela správn. Zde jest problém obtížný, ale zcela jist ešitelný,

jde o to, pevésti vysoké a komplikované zjevy duševní innosti

lidské na primitivní záblesky ití u nejnižších ors^anism. Kdo ne-

dvuje dosti fysiologii, potebuje do ruky vzíti jakoukoli novjší
lani ne moderní) rukov psycholo<fie, a uvidí, že duševní innost
nepoíná tcprv myšlením, nýbrž že nerozluitelným jejím oddílem
jest smyslové pociování, a to pece jist jest dj fysiologický. Le
také u zvíat vidíme zjevy, které nutno jest postaviti v kateL^orii

myšlení, — odbýti inteiij^enci psa neb vely slovem pud jest bu
povrchnost nebo my>tika. Jakmile pojmeme pociování v obor du-

ševnosti, musíme uznati, že život a duše jsou nerozluitelny. i\ni

rostlinám ncl/í iipnU ])sychickou existenci; n. vytýk.úiu li nápadné
pímo zjev\ ( nlivosii eitlivky a rostlin mas<»žravých. kure sledují

l)iudké polisby istrojíi, bylo u nejmnožších rostlin dokázáno, že

l)ociují tíži, svtlí), rostouce (neb se i pohybujíce) v jejich smru
neb proti nmu. IJkol svj vycítil 1 laeckel jist dobe, ale methoda
jeho má veliké vady, které pocházejí jist z do},jmatických ped-
pokladu. Supponujc totiž 1. že vícebunný orjfanismus jest stát

bunk, 2. že každá síla jest vázána na hmotu, 3, že duševní život

j<st síla, patrn ve smyslu fysikální veliiny encrj^ie. Dsledek
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tchto praemis jest pirozené tt-n, že duše se intornuje do nervstva

a z jeho struktur)^ a když to nejde, z neznámého chemického
složení se vysvtluje pociování a myšlení. Biolo<^icky vystupuje

hned patrná nedslednost, nebo pak zvíe bez nervové soustav

\

(neb rostlina) jest celé oduševnélé, ostatní zvíata jen z ásti; a

toto poslední tvrzení není pravdivé, nebo ijí vskutku ijinébukx
a ústroje, než ncrvstvo a smyslové orirány, teba v menší míe.

(J tom, že duševnost není eners^ii' wc lysikalníin smyslu), pe-
svdíme se na témž jiíklnd, jímž Ilaeckel ukazuje, /( iiodléhá

zákonm biologickým. Splynutím vajené buky maii í>ké a sper-

matozoa otcovského vzniká organismus potomka; jelilcož tento jeví

duševní vlastnosti svých rodi, byly jejich nositeli zmínné buky
pohlavní, dle moderních názor dokonce jen jejich jádra. Nejdíve
je nepocliopitelno, jak tak nepatrné ústroje by mohly obsáhnouti
onu celou energii; podruhé píí se mechanické zákonitosti faktum,
že duševní innost rodi se neumenšuje, a duševní innost dí-

tte dospje pibližn stejné velikosti, jako jejich. — Pi vtším
množství potomk by duševní energie se mohla pimen zmnoho-
násobiti. Vskutku jest duše vlastnost, podobn jako uritá orga-
nisace tlesná, a stejn s touto podléhá kausalit, nikoli však me-
chanické.

Otázka, je-li duše\ní innost celého organismu výsledkem
innosti jednotlivých bunk, aneb je-li její jednota pvodní, jest

u mechanistických biologu sporná. V individuelním vývoji celý

organismus vzniká z jediné buky, dle toho by tato jednota byla
spíše pvodní; fylogenie, dle níž jednotlivé buky prvních mnoho-
bunných bytostí byly celkem nezávislé vespolek, mluví spíše pro
možnost druhou. Této zastává se i Haeckel, odvozuje z duše bu-
nné ili cytopsychy nejdíve duši kolonie bunné, a odtud teprv
duši pletivovou, platnou pro rostliny a zvíata bez nervové sou-
stavy. Nejvyšším stu})ném jest mu neuropsyche, duše nervová,
vedle níž však trvají ješt jednotlivé du.še bunné. Duševní innost
potom Haeckel vykládá z ústroj. Díváme-li se na duši jako na
vlastnost a dj, nevyskytne se nám obtíž rozeznávati duši bunnou
n celkovou, nebo dj není svou povahou vázán na uritou sku-
pinu hmoty. Pirozenjší než stanovisko Haeckelo\f) bude, považu-
jeme-li živou bytost se stránky tlesné i duševní za základní jednotku.A nelze duše v\dožiti z nerv, nebo ty teprv inností duševní
se vytvoily, pece poznání pístupného úinku, orgánu, nás mže
pouiti o mnohých vlastnostech nepístupné píiny. Proto jest

vskutku pouný fylogenetický vývoj smyslových a » myslících-
ústroj, jak jej Haeckel vyliuje. Jediného momentu se zde do-
tkneme, který ukazuje k neodluitelnosti ití smyslového od my-
šlení. Cítí jest vnímání vnjších podnt, i jsou idla ústroje po-
vrchové. Pedkem všech mnohobunných zvíat jest hypothctická
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fjastraea. Jediná buka protozoí so rozdlila, i povstala koule dutá

(blastula) uvnit naplnná tekutinou. Na jednom míst se poala
stna vchlipovati, dutiny ubývalo (jako když mí siln stlaíme),

a výsledek vchlipování byla nová koule, ale o dvojitých stnách,
opatená otvorem, Ta nazvána llaeckelein ^astraea, prvožaludek,

podobní jí tvorové dosud žijí, a každý vyšší živoich se v ana-

lo^^ický tvar, j^astrulu vyvíjí z oplozené vajené buky. Vnjší
vrstva bunk takové gastrey slouží ku ití (a pohybu), vnitní ku
výživ a množení. U vývojových stadií vyšších zvíat slují ty dv
vrstvy prvolupeny zárodené; ve vnjším povstávají základy nervové
soustavy. Také u ssavc a u lovka z vnjšího lupenu zárodeného
>ie trubicovit odleují základy mozku a míchy, a pozdji teprv

\ \ vojem posunou se do nitra tlesného. Podporuje tu vývojezpyt

snahu psycholoírie moderní, v\dožiti tu poitek smyslový jako zá-

kladní zjev psychický. Pi tom nutno ovšem vdomí prohlásiti za

stav duševní, který jest vlastní jen dokonalejším bytostem živým,

a<i jen tm, jež mají znan zcentralisovanou soustavu nervovou.

To jest i mínní llaeckelovo; kiamn mu byla podkládána hypo-
thesa vdomí atomového.

Vskutku hlásal Haeckel oduševnnost nejmenších ástic bu-

nných (nikoli vdomou*), a pozdji piznal, že tato »duše« mže
se vztahovati i k atomm. Steiner, Haeckeluv obhájce, nám dává
na ruku, co tato atomová duše jest: pitahování a odpuzování.

Xuže, chceme-li ty dva výrazy bráti do slova, jest docela možno
z pitažlivosti a odpudivosti atom vyvoditi celý duševní život,

li ( ba i lidský; nebo duši obdržíme na konec vždy z pírodních
zjev, když jsme ji tam díve dali. je piítání skuteného pi-
tahování a odpuzování pírodním tlesm irý anthropomorfismus;

jisto jest jen, že se k sob a od sebe pohybují, ale pitahování

a odpuzování pedpokládá už chtní pohybu. Jak fysika o tch
silách mluví, není na nich nic duševního; ale spekulací S(> /. nich

hned stávají Empedoklovské (fiXia a veixo;, láska a nenávist.

Jaký jest vlastn j)omr innosti duševní ^fysioloj^ické*,

nedovede Maeckel dobe íci; asi paralelismus tla a duše vyznívá

z jeho mínní, že souvisejí s fysicko-chemickou výmnou látek.

.Mnoho asi nebude tch, jež by toto pevedení duše na neznámé
chemické zmny nervstva upokojilo. O pomru .souzení, cítní a

vle ku pedstavování nepraví Haeckel nic pozoruhodného; s d-
razem se vysh.vuje proti svobod vle. Má za to, že tento pojtMii

vznikl nesprávným oceováním neobyejného rozvoje vle, de-

terminované jako vše ostatní, u lovka. Theoreticky vlastn nic

nevede k pojmu svobody vle, a jest pochybno, zda prakticky,

* \ ícói r. IST."). »r)if l'( I i^( n< sir- dn IMastidulr (xU-r dic WclU-n-
ztiimin^ der [.clicnsthcilrhfn . lištín r. IsTd.
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t. j. ctliicky niá její postulování takovou cenu, jak se tvrcJívá;

není-li vle lovka determinována, nel/.c na ni vbec psobiti,

ani ne na vlastní vli vlastním myíilcním; ped tímto zázrakcin

ve svt umlkne všechno vychování a všechna pietnost: a tak

zachraují mravnost zastanci svobodné vle. Bioloj^ické [)ojímání

duše sam(; sebcu vyluuje víru v individuelní nesmrtelnost duše,

jež vzniká s tlem, ídí se týmiž zákony ddinosti a pizpsobení
a smrti jeho též pomíjí. Tento »thanatismus« je podstatnou ástí

náhoženskélio názoru Ilaeckelova.

Ilaeckel podává biologický hojný materiál poznatk ze *srov-

návací«, »vývojczpytné« a *fyletické« psycholoijie. Pi tom se v.šak

obrací proti introspektivní psychologii, která o sob prý jest nej-

tlležiteiším pramenem poznání jediné pro jevy vdomí, v o.stat-

ních oddílech psychologie jen podízeným; vbec jest psychologie

jen vtev biologie. Xad to iní souasným psychologm výtku,

že místo co by applikovali výsledky pírodních vd, dávají .se slep
vésti schématy metafysických spekulací. Výtky llaeckelovy jsou

tu dvojnásob neoprávnny. Pedn moderní díla psychologická si

vytýkají za pední úkol objasniti pomr duše a tla, a nezídka
prozrazují nemalé ysiologické znalosti svých autor; metafysickým

pedpokladm se psychologie vyhýbá nyní více než kdy jindy.

Po druhé biologické methody nemohou býti nikde v psychologii

hlavním pramenem poznání; jjímo pozorovati duševní dje m-
žeme jen na sob, že a jak ije jiný tvor, mžeme souditi jen

analogicky z projev; podobn i sdlovati si své poitky mžeme
jen s lidmi. Psychologie jest práv tak vda samostatná, jako

biologie s fysioiogií nejsou pouhou aplikací fysiky a chemie.

Kam spje na konec monistická tilosohe.' Sdílí osud všech

filosofií. Jako Rekové poali pírodní filosofií iónských fysik, So-

kratem zavedeni byli ku lovku, a v mystice neoplatonické od-

dali se náboženským pedstavám, vede Haeckelova cesta z biologie

pes anthropologii k theologii, se kterou úzce spíná se ethika.

Svt jest jeden velkolepý systém, vše v nm jest spjato jednotným
zákonem, nikde není cizorodých porušení, a všechny konsonance
i disonance jeho bytostí stíhajících se v neustálém chvatu i zápasu

spojují se ve vnou harmonii. Mžeme si mysliti údl vznešenjší pro

bytost, která jest pedmtem našeho nejvyššího uctívání, než že

jest píinou a podstatou celého kosmu, všudy pítomná, všechno
psobící, mimo níž není žádného bytí? Bh pantheistický jest

vskutku nejdokonalejší, nelpí na nm nic z lidských nedokona-
lostí. Tím vyniká pantheism nad všechna ]íositivní náboženství,

kde bh vždy více mén jest jen zdokonalený lovk. Ale všechna

ta positivní náboženství mla lepší pochopení pro skutené po-

teby lovka, než pantheism. irá rozumnost se uspokojí úpln
esthetickou koncepcí neosobního, nejvšcf)becnjšího boha; ale
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lovk citový a volní, jakými po pednostmi jsme, potebuje
v bohu otce a pítele, jenž jest nám podoben, s námi cítí a nám
mže pomoci. Proto kesanství ovládlo tolik duší, že bh jeho

stal se lovkem: ne nepochopitelné abstraktum Trojice, nýbrž

skutená osoba spasitele a veleknze Krista je základem víry ve

vykoupení. Xe neuritého, nepístupného boha, nýbrž heroa po-

tebujeme, jen ten mže nám býti vdcem a vzorem na temných
a strmých cestách žití. jist lépe než bioloi^ Haeckel pochopil

smysl evoluního náboženství filosof Nietzsche, uiniv stedem jeho

ne boha, jenž jest, nýbrž nadlovka, který má býti teprv zrozen.

Haeckel útoí ve jménu vdeckého poznání a vyššího nábo-

ženského na anthropocentrická, anthropomoristická, anthropola-

trická do<^mata, vbec na celý anthropismus. V mnohém má
pravdu, ale celkem jest v omylu. lovka nikdy nevyjiudíme

z jeho myšlení, všechno naše poznání a konání, vda, umní i ná-

boženství jest lidské: ze svéhí) nitra pozorujeme svt, s sebou vše

musíme srovnávati, a cí) nejvyššího dovedeme íci, jest zase jen

naše abstrakce. A llaeckelovi též nezbývalo, když mluvil o kultu

monistickém, než personifikovati nejvyšší ideály krásy, pravdy a

dobra ve tech vznešených bohyních. Na Haeckclových výrocích

o kultu monistickém vidti jest ú])lnou neosobnost a tím prázd-

notu pantheismu; dostupuje tém již hranic koniinosti, co praví

o monistických církxích, a chrámech vd\-, ktcK nastoupí místo

nynjších kostelu, o okái hranic, - vše to je nepromyšlená utopie,

nebo jen vné dogma a osobní bh mohou nábožensky býti

uctívány, nikoli však ab.straktum a pomíjející pravda. Jen svatým
se staví chrámy, profánnímu staí klenba nebes, dílna pracovní

a rodinná chatr.*)

Plna omyl a neznalosti jest llaeckelova kritika náboženství,

jmenovité kesanského. Kesanství pokládá za nejchatrnjší formu
monotheismu, jež vlastn jest tritheismem, a s katolickým kultem
Mariánským tetratheismem. Nad n staví vysoko mohamedanism
a zvlášt buddhism. To jest konen subjektivní rozhodování, jíi

kterém každému tenái jist pipadne Lessingovo stanovisko

v » Nathan der Weise* — in abstracto, tžko íci, které vyznání

bylo by nejlepší. Pevrácené jsou pedstav \ 1 ku < k( lovy o histo-

* Hcz pímých vztahu k Ilacckrlovi jest nábožciiskD-cthický monismus,
který u ná.s .šíi karlínský léka dr. líulowa nineckou knilioii Die Kinheits-

lehrc- I Monismus' als Religion « a sttjnojmcnnou brožurou. Vyniká nad Ilac-

ckelfjv monismus cirkevnj.ším spojením svých pívrženc, ale i dokonale
nelogickým dogmatismem svého vyznání viry, kde pantheistický bh, ne-

zinénitclný zákon piinnosti a svoboda vle v jcdnc v-té svorn k sob
1.0JÍ.

Agitaní brožurka A. Pelanta •Protiváha klerikalismu* ped málo týdny
vyšlá pftpíná výslovn k Ilaeckelovým vývodm. I její monismus jest nad
miru naivní a dogmatický; jen proto, že u nás jako pedešlý spis ukazuje
jakousi populární species monismu. nabývá zajímavosti.

i
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rickém významu a vývoji kesanství. Povrchnímu liberálovi peci

nkolika desítiletími stailo íci >temný stedovk* k odsouzení

celého tisíciletí djinného vývoje; ale jmrodozjiytec ml by pi
nejmenším zstati vren své evoluní theorii. Stedovký názor

svtový byl úpln pimen stavu stedovkého lidstva v Evrop,
pimenjší nrž ji st kterákoli soustava filosofická nám, nebo
tato nedovede ná^ sjtdnotiti a všechno naše myšlení nésti, jako

t(» vykonal diien i.il^ dlouhou dobu. A kdyby proti moderním
názorm byly stedovké sebe nedokonalejší, nel)ylo by možno
je odsoutiti ; byly takka nutnými orgány ideálníhí) ortranismu

lidstva ve vývojovém stadiu, které nutn pedcházelo myšlenkový
život nynjška. Mnoho ze stedovku žije stále i v nejmodernjších

z nás a jest schopno života; že nejeden názor, nejednu instituci

jsme odvrhli, když zbytenou se stala, neznamená, že vbec byla

niemná: zrovna tak živoišný orj^anismus zbavuje se promnou
etných ústroj, které pro dobu jeho larvového života byly uži-

tený, ano i nezbytný. Ze vda ve stedovku kesanském byla

potlaována, není pravda; církev sama šíila vzdlanost a mla
uence, již všechno úsilí vnovali subtilným problémm thef)logickf)-

filosofickým; vda ve smyslu moderním pstována nebyla, po-

nvadž stedovk neml vbec smyslu pro pesné shledávání fakt

a stanovení pirozené zákonitosti; vdecké poznání bylo všem
lhostejno, nebo mysl se upírala k supranaturalismu a supranatu-

ralism jen k theologickým a morálním záhadám. Teprv ku konci

stedovku filosofie pestala býti služkou theologie, a církev, která

> druhou pravdu* z poátku trpla, poala ji pronásledovati, když

se samostatn hlásila k slovu. Ale ta perioda, zahájena nomina-
lisinem ve scholastice, je už rozkladem stedovkého názoru sv-
tového.*) Ze by mohamedanism více vd pál než kesanství,

je.st také omyl; vdetí badatelé a filosofití myslitelé byly ortho-

doxním mohamcdánm tak nebezpenými kacíi, jako Galilei a

Giordano Bruno katolické církvi. Zmatené pedstavy o vývoji ke-
sanské vrouky u inteligenta naší doby už ani nepekvapují, a
tradování jich ve vážné populárn-filosofické knize právem vyvolá

u odborného znalce rozhoení, ve kterém Loofs Haeckelovi

všechnu vdeckou svdomitost upel. Ilaeckel má píinu ku hnvu
na preláty a pastory souasných církví kesanských; ale nehezký
stín vrhá na šediny vážného badatek\ /c nen;i\istí tou stihá ke-
sanství vbec, a nešetí ani jasné ])()sta\y jejího zakladatele.

A pi tom se dopouští ješt neupímnosti. \ í dobíe. že jen ni-

emné instituce právní bez citu a hlubšího pochopení lovka
vtiskly znak hanby v elo nemanželského dítte, a ])ece on, jenž

jako pírodozpytec nad n má býti povznese n. chce snižovati

osobnost Kristovu nesmyslnou povídakou o dívce Mirjam. sve-

*) Viz: />. Drtina: Myšlenková jjovaha stedovku.
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dné ímským setníkem Panderou, kterou dle neistého talmud-
ského pramene cituje po anglickém žurnalistovi Saladinovi velmi

pochybné povésti. *

)

Dležitého užití docházela evoluní theorie v ethice. llaeckel

monistické mravouce vnuje zvláštní kapitolu. Nco zvláštníhf) tu

nepodává, a zdá se, že jest závislý podstatn na H. Spencerovi.**)

Když jsme již díve vytknuli ethickou cenu cvolucionismu, staí n-
kolika vtami referovati. Ponvadž není žádného bytí posmrtného
a žádných bytostí mimosvtných, jest mravní smvsl života ist
pozemský. Egoismus v rovnováze s altruismem má íditi lidské

konání, jsou oba pírodní zákony, i altruismus podmínný » soci-

álními instinkty «. Lásku k bližnímu, pro kterou vynalezl Haeckel
zbytené jméno zlaté pravidlo* (jako vbec vymyslil dosti zby-
tených jmen\ pejímá monistická morálka od kesanství; odmítá
však jeho pohrdání sebou, pírodou, rodinou a ženou. Ku podivu
I lat'ckel na mistr tom ani nc/iiiinuje se o základní ethické ped-
nosti mravno.sti vývoje pied nna\ností \ykoupení.

Svoje názory o umní vykládá Haeckel ve studiu o kesan-
.ství, i míní, že evolucionistický monismus i v umní provede úplný
pevrat. Jest jisto, že píroda chová v sob dosud neznámé ped-
lohy pro umleckou tvorbu, Haeckel nejnovji plnými hrstmi roz-

dává výbr ladných t\ ar drobnohledné pírody mezi oliecenstvo,***)

ale na te celý jeho útok na kesanské umní.- Jde pec o umní
nynjška, a tu nelze pozorovati njakou patrnou pevahu nábožen-
ských látek, a tam, kde vzácná díla je za jiodklad berou, vždy
mají svou velikost v tom, že jsou hluboce lidská. V literatue sv-
tové náboženský i)roblém má význam jako jiné veliké problémy
])sychické a sociální, hudba ])ráv bhem našeho \éku úpln vy-
niniiila se ze služby církve, z výtvarného umni -nchaství niktly

nedovetllo býti dobe kesanským, malba dokonce v pilnutí ku
pírod je dále, než kterýkoli obor lidské innosti duševní; krajino-

malba, jejímž Haeckel jest nadšeným ctitelem, práv v našich

letech dokonalosti a vystižnosti svých výtvor pedstihuje ostatní

vétvf tohoto rozsáhlého umní,

llaeckelovo mínní o stát(' o^I^tn jen z jednotlivých zmínek
vysvítající), není nikterak revoluní. O vdeckém stanovení ná-
rodnosti, což pece pro biologa pímo lákavé jest thema, u nho

•) Saladin iSteuait Rossi (iod and llis Book. Spis jest nizkýni slolum
psaný útok na kfesfanskr |)0jiniáni bible, pln nesprávných a nesmyslných
údaj. Nmecký ijckla<l Jehovas {^'esammcltc Wcrkc zhrubujc jcist originál.

Není pochopitclno, jak lakovou knihu mohl si Haeckel zvoliti za hlavní svj
pramen pro poátky kesfanství.

**i Kde v biologii a psychologii jeví shodu st' .Spcncenni, postaí
pijmouti ku vysvtlení spolené evoluní stanovisko; tam jest Haeckel asi
samostatný.

**) Kunstformcn der Nátur, is'>'í.



se ncdoteme nic o jejím poméru ke státu, o vzniku politických

útvar. Stát jest Haeckelovi daný kulturní initel, a sice nad jiné

dležitý; jemu nenáleží starati se jen o osobní a majetkovou bez-

penost oban, nýbrž peovati i o celý duševní vývoj. Xa uritou

formu vládní neklade Haeckel žádnou váhu. Praví doslovn: Zda
monarchie nebo republika, zdali aristokratická i demokratická

ú.stava, to jsou podízené otázky pvoú této hlavní a základní: Má
moderní a kulturní stát býti duchovní i svtský; má býti ízen

theokraticky nerozumnými lánky víry a klerikální libovli nt-b.

demokraticky rozumnými zákony a obanským ])rávem Kde mluví

llaeckel proti nynjším pomrm politickým v Nmecku, vytýká

vždy jen, že stát se dává v podruí reakních církví, kdežto ve

prospch jeho by bylo, sledovati zásady, které moderní vda sta-

novila. O kulturu ve smyslu tom se má stát postarati dkladníju
reformou školství. A nepraví to výslovn, líaeckelovy reformní

návrhy týkají se jen sti'edního a vysokého školství. Práv v.šak

v úsudku o obecném školství by bylo nutno urit se vyjáditi

o nejbolavjším bodu, o vyuování náljožcn.ském. Pro nevyvinuté

úsudky dtí šestiletých pece jist není mínná ; monistická mravo-

uka* a » srovnávací nauka náboženská^, kterou škola má p(jdávati,

kdežto vlastní náboženské vyuování jest vc soukromá. Dle toho,

co povídá llaeckel o nutnosti výbru z bible, tedy naší biblické

djepravy pro elementární vyuování (v protestantských zemích

dává se dtem bible pímo do rukou), zdá se, že pro obecné
školství llaeckel podávání positivního náboženství s odstranním
nepístupné jeho mctafysiky, pipouští. Je-li možno na p. katoli-

ckému knzi vykládati náboženství bez dogmatu Trojice, inkar-

nace druhé božské osoby, transsubstanciace atd., zdá se býti velmi

pochybno. Ale ani na našich nižších gymnasiích a jiných stedních

školách nedovolil by duševní v\'voj žactva vdeckou ethiku a v-
decké náboženství tradovati; snad ani uitelstvo k tomu by se ne-

nalezlo, nebo víme, kolik dogmat se hlásá i z universitních stolic,

které pec honosí se svobodou uení, — teba také pírodov-
deckých. Kdyby Haeckel chtl i tady applikovati svj základní

zákon biogenetický, musil by vyuování positivnímu náboženství,

jež fylogeneticky naší kultue pedchází, školám pímo navrhnouti.

Mnoho pkných a asových slov povídá llaeckel o smru vyuo-
vání, jenž má více duševní innost všestrann vyvinovati, než

množstvím jednotlivostí pam obtžovati; pimlouvá se, aby do-

savadní filologicko-starohumanistický smr ustoupil záhy moder-
nímu poznávání pírody a souasné kultury, radí ku vtšímu p-
stování umleckých dovedností (zvi. kresk-ní i a pstování tlesných
schopností.*) Vysoké školy mají za i\kn\ i^xlávati vdu v její

*) Zcela podobný program mají nktci motlerni padayo<;ovt', tvrdice.

že »neohumanismus « vede ku soustedni uiva kolem mateské ei, historie

a pírodních vd.
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Úplnosti a uvádti do vdecké práce; proto jest dostaten vytknuta

jich reforma požadavkem, aby veškeré vdy vycházely od poznatk
pnrodovdcckVxh a byly proniknuty duchem evolucionistickým;

jak jmcnovit právnické nauky by veskrze byly tím pemnny,
neteba vykládati nikomu, kdo zná nynjší jejich stav.

Kvolutionistický monismus jest více než sy>triii filosofický.

\' jelu) flosah nálr/.í už ada rzných filosofických systém a uka-

zuji- nám, y.v jest v moderním myšlení mocný smr, tíhnoucí ku
velikolepému úkolu, vybudovati nový ni/or svtový, jenž by byl

vdou, filosofii i náboženstvím zárove, jest dosti zejmo, že díve
než takové (hl<i s úspchem bude možno podniknouti, bude nutno
každou jednotlivou vdu v tomto novém smyslu vzdlati; le práv
tato práce pedpokládá, aby myslitel ji konající ml ve hrubých
obrysech stále všeobecný, celkový úkol ped sebou, ilaeckel ve

Všeobecné morfolo<^ii« ujal se nového pepracování biologie,

jehož výsledky v rámci celé »monistické filosofie* pozdji znovu
podal; práv tato biolojrická práce, jejíž výsledky z nemalého dílu

jsou výborné a velecenné, }>ude nu'ti své vynikající místo v d-
jinách synthetické filosofie. etné nedostatky, ba nesprávnosti

v jiných vdách ubírají ovšem knize tak širokých cílu, jako jsou

Weltráthsel <, na pesnosti, mnohé z nich molily byli již použitím
vhodnjšícli ])ianu'nu odstranny; ale v celém souboru moderních
vd se vyznali jest i i)ro badatele nejobsáhlejšího vzdlání a nej-

pronikavjšího úsudku \ cí tém nemožnou. .Xcsnáze vzrstají

i na jinýcii stranách; možno vidti naivní enthusiasnuis llaeckelv,
že na konci století a na sklonku své myslitelski innosti vysílá

jjohled do dvacátého vku, v nmž tuší století úplného vítzství

monismu. Vtší je.st dílo, jehož se ujal, než sám mistr tuší; ne-

setné jsou zástupy, které ani si neuvdomují, v jaké myšlenkové
rozpory zavádí víra, kterou uznávají; málo dosud je tch, kteí cítí

potebu rozhodnouti se mezi starou a novou vírou. Nauka není

ješt zralá, a ústa ani nejlepší ásti lidstva nejsou pi[)ravena pro
ovoce nové chuti. Pece však Ilaeckelova konstrukce, pes nedo-
statek filosofické kritiky a z nho plynoucí snahu po stanovení

ab.solutní pravdy, jejímž výsledkem jsou doí^matické základy na
jedné a fantastické vývody na druhé stran, nám ul<azuic, co z pí-
rodozpytu, moderní vdy fakt, nám vzroste, IviKv. upímn a od-

hodlané do kunc ( dsledky jeho se dom\^^li.

*. Kil kouti I. l'>uo. vyšla l)rožura II. Si/iiiii<//,i Dir Kanip um ú\c
Weltráthsel, jež poskytuje ja.sný obraz bojovného ruchu, který poslední kniha
llarrkejfiva \ V.míikii vyvolala /.árovc s perlivém sestavením bibliografickým.





STATI PAEDAGOGICKÉ.





\yii()viiií pirodopisné na .gymnasiích.

Scminárni práce i)ae(la<^o(^ická z r. 1901).

Bude mi snad dovoleno, v ele úvahy o vyuování pírodo-
pisném na gymnasiích vystihnouti význam poznatk biolo-

i^ických, které jsou hlavním jeho pedmtem, slovy pedního
zoologa souasného, Oskara Hertwiga, jenž mluve o vývoji biologie

v XIX. století na sjezdu nmeckých píírodozpytc a léka, na-

vázal na e van Hoffovu o pokrocích fysiky a chemie tímto

zpsobem

:

Poznání pírody, mohu tuším tak tvrditi, jehož lidský d-
mysl i v hiologickíMii shoru dosáhl, nezstává ve \šeobecném v-
deckém \ vznamu a dosahu pio vzdlanost lidstva za objevy a vy-

nálezy véd tysikaln chemických. Nebo vhled do zapletených

zákon pírodních, jimž organismy jako anori^anická tla podlé-

hají, vhled v jejich stavl)U, jich pvod, jich životní dje, jich

vztahy mezi sebou a k celku pírodnímu, uí nás také svt živých

bytostí podmaovati vlád svého ducha, používati jich k svému
prospchu v nesíslných smrech aneb se jim brániti hygienickými

opateními, když proti nám jako nepátelské moci povstávají.

Anebo, což jest ješt mnohem dležitjší, biologie objasuje nám
naši vlastní lidskou bytost v tlesném i duševním ohledu, vede
nás konen k vtší sebevlád, její pokroky mají vliv i na naŠe

náboženské, mravní a sociální pedstavy a probouzejí tím rovnž
svtohybné síly, které bh našeho žití nemén petvoují, než

technické oxládání neživé pírody fysikou a ch( iiiií

VrhtT^mc malý pohled zpt v djin\' \ril\-, a uziímc, jak

nynjšího wznaimi >vélK) pírodojjis nai)\l, a jak paedagogika
z nho tžiti nuiže a jesi povinna.

Ješt v minulém století byl i uencm pírodopis »naturai'

curiosa-^, pírodopisci se zabývali zjevy neobyejnými, exotickými,

a také v period, kterou charakterisuje proslulé jméno Linné-ovo,

soustedily se pírodovdecké snahy k tomu, aby všechny pírod-
niny podle vnjších, snadno poznatelných znak v logické schéma
umlého systému uspoádaly. Ale práce pldruhého století uinila

Iheoduru Nováka Stmi vybrané. cS
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7, pírodopisu vdu vysoké hodnoty a vclikc-ho vý/naniu: tcd i)opis-

niincralíi, rostlin a zvíat je poulivin prostcdktMn pi sliroma/o-

v;'iní .1 spiaci i\ ,iní \ \'/kiiinii('li<) materiálu, lila\nítii úkolem bádání

jest nalézti souvislost jednak \ jjítoninéni, vzájemném p-
sobení tvorstva, jednak v historickém jeho vývoji. V systému vd
souvisí pírodopis s jedné strany s fysikou a chemií, s druhé

stýká se s psycholoj^ií, sociologií a historií. Problémy pírodopisné

jsou již znané komplikované, nesvádjí k mathematické schema-
tinosti v myšlení, s druhé strany však ])írodopis, vda mladá,

jest lkem jjiost scholastických a nu-tafysicko-mythických tradic,

jež na.še filosofické, sociální a historické myšlení tak tíží. 1 jest

pírodopis již methodou svou vhodným pípravným studiem k v-
dám psychickým. I listorický \ ývoj vedl od pírodopisu Linnéova
pes pírodopis Cuvierv k pírodopisu Darwinovu, který tecT vy-

pluje zoologii i botaniku; ale ne každý zpytatel si uvdomuje,
že vývojový pírodopis znamená docela nové pochopování orga-

nických bytostí, ne jako tvar, nýbrž jako ady dj, a málo pro-

niklo dosud pesvdení, že všude a veskrz jest pochopovati ne

innost z ústroje, nýbrž ústroj z jeho innosti. Primátu fysiologie

nad anatomií se mnozí zoologové a botanikové úsiln vzpírají;

snad proto, a pak ovšem právem, že fysiologie, jak u nás výten
bylo vytknuto,*) nepostoupila dosud se stanoviska Cuvierova na

stanovisko Daru'inovo. Pírodopis se musí díve státi v myslích

uících z nauky o organismech naukou o život celém a jeho

jednotlivých projevech, aby mohl mocn jisobiti i na žactvo.

Bohužel za studia universitního nelze si budoucím uitelm osvo-

jiti takové pojímání biologie; a jsou toho píiny nkolikeré. Jest

pedn kvalifikace požadovaná píliš rozsáhlá, tak že vedlejší

pedmty, resp. druhý hlavní obor odvracejí od pedního cíle

studia. Nesnáz tato jest tžko odstranitelná: nebo nevyžaduje
pouhou reformu státní zkoušky, nýbrž reformu celé osnovy stedo-
školské. Petížení jest patrno, srovnáme-li obor pírodopisu na p.
se studiem filologickým; uvážíme-li, že v každém z odvtví pí-
rodopisných jest rozsah vdecké práce svtové asi takový, jako

v oboru nkterého jazyka, že však všechny ti pi kvalifikaci

jedinému jazyku na roven se staví, nepodivíme se, že pi pírodo-
piscích vyuování stedoškolského se ujímajících sotva v jediném
oboru jest žádoucí znalosti vskutku dosaženo. I nebylo by divu,

kdyby práv zástupci tohoto pedmtu vyuovacího se vyznao-
vali neúplným odborným a nedostateným všeobecným vzdláním.

Vc druhá je nedostatek filosofické fakulty. Na ní se vykládá
pírodopis — hlavn ovšem jde tu o biologii — ie morfolo-

gicky, pro druhou, nemén dležitou polovinu jeho jest stolice

pouze na medicínské fakult, kam pro i)ouení u nás — pokud

*) Mareš, v úvode »Všeohecné ysioloi.jie.«
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zkušenost pisatele sahá — jen maliké procento poslucha filo-

sofie se obrací. Píslušelo by fakult filosofické, zástupkyni hlav-

ního úkolu university, podávání nauk theoretických, míti ve svém
stedu zástupce vdy fysiologické, tím spíše, že ješt dosud poslu-

chastvu ostatních fakult, praktických to a odborných škol, v jiných

oborech s.ima theoretické základy podává. Nejvnitrnjší však ne-

dostatek )(. <)(li)or pírodopisc proti spíznným vdám psychi-

ckým, kteiý sužuje jejich vdecký ro/hled a odnímá jim pak jako

uitelm velikou ást vdecké i osobní psobivosti.

Hlavním úkolem irymnasia, ze kterého nevycházejí lidé k uri-

tému povolání již pipravení, nýbrž teprve specielnímu studiu se

oddávající, mlo by býti podati takovou zásobu vdomostí, a tak

vychovati k vdeckému myšlení, aby jinochm neb dívkám je

absolvovavším nebyl žádný obor vdy zcela cizí, aby každého se

uchopiti mohli s úspchem, a samostatn si vytvoiti mohli cel-

kový názor svtový. Povšechný ráz našich j^ymnasií je historický:

podává se obraz kultury obou elných národ antických, a žák

má úkol, co dosud plodným jest ddictvím po Hellad a Rom,
si osvojiti, z toho, co pekonáno, associací kontrastu k moder-
nímu názoru pijíti. Tak jist by se nám jevilo gymnasium, kdyby
potu hodin pedmtu vnovaných odpovídalo vždy jeho pro-

niknutí a prohloubení. Není v této stati místo, ukazo\ati, jak da-

leko od tohoto neohumanistického ideálu je skutenost a praxe;

nechci ani ve prospch pírodopisu dovozovati jeho nemožnost a

potírati tak i)stování jazyk klassických, ale nemohu zapíti, že

se mi zdá jiílis tžkou úlohou prí) gymnasijní mládež, na
ohromnou námahu doba nkolika století — renaissance — vyna-

ložila, ze starého názoru uiniti nový. Jeví-li se v em pronikavé

vliv vd pírodních na myšlení druhé polovice XIX. století, jest

to jist všechno ovládající názor evolucionistický. Záleží-li naše

no-tická modernost v tom, že všechno si j)edstavujeme jako

vývoj, pro nemá býti i mládež našich stedních škol týmž sm-
rem vyuována.? S tou myšlénkou smíí se zajisté i nejupímnjší
filolo<f, pokud jen jest moderní lovk, že nebude ukazovati svým
žákm na antiku, jako dokonalý vzor i vrchol vd a umní, ráj

ztracený, k nmuž nikdy již nedospjeme, nýbi/. /<• ji vylíí jako

fasi svta, zárodky ninohiMio, co v nás dosud žije, pouze vrchol

jediné \ln\- \ evoluní kiiv(-e. Že takový evohiti* mistiky smr
vyuovací i)y vyžadoval, aby více pozornosti \no\al() se též kul-

turám poantickyni, zvlášt pak souasné, ik /. do^ud >e dje, jest

samozejmo. Taková by byla asi všeobecná reforma i^ymnasijního

vyuování, kterou by pírí)dopjsec ve shod s celým filosofickým

myšlením doby pítomné navrhoval. Ovšem oktroyovati nikomu jí

nemže, a nutno jest, aby tento postulát, af již v ostatních ped-
mtech nikde se ho nctlbá, ve svém vlíistním oboru dsledn
])i()vádl a, eho jinde opomenuto, to nahraditi hledl.

8*
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Je to úloha hodn tžká: nejdív má býti žák v ohromnou
rozmanitost pírody uveden, seznámen s nejvšeobecnjšími a nej-

hojncjšími zjevy; pak jest vehké množství pírochiin, ku kterým se

znamenitý praktický interess nese, a kterým teba proto speciehií

])ozornost vnovati ; a konen má uitel vyložiti konkrétn
£v -o -av, ukázati úplnou spojitost celé pírody, vyložiti, že vše

se dje dle nezmnných zákonu, píedxésti v hlavních rysech

celou vývojovou adu tvorstva, a na konec postaviti lovka
s duší, poátek nových intellektualních, morálních a sociálních

problém.

Pohlédneme-li na adaequat védy, která v myšlenkovém ruchu

souasném jedno z pedních, ba vdích míst má, o níž pracují

úsiln sta pracovník, a jejíž výsledky celkový názor svtový stále

prohlubují a perozsáhlého použití \ nejrznjších oborech praxe,

v ])rmyslu, v denním život, v lékaství docházejí, v rozvrhu uiva
gymnasijního, zrovna ironicky krí se ped námi devt semestr
po dvou hodinách. A kdy/. i)elivji prohlédneme tento rozvrh,

seznáme ješt ve vtší míe, že na pírodopis pohlíží se jako na
pedmt posledního ádu. Pedn již roztržení každého odboru na
dva kursy, od sel)c dvou, neb i tíletní pausou oddlené má z pra-

vidla následel<, /e na vyšším g\'mnasiu bývá nutnf) stavti zase od
základ, nebo to, co v nižších tídách probráno, skoro vesms je

zapomenuto.
Pi tom naprosto nedbáno pf)/a(lavk, jež klassifikace

vd klade i v paedagogice. Má-li býti pírodopis podán v celém
svém dosahu pro svtový názor, teba jej už na gymnasiu pojí-

mati netoliko jako vdu popisnou, nýbrž spatovati v nm exaktní

biologii, která pátrá po vztazích, zákonech a píinách žití I A jako

botanika a zoologie, tak i mineralogie zdánliv jen o mrtvé hmot
jednající, mla by býti projednávána xíci- genetick}^, jako nauka
o vzniku a zmnách kry zemské; pak ovšem umlovaná geologie

a petrografie, jist tak dležité, ne-li dležitjší než popis jednotlivých

nerost, vedly by hlavní slovo. Jakmile se vysloví postulát exaktního
pírodopisu,*) není možno vyhnouti se jeho základm, které tkví

bezprostedn v t. zv. pírodních vdách základních, fysice a chemii.

Nechci obšírnji rozvádti, kolik znalostí z fysiky vyžaduje vysti-

žení fysikalních vlastností nerost, a zda k tomu postaí znalosti

pinesené z nižšího gymnasia do kvinty. Hlavn chci vytknouti

že prprava chemická, v prvním semestru tercie ])odávaná, je na-

prosto nedostatená. To již dobe f)snovou vycítno, že bez vdo-
mostí z luby k nerostopisu vbec nelze pistoupiti, a vazena
proto již ped první Icurs mineralogický Hned tu máme otázku,

*) Název sám není dosti pesný; ale držím se všeobecného usu, kde
pírodopis znaí obe vdy biologické, pak mineraloirii s geologií, pírodní
vdy mimo to zahrnují fysiku a chemii.
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zda chemie v rozsahu, jak jest základem vyuov^ání nerostopisného

na nižším gymnasiu, staí pro rozšíené stanovisko gymnasia vyš-

šího? A mžeme-li (v nejlepších pípadech konkrétních) odpov-
dti kladn, nelze hned nic více akcentovati, než úplný nedostatek

vzdlání v chemii organické, již jako nutn prprav k vdám
biologickým. Jak vbec bez organické chemie je možno si uiniti

pedstavu o neidlcžitjších funkcích fysiologických, o assimilacl

rostlinn, rozdílu nic/i výživou samostatnou a parasitickou, o kva-

šení a rozkladech, [)sobených nízkými organism\', o trávení živo-

išném a spojenými s tím vymšovacími processy, o dýchání, vbec
celé výmn látek a stavb tla organického, jest mn hádankou.

Chemie se vykládá, jak známo, vlastn jen na nižším gymnasiu,

chemie organická vbec nikdy. Podobn i rozmanité jiné iikazy fysi-

ologické, hlavn íysiologie vzrstu a pohybu, t. . tropismy a taktismy

by k' svému výkladu vyžadovaly aspo takovou znalost fysikalních

zákon, jaká se traduje v septim a oktáv, když už pírodopis pokládá

se za v pánu zesnulý. Otázka vdecké prpravy souvisí bezpro-

stedn s otázkou myšlenkové zralosti. Již zmínné práv feno-

mény fysiologické, podobn i mnoho z theoretické morfologie,

skoro celá anatomie jako nauka o buce a pletivech, vystižení

t. . rodoznv ny u nižších zvíat i rostlin i vahi.i r;i>t embryologic

by mly hýii picdlcláfjány mládeži v myšlení ji/. \yškol(Mié, kom-
])liko\anýcli /jívii a \vklad se nelekající. .Snad 1)\' mnohý u\'e(ll,

že i morahií vy/.ralo.-!ti jest teba, mají-li se Imv, nuavní urážky

vykládati ponurý [pohlavních orgán a reprodukce Xad to v.šak

veliká váha a iiu-(»l)nost pírodních vd záleží v jejich theoretických

vývodech, a již /. poátku jsem naznail, že duch moderní pírock)-

védy, evolucionismus, jest duch souasného pokrokoxého myšlení.

1 není pak pochyby, že gymnasium evolucionismus vykládati

musí, chce-li býti vskutku živým lánkt-m v etze kulturním, a že

jej musí vykládati tam, odkud pochází. Pojetí boje o život, varia-

bility, tvoení se druh, celé fylogenie, základního biogenetického

zákona — pojm nyní už i v psychologii, historii a sociologii

bžných není jist o nic snazší než na p. pochopení zákona

gravitaního a výklad polarisace, a mlo by býti podáno v nej-

vyšších tídách, navázáno na konkrétní logiku a applikováno

v jisychologii.

.Smyslem píiodov (( leckého vyuo\;iiií na >t(iliií .>kole by
byla po pednosti exaktní biologie v celeni svcni dosahu. Histo-

ricky v.šak jmenovit na rakouských školách .-^r ástí pírodopisu

stala mineralogie, a proto bude nutno též zásady pro vyuování
pírodopisu anorganickému vyložiti.

Díve však ješt míním konkrétn podati rozvrh uení pírodo-

pisného u nás a pirovnati 1< nmu disposici platnou pro dva

jíední kulturní .státy evropské, Prusko a Francii. U nás pipadá
na nižším gymnasiu zoologii v 1. a 11. t. p«) 6 msících, botanice
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po 4 in.sících; v tercii, v druhém bhu, se vykládá inineraloj^ic ;

pak opt v kvint a sext opaným postupem tytéž vdy se pro-

bírají, jeden semestr mineralojrie, jeden l)otaniky, dva zoologie.

Všudy dány jsou ])nrodo()isu jen dv hodiny týdn; dvojstupo-

vitost jest velice patrná, a dle platných pedpis je rozdíl mezi

vyšším a nižším stupnm podstatný jen ten, že \ tomto má býti

vyuování ná/orii, v onom systematické. Na gymna>iích i)ruských

(devítitídních) ptohíiá se botanika a zoologie promiscue ve 4 nižších

tídách, na i(» náslechije (v Oberterzia) jeden héli somatologie a

hygieny; mineralogie se nejjrobírá samostatné, nýbrž ve spojení

s vyuováním fysikalne-chemickým ve vyšších tídách. Ve Francii

ve tech tídách jiípravných (division élémentaire) vykázáno jest

po jedné hodin názornému vyuování; v oddílu 11. (division de

grammaire) jest rozdlení toto: jeden rok (classe de sixicme) zoo-

logie, na to (v classe de cinquime) asi \''h roku (do 1. ledna)

geologie, -/s roku botanika, vždy 1 hodina týdn; v classe de qua-

trime se pírodopisu neuí, rovnž ne v division supérieure classe

de troisime; v classe de seconde je 12 hodin geologie za rok,

v classe de rhétorique opt nic, v classe de jihilosophie (nejvyšší)

dv hodiny týdn histoire naturelle, což jest anatomie a fysiologie

rostlinná i zvíecí a 12 hodin (coní^érences) za rok o hygien.

Program pruský sluší považovati za horší než rakouský; nemá
sice dvojstiipovitosti, ale tr])í rozkouskovanosti látlcy ješt více;

zárove omezuje pívfxiopis na nižší stu])en, ímž liluhší \ niknutí

v nj na stední škole stává se nemožným. Jediná pednost jeho

jest samostatný bh somatologie. Programu francouzskému sluší

vytknouti, že hodina jakéhokoli pedmtu za týden jest nedosta-

tená, kdyby tu se ml appli kovati vyuovací systém u nás obvyklý,

nevyložilo by se vbec nic. Za to jilného uznání zasluhuje draz
jejž klade francouzská osnova na geologii, proti níž mineralogie

ustupuje v pozadí. Ale vcí nejznamenitjší zdá se mi v nejvyšší

tíd probíraná všeobecná biologie, k níž též velmi vhodn se pojí

kurs hygienický. Tato biologie je desideratem v Prusku i Ra-

kousku. Veskrz scházejí, vlastn úmysln pominuty jsou výklady

o dvojích pedmtech: rozplozování a embryologii zvíecí, resp.

lidské, a základní theorie biologické — jednm brání pruderie,

druhým dogmatismus.

Lze íci, že i)rozatím i)Ostauje pro nižší gymnasium rozsah

a úprava vyuování pírodopisného, jak jest, a spiŠe rozmnožení

hodin týdenních, než rozmnožení semestr vyuovacích by bylo

žádoucí. Také cíl vyuovací jest tu správn vytknut. Nepokládám
totiž dvojstupovitost samu o sob za zlo, naopak myslím, že se

dá jí zcela zdravý smysl podložiti, a mohu se do jisté míry i za

ni pimlouvati. Nemohu na tomto míst odvodovati, že vdu
popularisovati znaí navádti k vdeckému myšlení. Tuším, že by
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mlo býti vbec jasno pro celou stedoškolskou paedafjogiku, že

podávání pouhých vdeckých výsledk, teba nejmodernjších,
z])sobem doi^matickým je pouhé hromadní ueného balastu, bez

ceny nejen pro vytíbení myšlení a cítní, nylirž zrovna tak pro

])raktický život, l^ncyklopedie vdy nemá smyslu k tomu jsou

konversaní lexikony -— methodu vdeckou ukázati, to je hlavní

vc. Snad mi tu nkdo vytkne pílišný onnalismus, — ale me-
thoda pírodních vd je práv proti všemu formalismu, vychá/í od
fakt a postupuje ])es fakta k vysvtlení fakt. Práv tak pinese
si student už z -.gymnasia nejvtší poet organicky spoádaných a

tím zapomnní unikajících vdomostí, a na tomto základ mže
se bez |)omoci cizí pozdji vzdlati dále. Ale kdežto dogmatm
nauí se na pam už osmileté dít, k osvojení methody vdecké
je potebí znané duševní dosplosti, evoluce je všude, a je také

v paedagogice. A proto myslím, že na nižším gymnasiu má se

žák nauiti, jak dívati se na pírodu, býti uveden v rozmanitost

její, pokud se bez velkého analysování jemu jeví; vyššímu .g>'m-

nasiu náleží proniknouti df) celé stavby, poznati spojení a zákon-
nost pírodních zj(;v. Z tohoto zetele ovšem na vyšším gymnasiu
vyuování i)írodopisné veskrz by bylo petvoiti a do nejvyšších

tíd jeho ásti položiti, které nemén nesnadné ixui než fysikalní

nauky. Pvodcové »Organisaního nástinu , l-.xiur a líonitz, za-

jisté si již ten ])ožadavek jasn uvdomili, jxjIožíw^-c <lo posledního
semestru gymnasijního studia tíhodinné vyuování geografii a fy-

siologii rostlinstva a zvíectva, což v dob té bylo (vedle anatomie)
nejvyšším vý.sledkem biologie. Plán z 10. záí 1855 pidal sice

pírodopisu dv hodiny v sext, ale z nejvyšších tíd jej jako

pedmt inferiorní vylouil.

K jasnjšímu vy.stižení ideálních postulátu, k nimž by i)i

možnc' reform mlo býti jjihlédnuto. nartl jsem plán ])ro pí-
rodo])isné vyuování, jež by se podávalo ve všecli tídách vyššího
gymnasia.

V. I. sem. Mineralogie, petrografie.

II. srm. (
'i<>o|ogie všeobecná a historická.

\'i. 1. i 11. X in. Botanika systematická, mortologic a anatomie
rf)stlin,

\'ll. /,oí)logie systematirká: 1. •-cm. niž.'^í z\ ííctxo, 11. sem. le-
novci, obratlovci.

\'lll. Srovnávací anatomie obratlovc, anatomie ( lovi ka; fysiologie

ro.stlinná a zvíecí; nástin vývojepisu hlavn lovka; základy
hygieny; theorie l)iologické. •

.Stailo by pak. kdyby jen dvé hodiny týdn byly vnovány
l)rírodopisu, vedle nhož by se paraleln vyuovalo fysici- a chemii.
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l'rol)cni nyní postiipn specielní úlsoly ie(lnoil!\ velí <li-eij)lin:

]. niiiiei-aliiL;ie s i^colo^ií, 2. >\'Nteniatiel..i'- 1 xiiaiiik-y, l>. -yste-ina-

ticlci' /oojouje, 4. \šeol)eené hioloL^ic \i -]j<iieiií > antlii-()])()]o;^ií

a hví^icMioii. (
'íl léelilo odhoiu muže ovšeiri odpovídali pn ideál-

ním ])odmínkám, jakc jsem v ulopickwn ])l.\n(i naeitl; vynasnažím
>e ukázati, ])okud i \ rámci nynf''iší o>no\y l/.e ii>])clui dobýti.

Alinefalogie o sob ne])odáv;i ž;idn\'eli \>eobecnýc!i diisledku

a poznatk; její vseobecnc- pojmy niležejí i^eometrii, tVsice a

chemii. \'y()U) jest nes])rá\no, že v obou kursech >e jí do<tává

samostatného semestru. Xa nižším Lí\'mna<iu, kde -< ])odá\á ma-
teriál ])oznatku, jest její místo xlindm'-; na \ \'š.ším /ai)írá |e mnohem
nutnéj.ší j^eoloíj^ii. Svstem minei"alu n\'ní ukazuje istou appli-

kaci ch.emie; i)onéva se \ bic nezakládá na evidentních znacích,

nemže na niž.ším j^ymnasiu vbec býti ])robírán; tam by se do-

])oniovalo spí.še >esta\ení k výskytu a })rakti(d<('mu \ vznaniii

IMihlížející. \'seol)eenou inineraloL^ii tu probírati l)\lo b\- i(''ž zci la

pochybeno; ])ri jednotlivých minerálech lze u\<'sti ne]duležitéjší

t\ar\' (ale ne znakvl) a nco málo z fysikálních \lastností, s])í.še

více chemické charakteristiky, která ])o jM-i-dchozím semestru

chemie neiní pnlisných (»btíží. Systematická mineraloL^ie dosud
i ve vdeckých knihách, uni\ iisitních uebnicích a ]/rednášlcách

má pí"íliš Linnéovský ráz: pojjisuje, pokud možno s nejvaiši d-
kladností, hotln si)ecií, a jednu skoro tvmiž slo\y jako druhou.

Pi tom o vzájemných vztazích genetických sotva bývá zmínka.

Tato ubíjející methoda se nesmí provádti n.a gymnasiích, mám
za to, že na minerogtMiii by Indo položiti xt.ší dtn-az. I žasn in

praxi protžována jest krystallograhe, a Instrukce >pí.še ped
ní varují, nevyžadujíce ani znaek- krystallograhckých. ji^st zcela

jisto, že žák, jenž o \ ci pemýšlí, pocítí >p()\\ jenž jest mezi d-
razem kladeiiým na i)opis tvaru, a mezi formami nerost, které

ve velmi vzácných pípadech dosahují »dokonalosti modelu . Odd-
lené od systému probírání jest na tomto stu])ni sice celkem
správno, ale mly by býti jednotlivé soustaxy krystall charakte-

risovány zárove fysikaln (mechanickými a optickvmi vlastnostmi ,

a tu by teprve vysvitlo, že každý úlomek hmoty nuiže mortblo-

gicky býti naznaen. Když tyto znak_\', zejména o])tické, se pro-

bírají u jednotlivých minerál, povstává dojem, jalco by byly ncn
nahodilého, jak- te se v\-uuje, mnoh\^ na ]). myslí, že nkteré
vápence se liší od všech jiných nerost tím, že jsou dvojlomm''.

Chemických vlastností za to všeobecn probírati neteba, nebo
moderní systém ie prá\ jejich demonstrací. To \šeel<o \ šak

nutno co nejvíce, na 2' 2-0 msíce smstnati, tedy ])o]<ud možno
zreduko\ati, uvažujemc-li \ mezích stávajícího jilánu. Axšalc k-dxby

i dva semestry na anorganografii byly uren\-, nutno v jednom
bhu s mineralogií vzíti petrograhi. Nejdležitjší horniny v tercii

se ])i|)OJí k minerálm je skládajícím, což možno i v kvint ui-
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niti; ale vhodnjší jest spíše ve spojení s geologií je soustavn ji

pedvésti. Petr(?grafie jest vda u nás nyní nedosti pstovaná, a

pro svou theoretickou dležitost a praktický interess by mla býti

více v gymnasiiním vyuování respektována. Ve vtší mnohem
míe platí to o geologii. Pírodovdecká znalost zem mezi vzd-
lanci u nás ]c lupatrná; geologie se na gymnasiích nc\ vkládá, a

geografu' je /.a<f pedmt druhého ádu, na wsšíni gymnasiu
vbec ntni, na nižším vlastn jen v nejnižších dvou tídách se

podává ])írodní zempis, dále jen politický, ktny \ lastn jest jen

praktickou vdou. Šest hodin na konci bhu, jak se osnovou na-

vrhuje, z geologie nestaí; nelze pestati jen na zjrvech geologie

dynamické, teba také nco z geologie astronomické a geofysiky,

ale i)edevším hodn jasného obrazu geologického vývoje zem,
tedy geologie historické, s prvním pouením o vyhynulých typech

zvíectva a rostlinstva. To, co se z tchto poznatk mimochodem
v jiném vyuování poví, jest naprosto nedostatené. Proto geologii

písluší s petrografií právem polovina asu vnovaného anorgano-

grafii. Moment rozvoje duševních schopností, k nmuž mineralogie

skoro jen obtžkáváním pamti pispívala, u geologie vstupuje

velice do ])opcdi; geologie líí hlavn dje, jichž sledování velice

tíbí intelU']^l: a zprávy, které s astronomií a palaeontologií po-

dává o velikosti našeho svta v prostoe a casc, ncjsdii bezvý-

znamnými taktory ])ri \zniku moderních n;i/.(iru >\(to\ýcli, a mají

tím více mcni i válui morální. Pokud se metho(lik\- \ xiiování týe,

platí pro anoi '^anografii jako pro celý pírodopis z.isada názor-

no.sti. Thenia tu bylo již toHkrát propracování), a jtst již tak vše-

obecným majetkem, že v.šeobecn o nm mluvili pokládám za

zbytené; jak v jednotlivých ])edmtech si vésti, nemohu v krátkém
nástinu vyložiti, i piiuji jen nkolik poznámek v píin obtíž-

njších oddíl. V mineralogii optické vla.stnosti nerost bývají

docela abstraktn projednávány; tím .stává se nemožným je po-

chopiti, ale demon.strování jich bývá zhusta na našich ústavech

neuskutenitelno, ponva se nedostává mineralogického mikro-

skojjU. Mikroskopické zkoumání je pro petrografii methodou nej-

dležitjší, a s ocenním této vdecké discipliny bude i pístroj

onen pokknkin /.a nezbytnou pomcku vyu<i\a(i. Znaná ást
pouek 7. ;_^(o1ol;íi', jniimovit dynamické, nemu/.r hvti > úspchem
vyložena \i -Ivojní svtnici, i odkázány j-mi tyto do vycházek

vdeckých.
Zoologie a botanika na nižším gyinna>iii mají za úkol se-

známiti žák I
- n( jdležitjšími typy zvíectx i a lo-ilinstva. V každé

povaha pozn.iiku vede k jinému postupu. Kdežto hlavní pojmy
zoologické systematiky jsou velmi jasný, ba jjopularní, jako tídy
obratlovc, ano i ády ssavc, jest systematika ro.stlinná do té

míry obtížná, že v prvním roce vyuovacím není vhodno k ní

hlavni zetel obraceti. Za to zoologie mže býti podávána celkem
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postupem ijirozcného systému, pokud se tíd týe, od nejvyšších

živoich poínaje. Postup idu zachovávati není nutno, ale na-

prosto nevhodné by bylo jednotlivé rády rozkouskovati. I*okud
zuolo<ric probírána bývala v I. t. i v lét, byl dosti úelný zpsob,
v prvním bhu jirobrati ssavce, v druhém hmyz, po pípad ješté

ást nižšího zvíírctva; v i)rvém bhu sekundy vykládán byl hlavn
zbytek ol)iatlo\cíi. .\h''ii vhodno jest však i nyní, kdy zooloj^ii

j)íi(llcny <l\a kursy jxj šesti msících podzimních a zimních, týž

postup zacliovávati, nebo dvod pro i)rol>írání hmyzu v dob,
kdy lze jej sl)írati, nemá ic místa. Snad i na nižším j^ymnasiu
by mlo býti dl)áno soumrnjšího pojednávání o jednotlivých

tídách zvíecích; &-\\ se ssavcm a hmyzu spolené jxjIovíc ve vy-
uovacího asu, jest to pomrn píliš mnoho; bylo by snad nej-

pimenjší, polovici asu vnovati obratlovcm, i^oiovic ostatní

taun, obé po ])ípad zcela ve sledu systému pirozeného; i na
tomto stupni teba dojíti až k prvokm. U rostlinstva principem
poádku jest pirozený výskyt a pístupnost stavby; až v tíd
druhé jest vhodno podati základy systému; tam náleží také zmínka
o rostlinách tajnosnubných; v souhlasu se zoologií v tíd této

poíná používání drobnohledu.

Pol^ud \ íni, není v uebnicích a tuším ani \e školní praxi
dosti ocenn význam metliody morfolos^ických t\'pu, a bioloj^ický

zetel zatlaen na druhé místo, do drobného tiskti, co/ y)]otí [)ro

zoolosrii i botaniku. Za to si,' opalx-ují )c-(hiot\ áriK-, dle jednohf)

schématu sestavené ])opisy u zvíat a rostlin velice --i blízkých.

Biologické (vlastn oekologické) poznatky jsou na tomto stuj^ni

jjráv velmi cenným úvodem do ])í)chopení významu a podstaty
živého tvorstva, a prf)to správno jest práv od nich vycházeti. Jak-

methoda typ mže býti j^oužita i k vážným vdeckým kompen-
diím, ukazuje skvle francouzská rozsáhlá Zoologie concréte; u nás
se ten zpsob zdá býti snad i pro gymnasijní uebnici píliš po-
pulární. Místo co by se popisovala gorilla. Šimpanz, orangutan,
magot, moská koka, pavián, vešfan a malpa, stailo by z celého
ádu popsati jasn jediného zástupce, a ostatní seskupiti kolem
nho. Vtšinou ovšem ne ády, nýbrž eledi budou míti po typi-

ckém zástupci, naopak u nižšího živoišstva a rostlinstva nutno
vystaiti s jediným typem pro celou tídu.

Pro vyuování biologické na gymnasiu vyšším jest nesnadno
.stanoviti normy, které by jen z daleka pihlížely k souasnému
stavu vdy a nepesahovaly mezí dosud pedmtu vymených.
Díve než k vcnému rozboru pistoupím, dotknu se dležité for-

mální stránky. Jest to latinská nomenklatura vdecká. Pimlouvám
se za to, aby na vyšším gymnasiu se drazn od žactva požado-
vala, v emž asi theoretití pedagogové se mnou nesouhlasí, jjo-

kládajíce ji za zbytený balast. To nejsou prázdná slova, nvbrž.
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oznaují dobe definované zjevy organické, a žáci se mají dovdéti,

že bez nich, výraz to internationalních, sotva budou moci ísti

eské spisy, tím mén pak knihy v cizím jazyku psané, k nimž
bohužel více než synové jiných národu musíme sahati. Nomenkla-
tura v jazycích moderních se dsledn jirovésti nedá, vedouc
k barbarismm, jichž nanejvýš vi mrtvým eiin si dovolujeme.

Botanika na vyšším gymnasiu vždy za jixlen z hlavních úkol
má i bude niiii uvedení v systém. Vyložil jsem na jiném míst
obšírn, že jediné pirozený systém má býti ve škole podáván, a

vyslovil jsem se pímo radikáln proti tradování Linné-ovy sou-

stavy na kterémkoli stupni; teba ješt zachytiti dvojí stránku

systému, specielní a všeobecnou. První myslím nejbližší píbuznost
rostlin, která se zvlášt vytýká zaazením jich v eledi: jest patrno,

že i v tom ohledu methoda typ, zárove názorností vynikající,

koná výtené služby. K vytknutí píbuznosti ve velkém rozsahu

nutná jest již tu znalost základních pojm morfologických. Postup

>ystemu pirozeného, od nejnižších rostlin poínaje, v celku za-

chovati bude možno, a zaji.sté i radno. V pravidelném vyuování
nemže býti pihlíženo k podstatnému rozhojnní znalosti druh
rostlinných; jen eledi dležité teba proti nižšímu gymnasiu do-

plniti. Jest tu totiž nový úkol, poznání rostlin lajno-nubných, o nž
nižší stupe sf)tva zavadil; v té vci jest praxr \ \ uovaeí nai)rf)Sto

nedostatená, a systém sám jest ostatn též n<;\iuii: /.ui)alv()\ ;iní

fanerogam, ])r<>t)rání kryptogam by byl dobe úkol na semestr.

— Ale vc-dlc iho teba jest souasn se systematickou látkou

])odati též po/.natky všeobecné botanil<y. — Vdecká morfologie

rostlinná jest nauka homologisující ásti rostlinné, i jedná takka
o ideálním rostlinném organismu; veškeré detailní popisování tvar
speciálních jest vlastn jen nomenklatorická pomcka k úplnému
vyjiisování druh, a nepatíc k podstat vdecké morfologie, na

gymnasiu, jehož úkolem není systém odlišení druhových, jen pe-
káží. Podstatou uení morfologického bude: hlavní ])ojmy itvar
rostlinných, koen, osa a list, jich metamorfické homologie, zejména
listová hodnota kvtních ástí, vtvení racemosní a cymosní.

Draz, který dosud klade se na fyllotaxii, jiro pochopení tak ne-

snadnou, spoívá na starém mechanistickém názoru o pírod, a

beze škody vdní bude asi v brzku znan oslalxMi. \'^ anatomii

ást cytoloL^iclc.i potebuje dkladné reformx : \\'v,nain i)la-inatického

ob.sahu nutno žactvu jasn vyložiti a olišírnji jeho zmny, zvlášt

dlení, vylíiti; naopak mohou býti znan oinc/.cny dosavadní

výklady o specielních mc)difikacích blány bunné. V histologii

zase nedo.stauje stanovisko, dosud výhradn popisné; jak moderní
vdecké výzkumy ukázaly, jsou kausalní vztahy mezi anatomickou
trukturou a fysiologickou funkcí rf)Stliny i ástí jejích tak hluboké

I zárove evidentní, že jest v zájmu nejen vdeckého i)ronvknutí,

nýbrž již usnadnní uiva o pletivech zvlášt dle úkon jejich
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poji-dnati. Vhodn na miste tom se pipojuje nauka o biolojrickych

typech rostUnných, rosthnách vodních, xerofytech etc. Pokud st:

týe doby, kterou nyní lze všeobecné botanice (i s fysiologií, o níž

ní/e) vnovati, morfologie kvetu a ])lodu nevyžaduje zvláštních

hodin, nýbrž probírá se v systematice; pro ostatní teba reservf)-

vati 8 hodin, nik(j!i však úryvk vedle systematiky, nýbrž samo-
statných. Zpsob pednesu o nich je forma akademické pednášky,
jí/, /.acliovii se kontinuita pedmtu.

Zoologie jest na našich gymnasiích iic -\ -t? iiiaiick;t, a to

jen popisující. Zustainc zatím pi systému! Z;isadné správný smr
\ nm jest srovnávací anatomie, se zetelem k ontogenii a fyl(j-

genii. Nyní k tomu všemu jest obrácen systém vzhru nohama.
lovkem se zaíná patrn proto, aby na konci nedodržením

uebního plánu anthropologie, ili jak te se zve, somatologie ne-

byla skráccna; /.v methodicky je to vhodno, popírám. Xa tomto
stupni nejde už jen o názor, nýbrž o pochopení, a pochopí se

snáze úžasn kí^mplikovaný organismus lovka než jediná buka
Protozoí ? (S drazem ovšem vytýkám, že jde tu o morfologii, ni-

koli fysiologii.) Další dvod pro umístní lovka na konec sy-

stému jest postulát, s nímž ovšem osnova nepoítá: podání vývoje-

pisu lovka a fylogenie jeho. Tato pedchozí stadia nedají se vy-

svtliti bez znalosti nižšícli organism. Dvod ])ro ])(_'vrácený po-

stup svrchu ]:)i])onienutv ulxazuje práv, že s astni zoolf)gii tecI

pidleným ])()rádn h()S])i)(laíiti nelze. Také v ])raxi nižší ])olo\ ice

typu živoišných se probere snad rychleji nez za msíc; o proto-

zoích sotva který gymnasista má jasn pontí. Jestliže systematika

pone od protozoí, což jedin jest vdecké, mže píležitostn, a

pece pi tom postupn pibrati základní pojmy cytologické, ana-

tomické a vývojepisné, ze kterých leccos již na nižším stupni bylo

naznaeno: Protozoa vybízejí k pouení o buce, u Coelenterat se

vnucuje výklad základních pletiv, prvolupenu zárodeného, dutin)'

zažívací a tlesné, rodozmny, promorfologické symmetrie; ervi
poskytují výtený materiál k ukázání architektury tlesné, vývoje

svalstva; lenovci zvou k srovnání nervové soustavy jich a obrat-

lovc, vystižení vztah orgán vnímání k systémm ostatním

v ohledu morfologickém; pláštnci jsou naprosto nepochopitelní

bez výkladu degenerace a homologie s obratlo\ci, a konen obrat-

lovci sami poskytují k výkladm všeobecným ])ole nejširší.

Závrek morfologického vyuování pírodopisného tvoí pak
zcela logicky nauka o lovku, jenž není vzorem, dle nhož více

mén nedokonale ostatní píroda je vytvoena, nýbrž konený
produkt a souhrn velké ásti jejího díla. Z názoru toho vycházeje

mluvím o spojení srovnávací anatomie obratlovc s anatomií lo
veka, k níž ovšem ona hlavn tíhne. V této závrené stati pro-

jednávala by se soustavn i cytologie a histologie, jež v úryvcích
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za systematiky byly podán3^ Anatomii lovka by bylo i)odati

úpln a úmrn: kostra, pokud vím, bývá dosud nejpodrobnji
popisována, též i ústroje zažívací; avšak svalstvo a nervstvo není
ve svém významu a vztazích dosti jasn vytknuto. Nemíním, že by
se mla memorovatijména sval a nerv, naopak, ze skeletu mohlo by
se ješt nkolik jmen vynechat, ale ráz tch ústroj má být vysvtlen
tak, aby na tom fysiologické poznatky mohly býti budovány. —
Úmysln se vypouštjí z uiva í^yninasijního výklady o pohlavních
organech lidských. Všimnme si, že u nižších typ zvíectva ob-
šírn se popisují, ba ješt u pták se o nich vykládá, ale gymna-
sijní ssavci a lovk patrné jich už nemají. Snaha, vychovati na
gymnasiu jinochy, kterým pohlavní živ^ot je nco neznámého, jest

velmi patrná, a vím, že se nkdy tomuto šlechetnému úsilí podai-í

\yrho\ati i)sychické kieštnre. Trn pípad jest ovšem vzácný. Za
to inavidelnv jest úinek opaný. Celá na.še spolenost v té pí-
in žije jako stedovká. O pohlavních vcech oteven mluviti

je pohoršením, pohlavní perverse je každodenní zjev. Psobením
téže církve, která pohlaví ve stedovku dráždila okovy askese
k zuivým výbuchm, také te mládeži na školách se ukazuje
\ sexuálních vcech nco tajemného, nedovoleného a proto jen
k odhalení a k híchu svádjícího. Ve škole se o nich nedovdí,
ale po/.nnjí je pece, a to záhy a jen k své škod. A zrovna tak
jrn v zájiuti oné osudné moci zatajuji" se niKulýni lidem process
jejich pvodu, akt, jímž všechno žití na svt vzniká, nesmí jimi

býti poznán. Jdou pak do života, nevdí, odkud pišli a kam jdou
— Bylo by snad se lépe slušelo, stízliv vdecky uvažovati, a prost
l)rohlásiti, že úplné podání biologie žádá též úplnou znalost onch
dvou vcí; ale jde tu nejen o poznání samo, nýbrž i význam jeho

\ ýchovný. Pouení í) vzniku života lidského znamená ohromn
mnoho pro pochí)pení lovka celého; ve spojení s poznáním p-
vodu pokolení lidského je iluliiým kaiiKium iiijm iiiicllektual-

ního, nýbrž i i^ravníhf) ná/.oru svéKného.
Další vážný úkol, na Lí;\innasiu valn zaiit i|1);l\ aný, jest fy-

siologie. Z fysiologie rostlinné se nco málo probere pi bcjtanice.

.\auka ta zasluhuje obsáhlejšího podání z nejednoho dvodu. —
Pedn jsou etné zjevy životní, rostlinám i živoichm spolené,
které od ro.stlinné fysiologie daleko snáze mohou býti pozorovány
než od živoišné. Souasn leží ohromné rozšíení základních ped-
stav pírodovdeckých v poznání, že ob ty íše v podstat jsou

si svými výkony velice blízké, že život je.st jen jeden, ale že jest

sám z I /.cela osol)it< h > proti jevm m /i\ iiiiým. Vedle
toho j.soii iw-Llin\- základem l)\tí všeho o.statnílio /iv<'ho tvorstva,

transformujíce energii slunení a nerostné látky v hmoty, z nichž

živoišstvo teprv .své tlo budovati mže. Z fysiologie nejnižšího

ro.stlinstva víme, že i niení a zkáza života jest jimi p.sobena;
iiiikroorganismy, které lovku pomáhají žíti, uvrhají jej též ve smrt.
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Fysiologic živoišná, specieln lidská, mla by pirozen býti

integrující ástí studií, jež šlovou humanistická; vskutku jest z nich

vylouena. Pi ^somatologii* se ekne o ústrojích, jen k emu jsou,

jak jednotlivý dj probíhá, o tom se ne])raví. Jediné, o em se

trochu pojedná, jest obh krve, ale hned na |). dýchání, zažívací

innost jsou tak povrchn odbyty, že vlastn pi tom falešné

pojmy se tradují; o innosti svalové není ani zmínky. V hrozném
stavu jest i fysiologie smyslových úkc)n: pírodopisec jí nevykládá,

na ucho a (jko dojde ve fysice. Celý pírodopis, pokud není pod
vlivy cizími, pí mechanistickým názorem z éry du Bois Reymon-
dovy, ale vrchol jeho jest možnost tchto chou výklad. Co mže
íci fysik o slyšení a vidní.' Nic, pro nj ani neexistují, není-li

sám fysiolog. Frappantní jest píklad tento: Fysik vyloží, že v oku,

jako zvláštním pístroji optickém, vzniká pevrácený obrázek Sjíato-

vaného pedmtu. Bu sám vykne, nebo zajisté v mysli pemíta-
jícího žáka vzbudí problém: Jak jest pak možno, že pece vidíme
pímo r Zhusta ani profcssor psychologie v oktáv nedovede na tu

otázku odpovdti. A tak sr vede mládež na bludné cesty ve vd,
za falešnými záhadami. Problém onen pro fysiologii vbec ne-

existuje, v pociujícím ústroji není žádný obrázek, nýbrž práv
pocit, geometricky s obrazem nesrovnatelný. A zrovna tak výklad

fysikv o barvách fysiologicky se nedá rccipovati: onde jsou í>arvy

vlny svtelné urité délky, zde jsou to zase pocity.

Hygienické \vuování má dle osnovy jjojiti se k somatolí)gii.

Není mn vbec pochopitelno, jak hygiena mže obstáti bez

fysiologického základu. Zdraví není pece nic jiného, než souhrn

normálních funkcí veškerého organismu, a choroby, af již podklad
jich jest jakýkoli, aspo se projeví vždy porušením pravidelných

funkcí. Hygiena jest v podstat praktickou applikací fysiologie.

I musili bychom již z tohoto utilitaristního stanoviska postulovati

fysiologii, nebo hygienické vyuování jest pro stední školy nejvýš

potebno. A to hygiena v hodn širokém rozsahu. Bude to nejen

návod k s]irávné diet životní v strav i byt, nýbrž i pouení
o píinách nejobyejnjších chorob, vysvtlení vzniku nemocí
nakažlivých, k nmuž bakteriologické poznatky musí pinésti bo-

tanika, výklad o dležitých chorobách ddiných, upozornní na
degeneraci alkoholismem a jinými vleklými otra\ ami, a nesmí býti

také opomenuta hygiena pohlavní. Nebudu opakovati, co jsem ekl
svrchu o neupímnosti naší doby v sexuálních vcech; pipojím
jen, že varování a pouení je tu svrchovan i)otebí už brzo, vždy
smutných zjev není jen plno u mladých muž z gymnasia vy-

šedších, nýbrž dosti už i u samé mládeže posud na ústavech jsoucí.

K tomu ovšem nestaí hodina hygieny v jedné tíd, na to jest

teba, aby celý ústav v každé chvíli ml jen pravdu a upímnost
z^ úkol.
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Ontogenic pírodovdecká nám odpovídá otázku : »Odkud
jsme ?« Teba ješt doíci vše, a odvtiti i na záhadu: ^^Kam jdeme ?«

To práv iní theorie biologické. Pedem jsem již vysvtlil, pro
mají býti vykládány, /bývá mi íci ješt, jak. Doporuuji methodu
Dar\vinc)va »Pvodu druh*. Již za vyuování systematického v zoo-

logii a botanice, ješt více však na vdeckých vycházkách naskýtá

se píležitost, ukázati na etné variety a pechody od druh
k druhm. Celý výklad sy.stematický, vdecky podaný, vede k po-

znání vzájemné podobnosti jednotlivých skupin, srovnávací ana-

tomie nám naznauje vyvození jednch z druhých, a pibéeme-li
k doplnní ješt formy fossilní, teba jen na konec íci, že nejlépe

si tuto podobnost a i)íbuznost]iedstavíme jako skutený rodokmen —
a první ást evoluní theorie, o níž ve vd není sporu a která

má v sob tolik jistoty, jako Newtonv zákon gravitaní, jest

pedvedena. O tom, že postupnou variací vzniká jeden druh z ji-

néiio, jak v pítomné dob, tak již od vk, jsme pesvdeni;
jaká jest její píina, nevíme. Odvážil bych se ve škole ješt íci,

že jist vliv mají initelé LamarckovŠtí, vnjší podmínky, a zápas

vzájemný, a že mnoho záleží též na vnitní variabilit organismu;

ale do hypothes pírodní filosofie nejnovjší uvádti žactvo bylo

by jist docela nevasno. Pes to však veliký positivní výsledek

vždy lze z nauky té tžiti: lovk jest posud nejdokonalejším

lánkem stoupajícího etzu evoluního, jemu kyne stále vyšší

a vznešenjší dokonalost. Posledním slovem uitele pírodopisu
k žactvu bude evoluní ethika.



Botanická methoclika na gymnasiích.

(Scminárni [)r;icc pacdaj^rotíická z i. 1899.*)

O botanice platí ješt ve vtší míe, než o pírodopise celém,

že jest na gymnasiu Popelkou. Ješt na nižším gymnasiu dán

jí vedle zoologie a mineralogie náležitý podíl tím, že (dle min.

výnosu ze dne 24. kvtna 1892 . 11373) v prime a sekund jí

dáno po tyech msících na konci školního roku, kdežto díve
na jediný, k tomu v kruté zim poínající bh byla omezena. Ale-

na vyšším gymnasiu má zoologie dva semestry, botanika a minera-

logie po jedno;ii. Jak nyní se mineralogie probírá, a to zcela ve

smyslu ministerských naízení a instrukcí, t. j. jako popis mineralCi,

nanejvýš s šestihodinovou skizzou geologickou, za neobyejné ex-

tense krystallograíie, nemá pro pochopení pírody a pro orientaci

v etných praktických otázkách životních valné ceny. Jinak by
ovšem bylo, kdyby se, zavedla vedle ní petrografie a geologie;

ale takto nezaslouží takového potu hodin jako botanika. Zoologie

sama v sob má látku ohromn rozsáhlou, a pi poizování ueb-
ního plánu pomýšleno (jednostrann jako v celé úprav pírodo-

pisu) jist jen na systematiku: když srovnáme soustavu živoišnou

a rostlinnou, uznáme za vhodné zoologické systematice vnovati
dvakrát tolik asu jako botanické. Ale což všeobecná biologie?

Kde ta se probírá.^ Jindy se na to snad mohlo odpovdti:
nikde; ale te již do uebních knih nco z ní jest pojato, a od-

pov zní: v botanice. Pozdji dolíím, že práv pro mnohé její

poznatky je botanika vskutku podkladem daleko vhodnjším než

zoologie; ale prozatím konstatuji jen faktum, že zoologie na našich

gymnasiích jest jen a jen systém, a že botanika všeobecná in praxi

vskutku se probírá. Ale kdy se má probírati nauka o buce, ple-

tivech, vbec celá anatomie, morfologie a fysiologie rostlinná?

Vidíme, že na to je teba také delší doby, že na to nestaí, sit

venia verbo, zkradené tvrthodiny mezi probíráním rostlin tajno-

*) Podáváme v této seminární práci pacdayoifické pouze onu vnitn
új)lne samostatnou a uzavenou ást, kterou Theodor Novák nepejal do po-

zdj.ší práce paedagogické »Vyuování pírodopisné na gymnasiích « výše
otištné. Tu byly pejaty a opakovány hlavn úvodní úvahy všeobecné.
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snubných (jak tomu radí instrukce od 26. kvtna 1884 platné), a

dle toho bylo by žádoucno botanice vnovati tolik, jako zoolofjii.

Štstí ješt, že professor obleený do této svrací kazajky

nepatrného potu hodin vyuovacích a svázaný všelijakými šrami
instrukcí o rozsahu a zpsobu vyuování, má dv vci na své

stran: názornost pedmtu a pirozený zájem žactva. Jednotlivec

nemže jist pedlati rozvrh pro gymnasia celého Rakouska
platný; ale tolik úcty k sob a uvdomní paedagogického má
míti, aby se neídil pi výkladu všelijakými nevhodnými pedpisy
a naízeními, nýbrž dležitostí jednotlivých oddíl a vychovatelským

taktem; a již vlastní jeho úspch ve vyuování, tím více pak
prospch žactva jej vede k tomu, aby názornost pedmtu a jeho

zajímavost co nejvíce stupoval.

1'ozoruji již na dtech velikou vnímavost jak pro živoišstvo,

tak i pro íši rostUnnou, která sice nehybná jsouc tak pozornost

nevábí, ale za to poád nás obklopuje a dobrou polovinu životních

prostedk nám poskytuje.

Na gymnasium již jsem si pinesl interess pro pírodopis,

a ml jsem štstí, že mj professor pírodopisu v žácích dovedl

buditi lásku a chu ku nabývání odborných znalostí, ba dokonce
nám v praktických cvieních prpravu podával k samostatné v-
decké práci. Vidl jsem sám na sob, co znamená osoba uitelova

pi ub pírodopisné, a mohu tyto úspchy tím více piísti

svému uiteli, a jako osvdenou jeho methodu uvésti, an jsem
nkolikráte pozoroval, jak professor své žáky sám f)d pírodopisu
ofl vrátil.

Pro pítomnost nezbývá než smíiti se s dvoj stupovitostí

gymnasijního uení botanice.

I myslím, že na nižším gymnasiu má se žák nauiti, jak dí-

vati se na pírodu, má býti uveden v rozmanitost její, pokud se

bez velikého analysování jemu jeví; vyššímu gymnasiu náleží pro-

niknouti do celé stavby, poznati spojení a zákonnost pírodních

zjev. eknme to konkrétn v botanice: na nižším gymna.siu

nech pozná student všechny význanjší a dležitjší zástupec

domácí kvteny, a nkteré zvlá.št pozoruhodné zjevy cizozemské;

pro vyšší stupe patí systematický nákres ve smyslu fylogenie,

osvtlení základ rostlinné geografie, celá všeobecná morfologie,

anatomie a fysiologie, a úvod do theorií vývoje tvorstva. Když
takový obsah podložíme dvojstupovitosti, pozbývá hlavní své

vady, že totiž jedna vc se dvakrát probírá, a ukáže se jako do-

cela rozumný postup.

Xižší gymnasium nemá dle toho býti niím samostatným,
. ob ukoneným, nýbrž prpravou pro gymnasium vyšší. Co
jest mu pidleno, vypadá tuze málo proti gymnasiu vyššímu, ale

II,. ..,!., r-. \,.v;,Im •^ir.i; >0.rr..H-.
. 9



je toho dost pro urených S inésíc. Když vyi)ustíme všechny

svátky a jiné možné dni prázdna, znaí to asi 50 hodin. A za

hodinu probrati lze na nejvýše dv typické rostliny; když vpo-

teme sem asi 10 rostHn tajnosnubných a snad tolikéž cizích,

jest práv tu stanovena nejmenší míra pro poznání vyšší domácí
kvteny. Toto omezení látky nutn vyplývá z jediné pimené
methody vyuovací; je už skoro k omrzení stálé akcentování ná-

zorného vyuování, které jist zcela po právu i instrukce tak do
popedí staví. V prvních hodinách professor pinesenou rostlinu,

kterou mezi žáky rozdá, popisuje sám, a z poátku se musí ome-
ziti jen na hlavní znakj^, všech specielností se vzdaluje; na žácích

jest, aby tento popis, svj exemplá v ruce majíce, opakovali.

Pozdji možno již i neznámou rostlinu k popisu pedložiti, žákv
výklad opravovati a doplovati. S popisem rostliny, který sám
o sob dost suchý bývá, druží se zmínka o jejím nalezišti, vylí-

ení jejích biologických pomr (jako zúrodování hmyzem neb
vtrem, rozmanité pohyby a p.), a velmi zhusta, protože vhodno
bývá voliti rostliny kulturní, také vytknutí jejího užitku. Otázka,

které rostliny vybrati, nedá se všeobecn zodpovdti. Nesnáz,

že botanické vyuování poínalo v únoru, kdy žádná rostlina do-

mácí z pírody není pístupna, vyjma methodicky docela ne-

vhodné tajnosnubné, jest poslední již zmínnou zmnou rozvrhu

uebního odstranna; koncem bezna již nebývá nouze o vhodný
materiál. Myslím, že na nižším gymnasiu, zvlášt v prvním školním

roce jest dáti výhost veškerému systematickému postupu a hledti

naopak ku stídání hodn rozmanitých tvar rostlinných. Jsou
principy pirozené soustavy rostlinné daleko mén pístupny než

systematika obratlovc, ba teba i lenovc, která v téže tíd se

probírá, a vyžadují už jakousi vdeckou znalost rostlin, jež dle

nich se adí. Kniha školní nemže býti uiteli normou žádným
zpsobem, a po mém soudu jest i pro žactvo celkem zbytená.
Professor nemže vždy vybírati za v^zory rostliny' v knize obšírnji

popisované Inepipouštjíf to zhusta místní floristické pomry],
a pak žáci si zhusta myslí, že nepotebují dávati pozor na po-

zvolný výklad, ve všem se vážící na pedkládaný objekt, a že se

radji na pam nauí hotovému popisu: sklonnost k mechani-
ckému uení je zvlášt u mén nadaných žák velmi rozšíena.

Vbec pak je naprosto nevhodné slov knihy pi výkladu se držeti

nebo dokonce njaké popisy z uebnice k nauení bez pedcho-
zího ústního projednání a demonstrování ukládati. Jsem pesvden,
že pílišné dbáni knihy zmenšuje úctu k osob professora, jehož

výklad vedle pozorování pírodnin má býti pece vcí hlavní.

A stavím se zcela vdom proti zásad, nyní stále a officieln

hlásané, že student gymnasijní nemá si mezi výkladem nic zna-

menati, to že prý je vhodno jen pro universitní pednášky a vy-

vinuje nevasnou psavost. Práv k tomu jest vésti mládež, aby si
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dovedla vše dležité poznamenati, tím se odvrátí od zpsobu,
který poád více se vzmáhá u našich vzdlanc, uvádti doslovn
celé série cizích dlouhých výrok, místo co by podstatnou my-
šlénku vybrali. Xa poátku je nutno íci, co psáti a co ne; záhy
se takt posuzovací vytíbí. Ostatn v pírodopisu vbec, ale v bo-
tanice zvlášt mnoho se žáci nenapíší; pokud se rozebírá rostlina,

jest pozornost na ni poutána, a nutným doplnním a shrnutím
výkladu jest, aby profes.sor dle pirozeného objektu na tabuli

schematicky pomry kvtu i vegetativního složení nakreslil; ba
bývá také s prospchem, celý habituelní obrázek nartnouti,
'icnto nárys, jejž si žactvo do svých poznámek zanese, zárove
s pipojeným oznaením rostlinných istroj staí skoro vždy na
registrování veškerých výklad. Kreslení na tabuli je tím diileži-

tjší, že ve školních knihách, ba i v obrazových dílech, která pro
tento stupe jsou vjíodna, máme skoro samé obrazy celé rostliny,

teba velmi peliv, ano i umlecky provedené, ale pro své nuance
více kreslíské zanedbávající vdecky dležité momenty morfo-
logické. y píin flory domácí jest nedostatku úplného obrazového
díla, jejž jsme dosud pociovali, konec uinn zaiiájeným práv
vydáváním Polívkovy > Názorné kvteny zemí koruny eské.
Atlasy botanické a sbírky vývsných tabulí botanických, jichž vy-

dána hojnost, dílem ve znané dokonalé úprav a spoádání, hodí

>e výborn ku x bílení a novému vybaMiii pnil-tax. výkladem
pírodopisným získaných; ale použití jich místo pirozeného, ži-

vého materiálu demonstraního jest pípustno jen u rostlin cizích,

jež in nátura opatiti jest velmi obtížno. Vedle toho jsou nkteré
obtížnjší pípady, jako složení kvtu trav, vstavaovitých, kdež
i nejopatrnji volené píklady z pírody jsou píliš drobné a proto
nenázorné, a v tchto teprve na míst jsou veliké modely, na
kterých lze výklad provésti, ale pak hned na živou rostlinu

applikf)vati.

Podotkl jsem již, že na nižším gymnasiu soustavy není
vhodno v postupu se držeti; naopak je však duK viio, všechny
vtší pirozené skupiny domácí floru aspo v icdiiKiii vždy zá-

stupci probrati. Tomuto požadavku se bohužel zridka vyhoví;

z ád, které bývají zanedbávány, chci zde pipomenouti: z jedno-
dložných Helobieae, které by mohly býti representovány bu
žabníkem ( Ali.sma) neb nkterým rdestem (Potamogeton) a Panda-
nales, ku kterým náležejí u nás hojn zevary (Sparganium) a oro-

bince (Typha); z dvoudložných srostloplátených zhusta u nás
opomíjí se velikých ád vesovitých (Hicornes) |za píklad hodí
se ves (Calluna) neb borvka fV^accinium)!, mainovitých (Ru-
biales) u nás hojn zastoupených na p. ve svízelích (Cialium) a

zvonkovitých (Campanulinae) s adou praobyejných druh rodu
(ampanula; z dvoudložných prostoplátených asto se nedostává
n.iležité pozornosti rdesnovitým (Polygoniflorae) s rozsáhlým

9*
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rody Polygonm (rdesno) a Rumcx (šovík), a lebedovitým (Chcno-

podiaceac), jež by mohly býti demonstrovány v nkterém z hoj-

ných druh merlíku (Chenopodium). Ale nejpodivnjší jest, že

veliký rád okolinatých (Umbelliferae), z néhož celá ada kultur-

ních rostlin pochází, velmi nedostaten bývá probírán. Systema-

tický duch má býti žákm vštípen tím, že kolem zmínných,
obšírnji popisovaných zástupc se kupí druhy píbuzné; to nesmí

býti zas výet jmen, teba i s krátkými popisy, nýbrž zase pod-

kladem tu jsou živé rostliny. 1 sebe chudší floristicky krajina po-

skytne materiálu dost a dost. a konen i botanická zahrada, jež

by nemla žádné stední škole scházeti, slouží k jeho opatování.

Ale i zde je potebí míry; jednak nenakupiti na jednu hodinu

více než deset probraných rostlin vbec (v prime i tohk je mnoho),

jednak nepedkládati adu druh málo od sebe se li.šících. Pokud
je možno specifickou rozmanitost domácí flory poznati gymnasi-

stovi, odkazuji uvedení do ní hlavn — do pírodovdeckých
exkursí. I kulturní rostliny cizí jest lépe pipojiti k nkteré rost-

lin domácí, než probírati samostatn podle obrázk, protože

živých explá snad žádné gymnasium si opatiti nemže; výjimku

tvoí ovšem nkteré nás docela daleké a charakteristické typy,

jako palmy.

Teprve ku konci sekundy jest ])imeno podati syste-

matický pehled jevnosnubných. A dle jakého systému Žádný
moderní pírodopisec nesáhne k jinému, než pirozenému, a spo-

kojí se tím, když objasní rozdíly mezi nahosemennými, jedno-

dložnými a dvojdložnými rostlinami, mezi tmi zase rozliší prosto-

a srostloplátené. A pi tom nespokojí se slovnými definicemi,

nýbrž ukáže, jak v celé ústrojnosti ony tídy se rzní. Toto objas-

nní jist nezabere tolik asu, jako pacdagogy asto doporuovaná
a pírodopisci dávno do historie odkázaná a z \dy (i univer-

sitních pednášek) vylouená soustava Ivinnéova. Pi vší úct,

kterou chováme k práci svých vdeckých pedchdc, nemžeme
vbec na gymnasiu, kde nám as na pítomný stav vdy nestaí,

njakou historii její pedkládati, tím mén však tam, kde pravdu

mluviti je první a poslední povinnost, vykládati jejich omyly.

Umlá soustava Linnéova je dílo ist schematické, od povrchních

znak vycházející a ku povrchnosti vedoucí: jí odchována ada
tyinky a nlky poítajících botanik, kteí s »Balgzoolog}'-- sklá-

dali ono pokolení komických pírodopisc, pedmt nekoneného
výsmchu literatury i pseudoliteraturv celéhf) století. Xad to se-

xuální soustavou dostanou se k sob rostliny pirozen velmi

vzdálené, a roztrhnou do rzných tíd nejen celistvé eledi, nýbrž

i nkteré dobe ohraniené rody. Ješt v nkterých analytických

klíích se drží tento primitivní systém, ale ani ku urování rostlin

pro kolísavost potu tyinek, základního to dlidla, se zvlášt

nehodí.
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Per parcnthcsini zde nco o urování rostlin. Jen povzbuzení
zasluhuje snaha žák, jméno a píbuznosti každé rostliny, kterou
naleznou, se dovdti, a každý uitel ochotn urí všechny rost-

liny, které do školy z vycházek svých pinesou; ale na nižším
L^ymnasiu urovati systematicky dle klíe jest ukvapeno, ani

žáci neznají dost rostlin, s nimiž by mohli sob nové srovná-
vati. Le také na vyšším gymnasiu nanejvýš soukrom nkteré
zvlášt o vc se zajímající jednotlivce professor mže k tomu vésti,

ana soustava našich klí (jmenovit jediné eské doporuení
hodné > Analytické kvteny^< Cclakovského) jest obtížná, práce
wžaduje mnoho asu a cviku.

Do druhého bhu botanického vyuování, sekundy, náleží

též probírání rostlin tajnosnubných. Zasluhovalo by vbec zvláštní

úvahy, jak u nás nejen ve školství stedním, nýbrž i na vysokých
>kolách a v celém ruchu vdeckém, tebas i floristickém ruchu
ti to poloviny celého rostlinstva jest si všímáno. Pirozený, populární
interess se k ní nenese, nanejvýš k hibm a lanýžm jako po-
travinám a lahdkám; ale ohromná dležitost jejich v ekonomii
pírodní, škody, jež rozmanití parasiti z íše kryptogam v hospo-
dáství polním a lesním psobí, s vdeckými finessami nejnovji
jirovádné, a prastaré, užití mikroorganism rostlinných v hospo-
dáském i jiném prmyslu, tsná souvislo.st studia nkterých mikro-
skopických hub s lidskou pathologií — nehled ani ku neoby-
ejné theoretické zajímavosti - by k intensivnímu zabývání se

tajnosnubnými pímo vybízela. Hlavní závadou jest tu obtížnost,

a eknme hned i nákladno.st tohoto studia, k nmuž se proto
málo kdo u nás olirací. To brání té/, na gymnasiu se jimi obšír-

nji zabývati, jako objektem jiiliš unavujícím. Pes to nelze po-
minouti je píliš zkrátka, naopak má býti pi probrání asi deseti

typ, hodn charakteristických, již v sekund upozornno na d-
ležité vztahy, které jsem svrchu shrnul, a na rozmanitost nemenší
než u kvtných rostlin. V sekund se stává zárove drobnohled
siíilým prvodcem botanického vyuování. Již u kvtných rostlin,

pi píležitostném výkladu o pylu, pokf)žce rostlinné, bukách,
cévách a p. jediný pohled na mikroskopický preparát poskytne
vtší užitek, než dlouhé definice, které se hned zase zapomenou,
tím nutnjší je to pi orgánech rostlin tajnosnubných, u nichž

ukázání skuteného p<(hn('Mi jcvt identické skoro s mikrosko-
pickou demonstrací.

Teba ješt nco promluviti o zkoušení a domácím úkolu
žactva. Naše officielní pedpi.sy .stále kl.adou váhu na to, aby
zrovna pl hodiny vnováno bylo výkladu a stejn zkoušení. Mám
/a to, že professor pírodopisu, kterému tak rozsáhlý pedmt a

tak skrovný poet hodin jest pidlen, nemže si dovoliti luxus,

j)oU)VÍc toho skrovného asu stráviti vyvoláváním žák. Hlavní
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Úloha školy je pece uili, a známky jsou vždy jen schematickým
ocenním vdomostí žák, niím, co by mlo positivní cenu.

A pak pedstavuji si, že vyložené již názorné vyuování, jakmile

se nejedná o vci naprosto nové, bude se jeviti jako rozmluva

mezi professorem a žactvem, a z úasti a ])ocho])ení, které pi ní

se jeví, mohou se již oceniti vdomosti a vlohy žactva. A má- li

býti systematické zkoušení: af je to opakování rozbor v pe-
dešlé hodin podaných, na objektu neb aspo obraze, ale nikdy

a neklesne na odíkávání nauených partií z knihy. Každým zp-
sobem však staí k tomu, není-li veliký poet žactva ve tíd —
také jedno zlo, které neobyejn stžuje poznání žactva uitelem
a postup uebny iní zdlouhavým — vždy asi tvrt hodiny. Píro-

dopis se bohužel pokládá de facto i de nomine od žactva za

pedmt druhého ádu; to pesvdení vyvrátiti jest tžko, a jak-

mile professor svj pedmt ponkud v popedí, ba jen do .stejné

áry s ostatními staví, neujde výtce petžování žactva. Ale
pi tak názorném zpsobu vyuovacím, jaký je pro pedmt sám
žádoucí, je možno toho docíliti, že žák pozorný a jen ponkud
vnímavý vtšinu uiva již ve škole si osvojí, a že domácí píprava
není znaná.

Kdežto na nižším gymnasiu methodologicky akcentováno, že

píroda, objekt, je pramen všeho vdní, a tak uveden adept do
pírodních vd pravidlem: »Noli iurare in verba magisti*, na
vyšším gymnasiu bude ukázán zpsob, jak se dívati na pírodu
sub specie aeternitatis, jak jíti po stopách jejích zákon. Díve,
a vedle toho ješt má býti doplnn základ znalostí floristických,

z dívjška pinesený. Stálým prvodcem výkladu jest tu drobno-
hled, v ásti fysiologické mimo to experiment. Poátek bhu
školního uprosted zimy vede k tomu, aby se jjoalo systema-

tickým probíráním tajnosnubných. Akcentoval jsem již díve d-
ležitost toho oddílu rostlinstva, a zajisté i pi nejvtší restrikci

nemžeme jim vnovati mén než 4 nedle. Partie tato zárove
se výborn hodí ku nastínní fylogenie ve velkém stylu: zde

možno ukázati, jak k rostlinám jednobunným, znenáhla víc a

více rozvtveným, se pojí rostliny vícebunné (zvi. u hub a as),

jak plodnice a vbec celé vznikání výtrus je komplikovanjší
u výše stojících rostlin; u mech lze analogií protonematu s a-
sami, tobolky s listem kapradin ukázati rozdíl a zárove pechod
mezi rostlinami bunnými a cévnatými; u cévnatých tajnosnub-

ných možno vyložiti, jak rozlišení makrospory a mikrospory a

stálá redukce z nich se vyvíjejícího prothallia ukazuje pímo na
vajíko a pyl kvtného rostlinstva. Bylo by teba také rozhled po
rozmanitosti skupin rozšíiti; tak z hub schází v uebnicích a ne-

probírá se veliký shluk Pezzineí, jež v echách jist nkolik set

druh mají; Pyrenomycetinae ješt daleko etnjší, jsou též nedo-
staten zastoupeny jen složitou palikovicí (Claviceps), kdežto
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o jednodušších tvarech se nemluví nic; podobn mechy jatrovko-

kovité nejsou dosti representovány chástovitou Marchantií, aspo
jedna neb dv listnaté formy, Jungermanniaceae, by mly býti

uvedeny; rovnž mechy pravé by se mly aspo ve 20 nejhoj-

njších a nejtypitjších druzích ukázati. Pi probírání tajnosnul)-

nych nelze mnoho navazovati na gymnasium nižší, a proto vtšinou
totéž názorné vyuování, jako onde, jest na míst, jen strunjší
a do hlubších pomr zacházející; vedle systematicky- fylogene-
tického zetele platí tu normy užitkové, které jsem s hora vytkl.

Rostliny jevnosnubné mohou pak býti i)rc»bírány, pokud
momentanní píležitost není píinou odchylky, celkem v jjoádku
l)irozeného systému, nebo v pírod jarní i letní nebude nikdy
nouze o pimené representanty. Bude sotva možno mnohem
více rostlin probrati, než se stalo v prime a sekund, a tu je do-

l)oruení hodno, pi vtších ádech vzíti za zástupce rostlinu jinou,

co na nižším gymnasiu vyloženo, strun jen rekapitulovati, nové
znaky, na obtížnjšícli poznatcích založené (jako povaha kvten-
ství, složení semene a p.) jasn vytknouti, a okolo popisovaného
druhu seskupiti zase jen nepíUš znaný poet píbuzných, které

bud erstvé, neb aspo v dobrých herbáových exempláích a zá-

rove vyobrazeních možno ukázati. Nov pes to bude nutno
])edvésti nkteré ád\-, mén etné, ale pes to zajímavé neb njak
(líiležité; pro krátkost asu jist odpadnou nkteré drobnjší e-
ledi, jichž floristického poznání jinde musí býti docíleno. O cizích

rostlinách, kterých pomrn více zde se uvádí, platí totéž, co na
nižším stupni: pipojiti je, pokud možno, k domácím. Na exotické
rostliny také j)imen se poutají líení jednotlivých krajinných
vegetací, jež doplují vhodn botanické krajinomalby; do sou-

\islého njakého výkladu z rí)stlinné geografie pouštti se nedo-
volme as.

Dle osnovy náleží do kvinty též nástin všeobecné botaniky,
.1 tím též leccos z všeobecné biologie.

í*ro kvintana jsou, bez obalu eeno, tyto vci velmi ob-
tížné, ale professor pírodopisu, nemaje slovo v septim a oktáv,
kde zralejší již posluchai by byli, nemže je íci než zde. Jak-
kfjli bylo by si i)áti, aby ani zoologie všeobecná nebyla vylou-
ena z kruhu uiva gynmasijního, pece ku mnohým základním
faktm i pomyslm cytologie, histologie a fysiologie vede mno-
hem pohodlnjší cesta z botanik) ik v z živoichopÍMi |i/ \v\()j

historický nás pouuje, o snadnj.ší je ])í)znati buku rostlinnou,

kterou uvidíme na každém eze bitvou, než l)uky tla zvíecílu),

které zhusta teprv na zbarvených mikrotomových ezech možno
pozorovati; buka rostlinná je i>roti .sousedním ohraniena i>evnoii

a zetelnou blanou cellulo.sovou, buce živoišná i> nto obal srh.i/í

i má jen neurité kontury. Zrovna tik jest i u pletiv rostlinných
i živoišných. Rostlinná fysiologie, a o mnoho mladší fysiologie
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lovka a zvíectva, v mnohých svých oddílech, zejména co se vý-
živy týe, má již daleko jistjší poznatky než ona, a nad to pro-
blémy rosthnné fysiologie jsou vtšinou daleko prhlednjší,
než onde.

Jde nyní o as, kdy tyto všeobecné vci vykládati. Morfo-
lo<4Íi kvtu a plodu, ovšem s vylouením všeho memorování ter-

min, které jen vnjší popisné znaky oznaují, je nejlépe probrati

v systematice je\ nosnubných r(»sth'n; ostatn z té ásti mnoho již

známo z nižšího gymnasia. Ale ostatní oddíly na systematický
popis navsiti je tžko. U nich je teba samostatné pednášky,
a to v rozsahu aspo 8 hodin (absolutn velice málo, ale rela-

tivn to znaí celý msíc, ptinu všeho asu vyuovacího). Hodiny
takové, které však celé by mly býti vnovány všeobecné bota-

nice, aby žáci nebyli petíženi tímto abstraktnjším uivem, a aby
práva systematiky nebyla zkrácena, vloží profcssor mezi hodiny
systematické. Pokud se formálního podání týe, je zde docela na
míst forma akademické pednášky, ve které se úpln mže po-
dati celá souvislost zjev; každé rozkouskování, k nmuž obvyklý
zpsob vyuovací vede, bylo by jen na škodu. Tane mi na mysli
zpsob universitní pednášky z experimentální fysiky, ve které
nepipadá vtší podíl slovu professora než demonstracím; v cyto-
lo<TÍi a anatomii to bude ukazování mikroskopických preparát,
ve fysiologii skutené pokusy. Tím zárove chci íci. že nemá
])rof(\ssor mnoho mluviti o vcech, kterýcli ukázati nfuui/.c; ne-
bude jist nesnadno opatiti bu hotové preparát}-, nel) ku uká-
zání nkterých pohyb uvnit buky živé rostliny: takovým de-
monstraním zpsobem mohou žáci seznámiti se s povahou .stn

bunných, obsahu jjlasmatického a jeho proudním, zrny škro-
bovými, chlorofyllovými, aleuronovými a jinými, uloženými v plas-

matu, na pimen zbarvených preparátech se ukáže i rznost
plasmatu a jádra, a též nkterý z karyokinetických obrazc je-

vících se pi dlení buky. Ovšem k tmto demonstracím, nemá-li
spoteba asu býd píliš veliká, je teba nkolika drobnohled;
ale dá se ekati, že tak dležitý nástroj ve sbírkách ústavních
nebude v exemplái jediném, snad dokonce praehistorického stáí;

nad to professor sám, chce-li nco vdecky pracovati neb aspo
postup vdy stopovati, jjotebuje nástroje svého, jejž v nutném
pípad jist k použití v ústav propjí.

Co se rozsahu uiva morfoloiíického týká. jest u ná- uží-

vaná školní kniha Rosického dosti dobrým rei^ulativem; výborný
návod jak k poátkni vlastního studia, tak ku pedvádní mikro-
skopické botaniky ve škole podává Strassburger ve svém »Malém
botanickém praktiku*,*) podobn jako pro lysiolooii technické

*) Jest to vlastn- výtah z obsáhlé knihy »Das botanische Praktikum*
téhož autora.
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pokyny hledati jest v Detmerové »Das physiologischc Praktikum <;

výbor zvlášt z druhého spisu musí býti co nejskrovnjší, ana zají-

mavost látky vede snadno k obšírnjšímu rozvádní. Z histoloí^ie

staí asi za hodinu probrati rozdíly mezi pletivy parenchymatickým,
prosenchymatickým, sklerenchymatickým a mezi nimi stojícím kol-

lenchymatickým, ukázati na pvod jejich vesms z parenchymatického
pletiva, nestlustlých to, celkem' kulovitých bunk, vysvtliti složení

deva a lýka z cév, sítkovic a prvodných bunk, vesms vzhledem
k fysiologickým funkcím. S morfologií vnjší neradno se mnoho
zdržovati; zvlášt na p. fyllotaxie, jak se vtšinou (i v odbor-

ných spisech) podává, vede k omylnému schematisování, jehož

v i)írod není.

Rostlinná fysiologie jest skoro všechna pium desiderium pro

gymnasia; ostatn, jaký div, když sám první kulturní ústav národa
eského, universita, nemá stolice pro ni, a ten, kdo chce ji stu-

dovati, bud zcela vlastní pílí musí si osvojiti methodu a znalosti

z knih, neb jíti za pouením do ciziny. Jak jsem již s drazem
vytkl, bude to experimentální fysiologie, s výkladem anatomickým
jednotlivých orgán. Výživa rostliny z minerálních hmot mže se

pedvésti asi ve tech vodních kulturách, jedné v úplném roztoku,

dvou v neúplném, bez nkteré podstatné soli, na p. jednou žele-

zité po druhé fosforené; tak ozejmí se i složení tla rostlinného.

O assimilaci chlorofyllové povídají školní knihy dost a dost; ale

tu zas je teba ukázati, že kyslík se skuten produkuje, nejlépe

jednoduchým jímáním bublinek ucházejících z poranné vodní

rostliny; k opanému pokusu o vydychování kyseliny uhliité

z ástí nezelených, neosvtlených nebo rychle se vyvíjejících hodí

se dobe klíící boby. Ze škrob vzniká v listech assimilaci, a to

jen na místech osvtlených, možno markantn demonstrovati po-

lejíením partie listu .stanniolem, a po úinkování svtla a odstra-

nní chlorofyllu lihem, když zbarvíme partie škrob obsahující

iodem do ernomodra. O assimilaci dusíku vzdušného se ve ško-

lách dosud nemluví; pes to, že výzkumy o ní jsou velmi nové,

mají ohromnou dležitost vdeckou a praktickou, i nemly by
býti ve škole ignorovány; experiment bohužel vyžaduje nkolik
msíc, a netnže býti jiroveden. Co se chemické stránky týká,

nemže profcssor mnoho objasovati, ana prprava z organické

chemie není žádná; o njakých konstituních vzorcích není ov.šem

ani ei, a jen pibližn možno naznaiti souvislost na p. cellu-

losy a škrobu s cukry, tch s organickými kyselinami a alkoholy,

a zmíniti se k vli všeobi-cnému interessu o medicinálních alka-

loidech; složení bílkoviny ostatn ani exaktní vda nezná. Rozvá-

<lní látek po tle rr)stlinném prolínavostí se znázorní známým
f\ sikalním pokusem diosmotickým; dráhy možno ukázati bud po-

ranním živých rostlin, neb zavedením barevných tekutin do
vnitra. Konen pi fysiologii vzrstu možno uiniti nkolik m-
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cní na mladých rostlinkách pomocí tušových znaek, holiotro-

pismus, j^cotropismus se ukážou na rostlinách v živé pírodo neb
v kvtináích, podobn pohyby rostlin oplétaných a j., a tak možno
fysiolo<TÍi uzavíti. Pístroje ku zmínným pokusm potebné dodá
inventá i nejchudšího fysikaln chemického ústavu. Pi zkoušení
této všeol^ecnc ])()taniky omezuje se professor, aby mu nemohla
výtka pelé/ování býti uinna, na kratiki' roumi' svých \ýklri<l{i,

které teba i nadiktovati na konec mže.

Dovršením botanických výkladu je n;\r\s cxoUiní thcric

živého tvorstva.

Theoretické vylíení vzniku rostlinstva není u/ oxšem ped-
mtem zkoušení, ano pipadne na poslední hodinu mb dv ped
ukonením roku; k tomuto jist povznášejícímu závru se pojí

pirozen vybídnutí k dalšímu, samostatnému vzdlávání a nazna-

ení jeho pramen; pes tento konec jist i v píštím ase nebude
osoba professora daleka vdecky snaživých jednotlivc.

Dodatkem chci krátce pojednati o dvou pomocných zaíze-

ních, která mohou býti velikou podporou vlastnímu soustavnému
vyuování. První z nich jsou vdecké vycházky. Výlety se na
gymnasiu konají / dvod hygienických, zetele to ji.st správného;

ale píioflovédccká vvch;izka bývá ron jedna, nanejvýše dv, a

to ješt ve tídách, kde není pírodovdeckého vyuování, není ani

pírodf)vdeckých e.xkiirsí. Ve škole ])odáine adu jcdnotlix o-ii, a

mluvíme o všeobecném souladu, ale ukázati mžeme tuto harmonii

jen v pírod samé, mnohé vztahy, jako botanické formace, zmny
rostlinného tvaru dle stanoviska, vzájemnost mezi geologií, klima-

tem a vegetací dají se pochopiti jen oitým pozorováním a pro-

vázejícím to vysvtlováním. Ve škole mimo to se pedvádjí ti

oddlené íše pírodnin, venku vidíme neustálé pronikání jejich

inností. Xa vycházkách tch sebrané rostliny jsou základ herbáe
žák, který slouží v rocích, kde není botanického vyuování, ku
obnovení a osvžení vdomostí systematických. Ten úkol by ml
ve zvýšené míe pipadnouti exkursím, každoron by mly býti

v jedné tíd asi tyi, a také tam njaká, kde není vyuování
pírodopisného. Tím by se kontinuity, dvojstupovitostí nynjší
formy docela zmaené, ponkud pece dalo docíliti. Je to, ])ravda,

obtížno i^ro professora, který má 20 hodin týdn, ]:)okaždé ješt
pl dnr, neb snad celý den vnovati žactvu (více než 50 žák na
jednu xycházku bráti nelze! aby káze a vyuovací úsjjch ne-

utrply). Pes to pi dobré vli a trošce obtavosti aspo ásten
by úspchu exkursí mohlo býti docíleno. Nedovedu si pedstaviti

pírodopisce, který by týdn nkolikrát nevyšel k vli sob do
pírody; nuže, a vždy jednu z tchto vycházek vnuje žactvu

svému. Ovšem nikdo nebude na nm žádati, aby pro tyto své

zvláštní snahy ml ješt nové výlohy: ale náhrada by se dala
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zjednati snadno: jednoduše peníze, které vnují se na tlo i ducha
ubíjející gymnastické hry, vnovaly by se na vycházky, pi nichž

se tlo otužuje a osvžuje, a duch bystí.

Professor má míti všechny žáky rád a všem svou snahu v-
novati, a jist pímé jeho mysli daleko jest všechno protžování,
každý bude ])osouzen spravedliv dle vdomostí svých; ale po
povinnostech spravedlivosti jsou ješt jiné. Jest omyl v našem
celém gymnasijním zízení, že mítkem jsou všude žáci prostední,
to jest dostatení neboli podprmrní, a tak se vychovává pímo
systematicky pokolení prostedních, chabých a ke všemu lhostej-

ných lidí. Ta vc je tžký problém nejen paedagogický, nýbrž
vbec ethický a sociální, jaká škola a co vbec dlati s tou massou
málo schopných lidí, kteí nyní vyšedše z gymnasií, plní úady a

snad i jiná dležitjší a zodpovdnjší místa.- Nechci se proto zde
do nho pouštti. Ale na jinou stránku této chyby chci upozorniti:

pod zástrou spravedlnosti ke všem provádí se nevšímavost k žá-

km vynikajícím, kteí se mohou státi hybnými momenty spole-
no.sti. Nkdy se mi zdá, že uitel, který ml jednoho vynikajícího

žáka, tím více uinil, než vychováním tisíce lidí obyejných. —
V každé tíd >r najdou jist aspo dva žáci, kteí mají zvláštní

zájem i)írodopisný, a pm ty na vyšším gymnasiu (ovŠcm pro

všechny jeho tídyi jsou výborným povzbuzením mikroskopické a

anatomické kursy. \' nich se vyvine úplná intimita žák s pro-

fcssorem, a když \ tch nkolika hodinách (snad jednou za 14
dní) se vnuje malému kroužku šesti až desíti žák, mže dosti

daleko je vésti ku methodám vdeckého zkoumání, a znamenit
rozšíiti vdomosti jejich; snad aspo nkterý z nich stane se od-

borným pracovníkem v pírodopise, jako léka vnikne hloubji do
vdeckých základ medicíny, anebo jako vzdlanec vbec zachová
si interess pro vdy pírodní.

Pírodopis nese sám s sebou, že pi jeho podávání užívá

professor vždy jen stízlivých výraz vdeckých a pracnou indukcí
postupují oil jednotlivých zkušeno.stí ku v>( oIk ( ii\ ni zákonm,
ncznaje lesklých frásí a hmotivých hesel. AI \i(li i nepatrný
chloupek a mikroskopickou sponu pozoruji -uh -jx (u aeternitatis,

a škola, jež za ní v i)rol)ouzení myslí rychleji neb zdUjuhavji po-

stupuje, ji>t(' nezajxjmene, že ]iíro(lo|)is, vyšed od každodenních
a ne])atrnvch zjev, vy.slovil prvin' -> \('(le(kou pn ^no^tí thi-orjj

e\()lucionismu, jež hýbe duchem >toletí: i iu\ piírodopisci máme
nemalý podíl na všeobecné kulturní práci, revolucionování duch.
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Rašeliny Ždárskéliu i)olioí.

(^Psáno roku 1900, otištno ve »Vesiníni« téhož roku.

TcmM'- ve Stedu ech sjednocují svoje prcjudy s nádlierným
tokem Vltavy dv hojnovodé eky: Berounka a Sázava. Be-

rounka tém neustále protéká lidnatými kraji prmyslnými, nej-

díve vinouc se uhelnou pánví Plzeskou, pak zas pod rudonosnými
stránmi Brdskýnii, a konen mezi vá])encovymi lomy eského
siluru a devonu; Sázava klestí si cestu mezi prahorami chudé,
ídce obydlené vysoiny eskomoravské, jediné znanjží msto,
Nmecký Brod, na své pouti spatujíc. Proto též poíí její, teba
pvab krajinných nepohešuje, málo jest navštvováno, a rozlehlé

jeho kraje též pi ])írodovdeckém výzkumu Cech mén než jiné

byi\- jMopátrány. Chci tedy tenáe uvésti ku samým ])ramenm
Sázav.ským na hranici ech a Moravy.

Chceme-H onu krajinu navštíviti, snad nejvhodnji za výcho-
dišt zvolíme malé moravské msto Zár, drahou nyní s Nmeckým
Brodem spojené. Dle nho má jméno prahorní, hlavn rulová a

žulová vysoina, která odtud smrem severovýchodním se rozkládá
a na moravské pd v úvodí Svratky vrcholem Devíti skal nej-

vtší své výše (837 ;«) dostupuje. Z malé ásti této vysoiny, v níž

vynikají moravský ertv kámen ili Tisvka (79() m) a pohraniní
Kamenný a Sindelný vrch 18OI a 802 w), bére své prameny
i .S;i/.ava.

Již msto Ždár leží ve výši asi 570 ni nad moem; odtud
jdeme po silnici i)roti toku Sázavy nejdíve do vsi /rfáru zámku,
jíž výstavnosti dodává úhlidný zámek s klášterem a malebnosti
I)<»flivný hvzdovitý kostelík na »Zelené hoe nad pkným ryb-
níkem .stojící. Pak uvidíme Sázavu v drobných oklikách vinoucí
se lukami ku rybníku a dospjeme do rozlehlé vsi Polniky v Ce-
cliách už ležící. Hned za ní blýská se hladina rybníka Hamrov-
ského, jej sleduje rybník Stíbrný, a o nco dále Železný, zcela

již lesem obklíený. Po jeho stran vytéká mladá Sázava v bujných
peejích, a hndá její voda eí se v blavou pnu.

tvrthodinová cesta nás dovede od nho na hráz » Velkého
Dáka*. Pohled s hráze té jest vskutku pekvapující. Na jihu po-
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(llouhlý rybník, jejž jsme minuli, Ic/.i \ li-ni kotlin, a na l-^onci

jeho, v dálce skoro kilometrové, prokniil;iv;i listnatým -stromovím

nékolik domk »Na horním hamru«; pímo jxkI hrá/.í, na níž sto-

jíme, dere se voda nk-olika ])roudy, ba /, icdnoho otvoru vy.->tíi-

kuje v podob malého vodotrysku. Na stran severní šíí se veliko-

Icpý vodojem Velkého Dáka.

Po ploše asi (hou tverených kilometru prrxtírá se jelio

hladina, kolkolem smrinami lemovaná; jen na dxou místech ú/.kvch

dosahují k nmu moálovité louky. ílojno^-t vodního i)iact\a pluje

po rybníce a poletuje nad ním, ale neslyšíme jeho kiku, \ -e ])!(-

hlušuje zvuk vln narážejících o hráz a hukot prudk('ho \ íiu, jenž

strhuje v sebe spousty vod rybníka, by je na druhé >tran(' \ ])é-

nivém vodotrysku vychrlil. Mezi velikými eskými rybník)- \ \nik.i

»Veliké Dáko« svou polohou 610 7// nad hlad. moí-kou; to i)atrno

jest i na opozdlé dob kvtu stromoví: jeáb\- na jeho bezích

ješt v ervenci se honosívají bílými kyticemi Ivvétii.

Lesy, jež rybník tento obkliují, jsou jehlinaté, \(tsinou

smrkové, sem tam buky promíšené; pda jich jest pokryta etnými
struhami, v nichž spatujeme, že svrchní vrstva jest tmav.l, xodou
prosáklá rašelina. Xa travnatých jich místecli, jež zdol)ena jsr)u

statnými hajními starky (Senecio Fuchsii), l-:ruštíky I!pi])acti>

latifolia), kokoíky (Polygonatum vcrticillatum ) i nžnými kvty
hruštiky (Pirola minor) a scdmikvítku (Trientalis europaeai a místy

pecházejí v lesní palouky, pobíhá hojnost srních rodin; v koru-

nách strom dovádjí veverky, a zpívají a pokikují ptáci. Ale

zajdeme-li na západní kraj rybníka, máme ped sebou les rázu

zcela jiného — jsme na typické rašelin.

Pírodn nejzajímavjší ásti dalekého okolí vnujeme tu více

pozornosti. Z rašelinné pdy okresu Pibyslavského, jež dle stati-

stiky zemdlské rady (z r. 1885) pokrývá 162'8 ha, jist pes po-

lovic zaujímá plocha kolem Velikého Dáka. Mlké rašelinné

vrstviky jsou již as hodinu severn odtud u Krucemburka na

lukách: pod vrstvou '^l-im mocného luního náplavu mladšího (al-

luvia) je tam ^/h /;? rašeliny; podobn daleko na jih i pod luní
pdou u Polniky lze pozorovati ješt výbžky raŠeliniska. Ale na

ploše asi ^itkvir pi Uáku dosahují vrstvy rašelinné mocnosti

znané; smrem ku vesnici Radostínu je dosti rozsáhlý prostor,

kde rašelina se vylupuje, a tam pozorujeme, že ložisko její jest až

4 metry zhloubí. Geolo<;"ické pomry rašeliništ dají se zcela dobíe

pouhým pozorováním okolního terrainu poznati. Podél celého vý-

chodního úboí Železných a s nimi souvisejících Žárských hor,

útvaru to prahorního, jest uložen úzký pruh útvaru kídového, jenž

v jižní ásti své, mezi Krucemburkem a Zdarem, zárove s vy-

stoupením hor Žárských znan byl zdvižen. Z ásti jsou kídové
vrstvy, turonské opuky a cenomanské pískovce rozpadlé, a v je-
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jicli bezprostední blízkosti utvoil se z nich jíl stáí alluvialního.

Tyto vrstvy jílové jsou vod neprostupným podkladem, na nmž
leží mlké rašeliny u Krucemburka; ale rašelina u Dáka spoívá
na nejspodnjších jílovitých vrstvách cenomanu. O stáí rašeliništ

toho svdí, že nalezeny byly v nm pníky borovice s pryskyicí
zmnnou v minerál ichtelit (uhlovodík o složení nejspíše Ci:. H28).*)

Rašelina u rybníka Dáka jest typu vrchovištního, a sice

v podstat sphaonetum: pda jest kryta houbovitou pokrývkou
rašeliníku, výhradn skoro rašeliníkem ostrolistým (Sphai^num acu-

tifolium), a jednotvárná podoba jeho jen tím nabývá ponkud roz-

manitosti, že každých 10 krok barva toho koberce se mní: ze

svtle zelené pechází do žlutavé, oranžové, ba místy ist ržové.
Ostatní mechy mají tu úlohu velmi podízenou; nejvíce ješt z nich

se vyskytuje Aulacomnium (Gymnocybe) palustre. Kdežto vtšina
roste ve vysokých kobercích, místy tvoí kupky složené z nízkých
individuí; když vytrhneme takový trs, spatíme, že hustá sple
odumelých spodních ástí lodyžních a koenového vlásení jest

celá prohlodána komrkami, drám mycí houby nencpodobnými:
zbudovali si v kuj)ce takové mravenci svoje obydlí.

S Aulacomniem .smíšen bývá též mech se >iln \ Initými listy

na konci .-ittikovit skupenými, Dicranum unduhitimi. Jinde mezi
rašeliníkem spatíme skupiny tuhého, temnji z( !t iiého mechu:
máme tu l'olytrichum j^racile, s hojnými »kvéty« a tobolkami. Pa-

ezy z rašeliny njící, vtšinou již také v zemitou a drobivou
hmotu promnné, mají na sob celou pokrývku jatrovek promí-
chaných lodyžkami i tobolkami modrozeleného míšku Tetraphis
pellucida, na jiných jsou polštáky Aulacomnium androgynum nebo
skupiny Webera nutans. Z vyššího rostUnstva zvláštní ráz dodává
raštlin borovice bahenní, Pinus uncinata. Její tmavé jehlií, ne-

vysoké kmeny s hustou korunou, po celé ploše r.-i>rliništ rostoucí

a valnou vtšinou stromovit vet^etace tvoící, skládají nízký les,

jehož pochmurný vzhled na první pohled oku jest nápadný.
A smutek rašeliništ zvyšuje i hluboký klid, neperušený ani

zpvem ptactva ani skokem lesní zve; ba také vítr v nízkém
str(»moví tlumí svoje zvuky. Sem tam vmíšeny jsou, zejména pi
krajích vlastního rašeliništ sphagneta, mezi bahenní borovice
i stromy a kee jiné. Na místech sušších vyskytují se obyejné
lesní stromy, smrky a buky; v moálech, kde ustupuje rašeliník

osticím, jest hojn olší (Alnus í^lutinosa et incana) ve spolenosti
krušiny (Franj^ula alnusi; jinde uzíme chlupaté ratolesti ol.^e py-
rite (Betula pubescens); hojn se vyskytuje tu forma její carpa-
tica o li.stech zcela lysých, dosti hrub pilovaných.

*i Geologické pomry podány na základ prán- prof. Krejího a inž.

Iliimhackra: »Vysv»'tlivky ku geologické mapí- Hor Železných* viz Archiv
I)rí) pirodovédecký výzkum ('"ech díl V.

Tln-oiU>r;i N.iv.tli;i M.-ui vylirim. 1(1
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á>U'nr po kraji, díliMn i stícdcin i"aš(lini>t(' v(xle vo7,(>\,i

cesta, celá dláždná tenkými, na pi položenými kmeny. Po stranácii

jejích vtšinou pda jest vyšší, a tam rašeliník mísí se s rozmani-

tými rostlinami vesovitými. Samými rašeliníky (Sphagny) se pro-

plétají a je obepínají nifovité stonky klikvy (Oxycoccos palustris),

drobnými, tuhými, vespod sivými lístky pokryté, na dlouhých
stopkách nesouce na poátku léta ržové kvty s rozestenými

plátky, v pozdních msících rf)ních již ervené, trpké bobule; v sou-

sedství jich bydlí nizounké, ;\\c zde neobyejn hojné úzkolisté

kíky kyhanky (Andromeda poliíbUa). Sem tam ustupuje jim

i rašeliník, a zárove druží se k nim viochyn (Vaccinium uli<:;i-

nosum). Tato konen opanuje skoro sama sušší prostory, a tak

zdejší borviny ( Vaccinieta), ovšem rozsahu nevelikého, jeví barvu

modrošedou, skoro celé pokryty jsouce až pl metru vysokými
kiky vlochyovými. Jestliže i obyejný ves (Calluna vulgaris) a

brusnice (Vaccinium vitis idaea), asto Kxobasidiem znetvoená,

jako kyhanka, k nim se pidru/í, vzniká tu pechod v obyejnou
podobu vesovišt.

Ped léty se dobývala rašelina i mezi stromy a kei lesními,

a stopy tohoto dobývání jsou široké strouhy, které daleko rašeli-

ništ protínají, a nyní zase vegetací vlhkomilnou jsou zaujaty.

V nich i v moálech, ku bahnitým lukám kolem rašeliništ pi-
lehlých, daí se dobe rostlinám šáchorovitým; jsou to zejména
rzné druhy ostic, které trsnatými nebo zase plazivými oddenky
v bahn jsou upevnny. Rostou zde zejména Carex pulicaris,

muricata, ampuUacea, Oederi a velmi vzácná v Cechách Carex
chordorrhizza. S nimi spolen na nejvlhích místech obývají sucho-

pýry: vedle obyejného mnohoklasého Eriophorum angustifolium

jsou tu i oba druhy eské o jediném klásku: nizounké, chudo-

kvté Eriophorum alpinum a Eriophorum vaginatum, jež má klásky

znan vtší, hojnokvté a stéblo statnjší, obalené nahoe dvma
nadmutými pošvami. Mezi šáchory i mechový podklad se mnívá;
Sphagnum aspo z ásti zastoupeno jest hndými trsy Hypna,
jmenovit Hypnum cuspidatuni a tiuitans. V moálech tchto li-

buje si také velikolistá vrba Salix pentandra; nejvtší ozdobou
jsou jim však hrozny temnomodrých, pilbovitých kvt omje
Aconitum napellus na statných tuholistých lodyhách. Skromným
s])oleníkem jim je tu štíhlé blokvté Galium palustre.

Malou ást rašeliništ zaujímají louky. Hlavn v jejich pí-

kopech se shromažduje význanjší rostlinstvo: Peucedanum pa-

lustre, okolinatá s mnohonásob dlenými listy, vtevnatý ptainec
Stellaria Frieseana, tmavokvtý zábhlík (Comarum palustre), a ba-

zanovec (Naumburgia thyrsiílora), v úžlabí vstícných list nesoucí

hrozny zlatožlutých kvítk. Po louce celé roztroušena hmyzožravá
rosnika Drosera rotundiff>lia a bledá Viola palustris. Nkterá
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místa na louce pokryta jsou nizounkou plavuní, jejíž nestopkaté
klasy plodní sotva se liší od ástí lodyžních. To jest Lycopodium
inundatuni, které vede podobný život jako rašelinné mechy, dole

stále odumírajíc a na konci znova se vtvíc a se množíc.

Opouštíme-lirašelinu, neopomeme se zastaviti u malé tky pi
severním jejím okraji. Z ní vyloviti mžeme nejen ohromné hluboko
na dné koeny tkvící zábéhlík (Comarum), nýbrž i podivné na mmIT

splývající tmavohnédý mech, hlenem a asami pokrytý; když jej

dobe vyždímáme, poznáme po silné srpovitých listech i vtévkách
statné Hypnum e.xanulatum. Zárove nás uvítají hojné keíky nízké,

úzkolisté vrby Salix repens v. rosmariniolia. tku vroubící.

Odtud po kraji lesa moálovitého na levo pišli bychom ku
místm, kde ra.šelina se dobývá, na právo, k cest, vedoucí do bídné
vsi Radostína. Z ní lze se dostati ku dvma mstekm, bližšímu

Vojnovu Mstci a vzdálenjšímu Krucemburku. Cesta vede poli,

a leckde dobe pozorovati mž(íme jíly kídového útvaru, jež jsou

jxxlkladem rašelin u Velkého Dáka, a na nich spoívající opuky.
Ani neznamenajíce, pejdeme pedl poíí Sázavy a Doubravky,
Polabí a Povltaví. Za Krucemburkem již vlak nás odváží pry od
hranic eskomoravských.

10*



Píspvky k moích ),íííí a anatomii pižmovky.

(Adoxa Mosciiatellina L.*)

(Psáno roku 1899, definitivn upraveno roku 1901.

i

1. ivOl I

.

Málokterá rostlina icvmosnubná má tak pestré djiny svc

systeniatiky jako Adoxa Moschatellina. Tato bylina representuje

nám typ rostlinný, jediným druhem po celém severním mírném
pásmu zastoupený, jenž blízkých píbuzných v rostlinstvu vbec
nemá, a proto do vtšícli skupin rosthnných jen jako genus ano-

malum vaován býval. První budovatel pirozené soustavy rost-

linné, Antoine Laurent de Jussieu v díle svém »Genera plantarum

secundum ordines naturales disposita« postavil Adoxu vedle

Chrysospknia ve svj pirozený ád (ele v moderním smyslu)

Saxifragae; zdá se, že systematika nejnovjší se vrátí k umístní,

které nejstarší mistr jí dal. Poznámka Jussieu-ova T^abitus Panacis

trifolii« vedla k toniu, že na základ liabituchií i)odohy a polohy

jediného, jak se za to mlo, vajíka, jež s rodem Panax se sho-

dovaly, kladena byla Adoxa po píklad De Candolle-ov v eled
Araliaceí, do ádu Umbelliflor; ale již l*ayor (2.) ukazuje k tomu,

že shoda vajíek neexistuje, nebo u rodu Panax se zakládají p-
vodn vajíka dv. Nejastji bývá Adoxa vadována mezi Capri-

foliacey, k emuž jist velice jíispla váha autority Eichlerovy

a Bentham-Hookcrových (ienera plantarum*, kde ani zmínk}^

není o pochybu oí^ti tohoto postavení systematického. Za pvodní
pojímání Jussieu-ovo pimlouvá se vele Drude (7.); dle nho by
píbuznost systematická takto se dala v\'tknouti:

*) Práce tato spoléhá až v druhé ad na literaturu odl)ornou, o Adoxe
pojednávající; tím, že morfolo<íické výklady potud pronesené jsou sporný,

i že anatomií zabývá se sta jediná, vyobrazení vbec pohešující, byl jsem
veden k tomu, hlavni váhu klásti na pozorování vlastni, která též nkterá
nová fakta podala. Z té piiny i tém všechna vyobrazení jsou kreslena
dle pírody. Materiál sbíral jsem sám v okolí pražském, jmenovit u Selce,

Všcnor a Trnové; spracoval jej dílem doma pomocí vlastního drobnohledu,
dilem v botanickém ústav eské university, používaje drobnohledu Reicher
tova a camery lucidy systému Abbé.
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Faniilia : Saxitagaceac.
Tribus: Chrysosplcnieae.

(icnera: Chrysosplcnium.

(G. anomáliím) Adoxa.

Xepopírá však také vztahu k rodu Panax, poznamenávaje,
že Saxifraífinae a Umbclliflorae jsou si)íznné ády. Grisebach
dokonce, když s ním svj názor sdlil, proslovil úsudek, že jest

Adoxa spojovací len mezi obma ády dle schcinatu: (Saxifra-

gaceae) — Chrysosplenium — Adoxa -- Panax uVraliaceae),

k emuž Drude píipojujt , že by Panax i Adoxa mohly býti des-

cendenty Araliaceí, za doby glacialní vzniknuvšími. Warming (8.)

podobn Adoxu staví vedle ChrysospJenia, le míní, že nejlépe

jest pro ni zvláštní ele stano\iti. Ostatn propast systematická

mezi Araliaceemi a Caprifoliaceemi, a do dvou rzných oddíl
dvojdložných jest tu Adoxa stavna, není tak i)n'lišná: blížit se

Rubiales a Umbclliflorae sob znan, zvlášt Cornaccae a Sam-
buceae nemají rozdílu jiného než prosto- a srostlí)lupennost koruny;
neni-li tato u Ack)xy vbec pítomna, jak jeden z pijímaných
výklad dí, nelze mezi tmito ády rozhodnouti. 1 ve veledílc n-
mecké systematiky > Xaturliche Pflanzenfamilien« (10.) se jeví tato

discordia doctorum; redaktor tohoto souboru monografií Engler
\' obšírné i)oznámce v\t\'ká K. Fritschovi, že ve zpracování Ado-
xaceí pijav Drudev*) výklad kvtu klade tak Adoxu fakticky

daleko níže, než kam celkovým plánem díla (vedle Caprioliaceí

a Valerianaceíl byla vadna, i zamítá ono pojímání jako nesprávné.

K morfologii kvtu podailo se mi uiniti nkteré nálezy, které

sporné názory osvtlují a píbuznost Adoxy se Saxifragaceemi jme-
novit rodem Chrysosplenium pravd podobnou iní. Bylo mým
úmyslem i anatomické ásti této práce srovnáním pižmovky a eledi
lomikamcní)VÍtých ve smru systematickém využíti, ale literární

údaje o eledi té k tomu úelu nedostaovaly, i pestal jsem na
popisném projednání anatomie, nejednu zvláŠtno.st ukazující. Že by
i tu shoda Adoxy s Chrssospleniem se dala stojn.x ,iti, naznauje
anatomicky prez rhizomu obou rostlin.

II. Ciisf morfflioj^ickd.

Již osní us])oádání pižmovky není l)ez zajímavosti; hlavní

osa je bledý rhizom, na nmž po dlohách vytvoí si- nadui*lé šupiny,

l)ak stídav s nimi listy v divergem i
' Ill,i\iii osa na basi odu-

mírá, ale žene z úžlabí šupin hojné niovilé \ýhonky se sporými,
mén dužnatými šupinami; tyto výhonky ku konci naduují,
nesouce šupiny v hojnosti, pcsléze i listy, a slouží patrn vydatn

) Kngler pravi Kichifráv. ale teprve Drmlc-ovo doiilniii vcdi ku /mi-
nún<5mu systematickému dfislcdku.
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k v('oetativnímu množení, rniu/, hromadný výskyt pižmovky na

stanovištích celkem nehojných a znan od sebe vzdálených na-

svduje. Z úžlabí nkterého listu neb šupiny vyniká dvojlistá

lodyha ukonená z pravidla oetným kvtenstvím klubkovitým

(<;lomerulus).

Na pohled se zdá, jak i ást systematik popisuje, že konený
kvítek má dvojlistý kalich, tyi srostlé plátky korunní, 8 tyinek,

4 plodolisty; u postranních kvítk, jež tvoí dva o 90^ k sob
orientované vstiné páry, jest kalich trojlistý, kvt ostatn pti-

etný, ovšem s 10 tyinkami. Po listenech není v tomto kvtenství

ani stopy. Poslední zjev nebyl loy práv neobyejný; nebo úplné

potlaení brakteí se vyškytá i u celých eledí, jako trav a kížo-

kvtých, pravidlem. Tíže bylo vysvtliti trojetnost kalicha. Wydler

(1.), Braun (4.) a P^ngler (10.) mají za to, že se dá toto íslo

uvé.sti na kalich etný, z nhož lístek tvrtý a pátý byly potla-

eny, vyskytajíce se vskutku nkdy abnorm; též prý pozoroval

Braun stopy brakteí a ]iroiylla kvt. Terminalní kvt ml by pak
pvodn tyetný kaHch. Tak jej vskutku kreslí Payer (2.), s jedním

lístkem menším, a to ])ro normální, dosplé kvty.

Jiný výklad jxKlal IjcIiKt (5.1. Zchinlivý kalich Adoxy není

nic jiného, než involukruni ze srostlých listen. I' postranních

kvt je tvoí jejich podprná braktea (1) a })rofylla (a, p), u ter-

minalního jsou to sterilní braktey ic, d. í;\ h),/. jichž úžlabí vyniká

nkdy vskutku tetí pár kvt; pak jest terminalní kvt obyejn
bez involukra. Ale nkdy vyvine se ješt jeden pár brakteí, jež

tvoí zdánlivý kalich koneného sedmého kvtu, jindy zstane
nejen tento, ale i pedcházející pár brakteí sterilní, i dají oba

pvod útvaru, který jako tyetný kalich býval uvádn. Za pro-
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\ila koneného kvítku sluší považovati vstícné listy lodyhy (a, b),

podprnou jeho brakteou jest šupina eventueln list (š) na hlavní ose

(a x) t. j. rhizomu. Ku výkladu líichlerovu pipojuje se i Drude (7.).

Ze lístky involukia nejsou stejného významu, svdí i ten zjev,

že velmi zhusta jsou nestejnomrn vyvinuty (tab. I., obr. 3., 9., 11.);

a sice bývá lístek dol obrácený (yjední), který odpovídá braktei

podprné, menší. Kdyby ono involukrum bylo vskutku kalichem,

dalo by se oekávati, že' má vztah k cyklickému uspoádání ostatních

ástí kvtních. Spozorovav velikou variabilitu Adoxy v potu
a tvaru kvtnícli ástí, sestaxil jsem pro jasnjší pehled statistiky

])omry 24 k\tt"nst\í <mÍ lostlin souasn a na témž míst sbí-

raných*). Toliko ve iech kvtenstvích bylo typické uspoádání,
jak svrchu bylo udáno. Terminalní kvt v jednom pípad ml
trojetný obal, 5 plodolist, podruhé involukrum 31isté, plodolisty 4
(okvtí s tyinkami bylo již upadlé). To vysvtliti možno bud
rozdlením braktei, neb objevením se listenu nového; v prvním
píjiad byly postranní kvty jen 3, tak že nový lístek zdánlivého

kalichu zajisté byl podprnou brakteou zmizelého kvítku. Jednou
vyskytl se terminalní kvt ptietný, nicmén obal byl zase jen

dvouli.stý. Také jeden kvítek terminalní jsem nalezl (avšak mimo
zmínnou sérii 24 kvtcnství), který ml 4 lístky iinolukra, avšak
zejm ve dvou páiccli nestejné velikosti (tab. 11., obr. 16.), jenž

za vhodnou sloužiti inn/c illiistraci Eichlerova \\s\rtKní 41istého

kalicha. Peasto byl\ i až 4 postranní kvty celkem tyetné
(tab. 1., obr. 9., 11., t. 11.. obr. 14.), ale olial listenový byl tu veskrz

trojlistý; ideji zakrnl spodní lístek až na nepatrnou stopu; ale

poloha zbývajících blížila se i tu po.stavení typickému (tab. i.,

obr. 13.). Podobn asté byly kvty s okvtím óetným; tam pojil

se trojlistý obal velmi pimen k nmu, stoje vždy za mezerami
dvojice plátk. Avšak v polovici tchto pípad bylo tyinek
pouze deset a plodolist pt, tak že bylo nutno pijímati sekun-
dární rozdlení jednoho plátku; v.skutku bylo možno sledovati

pechod od kvtu ptietného ku šestietnému úpln (tab. I. a II.,

obr. 7., li)., 1")., š 1. Z tchto udání jest zejmo, /( domnlý kalich

msleduje svým poetem ))oet len v ostalnich kruzích, nýbrž

idí se dle polohy k\('tii: to vysvtlí n.im pr,i\(' kicdilerovo pojí-

mání jeho jako listenového involukra. \a jednom kvtenství
dokonce spodní pár kvítk byl zakrnlý; jeden z nich open byl

brakteou mohutn li.^tovit vyvinutou a ke konci i dlenou; na
basi byl ješt iikrojek malý, který by bylo možno míti i za jedno
jirofyllon (tab. 11.. obr. 22.). Tyto doklady, tuším, dosti zejm
mluví i)ro Kichlerv výklad donmlého kalicha.

I".ichler sám názor tento odvolal v 2. díU- bliitendia^rramme,

*> Materiál s jinvi'li misi |)H |inihli/fni jcvi! \ ai i.iliilitu. >i\cilcnini

\ lémž rozsahu.



ponvadž Braun nalezl kvítky se sledy braktcí a on i kvítky

vzniklé na ose kvt i)ostranních, pod jejich trojetným obalem,

i snad pece kalichem. Marn jsem hledal sám podobný njaký
doklad, a na základ fakt sob známých mohu jen první výklad

Eichlerv ])otvrditi. Dstatn Drude, jenž na nm své úvahy zakládá,

také mlením opomíjí odvolání luchlerovo. Jestliže honioloMÍcs Chryso-

s}ilc'niem dá se i jinak než v involukru prokázati, bude snad možno
naopak o iio sporm- ;isti positivn souditi. 1 myslím, že homolo^i-

sováním kruh tyinkových morfoloj^ický sf)uhlas jest dostaten
dokázán. Konen též pemna pochybné braktey v listu podobný
útvar mluví nemálo ])r()ti tvrzení, že by byla pece h'-tl<('m kali.sným.

Následující kruh ješt Eichlcrem byl považován za srostloplá-

tenou korunu. Pedpokládaje ]jotlaený ptietný kalich, došel sché-

matu který liší se od typického diagrammu Caprifoliaceí jen

tím, že medianní cíp (myšleného) kalicha smuje ku pedu,
kterážto orientace se výjimen tu i tam u Sambucus Ebulus L.

vyskytuje. Proti uznání toho kruhu plátk za kalich namítá Eichler,

že by koruna ty}jicky scházela, nebo by bylo nutno doplniti krom
ní ješt kruh tyinek, což prý pro Caprifoliaceu je pravd nepo-

dobné. Kruh toho logického úsudku jest patrný: systematické

postavení Adoxy jest pece pochybné, i nelze z nho nic vyvo-

zovati pro morfologii, která má jist lepší kriteria v ixtzorování

pímém. Dalelc jsa tohoto pedpojatého mínní, prohl.lsil iJrude (7.)

žlutozelené plátky Adoxy za okvtí, a poukázal ]< tomu, že vlastní

diagramm Eichlerv pro Chrysospleniuni (kde se také vyškytá

pošinování braktei na vedlejší osu) podaný se shoduje nápadn
se schématem kvtním, které ]:>ro Adoxu on navrhuji'; jen vkládá

sem hypothesu ]iotlaeného kruhu tyinek tepalm opponovaných,
který prý beze stopy v)'mizel.

Díve než pokusíme se ešiti tento tyinkový problém, bude
vhodno všimnouti si zygomorfické symmetrie postranních kvt,
která jmenovit v perigonu jest nápadná. Xení o tom nejmenší

pochyby, že tato zygomoríie jest funkcí geotropismu a vzrstu
rostliny; vývojov bylo (Payerem 2.) pozorováno, že svrchní (i

zadní) ást kvtu mnohem díve a rychleji se vyvinuje, než spodní

(pední); na kvítcích zakrnlých, pokud deformování pipouštlo,
vidl jsem, kterak spodní lístky sotva jako hrbolky se jevily,

kdežto na svrchních ješt podobu plátkovitou b\"lo možno uzna-

menati. Není tém vyvinutého kvtu, na kterém l^y tato pevaha
svrchní poloviny nebyla patrná; pes lo všeobecn uvádí se kvt
jako typicky aktinomorfní. Nkdy vyskytnou se též úpln nepra-

videlné kvty (tab. 1., obr. 11.); i tu lze po pípad tuto úchylku

vyložiti jako zjev vzrstu; v tylenném kvtenství t\etný kvítek

obr. 11. se vyvíjel znanji na té stran, kde sousedství jiného

tomu nebránilo. I v perigonu jest obyejným zjevem rozdlení
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plátk, ktrré již v involukru mže se vyskytnouti a s nímž
v kruzích tyinkových opt se setkáme. Stane-h S(> toto rozdvojení
na postranním tepalu, ruší so tím medianní soumrnost kvtu
(tab. I., obr. 3.); astji však, práv ve smyslu zygomorfie, roz-

dkije se lichý plátek svrchní více mn hluboko, ímž mže bvti

/.psobena skoro úplná ólenná aktinomorfie (tab. I., obr. 8., 10.,

12., tab. II., obr. 15.) v tepalech, ku které se tu pti, tu šestietn
androeceum a gynoeceum pojí. Terminahií kvt svou polohou není
\y<lán modifikacím sv aktinoiiKH fir ; Ix /])<)cln"l)\' i jeho tvar

a tyetnost není bez vnitního vztahu ku potu kvt v kv-
tenství, jehož lenové zejména z poátku vývoje znané jsou
smstnány. Na úet úžasn této nestálo.sti v potu i tvaru lístk
perií^onu jest i piísti himalájskou varietu Inodora Falc, jejíž

terminalní kvty z pravidla jsou prý 5pláten, ])ostranní 6piá-
ten (dle Bentham-llookerai.

Vyvinutý kruh tyinek v.šemi poi^isox atrii l)yl sliodn vy-

kládán. Base 8 neb 10 monothekních anther splývají tu v jakýsi

límeek, na spodu s perigonem srostlý.*) Vždy pár jich za záezem
okvtí stojící jest více sblížen, a skládal by spojením jedinou nor-

mální introrsní tyinku. I tvrdí se vbec, že jest to jediná tyinka
až na basi rozdlená (nikoli dedublovanál). Výklad tento, ostatn
na snadé jsoucí, ixxljioruje sr \ ý\ojepisným udaním Payerovvni

(2.), že obé anihery vznikají z jednoho primordia; možno však
poukázati také k tomu, že cévní svazky do nich vedoucí vycházejí
z jediného bodu, což zvlášt lze vidti po utržení okvtí i s androe-
cecm. (Viz všecky obrazy na tab. 1. a II.) Na kvtu, jehož svrchní
jiiátek byl hluboce rozdlen, byla proti jeho záezu vyvinuta
šestá tyinka, jejíž nitka teprv(> na konci byla rozdlena, dvn
jirašníky nesí)uc; tu jest ])ímý píccliod k normální dithekní tyrinr(

(tab. II., obr. 15.)

Svrchu již jsem se toho dotkl, že Drude srovnáv;i Adoxu
s obdiplo.stemonickým Chry.sospleniem. U tohoto kruh tyinek za

záezy okvtí stojící jest .slabší, u Adoxy jen ten byl by vyvinut, jako
u Sa.xifragacey Heuchery s jediným kruhem staminovým. Uruhý
kruh, opponující tepalm, ani w stopách \)rý tu není pítomen.
Avšak dle mého mínní jest možno vidti pemnu tchto tyinek
v útvaru, který nikde není udán ani vykreslen, ani v obrazech
kvt, ani v diagrammcch. Než jsem znal literární údaje, kreslil jsem
jej jako pravidelnou ást kvtní; nemoha se o ní ku svému pe-
kvapení nieho doísti, prohlédl jsem mikroskopicky znanou sérii

kvt z rzných stanovisk, ale nikde nescházel Xa i>asi každého
ti i)alu sedí hníznovitá žlázka. -lo/( ni / cctnyrh \()itých tlí-ck.

/. nkolika bunk s velikými zetelnými jádry .sestávajících (tab. II.,

*l V popisech se však o tomto útvaru ncíloítáme. a obrazce, iiatnu-

velmi shematisované, ho neukazují.
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obr. 17., 19.); jest tsn pitisknuta k límeku tyinek, a s ním

nesrstá, jak pi zvtšení asi šedesátin.ásobném lze rozeznati. Xa
erstvých kvtech ped otevením prášníkii pozoroval jsem lesklé

krpje na basi tepal, které zajisté jsou sekretem tchto žlázek.*)

Tento kruh pti žlázek se stídá pesn s (dvakrát) pti-

etným kruhem tyinek v postranních kvtech; ve vrcholovém

jest též 4etný. Zvlášt pro tento pomr pouný jest kvt obr. 10.,

tab. I.; tam svrchní lístek okvtní jest hluboce dlen, ale jako jen

deset tyinek jest vyvinuto, tak i pátá žlázka sice zvtšena, ale

nerozdlena stojí proti jeho záezu, kdežto jinde s dvanácti tyin-

kami šest žlázek se vyškytá. Odhodláme-li se Adoxu postaviti

v blízkost Chrysosplenia, mžeme žlázky její srovnati v homologii

se žláznatými staminodiemi rodu Parnassia, který nyní pímo do

Saxifragaceí bývá vazován. U tohoto pímo již zmna tyinek ve

žlázky Buchenauem (3) a Wettsteinem (9) byla pozorována. O tuto

shodu se opírajíce mžeme, žlázky Adoxy právem považovati za

útvar zastupující druhý kruh tyinek, k emuž i poloha jejich

poukazuje.

Bylo by možno ovšem namítnouti, že útvar objemem tak

nepatrný jest spíše excrescencí s povrchu tepala než samostatným

fyllomem; avšak ke žlázce vede samostatný celek cévní, jak na

prezu seznati mžeme (tab. II., obr. 23.), i jest proto pravd
podobnjší, že máme tu dva kruhy fyllomové na basi kongeni-

taln srostlé.

V plodoli stech nejeví se nic morfologicky zajímavého; zmínky

jediné snad zasluhuje, že pi šestietném vývoji okvtí a tyinek
zhusta sice, ale ne vždy, i ^ šest pouzder scmenníka a šest bUzen

(místo pti) se objevuje. nlky jsou dosti krátké, árkovité, na

konci drobn hrbolaté bhzny nesoucí. Pouzdra semenníka mají

po jednom visutém vajíku. Plod je peckovika, vroubená nad

stedem lístky involukra. Obyejn jen 2—3 kvty kvtenství vy-

tvoí plody, a v tch opt jen 1—3 semena jsou vy\'-inuta. Tato

mají tvrdý endokarp, jemnou testu a malý klíek uzavený v endo-

spermu. Jako popisný detail uvádím ješt tvar pylu. Zrna pylová

mají v podstat tvar trojosého ellipsoidu, ale vlhkem naduujíce

dosahují skoro isodiametrické, kulovité podoby. Exine jest drobn
bradavkatá a stlustlá válcovit na obvod nejvtšího prezu pylo-

vého zrna, jehož povrch tak na dv poloviny jest rozdlen (tab.

II., obr. 24.).

Shrneme-li výsledky uvedených fakt, mžeme asi tolik tvrditi:

Kvtní ásti Adoxy a Chrysosplenia jeví znanou shodu. U obou

*) Na erstvých kvtech žhizky se neliši barvou od svého okoli a jsou

kryty limekcm antherovým skoro úplné; tím si vysvtluji, že nebyly dosud
pozorovány. Na kvtech svadlých, zvlášt však v lihu konservovaných jsou

zetelné.
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jsou listeny pošinuty na stopeku kvtní, u Ado.w nad to srostlé;

oba rody mají jednoduché okvtí, jež sledují dva obdiplostemo-
nické kruhy tyinek; u Adoxy je vnjší z nich pemnn ve žlázky,

vnitní rozštpen. V plodolistech a plodech se ovšem oba rody
znan liší: u Adoxy jest 4 až 5 (6) plodolist a vícesemenná
peckovice, u Chrysosplenia plodolisty 2 a jednopouzdrá tobolka.

Ncchceme-li stízliv Adoxu uiniti zástui)k\-ní zvláštní eledi,
která však nemže se aditi v ád Rubiales, nýbrž spíše Saxi-

fraginae, nedopusiinu' se asi veliké ukvapenosti, jestliže ji s Drudem
zaadíme mezi .Saxifragaceae, teba bychom se nesrovnávali s jeho
spojením Ado.w- a Chrysosplenia v jedinou tribus. Zajisté není
její píbuznost s touto eledí vzdálenjší, ne/ i)íbuznost Parnassie,

a ta se celkem uznávi.

111. Cdsi anatomická.

O anatomii Adoxy jediná zevrubnjší pozorování inil van

Tieghem (11.). On seznal naj)rostou rznost anatomického složení

rhizomu a nadzemní osy v uspoádání cévních svazk. Ale jeho

pojednání nemá vyobrazení, a tak nechává ])i)cliyl)nosti jmt-novit
o endodermis, která })r\' v oddenku existuje Toto udání recipo-

váno v »Natíirlichc 1'tlanzentamilien \r tnrnír t\rz(iii. /c Ado-
xaceae jsou charakterisovány anatomicky pochvou deovou, a
pi cévních svazcích lodvhy van Tieghem sám žádné endodermis
nepozoroval. Následující údaje dílem potvrzují bádání van Tieg-

hemovo, dílem podávají nové zprávy o anatomii listu, jíž se zmí-

nný zpytatel neobíral.

Rhizom Adoxy (tab. lil., obr. 25.) jest objat jednoduchou
pí)kožkou, pod níž sleduje mohutná vrstva partMichymatického,

velkobunného pletiva základního. Buky jeho pej)lnny jsou

množstvím zrnek škrobových (tab. III.. obr. 28.), velmi rzné veli-

kosti. Jen z malé ásti jsou kulovitá, zvlášt vtší z nich mají tvar

ellipsoidický neb >ir<M ( vcjitý, i má delší j( jicli ])rmr 8- 30 (i.

Velká zrna jeví velmi dohíe vrstevnatý sloh, i možno u nich vidti,

že vrstvy jsou znan excentrické; pipomínají celkem škrob

bramborový. Xa nejvnitrnjší vrstv tohoto ])arenchymu vidl van

Tieghem stupovité záhyby, a proto ji prohlašuje za typickou

endodermis ili pochvu deovou. Sám jsem nepozoroval však, že

by stny tch bunk od o.statních znan se lišily. Snad toho jií-

inou byla ])reparace : .abych jasných r)braz mikroskopických

došel, užil jsem roztoku síranu aniliní)vého v kyselin sírové, jímž

nejen devné elementy .'<e siln žlut zbarvily, nýbrž i škrob,

kterým ezy byly všude pímo obaleny, hydrolysoval a se rozpustil; není

pochyby, že roztokem tím se zmnilo najjjetí a možná i podoba
stn bunných. Jeli iti i udodermis vbec \\\iiiuta. luní nikterak



1 .-r,

význaná znanjším stluštním nebo jinou modifikací svých bu-

nných stn. Stedem oddenku se táhne jediný, dosti tenký
svazek cévní (tab. 111., í»br. 26.) Vnjší jeho ást jest lýková a ob-

sahuje (dle TiegluMiiH) toliko sítkovice; v ní jest uzavena skupina
siln zdevnatlých (('v spiralních, kruhatých a schodovitých s trva-

lými pínými j)! ( Inadaiiii. Tato devní ást jest \ C( léin svém
])rb]ui zejmé (hojdílná; nkde jest uprosted znané zaškrcena

(tab. 111., obr. 25.), ale jinde jeví se jako dv oddlené skui)iny

pibližn trojiihelníkovité I tah. III., obr. 26.,. ']'y zaujímají .svrchní

a spodní stranu rhizonni, a li.^ty i šupiny, hiicralné se pojící, berou
z obou zárove elementy svých cévních svazkii.

V tenkých výhoncích oddenkových jest však devní ást
representována jedinou skupinou cév, ani súžení uprosted ne-

jevící (tab. III. obr. 29.).

Zcela jiný obrazec anatomický poskytuje píný priiez nad-
zemního stonku a apíku listového. Kdežto ihizom, abstrahujeme-li

od šupin, jest útvar oblý o prezu pibližn kruhovitém, má
lodyha nadzemní tvar více hranolovntý. Mezi tymi tupými hra-

nami mžeme znamenati mlké brázdy, které smrem k vrcholu
se prohlubují, tak že lodyha bezprostedn pod klubkovitým kv-
tenstvím jest Široce tykídlá, a píný ez její má podobu rovno-
ramenného kíže s otupenými i-ohy. Tato biradialní .^ymmetrie

jeví se také ve vnitním uspoádání (viz tab. 111., obr. 3(). a 32).

Vtšinu tkán tu tvoí opt parenchymatické pletivo základní^

podobn jako v oddenku hojn škrobu, a jen obas, obsahující.

To zde zaujímá i sted jako de, a cévní svazky v potu ty
leží od sebe iiplné oddleny blíže ku tyem hranám, resp. tupým
kídlm lodyhy. Po njaké pochv není tu ani stopy. Složení mají
centrické: uprosted cévy deva, kolem ást lýková. Optn se tu

vyskytují jen cévy a tracheidy (tab. 111., obr. 31.).

Rapík listový má na vnjší (rubní) stran zaoblený kýl, na
vnitní (lícní) hlubokou rýhu, nad níž se ob hrany sklánjí
(tab. 111., obr. 33.). 1 tu odpovídá struktura anatomická vnjšímu
tvaru. Rapík jest triarchní, ale nejsou jeho svazky mohutností
a polohou sob rovny. Každý z nich jest obklopen kruhem bunk
od ostatního pletiva menší velikostí se lišících, jenž by mohl býti

považován za pochvu svazku, a stží njakou zvláštní fysiolo-

gickou funkci, a vodní živných látek, a mechanické upevnní
zastává. Nejmohutnjší z tchto svazk leží málo nad stedem
apíka. Devní jeho ást jest vyvinuta jako mohutný plmsícovitý
pruh, na stranu vnitní (k rýze apíka) vydutý itab. IV., obr. 34.).

Svazek tento dodává apíku sám o sob znané pevnosti, pevy-
šuje svou massou souet všech ty svazk lodyžních. Oporu tuto
doplují ješt dva svazky postranní, mezi rýhou apíka a jeho
postranními hranami umístné. Každý z nich jest sotva zvící
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tetiny svazku medianního, jemuž se stavbou zcela podobá; na
prezu jeví jako onen kruh lýkového pletiva, v nmž uložen jest

plmsíc devních cév; vypuklá strana tohoto jest obrácena k sted-
nímu svazku. Pii trojení epele listové postupuje do každého
7. ri])ík jeden svazek cévní, ale ihned se opt ve ti dlí, což

\'iúie/ apíkú listových 1 mm. za ru/iUlLiiúii listu.

Pivoiliií obrazec dle pírody.

odpovídá lalokm lístk 1. ádu. Stední apíek opakuje na
jirezu zcela pomry apíku celého listu; v postranních jest

krajní cévní svazek ne[)atrný, oba ke stedu celého listu bližší,

<k<iro stejn veliké.

Opravou svých list se prozrazuje Adoxa jako rostlina stínu

a vlhka milovná. Již povrchním pozorováním shledáme, že epel
jejich jest nadmíru tenká, záhy vadnoucí, byla-li rostlina z pdy
vytržena. Le roztrhnouti takový list není ta]< sn-u hio. je kraj jeho

nejpevné)šíni místem, opaten jsa sesílením zvl.išniíliM druhu. Tato
struktura lisiowi iní zárove obtížným provedeni i)riných ez,
kteii- i pi i niikrntoinické technice stží v (^ !' >íii listu se podaí.
( )bojí ejiidermis pí)mrn snadno dá se stálinouti jako celistvá

blanka. Buiíky její jsou jako u vtšiny Dicotyledon hluboce a ne-

pravidelné lalf)naé (tab. IV., obr. 35.) a prduchy, nahoe neetné,
dole hojné, neukazují zvláštní úpravy ani charakteristické polohy.

Jako zvláštní zjev sluší však uvésti, že nejen ve svracích bukách
))rduch, nýbrž i v bukách celé spodní pokožky jsou roztroušena

zrna chlorofyllu, v nevelikém potu, ale dosti veliká. Xejastji se

tvrdí, že chlorofyll v epidermis listové se vyškytá jen u kapradin;

vskutku však pítomnost jeho ve spodní pokožce není u dvojd-
ložných pípadem nikterak vzácným, i pojí st .\<1< \ a k celé ad
rostlin, pro nž St<'ihr (12.) chlorotyll v epidernu- u\,nli. Pítomnost
jeho nelze ])okkidati za njaký znak sy.stematic k\ , nýbrž (zajisté)

jen biolo[fický: jsouf všecky rostliny, u kieivc li no/.oiován, oby-

vatelkanii stinných a vlhkých stanovisek. i'rolile(lneme-li kraj

listf)vý lupou, ^hledáme, /e jt^st prsvitiH' oImi lul >eii .i mlce vroub-

kován [ui\). i\ .. obr. 36.). Pi mikroskoi)ickéui zkduin.uií nejdíve
zp<íZorujenie, že ony vroubky neleží v jedné rovin; pak, uži-

jeme-li zvtšení tak znaného, že nepatrné rozdíly vzdálenosti od
ohniska oky se jeví rzní)U jasností spatovaných vrstev, na-

budeme a.si této pedstavy o struktue lemu listového, kterou

potvrzuje i srovnání s pínými ezy (tab. IV'., obr. 37.-40.).

Nejvíce na kraj je.st posunuta íada bunk se .stnami velice .stlust-
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lými, které jsou patrn kutikularisovány a ukazují na povrchu
vlnité záhyby. Jednothvá taková buka jest tém válcovitá, bez
assimilujícího obsahu; i ku vnitnímu pletivu listu se poji tlustou,

jen málo prohnutou stnou. Tato krajní ada není vlastn ani

souvislým ])ásmi'm: místy jsou v ní nepatrné mezery, jinde pe-
nívají buky sousední, ležíce v rzných rovinách, a jsouce

takka kloubovit s])ojeny. Cf^lá struktura ta ]:»iis()l)í a<i taliovým
dojmem, jako by do soux í>1('-Ik) zdiva ncjalx' lna* lby \ti -nána byla
ada jednotlivých, vynívajících kamenu. SmcIiii i m -podu jsou
ty buky kryty bukami podobnými, kt(i< >c j)(,|í jj/, jako po-
kraování ku svrchní a spodní pokožce. Mžeme je zárove s ní

již strhnouti. Na vnrjšck jsou rovnž siln vyduté a znan kuti-

kularisované, ale na vnitní stran mají už nkolik záhyb, a sou-
sedí-li se spodní epidermis, zhusta již i nkolik zrnek chlorofyl-

lových. Vtšina obsahu jest ov.šem hyalinní. Následující ada
pokožkových bunk jen mén hlubokými záhyby se liší od typic-

kého tvaru. — Ve vnitru listu marn hledáme assimilaní pletivo

palisadové. Není tu žádného zrznní, veškeré buky mají nepra-
videlný tvar i skládají pouze pletivo houbové. Tato homogenn
centrická úprava zdá se býti spíše výsledkem redukce než primi-

tivní strukturou; ponkud snad kompensuje nedostatek palisadové
vrstvy chlorofyll ve spodní pokožce.

O anatomii chrysosplenia ncmáni dosti úplných dat; jirez
tenkých, oddenkových vtví (tab. III., obr. 27.) jest týž jako
u Adoxy, i rozdlení devních element ve dv skupiny je velmi
zejmé, ale v nadzemních osách a apících dosahuje znaného
vývoje mechanické pletivo, jehož u Adoxy vbec není.

Theoretických dedukcí z tchto anatomických fakt prozatím
initi nelze. Podivuhodná rozdílnost cévních svazk v oddenku
a lodyze jest zjevem docela specifického rázu; zajímavá úprava
kraje listového a nedostatek pahsadových bunk poukazuje spíše

ku píinám biologickým, než by systematicky mohla býti ocenna.
Není vyloueno ani, že i shodné anatomie rhizomu adoxy a

chrysosplenia je dána prost jejich oekologickou shodou, a ra-

dji bychom ji píbuzností vykládali.

Positivní výsledek pro systematiku jest jediné ten, že i ana-
tomicky rod Adoxa jest dobe charakterisován.
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VYSVTLKXÍ TA1U:L1{K.

Tabulka I. a tabulka II.

Morfologie kvetu.

01)r. 1 -13, 14— 16 zobrazují kvty v tynásobném zvtšení; obr. 1—

3

isou kvty z jednoho kvtcnství, a) />) znaí týž kvt svrchu i ze spodu. —
Obr. 17 neúpln dlená tyinka zvtšená 25krát (detail k obr. 15.) — Obr. 18

monothckní tyinka (zvtšená 3ókrát). — Obr. 19 básc plátku se žlázkou

(zvtšená HOkrát). — Obr. 20 a 21 jednotlivá tlíska žlázky (zvtšeno 240krát.) —
Obr. 22 zvelielá braktea se zakrnlým kvítkem (zvtšená dvakrát). — Obr. 23

prez kvtu (zvtšen lókrátc). — Obr. 24 pylová zrna (zvtšeno SOkrát).

Tabulka III.

Anatomie oddoiku a lodyhy.

( )hr. 25 prez oddenku Adoxy. — Obr. 26 jeho centrální svazek. —
Obr. 27 týž u Chrysosplenia. — Obr. 28 škrob Adoxy. — Obr. 29 prez
výhonkem oddenku. — Obr. 30 a 32 dva prezy lodyhy. — Obr. 31 cévní

svazek lodyhy (v obr. 30 v právo nahoe).

Tabulka IV.

Auatoinie apíku d epele listové.

Obr. 33 prez apíku. — Obr. 34 jeho hlavní cévní svazek. — Obr. 35
epidermis. — Obr. 36 kraj listu. — Obr. 37 epidermis a její pipojení k se-

silovacím bukám (obrysy pod rovinou epidermis tekovány). — Obr. 38
okraj pokožky. — Obr. 39 a 40 píné ezy krajem listu,

Zvtšeni: Obr. 36, ókrát. — Obr. 25. 30, 32, 33, 39. 25krát. — Obr. 26,

27, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 60krát. — Obr. 2S, 29, 120krát.
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o chemickém složení rostlinné Mány bnnné.
(Psáno r. Is')') oti.šlno ve W-smiru t('!u)7 níkii.'

Jako dležitý znak, jímž rostliny se liší od zvíat, uvádí se vždy,

že mají cellulosní blánu bunnou, kdežto buky živoišné
jsou z pravidla nahé. Proto mají pátrání o povaze bunné blány
význam nikoli podízený. I míním nejdležitjší, dílem velmi zají-

mavé jejich výsledky, pokud se chemického složení dotýkají,

krátce zde podati.

Bylo by naprosto omylem mysliti, že všechny blány bunné
u rostlin sestávají z látky jediné, buniiny neboli cellulosy. Každému
Iwitaniku jest známo, že devo, korek, cuticula, a složeny jsouum jen ze stluštlých .stn bunných, dávají zcela jiné reakce
než buniina. Zjev ten se vykládal tak, že cellulosní blána jest

také zde základem, jest však proniknuta, inkrustována, jinými lá-

tkami, které reakce její zakrývají. Novjší bádání ukázala, že na-
])rosto istá cellulosa jen vzácn se vyskytuj*", a ve mnohých
pípadech má jen malý ])odíl ve stavb blan i)uncných, ba nkdy
dokonce schází. Abych nebyl nucen uvádti etné spisy o jedno-
tlivostech jednající, spokojím se v tomto struném nártku s uve-
dením jmen pedních v tomto oboru pracovník; jsou to: E.

Schulze se svými žáky, zejména vSteigerem a Maxwellem, W.
Hoffmei.ster, G. Lange, Fr. v. Hdhnel, Reiss, K. Winterstein, L.

Manj:íin, I'^. Gilson a j. v. Práce zmínné jsou rázu více chemického
než botanického, a výsledky jejich nebudou míti naprosté jistoty,

pokud chemie uhlohydrat a látek jim píbuzných nebude doko-
nale prostudována. Zejména teba na to draz klásti, že všeobecn
užívané mikrochemické reakce, jako modré zbarvení iodovými re-

.'iLícnciemi, rozpustnost v ammoniakalním lo/iolsii iiidi (t. zvané
Schweizerovo ag"ns) pi zjištní znáiiiýth vcí asto dobe poslouží,

ale pi výzkumu neznámých hmot spolehlivým kriteriem býti nc-

m(»hou. Píkladem mže býti jedna z nejobyejnjších zkoumacích
nuthod: pouhým roztokem iodu se barví zrnka škrobová modro-
lialov; ale rovnž tak se chová amyloid, nkteré d<\xtriny (pso-
bením kyselin a enzym •/' -lr't<n vznikají''! > i-"^''-lvniii (v li^^cj-

nicích).

riiitdora Nuv.íL.i ^i.iii vylir.uii , 1 1
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Jak iiii/jiacno, poítá clieinic tcmc- všechny dotud zjištní

látky rostlinných stn mezi uhlohydraty neb alespo deriváty

jejich; štpí se totiž psobením zedných kyselin ili hydrolysou
ve hmoty postujon jednodušší, posléze v rzné druhy cukr.
1 považují se, ncjisto zda plným právem, ponvadž pímému che-

mickému zkoumání nejsou pístupny, na základ hydrolytické reakcí

a elementární analysy za jakési anhydridy cukr, v nž se rozpa-

dají, a podle nichž se také nazývají.

Podám nejdíve v tabellarním pehledu chemickou klassifikaci

látek tvoících rostlinné blány, a pojednám pak krátce o jedno-
tlivých.

u

[Cukry.

AralMiiosa

Xylosa

c
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istá ccliulosa neboli Inmiina skládá vtšinu stn v mladých,
živých bukách rostlinných, vyjímaje houby. Témér istá je ve

chmýí nkteré plody obalujícím, jako ve vláknech bavlny. Poznává
se mikrochemicky (makrochemická analysa hydrolysou patrná z ta-

bulky) dle rozpustnosti v sehnané kyselin sírové, v ammonia-
kalním roztoku mdi (jmenované Schweizerovo agens, jež nesmí

býti píes pl roku staré). Psobením silné kyseUny sírové mní
se ve hmotu škrobu píbuznou; tím zpsobem se vyrábí z papíru

známý rostlinný pergament; užijeme-li pak iodu, nejlépe ve vodním
roztoku s iodidem draselnatým, nastane temn modré zbarvení.

V roztoku iodu, iodidu draselnatého a chloridu zinenatého nabývá
cellulosa barvy fialové. Cellulosa vpíjí též množství barviv: tak

haematoxylinem se obarví intensivn fialov, kdežto blány zdevna-
tl nebo zkorkovatelé nanejvýše žlutav nebo hndav. Podobn
i anilinové, methylové a berlín.sk modi, erveni kongo lze vý-

hodn užíti ku rozlišování od blan jiných. Zajímavá je tinkce van

Tieghemova a Douliotova; ezy zbavené vodou javelleskou a žíra-

vým draslem obsahu plasmatického se prosáknou tanninem a pak
vloží v roztok chloridu železitého; všechny blány cellulosové jeví

se inkoustov erný.

E. Schulze nazývá všechny látky, které mají tutéž iodovou
reakci jako cellulosa, dávají hydrolysou pentosy nebo hexosy
a snáze se rozpouštjí v kyselinách a alkaliích, souborným jménem
hemicellulosy . Gilson, jemuž se podailo pivésti cellulosu ku jakési

krystalisaci, tvrdí, že jest tato chemické individuum, a že jí jediné

písluší reakce chlorzinkiodová: Schulzovy hemicellulosy jsou prý

smsí rzných pentosan a hexosan, jmenovit jeho manoso-
cellulosa. Gilson rozlišuje v bunné jjlán vyšších rostlin ti

vrstvy: vnitní je prý vždy cellulosová; stední sestává z rozmani-

tých hmot, nkdy cellulose blízkých, asto devovitých nebo korko-

vitých, vnjší, dle jiných autor intercellularní lamella, hlavn
z hmot pektinových, je/, macerací bývá snadno zrušiti. Pvodní
.stna jest cellulosová, a nenáhlejší nebo rychlejší zmnou její

vznikají látky stny stední, v níž dle toho buniinu ješt mžeme
zji.stiti, neb již nikoli.

Ku cellulose druží se amyloid^ obsažiny v .scmtMKch rioi)ae-

cí)la, Impatiens, Balsamine, l'aeonie, Primulaceí a j., jenž jest

látkou reservní; barví se mode jH)uhým iodovým roztokem a jest

nejspíše identický s látkou, která kyselinami z cellulosy vzniká.

Tutéž funkci má v cndospermu datlí, plod Phytelephas,

Paris (]uadrifolia, Foeniculum of^ílcinale a jiných semen rescrviii

cellulosa (Reissem objevená), která od obyejné cellulosy liší se

produkty hydrolytickými, nikoli mikrochemickou reakcí; rozštpuje

se nejdíve v látku podí)bnou dextrinu, ale levotoivou, seminin,

pak v krystallický, v právo toivý cukr, manosu i seminosu. Ne-

11*
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obyejné tvrdosti dodávají tyto inanosany skoíi-pináni vlašských

oech, t. zv. kemon.wíi

Rovnž zásobní l.Ul^oii jest para^alok-lau (K. Sciuil/.c), jcii/,

shledán ve stlustlvxh bunných stnách dloh Papilionaccí; hydro-
lysuje se již l^/o kyselinou sírovou nebo solnou a poskytuje f^a-

laktosu a jakousi pentosu. Za horka zahát s flor.-^lucineni a ky-
selinou solnou bafví ^-c tícsnov. InKriistiiJ!' stny vlastn celluU)-

sov, a zamezuje jak reakci iodovou, lak i rozpouštní se v ammo-
niakalním roztoku mdi; obojí se však objeví, odstraníme-Ji para-

í^alaktan 2'5Vo velou kyselinou solnou.

Dodatkem k tmto látkám celluhjse blízkým sluší dodati,

že také ve zvíectvu, a sice v sumkách (Ascidia) shledána hmota
glukosanová tunicin^ nejspíše s cellulosou identická.

Vedle cellulosových l)lan jist nejvtší dležitost mají mem-
brány sdevnatlc\ které vyskytují se ve všech svazcích cévních,

Phanerogam a Pteridophyt. Rozeznávají se mikrochemicky velmi

dobe od ccUulosy tím, že jsou nerozpustný v ammoniakalním roztoku

mdi, a jodovými reagcncienii žloutnou nebo hndnou. Není pochyby,
že základní látka jest tu cellulosa, jež se vskutku prmysln vyrábí

macerací hydrátem sodnatým neb siiitanem vápenatým. V botani-

ckých laboratoích se macerují zdevnatlé ásti rostlinné inidlem M,
Schulzovým (kj^selina dusiná a chlorenan draselnatý), s nímž se

vaí bu ve zkoumavce nel)o pímo na podložním skle; vyloužené
devo dá se pak snadno roztrhati jehlou ve své elementy histf»-

lofrické, buky, cévy i tracheidy a dává reakci cellulosovou. Ale
isté cellulosy tak nec^bdržíme, nebo dle Winterstcina v pilinách

bukových ješt po trnáctidenní maceraci zbýval podíl » materiálu

inkrustaního«. Látky cellulosu pronikající byly díve zahrnovány
názvem lignin. V novjší dob objasnno blíže chemické složení

ligninu, i seznán jako smsice rozmanitých hmot. Z nich povahy
kyselé jsou Langem cjdkryté kyseliny ligninové.

Nejvtší ást látek inkrustaních tvoí devnégummi (Thomsen),
rozpustné v žíravém louhu sodnatém, z nhož se vyluuje 90",o alko-

holem. Z devného gummi hydrolysou obdržíme cukry: xylosu

a nkdy i arabinosu; jest to tedy polysacharid xylan, po pípad
sms jeho s arabanem. Nejznámjší reakce zdevnatlých membrán
jest intensivn ervené zbarvení, které nastane psobením kyse-

liny solné a ííorogíucinu C(iHa(OíL:! Tutéž reakci dává za tepla

i devné gummi. Avšak píinou toiio jsou vauiUin C>íH,sOí, aldehyd
ady aromatické a píbuzný mu giykosid konijerin Cif.H-j-iO-i. 2H2O
(Allen, Hegler), možná i jiné aromatické aldehydy. Obvyklé je po-

znávati devo dle žlutého zbarvení síranem anilinovým, ale trvalé

preparáty si zjednáme nejlépe síranem thallinovým, který s vanil-

linem dává žlu, kdežto fenol pouze ásti proniklé koniferinem
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modí. Nechtje vypoítávati barviva, jimiž se devo jinak než

ccllulosa barví, odkazuji na obsažné vypotení mikrotechnických

method v Zimmermannov píruní knize.*)

Také o korku se myslilo, že v nm cellulosové stny jsou

inkrustovány suberinem^ látkou tukovitou, nebo (dle v. Hóhnela)

se barví blány korku louhem draselnatým, byvše vylouženy chlor-

zinkjodem erveno-fialov. Avšak dle prací Gilsonových cellulosa

se v korku nejspíše ani nevyskytuje, nebo korkové lamelly se

rozpouštjí velým alkoholickým (3^''o) roztokem hydrátu sodnatého,

jenž cellulosy neporušuje. Za to se mu podailo dobýti z korku

rzných rostlin kyselinu fellonovou (C22H4:i03.^) a z korku dubu
korkového kyselinu suberinovou (CnHaoO;?) ?i jioionovou (C11H21O4?).

Zmínné ervené až ervenofialové zbarvení vztahuje se ku vzniku

volné kyseliny fellonové nebo její soli draselnaté, které vskutku

isolovány chlorzinkjodem erven se barví. Že by suberin byl

sm.sí tuk, to jest glycerid zmínných kyselin, není pravd po-

dobno, nebo se nerozpou.ští v žádném ze známých rozpustidel

tukových, a netaví ani pi 290''C. Zdá se tedy, že korek sestává

ze složitých kondensaních a polymcrisaních produkt zmínných
kyselin, snad i jejich extcr, látek o podobno nejasném složení,

jako vyšší uhlohydraty, polysacharidy. Pítomnosti volných tuk
nasvdovalo by však, že se korkové lamelly jako tyto, le slabji

erven alkaminem barví. Korkové lamelly a jim píbuzná, ale

chemicky ješt mén prozkoumaná cuticula vzdorují vtšin roz-

pustidel cellulosy: sotva chromovou kyselinou, jíž žádná blána

rostlinná (vyjma houbovou) neodolá, se porušují. Silným louhem
draselnatým hndnou, a jeví pak vláknitou nebo zrnitou .strukturu;

dlouhým vaením ve Schulzov maceraní smsi zmní se posléze

ve žluté kapky, které jako cerinová kyselina se uvádjí. Ku bar-

vivm se chovají korkové blány podobn jako devnaté: talc i io-

dovými rea<^enciemi žloutnou a hndnou.
Hodn nejasné a neúplné jest naše vdní o 70stlinných

slizech a rozmanitých gunimách. Akoli znaná ást jejich vzniká

vymšováním z plasmy, pece teba zde o nich promluviti, protože

nkteré j.sou zcela jist sesliznatlé blány bunné a ponvadž
máme celou pechodní adu hmot mezi blanou bunnou, vodu
jen vpíjející a gummami ve vod zcela rozpustnými. Jedny jeví

z nich reakce cellulosy iodové i jiné, druhé barví se nejvý.še

žlut, jiné zmodrají již pouhým iodem. Soudí-li .se z procentuál-

ního složení a produkt hydrolysy, pak zmínných reakcí, jsou

to smsi hmot odvozených od arabinosy, ^lyko.sy a snad ješt

jiných cukr; dle modráni iodem možno míti za to, že v nkterých
jsou látky obdobní' dextrinm jrít nv-n '• /n.un<> i<'<i rliinii(M.(''

IJolani.sclic Mikn)tc<hnik, tin Ilaiulliucli lUr luikiu.skupi.sclun l'rait;i-

i.itions-, Reactions- uiul Tinction.s-.MithoiUn. T(ll)injfcn, 1892.
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složení rosolovitých obahl as, zvi. Zygncmataceí, které c)d blán\-

jejich jsou oste ohranieny, z ní zajisté nevznikly a nejeví jejich

chemických vlastností.

mnoho U ]),m'1i<) chemického zkoumání se nedostalo callosc.

jméno to dal Mrm^in v ])uhlikacích r. 1888—1890 vydaných, látce

silné svtlo lámající, která ucpává póry .star.ších sítkovic a tvoí
konené silný v nich povlak. Díve nazývána zárove se zcela

jinou hmotou, rány rostlinného tla zacelující, ca/ltis. Mangin uka-
zuje, /,(• s ní i(k'ntický je pollenin \ blánr p\ 1<>\ \'ch /inclv- mnohých
rostlin, a že tvoí steny bunéné u nižších hub, j. ('cronosporaceí.

Jest nerozpustná ve vodé, alkoholu a ammoniakalním roztoku
médi, v roztocích uhliitan žíravin bubí, ale hydráty žíravin ji

rozpouštjí, jakož i silná kyselina sírová, roztok chloridu vápena-
tého nebo zinenatého. lod a Zni barví callosu cihlov nebo
hnédoervené, iod a CaCl-i ržov.

Zmínný badatel ukázal též velikou rozšíenost hmot pekti-

nových^ nejdíve z epy, mrkve, jablek a hrušek poznaných. Z nich

sestává z pravidla intercellulární, ]3omérn nejlépe rozpustná la-

mella mezi stnami cellulosovými. Základem tchto látek, jakož
i arabské klovatiny, tešového klí a p. jsou látky kyselých vlast-

ností, kyselina pektinová, k. metapektinová ili arahinová a jiné,

v solích draselnatých a vápenatých. Hydrolysou z nich obdržíme
cukry pravotoivé; galaktosu a arabinosu.

K inkrustaním látkám náležejí ta!<é rozmanité aiio?[(^-aiiickt'

soli, které stny bunné pronikají, a z nichž, když s})álením nebo
silnými kyselinami (m-jlépe sírovou a pak chromovou) iistrojné

látky byly znieny, zstávají krystallické kostry. Jsou to hlavn
soli draselnaté a vápenaté^ ale u mnohých rostlin, zvlášt Diato-

maceí, Gramineí, Cyperaceí, Equisetaceí velmi znané množství
kyseliny kemiité.

Zvláštní místo v píin chemického složení blány bunné
náleží houbám. Jest u nich pes znamenité práce zvlášt Gilsonovy
a Wintersteinovy mnoho nejistého, ale tolik možno již tvrditi, že

u mnohých hub stna bunná neskládá se z cellulosy, ani jiného

uhlohydratu, nýbrž z látky dusíkaté, odvozené od cukru hrozno-
vého. Dle všeho jest tento mykosin identický, neb aspo velmi
píbuzný s chytinefu, z nhož, jak známo, skládají se tvrdé po-
krývky tl Arthropod.

1 jest zajímavo stopovati pechody tunicinem, zvíecí to cel-

lulosou, a mykosinem, rostlinným chitinem znaené, které ukazují,

že není podstatných rozdíl ve složení tla rostlinného a živoiš-
ného, a že tu i jinde jest mnoho most, jež hranici mezi obma
íšemi ústrojnými pepínají a je spojují.



Dusíkaté deriváty uhlohydratú v tlech živo-

išných a rostlinných.*)

(Psáno r. 1900, upraveno r. 1901.)

I. Úvod.

Chemie organická ustavivši se pvodn jako cliemie látek

rostlinných a živoišných proti chemii minerální, poala nejdíve
tyto hmoty analysovati, cestou chemie anorganické. Záhy však

methoda tato byla shledána jako nedostaující: chemická analysis

v látkách z živých tl odkryla jen málo prvk, s nimiž konstra-

stovala ohromná rozmanitost organických slouenin samých, a

nabyla vrchu snaha, pátrati po vzájemných spojeních onch ele-

ment mezi sebou; kdežto základním principem v anorganické

chemii jsou prvky, sloueniny, jest jím v organické její konstituce.

Ob poloviny chemie se zrznily ve své práci, jedna zstala pe-
vahou analytickou, druhá stala se synthetickou. Chemie organická,

s úspchem neoekávatelným provádjíc synthesi, vyrobila tisíce

látek nových, které thcoretickému zkoumání a pemýšlení nad
iiuVu široký dosah poskytly, a ješt snad vtšího praktického vý-

znamu nabyly, ale byla zárove odvedena od zkoumání piroze-

ných látek, z nejvtší ásti velice komplikovaných a proto, jak by
se zdálo, jediné analytické method pístupných. Avšak uvážíme-li

*) K práci této bylo použito tÓchto souborných spis:
Heihtein: Handbuch der organischcn Chemie 3. v. 1897.

Coknheim: Chemie der Fiwcisskíirpcr 1900.

llainmarsten: Lehrbuch der physiologischcn Chemie 11 v 1S95.

ífusemann ti. Hilger: Die Pflanzenstoffc.

Neutneister : Lehrbuch der physiologischen Chemie.

Pfeffer: Pflanzenphysiologic 2 v. 1897.

van Kijn: Die Glycosidc 1899.

Tollens : Kurzes Handbuch der Kohlenhydrate
Zimmcrmann : Botanische Mikrotechnik 189'J.

jelikož výzkumy, o kterých práce snaží se býti úhrnným referátem,

jsDu vét.^inou (lata novjšího, snažil jsem se všechna pnvodni pojednání,

pokud dostupná mi byla, peísti, což mi bylo možno u prací i lánk uve-

ejnných v následujicich asopisech, po pipadír shornírich:

Annalen der Chemie und Pharmacie. — Hcrichte der deutschen hotaiiischen

I icsclbchaft. — Rerickte der deutschen chemischen GeselLuhaft. — La Ccllulc. —
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pesnji význain chemických mi-thod, a úspchy, které v létech

posledních chemii pi obnoveném studiu pirozených látek or^ra-

nických provázely, pesvdíme se, že i tu jest hlavní methodou
or<vanické chemie synthese; až po synthetických pracích Fische-

rových o ad cukr bylo možno úplné poznání a klassifikace

uhlohydrat rosdinných a živoišných, studium alkaloid došlo
úspch až po vypracování chemie heterocyklických jader; vše-

obecn lze íci, že úpln známe nkterou látku teprve tenkrát,

dovcdeme-li ji sami syntheticky sestrojiti.

Vtšina látek, které v životních djích organism mají zá-

kladní význam, jest zahrnuta ve tech rozsáhlých skupinách tuk,
uhlohydrat a bílkovin. První dv z nich staly sr ris])o v jeílno-

dušších svých zástupcích pístupnými chemické synihesi a nále-

žejí tím úpln v obor pravidelné chemické práce; skupina poslední
nevykazuje však dosud ani jediné látky, jejíž konstituce by byla
známa, i musí chemie posud své úsudky zakládati jen na roz-

kladných ])roduktcch bílkovin. Z nich pak nejvíce pozoruhodný
jsou ty, které všeobecn se vyskytují a nepíliš hlubokým rozkladem
molekuly bílkovin vznikají.

V práci této bude pojednáno o nkolika takových hmotách)
a látkách jim analogických, které zárove pechod k druhé dle-
žité skupin tvoí, jsouce uhlohydraty, v jejichž složení vstupuje
dusík, vytvouje dílem sloueniny rázu aminového, dílem vlastní

spojení uhlohydrat s rznými komplexy rázu bílkovin. Aby se

ozejmila jejich funkce v organismu, nebude snad nepimeno
úvodem v krátkosti naznaid význam uhlohydrat a bílkovin

v živém tle, a pak promluviti o tch vlastnostech obou, které

k posouzení zmínných pechodních hmot nutno na zeteli míti.

Jak uhlohydraty, tak bílkoviny mohou míti v tle živém
dvojí, v podstat rznou funkci.*) Bu jsou úinný pímo pi

Centtalblatt fur Physiologie. — Comptcs rendus des séanccs dc 1 'Academie
dcs sciences. — Jakrbiicker fiir wissenschaftliche Botanik (Pringshcims.) —
Pjlugers Archiv fiir Physiologie. — Skandinavisches Archiv fiir Physiologie. —
Žeitschriftfiir Biologie. — Zeilschrift fiir ph vsiologische Chemie (Hoppe-Scylers.)— Hoffmeisters Handl)uch der physiologischen Botanik. — Ladcnburgs Hand-
inorterhiicli der Chemie. — .Silziiiigsljcriclitc der Arade/n/e der Wisscnschaften
zu Wien.

U prací mn nepístupných bylo mi spokojiti se s referáty, jež jsem
erpal z asopis:

Botanisclies Centralblatt — Centralblatt fiir Physiologie — Chemisches
Centralblatt — Jahresberichte Uber die Fortschritte der Thicrchcmie (Malys).

O themat této práce podal pisatel referát v konferencích o nové lite-

ratue chemické, jež se svými žáky v chemickém ústav eské university
konal pan prof dr. Bohuslav Raýman. Diskusse pi tom vedená pispla
k ujasnní názor pisatele o themat zpracovaném. \'ýtah z onoho referátu
vyšel v »Chcmických listech.* r. XXV., . 4, 5, 6.

*) Pfeffer, Pflanzenphysiologie.
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životních djích orjranismu jako látky plastické, nebojsou vyluo-
vány z živé hmoty bunné, i slouží jako hmoty aplastické v eko-

nomii organismu; nejdležitéjší pípad tohoto zpsobu jest, kde
látky ty tvoí pevné opory neb ochranný obal organismu, i nazý-

váme je ]>ak forviafivními. Teba že táž látka mže sloužiti dlouho
jako formativní, v as poteby jest vŠak stržena v životní výmnu
látek; mívají tu zhusta oba stavy i fysikaln rzné modifikace, jež

tento funkcionální rozdíl provázejí. Plastický stav bílkovin jest

nejdležitjším faktorem v živé buce: protoplasma, jež identifi-

kujeme s živou hmotou, sestává po výtce z nich.*) Jejich ohromné
molekuly podmiují kolloidalní stav protoplasmatu, jenž brání,

aby z buky, i u živoich aspo zhoustlým plasmatem ohrani-

ené, neunikalo, a psobí jen nepatrným osmotickým tlakem na
.stnu. Mají-li se bílkovité hmoty po organismu rozvádti, dje se

pi tom zpravidla štpení v látky pomrn jednoduché, krystallující

snadno, a proto i lehce diosmoticky prolínající, z nichž na míst
spoteby bílkoviny opt snad se regenerují. K processu tomu, jenž

zejména pi klíeni rostlin pesné byl stopován, druží se podobná
pemna bílkovin potravy v tle zvíecím, jeden z nejspornjších

problém fysiologické chemie; tolik však ji.sto jest, že štpí se

hluboce, pi emž vtšina jich dusíku vyluuje se moí, a zbytek

v podob uhlohydrat a snad i tuk ukládá se v tle a vchází

v obh
;

pi tomto processu mají veliký úkol játra, a proto

i v nich pechodné látky mezi bílkovinami a uhlohydraty hledány,

o emž ní/e bude pojednáno. - Uhlohydraty ve stavu plastickéin

j.sou po výtce snadno rozpustné cukry. Ponva však zvlášt

u rostlin, jež mají rozsáhlé periody, v nichž neassimilují (v noci,

v zim, za klíeni), jest teba znaných zásob, jeví se mnohé
uhlohydraty jakí) rescrvní materiál. Jím nebývají jednoduché cukry

samy, jichž roztoky veliký osmotický tlak jeví, nýbrž práv poly-

sacharidy o velikých molekulách, látky vtšinou pevné, které

v buce se znan mohou nahromaditi, aniž by tím znanjší tlak

povstal. Tyto zásoby se — tak jako bílkoviny — rozpouštjí,

mají-li dojíti užití na jiném mí.st rostliny. Takovým reservním

látkám, z nichž uvádím pro píklad: glukosany škrob, amyloid,

dextriny glykogen, fruktosan, inulin, galaktany v semenech Legu-

minos, manosany seminin (podobný dextrinu) a rcservní cellulosu

v plodech palmových, jsou velmi podobny formativní uhlohydraty,

jež jmenovit u rostlin budují stny bunné. Jindy se všeobecn
udávala cellulosa za stavivo bunných blan, nyní víme, že ve

vtšin pípad znaný díl, nkdy i pes polovinu, tvoí látky jiné,

ba zdá se. že na p. v pletivu korkovém cellulosa a vbec uhlo-

) Tím nemá l)ýti eeno, že živé plasma jrst sms bílkovin (v nej-

Siráím smyslu), jak j(; z organismu vyproštné známe; jest pravdpodobno,
ic tento •plastický'' stav vyznariijc ivMistálou menu luebného spojení látek

téch vespolek.
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hydráty scházejí. Ihnoty cellulose podobné, rozpustné v kyselinách

a žíravinách, zove /:". Schulze hcmicellulosy; ty dávají hydrolysí

rzné hexosy a pentosy. Ccllulosa jest ze všech téch hitek nej-

stálejší; rozpouští se toliko v ammoniakalním roztoku médnatém.
Zajímavá jest methoda, již k isolaci cellulosy podává Wisselingh;*)

staí v zatavených trubicích zahi^ívati rostlinný materiál v destil-

lované vod pi 150" 6—8 hodin, neb v í^lycerinu pi 300" jen

pl hodiny, aby se všechny látky mimo ni uvedly v roztok. Toho
zpsobu možno užiti s výhodou zvlášt pi mikrochemickém zkou-

mání; u\edena jest na tomto míst, jelikož týmž zpsobem autor

zmínný i chitin isoloval. Gilson**) pivedl cellulosu z roztoku

mnato-ammonatého k jakési krystallisaci, jednak v bukách,
jednak též in vitro, i tvrdí, že cellulosa tak isolovaná je chemické
individuum, a že jest charakterisována fialovým zbarvením chlo-

ridem zincnatým, iodem a iodidem draselnatým; s podobnou
reakcí, jíž inikrochemicky užito, setkáme se opt u chitinu. Cellu-

losa však pítomna jest i v tle zvíecím, a dlouho bylo sporno,

zda tu není matena s njakou látkou dusíkatou. >7unicin'< v plášti

sumek (Ascidiai a jiných Tunicat, jímž jmenovit Bertlielot***)

a WinterstemY) se zabývali, má vlastnosti zcela stejné s cellulosou

rostlinnou a dává hydrolysí glukosu. Dle výzkum AmbronnovýchYš)
jest cellulosa obsažena i v rzných hmyzech i jiných lenovcích

a v desce sepie.

Z ostatních formativních uhlohydrat zmíniti se dlužno
o kallose, Manc^inem^^Y) blíže charakterisované, sklovité hmot
v nkterých cévách rostlinných a v pylu nalezené, rozpustné

v koncentrované kyselin sírové a v roztocích Ca CI2 a Zn CÍ2;

jodovými reagenciemi se barví ržov až cihlov. Podobné jsou

hmoty pekinové, v ovoci, ep i jinde rozšíené, pak »inkrustaní

látky« deva, které jsou v podstat galaktany, arabany a xylany

a draselnaté i vápenaté soli kyseliny pektinové a metapcktinové

ili arabinové.

Podobnou úlohu jako formativní uhlohydraty mají i nkteré
látky bílkovité, jež tvoí opory orgán zvíecích. Náležejí vesms
ve tídu \.. z\ . albumhioidU. Z nich jmenujeme *t) skupinu ke7'atink,

jež tvoí hlavní díl ve složení pokožky zvíecí a jejich výrstk.

*) V úvodu ke studiu: »Uber dle Zellvvand der Fungi.*
**) Gilson, La cristallisation dc la cellulose La Cellule IX.

Gilson, Die Krystallisation der Cellulose. Chcmisches Centralblatt 1893.

II., 530.
***) Berthelot, Comptes rendus XLIV.

f) Winterstcin, Zu Kenntnis der Thiercellulose oder des Tunicins.

Zeitschrift fiir physiol. Chemie XVII I.

ff) Ambronn, Mittheilungen der zoologischen Station zu Xeapcl.

tff) Mangin, Sur la callose. Comptes rendus CX.

*f) Dle Hammerstena Lehrbuch der physiologischen Chemie.
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jimiž jsou vlasy, chlupy, peí, nehty, kopyta, rohy atd. Obsahují

vesms mnoho síry (2 až 5"/o) která jest aspo ástené slabé

vázána, odštpujíc se již pi vaení s vodou, ba i pi pouhém
styku (na p. vlas) s kovovými pedméty. Jiná skupina bez síry

neb sírou velmi chudá jsou elastiny ve svazech obratlovc, ve

sténách cév a jiných vazivech. Kollageny ili klihodárné hmoty
jsou hojné zejména v kostech a chrupavkách obratlovc, i liší se

od typických bílkovin, že nedávají pi rozkladu tyrosinu, podobné
jako retikulin v lymfatických drahách a nékterých žlázách. Konené
pode jméncMii skclcniu zahrnuje Kriikoíhcrí^*^ rznorodé hmoty,
l^tcii' tvoí ])(h1i)()Iii nrt) jjokrývkii tlesnou u nižších zvíat,

spongin v moískýcli houbách, koncluolin v lasturách a ulitách

mékkýš, korncin v osách rohovitých korál a chitin, o nmž sieji

bude promluveno.

II. Data.

Xcz obr.iiíin se k l.iikám jjouze ze synthetických tlílni i»io,i-

nism známých, zmíniti se chci o nejjednodušších hmotách dusí-

katých, od uhlohydrat odvozených, které syntheticky lze vyrobiti,

a z nichž n«'kttvýeh rozkladem pirozeného materiálu nabýváme.

Do poslední doby**) uvádly se mezi deriváty ^vH^o^y glyko-

šiny. lanrct***] obdržel zahíváním 3 díl glukosy s 5 díly 25%
ammoniaku pi ICX)" pí) 30 hodinách zásady, jejž nazval x-glykosin

a yglykosin. Dle ného má a-íjlykosin složení Cc Hk N2 a ve pi
136", |j-<Tlykosin je s ním homologický maje vzorec Cv Hio N2.

V^elmi jedovatá z.ásada v piboudliné z melassy vroucí pi 170 jest

dle Morinay) asi totožná s ,J-glykosincm. Avšak novjší \ýzkumy
Brandesa a S/ó/ira Y^) ukázaly, že jisobením ammoniaku se kon-

stituce cukru tak hluboce zmní, že vzniknou sloueniny o jádrech

cyklických, homology pyrazinu: a-glykosin je vskutku met/iy/pyrasin

C, IIoNa, p-^\y\<os\n f/iwe//iy//)y7 asm Co Hh N2 vedle tchto vznikají

i pyridin G. M.-) N a pyrazin C4 H4 N2. Ve shod s nimi nalezli

Bamberger a Eichho7ii^y\) v piboudlin zásady dimethylpyrazin a

dintethypiperazin C<i \\\\ Xi.

Skutené dusíkaté deri\ nv .iikr ]<^()\.\ glykosaminy.*\)

*> Knikenbe/\:;, GrundzUjíc i im i vcrgleichenden Physiologie der thie-

ii->(hen GcrQstsuhstanzcn.
**) Tak i u /^<77j/'//;</, Hantlbuch der organischen Chemie III. v. 1897-1899.
***) Tanrcl, Hiilletin dt: la socicté chimiquc dc Paris XLIV.

t) .\íorin, Zcitschrift fnr analytische Chemie XXIX. (1S91).

tf) Ihandes und Stóhr, Journal fQr praktische Chemie LI V. 481.

ttt) liamhcrger 11. Eichhorn, Zu Kenntnis der im KuseU)) enthaltenen

Bascn. Berichte der deutsch-chcmischen Gesellschaft XXX. 234.

*t) Jiné deriváty než aminové nemají fysiologického významu, proež
na tomto mist pominuty.
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Xcjdívo získán glykosainin cestou analytickou /. cliitinu; po-

nvadž až do nynjška jeho konstituce jest sporná, a nelze na
urito udati cukr, od nhož jest odvozen, nazývá se zhusta chito-

saniin. Pipravuje se nejlépe. z klepet raích díve studenou kys*

-

linou solnou odvápnlých vaením s koncentrovanou HCl. Chitin

jejich se tu rozkládá, i vzniká kyselina octová a chlorhydrat glyko-

saminu*)
2 Cir, H20 N2 O] o ! 6 H2O r^ 4 Gi II 13 XO.-i j- 3 Cli.5 . CO2ÍI

Z pekrystalovaného chlorhydratu lze poíditi sulfát a rozlo-

žením toho istý í^lykosamin. C. A. Lobry de Bruyn**) dobývá
volnou zásadu z chlorhydratu psobením methylalkoholického roz-

toku methylatu sodnatého a vyluuje ji suchým etherem, Breyer***)

užívá k tomu diethylaminu v alkoholickém mediu. Glykosamin
krystalujc v alkoholickém roztoku v jehlicích, rozpouští se ne-

snadno v líhu, lehce ve vod, roztok vodní reaguje dle Tiemanna
neutráln, dle Breyera však alkalicky a otáí rovinu svtla polari-

sovaného v právo ([ajD= -f-
48'64*^, v silnjší koncentraci -f- ^•''OS''.

Úpln suchý glykosamin dá se nad kyselinou sírovou msíce ucho-

vati; jinak záhy žloutne a po týdnech mní se v hndou massu.

V rource pi 105" hndne, pi 110" taje a rozkládá se. I roztok

v^odní záhy se štpí, páchna po NH3 a hndna; z erstvého lze opt
kyselinou solnou obdržeti chlorhydrat glykosaminu, za den jen

huminové látky.

Glykosamin redukuje roztoky Ag, Cu a Bi zcela jako glukosa,

a sice 1 molekula glykosaminu tolik jako 1 molekula glukosy.

Sám nekvasí. Kyselinou dusíkovou odštpí se jeho dusík, i vzniká

hmota složení asi Q H12 Oc, která redukuje sice mnaté roztok)

,

ale nekvasí a není sladká. Pi vaení glykosaminu s žíravým louhem
draselnatým vzniká ammoniak, nco kyseliny mléné a pyrokate-

chinu; pi zahátí se zednou kyselinou dusinou kj^selina iso-

cukrová Co Hio Oh, s fenylhydrazinem typický glukosan. Glykosamin
tento pokládán byl za derivát glukosy, i pipisována mu konstituce

CH2 CH CH CH Clí COll

OH OH OH OHMI2
Z isometrických slouenin známy byly díve jen dv, pi-

pravené li. luschcrcin.-\) První nazval isos^lykosaiuin^ i pikládá mu
složení CH2 . CH . CH . CH '. CO CH2

OH OH (JH OH NH2

*) Ledderliose, Zeitschrift fur physiologische Chemie II. 214, IV. 141.

Tiemann, Berichte der deutschen chemischcn Gesellschaft XVII. 213.
**) C. A. Lobry de Bruyn, Uber das frcie Chitosamin. Berichte der

deutschen chemischen Gesellschaft XXXI. 2496.
***) Breyer, Uber das freie Chitosamin, tamtéž XXXI. 2. 193.

t) E. Fischer, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft XI.\.

1921, XX. 2573.
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Získal jej v. s^lukosazonu, který suspendoval v 75" o alkoholu

a i)sobil na zinkovým práškem a kyselinou octovou. Isoglyko-

samin jest syrupovitý a chová se podobné jako glykosamin. ale

roztoky solí zahívány se zedénými louhy rychle žloutnou a od-

štpují ammoniak. Roztoky ty jsou levotoivé. Psobením HNOa
vzniká fruktosa, osazon jest týž jako u glykosaminu. Stejným zp-
s<jbem pipravil Fischer z a-akrosazonu 'x-akrosamin, vlastnostmi

podobný glykosaminu.

V poslední dob celá ada analogických slouenin pipravena
a studována od C. A Lobry de Rrtiyna ve spojení s jinými pra-

covníky.*) Z výsledk jejich prací jest nejdležitjší: cukry spo-

jují se s ammoniakem pímo, psobíme-li na n alkoholickým NHs.
Slouenina laktosy jest pravý aldehydammoniak (C12 H2-2 On . XH3),

ostatní vznikají za vystoupení vody, i zve je autor osaminy, a vše-

NH

obecnou jejich konstituci oznauje CH — CH . OÍT,

O
odpovídající jeho domnnce o konstituci glukosy (. . . . Q\\— CH OH
pro jajo — "T 53®.**) Takovými osaminy jsou glukosamin ([ajn- 195,
taje pi 127"), maltosamin, galaktosamin, xylosamin, arabinosamin,

rhamnosamin, mannosamin a fruktosamin. Vodné roztoky tchto
látek, zvlášt uzavené, jsou dosti stálé; kyselinami se hned roz-

kládají a nedávají solí; liší se tedy od glykosaminu z chitinu a

Fischer(rca isoglykosaminu a akrosaminu znan. Lobry de Biniyn

do.stal vaením methylalkoholického roztoku chitosaminu (neb i po
|)ouhém ustání krystalickou hmotu, kterou má za totožnou se svým
fruktosaminem: je.st ve studené vod tžko, v horké snadno roz-

|>ustná, kyselinami se tžko rozkládá a s HCl nesluuje. Acetylo-

váním vzniká krystalický pentacetát. Dle nho jest cukr chitinu,

problematická chitosa, v souvislosti s fruktosou, ne-li s ní totožná.

0§er a Fránkel***) shledali, že požitý chlorhydrat chitosaminu se

vyluuje moí beze zmny, i myslí, že není to derivát snadno
stravitelné fruktosy, nýbrž spíše glukosy; závr tento zdá se však

býti ukvapený.

*) C. A. Lobry <U Brnxti et l-tanchimont, Kerucil dcs travaux chimiques
des Pays-Bas XII, XIII.

Lobry de Bniyn, Rccucil XIV.
Týí, (Jbcr dle Ammoniak(l<:iivatc der Kohlehydrate. Burichtc der

deulschen chcmischcn ÍJcstllschaft XXVIII. 30K3.

A". IVeent, Untersuchiinycn Uber Milchzuckcr, Maltose und (íalaktosc

und ihrc Ammoniakdcrivatc (Di.sscrtacc v Basileji).

Lohry de tíruyn et van Lecnt, Rccucil XV.
•*i Lobry de Hruyn und W. Alberda r. /'.Iinislfin Berichtir <lcr deutschen

chcmischcn Gescllschaft XAVIII. 3078.
**) Offcr und /•'rinkel. Ober das \'crhaltfn des salzsaurcn Chitosatnins

iin ThierkOrper. Centralblatt fUr Physioloj,'ie XIII. 489.
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Ve hmotách zvíecích, jež v dosahu této úvahy jsou, bývají

uhlohydraty ve spojení s látUami rázu bílkovin. Dle klassifikacc

líoppe-Seylerem a Drechselem*) provedené liší se od vlastních bíl-

kovin látky komplikovanjší, které opatrným štpením poskytují

jednak typické proteiny, jednak látky jiné, barviva, uhlohydraty,

xanthinové ili nukleinové kyseliny a p., i nazývají se protcidy.

Látky, jichž ani mezi typické bílkoviny, ani mezi proteidy nelze

zaaditi, jež však jinak povahu bílkovin jeví, shrnují se v próza

tímní skupinu albuminoidú. Roztídní proteid jest toto:

albumin -f- barvivo haemoglobiny

i muciny a mukoidy

albumin -f uhlohydrat .... glykoproteidy . hehko^pro^eid

I ichthulin

,, , , . ,
, ,. // A / ,? I

nukleohiston
albumin nuklemova kyschna . uuklcoM-otcHiy\ ^ ...

^
\ cytoglobm.

První skupina jsou známá barviva krevní; tetí obsahuje látky bo-

haté fosforem, pítomné s vlastními nukleiny v hojnosti hlavn
v plasmat jaderném, le též v cytoplasmat.

Pravé muciny jsou kolloidní hmoty, jichž vodnaté roztok)-,

po i)ípad s nepatrným množstvím alkalií jsou slizovité a dají

se nifovit táhnouti. Kyselinou octovou se srážejí; za vlhka isolo-

vány jsou to bílé nebo nažloutlé vloky neb amorfní massy;

v suchém stavu jeví se jako bílý nebo šedožlutý prášek. Chemicky
jsou charaktcrisovány tím, že hydrolysí dávají redukující uhlohydrat.

Mukoidy se od nich liší jinými pomry rozpustnosti a tím, že jejich

roztoky nejsou slizovité. Muciny jsou znan chudší dusíkem a

dílem i uhlíkem než bílkoviny. 01)sahujíf v procentech:**)

C íl X S P O
bílkoviny 5a6-54-5 6-5-7-3 15-0-17-6 03-2-2 0-42-0-85 21-50-23-50
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r nižších zvíat, jmenovit dle Giacosy*) u hlemýžcf a žabích

vajec, vyskytují se látky pvodnejší, mucinogeny, které alkaliemi

neb i destilovanou vodou se štpí v bílkoviny a muciny. Že látky

sem vazené svou konstitucí znan se liší, jest patrno i z percentu-

álního složení: mucin hlemýždí obsahuje více S, a blíží se ku kera-

tinm. jMuciny reagují slab kysele. Psobením pehráté vodní páry

odštpují muciny uhlohydrat, dle Larnkvehra** ) t. zv. zvihxi gujnmi^
mucin hlemýždí specieln achrooglykogen, jejž mní kyseliny,

ptyalin i amylasa v glukosu; ale pi štpení mucinu ze slinné žlázy

submaxillarní obdržel Hammarsten i Folin***) gummovitou látku

olxsahující dusík, 7tiucinalbumosu«. Jinak pojímá zvíecí gummi
Miillcf';y dle nho jest to látka o 8 až 10*^/o N 60 až 80'Vo re-

dukující sloueniny, jež se jeví jako glykosamin; rozkladem vzniká
vedle nho konstantn kyselina octová. Od acetylglukosaminu (chito-

sanu) z chitinu se zvíecí gummi úpln liší. Vaením mucin se

zednými kyselinami pov.stává acidalbuminat, látky rázu albumos
nebo pepton, a neprozkoumané dosud látky redukující. vSilnými

kyselinami obdržíme z nich leucin, tyrosin a kyselinu lacvulovou,

silnými alkaliemi alkalialbuminat,albumosy,peptony aredukující látky.

Z mukoid vyškytá se pscudomiicm\j] díve zvaný metalbumin
v pathologických cystách ovarií a dc)dává jich obsahu tekut-rosolo-

vitý ráz. Má složení C 49-75»/() H 6-98"/o N 10 28"/o O 31 -740/0

S r25*Vo: Pfannenstiel\\\\ rozeznává vedle tohoto a-pseudomucinu
pevn kolloidní pi-pseudomucin a y-pseudomucin, snadno rozpustný
ve vodnatou tekutinu. 1 jiné exsudaty obsahují mukoidy, tak peri-

tonealní ili ascitové tekutiny (mukoid, mucin-albumosu*! ) synovia
ili tekutina pochev šlachových [syíiovin^ i za normálních i)omr.**ÝI
Ve sklin oní jest nco bílkoviny a mukoid kyselinou octovou
se srážející, Mórnercm***\) nazvaný hyalomukoid (12 27*^ o N, 1'19 S).

Tyž badatel shledal i v rohovce oka vedle bílkovin a kollagenní

hmoty mukoid o složení C 5016% 11 697" 'o N 1279"
'(. S"2-07.

Asi 1 C/o pevných látek slepiího vejce tvoí ovomukoid (C 4885,

*i Giacosa, Zeitschrift f(lr physioloyische Chemie VII, 4.

**) Land-wchr, Zcit.schiift fUr physiol. Chemie Vlil. 114. Vri l.\. :;oi.

í.andwehr, Pflíigcrs Archiv XXXIX. IW. XL. 'JI.

•") holin, Zcitschr. f. physiol. Ch. XXIII. 347.

t) /'. Mullcr,D\c Chemit; des Miicins umí der .Mucoídc. Sitzun{{sbcrichtc
(Icr naturwiss. Gesellschaft, Marburg 18')<, 117.

tt) Ilamniarsteu, Zeitschrift fdr physiol. Chemie VI. VJ4.

tftl J. Pfiinncnstid, Ober das Pseudomucin der cystischcn Ovarial^re-

scluvlllste. Zvláštní otisk z Archiv flir (jvnákologie XXX\'III. Krf. v Maly's

Jahresberichte XX. 419.

*tj OlajHammarsten, Om tVirekomsten af mukoida substansers i Asci-

tcsvíitiker. Upsala Lílkareforenings ForhandIin^;ar. Ref. v Maly's jahresberichte
XX. 419.

*t) Hammarsten, Upsala LUkaref. K6rh. XVII.
Salko-K-ski, Virchows Archiv CXXXI.
•t) Montér, Zeitschrift flJr phy.siol. Chemie XVIII. 00, 213, XX. 356.
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II 692, X ]2-5(\ S 2-22%) objevený Xcume/s/nm*) Dá se

dobýti tím, že se albumin srazí zahíátím a kyselinou octovou, filtrát

sráží znova síranem ammonatým nebo po zavaení alkoholem.
Sráží jej i tannin, kyselina fosfowolframová, ocet olovný s amm(í-
niakem. Vyschne-li, je nerozpustný ve studené vod, ale horkou
vodou pechází v modifikaci rozpustnou. Vaením se zednými
minerálními kyselinami odštpuje redukující látku; rozkladem HCl
povstává glykosamin a kyselina sírová. Dle Eichholze'^*) jest v bílku

vajeném i pravý mucin »ovomucin< . Ze sera volské krve isoloval

Zanetti glykoproteid stejn se chovající jako ovomukoid, z moe
Móriícr***) látku rovnž podobnf)U, ale snad spíše k pravým mu-
cinm náležející. Glykoproteid z bílkové žlázy žáby studovali v jeho
rozkladných produktech Schuh a Ditthorn.^) Látky samé, jež jest

asi rázu iiuicin nebo mukoid, neisolovali. Vaením materiálu

s HCl, a rozkladem benzoylovaného produktu obdrželi krystallický

produkt, jenž redukoval intensivn Fehlingv roztok a otáel
v právo. Dle stanoveného množství dusíku a kyseliny slizké, jež

vznikla oxydací kyselinou dusinou, soudí autoi, že se tu od-
štpuje galaktGsamin, lišící se od glykosaminu již snadnou roz-

pustností v alkoholu.

Jiná skupina glykoproteid jsou látky, jež Krukenbergfý
pode jménem hyalogenu zahrnuje. Ty vyskytují se jako ást kostry

zvlášt u nižších zvíat jako oniifin, spirograjin z rourek erv
Onuphio a Spirographis, chondrosin z rosolovité houby Chondrosia,

le i ve stavivu hnízda salanganního (neossin), v kži hadí, sklin
oka volského a vepového, v pouzde oky oní (membraniny
Mornerovy). Hyalogeny dávají reakce bílkovin; psobením roze-
dných alkalií nebo koncentrované vody barytové se rozkládají

v nepropátrané látky bílkovité a v hyaliny^ dusíkaté, kolloidní,

uhlohydratni blízké hmoty. Z hyalin vznikají zednými kyseli-

nami konen cukrm podobné látky, dílem dusík obsahující, dle

všeho glukosamin nebo píbuzné jemu.

•) Neumeisfer, Zur Physiologie der Eiwcissresorption Zeitschrift fiir

Biologie XXVII. 369.

Dalši práce podali:

Morner, 1 c.

Salkowski, Ccntralblatt fiir die medicinischen Wissenschaftcn 1893,
. 31 a 43.

Zanetti, Annali di Farmacoterapia c Chimica X.WI. Referát v Maly's
Jahresberichte XXVII. 31.

**) Eichholz, The hydrolosis of Proteids. Journal of Physiology XX III.

163. — Referát v Ccntralblatt fur Physiologie XII.
••*) JSIorntr, Skandinavischcs Archiv fur Physiologie VI. 332.

t) Fr. N. Schniz u. Fr. Diithorii, Galactosamin, ein neuer Amidozucker.
als Spaltungsprodukt des Glycoproteids der Eiweissdriisc dcs Frosches. Zeit-

schrift f. physiol. Chemie XXIX. 373.

tt)ÁV«^«/;í:r^,Verhandlungen derphys. med. ( icscUsch.zu \Viirzburgl883.
Krukenberg, Zeitschrift fllr Biologie XXII. 'J41.



Krom toho se vyskytují i hyaliny nespojené s bílkovinami.

V chrupavce obratlovc je vedle kollagenní hmoty a bílkovin ky-

selina chondroitová, Mornerem*) ža kyselinu ethersirovou prohlášená.

Schmiedeberg'^* ) jí dává vzorec CisH-ítNSOi; a složku C1HH27 XOu
vedle kyseliny sírové nazývá choiidroitin. Chondroitin novou hydro-
lysou poskytuje kyselinu octovou a chondrosin, jenž jest jako onen
jednomocná kyselina gummovité povahy, redukuje Cu (OH)2 v al-

kalickém roztoku ješt silnji než s^lukosa; roztok jeho alkalický

je pravotoivý. Rozložíme-li chondrosin vodou barytovou, obdržíme
ILjlukosamin a kyselinu glukuronovou CnHioO?. Probíhá tedy roz-

klad kyseliny chondroitové asi dle tchto rovnic:

l)Oi8 H27 NSOn -L H2O = H2 SO4 -1- CíK H27 NOi4
2) CiH H27 NOi4^- 3H2O 3CH8 CO-n - C12 H21 NOii
\W Cvi H21 NOii -r H2O COH (CH . ()H)4C02H.-f CoHu 0.->.Ml2

Zárove se vyškytá v chrupavce též chondromukoid, složený

/. bílkoviny a kyseliny chondroitové (C ^^ 47-30"/o, H = 6-42%,
X 12-58" o, S _=2-42%, O ^--- 31-28«/o). Oddi***) a Krawkow\)
konstatovali kyselinu chondroitovou i v elastické stn aorty,

v amyloidn degenerovaných játrech, ledvin a slezin.

Druhý volný hyalin jest chitin, rozšíený jako hlavní ást
kožní kostry u všech lenovc, a picházející i u jiných bez-

obratlých, jako na p. v lasturách ramenonožce Lingula anatina.

Chemickou povahou jeho zabývalo se mnoho pracovník, tf) Podle
Krazvkoiva není chitin v pancíích Arthropod volný, nýbrž slouen
nejspíše s njakou bílkovinou. Pipravuje se nejsnáze z krovek
velikých brouk nebo ješt lépe z pancíe homara. Materiál ten

/,l)avi se vápna zednou lICl, pak vaí postupn s KOI I, lihem,

etherem. Surový chitin, tvaru pvodního, organisovaného materiálu,

rozpu.stíme v koncentrov^ané chladné HCl nebo II2SO4, a rozeu-
jíce vodou srážíme snhobílou, amorfní látku, jež se rozpouští jen

v koncentrované HCl a H2 SO4, z poátku beze zmny, posléze

*i . 1/1'///, /- Upsala LakarefOrenings FOrhandlin^íar. XXIX. 4il. Skandi-

navischcs Archiv fUr Physiologie I. 2 o.
**) Schmiedcherv;: Archiv fiir cxpurimcntalc Pathologic und 1'harmacic

XXVMI,. 3r»5.

•••) W//, Archiv fUr cxpcrimcntalc Pathc)Ioj»ic und Fharmacic XXXIII. 376.

t) Krat,'kou' ibidcm XL., 195.

tt) Dlcžitjší j>ojcdnání jsou: Odier, Bcrzclius Jahrcsbcricht \'., 247.

Scltniiedehci^, Archiv fUr cxpcrimcntalf Patholotjic u. Fharmacic XXVIII.; týž

Mitthcilun^jcn aus der zooloyischcn .Station zu Ncapcl 1884, 3'>2. Ledderkose.

Zcitschiift fUr i)hysioIoRÍsche Chemie II.. 213, V. 384. - Sundwik, tamtéž V.;

384. Araki, tamtéž XX. 498. fíiihchli, Rcichtits und Duhin-Rcymunds
.\rchiv 1874. h(>2. Tiemantt, Bcrichic der deuthchen chemischen Gescllschaft

XVII, 241. Ihppe-Seykr tamtéž XXVII. 3329.. XXVIII. 32.

Instruktivní lánek o chitinu na|)sai Drechsel v Ladtnbtirf:;ové Hauíl-

\vr)rt(Tl)Uch der Chemie; a dležité zprávy jsou u TolUnac Ilandburh dn
Kohlenhydratc.

Theodora Novákn Stali vybráni. 1 J
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rozkládajíc se a poskytujíc, jak již podotcno, glykosamin. Pso-
bením kyseliny dusiné pipravena bílá, nerozpustná, taskavá nitro-

látka. V zažívací roue obratlovc se chitin nemní, ale ryby
chrupavité jc-j sii.uí.

Jménem chitinu se /ahrnuje dle v.^cho víct- látek, z nichž

nkteré se barví iodem (po jiípadé H2 S()4 a J) hndé, po pípad
mode, jiné vbec nic. Leierhose analysí preparát rzných nalezl:

C 45-04 až 45-10"/o v jedné skupin 45-82 až 46-18°'o ve druhé,
ale žádných stedních hodnot. Sundivik udává formuli Coo Hioo Ns Has
- n . H2O, pi emž n jest 1, 2, 3, 4, (tomu odpovídá °/o složení:

C JíV2<) --44-66, I!
" 6-54 — 6-70, \ 7-18—6-95, 0-^:40-08

-- 4r69) a pokládá chitin za aminový derivát jakéhosi polysacharidu

(CoIIio05)n. Krazvkoiv snaží se rznost chitin vyložiti tím, že je

odvozuje od rzných uhlohydrat, i byly by to pak obdoby dex-
trin, glykogen atd. Dle rozkladu kyselinou chlorovodíkovou
v glykosamin a kyselinu octovou má Schmiedeberg chitin za slou-

eninu tchto dvou složek. Naproti tomu Stmdzvik píše rozklad

ten takto:

Coo Hioo N8 038 + 14 H2O -^ 8 Co H13 O0N -f 2 Co H12 0«

látka Co H12 Og se prý pak dále rozkládá, i vzniká kyselina octová^

máselná a tmavé látky huminové. Chitin pálen netaje, nýbrž uhel-

natí a shoí; taven s KOH dává NHs, kyselinu octovou, nriselnoii,

šfavelovou. Hoppe-Seylei' a Araki zahívali chitin s KOH a málem
vody na 180° a obdrželi po odštpení kyseliny octové novou látku,

chitosan CHH20N2O10, jež mla ješt formu pvodního chitinového

materiálu. Chitosan se rozpouští ve zedných kyselinách, i v octové,

zedným roztokem iodu se barví violov. Kyselina chlorovodíková
jej rozkládá v glykosamin a kyselinu octovou.

Ci4 H20 N, G 10 -f 2 H2O
-i

2 HCl r^' 2 Co Hi 3 ( ).-, N . 11C 1 C 1 1 . CO:i 1

1

Anhydridem kyseliny octové se chitin z chitosanu regeneruje,

anhydridem kyseliny propionové nebo benzoové vznikají obdobné
chitiny. Hoppe-Seyle?- a Araki tvrdí vŠak, že regenerovaný chitin

není shodný s pvodním, a že má aspo ti skupiny acetylové.

Tolik však jest jisto, že glykosamin z chitinu \ždy vzniká, a dle

toho v molekule jeho nejspíše již praeformován jest.

Píbuzná chitinu látka, nebo snad pechod k bílkovinám inící

jest v cystách Ilchinococcu t. j. v boubelích tascmnice jaterní,

zhusta znané velikosti a váhy nkolika kilogram dosahujících, a

nazývá se hyalin (v užším smyslu). V mladých cystách je mnoho
solí vápenatých (16%), staré jsou prhlednjší a anorganickou
látkou chudé. Lilckc*) udává složení z cyst

starších C^^45-3 H ^ 6-5 N ^ 5-2 O .^^ 43-0%
a z mladších C = 441 H - 6-7 X ^ 4-5 O =^ 44-7%

*) Liicke Vircho\v's Archiv XIX.
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Xaíoním s II:;S04 dá hyalin asi 50"/o redukujícího, pravotoivého,

kvasitelného cukru. Ve zedných kyselinách a louzích je roz-

pustný, jakož i ve vod pi 150".

Jediná známá látka rostlinná, kterou za dusíkatý derivát

uhlohydratu považovati lze, jest houbová cdhdosa ili fun(^in. Otázka
po chemické povaze blány bunné u hub jest povahy principielní,

nebo cellulosové membrány byly vždy uvádny jako charakteri-

stické známlcN'- buky rostlinné; i byla utkvlá myšlénka, že v blán
bunné u rostlin musí vždy býti cellulosa, a to svádlo badatele

i pi pesné práci experimentální v této otázce k hrubým chybám
v úsudku. Již Braconnot lišil cellulosu hub od obyejné pode
jménem funj^in, Frémy zval ji metacellulosou. Proti jeho tvrzení

o rzných druzích cellulosy Faycn vše hledl redukovati na cellu-

losu jedinou, jen zneištním zmnnou. Payenova mínní pidržuje
se i známé kompendium rostlinných látek Huseniannk a Hilgcra*

)

Proslulý mykolog dc Bary **) dle chování se k iodovým reagenciím

soudí, že jen malá ást hub obsahuje pravou cellulosu, a uvádí

v ní, ve shod s nejnovjším zkoumáním, Saprolegniccae a Perono-

sporaceae. U vtšiny hub jest látka, jež prý má chemické složení

cellulosy, nikoli však její vlastnosti: tu zve >Pi7scc//u/osc-«. Mylnou
interpretací svých nález dospli 7^ic/tU'r***) a Dreyfiissfi k úsudku,

že látka bunných stn hub je cellulosa, zneištná bílkovinami

ni-bo nukleiny ; Mangin\^\ podobn myln tvrdí, že u vtšiny je

to kallosa (jím samým nejdíve popsaná), ideji cellulosa »o vlast-

nostech jiných než obyejná*. Práce vdecky bezúhonné, propra-

covaných mcthofl chemických užívající, podali Gilsonyyy] a Winíe?'-

stein. *'(

*) IJuseiHann und líHi^er, Die PHanzenstolTe, 2 \. I.n^s >. 1 07.

**) íh Hary, Morphologie und Physiologie der I'i!/,. Mcchten und
.Myxf)mycctcn (líoffmcisters Handbuch der physiolojrischcn Botanik II. '>.)

***l Richter, Beitriijíe zur ^cnaucrcn Kcnntniss der chemisrhcn Bc-
schaHLinhcit der Zellmcmhranen l>ei den Pilzcn. Sitzunjísbcrichte der Akademie
der Wissenschaften zu Wien LXXXVIll. (ISHl;

i) /.(. Drcyfitss, lier das Vorkomraen von Cellulo.sc in Bacillen, Schimmcl-
und andere 1'ilzcn. Zeitschrift ftr pliysioloj^ische Chemie XVIII. .'?3.s.

ft) /,. Maní^in, Observations sur la constitution dc la membrán cliez

les rhampijínons (!omptes rendu.s ("XII., S16.

L. Man\;in .Sur la constitution de la membrán chez qucl<|ues cliamiii-

;,Mion.s. i^uiietin de la .Société botanique de France XLI, 373.

ttt) li. (iilson, Kecherches chimi<|ues sur la membrán cellulaire des
rhampif^nons. La Cellulc .\I. •'>.

/','. {iilson. Has Chitin und die .Memljranen der Piizzcilen. Berirhte der
deutschcn chemischen (jesellschaft XXVIII. Slil.

E. {iilson, De la presence de la chiline d.nis la membrán cellulaire

des rhampienons. Comples rendus ('XX. 1000.

I" I iVin/crstein, Zur Kinntnis der Pil/.cclluio.se. Beiichte der deutschcn
botanischen (jescllschat XI. 441.

7Vi, Zur Kenntnis der in den .Membranen der Pilze enthaltcnen B<'-

standthcile. Zeitschrift fUr physiolojjische Chemie XIX. W, XXI. 34.
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Ponvadž výsledky jsou mezi sebou shodné, a pozdjším
zkoumáním znovu ywtvrzcny, mžeme je pokládati za definitivní.

Svá prvá zkoumání konali oba badatelé tém zárove, jisté ne-

odvisle od sebe, a jen rozdíl nkolika msíc v publikaci dává
jakousi prioritu Gilsonovi. V první své práci mel za materiál skle-

roiia i)alikovice nachové (Claviceps purpurea, v tomto stadiu

zvaná námel«) a plodnice žampionu (Agaricus campestris). Prášek
z nich upravený extrahoval alkoholem, etherem '/-/'o-ovým NaOH,
])0 promytí vail s 2V/2Vo-ovou H-iS()i,

Zbytek nerozpustný polil (dle /:. Schulzovy methody; smésí

12 díl XOsH (h=-115) a 1 d. CIO3K, v níž zstal 14 dní,

potom jej digeroval 1 hodinu pi 60 ve velmi zedném ammo-
niaku. Zbyla bélavá látka, sestávající z prázdných obal bunných,
která ani se nebarvila iodovými reagenciemi, ani nerozpouštla
v roztoku Schzveizcrové. Z této látky obdržel dle methody Hoppc-
Scylcrozy zahíváním s KOH a trochou vody i)i ISOo po promytí
dusíkatou látku »mykosin«.

Mykosin se barví iodem a kyselinou sírovou ervenofialov,
ale jinak liší se znan od cellulosy. Mykosin je nerozpustný
v silné HCl, snadno však rozpustný ve velmi zedné HCl, za varu

ve zedné II2SO4. Nerozp.ouští se v ammoniakovém roztoku md-
natém, a barví se violov roztokem iodu v KJ za pítomnosti
malého množství HiSOé'. 70o/o-ová kyselina sírová, jíž jest teba
k zbarvení cellulosy, mykosin odbarvuje. Podobn po proniknutí

roztokem 1 a Uv psobí ZnCl^ zbarvení ervenoviolové, v 50"/o-ové

koncentraci více modré; pi 70% ZnCl-i zbarvení mizí. kdežto cel-

lulosa teprv te by se zbarvila. Elementarnou analysí nalezl C
43-70 '0. H--7-3o/o, O 41-6o/o, N -= 7-3o/o, kterému nejlépe od-

povídá vzorec C14 H2S N2 Oi. Pozdji dokázal Gilson totožnost

houbové cellulosy s chitinem, a mykosinu s chitosanem, jmenovit
odštpil z ní glykosamin jako chlorhydrat. Winterstein pracoval

podobným zpsobem ; vedle Schulzovy macerace užíval však

i Moffmeisterovy (HCl a CIO3K) a analysoval zbytek již po této

maceraci. Obdržel hodnoty C - 4198 — 4487, H .=: 6-27 — 6-89.

N = 2"46 — 3'90Vo, jen preparát z Polyporus oíTiainalis ml toliko

0.70 N, což pocházelo jist od inkrustujících uhlohydrat. Obvyk-
lými reakcemi dokázal, že bílkoviny nejsou pítomny, pak hydro-

lysoval H2SO4, i dostal posléze dílem krystallovanou glukosu,

dílem aspo syrupy poskytující charakteristický glukosazon. 1 ky-

selinu octovou zjistil nkolikerým zpsobem. Taktéž pipravil

ehlorhydrat glykosaminu a mykosin ili chitosan, i nabyl pesvd-
ení, že houbová cellulosa jest identická s chitinem.

Tyz, ÚberPilzcellulose. Berichte derdeutschen botan. Gesellschaft XIII. 65.

7>'i, Uber dle Spaltungsprodukte der Pilzccliulose. Berichte der deut-
schen chemischcn Gesellschaft XXVII, 3110. XX\I1I. 167.
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Wisselingh*) podnikl záslužnou práci mikrochcmickým pro-

zkoumáním asi 100 druh hub. Vycházeje od výzkum Gilso-

nových a Wintersteinových^ zkoumal znovu methody k isolování

ccllulosy a chitinu i jejich mikrochemickó reakce na objektech

rostlinných i zvíecích. Isoluje ob látky ze smsí v organismu
existujících zahíváním v zatavených trubicích s glycerinem na

30(y, mykosin zahíváním s koncentrovaným KOH na 180°. Tvar
objektu se tu nezmní. Mykosin se nejlépe dokáže roztokem
iodovým (0-25 — 125 d. Ja 2 — 10 d. IK na 100 d. vody)
a H2SO4 nanejvýše SO^/o, staí však l'7o i slabší: blány pvodn
chitinové se zbarví ervenoviolov. Reakce s iodem a ZnCl-i mže
vésti ku zmatení s cellulosou, rozpustnost chitosanu v kyselinách

nedá se pod mikroskopem dobe pozorovati. Zkoušky s barvivy

synthetickými má za docela nespolehlivé, i myslí, že na p. u Man-
gina vedly k zámn chitinu za kallosu. Výsledky potvrzují a do-

plují Gilsona a Whitcrstcina. Ani chitin, ani cellulosu nenalezl

u bakterií, Saccharomycet, 1 lišejníka, Myxomycety Fuligo; cellu-

losu shledal u jiné Myxomycety, v Peronosporaceích a Sapro-

legniceích, chitin u Plasmodiopazy, Chytridiaceí, Mucoraceí,

Automophthoraceí a všech vyšších hub (sntí, ez, Basidiomycet,

Ascomycet) i lišejník. V lišejnících bylo dobe rozeznati chitin

houby od ccllulosy bunk rasových.

Málo dosud prozkoumaná, ale fysiologicky jist zajímavá

skupina jsou fosforglykoproteidy. Tyto látky pepsinem se rozkládají

a dávají pi tom paranuklein. Varem s kyselinami vzniká z nich

redukující látka a bílkoviny, nikoli však zásady xanthinové. Známy
jsou dotud jen dvé sem náležející látky. JVallerem**) studovaný

ichthulin má složení C 535, H 77, N 15-6, S 04, P 0-4,

Fe 01%. Autor pokládá jej za amorfní modifikaci krystallického

ichthydinu. Ichthulin se vyškytá ve vejcích kapích. Uaviviarslcn**'^')

i.soloval z bílkové slinné žlázy hlemýžd zahradního (Helix pomatia)

helikoproteid (C - 46-99, li - 6-78, N - 608, S - 0'62, P -- O 47»/o),

jenž z vodního roztoku se sráží kyselinou octovou. Vaen se ze-
dnou H2SO4 dá mnoho cukrovité látky, alkaliemi se štpí v alkali-

albuminat a zvíecí sini.strin (Ci-.j H-io Oio i '/'a MiO), jenž v cukr

se mní vaením se zednými kyselinami, nikoli však ptyalinem.

V posledních létech odštpeny byly uhlohydraty též z mo-
lekuly typických bílkovin, a sice z bílkovin živoišných nejen

hexosy, nýbrž i pentosy, dotud jen z rostlinstva známé. Sem náleží

i odkrytí pentosové skupiny v kyselinách nukleinových Neu-

*
, c . c ,i„ il ,

. ,fc//«i,V/, Ober (lic ZclKvand dtr Kun^i. J.ihrbUcher fUr wis.stn-

schaftliche Botanik XXXI. 619.

*•) íValter, Zeitschrift fUr physioloyische Chemie XV. 477.

*•*) Hammnrslen, PAn^rcrs Archiv XXXVI. 3715.
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mannem*). Xukleinové kyseliny jsou obsaženy v jádrech bun-ných;
z nich jedna, vlastní kyselina nukleinová. seznána Neumannem
jako sms tí kyselin, a-nuklcmove, b-nukleinove a nukleothyminové

.

Kyselina nukleothyminová štpením dává kyselinu fosforenou,
uhlohydrat a zásady nukleinové, hlavn hypoxanthin a adenin,

ostatní dv \ sal^ poskytují xanthin a i^uaniii. \''š(rky ti dávají

zahíváním > ilCl furfurol, ímž pentosy jsou dokázány. Též u pí-
buzn l;'uk\ , iinULoalbinninu^ jenž získán z tuberkulosního. hnisavého
cxsudatii i)l( urajního, zjištna pentosa jako složka reakcí s HCl
a floroL^luciniin, vedle toho i osazonem tajícím pi 155" až 156"**)

Optovaná udání, že z pravých bílkovin odštpen byl cukr, iní
hranici mezi nimi a glykoproteidy dosti nejistou.***) Nkolikrát
získány cukry (jist glukosa, snad i galaktosa) z bílku i žloutku

slepiího vejce; Frdnkcl z ovalbuminu srážením solemi olovnatými
a istním kyselinou tíslovou dostal nezeteln krystallický prášek,

snadno rozpustný ve vod, reagující intensivn s a-naftolem

a H2SO4 (fialové zbarvení, reagens Molischovo na uhlohydraty),

který neredukuje soli Cu a Bi, nedává redakci biuretovou ani

pentosovou. Roztoky otáejí v právo
(
[a]D=" + 3222"). Analyse

vedou ke vzorci Co Ho O4 NH2 . \ -iHáO. Autor zve tento dusíkatý

uhlohydrat albaníni, a myslí, že se zakládá na i;luk<>saminu: dáváf

osazon tající pi 204i» a l^enzoylováním bílé jclilx' tající pi 195o

jako tctrabenzoylglukosamin. Chitin se od nho liší jen jíítomností

tí acetyl. Trávením ovalbuminu i jiných bílkovin pepsinem
a HCl neb trypsinem vzniká prý též albamin. O. We/ss vail
ovalbumin slepici s alkaliemi a odštpil z nho bílý prášek, ve

vod rozpustný, jenž ml TSo/o N; roztok ve vod byl neaktivný.

Vaením se zednou H2SO4 dostal látku, jejíž roztok byl pravo-

toivý a redukoval Fehlingv roztok. Osazon krystalloval v je-

hlicích a tál pi 179" až 191". Destilát s HCl páchl furfurolem,

dával však i reakce methyl furfurol u. Dle toho a elementární analyse

*) A. Neumann, Zu Kenntnis der Nucleinsubstanzcn. Archiv fUr

Anatomie und Physiologie 1898, 374.

**) Ivar Bang, Deutsche medicinische Wochenschrit \>-'>',. ;íL'4.

***) O. Weiss, l)cr dic Abspaltbarkcit von Kohh nliydíal aus F.iwciss.

Centralblatt fiir Physiologie XII. 515.

A. F.u/i//olz, The Hydrolysis of Protcids. Journal of I'hv-ii)lo;^'v XXIII.

3. 163.

>. Scciiiann, Uber reduciercnde Substanzen, wclchc sich aus Iluhner-

(iuH iss al)spalten lasscn. Archiv fiir Verdanungskrankheiten IV. 5.

/'. Mcycr, Uber dic Abspaltung von Zuckcr aus Eiweiss. Deutsche
medizinische Wochenschrift XXV. 95.

/''. Blumenthal u. P. Meycr, Uber dle Al)spaUung von Zucker aus

Albumin. Berichte der deutschen chemischen Gcsellschaft XXXII. 274.

S. Frdnkel, Uber die Spaltunt^sprodukte des Eiweisses. Sitzungsberichtc

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien CVII. II. Ck 819.

iroklgemtith, Bcitragc zur Zuckerabspaltung aus Eiweiss. Berliner kli-

nischc Wochenschrift XXXVII. 745.
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"sazonii vznikla tu methylpentosa Cc H12 O., isomerická rhamnose.

Pozdji isolována zcela prostá N v bezbarvých, monoklinických

krystallcch, jež tály pi 91"—93" a rozpouštly se snadno ve vod
a alkoholu Wohlgemuth obdržel z rzných bílkovin hexosazony,

z nuklcoproteid i pentosazony; s kaseinem, vitellinem a crclatinou

však experimentoval stejným zpsobem bez výsledku.

V játrech a krvi obratlovc vedle glukosy jest obsažena jiná,

pímo redukující \\\x\oX.ví^ jekoiin.*)

Dle Henqucsa pevládá nad glukosou v normální i patho-

logické krvi, dle Bins^a tvoí se i z cukru vstíknutého do tla,

ba i z cukru pidanéiio erstvé krvi mimo tlo. Z alkoholického

roztoku lecithinu a glukosy podailo se pipraviti jekorin, jenž

jest tedy slouenina lecithinu s cukrem hroznovým. Podobné slou-

eniny dává lecithin s arabinosou, fruktosou, galaktosou, maltosou

a sacharosou. Seegen popírá, že by jekorin ve vtším množství

v krvi se vyskytoval a uvádí z jater hmotu od jekorinu rozdílnou,

du.síkatou, také pímo redukující, ve vod a líhu rozpustnou, jež

dává hydrolysou až 95'V(, cukru. istou ji isolovati nemohl. Nic-

mén množství této látky není tak veliké, aby se vysvtlilo jejím

rozkladem vtší množství cukru v krvi ven jaterních, než z pive-

dených uhlohydrat mohlo by vzniknouti.

Zvláštní skupinu látek tvoí protagon, Lieh-eichem objevený,

a jeho rozkladné produkty, cerebrosidy**). Protagon obsahuje dle

Camgee a niaukenhorna 66-39°/o C, 10-69"/o H, 2-39"/o N, 1068"/o P>

dle jiných i síru. Jelikož pomry ty kolísají znan, pedpokládají

Kossel a Freytag nkolik protagon. Vaením s barytovou vodou
dává protagon rozkladné jirodukty lecithinu, totiž kyseliny mastné,

kyselinu glycerofosforenou, cholin a vedle tch cercbrosidy. Pro-

tagon obsažen jest hlavn v bílé hmot mozkové, a dá se získati

jako bílý prášek, vodou v rosolovitou massu bubící. Cerebrosidy

(díve za jediný cerebrin pokládané), neobsahují P, ale N. Cerebiin

jest rozpustný v horkém alkoholu a chladnutím se sráží jako

zrnitý prášek, kdežto v roztoku zstávají kerasin a enkefalin, vy-

•) Objeven Drechselem. Journal fUr praktisrhc Cht-mic XXXIII. 4'J5. viz i

ITenriques, Zeitschrift fUr physiologische Chemie XXIII. 244.

//. 7. Bin^, Jber das Jekorin. Centralblatt fílr Physioloyie XII. 209.

//. 7, Bing, Skandinavisches Archiv f(lr I*hy.siolo^'ie IX. 336.

J. Seegen, Ober einige in der Leber vorhandenc, durch Saure in Zurker
umwandelbarc Suijstanzen. Centralblatt fUr Physiologie XIII.

•*) Liebreich, Annalen der Chemie und Pharmacie CXXXIV. 29.

Gamgee und Blankcnhorn, Zeitschrift fUr physiol. Chemie Ilf. 260.

Kossel und Freytag, tamtéž XVII. 431.

Thudichum, GrundzUgc der analomischcn und klinischen Chemie.
Parcus, Ober cinigc ncuc Gehirnstoffc. Inauguraní disscrtace v Lipsku

r. 1881.

Thierfelder, Ober Idcntitíkt des Hirnzuckers mit der íialartose. Zeit-

schrift fílr physiologische Chemie XIV. 209.
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luující se jako krystallické jehliky a lupénky. Složení cerehrosid
jest v procentech:
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Jak vázán je zbytek glukosy v indikanu Cvi H02 N2 O34, není

blíže známo.

III. Závéry.

Uvedená fakta vedou k rozmanitým úvahám. Látky, o nichž

pojednáno, jsou pomrné neetné a pes to representují nkolik
skupin, i jest pravdpodobno, že novým zkoumáním zvlášt
u rostlin v hojnjším potu budou objeveny. Glykoproteidy jsou
velice astý v prvodu vlastních bílkovin, a z udání zde uve-
dených a zkušeností získaných pi studiu albumos a pepton
hranice mezi obma tídami není píliš pirozená. Od výzkum
Hofmeisterozých a Pickových*) uznávají se v molekule bílkovin ti

rzné skupiny: hetniskupina, snadno rozštépitelná. s hojnými mo-
noaminoky.selinami tyrosinem, kys. skatolaminooctovou, s málem
Icucinu aglykokoUu ; aníiskupina, resistentní proti rozkladu, s hoj-

nými diaminokyselinami, leucinem a glykokf)llem, bez tyrosinu

a derivát indolových; o tetí skupin jest známo toliko, že obsa-
huje komplex uhlohydratovitý, má proti celé molekule bílkovin

mnoho O, mén však C a zvlášt N. Tyto skupiny jsou v rzných
bílkovinách zastoupeny nestejnomrn; kasein je na p. skoro
i.stá hcmilátka, klíh pevahou antilátka. Kde z bílkovin byl uhlo-

hydrat odštpen, pocházel zajisté z onoho tetího komplexu, který

jako nejmén charakteristický pro bílkoviny a zhusta scházející

bylo by možno nazvati epi-skupmou\ naopak mnohé glykoproteidy
bude možno budoucn definovati jako bílkovinu, v níž tento

komplex znan jest zastoupen.

Dusíkaté deriváty uhlohydrat v tlech rostlinných a živo-

išných jsou z vt.šího dílu látky aplastické, jež slouží organismu
dílem jako materiál oporný, dílem i k úelm jiným, zhusta oeko-
logickým: muciny ve slinách iní povrch tla, a již vn, a ve
vnitních drahách kluzkým a lepkavým, a podporují tak pohyb
bucf tla zvíecího, neb pevných látek v nm. Zvláštní pozornosti

zasluhují glykoproteidy ve vejcích, dílem i fosfor obsahující: není
zcela pravd nepodobno, že jsou tak uloženy uhlohydraty potebné
pro vývoj embrya zvíecího, zvlášt když v semenech rostlinných

peasto veliké zásoby pravých uhlohydrat bývají; to by zárove
poukazovalo k poteb uhlohydrat pro všecka stadia organismu
zvíecího. Studium dusíkatých derivát uhlohydratových, jež pi
trávení a zažívání potravy zejména v játrech a krvi se tvoí, pi-
spje snad ponkud k rozešení sporu, který í) souvislost a význam
proteinových látek a uhlohydrat ve výživ živoišné tak prudce
se vede zvlá-ít mezi Vottcm a PJiuf[erent.

*) /:. /'. J'ick, Zcitschiift fUi physiologischc Chemie XXVIII. 219. Po-
dáno dle Cohnheima, Chemie der ICiueisskOrper.
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Pokud se složení skupiny hyalin týe, lze vším právem
míti za to, že glykosamin v jejich molekule (a snad i v ostatních

pípadech) jest již praeformován, a že tím jest dána i souvislost

mezi kostrovým materiálem nižších zvíat a f)bratlovcfi. Také stálé

vyskytování se kyseliny octové dává vznik domnnce, že v hy-

alinech existuje již funkní skupina acrtylová. Nápadný jest para-

lellismus fysiolojrický formativních polysacharid a hyalin: zdá

se, jako by ony vlastní byly rostlinám, fotosynthetické assimilace

nerostných látek schopným, tyto pak je zastupovaly u živoich
a rostHn nezelených, které zcela neb aspo z ásti na hotovou
potravu organickou jsou odkázány. Konené výskyt cellulosy

u hub vdeno jest uvažovati se stanoviska s\stematiky rostlinné.

Houby se dlí v oddlení Phycomycui-., )> / asám do jisté míry

jest paralellní, a Eumycetes, vyšší houbj-, jež jaksi kmen rostlinstva

samostatn se vytvoivší representují. U tchto nalezen pouze
chitin; ze tí oddlení Phycomycet chitin mají Zygomycetes a Chy-
tridineae, cellulosu Oomycetes, které též rozplozováním asám
nejvíce se podobají.
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Naše zem.
Výsledky novjších geologických bádáni.

(Psáno r. 1S9S, otištno v 'Rozhledech« téhož roku.)

1.

Vzhru vzhlížel lovlc k o!)l(./.f, vbájeje v její nedozírno tajemné
bytosti, nevídané kraje; ale vždy hledal jen jas za modrou

klenbou nebeskf)U, za plástem vyšitým nesetnými perlami hvzd.
Ale jiná záhadná íše se rozkládala pod jeho nohama, a o ní ml
pedstavy ješt neuritjší, le tím dsivjší. Ale má-li moderní
vda, která s dalekohledem a spektroskopem v rukou trhá zne-

náhla roušky, halící nám v^zdálené svty, íci, co se kryje pod
l)dou, na které svj život trávíme, co exkstuje vskutku na místech

antického Tartaru a kesanského Inferna — nemá odpovdi ne-

klamné. Tu utíká se geologie stále ku kombinacím, hypothesám,

a dosud daleky jsou od sebe rzné názory, sotva nco jistého

podávajíce.

Zemzpyt vychází z fakt, pozorovaných na samém povrchu
zem, neb z výzkum uvnit vrstev kry zemské. Jakkoli obrovské

])ráce tu vykonány v pomru k silám lid.ským, a proniknuto do
hloubky as dvou tisíc metr, znamená to velmi málo proti vzdá-

lenosti stedu zemského, tém 32(X)krát vtší. Aby prozkoumáno
bylo, z eho se skládá vnitro zemské, sáhnuto nejdíve k metho-

dám mathematickým. Ule zákon gravitaních pitahuje každé t-
leso jinou hmotu pomrn ku své velikosti; proto na úpatí hor

odchyluje se olovnice od smru svislého, kloníc se ponkud k vrchu.

\Y'likost vrchu lze vypoísti, velikost zem jest též známa, a sklá-

dá-li se hora z hornin zjištné hutnosti, lze z prtmr pitažlivosti

vypoísti hmotu zemé. Z mcthod jiných jsou nejdležitjší ty, pi
nichž se používá kyvadla: v dob nejnovjší .sestrojil velmi jemný
pístroj tomu iielu .sloužící eský uenec Láska, ])rofesor ve Lvov.
Z výsledk i)eetných mení resultují tato urení: hmota zem
jest as 6 bilion k^ a prmrná její hutnost pibližn r)6 vtší

než hutnost vody. Vypoítali se hutnost té ásti kry zemské,

jejíž složení jest známo, a uvážili se pi tom, že velikou á.st zem-
koule kryje vodstvo, shledáme, že tato tenká slupka zemská má
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hustotu as 2krát vtší vody (nejtžší z d&ležitéjších hornin, j. edi,
vykazují íslo ne vtší než 3 4). Dle toho ve vtších hloubkách
jsou soustedny hmoty vtší hustoty; jedni z uenc kladou tam
ryzí kovy, zejména železo, jehož rudy tak hojny jsou ve vrstvách

povrchních; tím by se vysvtliti dal i magnetism zemský, jiné jest

mínní, k nmuž ])íkladcm se piznává Mendlejev, žr \i-tw t\

obsahují hojn mctallických karbid, slouenin uhlíka .s kovy. Ko-
nen však lze pipustiti, že mohou v onch hloubkách uloženy
býti hmoty, jež za obyejných pomr velikou hutností nevynikají:

byl by náš vzduch ve hloubce 56 km hustotou rovný vod, ve
hloubce 83 kin hustší platiny. Mylno by bylo uvažovati, že snad
tíží se hmota soustedila ku stedu, jako místu nejvtší pitažlivosti,

a že tam každá hmota nabývá nejvtší tíže; ve stedu zemském,
vlastn tžišti, které však u zem dle všeho je centrální, jest síla

pitažlivá rovna nulle, nebo síly ji skládající, pitažlivost jednotli-

vých ástic zemských se vzájemn ruší. Kdyby byla zem všude
stejn hutná, bylo by maximum pitažlivosti práv na povrchu,
jak nás jednoduché použití gravitaního zákona Newtonova pouí;
vskutku jest pitažlivost nejvtší ve hloubce asi -/n zemského
polomru, což vysvtlíme práv tím, že ku stedu zemskému se-

skupeny jsou nejtžší hmoty. Dle velmi dmyslných výpot Mel-

mertových a Sta])ffových vychází pro hutnost hmoty ve stedu
zemském íslo as 11 '5 (vtší než stíbro).

Jiná veledležitá pozorování konána o teplot zemské. Mimo
všechnu pochybnost jest, že povrch zemský nabývá tém vší své

teploty od slunce a tedy jeví zmny bhem dne i roku. Le již

v neveliké hloubce, u nás as 25 ;«, na rovníku ješt menší, u pólu
vtší, pestává kolísání, a vládne skoro prmrná teplota povrchu
po celý rok. V krajinách arktických, kde prmrná roní teplota

nedosahuje bodu tání, rozkládá se proto blízko pod prstí mohutná
(až pes 120 ni) vrstva zmrzlé pdy. Okršlek její zabírá jen ne-

patrné ásti Evropy; za to v Americe i Asii zaujímá ohromn
plochy a jest z hlavních píin, pro nž stromy ani kee tam se

neudrží. Postupujeme-li do hloubek vtších, znenáhla teplota stoupá,

a to pro uritou hloubku skoro pravideln; ale »geothermický
stupe hloubky « je v rzných horninách velmi rozdílný: kdežto
v pruských solných vrtaných jamách, z nichž u Parušovic (Pruské
Slezsko) nejvtší již zmínné hloubky dosaženo, stoupá teplota

o lo C na 46 w, v dolech Comstock-I.ode (v Nevad, Severoame-
rická Unie) v hlubin 900 w panuje již nesnesitelná lovku
teplota 70o C.

Vysvtlována byla vnitní teplota zemská chemicky, že vzniká
prý pi tvoení hydrát, uhliitan, kysliník, le to se dje nej-

usilovnji blíže povrchu; ani tlak vrstev by k vysvtlení nestail,

i zbývá pouze jako pravd nejpodobnjší theorie o žhoucím
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vnitru zem. Zvlášt pekvapující jest potvrzení názoru o stoupající

teplot do hloubi nálezem Petersenovým, dle nhož pod dnem
moským, jehož voda má teplotu 01 C, bahno v hloubi 1 vi do-

sahuje již 7o. Dle Thomsona*) a Taita pibývá teploty stejnomrn
asi do hloubky 30 km, pak znenáhla mén; pokusn dotvrdil tyto

výpoty Bischoff mením teploty roztavených a pak chladnoucích

koulí ediových. Le ze všeho vysvítá, že ve vnitru zem panuje

tak ohromný žár, jemuž podobného nedovedeme si ani pedstaviti,

ve kterém všechna známá tlesa obstojí jen ve skupenství plyn-

ném. Ovšem pibývá do hloubky i tlaku, a ponva ohromným
tlakem možno tém všechny plyny skapalniti i stužiti, zdá se, že

se jím vyvažuje úinek temperatury na hmotné skupenství, že jest

tedy vnitro zem tuhé. A tato domnnka pronesena, pozbývá
ceny, máme-li v pamti, co dle Andrewsova objevu všeobecn

plynech platí: pi urité, t. zv. kritické teplot nelze jich žád-

ným tlakem pemniti v jiné skupenství.

Na pásmu výzkum a theorií, jichž hlavní myšlenky strun
podány, založil Ritter Giintherem nejnovji prohloubenou jednot-

nou hypothesu, jíž míní vysvtliti uspokojiv všechny zjevy geo-

fysické. Vnitro zemské skytá všechny skupenské stavy známé,
z nichž jeden pechází nenáhle ve druhý. Celkový obraz Gdnthe-
rem podávaný jeví se asi takto: 1 . Vrstva povrchová nám dokonale
známá, pokrytá ásten vodstvem a obklopená obalem vzducho-
vým, skládá se z hornin, jichž tuhost a kehkost jest vtší snad
skla, ne však taková, by nenáhlým, neustálým psobením sil ne-

dala se pošinouti. 2. Této kehkosti a tuhosti stále ubývá, takže

následující vrstva jest sice pevná, ale skryt plastická a pružná.

1 Ve stav takový dá se uvésti mocným tlakem velká ada nerost,

mezi kovy na p. i železo.) Tlouštka pevné této kry se ítá as

na 70 km. 3. Na to následuje vrstva jakéhosi minerálního tsta
— magmatu — ím dále tím idího, až konen pejde v pás

4. tekutý. Hladina tohoto takka ohnivého moe obrácena jest ku
vnitru zenískému, kde ji pokrývá 5. vrstva žhavých par, které

však, jestliže tlak okolí stoupne, mohou se zmniti v tekutinu. Le
se stoupající teplotou stává se to (postupn u rzných z nich)

nemožno, i následuje pás 6. plyn v nadkritickém ne.stužitelném

stavu. Všecky tyto oddíly obsaliovaly hmoty orl sebe rozeznatelné,

jichž atomy aspo v molekuly byly seskupeny; jinak jest tomu
7. v rozsáhlé kouli kolem stedu zemského, kde nesmírná výše

temperatury (dle Rittra lOO.íXX)") nedopouští žádného sluování,

kde v jednoatomovém plynu nelze o chemické rznosti mluviti.

Hypothesou tou vyrovnán spor o viskositu a regiditu zem,
7. iiirh/. i)rvá i)edstavuje zemi jako kouli tekutou, jen nepatrnou

* William Thomson, nyní Loni Kclvin, jest z prvních autorit v thco-
rclickc fysice, zvláát zjev tepehiých, jsa hlavním budovatelem mechanické
thcoric tepla.
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skoápkou pevné kry obklopenou, druhá jako tlcso od stedu
až na povrcli veskrz ztuhlé, a námitky proti obéma krajním ped-
pokladm zbaveny své váhy. Tak upraven i soulad sKant-Laplace-ovou
theorií o vzniku slunení soustavy: koule žhavých plyn odlouená
od pvodního slunce se ochlazovala ponenáhlu od vnjška do
vnit, pi tom neustále se smršujíc, a stadia jejího vývoje vidíme
v obrazech na obloze:*) stav zcela plynný jako mlhoviny, stav

ásteného zhuštní a nejvtší záivosti jako jasné, bílé hvzdy,
jež po bilionech let záení chladnou a nabývají žlutého svtla
i povahy našeho slunce, pak uhasínajíce ješt erveným svitem
žhou, až se pokryjí slabou krou Tu prorazí z poátku asto
vnitní hmota ohnivá, a hvzda na krátký as ješt zahoí ku pe-
kvapení astronom, až pak jen jako temná, neviditelná poutnice
se bere nekonenem. Takovou je naše zem. A její druh a syn
msíc ukazuje své matce záhy sestárlou svou tvá, by vdla, jak
bude jednou vyhlížeti, až i její srdce vychladne, a s oblieje vrá-

skami rozrytého zmizí vláha oceán.

II.

Vystoupíme-li za jesenního dne na nkterý vrch v eském
Stedohoí, a rozhlížíme-li se po reliéfu okolní i vzdálenjší kra-

jiny, záhy uznamenáme rzný ráz našich útvar pdy. Kdežto
v nejbližší blízkosti zdá se, jakoby ada kup sena zdvihala se

mezi údolím Labe a Oharky, prostírá se smrem ku Praze mírn
vysoká planina, nikterak znan zvlnná; na obzoru severozápadním
však jeví Krušné Hory tvar znenáhla od úpatí se zdvihajícího hbetu,
jenž místy .se pne ku znanjší výši. Odkud tato rozmanitost hor-

ských forem r

Domnnky, že povrch zemský od poátku ml nynjší svou
podobu, neteba ani vyvraceti: již od dob historických zmnily se

na píklad znan behy moe Jaderského: zatím co úskalí dal-

matská stále v moe se ponoují, vzrstá nános na protjším po-
beží Itálie tak, že nkterá starovká pístavní místa jsou vzdálena
nyní až dv hodiny od moe.

Pozorování taková konána podél veliké ásti beh moských,
ano i uvnit pevnin zjištno kolísání ve výšce nad moem. I není

píiny, pro by takové zmny nemohly trvati od dob pradávných.
Pohlížíme-li na vývoj zem se stanoviska hypothesy zhušovací
(v oddílu I. vyložené), jest možno vyložiti v souhlasu s pozorováním
složení vrstev zemkry nynjší podobu takto: Když utvoila se

pevná kra zemská, neml povrch její znanjších vyvýšenin ani

prohlubenin. Vytvoením této pokrývky nebylo zastaveno ochla-

zování dílem tekutého, dílem plynnélio vnitra. Ochlazováním zmen-

*j Typy hvzd vytknuty zde zhruba dle tídní Secchiho.



suje se objem u nejvtší ásti známých hmot, tudíž ubylo velikosti

zem, zkrátil se její polomr, a zmenšil i její povrch. Jelikož pevná
kra zemská ili lithosfera jest prostednictvím latentn plastické

vrstvy s vnitrem spojena, zasažena byla úinkem tohoto stahování;

tlouštka její se patrn nezmenšuje, i nastává znané napjetí, jehož

psobením se jednotlivé ásti této kry z pvodní polohy vyšinou.

Dívjší názory, že promny lithosfery zpsobeny byly silami ze

stedu zem psobícími, nesouhlasí s uložením pošinutých vrstev,

jež naopak poukazují na psobení tlaku celkem rovnobžnéhc*
s povrchem (t. . tangentialního), a tento se dá vysvtliti nejlépe

zpsobem shora vyloženým. Pknou analogii poskytuje nám vy-

sychající ovoce, jehož šavnatý vnitek rovnž na objemu ztrácí:

slupka, jež díve jako hladká vrstva je pokrývala, schoulí se zne-

náhla v hojné vyvýšeniny a vrásky. Že chladnutí vnitra zemského
.staí ku vyvození všech vypuklých a dutých tvar povrchu, ukázal

Deville svým výpotem, dle nhož ochlazení zem o 600* (což

není zmna pomrn ohromná proti teplot Rittrem pedpokládané
lOO.(XX) C^) by mohla na rovníku vytýiti ti pohoí rozsáhlá

jako Alpy.

Názory naše o pomrném stáí jednotlivých vrstev vypracovány
byly teprve v posledních 60 letech. Na poátku bádání geologi-

ckého tídily se útvary zemské dle hornin, z nichž jsou složeny:

nynjší tídní zakládá se na zbytcích živoišstva a rostlinstva, jež

se v nich zachovaly; vápenec vyskytuje se ve všech útvarech, po-

dobn i pískovec a bidlice. Názvy útvaru kídového, kameno-
solného, kamenouhelného jsou jen ddictvím, jež se jen zvykem
a pietou k pvodcm jmen tch udržuje. Pro se nyní na povahu
hornin tak malá váha klade, vysvitne ze zpsobu, jímž vrstvy zemské
dle naprosto jistých výzkum povstaly. Nkteré z hornin, jež na
povrchu zem se vyskytují, jsou ásti pvodního tuhého obalu

zem, jenž z tekuté nebo tstovité podoby se vytvoil; a dle zp-
sobu škraloup, jež na chladnoucích kapalinách vznikají, skládají

se z desek, v nichž celkem rovnobžn jednotlivé souásti jsou

uloženy. Za takovou pokládá se rula, onen naržovlý nebo šedý
kámen, jenž hlavní kostru pahorkatiny jihoeské tvoí, ve vysoin
Cesko-moravské na velikých plochách na svtlo vystupuje, a tam,

kde v osamlých skupinách do výše trí, na rovnobžné plotny

snadno se rozpadá. Složení její z prhledných tém zrnek ke-
mene, matného živce a svtlých nebo tmavých, vždy lesklých lu-

pénk slídy jest jjedlivému pohledu snadno patrno. Složení tot^>

jest z chemického zetele nad míru dležito: jest to kemen ili

kysliník kemiitý a sloueniny jeho ili kemiitany kyslinika
draselnatého, sodnatého, vápenatého, horenatého, hlinitého, želez-

natého a jiných mén dležitých.

/.koiimáme-li všechny horniny ostatní, shledáme, že se v nic^i

opakují tytéž látjcy, jen kyselina kemeitá bývá nahrazena ky-
Thpodora Nováka Stati vybranf. 13
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selinou uhliitou, vodou, chlorem, kyslíkem, látkami, jež jednak
v ovzduší, jednak v tekutém obalu zem jsou pehojný.

Nad zmínnou prvotní korou vznášela se hustá atmosféra,

plná vodních par, kysliníku uhliitého, ammoniaku, chloru a nej-

spíše rozmanitých jiných plyn, jež nyní jen v malých sledech

v ní existují. Záh\- se sra/.ily vodní jiáry, a utvoily po celé zemi
hladinu oiironmého moe. Tento oceán se lišil asi znané od moe,
jak si je nyní pedstavujeme: voda jeho pod ohromným tlakem
ovzduší, zahívána ješt hojným teplem z vnitra zem, mla teplotu

vysoko nad normálním bodem varu, a zmítána byla neustálým
neklidem, jejž psobily stále ve vnitru se vyvinující páry a skoro
nepetržité boue, které v atmosfée parami nasycené zuily. 1 m-
žeme si snadno pedstaviti, jak vlivy tohoto bouného oceánu
mocn dno jeho v^-hlodávaly; nadto pedpokládají mnozí badatelé

(Gtimbel, Credner), že chemické složení vody moské tehdy bylo
zcela jiné, ana pod vysokým tlakem nasycena byla z ovzduší ze-

jména kyselinou uhliitou a chlorem, ímž chemické úinky její na
pevné dno se ješt zvýšily. Látky, jež takto byly pevné zemi
urvány, dílem v podob úlomk, zrn pískových za silného vlnobití

zurážených, klesaly záhy na dno, dílem jen mechanicky jako jemný
kal se ve vod praoceánu vznášely, za khdu znenáhla dol kle-

sajíce, ásten v ní byly rozpuštny, a vzájemným psobením
sloueniny se srážející poskytovaly. Tak vznikla na dn moském
první usazenina, jež souástmi valn se nelišila od pvodní kry.
Když se pozdji vrstva ta z moe zdvihla, nebo novými sedimenty
pokryla, zmnami miliony let trvajícími petvoila se v pevný
kámen. Píkladem takových hornin jsou zejména prahorní bidlice
i fyllity. Ze ve vrstvách usazených horniny zcela rzného složení

se vyskytují, akoli pocházejí vesms a pímo, a prostedn z roz-

tíštné pvodní kry zemské, není nikterak absurdní. Kemenné
žíly vznikly osamocením kyseliny kemiité z jejích slouenin,
kemiitan. Na místo nich nastoupila asto kysehna uhliitá,

v ovzduší vždy hojná; mohutn;! ložiska uhliitan, jimiž jsou ze-

jména vápno, pak nkteré rudy železa, cínu a j. kov, vysvtlují

petrografové jako vzniklá pemnou kemiitan. Jinde týž úkol

mla kyselina sírová, jež povstala spálením síry a ok^^sliením
vzniklého kysliníku siiitého. — Mezi sírany, které vtší ložiska

tvoí, náleží sádrovec, síran vápenatý, vodnatý, a týž bezvodý,
slující anhydrit; oba jsou stálými prvodci ložisek kamenné soli,

'a patrn usazeniny chemické z vody moské. Konen ást ke-
miitan po vylouení kemene zstala beze zmny, neb pijala

nejvýše vodu: píkladem prvních jsou nejlepší rudy železné, magne-
tovec a haematit (krevel), od nhož limonit (hndel) jen obsahem
vody se liší. Co se však stalo s kemiitany sodnatými a drasel-

natými, any kysliníky, uhliitany i jiné soli tchto kov hornin

tvoiti nemohou, jsouce ve vod rozpustný : Tu nastala zmna
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hlavn psobením chloru, jenž se sodnatýnii sloueninami dává
látku velice známou, sl kuchyskou. Ta byla a jest dosud dle-
žitou souástí moské vody, z: níž se, když ást moe od ostatní

oblasti vodní byla oddlena a znenáhla vyschla, usadily vrstvy

soli kamenné, provázené etnými látkami vedle ní v moské vodé
obsaženými, silvinem (chloridem sodnatým), solí hokou (síranem

horenatým), Glauberovou (síranem sodnatým), zmínným již sá-

drovcem a anhydritem, což nejlépe lze pozorovati na známém
solném souvrství Stassfurthském (v severu pohoí Harzského).

Mimo horniny vzniklé mechanickou a chemickou cestou jsou ta-

kové, jež jsou výsledkem života organického, a nazývají se zoo-

genní a fytogenní. Hladina i hlubiny moské jsou oživeny ohrom-
ným množstvím podivuhodného zvíectva. Z nho vynikají velikostí

živoichové, kteí bud mají tlo pokryté pevným vápnitým kru-

nýem, jako moští ježci, moské hvzdy, rozmanití raci a krabi.

Jiní opt vypocují jako náš hlemýžcf ze slizkého, mkkého tla
vápnitou skoápku, jež jest jim pak úkrytem ped nepáteli: sem
náležejí peetní plži, lasturnatci (píbuzní škeble a ústice) nyní
nehojní, kdysi však peetní skoepatí hlavonožci, pak veliké

množství korálotvorných polyp. Nejvtší však hojností vynikají

z živoich vápenitou skoepinou opatených tvorové drobnohlední,

koenonožci ili foraminifery. Zvíata ta pijímají vápno ve vod
moské v nepatrném množství rozpuštné ku stavb svých píbytk
a ko.ster; když zvíe zhyne, klesá schránka jeho ke dnu a mine-
rální látka její stává se stavbou zejnkry. Vrstvy tím povstalé

bývají mnoho metr mohutné a skládají se ze samých asto jeŠt
zachovalých skoepin a koster zvíecích; to mžeme pozorovati

dobe na jedné plotn vápence z okolí Prahy.

Tak jako foraminifery vápenné, vytvoují kemité asy Diato-

maceae (rozsivky), rovnž mikroskopické, ze svých skoepin znané
žíly i vrstvy kemenné; jsou-li ješt sypké podoby, poskytují infu-

soriovou hlinku* z okolí Františkových Lázní i odjinud známou.
Konen tla vyšších .stromovitých rostlin, uložená i)od novými
usazeninami, pozbyla ze svého složení chemického znenáhla skoro

všeho kyslíku a vodíku a stala se základem ložisk uhlí kamenného
a hndého.

Dle podané genese útvar jest dosti zejmo, že táž hornina

v dobách nejrznjších se mohla usazovati, nebo stejné podmínky
mechanického a chemického rázu se mohly astji opakoyati. Zá-

rove jest nepochybno, že vrstvy svrchu strun vylíené, z vod
usazené, mly polohu pvodn vodorovnou. Vrstvy, jež vskutku
pozorujeme, jsou skoro vždy z polohy té vyšinuty, a sice vrstvy

nejstarší na témž míst vždy nejvíce. Uvedli jsme již jako píinu
toho zjevu .stahování zem, jež psobí pak ve vrstvách pevných
tlak s povrchem rovnobžný. IVo vysvtlení vzáji-mné polohy

13*
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vrstcvní nutno ])n)nK)Uti, že «li sniišt"()vací trvá od jjravku /,i-ít>-

sklio n(])rcli"/it, obas \ sak inístn' /,iian(''ii \ v-tupujc. |>ou-li na
nékterém mísir nahroiiiadrny hornin\- xclici- jx-x n<\ l<i( tí'' mu v/.du

rují, soustedí se pusolniií tkaku na ])ariic podél nich k/í( ;
•

'

smr pohoí Alpského byl d;in nias.^ivnínii -laiýini horninami >

Francie, inenšínii pevnými skuiiinruiii jižního Nmecka a inohuinýin
massivem jihoeským, jak ])o/.orováním hlavnicii p;i>em, místních

ohyb a zúžení snadno shledáme. Všeobecný úim 1 >iiu>ování

jest vytvoi-ení povrchu mohutné vlnitého; le tam, kde xnidržnost

hornin nemohla vzdorovati tlaku, pelomily se na mnohých místech

a podél trhliny posunuly, zpravidla ovšem do \všr, .\\<- struktura

ta se jeví i v menších ro/.mrecli, i m/eitu- >pairiLi v odiialených

Vrstvách na p. tmavého vá])ence mezi Hluboepy a Chuchlí pe-
etné klikaté, místy i oste se sbíhající ohyby i pošinutí.

Následkem t. . dislokace vzniknou z vrstev pvodn vodo-
rovných vyvýšeniny a prohlubiny, a dle toho mžeme horstva

takto tíditi: Jestliže pevládalo zvlnní, úzké záhyby, vznikla pás-

mitá pohoí, takové podoby, jako Šumava, Rudohoí, Sudety, Alpy.

K nim náležejí nejvyšší horstva zem, a jich hlavní ])ás probíhá
Starým svtem od východu k západu. Novým svtem od seveiu

k jihu. Podoba tchto horstev v jich nynjší výši ])oíná dobou
pomrn nedávnou. Horstva téhož zpsobu, jež v dobách dávnj-
ších se utvoila, podlehla na to mnohým zmnám, vyhlodání vzdu-
chem, vodou, novým pošinováním podél trhlin i vržením a ná-

sledkem tchto porušení mají ráz stedohoí: takovými jsou víct

skupinová horstva Harz a Smriny. Jinde opt neutvoily se tém
záhyby, nýbrž veliká hruda neb deska zemské kry se posunula
do výše podél trhlin: píklad takovéto vysoiny slab vlnité, za

to však hlubokými údolími ek rozryté, podává vysoina esko-
moravská; ješt však bližší obraz vyvýšené desce poskytují vnitro

Arábie, severní Cíny a planiny v západních státech Unie.

III.

Takovými neustálými pevraty brzo ta, brzo ona ást zem
vynoovala se nad hladinu Oceánu, až nabylo rozdlení sou.šc a

moe nynjší podoby. Bylo díve mezi geografy mínní, že pohoí
lze považovati za jakousi kostru pevnin, ostatní ásti za výpl.
Pelivým mením hloubek moských se však shledalo, že lemují

ttejastji behy, nad kterými vynívají mocná pohoí; kdyby byly
•oceány vody sproštny, objevily by se kontinenty jako mocné
kolosy do výše trící, pohoí jen jako jich vyvýšené okraje. I má
"moderní geologie za to, že behy kontinent jsou provázeny veli-

kými trhlinami, podle nichž jednak povrch pevnin, jednak dno
oceán protivnými smry daleko se posunuly.
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Ale trhliny toho rozsahu pesahují již tlouštku zevní, pevné
vrstvy zemské, i jsou ve spojení ne-li s vrstvou žhavého magmatu,
tedy aspo s jednotlivými dutinami v latentn plastické lithosfee,

jež jsou jím vyplnny. Trhlinami tmi mže ono magma vystou-

piti na povrch, i nastávají výjevy sopené. ideji se vyskytují

trhhny tak hluboké i ve vnitru kontinent. To jest jednoduchý
výklad podivného zjevu, že sopky stojí v adách blíže beh mo-
ských, zvlá.st obloukovit lemujíce Tichý oceán. Podél trhlin ta-

kových dje se obas optné posunování zem, vznikají rozpukliny

nové; v tom má své píiny veliké množství úkaz seismických,

z nichž nejmohutnjší jest zemtesení. Ovšem mže zemtesení
nastati i prolomením velikých dutin podzemních, le vtšina jich

zcela zejm má za osu nkteré známé vržení vrstev. Tím, že se

staré prchody uiní volnými, po pípad nové otevrí)U, uvolní se

tlak, jenž udržuje žhoucí magma, bublinami plyn proniknuté,

v hlubinách mimo to vniká k nmu asto voda moská neb i ve

vnitro hornin prosakující.

Jako když kápneme na žhoucí desku kovovou kapku vody,

mní se z poátku jen povrchová její vnstva v páru, na níž se

ostatní voda dlouho vznáší, jakmile však deska ponkud ochladne

a napjetí vzniklé již páry se zmenší, pojednou celá krpj se vy-

paí, dje se totéž ve vnitru sopek: po njaké dob klidného

vnikání vody nastane prudká erupce. Mimo pravé sopky »oheft

chrlící hory
,

jsou výjevy sopené innosti zem i mnohá zídly

horkých vod, výrony plyn, jako kyseliny uhliité a siiité (sol-

fatary). I takové úkazy provázejí zpravidla njakou trhlinu zemskou.

Nynjší inno.st sopená jest však jen usínajícím ohlasem dob
minulých, kdy tení kra možnými inila explose mnohem ohrom-
njší. Kdežto sopky nynjší vznikly z vrstev obas vyhazovaných
jícnem, a na sob spoívajících, vylila se zpravidla za dob geolo-

gicky vzdálenjších tak ohromná massa magmatu z hlubin zem-
ských, že v jednom rázu utvoila vrch. Kopce takové mají oby^-

ejn pod(}bu okrouhlých kup, a netvoí pásma, nýbrž stojí bud
osamle, neb v adách podél starých lom lithosfery. Na látce

nejstarších z nich nelze tém pozorovati pvodu sopeného: jest

to žula a píbuzné jí horniny, které prorazily pra.starý obal rulový,

ale z malých hloubek picházejíce a podlehŠe i)ak pekrystaliso-

vání, neliší se od ní než .slohem, jenž není vrstevnat spoádán.
Ty tvoí zárove nejmohutnjší skupiny ze všech hornin vyvelých,

i byly považovány dlouho za pemnné sedimenty. Pozdjší vrchy

vyvelé ukazují svj pvod jasn: ve složení jich tvoí znaný
podíl hmota sklovitá, jež jen za žáru z roztopcné massy za men-
šího tlaku vzniká. Horniny toho druhu jsou porfyr (ervený), me-
lafyr, znlec i trachyt, edi (obyejn tmavé). Z posledních dvou
.sestávají vrchy našeho Stedohoí i nkolik osamlýcii kopc, jako
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ki]); kdc/lo /.iílfC se ro/pachi na JjIocIk- di >1^\-, jeví edi >\>>\)

pti ne!) š(-tili()k\'cli sloupcii.

Im \ \ sti/.cny zhruba všechny aklorw khic' zciiiékurf cr\-

kovycli nynjších obrysu dodaly. Xa tento ji/, i-fj/.manilv rehef
psobí neustále boíc i stavíc ow.du.ší, \odstvo tekoucí i stojaii-,

sníh i led, konen rc)stlinstvo a /,i\oci.š-t vo, a tak w.niká nek(<-

nen.á pestrost v krajinné t\;'ifno>ti jeho. Tato se neust;ile niéiiíeí

podoba jest urujícím nionienteui ve vv\oji /,i\(i)o t\or-t\a, <a tak

etz pííinnosti poutá i lovka k osudm lélesa nebe-ki-ho, ;./.

jest jeho sídlem.

Jako historikové, kteí se ocitli piMi hiero-lyfickými nápi^\-

eí^yptskýtni, / poátku ]v pokládali za hádankti ni'r<;zešitelnou.

až deska Kosettská posl<ytla jim píechod k j)í>mtim známvm a

klí ku konenému rozešení, tak geolot.;ov('', odl^Avše vi' \rst\;ich

zemských vápeníte skoepiny, podobné ulitám a ki>turám nynj-
šího zvíectva, nevdli, jak zjev ten si vyložiti.

To, co odkrylo systematické probádání zbyikti t\in>ta bý-

valého, palaeontolooie, jest ovšem ješt daleko velikole|)i.-;í. n: z

historie onoho starovkého národa, avšak též mnohokráte kompli-
kovanjší; hstiny, z nichž zpráv\- o tom erpáme, totiž propátranT-

vrstvy, jsou nadmíru neúplné: pedn jen malá pomrn jich á-t
je zkoumána, po druhé ty, jež se zachovaly, tvoí jen ást \.štcii

pvodních usazenin, nebo ostatek byl zrušen rušivou inností
atmosféry i vodstva. Konen jsou to jen nkteré o(klíly živoucího
tvorstva, jehož zbytky petrvaly pedlouhé period\- zem: peveliká
ást zvlášt nižšího živoišstva sestává z hmot výhradn mlckvrb.

;

jiné mají tlesné opory z látek rohovitých neb chru|)a\'itých: jen

ti, kteí vytvoují vnjší schránku aneb vnitní kostru vápenitou
nebo kemitou, zanechají zbytky jich pro pátravé oko zkoumatele.
A tu opt jest pípad peastý, že hornina je obsahující podlehne
velikým zmnám, nejastji pekrystalisování, a pak fossilia i

do-

slovn vykopané pedmty, znaí zbytky pedvkých živoichu a

rostlin) v nich obsažená bu ásten, neb ipln nezetelnvmi .-e

stanou. Vše to platí i o rostlinstvu: tak snadno si vysvtlíme,
pro z ohromné skupiny rostlinstva bunného nezachovalo -e

mimo kemité pancíe Diatomaceí tém nieho. Xad iiné dlezito
jest pamatovati, že fossilní fauna i flora jest ohromnou pevahou
moská; z rostlinstva i zvíectva suchozemského se zacho\al\- jen

ty nepatrné ástky, jež pi povodních byly uchváceny neb di>

vody náhodou klesly; ješt mén zstalo nám ze zvíat, jež po-

mocí kídel neb letadel ve vzduchu se vznášela. Toliko mohutné
lesy, jež v nkterých periodách behy veletok a jezer \roubily,

hluboká bahna i rašeliny stíníce, zanechaly v ložích uhelných
nejen kmeny svých strom, nýbrž i nco drobnjšího ro.^tlinstva,

jež pod nimi se dailo. Jen o nejmladších útvarech muzeme si

utvoiti obraz dosti úplný.
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Pes tu všechnu neúplnost jsou již nkteré zjevy všeobecné

dležitosti naprostíj jisty. Pokud jest zachován nepetržitý sled

jednoho souvrství, mní se zvíena i kvetena jeho postupn: již

máme stanovenu adu útvar od vrstev azoických (beze zbytk
ústrojenc) až po usazeniny, které ped zraky našimi se ukládají.

Sled takový však dosud nikde nalezen nebyl; a protože jsou to

vrstvy hlavn moské, poukazují k tomu, že totéž místo povrchu

zemského nkolikráte bylo dnem moe i souší. Zárove toto ne-

náhlé se mnní zbytk ústrojného tvorstva jest jedním z nej-

cennjších dkaz pro pravdivost evoluní theorie: tvorstvo ny-

njší je pímým potomstvem mén dokonalých tvor minulých

period geolof^ických.

Proto v živoišstvu i rostlinstvu vymelém vystupují nejdíve

typy jednodušší, mén rozmanité, a stále podobou se blíží druhm
nynjším. Pro princip divergence, jenž dí, že z týchž pedku po-

vstati muže rzné potomstvo, mluví vyskytování se organism
celé skupiny spojujících: takovými jsou ryboješti, ptákoješti,

ssavci vejcorodí a vanatí, drobní pedkové kopytník.
Celkem rozeznávají se ti veliké periody tvorstva; pi tom

není ovšem zcela analogický historický po.stup typ rostlinných

s rozvojem zvíectva; pece však lišíme zpravidla dle zvíeny sku-

pinu palaeozoickou, mesozoickou a neozoickou. Tyto veliké periody

rozdlují se zase na útvary, z nichž každý se vyznauje zvíenou
a kvtenou zvláštní. Pehled usazených vrstev od nejmladších po-

ínaje jest tento:

I. Neozoická skupina:

,
,', . r^ . ' -x 1 AUuvium (Mladší naplaveniny)

. tvrtohory- -Quarterni útvar T^•l • /c^ -< i „ \^
\ Diluvium (Starsi naplaveniny)

I

Pliocen.

2. Tetihory Tertierní útvar
M\"ccn.

I

^íhgfx^i-n.

I Eocen
II. Mesozoická skiii)ina ili Druliolioiy:

;}. Kídový útvar.

4. Jurský útvar.

f). Trias (bývalý útvar kamcnosolnýj.

III. Palacozoická skupina ili Prvohory:

6. Pcrmský útvar.

7. Kamenouhelný útvar ili Karbon.

8. Devonský útvar,

y. Silurský útvar.

10. Kambrický útvar.

K nim se pojí:

l\'. iXzoická . archaick;'i >kupin;i luz ii-ir^iiivch /bytkiVi:

1 1. 1'rahory,



Všechny tyto útvary proráženy bývají:

12. skupinou eruptivních (vyvelých) hornin rozmanitho stáí.

V zemi eské zastoupena jest znaná ást jmenovaných
útvar ve vrstvách mohutn vyvinutých; pda její byla prozkoumána
již velmi bedliv od peetných pracovník domácích i cizích.

L' nás vzniklo veHkolepé, fundamentální dílo o faun doby palaeo-
zoické, Barrandovo » Systéme silurien du centre de la Bohéme*.
Barrande však shrnul ve svj systém silurský, jejž rozdlil na 8 od-
díl (étage A—H) vrstvy, jež nyní poítáme ku tyem útvarm:
prahorám (A), útvaru kambrickému (B, C a ást D), silurskému
(I), K) a devonskému (F, G, H). Skupina ta tvoí velikou pánev,
jejíž osou jest pohoí Brdské; sama Praha na vrstvách tch hlavn
spoívá.

Ze zvíeny útvaru kambrického (fauna primordialní dle Bar-

randa) soudíme najisto, že není to poátek života organického:
máme v ní množství druh vysoce organisovaných, dokonce i formy
redukcí z dokonalejších vzniklé (na p. slepé); vskutku nejnovjší
pátrání ve vrstvách pedkambrických v Bretagni odkrylo v nich

kemité zbytky mikroskopických organism. Pro všechny ti nej-

starší palaeozoické útvary význanými zkamenlinami jsou trilobiti,

ád koryš již zcela vyhynulý, jenž má málo píbuznosti s našimi
raky, více však s lupenožkami neb ostrorepy tropických moí. Ob-
jevují se v oliromném množství a veliké rozmanitosti forem, od
druh až pl metru zdélí, po trpaslíky, sotva 2 centimetry dlouhé.

Pro vlastní silur charakteristití jsou Graptoliti, jichž stopy se po-
dobají nejastji pilkovitým nebo hebenatým ornamentm jako
tužkou kresleným. Byli to tvorové, již tvoili pechod mezi polypy
usedlými (korálotvornými) a voln v koloniích plovoucími. V dobách
pokambrických oživeno bylo moe množstvím hlavonožc s ulitami

t. zv. rovnými (Orthoceras), tu zahnutými (Cyrtoceras) neb i sto-

enými (Lituites, Ciyroceras). 1 plž, lasturovc, jim podobných
ramenonožc, moských hlijic (Crinoidea) a jim píbuzných jablovc
(Cystoidea) hvzdic i ježovek byla hojnost. Ve svrchních pásmech
jest množstxí druh korálových. Ze moe tehdejší oplývalo jako
nyní massami živoiš.stva drobnohledného, neteba ani zvlášt vy-

týkati. I obratlovci se již v siluru, více pak v dev^onu vyskytují;

jsou to ryby podivných tvar, píbuzné nynjším skelnošupinatým
(ganoidním) jeseterm a žralokm. Flora z dob tch se tém ne-

zachovala. — Z obrazu zvíectva dob tak dávných, jemuž úmysln
vtší pozornost jsme vnovali, vidti jest, že tvorstvo tehdejší ne-

bylo chudší, než v periodách pozdjších; jen jiné typy než nyní
se vyvinuly k neobyejné dokonalosti.

Podobný zjev poskytuje rostlinstvo útvar následujících: cév-

naté rostliny tajnosnubné, nyní jen menší a pomrn neetnou
vegetaci tvoící, zastoupeny jsou v nich vysokými kmeny Calamit
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(píbuzných peslikám), dvojklann se vtvících l.epidodonder a

Sigillarií, strom to plavuovitých, a prerozmanitými, ozdobnými
vjíi byUnných i stromovitých kapradin. Vyskytovaly se již i pe-
chodní tvary k nahosenicnnym rosthnám, Cordaity. Flora ta ulo-

žena jest v usazeninách sladkovodních, jež v Cechách dílem pís-

kovce, dílem i dležitá ložiska kamenného uhlí tvoí; moských
usazenin karbonu v echách není, jen nco permských vrstev je

pvodu marinního. Ze zvíeny tehdejších prales a bažin se za-

chovalo nemnoho; pece však víme, že žili tehdy první dlouhorepí

raci, pavouci, stonožky, ba i kídla hmyzu nalezena. Obratlovci

zastoupeni byli tehdy rybami již dokonalejšími; zvláštní ele
Stegocephal (krytolebc) ili Labyrinthodont byla intcrmedierní

mezi plazy a obojživelníky; kdežto praví plazi zastoupeni Palaeo-

hatterií, jíž píbuzná Hatteria dosud na Novém Zéland žije.

1 vidíme, že již v palaeozoiku vyvinuly se všechny hlavní

typy zvíectva; pi sledování útvar následujících všimneme si jen

nejcharakteristitjších zjevu a hlavn po.stupu obratlovc. Útvar
triasový echám zcela schází; jurský zasahá k nám jen malým
proužkem ze sousc^dního Saska. Jinak však útvar jurský jest vý-

ten prozkouinán, i lení se ve ti veliké oddíly: Lias (erný Jura),

Dogjfer (hndý Jura), Malm (bílý Jura). Neobyejn bohatý jsou

vrstvy tchto dvou, jakož i kídového útvaru na ammonity, hlavo-

nožce s neobyejn ozdobnou ulitou. Obratlovci jeví opt nové
typy: jsou to krokodilové, ryboji-šti Ichthyosaurus a Plesiosaurus

s pedlouhým labutím krkem, ptakoješti Pterodactylus a Rhampho-
rhynchus, s letadly na zpsob netopýích, želvy, ssavci vanatí a

první známý pták, Archaeopteryx se slabými, k létání neschopnými
kídly, ještím ocasem a ozubeným zobákem. Na pechodu k útvaru

kídovému a v nm samém objevují se zevn kopytnatým ssavcm
podobní ještéi Dinosaurii a Iguanodonti, pak ptáci ásten již

k letu schopní (Ichthyornis). Svrchní útvar kídový pokrývá vrstvami

opukovými i vápencovými veliké prostory v severní polovici ech;
kdežto zvíenou se neliší podstatn od vrstev pedchozích, má
kvtenu již jinou, bohatou pomrn na rostlinstvo jevnosnubné.

Zjištno jest, že klima v dob té bylo sice po celé zemi teplejší

než nyní, ale nikoli již, jak asi díve, po celé zemi stejné: lze

zeteln rozeznávati pásmo fauny moské, a též rozdíly ve zvíené
nynjších hlavních kontinent se objevují.

Doba tetihorní mla již zvíectvo i rostlinstvo v hrubých
rysech takové, jako vk nynjší, jehož organismy z ásti pímo
z tertierních se dají odvoditi. Flora stední Ivvropy hostila tehdy

vždy zelené stromy a kee, jichž zbytky v pánvích hndouhelných
(v echách hlavn v okolí Teplic) se udržely. Zvláštní geografické

rozšíení vedlo nkteré geology ku domnnce, že pol zemský
tehdy ml zcela jiné místo, že tedv osa zem až o 20" od ny-
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njŠí polohy byla odchýlena (Nathorst, Schiaparelli). Význanými
pro periodu tcrticrní jsou vrstvy nummulitové, slož'ené z pcnízUo-

vitých skoepin velmi nízUých živoich. Z vyšší zvíeny zvláštní

zajímavost mají tehdejší ssavci. Vanatí ustupují znenáhla ze Sta-

rého svta i Ameriky, za to vyšší ssavci se velmi rychle vyvíjejí,

vykazujíce množství spojovacích typ. Ku nejpodivnjším náležejí

amerití lenochodi, slonm velikostí se rovnající (\legatherium,

Mylodon) a Dinoceros, jenž snad temi páry roh se hf)nc)sil.

Z téže zem známe sérii pedk kon, již od ptiprstých, jako

liška velkých druh až k nynjšímu postupují. V Starém svt
bydlili v téže dob slonm podobné Mastodonti a Dinotheria.

Tím vystiženo jest ovšem jen nkolik zvláštností tehdejší zvíeny,

v níž nescházeli zástupci žádného z recentních ád. K otázce po
pvodu lovka a stáí jeho na zemi vyškytají se v rocích pc)-

sledních ti odpovdi. Vedle kostí slon, náležejících svrchnímu
útvaru tetihornímu nalezeny ve Francii výrobky ruky lidské; ale

skuten pechodný tvar mezi nejvyššími opicemi spatují nkteí
badatelé v Sundajském ssavci Pithecanthropus erectus. Konen
i v jižní Americe nalezeny kostry velmi malého tetihorního ple-

mene lidského.

Po dob tetihorní nastala perioda velice studená. Píin\-
zalidnní, jež sahalo hluboko do stední Evropy a pak v menších
rozmrech se opakovalo, jsou velmi záhadný a mají as základ

v poloze zem ke slunci; tehdy pisthovaly se k nám articki

organismy a zatlaily bývalou floru a faunu na pobeží Stedo-
zemního moe i dále. Tenkrát, za doby diluvialní, žil jist již

lovk a bil se v našich krajinách o existenci svou se lvem,

medvdem, hyenou jeskynní, setkával se se srstnatým slonem ma-
mutem a nosorožcem. Znenáhla nastaly pomry pítomné, a vedle

pírodopisce má v dobách tch hlas archaeolog a historik. Ze zmny
zem trvají neustále, že i txorsuo ústrojné se dále vyvíjí, není

pochybnosti: ale kam vývojem svým spjeme, na to vda neod-

váží se posud odpovídati.*)

*) Spisy, z nichž hlavn ve práci této cri)áno. jsou: diinthcr, (jeo-

physik; Kayser. Geologie; Vejdovský, Zoologie všeobecná; I/année scienti-

fique 1895, Woldichovo pojednáni Rozhledy po názorech týkajících se vnitra

zemského (Živa 1898).



o rostlinné assimilaci.

(Psáno roku 1899, otištno v »Rozhledech« téhož roku.)

Vypravovali si Ilellenové o obru Antaiovi, že nabyl vždy ne-

pemožitelné síly, kdykoliv se své matky Zem dotkl. Tato
báje jest symbolem dosud všeobecného a populárního názoru, že

všechen život naší planety bére svou sílu z pdy, nejen rostlinstvo,

jež v ní jest koeny upoutáno, nýbrž i zvíectvo, které na rostlinstvu

závisí. A pece, jak názor ten jest rozšíen, tak jest mylný: nejen

ze sil, které jsou podkladem projev životních, nýbrž i z hmotného
staviva organism jenom nepatrná ást pochází z pdy, a vše

ostatní jest darem jednak slunce, jednak atmosféry. Veliký, roz-

ložitý smrk jsa spálen zanechá nepatrnou hromádku popelu, a to

jest všecko, co z pdy po mnoho let svého vývoje pijal. Abychom
si objasnili, odkud a jak >živá hmota « vzniká, staí, omezíme-li se

na íši rostlinstva, nebo zvíecí tlo nemže z látek nerostných
ústrojné hmoty vyrobiti, a pemény, které se v ném djí, jsou

zpsobu velmi komplikovaného, i nemohou býti pochopeny beze

znalosti života rostlinného.

Tch nkolik slov, kterými se pokusím nastíniti v základních

obrysech oddíl rostlinné fysiologic, »assimilace« nadepsaný, nechce
nic íci o tom, co jest podstatou ústrojného života, co znamená
nám "hmota, a ím je vedle energie; nechce prohlašovati ani

materialistický, ani vitalistický názor, tebas tato nejvyšší, tém
metafysická theoremata práv v pítomné dob, a to hlavn v bá-

dání fysiologickém, v pírodních vdách znovu stávají se pedmtem
diskusí i spor, a akoliv provádní tchto filosofických principií

až do vývod specielních vd zasáhá. Zjevy assimilace vegetalní

pojímají botanikové, af jakékoliv jest filosofické jich stanovisko,

v podstat stejn; jinak jest ov.šem na p. v nauce o pohybech
rostlinných t. zv. troj)ismech, a cilé ad jiných jjroblem rostlinné

fysiologie. Pedmt svj si formulujeme takto: Jaké jest složení

tla rostlinného, jak se liší chemicky od nerostného, a jakými
zmnami se materiál neústrojný pizpsobuje ili assimiluje orga-

nismu.' Zejmo jest tu zárove, že jednati se bude nejen o látkách,

nýbrž i o silách, které zmínné zmny zpsobují, jakož vl)ec (ob-
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vyklou terminologií mluveno) výména látek bez výmny sil v pí-
rod nikdy neprobíhá.

Kdežto v íši nerost vyskytuje se znané množství (asi 70)

prvk, hmot dosud nerozložených, uskrovní se poet ten v tle
rostlinném a živoišném velmi znan: látky, které jsou organismm
vlastní, obsahují tém jen uhlík, vodík, kyslík, dusík, ideji též

fosfor a síru; krom tchto prvk jest pro rostlinu nevyhnutelný
draslík, železo, magnesium (hoík), chlor, u vtšiny rostlin i vápník.

Nad to mže se v rostlin vyskytnouti ješt ada jiných prvk,
avšak z nich všeobecnjší rozšíení má jen sodík, v rostlinách ze

slaných vod a slané pdy, jež obsaliují chlorid sodnatý iH ku-

chyskou sl, pak kemík, který jako kyselina kemiitá (istá jest

v kemení, slouena v nejvtším potu našich minerál) inkrustuje

a upevuje blány penmohých rostlin, na p. pesliek i trav.

Dosti malý poet slouenin pímo z íše nerostné vzatých,

se vyškytá též v rostlinstvu; látky takové erpá rostlina ze zem
v podob ve vod rozpustných minerálních soií. Ale k zbudování
základních a nejdležitjších látek organických jen dosti málo
materiálu dodává ornice, a celé toto množství jest obsaženo v sou-

ástech popelu. Daleko vtší množství poskytuje rostlin ovzduší

a z atmosféry se srážející voda: z nich bére rostlina veškerý svj
kyslík, vodík, uhlík, a dílem též dusík. V dalším pozorování

assimilace musíme rzniti v rostlinstvu dv fysiologicky naprosto

odlišné skupiny, které též nápadným znakem morfologickým se

rozeznávají: jedny obsahují zele listovou ili chlorofyll, druhé ni-

koli, nemajíce skoro nikdy barvy zelené. Rostliny zelené, jak

zkrátka je budeme zváti, mohou z vody a plyn ovzduší pímo
vyrábti organickou substanci, rostliny nezelené nikoli, i žijí bu
parasiticky (cizopasn) na jiných organismech, nebo jak saprofyty

erpají potravu z rozkládajících se, již odumelých látek organických.

Rostliny zelené, assimilace na svtle slunením schopné, jsou tém
veškeré rostliny kvtné ili jevnosnubné, z tajnosnubných k nim
náležejí kapradiny, pesliky, plavun, mechy listnaté a jatrovkovité,

asy sladkovodní i moské, u nichž nkdy chlorofyll zakryt bývá
barvivy hndými, ervenými a modrými. K tmto rostlinám druží

se malá skupina drobnohledných organism, t. zv. purpurových
bakterií, jež chlorofyllu sice nemají, pes to však pomocí erve-
ného barviva, jež obsahují, mohou assimilovati jako zelené rostliny.

K nezeleným rostlinám, které, jak seznáme, zpsobem výživy se

podobají zvíectvu, náleží pedn rozsáhlá tída hub; v hlavních

jejich zástupcích sluší jmenovati nejen vbec pod tímto jménem
známé houby rouškaté, nýbrž i rozmanité ezy a sntí na živých

kulturních i jiných rostlinách, plísn, žijící dílem cizopasn na
rostlinách i zvíectvu, jednak saprofyticky, pak bakterie, nejjedno-

dušší tvory, jichž postavení na poátku jak rostlinstva, tak zvíectva
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ješt nejisté jest. Ale také mezi kvtnými rostlinami máme dosti

znaný poet bez zeleni listové, a nkteré z nich dokonce jak

vnjším tvarem, tak i jednoduchostí bunného pletiva podobají

se houbám. Našim tenám zajisté známy jsou z vyobrazení ob-

rovské, žlutoervené kvty javské Rafflesio, mající i pes metr
v prmru, vyrážející pímo z houbovitého pletiva, cizopasícího na
koenech strom tropických a hmyz odporným zápachem lákající.

Její hojné píbuzenstvo, Rafflesiaceae a Balanophoraceae jsou vesms
cizopasné rostliny, žlutých nebo ervenavých barev a dobrodružných,

zhusta kloboukm hub podolíných tvar. Ale také u nás máme
nezelené, cizopasné nebo z lesní humosní pdy žijící rostliny,

jakými jsou vstavaovité korálice (Coralliorhiza) a sklenobýl (.Epi-

pogonj, mnoho tropických Orchideí pohešuje listové zeleni nebo
vesu píbuzný hnilák (Monotropa), jehož špinav žluté, klikovit
zahnuté lodyhy s kvtenstvím trubkovitých kvt, v jehlinatých

lesích v zástupech nkdy vynívají z vlhké pdy. Jinými takovými
parasity jsou píbuzné sob rostliny s nepravidelnými, pyskatými

kvty: podbílek (Lathraea), jehož ržové, šupinaté oddenky se pi-
pínají ku koenm listnatých strom a etné druhy záraz (Oro-

banche) na bylinách cizopasící. Ale jsou také rostliny, jež více

mén chlorofyllu obsahují, a pece cizopasné na jiných žijí; tako-

vými jsou u nás hndožlutý vstava hnízdák (Xeottia nidus avis),

zelené jmelí (Viscum), kokotice (Cuscuta) a mnohé jiné. Budeme
se nejdíve zabývati normální assimilací rostlin, t. j. pomocí chloro-

fyllu, pak pojednáme o nkterých dležitých zvláštnostech rostlin

nezelených, a zmíníme se o zajímavých zjevech symbiosy ili

spolužití obou tchto skupin, jakož i rostlinách hmyzožravých a

masožravých.

Fy-^^iologicky dlíme sloueniny organické nejastji na bez-

dusiné a dusíkaté. Pro rostlinnou fysiologii jest dlení to tím

dležitjší, že každá .skupina vzniká v ro.stlinách jiným zpsobem.
Slf)ueniny bezdusiné, aspo pokud v ro.stlinách se vy.skytují,

skládají .se pouze z uhlíku, kyslíku a vodíku. Ky.slík a vodík jsou

sloueny ve vod, již rostlina koeny ze zem pijímá, uhlík béc
z ky.seliny uhliité, stálé souásti to vzduchu. Tady se jeví zvláštní

vzájemnost mezi zeleným rostlinstvem a ostatním živým tvorstvem,

jíž se udržuje rovnováha v celém hospodáství pírodním. Vzduch
se skládá z 20 8% kyslíku a 791" o dusíku, ostatek pipadá na

páru vodní a kyselinu uhliitou, po pípad i jiné plyny. Pomr
kyslíku a dusíku jest po celém povrchu zem a ve všech výších

stejný. Kyslík se spotebuje jednak dýcháním zvíat i lovka,
)ednak spalováním, kvašením a hnitím a p. Pokud se týká hoení
látek organických neb aspo nerost í)rganického pvodu (v nž
ítáme hlavní svítiva a paliva, petrolej a uhlí, jakož i produkty

z uhlí získávané), spaluje se tu vždy uhlík, vedle nho i vodík,

a vzniká, rovnž jako jmenovanými životními dji, krom vodní
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]);'ir\' IsV^clina uhliitá. Kdc/.to (M-tv xzducli (ih^aliuji- jiiii'

jí ve vzducliu vydyclxix anéiii .>t()l<i';'itc tolik" (píc,^ fd a j,..,..,,,]/

zneisuje se jí vzduch ])US(jl)cním ohromného tov.-irního ])n'ini\->iu.

jehož hybnou silou jest spalné teplo ulili. Tai ky.xliiia uhluitá

není oij^anisuui z\írccíniu a lidskému lhostejná, nebo jesi ncdý-
chatclna, a jsouc léžší než vzduch, hromadila b\- -c pi ])o\'rciui

zemskíMu, jako v tak íxených molTctc-ich, z nichž nc)zu;ini(''i>í |cst

»Psí jcskynr«, se dje; tam ovsem násU'dkcm utu(diap'cí inni»ti
so])ené vystupuje v.v zemr. Ah toto ohromnc' množ>t\í K\-i ]in\-

uhliité*) spotel)Ují zelené i-ostlin_\-: pijímajíc-c ji lisi\ rozlsd.idaií

ji, pro sebe spotcbujíce jeti její ulilík, a k\>lík, živoci>si\ u tak

potebný, vydychujíce. Objemem si> rovn.á vydyclun-aný lostlinami

kyslík spotebované kyselin uhliité (jsa ovšem témér o trt tinu

lehí), a tak regeneruje se pvodní složení vzduchu ú])lné.

Dležité jest zodpovídati otázku, jaká látka pi této assimilaci

uhlíka vzniká nejdíve. Kdybychom prohlédli mikroskopick\' zclenv

list vtšiny rostlin, zpozorovali bychom, že vrstva svrchní. i)ok-ož-

ková, skládá se z bunk bezbarvých, nkdy s obsahem odunnilým;
následující buky bývají hust vyplnny nkolikerými télískw která

v polotekuté hmot bunné ili protoplasmatu jsou uložena; z nich

nkterá jsou jasn zelená, a to jsou práv zrnka chlorofyllii, jiná

bezbarvá, siln svtlo lámající, a proto pi intensivním osvtlení

velmi lesklá: to jsou zrnka škrobová. Mimo to nkdy spatíme
jádro bunné jako lesklou kuliku, le u vtšiny bunk se to

podaí teprve po umlém zbarvení. Zrnka škrobová lze vždy snadno
poznati roztokem iodu, jímž barví se nejdíve modrotialov, pak
skoro ern, kdežto ostatní obsah bunný nabývá barvy hndo-
žluté. Rozmanitými pokusy seznáno, že ve dne, za innosti assi-

milaní, vzniká škrob a hromadí se v bukách listových, v noci

se sthuje do ostatních ástí rostlinných a pi vícedenním za-

temnní úpln z list zmizí. Kdybychom pak takový list škrobu

prostý ásten zakryli neprhlednou pokrývkou (na p. lepenkou
nebo staniolem) assimiluje jen v ástech svtlu pístupných, a po-

užijeme-li nyní, odstranivše na p. lihem zele listovou, ioclové

tinktury, zbarví se nám intensivn jen nezakrytá díve místa. Ale

škrob se nevytvouje ve všech rostlinách assimilaci: zkoumáme-li
cibuli, nezpozorujeme ho ani stopy, za to možno zjistiti v listech

i v celé rostlin cukr hroznový ili škrobový, který s cukrem
ovocným ve všech sladkých plodech se vyškytá, s ním v cukr

ttinový jest slouen, a nyní i v továrnách ze škrobu se dobý\á.

Jest velice pravdpodobno, že cukr hroznový vzniká assimilaci

pímo, a z nho pak ihned na to Škrob. Jest totiž cukr hroznový,

vdecky glukosa zvaný, v organismu zxíecim i rostlinném velice

*) Pesnjší název pro plyn sám jest kysliník uhliitý, kdežto kyselina

uhliitá jest vlastn slouenina jeho s vodou; ale usus tyrannus i zde.
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rozšíen, nejsnáze podléhá psobením živé buky pemnám, a

jest základem veledlc/.itycli hmot, škrobu, buniiny ili cellulosy,

hlavní to látky stn rostlinných, fflykogenu iH škrobu živoišného,

jenž hlavn ve svalstvu se hromadí a m. j., které z pouhého spo-

jení molekul glukosy záležejí. Spíše asi v pírod vzniká díve
látka jednodušší než složitjší. Podobn i jiné látky, které se za

assimilace v listech hromadí, jako cukr ovocný a ttinový, olejové

kapky, vznikají, bezpochyby nepímo, pemnou cukru hroznového.

Pohlížíme-li v duchu theoretické chemie na životní process

rostliny, zpozorujeme pekvapující iikaz: v rostlin, jak pozdji
seznáme, probíhají chemické zmny, které vyžadují veliké energie,

rovnž jí teba jest k udržování teploty, ku vzrstu, k rozvádní
výživných látek a vody tlem rostlinným — a rostlina pijímá
minerální soli, vodu, kysliník uhliitý, dusík, vesms látky, jichž

chemická rnergie jest nepatrná, nebo vznikly, práv za jejího vydání,

zejména spálením. Odkud tuto energii rostliny béou .' Již nkoli-
krát jsme vytkli, že assimilace není možná v temnu: jest to teplo

a svtlo paprsk .sluneních, které rostlina ve velké míe \yužívá,

pomocí jejich z chemicky mrtvých látek buduje své tlo, a tuto

zásobu sil v nm ukládá. Ty paprsky slunení, které ozaovaly
pralesy doby kamenouheln i hndouhelné, uloženy v zásobách

uhlí ve vrstvách zemských, vynášejí se v erné, neúhledné podob
na .svtlo denní a podporují dnešní zimniní ruch prmyslu, jemuž
ne.staí již, co píroda nynjší mu poskytuje.

Le odkud bére rostlina tuto energii potebnou, když assi-

milovati nemže, v noci, dob kvtu a zrání, kdy innost životní

jest zvýšena? Pak žije i rostlina zelená tak jako živoich, process

životní vede tu k oxydaci, spalování, jímž se nabývá energii- v po-

dob tepla, ale uhlík tla rostlinného .se sluuje s kyslíkem vzdu-

chovým v kyselinu uhliitou, v noci rostlina dýchá. Podobn
i veliké, zvlášt siln vonné kvty produkují kyselinu uhliitou,

zhu.sta též za stoupání teploty; proto jest i nebezp<H'-no v ložnicích

pstovati kvetoucí rostliny.

Poznali jsme, že assimilace uhlíka závisí nutn na osvtlení

svtlem .slunením, a dle toho zve se též fotosynthe.sou. Hudiž mi
dovoleno ješt uvésti primitivní pokus, kterým o vydávání kyslíka

[)i assimilaci mžeme se pesvditi. Poraníme-li list nkteré vodní

rostliny, sluncem ozáené, vystupují z nho bublinky plynu, který

mžeme jímati ve vodou naplnné banice, dnem vzhru obrácené.

Plyn, jehož vtší množství mžeme si získati, má vlastnosti kyslíku:

jsa tžší (le nepatrn) vzduchu udrží se njakou dobu i v otevené
nádob, rozncuje v plamen doutnající pedmty a podporuje dý-

chání. Za.stíníme-li rostlinu, vyluování kyslíku ochabne nebo
i zmizí.

Assimilace za psobení paprsk sluneních jestjedním z pedních
fy.siologických výkon rostlinných a zhusta (i ve výkladecli našich
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Stedních škol) pod assimilací jen tato fotosynthcse se inysU. Pro-

hlédnme si produkty její a jich význam pro rostUnu. Vznikají tu

pouze sloueniny tí prvk, uhiíka, vodíka a kyslíka, pvodn ve
form škrobu neb cukru: z nich pouhým pistoupením neb od-
ntím vody se tvoí perozmanité jiné uhlohydraty, z kterých

rzné cukry (hl. pvodní hroznový, pak cukr ovocný a ttinový)

jsou rozpustné látky, ve výživných šávách rostliny kolující, kdežto
pevné uhlohydraty j. buniina s podobnými hmotami, devo s ní

skládajícími, škrob, píbuzné mu dextriny a mn. j. jsou dílem
stavivem pevných ástí tla rostlinného, dílem zásobním materiálem.

Hlubšími promnami z uhlohydrat vznikají tuky, ústrojné kyseliny,

alkoholy, rozmanité silice, terpeny a pryskyice. Všechny jmeno-
vané látky slouží rostlin (rovnž jako živoichu) k udržování
stálého tepla, jich spotebou vzniká energie potebná k vzrstu,
pekonávání pekážek, po p. vykonávání pohyb, ale vlastním

podkladem organického života jsou bílkoviny, shromáždné v hlavním
obsahu buniném, plasmatu, a v jáde. Bílkoviny obsahují vždy
mnoho dusíka, mimo to rzné jejich druhy i síru i fosfor. I bucJe

otázka, odkud tchto dležitých prvk rostlina nabývá. Síru a fosfor

erpají rostliny, jako ješt jiné nutné prvky, jak již zmínno,' jen

z minerálních solí prsti; z téhož pramene jest hrazen ásten i dusík.

Jsou to jednak soli kyseliny dusiné (známé luavky«), jednak
soli ammoniaku, kterých rostliny užíti mohou; le minerál dusík

obsahujících je velmi poskrovnu, a dusík, který pirozenými hnojivy

živoišnými do pdy se dostává, jest zase jen pvodu rostlinného.

Jinak dusíka z obhu organického nkolikerým smrem ubývá:
sloueniny jeho minerální, vodou snadno rozpustné, se odplavují

pry, spálením se rozloží sloueniny dusíka až v pouhý dusík, ba
existují i bakterie, které volný dusík vyluují. Rostliny normáln
dusík z ovzduší, kde jsou ho ohromné zásoby (tyikrát více než
kyslíku) zpracovati nemohou. Odkud pichází náhrada .-* Jednak
jjiohutnými elektrickými výboji pi bouích se dusík sluuje s vo-

díkem a s kyslíkem, a s následujícím deštm vzniklé plyny do-

stávají se do prsti (odtud jest i zvláštní zápach dešové vody i)o

silných bouích). Vedle toho jsou nkteré mikroorganismy, které

dusík vzdušný mohou zpracovati. Zvlášt zajímavý jsou však v té

píin rostliny motýlokvté, k nimž celá ada pstovaných bylin,

j. hrách, oka, vikev, vojtška, jetel náleží. Pstováním jejich v písku

za vylouení všech dusíkových slouenin, když ostatní minerální

soli pro vzrst rostlinný potebné byly v roztoku pidány, seznalo se,

že se zcela dobe daí, kdežto obiliny za týchž podmínek zakr ují;

dle analysy sklizn znané množství dusíku v jejich tle bylo

sloueno, který odjinud nemohl pijíti, než z ovzduší. Této podivu-

hodné schopnosti nabývají motýlokvté rostliny spolupsobením
jistých drobnohledných hub, které ve zvláštních nadueninách koen
jejich žijí. Jest zejmo, že pro racionelní ekonomii tento zjev má
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velikou dležitost: látky, které jinak nutno podávati v pirozeném
neb umlém hnojivu, vznikají tu inností rostlin kulturních samých.
V jaké slouenství dusík pi assimilaci nejdíve vstupuje, není
posud urito; ale zcela jist nejsou to ihned bílkoviny, nýbrž da-
leko jednodušší sloueniny, t. . amidy, zejména asparagin (po
chestu fasparagus], ve kterém hojn pichází jmenovaný), glutamin,

tyrosin se v assimilujících organech hojn vyskytují.

V listech, po pípad koenech se shromažují první produkty
assimilace; k tomu, aby jich rostlina na místech nejvtšího vývoje
užíti mohla, teba jest, aby tam byly pevedeny. V rostlin jsou
dráhy rozvádi v podstat dvojího druhu: jednak cévy, velice

dlouhé trubice bez pekážek a bez živého plasmatu: tmi prochází

hlavn voda, mén výživné roztoky, asto pouze vzduch a jiné

plyny. Jiné dráhy jsou živé buky samy: jedna ode druhé oddlena
jest blanou, kterou procházejí pouze roztoky, podobn jako blanami
živoišnými nebo filtraním papírem, nikoli však látky klihovité,

nebo sebe menší ástice pevné; tento zpsob pronikání roztok
sluje prolínavost ili osmosa. Pi tom jest patrn nutno, aby látky

reservní, vtšinou pevné uhlohydraty a bílkoviny, se rozpustily,

a to je možno jen za znaných chemických promn v cukr)% ky-

seliny, oleje, tísloviny, zmínné už aminy, a mnoho jiných látek,

z kterých z praktického ohledu ješt zmínky by zasluhovaly du-

síkaté alkaloidy, látky vtšinou jedovaté, z ásti i dležitá léiva,

jako chinin, nikotin, thein, kokain. Na míst, kde nastává spo-

teba, vznikají nové zmny, zvlášt regenerace bílkovin, za složitých

chemických process. Pi rozpouštní a pemnách bílkovin i uhlo-

hydrat mají velikou úlohu enzymy ili fermenty (esky bychom
je nazvali nejvhodnji snad kvasidla). To jsou látky, které na roz-

hraní stojí mezi materiálem chemika a živou pírodou: z rostlin

jest možno je isolovati, a dlouho pi psobení udržeti, ale znané
zvýšení teploty je usmrcuje, t. j. innost jejich na vždy zastavuje,

aniž by mnilo jejich chemického složení. Studium jejich je ne-

dávné, ale již ohromná spousta jich odkryta. Neomezuje se innost
jejich na processy uvnit rostliny, nýbrž, a to zvlášt u nižších

organism, psobí znané rozklady ve výživném mediu, ve kterém
žijí. Zejména hospodáská industrie z toho velmi tží. Enzym klí-

ícího zrna obilného ( sladu*) mní škrob v dextriny a cukr hroznový,

enzym kvasnic, velmi jednoduchých to hub, p.sobí kvašení lihové

pi výrob piva a lihovin, enzymy rzných plísní a bakterií kysání

octové, mléné a máselné, kvašení sýra, a rozmanitá kvašení hnilobná.

Na vyluování rozmanitých enzym zakládá .se také zhoubný
úinek etných parasitických hub, které vtšinou uvnit ro.stlinnýcli

bunk bují, na povrchu jen plodnice vytvoujíce, plasma bunné
rozkládají a odumírání ástí ro.stlinných p.sobí. Vyšší parasitické

rostliny psobí vtvinou jen tím zpsobem, že odnímají jí látky

rhoddora Noviik.-i ht.'«ti vybriin. 14
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k výživo potebné, mimo to i mechanicky, tísníce, jako kokotice,

pepadenou rostlinu a volnost i svtlo jí odnímajíce. — Uvedl jsem
celou adu rostlin parasitických, jichž hlavním vnjším znakem je

nedostatek chlorofyllu a proto i nemožnost assimilace vzdušné
kyseliny uhliité. Jim docela se podobají rostliny žijící z rozkláda-

jících se látek ústrojných, ba mnohdy jest ])Ochybno, zda taková
saprofytická rostlina nepoala život niíc živého hostitele, neb zda
již od poátku na odumelém tle ústroiniMii zij( . l'<>zoruhodno

jest, že nepatrných, ba i drobnohledných parasitu a saprofyt
z tídy hub jest veliké množství jak rozmanitostí forem, tak i í
selnou hojností: jim náleží v ekonomii pírodní úkol to, co k ži-

votu jest málo schopné a odumelé, naprosto rozrušiti, v jedno-
duché látky rozbíti, ne v prach a popel, nýbrž v úrodnou prs pro
nové generace organism promniti. Tyto nepatrné bytosti nejen
že dovedou jen z organických látek žíti, nýbrž i jinak jsou ome-
zeny na jediný nebo málo smr chemicko-fysiologické innosti,

i jsou zjevy tyto u nich zhusta daleko prhlednjší, než u rostlin

vyšších; sem práv spadá vtšina toho, co svrchu praveno o en-

zymech. Ale známe také jiný zpsob spolužití rostlinného, který

nejen hosti, nýbrž i hostiteli prospívá; to jest vlastní soužití ili

symbiosa. V takovém spojení žijí vlákna hub s koeny lesních

strom a rostlin vesovitých, což zve se mykorrhiza; podobné
spolupsobení, kde nižší organismus koná pípravnou práci che-

mickou pro vyšší, seznali jsme u koenových nádor motýlokvtých.
Nejznamenitjší pípad symbiosy jsou lišejníky: asy, které samy
jsou schopny assimilace svým chlorofyllem, mizí skoro v spleti

nezelených vláken houby, jež jim opt z podkladu vodu a mine-
rální látky pivádjí, a ob rostHny pi tom bujn se daí, a tak

splývají, že Schwendenerovi, který lišejníky jako dvojité bytosti

rostlinné (r. 1869) poznal, bylo mnoho bojovati, než theorie jeho

u exaktních vdeckých pracovník pijetí došla.

Zbývá ješt nco íci o rostlinách, které se živí pevnou po-

travou: jsou to rostliny masožravé. Jakkoli nadmíru exoticlcy slova

ta zní, máme i u nás adu rostlin, které hmyz lapají a jej vy-

ssávají. Chemický pochod jest týž jako u trávení: dje se to

ostrými šávami, které z ástí listových se vyluují a z tla po-

lapeného hmyzu všechny mkké ásti rozpouštjí, tak že konen
jen vnjší, chitinová kostra zbývá, kterou rostlina pak odvrhuje.

Pi tom zhusta bývají i rozmanitá lapací zaízení: exotické, asto
i u nás pstované rostliny Sarraccnia a Nepenthes (lákovka) mají

apíky list duté, a rozšíené na zpsob džbánu, v nmž zmínná
tekutina se shromažuje; víkem takového rostlinného džbáneku
jest list, který nešastného okídleného hosta ve vzení uzave.
Severoamerická Dionaea (mucholapka) má listy, které chlopovit
nad polapeným hmyzem se sevou; naše bažiny hostí píbuznou
rostlinku rosniku (Drosera), která má okrouhlé listy pokryté
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množstvím stopkatých žláz, dotykem velmi dráždivých, které rychle

se sklánjí nad hmyzem, jenž po epeli listu leze, a ncrozevrou
se díve, než nad jeho vyssátou mrtvolou. Rosniku jest možno
»krmiti« dokonce i bílkem nebo drobnými kousky syrového ho-
vzího masa. V moálovitých tních, zvlášt polabských, roste ve
vod splývavá bublinatka (Utricularia); její vláskovit dlené listy

koní se malými mchýky, v nichž mžeme zhusta pozorovati

chycené drobné korýšc. Podivuhodné stravování živoišné potravy
jest u rostlin jist jen vlastností nabytou; všechny masožravé rostliny

mohou vegetovati i bez ní, ale pak obyejn jsou zakrnlé a ne-

vyvinují kvt.
Zajímati snad bude naše tenáe, že studiem jejich zabýval

se veliký Darwin, jenž vedle své epochální theorie podal vele-

dležité práce o moských mkkýších, korýších, tvoení korálových
útes, o pohybech rostlinných, oplozování kvt hmyzem, o rostlinách

hmyzožravých.

Na nkolika pedchozích stránkách snažil jsem se naznaiti

základy jednoho odvtví rostlinné fysiologie. Vdu tuto, která

nyní skvlému rozvoji se tší, na široké základy postavil nmecký
badatel Julius Sachs, pedloni ve Wúrzburgu zemelý, kdysi žák

našeho vynikajícího fysiologa Purkyn, a jeden z pispvatel
prvého eského listu pírodnického »Zivy«. Nyní pední autoritou

je spisovatel rozsáhlé rukovti rostlinné fysiologie, ovšem jen pro

pesn vdecky vzdlané tenáe, hpský professor Pfefifer. Z veli-

kého množství vynikajících pracovník bylo by jmenovati v pední
ad jenského Detmera, od nhož (vedle ady specielních pojednání)

vyšla pístupnjší již rukov a znamenitý návod ku provádní
pozorování; v Rakousku má jméno vídeský Wiesner. 1 nmecká
universita v Praze má ádnou stolici botanické fysiologie; na uni-

versit eské drahn asu bude nám ekati na takové pednášky,
a do té doby domácím pracovníkm bude nutno návod ku práci

hledati v cizin.

14-



Pírodní pehled východních ech.

(Psáno 1899. Otištno v Ottových echách, dil XIII., ses. 200. Východních

ech sešit 1.).

Geologický nártek.

v

eskomoravská vysoina jest jednou z nejstarších ástí pdy
Cech; veHká ást její, hlavn pohraniní vrcholy, nebyla kryta

moem od dob, jež pedcházejí prvnímu známému tvorstvu na zemi.

K skupin prahorní ili archaické neboli azoické náležejí spousty
krystallických hornin, které pokrývají horní poíí Svratky a

valnou ást Poliská. Ovšem pokrauje útvar prahorní i pod vrstvami
mladšími, jsa jedinou souvislou pokrývkou zemkoule. Z prahor
složeny jsou všechny znanjší vrcholy, které po výtce hranici

Moravskou lemují. Krajina prahorní vyznaena jest dlouhými hbety
a širokými pomrn údolími; na hebenech hbet vynikají zhusta
skupiny balvan, které jsou zárove nejvyššími vrcholy (Lucberk
737, Skalka 694, Perníky a erné Skály 75],Karštejn 774;//; pod.
na Moravské stran Devt Skal 837, Malínská skála 81 3, Dratnická skála

775); jediné krajina kol pramen Svratky má ráz více horský.

Nejvtší prostory pokrývá rula deskovitým slohem vyznaená.
V okolí Svratky, Kižánek a Milov prorvána je rula troskami žuly,

která se od ní jen nedostatkem rovnobžného slohu liší; ale práv
v tchto nejvýchodnjších koninách eskomoravské vysoiny jest

tžko ob horniny rozeznati, ana se žula zde svým slohem rule

velmi blíží. Píkladem tchto žulových trosek jsou práv Perníky, erné
Skály a p. Na východ Poliská vystupuje rula až po áru ozna-
enou Polikou, Staršovem, Rohoznou, Vítjovsí; odtud až ku
Svitavce pokrývají ji vrstvy kídové.

Na sever ohraniuje prahory massiv žulový, který u Kutína,
Perálce, Zderazi, Boru, . Rybné, Kam. Sedlišf, Poíe, Zrntína,
Lubné, Borové, Sv. Kateiny (Skalka), Pasek lze snadno pozoro-
vati. Z údolí, jež jsou v nm potky prorvána, sluší jmenovati Kali-

bánku a Hra. Zajímavo jest stopovati, kterak žula v okolí Jaro-
šova a Budislavi zapadá pod vrstvy kídové, tam pískovci tvoené:
na prahorní pd roste hustý les smrkový, s buky ásten smí-

1
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šený; na pískovcích, jež jsou málo výživnou pdou, skoro jen

borovice. Svor se jeví zeteln na nejjižnjším Polisku, v okolí

Bystré a Svojanova. Rozeznává se od ruly hlavn tím, že desky jeho

jsou vlnité a velmi snadno vtrají, rozsypávajíce se pi tom ve

množství slídy a kemenný písek. V nm nezídka bývá množství
obecných granát, které asto pkn jsou v kosotvercných
dvanáctistnech nebo deltoidových 24stnech krystallisovány. —
Krajina ta jest vbec spletí nkolika hornin: rula pechází tu nejen

ve svor, nýbrž i v prahorní bidlice i fyllity (také v drobných
ostrvcích pi Proseské žule, na p. les »Miláky «), jako u Staršova,

Hartmanic, Jobovy Lhoty a Hutí, v amfibolovou bidlici (mezi Svo-
janovem a Pedmstím, u Dolní Lhoty, Studence, Poloupecna a

Trpína), v mastkovou bidlici (dobývanou u Studence). Geologicky
nad tyto horniny jsou zajímavjší pechody fyllitu v bidlici tu-

hovou, pak i ložiska isté tuhy, provázená žilami vápennými.
Takové ložisko je pi Ketince u Hutí, kde obklopující je fyllity

vysokými, v desky rozlámanými stnami takm bránu zemskou
tvoí. Rud není tém v tchto prahorách; železo kdysi dobýváno
u Rudy a Telecí. — Prahorní jest ješt z líeného území ást
nejsevernjší, náležející vlastn k systému hor Orlických, »enklavy«.

Tu pokrývá ervená a šedá žula pohraniní pruh s vrcholy Schvvarz-

bergem, Buchbcrgem, dvojím Wachbergem na západ až k Vý-
prachticm, ponkud sahajíc i do údolí Sázavy (pod kídové vrstvy),

na jih až za Hcrbortice. V ní se vyskytují kol Hemanic, pak Ne-
pomuku a Laudonu vrstvy svorové.

Z doby palaeozoické, která v stedních Cechách mocn všemi
leny svými, útvarem kambrickým, silurským, devonským, kameno-
uhelným a permským jest zastoupena, ve východních Cechách
máme jen vrstvy nejmladší. Pestupuje totiž perm z Moravy dosti

širokým pruhem mezi tokem Tebovky a Mor. Sázavy do Lanš-

krounská a za Orlicí jeŠt severnji až k Liticm. Kolem Trpíku,

Damníkova a Lukavy je pokryt mladšími útvary, hlavn diluviem,' a

vystupuje jen v ostrvcích jako RothhUbel Lukavský na povrch;

zejmý je zcela u Rudoltic, Ustrovi, ermné, Lanšperka atd. Vrstvy

permské jsou na první pohled nápadný svými rudými ornicemi,

které vznikly zrušením ervených hhnitých pískovc. Zkamenlin
v nich nalezeno nebylo; u ermné objeveny tenounké, prmysln
bezcenné vrstviky uhlí.

Po dlouhé mezee zaplaveno bylo Vysokomýtsko, Lito-

myšlsko. Lanškrounsko a východní ást Poliská zátokami moe
kídového, jež tehda dobrou tetinu ech, hlavn sever zem, po-

krylo. Usazeniny jeho jsou stídav kvádrové pískovce, vápeníte

opuky a .sliny; povrch jest jinak mírn vlnitý, uložení málo od-

chylné; ale drobivé pískovce a mkké opuky snadno podléhají

rušivé innosti vody i vzduchu, které v nich prorvou divoké rokle
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a vytvoí bizzarní skalní útvary a bludišt. Útvar tento zastoupen
jest v krajinách východoeských všemi eskými stupni: k senonu
náležejí Jizerské sladkovodní pískovce u Budislavi, na Polisku,
píkré strán lcbeovského hbetu na Moravu spadající a Kory-
canské moské pískovce kol Prosee, Tebové a Lanškrouna; turon

jíokrývá skoro všude svými opukami, jež se ítají ku Blohorským
vrstvám, a jeví se velmi pkn v krajin mezi V. Mýtem, Luží a

Novými Hrady: z údolí Olšinky jeví se nám pravý beh jako ada
ohromných, oste ohraniených a dosti prudce spadajících stup,
nahoe skoro rovných. V tsném spojení s nimi jsou senonu ná-

ležející vrstvy Jizerské, rovnž z opuk a vápnitých pískovc se

skládající, v okolí Litomyšle znan mocné; v nich jeví se nejlépe

palaeontologické bohatství kídového útvaru. Mnohý kus vápnitého

pískovce prostoupen jest celý klepety raka Callianassa antiqua;

k obecným zkamenlinám patí moské ježovky Micraster, lastury

Lima i Pecten, Inoceramus, Exogyra, Trigonia, Pinna (obyejn
jiokládaná za rybí ploutve) hlavonožci Nautilus, zuby žralok a j.

1 bakulitové jíly (s hlkovitými hlavonožci Baculites) Bezenské
vyskytují se kol Sloupnice a Mýta.

Po kíd sledující útvar tetihorní po celých Cechách za-

stoupen usazeninami sladkovodními; ale práv v tuto krajinu

zasahal z Moravy úzký záliv moský. Nkolik malých pánviek pi
Tebovce, u Oberdórflu. Opatova, eské Tebové a Rudoltic obsa-

huje moské ulity jako Cerithium, Turritella, ústice v množství ne-

hojném; le památný jest tento okrsek tím, že v nm nalezeny

krásné (ale vtšinou ztracené) zbytky dvou exemplá slonovitého

ssavce Dinotherium giganteum.

Za doby diluvialní usazovaly se nové vrstvy jen nánosem
ek a potok, i pokryly rozsáhlé plochy zejména v okresu Vysoko-
mýtském, Litomyšlském kol Osika a Morašic, v rybninaté konin
kol Opatova a podél Sázavy u Lanškrouna a Lukavy písky, štrky
a zvlášt žlutou cihláskou hlínou, která hojn cihelny opatuje.—
Mladších eruptivních hornin v okrsku není: nejbližší je edi Ko-
šumberka a Kuntické hory.

Nástin floristický.

Rznost vegetace v okresech Litomyšlském. Vysokomýtském,
Lanškrounském a Pohském lze vysvtliti jednak geologickým pod-

kladem, jednak pomry výškovými a klimatickými. Teplomilná
flora polabská zabíhala sem v pruzích podél údolí Louné, Olšinky

a potok do nich vtékajících; za pohraniní rostlinu lze považovati

velkokvtý sléz lesní (Malva silvestris), jenž ješt v Tržku, Boh-

ovicích a C. Hemanicích se objevuje, výše však se nevyskytá.

Nejvíce jeví nížinný ráz Vysokomýtsko smrem k Luži, jak vý-

znané rostliny, hlavá žlutý (Asterocephalus ochroleucus), pchá
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nízký (Cirsium acaule) a starek barborkolistý (Senecio Barbareae-

folius) dosvdují. Veliká ást zmínných okres sahá do výše

stední pahorkatiny, a práv toto pásmo s drsným podnebím hostí

kvtenu chudou, práv jen obyejné druhy po celých echách
rostoucí.

Pda je všechna kultivována, vtšinou v pole, v údolích po-

tok i v louky; velmi rozsáhlé lesy zaujímají znanou ást táhlých

hbet. Na lesích lze nejlépe pozorovati závislost na pd: na pí-

skovcích rostou suché lesy borové, které jako podrost mají veso-
višt s hojným borvím a brusiním; i sousední role jsou hu-

bená, a patí vedle nejdrsnjších heben prahorních k nejbíd-

njším v celém okrsku: tak u Budislavi, Jarošova, Zderazi a t. d.

Opuky a ješt více prahorní pdy bývají pokryty lesem smrkovým,
zhusta s buky, nkdy i habry smíšeným, který v humósní pd
daleko bohatší i bujnjší rostlinstvo hostí. A podobnou hojnou
florou honosí se i luiny tyto lesy vroubící neb probíhající.

Ozdobou lesních úkryt jsou bílé, jako voskové kvty hruštiek
(Pirola) a jcdnokvítk (Monesis), k nimž se druží píbuzný zimo-

zelen (Chimophila); na loukách pestí se hlavn bizarrní orchideje,

vedle obyejných druh i vzácnjší vstava bezový (Orchis sam-
bucina), v. mužský (O. mascula), štniný (O. coriophora), vemenník
zelenavý (Platanthera chlorantha), ve spolenosti starku potoního
(Senecio rivularis) a sedmikvítku (Trientalis). Zmínné' orchideje,

k nimž se na lesních bažinách i kruštík bahenní (Epipactis palu-

stris) druží, jsou zástupci flory podorlické, k níž celé Lanškrounsko
náleží, a již i do Litomyšlska pronikají. Pozoruhodný zjev je statný,

žluuchám ponkud podobný ploštiník (Cimicifuga foetida), známý
do])osud jen z jihovýchodních krajin, nejsevcrnji od Blanska, který

objevil se na pasekách pohraniního hbetu Schíinhengstského,

a stává se tak obanem kvteny eské.*) Píchozím z nížin

bývají nápadný zelenobílé kvítky tolije (Parnassia palustris), jež

s hmyzožravou rosnikou (Drosera rotundifolia) jsou stálými oby-

vateli luk, zvlášt rašelinatých. Rašeliny, jimž dosud málo pozor-

nosti vnováno, jsou zvlášt pkn vyvinuty v lesích na kídovém
útvaru spoívajících, a bývají porostlé olšovým, bezovým i krušinovým
kovím, borvím a brusiníin; z kapradin na nich bujících vedle

ohromných kajjracf samích, ostnitých a papratek samicích zmínky
zaslouží zvlá.št úhledné trsy rznolístku (Blechnum spicans), ka-

prad bodlavého (Aspidium aculeatum) a k. horského (A. oreopteris).

*) Th. Novák objevil jej sám r. 1898. Pozt/. vvif.



Karolina Lukrecie Freclerika Herschelová.

(K 50. výroí jejího úmrtí.)

((Psáno 1. 1898, otištno v Ž. Svt téhož roku.)

astokráte jste asi, rozmilá tenáko, upírala svj zrak na hvzd-
natou oblohu: nejspíše jste se prost obdivovala nádherné

korun královny Noci, snad vmýšlela jste se v ty daleké svty,
íše barevných sluncí, fantastické bytosti, a tázala se, zda má
nkdo v tom ohromném kosmu takové myšlénky jako my, — ale

stží vám pipadlo na mysl, že byste miti mohla dráhy tch
svtových tles, pátrati po zákonech, dle nichž picházejí a od-

cházejí vlasatice, bludné mezi nimi poutnice. Ale více než ped
stoletím noila své oko do nekonených hlubin vesmíru, daleko-

hledem jí pibližovaných, žena, jejíž jméno slavn je zaznamenáno
v annalech astronomických.

Jest to Lukrecie Karolina Herschelová, sestra a teta pro-

slulých astronom téhož jména. Pedkové její sídlili na Morav a

pidržovali se víry evangelické, proež za náboženské persekuce
po bitv blohorské opustili vlast a hledali pohostinství v cizin.

Celá rodina vynikala hudebním nadáním; otec její, Isák Herschel,

byl hautboistou vojenské kapely v Hannoveru; jemu se narodila

Karolina Lukrecie dne 15. bezna 1750 jako osmé dítko a tvrtá

dcera. Pro skrovné píjmy otcovy a asté jeho churavní žila celá

rodina v pomrech stísnných; malá Lukrecie velice záhy svým
probudilým duchem brala podíl na osudech svých rodi a sou-

rozenc. Již když r. 1755 otec a starší brati, z nichž k Vilémovi
lnula velou, neobyejnou láskou, povoláni byli se svým plukem
do Anglie, mla doby plné trud a námah: chodíc do školy vo-

jenské a uíc se runím pracem pomáhala matce v obstarávání

domácnosti, pletla piln a psala za matku dopisy nepítomnému
otci a bratrm: podobn vyizovala korrespondenci ženám etných
vojín, jež vtšinou nedovedly psáti. Za dv léta vrátil se otec

z Anglie, ale oba brati za nedlouho na to opt tam odcestovali,

aby jako hudebníci štstí a jména hledali. Pes všechny námahy
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byla Lukrecie tém stále zdráva, toliko v 11 letech byla tžce
nemocna tyfem, naež až v pozdním stáí opt chorobami byla

stíhána. Nkolik let, jež s otcem po jeho návratu strávila, bylo
pro ni dobou radostného rozvoje duševního; otec velice rád se

zabýval astronomií, a pro hudbu, jež byla mu povoláním, i pro
svou milovanou vdu vznítil ve svých dtech živý zájem.

Když Karolina v 17 letech otce ztratila, utrpla tím nkoli-
kerou ránu: nejen že rodinné pomry materielní se staly ješt
stísnnjšími, ale matka chtla ji pouze a pouze k domácím
l)racem vychovati, což jí, napivší se z božských pramen vdy a

umní, bylo skliujícím a nedostateným. V osielosti té pispívala

k výživ rodiny vyuujíc runím pracem. Z trapného tohoto

stavu vytrhl ji r. 1772 šlechetný, od ní tak blouzniv milovaný
bratr Vilém, jenž byl tehdy varhaníkem v Bathu, povolav ji k sob.
Od té doby byly životy jich ve všech strastech, všech námahách
a všem úspchu spojeny. Vilém, dosud skromný hudebník, chtl
svou sestru vzdlati na divadelní a koncertní pvkyni; vedle hudby
vyuoval ji v angliin a arithmetice; ve chvílích odpoinku bavili

se hovory o astronomii a jiných vdách. Pi tom však vedla Ka-
rolina Lukrecie bratrovi domácnost, opisovala mu hlasy pro

orchestr, sbory a sóla, a pi sborech, jež ídil, cviila sopranistky,

z nichž první obyejn bývala sama. Roku 1774 platila v kon-
certech za první zpvaku, a vystupování její v koncertních síních

v Bathu a Bristolu bylo vždy vítáno horlivým potleskem. Bratr

její zatím pobádán byl svým vdeckým zápalem stále mocnji a

výše. Ponvadž nemohl si ze svých skrovných prostedk opatiti

žádoucího pro sebe dalekohledu, umínil si jej sám vyrobiti, i pro-

mnil se jeho byt ve velikolepou optickou dílnu, a primadonna
Karolina Lukrecie Herschelová neváhala býti zárove správkyní

jeho domácnosti i spolenicí této nové práce.

Konen byl velký teleskop postaven a Vilém, objeviv jím

r. 1781 Urana, zazáil sám jako skvlá hvzda na obzoru svtové
vdy. Karolina, vzor oddané sestry, provázela jej v jeho novém
povolání královského astronoma do Datchetu, odmítnuvši všechny
skvlé nabídky, jež se jí jako nejznamenitjší pvkyni Anglie

hojn naskytovaly. Zatím, co bratr její po dlouhý as býval ne-

pítomen, studovala piln hvzdáství a vzdlala se na jeho astro-

nomického assi.stenta; vdecky se zabývala hledáním komet a za-

znamenáváním bratrových výzkum. Tu strávila ncjednu noc celou

pod širým nebem, po veškeré obloze pátrajíc zkoumavým zrakem,

nestihne-li nkde nový zjev siderický; práce s velikým teleskopem

byla i nebezpena, nebo lešení, na nichž spoíval, byla velmi

vratká, a v úplném temnu noním utrpla KaroUna nejednou dosti

vážné zranní. Pi tom hotovila s bratrem svým na zakázku etné
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dalekohledy a jevila neobyejnou schopnost v broušení zrcadel.*)

Tehdy zárove zbudovali pro své práce proslulý dalekohled 40sto-

pový, jenž postaven v Sloughu. Do tohoto místa se záhy oba pe-
sthovali docela, a etné návštvy uenc, šlechtic i len panov-
nického rodu platily jak královskému astronomu, tak i jeho seste.

Karolina odkryla r. 1786 první svou kometu, naež následovalo

ješt 7 jiných objev vlasatic. Pt z nich ped ní oko žádného
astronoma nespatilo; ti o.statní poznány jako nová se objevení

komet již pozorovaných. Roku 1787 králem jmenována byla Ka-
rolina Herschelová assistentem pi velikém teleskopu Sloughském
s roním platem 50 liber sterling: byl to její první stálý píjem.
Záhy na to postoupila místo správkyn a paní v dom bratrov
jeho choti; od té doby bydlila sama oddlen, ale picházela
k nmu každodenn, nepestávajíc býti jeho pehorlivou vdeckou
spolupracovnicí. Blouznivou lásku, jíž od nejútlejšího mládí k nmu
lnula, penesla na syna jeho Johna Williama, jenž se stal pozdji
i ddicem slávy otcovy, jsa tetím astronomem v proslulé rodin
hvzdáské (narozen 1792, zemel 1871). V dobách tch Karolina

mnoho cestovala po Anglii; nkolik msíc prodlévajíc v Lon-
dýn stýkala se s dvorem, ano i královskou rodinou, jejíž laskavost

ve svých memoirech velmi velebí. Výsledkem jejích vdeckých
prací v té dob byl doplnk Flamsteedových záznam astrono-

mických (uložených ve spise Historia coelestis Britannica) Catalogui

of 561 Stars, obsahující pesn pepotena data o 561 hvzd,
jež Flamsteed sice pozoroval, ale nezpracoval, seznam pozorování

ku hvzdám v Britském katalogu uvedených (A generál index of

reference to every observation of every stár inserted in the

British catalogue). Nevydaný seznam mlhovin a skupin hv^zdných
bratrem pozorovaných s oposicemi pepotenými pro rok 1800
(Zone Catalogue of all the nebulae and clusters of the stars

observed by the brother) vypracovala pro Johna Williama Her-

schela. Velikou radost zpsobilo jí graduování jejího synovce,

jenž od té doby jednoho vyznamenání po druhém nabýval, stále

vyšších hodností docházeje. Od r. 1814 byla asto churava, du-

ševn nad to velice sklíena astými nemocemi svého bratra.

V poslední nemoci skoro denn jej navštvovala, a když 25. srpna

r. 1822 duši svou vypustil, byla smrtí jeho o všechnu duševní

sílu oloupena. V Anglii nemla již stání; setrvala tam pouze, aby
bratra na poslední pouti — k hrobu doprovodila, pak rozlouivši

^se se svou rodinou a se svými známými po Anglii, jmenovit
dvorem královským, odjela s bratrem svým Dtichem, jenž jí za

*) Za tehdejší doby užíváno k vdeckým pracem výhradn daleko-
hled zrcadlových (reflektor), ponvadž oky, jež bylo lze vyrobiti, posky-
tovaly obraz velmi nedokonalých; nyní všeobecn se hotovi jen dalekohledy
okové (refraktory).



219

hojné podporování v dobách dívjších vdností vehce byl za-

vázán, do jeho domácnosti v Hannoveru, jejím rodišti.

Tam po inném, námah i slávy plném žití trávila zbytek

svých dn v oddálcnosti od sv^ta; ale žádný uenec, jejž cesta

vedla Hannoverem, neopomenul jí navštíviti a nkolik hodin
v duchaplném hovoru s ní stráviti. 1 s královskou rodinou hanno-
verskou žila v píjemném osobním styku. Nejvtším potšením
bylo jí psáti listy svým píbuzným a posílati jim dary, na nž
asto i polovici svých píjm (100 lib. sterl.) vnovala, sama žijíc

velmi skromn. Radostn byla vzrušena návštvami svého synovce

a jeho malého synáka Williama Jamesa, svého kmotence: tenkrát

pes své vysoké stáí celé dny jim vnovala, konajíc vycházky po
mst a jeho okolí. R. 1828 obdržela zlatou medaili od londýnské
Royal Astronomical Society za svj seznam mlhovin; v pípise

jmenuje se tento soupis prací, jež svou velikostí a dležitostí

v annalech astronomických nemá rovné. Roku 1835 jmenována
lenem téže uené spolenosti. Roku 1846 k svým 96. naroze-

ninám pekvapena darem zlaté medaile od krále pruského; slavný

uenec Alexander Humboldt, na jehož pímluvu tak král uinil,

zaslal jí za té píležitosti velmi lichotivý list, plný uznání jejích

vdeckých zásluh. Až do posledních dob svého žití byla duševn
velmi ilá: navštvovala pravideln divadlo a psala až do r. 1845

denník.*) R. 1847 poala stonati a na veer 9. ledna 1848 opu-

stila duše její vetché tlo, prchajíc do hlubin vesmíru, v nž se

díve s takovou touhou pohružovala.

Když pehlížím ješt jednou veškerou innost slavné bada-

telky nebe, když chci vyjáditi význam její, nedovedu jinak, než

slovy básníka vesmíru, pvce Kosmických písní zvolati:

My umem, ale divé si

hrob vysteleme slávou,

svt celý musí nad rovem

stát s obnaženou hlavou.

*) Denník ten. obsahující zajímavý biografický a povahopisný materiál,

jakož i její listy, vydala s názvem: > Mcmoirs and correspondencc of Caroline

Herschel* cho jejího synovce, Johna Hcrschela.



o pokrmech kvašených.

(Psáno r. 1899, otištno v Ženském Svt téhož roku.)

Prosím, nezazlívejte mi, že se tu nedotete žádných nikdy ne-

slýchaných pedpis kuchaských. Nechci se tu zmiovati vbec
o žádných nových vynálezech toho druhu, nýbrž budu mluviti

o pokrmech dávno známých, na píklad o každodenním chleb a

páteních vdolkách. Proto mohu docela opomenouti podrobností
jejich výroby a obrátiti se k tomu, z eho se vlastn dlají, a jak

se to v podstat dje. Jist v laboratoích alchymist nikdy tak

složité výkony neprobíhaly pi výrob zlatého lva, panacee života

a kamene mudrc, jaké každodenn se provádjí v nejprostší ku-

chyni! Potebovalaf chemie, když již veliký Lavoisier na prahu
XIX. století vdou ji uinil, ješt mnoho úsilí a výzkum, než

k vysvtlení toho mohla se odvážiti, a akty o vci té se daleko ne-

blíží uzavení. Ale zhruba nástin tch zmn, které pi výrob
a úprav potravin nastávají, jest nartnut již v uritých rysech a

ást z nho dovoluji si dnes podati. Jelikož všechny naše kvašené
pokrmy mají za hlavní materiál mouku, bude nejdíve nutno po-

znati její složení. Zrno obilné, z kterého se pravideln vyrábí,

není veskrze stejnorodé: vrstva povrchní, která se omele jako

otruby, má složení podobné devu; pod tímto oplodím jest vrstva

bunk, naplnných rostlinným lepem, a vnitro zrna, nejvtší jeho

ást, obsahuje množství zrnek škrobových. Tato zrnéka, jichž

jednotlivý prášek mouky obsahuje asto nkolik, pi zvtšení
aspo stonásobném jeví se nám jako tlíska složená z vrstev sou-

stedných, asi jako cibule. Škrob mže však pocházeti z rostlin

perzných, nebo jest v rostlinstvu skoro všeobecn, a ne vždy
v hojnosti, rozšíen; a protože každá skupina, ba asto jednotlivé

druhy rostlin mají charakteristický tvar zrnek škrobových, lze tak

mouku, po pípad porušení její drobnohledn dosti snadno po-

znati. Lep, který z mouky si zjednáme, hntouce ji dlouho pod
vodou, jest hmota šedá, mazavá; náleží chemickým složením mezi
látky bílkovité, dusík obsahující, kdežto škrob jest z hlavních zá-

stupc hmot, jež zoveme nesprávným, ale zakoenným již jménem
»uhlohydráty*.



Jak rzný význam mají bílkoviny a látky bezdusiné, k nimž
též tuky ítáme, ve výživ tla, o tom snad nékdy jindy více po-

hovoíme. Zde pouze podotýkám, že sytivost peiva jest tím vtší,

ím více jest v nm lepu rostlinnélio; toho obsahuje mouka
pšeniná více než žitná, mouka tmavší (z vrstev povrchových) více

než bílá. Jinak jest ovšem pi peivu, jež se pipravuje mlékem,
které má nco bílkoviny kaseinu (- sýroviny), a vejci, jež tém
výhradn z bílkovitých látek se skládají; pak neteba se tak úzkostliv
ohlížeti na sytivost mouky samy.

Škrob sám je uhlohydrat velmi složitý, nerozpustný ve vod
ani tekutinách tla lidského; ale veliké množství látek mní jej

ve sloueniny jednodušší, rozpustnjší. Látky takové, jež vznikají

životnou inností rostlinstva a živoišstva, slují fermenty (tolik jako

kvasidla). Takové vymšují se ve žlázách, které provázejí rouru

zažívací a iní požité potraviny rozpustnými a stravitelnými. Nás
však zajímají dnes fermenty, které jsou obsaženy ve kvasnicích.

Za nimi podnikneme malý exkurs do botaniky.

Zase jest to mikroskop, jenž lidskému zraku poskytl možnost
proniknouti do tohoto koutu veliké dílny pírodní. Ve všech kva-

sících, kysajících a hnijících tekutinách i pevných látkách odkryty
tímto nástrojem nad míru malé organismy, velmi jednoduchého
ústrojí, které staví pírodopis na rozhraní, a tak dle vývojové nauky
i na poátek íše rostlinné a živoišné; veliká vtšina jich se po-

ítá mezi rostlinstvo. Mezi tmi tvoí velikou skupinu bakterie,

které ve svých etných pathogenních (nemoci psobících) druzích

jsou postrachem konce 19. století; jiné z nich však jsou pro nás

výhodn inný pi vznikání octa, kysání zelí a okurek, výrob
sýra a mnohu jiném. Vedle nich jsou to nkteré mikroskopické
houby, a to plísn a celá skupina kvasinek. Všechny tyto rostlinky

žijí zhusta ve velikém množství na dozrálých plodech ovoce, vína,

obilin, ve vzduchu a když se ocitly v píznivých podmínkách ži-

votních, k nimž zejména vlhko.st a mírné teplo náležejí, ponou
svou innost.

Ponvadž zejména lihové kvašení jest bez nich nemožno,
pstoval je lovk ode dávna, ani jich neznaje; v pivovarnictví

jsou to kvasnice, které po vykvašení v hojném množství zbudou,

nebo malá pidaná jich ást v tak výživné tekutin, jako je mla-

dinka, velice se rozmnoží. Tch po vylisování se používá v našich

domácnostech pod názvem droždí a pokrmy se jimi promují
zcela podobn, jako v pivovarech slad v pivo a v lihovarech ma-
teriál obilný nebo brambory v líh. Kvásek, kterého hospodyn
zadlávajíce na chléb upotebují, vznikl zcela jako lisované droždí

(kvašením chleba kvasinkami, jež ze vzduchu nebo z mouky samé
v nj se dostaly). Ovšem kvasnice a je.št více kvásek jsou smsicí
organism perzných, obsahujíce mimo kvasinky ješt mnoho
jiného, a protože každý druh má jinou chemickou psobnost,
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méní se pi kvašení nejen škrob, le i hitky dusíkaté, a vznikají

pi tom plyny oste páchnoucí, jak zvlášt pi chlebu dobe m-
žeme pozorovati.

V líhovarnictví, kde práce s obyejnými kvasnicemi zpso-
bovala ztrátu nejmén desetiny materiálu, poali již používati druh
o sob peliv vypstných; a není snad daleka doba, kdy také

do domácnosti se zavedou tyto isté kultury: v Nmecku aspo
zcela vážn se využívají výsledky bakteriologie v kuchaství. istými
kvasinkami (vdecký název jich jest Saccharomycetes, což by zna-

ilo asi houby cukrové), pemní se škrob tsta tímto zpsobem:
za pistupování vody vznikají nejdíve dextriny, ty se podobn
mní v maltosu ili cukr sladový, a ten konen v glukosu i cukr
hroznový neb škrobový. Ze všech cukr (jichž chemikové znají

ohromné množství) cukr hroznový nejsnáze podléhá innosti mi-
krob a skvasí se v obyejný líh a kysliník uhliitý. Z toho všeho
jest patrno, že necháme-li tsto úpln dokvasiti, máme z nho
koalku. Obyejn se však v domácnostech pipravuje obd dv
až tyi hodiny, a nikoli nkolik dní, jichž by bylo teba k úplnému
dokonání popsané chemické promny. I zmní se tak jen nepatrná
ást škrobu; páry se vyvinujícího líhu a hlavn plynný kysliník
uhliitý iní tsto kyprým, psobí kynuti. Pi peení pak zmní
se veliká ást škrobu v dextriny, jež obsaženy jsou hlavn v zlato-

žlutých a hndých krkách; zárove všecky látky, které v tstu
byly obsaženy, se úpln promísí i proniknou, plyny kvašením vy-

vinuté, hlavn kysliník uhliitý, svj objem zvtší a tím tsto
ješt více zkypí, páry líhu vyprchají. 1 promní se tak pvodní
škrobová, tžce stravitelná massa v adu látek, jež nejen jsou chd
píjemný, nýbrž i stravitelností (zvlášt zmínné hndé, klihovité

dextriny) vynikají. Pi tom ovšem nco mouky a po pípad v tst
pítomný cukr zmní se v souásti tkavé, líh a kysliník uhliitý
a celý postup kvašení vyžaduje nkolik hodin. I zavádí se v po-
sledních letech v závodech pekaýchsk užívání » pekaského prášku «,

a nazývá se ten zpsob peením rychlým neb » zdravotním*. Tu
neteba zdlouhavého kynutí, prášek se pimísí k mouce, a tsto
lze dáti ihned péci. Hotové peivo má pak vzhled jako jiné, oby-
ejným zpsobem pipravené. Je-li tento rychlý zpsob zárove
zdravjší, dovoluji si pochybovati. Prášek zmínný jest dvojuhliitan

sodnatý, jehož s kyselinou vinnou používá se v šumivých prášcích.

Pi peení se rozkládá na kysliník uhliitý, který iní tsto kyprým,
a uhliitan sodnatý, obyejnou to sodu, která v tst zstane a

chuti jeho je sotva na prospch! Pihlédneme-li zárove k tomu,
že tu žádného kvašení není, tudíž že škrob se daleko neúplnji
pemní než úpravou obyejnou, nebudeme asi dlouho na vahách,

pro který zpsob se rozhodnouti. Snad tch nkolik poznámek
o vnitních djích pi píprav dležité skupiny pokrm pispje
k lepší znalosti vcí, jež každodenn ped sebou máme.



o výživnosti potravin.

(Psáno r. 1899; otištno v Ž. Svt téhož roku.)

Položme si nejdíve otázku: pro vlastn jíme? Pokud tlo se

vyvinuje, zdá se, že se potrava spotebuje ku vzrstu; kdy-
bychom však chvíli poítali množství denn požitých pokrm,
vidli bychom, že by za rok lovk se stal píšerným obrem,
kdyby všechna potrava pešla v jeho tlo. A pak, když vzrst
pestává, nenastanou veliké rozdíly ve spoteb potravy, jež se

dostavují až ve stáí, pi všeobecném ochabování tlesné soustavy,

neb v pípadech abnormálnícii, v nemoci. Jest tedy hlavní úkol

'vyživování docela jiný, jest to opatování potebných sil životních.

Jak se nyní celý dj výživy pojímá, není práv jednoduché; spo-

ívá to na dvou podobných zásadách, všeobecn v pírodních
vdách pijatých: není možno hmotu vytvoiti z nieho, nýbrž

mniti jen jednu ve druhou, a podobn síla nemže vzniknouti

le z jiné síly. Tím, že pracujeme, vbec se pohybujeme, vyna-

kládáme svoje síly; le také když je lovk v úplném klidu, vy-

erpává se jeho síla. Tlo lidské má totiž stálou teplotu 37" C;

jeho okolí však skoro nikdy nebývá tak teplé (za veliké horko
pokládáme, když teplota vzduchu stoupne pres 20" C, zima u nás

dosahuje i pes 20" pod nullou, prmrná teplota roní jest u nás

9", ba ani v nejteplejších krajinách zem, severní Africe, nedosa-

huje prmrná teplota 37"). I vyzauje se z povrchu tla veliké

množství tepla do okolí vypaováním, a také toto teplo jest nutno
nahraditi. Je to podobn jako pi parním stroji, jenž koná práci

pohyljem vlastním i celého vlaku; pi tom vŠak se nevyužije vt-
šiny síly, vznikající hoením paliva, nýbrž uniká kouem, parami
i jinak do vzduchu. Ovšem jako každé, i toto pirovnání pokul-

hává; nesmíme beze všeho stotožovati promny potravin v tle
Hdském se spalováním uhlí, jak i ve vdeckých sjíisech se stá-

valo, jestliže se cena potravy odhadovala pímo tím, že se kalo-

riemi milo její spalné teplo. Pi tom je nutno uvážiti, kolik

z celé potraviny tlo spracuje, a v jakém zpsobu nepotebné
zbytky odcházejí: papír má na p. tém totéž spalné teplo jako

mouka a pec není potravinou, ponvadž jest naprosto nestráví-
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telný. Dosti podobný jest dj zažívání hoení, ovšem velmi po-
vlovnému; z látek bezdusiných se jako pi spálení vyvine slou-

ením se vzduchovým kyslíkem voda a kysliník uhliitý, jež vy-

dychujeme plícemi a povrchem celého tla (pi zvýšené teplot,
neb námaze potem), látky dusinaté se rozštpují však neúpln
nejvýše v moovinu; konen celá ada látek odchází z tla ne-

strávena. Toto odmšování jest naprosto nutné, bez nho by se

v tle hromadilo množství hmot, jichž síla se úpln pohybem
i vývinem tepla tlesného spotebovala, a které jsou pak jen ob-
tížnou pítží.

Všimnme si nyní složení potravy. Kdežto vtšina rostlin

pímo pomocí paprsk sluneních živí se z látek nerostných,
jest každý živoich, tedy i lovk, odkázán na ústrojné sloue-
niny již hotové, které z rostlinstva pímo, neb i prostedkem
tl zvíecích bere. Jedna látka nerostná jest ovšem pro všechny
organismy nevyhnutelná; jest to voda, která tvoí ''A váhy tla a

jejímž odntím již ásteným nastávají ohromná porušení orga-

nismu, a záhy i smrt. Vždyf všechny látky mohou býti po tle
rozvádny a využity jen v roztoku, jehož rozpustidlem jest vždy
voda, a zárove je voda stálou, nutnou souástí živé hmoty. Také
sl kuchyská, chlorid sodnatý, pokládá se u lovka za nutnou
nerostnou písadu pokrm; psobením žaludení šávy vzniká z ní

kyselina solná (lépe zvaná chlorovodík), která pispívá k roz-

kladu bílkovin. Látky rostlinné a živoišné skládají se jen z ma-
lého potu prvk; jsou to hlavn uhlík, kyslík, vodík, dusík;

kyslík a vodík skládají vodu, dusík je s kyslíkem ve vzduchu, a

vedle nho nco kysliníku uhliitého, z uhlíku a kyslíku slože-

ného. A z nkolika tchto v nerostné pírod peobyejných prvk,
k nimž pipojuje se i nco síry (v bílkovinách), fosforu (zvi.

v hmot mozkové), vápníku (vyloueného v kostech), železa (hl.

v krvi), sestaveno je v pomrech velmi složitých ohromné, peroz-
manité množství slouenin, z kterých tlo rostliny i zvíete se-

stává. Dlíme je obyejn na dv velké skupiny: bezdusiné a

dusinaté. Mezi bezdusinými látkami mají pro výživu nejvtší

dležitost tak zvané uhlohydraty a tuky, mezi dusinatými bílko-

viny. Z uhlohydrat jsou nejjednodušší látky cukry, a jeden z nich,

zvaný glukosa, jest pítomen ve velikém množství v tle zvíecím
i rostlinném. Složitjší mnohem jsou látky Škrobovité, Škrob rost-

linný, ve vod nerozpustný, a živoišný glykogen, jenž v malém
množství ve svalstvu a krvi, hojn v játrech je obsažen a vodou
dá se vyloužiti. Do tídy uhlohydrat náleží buniina i cellulosa,

která tvoí hlavní ást stn rostlinných: deva, cev a rozmanitých
vláken, z nichž mnohých se užívá na látky odvné (bavlna, len,

konopí). Tuky, mezi nž náležejí oleje, máslo, sádlo, lj, jsou slou-

eniny kyselin mastných s glycerinem. Vlastní »živá hmota*

,

»protoplasma« zvíecí i rostlinná, je v podstat bílkovina; její
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rzné druhy jsou: bílkoviny rostlinné v obilinách a hlavné v lušt-

ninách, bílek ptaího vejce, kaseiny v mléce a sýe, haemoglobin
a fibrin v krvi, myosin ve svalstvu, látky klihovité a mnoho ji-

ných. V rostlinách vbec mají pevahu uhlohydraty, v živoiších
tuky a bílkoviny.

První dj trávení je rozpouštní potravin; již slinami v ústech
se mní škrob v cukr sladový, vyloueniny šfav žaludeních mní
bílkoviny v tak eené peptony; velmi dležitá jest sliznice bišní
ili pankreas; jí se vymšují ti rzné látky rozklad psobící, ili

enzymy, které dílem dále ješt rozpouštjí bílkoviny, dílem (t. .
diastasa) rozkládají uhlohydraty až v cukr hroznový (glukosu),

dílem štpí tuky v glycerin a mastné kyseliny. Dosti malou úlohu

má pi pemn tuk žlu. Nestrávena zstává buniina (která

nepíjemn se projevuje v »devnaté« zelenin, slupkách a drob-

ných pecikách nkterého ovoce), a nkteré jiné tuhé látky. Vý-
sledek trávení je míza i chymus, kterou hustá síf mízního cevstva

pevádí do krve a jí do sval a rzných žláz, z nichž játra vyrá-

bjíce glykogen, a ledviny odstraujíce nepotebné ásti jsou

zvlášt dležitý. Pi tom djí se v míze veliké chemické zmny,
tak že již ani v krvi nelze pozorovati pímo látek trávením vznik-

lých. Mylno by bylo mysliti, že každá potrava se ukládá zase

v podobné form v tle: tuky na p. mohou vzniknouti z uhlo-

hydrat i bílkovin. 1 nedá se tedy potravina na pesn odvážené
ásti rozdliti, když nad to jest jiná spoteba v klidu a práci, v lét
a v zim, rzná u rzných individuí.

Tolik lze s uritostí tvrditi: nezbytnou, nenahraditelnou po-

travou jsou jediné bílkoviny, protože dusík z tla stále vyluovaný
nedá se nahraditi, kdežto uhlohydraty a tuky potebné i z bíl-

kovin (takto nejsložitjších známých slouenin) se mohou vytvo-

iti. Ale to jest dosti malý podíl, tak že by lovk i od bílkovin

v chleb obsažených žíti mohl; mén ovšem pouhými brambory,

které tém jen ze škrobu jsou složeny (naši horští venkované jen

proto jimi živiti se mohou, že k nim požívají mléka). Vtšina
produkovaného tepla i vykonané práce dje se však na útraty

látek bezdusiných, uhlohydrat a tuk, a jen za zvláštní námahy
spotcl)UJe sval také svoji bílkovinu.

Pejdme nyní ku nejdležitjším potravinám. Nemžeme
pi tf)m nezavaditi o vegetarianismus. Dsledný vegetarián musí
vylouiti z »dovolených.t potravin nejen ma.so (inklusive ovšem
ryby), nýbrž i vejce, mléko a máslo. Nebudeme zde daleko roze-

bírati cthických dvod vegetarianismu, podotýkajíce jen, že

není o nic mírnjším niením živoišného života, živíme-li se

zárodky jeho, aneb odnímáme-li v mléce potravu mládti; ostatn
v nižších skupinách nemžeme dobe stanoviti hranici mezi zvíaty

Theodora Nováku Stati vybrané. 15
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a rostlinami, a pro rostlinný život nemá býti za život považován ?

Jindy se íká, že požíváním masa stává se lovk surovým: dle

toho by se lenové naší nevegctarianské spolenosti jist už vraždili

po ulicích. Jest vegetarianismus jen sentimentální výmysl lidí, kteí
nemli ádného pontí o fysiologii, a zárove neznali dležitjší
ethické starosti, než aby lidé nejedli maso. Dvody proti nmu
jsou velmi závažné: v rostlinstvu jest bílkovin jen málo, a vbec
rostlinné potraviny, v nichž stny bunné jsou složeny^ z bílko-

viny, jsou mnohem obtížnji stravitelný než živoišné. Že lovk
jest zpsobilý práv k smíšené strav, jest nejlépe vidti z délky
zažívací roury, jež asi uprosted stojí mezi krátkým zažívacím
ústrojem masožravc a velice dlouhým u býložravc, jichž znaná
ást, pežívaví ssavci, má mimo to ješt velmi složitý žaludek, do
nhož potrava dvakrát pichází; vysvítá to též z jeho úplného, le
nikoli píliš ostrého chrupu. Výhradn rostlinná potrava by se

musila velmi peliv vybírati, aby mla dostatek bílkovin, a možná
by byla jen v tropech, kde tuk, jež se pod pokožkou ukládají

a tlo ped zimou chrání, není tak teba, a kde se celkem na-

máhavá práce mén koná, tedy svalstvo tak nevyerpává; v nej-

severnjších krajinách jest lovk skoro jen na zvíecí potravu
odkázán, nemžef se živiti mechy a lišejníky. Ale s druhé strany

nutno jest zamítnouti výhradn živoišnou potravu; lovk, který

by se živil samým masem, by seslabil svoje trávící a zažívací ústroje,

pouhá peené je takka luxus pro lenochy.— Velmi pochybené názory
se pronášeli o tom, jak se má maso požívati. Ti, kteí pokládají

maso syrové za nejlepší, ubíhají v nebezpeenství, že pi tom po-
žijí jedovaté látky, v mase nkdybu chorobou zvíete, neb rozkladem
posmrtným vzniklé, a zárodky cizopasník (tasemnic, trichin, mo-
tolic a p.) nkdy velmi nebezpených; ostatn ne každý lovk
syrové maso snese, a teplem stravitelnost masa se píliš neumen-
šuje. Pi úprav jest ovšem dáti pednost peení a smažení ped
vaením; pi peení i smažení sráží se bílkovina masa pvodn
jen na povrchu a ve vnitru extraktivn látky dkladn proniknou
jeho vlákny, mníce se teplem v píjemn chutnající mok. Vodou
chladnou se tyto látky z masa vylouží, a zstanou pouze vlákna

málo chutné a mén snadno stravitelné bílkoviny. Podobn se

dje, ale v menší míe, pi obvyklém vaení polévky tím zpso-
bem, že se maso ponoí do velé vody; tu se bílkovina srazí do
vtší neb menší hloubky, a maso více mén vylouží: bu máme
slabou polévku, neb chatrné vaené maso. Polévka obsahuje
v sob z masa glykogen, kreatin a podobné látky, píbuzné pe-

ptonm, zažíváním vznikajícím, i psobí více jako dráždidlo, než

jako potravina; proto také Liebigv extrakt (vl. zhuštná polévka)

není »vl v tyglíku«, nebo hlavní výživná ást masa v nm
schází. Nepokládejme tedy hovzí polévku za základ života; vyva-

ené maso je cenná potravina a pochyben se v nkterých domác-
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nostech zahazuje; nejlépe by ovšem bylo, chceme-li míti polévku

silnou, maso v ní nechati na malé kousky rozkrájené a zárove
s ní požívati. Vejce mají podobnou cenu výživnou jako maso;
prudkým sražením bílkoviny, jež se dje pi » vaení na tvrdo«,

stávají se tíže stravitelnými. Z ostatních látek zvíecích sluší pi-
pomenouti mléko jako dležitou potravinu, nyní bohužel velmi

porušovanou; ale také výhradní jeho požívání seslabuje organismus

a je více pokrmem pro dti než pro dosplé. Malá pozornost se

u nás vnuje sýru, který, obsahuje všechny bílkoviny a vtšinu
tuk mléka, jest velmi výživný; zárove náš hospodáský prmysl
by nemálo tžil z hojné poteby jeho.

Z rostlinstva béeme nejvíce látek škrobovitých, o jejichž užití

již díve na tomto míst promluveno (viz lánek »0 pokrmech kvaše-

ných*). Vedle obilin a brambor hojn škrobu mají luštniny, hrách,

fazole, oka, pedíce je obsahem bílkovin; mnoho dusíkatých

látek ve snadno stravitelné form má zelenina i ovoce, na jejichž

rozmanité a chutné druhy opt a opt by bylo dobe upozoro-
vati naše hospodyn. Málo se o tom ví, že i cukr je dležitá po-

travina; fysiologové z nho živí celé série tvor a v domácnostech
látka, která je nejsnáze stravitelná, považuje se leckdy za luxus,

jejž v poslední dobr chtli nahraditi odporn sladkým, nestravi-

telným a zdraví po pííj)ad škodlivým saccharinem. Záliba dtí
na sladkých vcech, cukr obsažený v mléce mateském by nás

ml pouiti, jakou cenu cukr má!
Ku konci ješt nco o dráždidlech. Cibule, esnek, rozmanitá

koení, pikantní delikatesy mají také svoji dležitost a oprávnnost,

vzbuzujíce jednak chu k jídlu, jednak i ist fysiologicky vzbuzujíce

vtší vymšování rozpouštjících Šfav a tím trávení urychlujíce. Do
skupiny dráždidel nutno i zaaditi mnohé nápoje: pivo, jež obsahujíc

nco dcxtrinu, má výživnou hodnotu, ovšem velice malou (v celém sudu
piva není tolik výživných látek, jako v krajíci chleba), víno, rozmanité

likéry, vesms lihoviny; aj a káva erná, obsahující alkaloid thein,

nervovou únavu umle zadržující; okoláda (a kakao) s podobným
theobrominem, jež však pro množství tuku i bílkovitých látek mže
se zárove i za pokrm pokládati. Ale každé dráždidlo mže býti

požíváno jen v menším množství, aby svj úinek v náležité míe
mlo; jinak organismus otupí, vyžaduje stále vtŠí množství, a

bda tlu, u nhož se tyto výjimky staly pravidlem: otrava alko-

holem neb i theinem je tak nebezpená, jako otrava arsenem a

morfiem. Není teba njakého krutého boje proti všem lihovým

nápojm; v litru piva, což by mohlo býti denním nejvt.ším množ-
stvím pro osobu, nebývá více než 5 setin litru líhu (ve vín ovšem
i 12 [stedoevropská] až i 24% [jižníj, v likérech a rumu 70%),
jež nep.sobí nijak nebezpené i po celé ad let; ale zvýšené

množství požíváno každodenn, vede snadno k nebezpenému
alkoholismu s jeho hroznými následky.

15*
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Na otázku, kdy a kolik je teba jísti, lze celkem odpovédóti
strun. Dobe je míti urité doby jídelní a po hojn-jším obde
a veei neodebírati se hned ku práci nebo spaní, protože i trá-

vení potebuje njaké doby klidu a normální polohy tlesné; ale

nejlépe urí, pokud jsme zdrávi, kdy máme sednouti k jídlu a

kdy ustati — hlad. Chceme-li v jídle pepych, budiž v jakosti,

nikdy však v množství. Zvlášt však nesmíme zapomenouti, že

jen zdravý lovk mže dobe potravu spracovati i odhadnouti,
co mu jest prospšno; jakmile jest zdraví porušeno, neexperi-
mentujme s tlem, nalévajíce do nho odvary všelijakých he-
mánk, nehledejme »domácí prostedky « v osvdených » do-

mácích rádcích* a v insertech asopiseckých, ale tažme se pímo
lékae, jak byl celý organismus porouchán, a jak možno zase

zdraví nabyti.



Kvtena v oknech.

(Psáno r. 1899, otištno v Ž. Svt téhož roku.)

Uzavení ve svých mstských píbytcích, z kterých nkdy ani

týden nevyjdeme do volné pírody, hledíme si nahrazovati

pohled na samorostlou kvtenu les a luh tím, že aspo nco té

zeleni a pestrých barev umle pstíme v adách kvtiná. Ale
lovk je netrpliv; kdežto píroda má na rozdání tolik volné

prsti, tolik istého ovzduší, a pece jen omezenému potu bylinstva

i strom dá rsti v jedné krajin, chceme my v uzavených svých
pokojích na hrstce hlíny odchovati pestrou kvtenu z dalekých,

nejrznjších zemí snesenou. A nad to si myslíme, že každé
semeno, které v pdu zasadíme, vypuí v hojný list a kvt, a

zatím v pírod mnohdy sotva z tisíce plod jeden mže vyklíiti,

a z vyklíených je.št vtšina neodolá zápasu o život se sob
rovnými, i cizími škdci. Již i pstováním na polích a v zahradách
se rostliny oslabují i stávají choulostivými: kdežto plané stromy
ovocné vynikají mohutným kmenem a rozložitými korunami, jsou

pstované odrdy, jež nesou krásnjší a daleko vtší ovoce, stromky
vtšinou malé. Málokterá planá rostlina má tolik škdc mezi

zvíectvem a rostlinnými cizopasníky, jako obilí a jiné rostliny

kulturní; ba stává se nkdy, jako u evropské révy, že mnoho
pokolení trvajícím pstním druh se tak seslabí, že neudržel by
se, neb snad zvrhl, kdyby s erstvým, planým nebo nedlouho
pstovaným druhem nebyl kížen. Jsou dokonce i rostliny, jako

náš jalovec, které v pírod nejbídnjší pdou, tebas i hrstí prsti

ve skulin skalní se spokojí, ale pstovány jsouce záhy hynou.

Rostlin, které pro ozdobu v P>rop pstujeme, jest mnoho
tisíc; k tomu ješt pispívá, že z jediného nebo nkolika málo
píbuzných druh zahradníci vyp.stovali na sta odrd. Píklady
toho v nejvyšší míe jsou skoro nejpopulárnjší kvtiny: rže,
tulipán, hyacinth. Nkdy již sama píroda se postará o takové bo-

hatství forem: pirozených druh rodu Begonia je ku tyem stm,
z nichž pemnohé se pstují, podobn jest tomu u dužatých ili

sukkulentních rostlin z rodu Aloe a veliké .skupiny kaktovitých.
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Nelze ovšem dle jediné šablony celou tu pestrou kvtenu psto-
vati, ale pohlédneme-li ponkud v život rostlinný, poznáme nkteré
všeobecné zásady, kterými se máme íditi. Vytrhneme-li opatrn
jakoukoli rostlinu ze zem, spatíme, že sí koen, kterou se

v zemi drží, jest velice rozsáhlá; hlavní koen se stále vtví a

pechá/.i konen v jemounké vlásení, kterému vlastn náleží

úkol ssáti ze zem vodu a rozpuštné v ní minerální soli, k vý-

živ rostliny potebné. Když s takového svazku koenového pr.sf

stásáme, ba teba jej i ve vod vypíráme, nepodaí se nikdy

všechnu pdu odstraniti, vlásení koenové srstá pevn s nejmen-

šími jejími ástmi. Koeny vyluují dokonce též ostré, kyselé te-

kutiny, jimiž tvrdé nerosty a horniny, se kterými se setkají, leptají.

To mžeme velmi dobe vidti na stnách kvtiná, v nichž

rostlina s hojnými koeny byla zasazena: ve stnách hlinných
jest vyhloubeno množství podélných jamek na místech, kde koeny
piléhaly. Zvlášt pkn jeví se takové prohlubeniny na desce

z hlazeného mramoru, již bychom na dno kvtináe vložili. Vidíme
tu neobyejnou dležitost vlásení koenového pro výživu rostliny,

což nás vybízí k opatrnosti pi pesazování rostlin, aby koeny
pokud možno málo byly porušeny. Protože kvtina v koenái
pstovaná má pomrn málo prsti k použití, teba k tomu hledti,

aby aspo dostatek výživných látek z ní erpala. Minerálních solí

draselnatých, vápenatých, železnatých a hlinitých mívá prs, ve

které rostliny pstujeme, z pravidla s dostatek; ostatn lze je pi-

vádti do prsti, zaléváme-li kvtiny velmi slabounkým roztokem

potebných solí; doporuuje se obyejn vhoditi do vody, kterou

zaléváme, nkolik krystalk kamence nebo salnytru. Dležitjší
bývá opatiti rostlinstvo sloueninami fosforenými a dusíkatými,

kterých daleko vtší množství spotebují; to se dje obyejn
hnojivy organického pvodu, t. . guany, a nyní v obchodu jsou

nkteré smsi, specieln pro rostliny pstované v hrncích vhodné.*)

Rozmanité fosfátové mouky, kterých v polním hospodáství se

hojn užívá, nehodí se pro domácí potebu: jednak nedají se dosti

jemn rozdliti, jednak mají z pravidla veliké množství volné ky-

seliny sírové, která jemnjší rostliny pímo nií.

Nemalou dležitost má také mechanické složení prsti: jest

sice pro rzné rostliny rzná pda vhodná, ale rozhodn spíše

lehí, více sypké pdy teba bráti pi pstování v domácnosti než

v zahradnictví a pírod. Je-li totiž pda píliš hutná neb dokonce
jílovitá a bahnitá, udržuje jednak vtší množství vody v sob, než

rostlin prospšno, jednak nemže býti proniknuta vzduchem;
následkem toho rozmnoží se ohromn v ní drobnohledné rostlinky,

*) Takové hnojivo prodává v malých balících na p. firma bratí
Kimlovc v Praze.
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bakterie, které pdu pímo otravují a choroby i hnití koen zp-
sobují. Že taková pda bývá vskutku infikována, svdí smutné
pípady, kde otrava krve nastala prstí do otevené rány vniklou.

Jest podivno, že dokonce erstvá prs, podobn jako pavuina,
jest prostonárodní prostedek, aby se zastavilo krvácení, kdežto
naopak práv tím nepatrná rána mže se státi velmi nebezpenou.
Aby vzduch i voda pravideln mohly procházeti, jest též potebí
vhodných kvtiná. Tvar jejich nech se ídí tv^arem koen rost-

liny: tak cibulnaté rostliny, jež pod cibulí (která vlastn sestává

z dužnatých list) mají ješt dlouhý svazek koen, vyžadují hrnce
válcovité, na rostliny víceleté, zvlášt devnaté, které pod zemí se

tak bohat vtví jako nad zemí, zapotebí jest nádob pokud možno
velikých a p. Nádoby porcelánové neb z polévané hlíny jsou na-

prosto nevhodné, nebo zamezují vypaování vody a prchod
vzduchu; proto jest nutno, aby také kvtináe z nepolévané hlíny

mly ve dn otvor pro odtok vody. Koeny teba chrániti ped
pílišným teplem; není ani dobe, kvtináe vystavovati silnému
svtlu slunenímu.

Zalévati kvtiny nemusíme píliš zhusta, nebo v pd vlhkost

se dosti dlouho udrží; astji toho bývá teba jen za dn parných

a pak za kvtu rostliny. Dležitost pímého osvtlení sluneního
se zhusta peceuje; pro vtšinu rostlin jest stejn píznivé jasné,

rozptýlené svtlo denní, ba nkdy i pílišné ozáení zastavuje ži-

votní innost rostlin. Jenom dužnaté rostliny, které ve svých p-
vodnícii vla.stech msíce bez vláhy v parnu tropického slunce

bujn se daí, potebují pímé svtlo slunení. Naproti tomu
mnohé ro.stliny milují šero, jako kapradiny, vraneky ili selaginelly

(drobné, jasn zelené rostlinky, v kvtináských výkladech jako

obruby pestrých kvtin oblíbené, v domácnostech zídka pstované),

aspidistry, asparagus (p.stované druhy chestu), chlorophytum,

betany, azalie a mnohé jiné; rovnž i klíící a puící rostliny

na poátku nejlépe v šeru neb i v úplné tm se vyvíjejí. Osvt-
lení jest však nejen nutnou podmínkou vzrstu rostlinného, nýbrž

zpsobuje i zvláštní pohyby; každému pstiteli rostlin jest znám
zjev nazývaný heliotropismu.s, že totiž rostliny se kloní nápadn
ve stranu, na níž jsou osvtlovány, což nkdy ani uvázáním k pod-

poe nelze zameziti. Podolin stídavé osvtlení a zatemnní
zpsobuje t. . spánek rostlinný, pi emž bud ve dne neb v noci

kvty se otvírají, li.sty sklánjí a vzpimují. Vdnou rostlinou jest

v té píin citlivka (Mimosa), která také nejmenším dotykem
podráždna sklání své listy; ale není snadno tuto stromkovitou

rostlinu, akátu podobnou, v domácnosti pstovati. U kvtin našich

domácností trvá doba kvtu pomrn dlouho; jest totiž zvláštností

mnohých, že tak dlouho kvty jejich zstávají svží, pokud
pylem z jiných nejsou oplozeny; ale s nimi cizího hmyzu,
který toto opylení vykonává, nepivážíme, a proto zahradníci
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pi exotických rostlinách provádjí je umle. Zejmé jest, že

v domácnostech rostHny z ciziny pivezené, byf sebe krásnéji

kvetly, plod skoro nikdy nepinesou, i jsme odkázáni na roz-

množování odnoži, a u nkterých (jako u mnohých begonií)

zvláštními pupeny, které v úžlabí listu se tvoí.

Ješt chci se dotknouti nyní oblíbeného pstování cibulo-

vitých rostlin ve sklenicích. Rostlina pi tom žije, pokud se

týe minerálních látek, jen od zásob z dívjška nastádaných, a

proto též na píklad hyacinth takto chovaný po jednom roz-

kvetení naprosto jest vyerpán. Nádoba, která nejlépe se

skládá z oteveného, nahoe pro cibuli rozšíeného válce,

a širší, kuželovité sklenice, plní se istou, studninou, po pípad
svaenou vodou, která se denn stídá. Aby naprosto žádného
rozkladu ve vod nenastalo, možno vodu nepatrn okyseliti, neb
nco kamence pidati.

Pstování rostlin v bytech má i nemalý význam hygienický.

Rostliny kyselinu uhliitou, kterou vydechujeme a která topením
a svícením vzniká, spotebují ku své výživ, vydávajíce volný
kyslík, který jest souást vzduchu k dýchání nutn potebná. Ale
toho istní atmosféry dje se jen ve dne; v noci vydychují i rost-

liny, zvlášt za kvtu, kyselinu uhliitou, nedýchatelnou a ve vtším
množství jedovatou, a proto není radno v ložnicích kvetoucí, siln
vonné rostliny pes noc nechávati.

Pece však hlavní, co poskytují nám pstované kvtiny, jest

esthetický požitek. Již zele list je barva, na které oko unavené
jednotvárnou hndí, žlutí a blí, kterou všude spatuje, nej-

radji spoine; a tím více lahodí mu sms pestrých, a pece sou-

ladných barev kvt, jež bohatým rouchem list prohledají. Ale
Ineme-li již láskou k tomu malému kousku pírody, jejž s ná-

mahou a opatrností pi život udržujeme za svými okny, tím pl-

njších radostí poskytne nám otevená její íše za branami mst,
v širých luzích a lesích.
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(Psáno r. 1899, otištno v 'Ženském Svté« téhož roku.^

Slunce jest nejen stedem naší hvzdné soustavy, ale také p-
vodcem všeho ruchu živého i neživého na naší zemi. Vždy

i za tmavé, mrazivé zimní noci, kdy pi svtle lampy hejeme se

u kamen, užíváme tu zas jen svtla a tepla sluneního, za dob
pradávných z paprsk jeho nashromáždného. V našich krajích,

z nichž blíže máme k polárnímu kruhu a severní ton, než ku
tropm a rovníku, po nkolik msíc nuceni jsme užívati tchto
zásob tepla sluneního; a ponvadž již nastává ona chladná polo-

vina roku, nebude snad nevhodno, o rzných druzích topiva a to-

pení ponkud šíe promluviti.

Základní a hlavn cennou hmotou vŠech druh topiva jest

ly/. prvek, uhlík. Uhlík jest obsažen ve všech ústrojných hmotách,

zvlášt však hojn v pevných stnách rostlinných, zejména zdev-
natlých. Že do tla rostlinného se dostává uhlík inností list za

psobení paprsk sluneních ze vzdušné kyseliny uhliité, tak že

skuten se v nich ukládá teplo slunení, již na tchto místech

jednou jsme se zmínili. Díví je pvodním topivem po celém
svt (jen národové polárních krajin, kde neroste strom, použí-

vají tuk vodních ssavc za palivo a svítivo), a zárove základ

všech ostatních druh paliva. Odume-li devo a jiné ásti rost-

linné a jsou-li chránny vodou neb vrstvou pdy ped vzduchem,

jenž psobí hnití a práchnivní, mní se postupem dlouhých dob
v hmotu uhlovitou. To bylo pozorováno nezídka na zbytcích pra-

starých most, podzemních roubení ve studnách, dolech a p. Ve
velkém se dala zmna ta v pírod po milliony let, a jest zajímavo,

ale též prakticky velmi dležito stopovati, jak .soubžn se stáím
rzné druhy uhlí mají více uhlíku a mén prvk ostatních, zvlášt

vodíku a kyslíku. Díví samo má jen polovic své hmoty (SO^^/o)

uhlíku; nejmladší druh uhlí, rašelina, která ped oima našima

vzniká, obsahuje asi 60"/o uhlíku. Ped dvma a temi milliony let

bujely v naší vlasti a celé Evrop pralesy, skládající se z rost-

linstva podobného vegetaci prales amerických, afrických a in-

dických; tla tch lesních velikán zapadala v moálovité okolní
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hlubiny, hromadila se, pokryta byla pak pdou a pískem a vy-

tvoila ona znamenitá ložiska hndouhelná, zvlášt dležité a bo-

haté pánve severoeské v Poohí. Hndé uhlí, jehož sloh zejm
jeví pvod z kmen rostlinných, má uhlíku tém 70%. V dobách
sahajících do minulosti šestkrát ješt dávnjší, byly rovnž mnohé
krajiny zem, a mezi nimi i místa, kde nyní stojí eská msta
Kladno a Plze, pokryty pralesy, ale rázu podivného, jemuž podob-
ného na celé zemi bychom nenalezli; trelyf v nich z bažinaté

pdy mezi hojným podrostem kapradí sloupovité kmeny stromo-
vitých pesliek a plavuní. Pozstatky jejich nkdy ani neukazují

stopy svého pvodu; podlehlyf za takovou adu vk zmnám
velikým, a ty se jeví i na chemickém složení kamenného uhlí,

které pes 80Vo až i 90% uhlíku vykazuje. Ze vzniku hndého
i kamenného uhlí jest pochopitelno, že nemáme z pravidla ped
sebou pemnný istý materiál rostlinný, nýbrž že astji obojí

druh uhlí obsahuje pimíšené hmoty nerostného pvodu, jimiž je

zneištno. Ba známe ješt starší druhy uhlí, lesklý, erné smle
podobný anthracit, jímž však netopíme, a tuhu, nemálo jist d-
ležitou pro produkci umleckou a šíení vzdlanosti. Tuha, snad
též rostlinného pvodu, jest tém istý uhlík; úpln istý, krysta-

lovaný uhlík máme v diamantu. Máme i umle pipravované druhy
uhlí, uhlí devné, které z prmyslových dílen nyní jen do samo-
výtopných žehliek se odsthovalo, uhlí z kostí (spodium), ku fil-

trování tekutin pi chemických pracech vdeckých a továrních

upotebované, a koky (coaks), které zbývají jako tvrdá hmota po
výrob svítiplynu z kamenného a hndého uhlí.

Cím istší jest uhlík a ím hutnjší, tím vyšší má zápalnou
teplotu: tak nemohli bychom démantem topiti, ani kdyby ho byla

veliká ložiska, rovnž ani tuhou, nebo zancuje se až pi VOO**;

zárove jest teba k spalování jich velmi mnoho vzduchu pivá-
dti. Tím picházíme k luebnímu dji pi hoení. Jc-li hoení
dokonalé, sluuje se uhlík topiva s kyslíkem vzdušným na kyse-

linu uhliitou, plyn bezbarvý, tžší než vzduch, jenž nehoí a dusí

plameny; zárove vodík v palivu vždy jsoucí spaluje se v páry
vodní. V plamenu opodál paliva hoí pouze plyny, proto jest bez-

barvý, nesvítivý, ale velice horký. Látky holavé se tu promní
úpln ve sloueniny nezápalné, netené, a využije se tak veškeré

množství spalného tepla; zárove jsou všechny zplodiny hoení
(až na nespalitelné souásti minerální, které zbudou jako popel)

plynný a odstraní se proudem vzduchu do ovzduší. I jest hoení,
které z vdeckého zetele nazývá se dokonalým, zárove nejeko-

nomitjším, nejistším, vbec i prakticky nejdokonalejším zp-
sobem topení. Sloueniny vodíkem bohaté, jako díví, ve vtší
míe ješt nkterá kapalná a plynná paliva, shoí úpln již za mír-

ného pítoku vzduchu; naopak uhlí ve svých rzných druzích vy-

žaduje, aby v míe více mén znané vzduch byl pivádn. Z toho
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se vysvtluje nutiKjst rzné konstrukce kamen pro rzná paliva:

ím delší jest roura, kterou vzduch a plyny vzniklé z ohništ do
vzduchu proudí, tím vtší je rozdíl teploty nahoe a dole, a tím

také prudší proud vzduchu, jenž kamny i komínem prochází; proto

pi topení dívím vystaily nízké krby, a teba i ohništ bez rošt,

kterým se zdola vzduch k ohni pivádí, naopak v továrnách, ve

kterých v ohromných massách se pálí kamenné uhlí, vzrostly ko-

míny do výše vží. Pes to spalování uhlí není nikdy úplné,

jak vidíme na oblacích koue, jenž s rznými plyny do ovzduší

našich velkých mst a prmyslových stedisek vstupuje a je

otravuje.

Pi hoení nedokonalém zstává znaná ást uhlíku ve stavu

pevném, plamen jest pak svítivý, bílý neb jasn žlutý, nebof

v nm žhaví pevný uhlík, a pevné ástice uhlíku usazují se na
chladnjších místech jako saze, nebo unikají do vzduchu jako kou.
Rovnž ucházejí do vzduchu holavé plyny, kysliník uhelnatý, ne-

dokonalým slouením uhlíku vzniklý, a rozmanité uhlovodíky, jichž

sms je velmi podobna svítiplynu, a prozrazuje se zápachem oby-

ejn pi poátku topení; z kamenného uhlí, v nmž vloženy jsou

asto kovov lesklé vrstviky kyzu, sloueniny to železa a síry,

vzniká pi tom trž ohavn hnijícími vejci páchnoucí sirovodík.

Pi takovém nedokonalém hoení až polovice materiálu se promaí
jsouc nespálena, ale nad to vzniká i veliká šl^o^ia liyi^ienická. Ky-
selina uhliitá, která úplným spálením vznikfi. jr t sice nedýcha-
telná, ale jest pravidelnou souástí vzduchu, a psobením rost-

linstva a proudní vzduchového se její rozdlení ve vzduchu rychle

reguluje. Ale mnohé uhlovodíky, zejména však kysliník uhelnatý,

jsou rovnž nedýchatelné, le také pímo jedovaté, sluují se se

souástí krve, a ve vtší míe vdýchány zpsobí všeobecné ochab-

nutí tla, a v nkolika hodinách i smrt. Nebezpeenství je tím

vtší, ponvadž pi hoení neúplném zárove proudní vzduchu
je nedostatené, a zplodiny hoení místo do volného prostoru vchá-

zejí do top-né místnosti, lest velkým omylem, který neustále

v domácnosterli >c <lr'ii-, /,r >c ii/;i\ íi;i iiiucIkhí \ /i 1 uchu komínem,
»aby teplo neutíkalo': ztratí se tím zpsobem spáleného tepla

daleko více, zneistí ve velké míe kamna sazemi a nad to uvádí

zdraví ve veliké nebezpeenství.

Zhusta jest teba rozhodnouti se mezi jednotlivými druhy
paliva. Neji.stší a nejbez|)enjší jest topení dívím, mže se

díti i v kamnech dosti primitivních, ale jest pomrné drahé, a pak
stží lze jím docíliti velikého žáru; prmysl ho užívá jen v n-
kterých odvtvích skláství, kde pedevším se vyžaduje úplná i-
stota práce. Nejvydatnjším palivem jsou koky, skoro jen v to-

várnách užívané, a uhlí kamenné, ale vyžaduje kamen o velice

silném tahu. Uhh' hmdi ^lojí svými vla>tno^iiui .i>i uprosted a
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jest, aspo v severních echách, v blízkosti velikých pánví hndo-
uhelných, palivem nejlacinjším, a proto též bu samo, neb ve
smsi s uhlím kamenným, v domácnosti i pr&myslu nejvíce uží-

vaným. Rašelina má význam paliva jen v místech výroby, ale

svým velikým objemem a nepíjemným zápachem, jejž hoíc vy-

dává, jest topivo docela nesalonní.

Využití tepla záleží též na ploše, která bezprostedn jest

zahívána. To jest pedností oblíbených nyní kachlových kamen,
že horké plyny prostupují dosti dlouhou klikatou cestou mezi pe-
pážkami a sdlují tak teplotu ploše dvou až ty tverených
metr; jiná pednost jejich ped malými železnými kamny jest,

že znenáhla jen chladnou a více zahívají okolní vzduch proudním,
než vyzaují tepla prudkým, ale v úincích pomíjejícím sáláním.

Proudní vzduchu, jež jest jediným správným zpsobem zahívání,

se sesiluje t. zv. pláštm, kovovou stnou, jež obkliuje kamna a

dole poskytuje pístup chladnému vzduchu k nim, chráníc zá-

rove ped sálavým teplem; téhož lze tém docíliti obyejnou
dole otevenou » španlskou stnou*.

Velmi nutno jest místnost ped topením dobe vtrati; i kdyby
pístup plynm hoením vznikajícím byl naprosto zamezen ícož

jest skoro nemožno), zmenšuje se zahátím pomrné množství par

ve vzduchu, a nepíjemné úinky píliš suchého vzduchu na ústroje

dýchací jeví se znan; velmi obyejný jest ten zjev ve veejných
budovách, jež se vytápjí vzduchem: v podzemní místnosti se za-

hívá vzduch velmi siln, a rozvádí se pak po celé budov. Tento
systém, a ve velkém velmi výhodný a nad jiné istotný, nehodí

se však hlavn z píin ekonomických pro soukromé domácnosti.

Jiný systém, který by pivedl znanou úsporu paliva a pro zdrr-

votní pomry velikých mst ml by veliké pednosti, jest spalo-

vání koue; bohužel však technické provedení jest dosud tak ná-

kladné, že sotva prmyslové velkozávody, kde jednoprocentní

úspora materiálu jest již znaným ziskem, ho zavésti mohou; le
pi rychlém postupu techniky snad již v desíti letech i o uvedení

jeho do soukromých dom vážn bude možno uvažovati.

Ku konci nkolik slov o palivech tekutých a plynných. Ho-
lavých kapalin a plyn užíváme hlavn jako svítiv; složení hrubé
jest celkem podobno složení uhlí a díví, vždy obsahují uhlík a

vodík. Toliko líhu se užívá u nás ve vtší míe jako paliva, a

opt, ponvadž jen asi BOVo uhlíku má, dává plamen nesvitivý.

Ve velikých obvodech petrolejových, hlavn v Severní Americe,

topí se plynem, který pirozen v blízkosti pramen petrolejových

ze zem vystupuje; jinde k témuž úelu užívají nafty, t. j. ídkého,
málo svítivého petroleje pirozeného, aneb nejtkavjších ástí

získaných pi raffinování petroleje. Petrolej sám pro píhš adivý
plamen mén je vhodný. Svítiplyn, vznikající prudkým zahíváním
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a neúplným spalováním kamenného uhlí (vedle koksu, dehtu a j.

hmot), mže ve smsi se vzduchem také sloužiti k topení, a jest

dosti divno, že zpsob ten, ve védeckých pracovnách všeobecn
osvdený, totiž pálení v »Bunsenových kahanech*, místo a vedle
užívání lihových pístroj nebyl zaveden.

Uhlík, který jako diamant jen majetkem málo lidí jest, jako
daleko vtší statek v podob tmavého uhlí náleží millionm lidí;

i zdá se, jako by pírodou za symbol bohatství ustanovena byla
táž hmota, která nejen v dob naší nejvtším zdrojem zisku se

stala, nýbrž i vbec je z nejpodstatnjších souástí každého ži-

vého tla.





UKÁZKY RECENSÍ.





J. Sully: Studie dtství.

[Peložil prof. O. Sýkora. S 60 illustracemi. V Praze. nákl. J. Pelcla.

(Psáno r. 1900. otištno v »eské Mysli« tdhož roku.)

Na Sullyho knize vidti jest, jak mladá jest vda, kterou nám
podává. Posud není tolik vdecky sebraného materiálu, aby

bylo lze z fakt odvoditi uspokojující theorie. Proto nás nesmí
l)ekvapiti, že se kniha stává sem tam snškou anekdot. Nejvtší
obtíží jest, že duševní stavy dítte jsou jist jiné než u dosplého
lovka, jež s nimi obyejn se stotožují. Jsme tudíž odkázáni

na závr z analogie, kterýžto postup vyžaduje veliké opatrnosti.

Klí ku mnohým záhadám poskytuje základní zákon biogenetický,

dti opakují duševní stadia svých živoišných pedk a primitivních

plemen; avšak i zde musíme se míti na pozoru, abychom do po-

zorovaných fakt ncvnášeli vlastní myšlénky. Rozebíraje obraznost

a rozum dtský v II. a IV. kap., pichází Sully k tmto asi vše-

obecným vývodm: v myšlení dítte pevládá anthropomorfisacc

a názor anthropocentrický. Pedmty vnjší zachycuje nejdíve dle

jednotlivých nápadných znak, pak teprv poznává souhrn znak,
a toto nedokonalé poznávání smyslové tsn souvisí s doplující
je fantasií. Sem spadá i thema IX. kapitoly: Dít jako umlec.
Hra. jež jako Part pour Tart je tvoením krásných vcí k vli nim
samým, je.st pravý typ dtského umní. Mohli bychom dodati, že

v ní lze práv tak najíti i zárodky vdeckého snažení — jako

vbec pravá vdecká, tvoící innost jest zas jen dílo fantasie.

Specielní odvtví dtského umní, poátky kreslení, potvrzuje vše-

obecné pravidlo, že dít spíše symbolisuje, než hledí pesn na-

podobiti a vyjáditi, že vbec jeho projevy jsou obrazem vdomí
dle zcela jiné soustavy spoádaného, než vdomí dosplých. ei
dítte, jako nejpístupnjšímu projevu dtského intcUektu, jehož

vždy si hojn všímáno, vnuje Sully V. kapitolu. I.iŠí tu periodu

praelinguistického žvatlání, jež jest projevem všeobecných stav
tlesných a duševních, nikoli myšlenek, pak dobu osvojování si

ei dosplých. Pi výkladu technické stránky Sully má za to, že

po.stupné objevování se hlásek jest ješt jinak podmínno, než

fysiologicky; ale jak, toho se nedozvídámc. Hojn jsou tu doloženy

Theo<l(>ra Nováka Stati vybraní. 16
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modifikace slov v ústech détských, zejména záliba v reduplikaci

a pfipodobování. Ze s poátku slovo neohebné jest dítti vtou,
pak že vta podobá se ad substantiv, jsou vci známé; obtíže

ve flexi slov a konstrukci vt eskému tenái pirozen mnoho
nepovídají, nebo výklady autorovy odnášejí se k eem se za-

niklou tém deklinací, avšak nadmíru písnou syntaxí, tedy v tch
vcech od eštiny naprosto rozdílných. Kapitola VI. jednající

o bázni, již vtšinou vykládá jako neofobii, a pokládá za nt^jvtší

snad zlo dtství, pináší obsažnou analysu tohoto dležitého zjevu,

zárove s praktickou aplikací výsledk. Pojednání o morálce a

právních citech dtských (hl. Vli. a VIII.) nepesvdují dosti

svými vývody. V psychologii vbec city a chtní daleko nejsou

tak zanalysovány jako postup myšlení, a mimo to zdá se, že Sully

mluví zde píliš v duchu anglickém; zvláš divn psobí jeho do-
vozování, že dít pichází vstíc zákonu, ba že pirozen a p-
vodn zákonitost jest v jeho povaze. Ovšem každý shodne se

s jeho tvrzením, že u dítte nemže býti ei o dobrém a zlém
dle našich pojm, a s jeho návodem, jak píkazy dtem se mají

vštpovati: nikoli pímo naizovati, nýbrž psobiti nepozorovan,
aby uritým zpsobem dít jednalo.

Jaksi pílohou k dílu jest pipojený » Výtah z denníku otcova <,

psaný pesn biograficky; autobiografie mládí G. Sandové v e-
ském pekladu vypuštna. Kniha jest také dležitá paedagogicky,

a to nejen povahou svého pedmtu, ale i tím, že na nejednom
míst pechází od analysy zjev v praktické pokyny. Sem tam
sympatie, s jakou se dívá na roztomilý nárdek dtský, snad
vedla k peceování schopností dtských; pisuzuje jim autor

nkdy složité úsudky logické a metafysické, ba na dvou místech

i Berkeleyovský idealismus jim piítá. Konen nepochybuji, že

knihu budou ísti se zájmem nejen paedagogové theoretití, paeda-

gogové z povolání, ale i rodie, jež si autor získá velostí a ná-

zorností svých vývod.



\\ v. Krejí: Bedich Smetana.

(Psáno r. 1'JOO, se zmnami otištno v >Ž. Svt* téhož roku.)

Kdykoli zavzní mi ve sluch slova, jimiž bayreuthský mistr na
konci »Mistr pvc« ústy Hans Sachsa oslavuje význam

nacionálního uméní, vnucuje se mi pímo úvaha o eském uméní
národním. Náš národ, politické samostatnosti dávno zbavený, ho-

spodásky a sociáln dosud málo silný, tím ím jest, jest hlavn
svou literaturou a svým umním. A pece nejvtšího umlce svého,

který dal mu jeho hudbu, ješt daleko nedocenil. Již v tom se

zraí nepochopení jeho významu, když ku jménu Smetanovu se

piazuje jako stcjnocenné jméno Dvoákovo neb i Fibichovo —
ti šli už po cest, kterou tvrce eské hudby ukázal, a ješt nejsou

v té plnosti a hloubce eští jako on. Ped Smetanou jsme mli
jen své výkonné umlce, své lidové písn, a skladatele napodo-
bující hudbu cizí — a to ješt ne nejmodernjší. Mnozí u nás

ješt myslí, že Smetanova eskost a pvodnost jest v tom, že

pimknul se ku písni lidové a hojn z ní tžil, ale to inili již

ped ním i po nm, a mnozí z nejvrnjších napodobitel národ-

ních písní pes to nebyli s to podati nic v pravd a hloubce e-
ského. Smetana na poátku své tvorby dobe vdl, že štpiti

odhodlává se vinici, v níž dosud žádná réva nevzrstala, že musí
stavti budovu od základu.

Umní Waíjnerovo a Lisztovo, jímž do té doby se napájel,

a v jehož základních principech poznal jediné plodné základy
pro moderní hudbu, vešlo v krev i nervy jeho umlecké bytosti,

a on z této krve i nerv vytvoil veliká díla, která zejm se

hlásí k moderní obci hudební, a pi tom jsou ve své podstat
rázu ist eského a individuelního. Mžeme íci, že Smetana po-

chopil VVagncrismus hloubji, než kterýkoli hudebník jiný; on
není žák Wagnerv, nýbrž druhý a nový Wagner, který jako
nmecký mistr buduje z ducha druhého národa umní jemu
vlastní, a proto pes všecku podobnost snah obou tvrc tak

naprosto jiné. Jako Wagner zbudoval vzory tragické opery, tak

Smetana úpln petvoil operu komickou, po dlouhá desítiletí již

v úpadku jsoucí, v nový typ, iehož representanty vidíme v »Pro-

16*
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dané nevste*, » Hubice* a *Tajcmstvf«. Ba zdá se nám, že

»Hubika«, v níž komické živly ped vážným konfliktem do
pozadí již ustupují, jest velikým krokem ku hudebnímu dramatu
souasného života, v nmž ne mythití heroové a heroiny, nýbrž
lidé naší spolenosti ve vážných zápasech životních by vystupo-

vali. Hudebním vyjádením všeho nejvznešenjšího a nejslavnjšího,

co eský národ má, jest zase »Libuše« a symfonická báse »Má
vlast*.

Odkud náš nejvtší umlec erpal tento ráz svých skladeb,

jaký národní vývoj se obráží v povaze této neještjší hudby,
a kde v umní svtovém stojí Smetana, to poprvé u nás vyložiti

se pokusil pan F. V. Krejí. Neshodujeme se sice s ním ve mno-
hém tvrzení, jako na p. že nejlepší ást svého díla vytvoil Sme-
tana proti svému pesvdení, že hudba jeho jest atheistická, demo-
kratická, dokonce snad že jest to pravá hudba pro moderní
proletariat, nesdílíme též jeho mínní, že pro eskou vážnou operu
není pimeno tragické pathos »Dalibora«, nýbrž jen heroický
idyllismus »Libuše«, ale pece vdní jsme mu za mnohé krásné

stránky, kde ukazuje, jak v nejvyšší míe Smetana jest z tch
umlc, »kteí vyslovili ducha, rhytmus a smysl své zem*.



Idealism a nvilism v pírodní véd.

(Psáno r. 1901, otištno v »RozhIedech« téhož roku.)

Pírodní vdy platily obccnó a zvlášt u nás za vzor objektiv-

ního, neosobného myšlení; vilo se a ví vtšinou dosud, že

jejich nejcennjším ovocem jsou pravdy niím nevyvratitelné, po-

nvadž na exaktním pozorování jsou založeny. Víra ta je nezbytná,

nebo nedovedeme témé pochopiti pravdy jinak, než jako dogma,
spoléhající na vnou auktoritu. Jsme oddaní vící, a již které-

koli bohy máme. Proto knihy, které nco jiného praví o vd,
které spatují v ní projev subjektivní mysli badatelovy, jsou pi-
jímány jako kacíské, ne-li jako škdnické. I mohou takové hlasy

zpsobiti jen škodu véd, zniiti její vážnost, ukazují-li vskutku

toliko, že skutená pravda, podstata vci, nám není naprosto do-

stupná, že celý systém vdy je fikce a konstrukce, a že theoriemi

jen odvracíme se od svta, který jest nám pístupný. 1 zdá se

skoro nepochopitelno, když muž vdy otásá skepticky budovou,
již sám pomáhal stavti , když zlehuje práci svých soudruh,
oznauje jich dílo jako domky z karet. Máme píležitost ve sv-
tové literatue vdecké stopovati takové vyvracení dogmat vdy,
jež iní místo starým dogmatm církví, vidíme, jak nejeden uenec
obrací se od zkoumání a spekulace k víe a mystickému snní.
A nad to jsou to zárove uitelé mládeže, vedou ji k práci, sami
prohlašujíce ji za marnou a bláhovou. — Má i v našem národ,
kde není ani dosti rukou pracujících, býti slyšen hlas vdu zne-

h<idnocující a od vdeckého zkoumání k filosofirkrmu snní
lákající r

Tuším, že nejedná mysl vdecká od.soudila tou výtkou knihu,

kterou ped nedávném na literární forum naše vyslal zástupce

eské vdy biologické, profesor F. Mareš. A pece vítáme spis

Idealism a realism v pírodní vd* s rado.stí. Kdo jím byli po-
horšeni, ti nedovedli ani díve odlišiti ve spisech cizích, filosofu-

jících pírodopisc beznadjn skeptické úvahy od prací, budu-
jících nový, života schopný názor o |)ovazc vdeckého bádání.
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Mezi tyto adí se vskutku kniha Marešova. V celém vdeckém
svt, nejvíce v sousedním národ nmeckém, s jehož uenými
snahami cítíme se tak spoutáni, procifují jednothvci ze zklamání,

jež jim neúspchy pírodních vd v nejvyšších otázkách pijjravily.

Práv v kruhu tohoto nmeckého národa pijala pírodní vda
zlioubné ddictví po absolutné pírodní filosofii: její panovanost
a dogmatism, který v pírodovdeckém materialismu dozrál. Ba-

datelé jiných národ, Angliané, Francouzi, neprožívají te pe-
vratu tak prudkého, nebo obnovují tém jen dávné tradice v-
deckého positivismu, jenž nanejvýš doasn byl zastínn vlivem

nmeckým. Jde tu v podstat o vc nejen rozumu, nýbrž i vle;
uznává se, že okovy orthodoxie pírodovdecké zrovna tak tíží

volnost myšlení jednotlivc, jako pouta orthodoxního náboženství;

vidí všichni, že život tak jako ve stedovku musí míjeti a opra-

vovati cesty domnlé nejvyšší pravdy. I nabývá víc a více ohlasu

volání, že místo hledati východ z tohoto pralesa záhad a taj do
stánku pravdy, máme sami si tu postaviti píbytky života.

Spis, který zastupuje protidogmatický, individualistní smr
v pírodní vd, nese nutn na sob ráz osobnosti autorovy,

který sám praví, že napsal jej z vlastní poteby. Tato personelnost

spisu sesiluje pronikavost jeho vývod; oddaluje od nás všecko
utíkání se k povšechné auktorit vdy a pipomíná stále tenái,
že nemá tu hledati hotových pro sebe myšlenek, nýbrž myslili

sám. Methoda je tu historická: v osudech celého pemýšlení filo-

sofického a pírodovdeckého se ukazuje, co znamtmaly oba ])roti-

chdné názory, realistický a idealistický, pro rozvoj bádání, ozej-

muje, že pro základní myšlenky pírodní vdy vždy byla výcho-

diskem nkterá filosofická soustava. Nebude snad od místa shrnouti

resultáty kritických úvah vzhledem k vdeckému materialismu,

který dogmaticky pírodní vdu dosud z velké ásti ovládal.

Známy jsou nám vlastn jen naše duševní stavy, z nichž vzhledem
k vnjší pírod si všímáme v první ad pocit a pedstav. Ta-
kovými jsou rzné vjemy tvar, rozprostení, as, pak barev,

svtlosti, tepla, zvuku atd. Dle všeobecn uznávaných theorií v-
deckých jsou však pravou skuteností pohyby atom, tedy zmny
rozprostení v ase, ostatní vše jsou illuse, podmínné ustrojením

našich smysl, a jest úkolem vdy, zvuk, svtlo, teplo pevésti na

pohyb hmotných ástic; tím konen teba také vysvtliti dje
životní a duševní. Živé bytosti vykládány byly skuten jako ve-

lice komplikované mechanismy, jež nikoli sice dnešní, ale jist

budoucí chemie a fysika vyloží; ale jakmile k duši pistoupili,

musili sami pední vdetí materialisté uznati, že názor jejich tu

nepostauje.

To se stalo už dávno, ped ticeti málem lety; poslední roky
však ukázaly, že ani v biologii tímto materialistickým pojímáním
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nic nepoídíme, a nkteí pírodopisci ho nechtjí uznati ;.ni ve

fysice a chemii. Véda století dvacátého bude idealistická; po'crok

její bude znamenati filosoficky postup od Descartesa a Loclea
k Berkeleyovi, Humeovi a Kantovi. Materialism pidržuje se nl-

zoru o primerních kvalitách, prostoru a asu, nepodmínných lid-

ským vnímáním, z nichž smyslné vjemy teba vyložiti; ví v kau-

salitu. Kritická filosofie zase ukazuje, že též prostor, as, píinnost
jsou formy nazírání lidského; v Kantovi snaží se z destruktivní

té skepse zachrániti možnost poznání v mezích zkušenosti. Z uení
Kantova vskutku zstane pQntí zákona píinnosti jako principu

regulativního, který postuluje rozum v zájmu jednoty poznání; ta-

kového smyslu nabývají všechny zákony pírodní. Druhá hlavní

zásluha Kantova jest odhalení blud racionální psychologie, jež

snaží se marn vyvoditi celou nauku z jediné praemisy »já myslím«

a racionální kosmologie, která se zaplétá v antinomie konenosti
a nekonenosti prostoru, asu a ady píinné, zneužívajíc regula-

tivních pojm jako konstitutivných; kladením these nebo antithese

dogmaticky chybuje dosud skoro každý pírodopisec pi všeobecných

úvahách. V materialistickém atomismu pekroila vda meze po-

znání lidského nkolikrát. Hmotná ástice nekonené malá nemže
býti nikdy empiricky poznána; její vlastnosti jsou vždy jen do-

myšlené a konají dobré služby, jsou-li úeln zvíjUmiv, na p. k vy-

svtlení úkaz chemických a fysických. Ale pro fysiologické a

])sychologické zkoumání nemže se státi tato theorie normou; tam
se obrací naše pozornost k zjevm, pro které vlastno.sti atom
nebyly vyvoleny, a proto pokusy, vyložiti život a duši materiali-

sticky, vždy selhaly a skonily vyznáním: ignorabimus. Ano, nikdy

se nedovíme odpovdí na otázky, které chybné iníme, nikdy ne-

domyslíme se pvodu myšlení a pociování z myšleného zjevu,

nýbrž naopak musíme hledati pochopení hmotného z duševních

i<'v, které jedin jsou nám dány.

Realism, pokud tvrdí, že vnéjŠí svt, hmota, jest skutené
bytí, zdá se sice naukou zdravého rozumu, ale ve vdecké práci

vede k zmatkm a k naprosté neve v možnost poznání! Svt
vnjší možno jen klásti, jest empiricky reální, omezen napro.sto

lidskou zku.šeností; o existenci jeho nemohu se nikdy pesvditi,
vdti mohu jen o sob, svých pocitech, pedstavách, citech,

chtních; je-li možno pravdu poznati, máme pro ni jediný pra-

men, vnitní zkušenost. Vda, chce-li se vystíhati všech fikcí,

mže jen popisovati jednotlivé zjevy, stanoviti jich vztahy, sou-

asnost, následnost a p.; ale vysvtlovati, pronášeti zákony vda
positivní nemže. To, co zveme zákon pírodní, je uritá forma
píinného spojení zjev; domnívá-li se vda, že zkoumáním jed-

notlivostí nalezne mezi nimi souvislo.st, že zákony vyrstají samy
z fakt, trvá po osvtlení Kantov v úplném bludu: zákony vklá-

(l.-imr my v pírorhi. ,'ib\'rliom ji mohli pííchopiti. jaroto bojují
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zástupci vely vždy nevhodnou zbraní proti kterékoli nauce, vy-

týkají-li, že je to hypothe.sa, že se vymyká exaktnímu stanovení,

nebo v každém vdeckém myšlení je kus konstrukce, véda celá

je dílo lidské. Nemže býti úkolem bádání, stanoviti pravdu na
lovku nezávislou, smysl vdy je biologický, vda je kus života

a má pedstavy naŠe uvésti v soulad mezi sebou, je to intelektu-

ální píizpíjsobování se organismu vnjším podmínkám. Proto není

také žádných vných pravd vdeckých, pravdy jsou ve stálém

vývoji a zmn jako život sám, který jest tvrcem hodnot. Vda
ve služb života tvoí, zušlechuje, okrašluje a ulehuje jej. —
Pesvdení, že nad vdní povýšen jest život, konání, že poznání

jest teprv produktem žití, vle, jest ve shod s uením Kantovým,
ale u auktora zajisté spíše pisvdením k nauce Schopenhauerov
o vli, jako skuteném principu bytí. Fysiologie a vývojezpyt

nervstva vede k témuž poznání.

Pipojuji tu nkolik poznámek. Cílem, který tu auktor vd
vytýká, strhává mocnou vládkyni s trnu pravdy a ukládá jí slou-

žiti životu. A zdá se i v jeho podání, že snižuje vdeckou práci.

To veliké množství lidí, kteí všecko své úsilí na vdecké bádání
vynaložili, a kteí zajisté jsou vybráni z nejzdatnjších úd lidské

spolenosti, konalo tedy dílo malé a jen služebné? Kritika repre-

sentant filosofie a vdy, kterou auktor své pesvdení podpírá,

dokazuje docela jasn, že pravda absolutní, poznání skutena na
nás nezávislého, vymyká se vší snaze lidské; ale není tato abso-

lutní skutenost prázdnou fikcí .^ Pijmme, že nco jest; jak od-

myslíme si vše, k emu toto bytí má vztah, odmyslíme tím toto

bytí samo; i myšlení vci o sob jest naše myšlení, i vidíme zejm,
že hledání pravdy absolutní jest honba za vlastním stínem. Jako
vždy, uinili jsme si modlu z vlastní slabosti a pošetilosti, a chceme
jí obtovati. Co skuten jest veliké, je celek našeho života, svt
celý vnitní i vnjší, a jemu sloužiti znaí jej žíti, je vznešené a

dstojné žití samého. Proti sklíenosti a rcsignaci, která místy

z knihy vyznívá, podškrtuji heslo i-enesance humanismu, které proslov

její pináší. Potom však motiv realistický vstupuje do popedí pí-
rodovdeckého myšlení; ne poloviní realism, zkalený metafysikou

materialismu, nýbrž jeho plnost: pravým skutenem jsou naše du-

ševní stavy, a je ven promítáme ili nic, ty jsou nám elementy
všeho bytí,*) a z nich sestrojujeme k své orientaci, svému pro-

spchu a k svému požitku ideální svt vdecký a umlecký.

Kniha, která zahájena je skepsí proti duchu souasné vdy,
koní nadjí! Víra ve vdecké poznání pravdy je vyvrácena, od-

souzena jako nauka nepátelská žití. Ale život sedá na stolec, jenž

jest uprázdnn a jenž mu jjrávem náležel.

*) Realism a empiriokriticism A. Macha.
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» Uenec vící netroufá si podizovati svá fakta ideám, rebo
oekává práv z venku odhalení pravdy; theorie jsou mu anthro-

pomorfickými peludy; on chce istá fakta, hodn mnoho posi-

tivních fakt, velkou hromadu pilin z rozezaného svta.

«

»Badatel tvoící vyhledává fakta, kterými doceluje budovu
ideového skutena, jakou si sestrojuje z fakt; vdecká theorie jest

ideová budova poznání, stvoená od lovka, který chce rozumti
souvislostem a závislostem fakt. Theorie a zákony pírodní jsou
vrcholy tvoící vdecké práce, v nich jeví se tvrí moc lidského
ducha, poesie.

«

» Život je tvoení. lovk tvoící, inný, dávající, poeta, na-

pluje život. lovk vící, trpný, pijímající, uenec vyprazduje
a znehodnocuje život. lovk tvoící povznáší život pod vlastní

moc a zodpovdnost, iní ze života pravdu, uruje hodnotu života;

lovk vící podizuje život neznámé pravd, vidí v nm pelud,
zbavuje ho vší ceny.«

»Je-li pravda v dosahu lovka, dosáhne jí spíše tvoící než
vící. Umní vykonalo pro poznání pravdy mnohem více, než
vda vbec mže. Umní nehledá pravdy venku, ve faktech,

mimo život, nýbrž v život a ve tvoení.*

»Kdykoli vedli lidstvo lidé tvoící, povznášelo se a žilo; lidé

tvoící povznesou ho též z tohoto prázdného a mrákotného živo-

ení, ve které je zavedli lidé vící ve vdecké poznání pravdy.*
Nebude nevhodno ukázati též na nacionalní ráz knihy Ma-

rešovy. Cítíme všichni, že ve vdecké innosti musí se projevovati

naše národní zdatnost, ale nejsme si jisti, o ve vd te máme
nejvíce usilovati. Jsou hlasy, které vybízejí, abychom nejdíve si

osvojili vše, co jinde bylo vykonáno, pak teprv /( - úspchem
závoditi mžeme s produktivní i)rací ciziny; ale rady ty nechtjí
jist odvraceti od produktivního díla, kde je možno. Vskutku snaží

se naši badatelé pracovati v týchž smrech, které jinde jsou vzd-
lávány. Ale auktor chce od vdy naŠí více: odvolávaje se na od-
lišnost j)ovahy slovanské od germánské, piítaje jí ráz více citový

a volní, volá, abychom se odvrátih od ducha nmecké vdy, jenž
znaí modloslužebnost pravd, nepátelství životu, zamítli tuto dravci
kulturu, ped níž varoval nejeden z našich pedních muž, uv-
domujíce si, že Nmci sami svou filosofii a vdu pejali po jiných
národech, a nepochopili svých velkých myslitel, Kanta a Schopen-
haucra, již mravní kulturu kladou výše než intelektuální. Jaký nový
význam má vda na základ tohoto názoru, ukazuje práv spis

o »ldealismu a realismu*. Ale dovedeme toto obrození provésti

skuten.' Zda zrodí se jednou u nás lidé tvoící.'
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