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P Ř E D M L U V A
Z dvojího důvodu uveřejňujeme ve Studiích
hlavní Část vědecké práce inž. dra Zdeňka Pichy»
Křesťanská akademie nepojímá kulturu jen ve zúženém estetickém zájmu, nýbrž vidí v ní celkový a
integrální řád svobodně tvořených hodnot uměleckých, vědeckých, mravních a náboženských,. Česká
věda neměla nikdy v naší kulturní oblasti ustláno
na růžích« Ještě E d Rádi psal: "U nás je tím hůře,
že 'věda"se dosti nevžila; slovo to zní nám ku podivu studeně, cize, úředně, V našich románech věda vystupuje dosud v podobě zapomětlivých profesorů anebo knihomolů, v novější době jako přízdobek muže, velice zřídka je auktorovi věda zjevem,
který sám o sobě stál mu za to, aby jej románově
studoval. K tomu ještě jsme náchylni podezírati
vědu z nevlastenectví" (Dějiny vývojových theorií
v biologii XIX« století, Praha, laichter 1909»
Btr. 541-2).
Naše přeceňování hodnot krásné literatury,
výtvarného umění a politiky se projevuje i v pohledu na národní dějiny. Rádi si ztěžuje, že "navázati .«o organicky naši vědu na českou minulost
se nikdo nepokusil" (Dějiny 523). Jedině Čelakovský napsal několik statí o dějinách České vědy
jako např* o Adamu Zalužanském ze Zalužen (Osvěta
1876), o vědeckém významu prací Jana Svat. Presla
(Almanach Akademie 1892) atd„ Nelze však říci* že
by naši vědci zapomínali na své kulturní a národní poslání, Jan Ev„ Purkyně napsal v článku nadensaném "Filosofie a naše kultura. Několik myšlenek snad včas »n (ČČM 22/1848): "Od prvního počátku své přírodovědecké literární «inmosti (1818),
která se tehdáž uprostřed německé, pak i evropské
veřejnosti vyvinovala, nepřestával jsem toužiti,
aby někdy i v mé české vlasti ta doba nastala,
kdežto by i náš národ v duchovním vědeckém živobytí, ve vlastních, jemu přirozených formách (mí-
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ním řeč i písmo)? tak daleko pokročil, aby učenec
jsoucí jeho členem» čeho by vlastní zkušeností
nebo důvtipem vydobyl, nebo Čemu u jiných národů
se přiučily i jiným jeho vlastní mluvou sdíleti
mohl," (Rádi, Dějiny 525)°
Od Časů Purkyňových se vědecké české názvosloví velmi zdokonalilo a pokročilo. Vědecké písemnictví se rozrostlo a zmohutnělo* Hlavní Purkyňův obor byla fysiologie. Nalezla na Karlově universitě v Praze význačné zástupce^ kterým se upřímně obdivujeme stejně jako Purkynovi0 Zmiňujeme se jen o vynikajícím fysiologovi Fr» Marešovi,
který se zapsal do dějin sporů o předmět psychologie e. Svým polemickým spisem "Psychologie bez duše"
odmítl rázně hrubý materialismus« Ale i Purkyně
přispěl nemálo k prohloubení vědecké stavby a autonomie psychologie svými světoznámými pokusy <>
Prokázal jimi samostatnost duševních dějůř jej;ich
nezávislost a nepřeveditelnost na fysiologické pochody nervových tkání. Spor o autonomii duševního
života trvá dodnes. Je třeba znovu a znovu zdůrazňovat nedostatečnost jednostranného fysiologismus
který se pokouší vysvětlit všechny duševní jevy
hmotnými změnami nervové mozkové soustavy» Integrální psychologie nepopírá nutnost fysiologického podkladu pro psychické dění5 vidí však v něm jen
oporu a prostředek a nikoliv celkovou příčinu duševního života»
Spojitost oblasti psychické a fysiologické^
jejich poměr a jejich rozdíly se dnes vysvětlují i
za pomoci nových náhledů na atomovou stavbu hmotyř
na základě kvantových teoretických poznatků^ a moderní biologie a biochemie» Je to právě psychická
energetika vypracovaná dřenu Píchou, která se pokouší lépe využít této nové příležitosti k obhajobě autonomní psychologie»
Vědeckou práci dra Pichy vydáváme i z důvodu
cyrilometodějského. Období kolem roku 1963 nemělo
by být pro nás jen sentimentální vlasteneckou vzpomínkou na první národně ustavující událost našich
dějin. Měli bychom opět rozjímat o smyslu svých
dějin a svého poslání ve střední Evropě9 o smyslu
svého národního setkání s křesťanstvím? a měli bychom poctivě zpytovat své svědomíř zda jsme nezra-
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dilí a neselhali9 zda jsme dobře hospodařili s
hřivnamis které nám svěřil Stvořitele Křesťanská
tradice měla pro nás význam v minulosti, poněvadž
nás včleňovala do společenství evropských národů.
Je naší oporou i dnes$ je ovšem též úkolem a výzvou« Okoušeli jsme cizího chleba* který nesytí*
ITáš národní osud a naše budoucnost leží dnes v nás
v naší přítomnosti a v naší schopnosti přijmout op8tP vášnivě a s dravou živelností křesťanskou výzvu« Naše národní kultura vznikala a rostla» sílila a kvetla v dialogu s Kristem - v dialogu9 který
se stával i zápasem Jakubovým s Bohenu Jsme přesvědSeniP že vnitřní zákon křesťanského dialogu
našich ději n je stavebním prvkem českého národa»
Nechceme zapomenout na slova Jana Zahradníčka:
"Než silnější stravy svět nedá a pusto je bes
Tebe* Kriste! / Jak svítilny světa vysoko zdvihl
jsi pastýře naše* / jak drahokamy na hranách
skvoucí je vložils do koruny Církveř / jak stromům
půl světa zastiňujícím jim strměti dávášf / jak
prameny doposud plné je držíš nad rozvodím země3."
Inž» Dr„ Píchá ve svém díle se nezabývá ani
teologií o ani filosofickým výkladem duševních energií, nýbrž hledá jen empirické zákonitosti užasných skutečností života a vědomí« Ale i v této
empirické tváři stvoření se zrcadlí Věčný Logos,
Alfa a Omega každého bytí a dění* Dr«, Píchá v dopise* jímž nám dovoluje uveřejnit svůj spis9 říká:
"Uvedete-liř že je to můj příspěvek k cyrilometodějským oslavám* zapadající do snahy filosofie a
vědy ukazovat cestu k Bohu* bude to ve shodě s
mým veškerým vědeckým přičiněním"»
Pavel Želivan

Kapitola II

JAK POVSTÁVAJÍ PSYCHICKÉ ENERGIE?
Nepopiratelná spojitost mezi elektrickými ději v organismech a jejich projevováním života dá
se pozorovati skoro ve všech oborech fysiologie a
v četných odvětvích psychologie a Tato skutečnost
sloužiž nám za východisko pro hledaný výklad vzájemného působaní psychična a hmotná*, Beze znalosti elektrických zdrojů v atomech* molekulách a
tkáních živých organismů nemůže toto vzájemné působení být pochopeno* pročež se musíme s těmito
ději blíže obírati ř nejprve s výstavbou těch prvkůý ze kterých se skládá živá hmota.
Počněme nejjednodušším atomem* normálním atomem vodíku, sestávajícím z jádra* jímž je jediný
proton, a z jediného elektronu« Podle Bohrovy theorie pohybuje se elektron v tomto atomu kol jádra
v kruhové dráze o poloměru délky 0,529 A stálou
rychlostí rovnou 2*182 cm/vto Kvantově - mechanické znázornění atomu vodíku je podobné, ale méně
určité 9 podle něho se mění vzdálenost elektronu
od jádra a také jeho rychlost* elektron se pohybuj
kol jádra ve vzdálenosti kolísající okolo 0*5 A
s rychlostí pozměnítelnou p ale téhož velikostního
řádu jako podle Bohra^ V době dosti dlouhé* aby
dovolila elektronu několik oběhův může být atom
vodíku popsán jako proton s jednotkou kladné elektřiny obklopený sféricky symetrickou kouli záporné
elektřiny» Podobný, ovšem mnohem složitější je oběh elektronů u jiných prvků kol jader, v nichž
vesměs je více protonů* po případě též několik neu
tronůí počet elektronů pravidelně odpovídá počtu
protonů v jádrech a náboje kladné a záporné elektřiny mohou takto být v rovnováze,
PóČeť protonů v jádře prvků stoupá^, jak zná-
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mo, od vodíku s jedním protonem k uranu s 92 _
protony, nehledě k nove objeveným transuranům,
ale prvky, ze kterých se hlavně skládá živá hmota,
mají následující atomová čísla, jež odpovídají
poctu protonů v jejich jádrech: vodík 1, uhlík 6,
dusík 7, kyslík 8, fluor 9, sodík 11, hořčík 12,
hliník 13, křemík 16, chlor 17, draslík 19, vápník
20 a železo 26. Z těchto tzv. biogenních prvků povazuje se 10 za nezbytné, a to C, 0, H, N, S, P,
K, Ca, Mg a Fe„ Můžeme říci, se z celé řady prvků
Mendělejevový periodické soustavy tvoří důležitou
složku živé hmoty kromě vodíku hlavně jen prvky
mající 6 až 20 protonů ve svém jádře a normálně
stejný počet elektronů, nehledě k různému počtu
neutronů, železo z této řady vypadá, ale co do
konfigurace elektronů v atomu za normálního stavu
je velice blízké posledním jejím členům, draslílm
a vápníku. /Jsou snad ony prvky s poměrně nízkým
počtem protonů v jádře původově nejstarší a bylo
jich proto použito k vytvoření první živé hmoty,
když ještě nebylo složitějších prvků s větším počtem protonů v jádře? öi máme důvod toho hledá ti v
příliš spletitých oscilacích elektronů v atomech
s větším počtem protonů v jádře?/
Elektrony v atomech uhlíku, dusíku, kyslíku
a fluoru jaou seřazeny do dvou vrstev, vždy 2 do
vrstvy K a další do vrstvy L, kdežto u skupiny
prvků o 11 as 17 protonech /sodík až chlor/ jsou
mimo 2 elektrony ve vrstvě K a 8 elektronu ve
vrstvě 1 zbývající elektrony v další vrstvě M, u
draslíku, vápníku a železa jsou pak ještě vždy jeden nebo dva elektrony v další vrstvě N.
Jak známo, odpovídá každá oběhová dráha elektronů v atomu určitému stupni jejich energie, a
přechod s jedné hladiny na druhou je doprovázen
ztrátou nebo zvýšením jeho energie podle toho, mezi kterými hladinami se přechod uskutečňuje. Tyto
změny jsou náhlé, rozpojité a energetické skoky
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odpovídají celým násobkům Planckova účinkového
kvanta. I světelné zářeni vzniká takovými přechody a oscilacemi elektronů..
Přebytku energie, jenž nrfi.se takto převésti
atom ze základního do vzrušeného stavu, může být
použito různým způsobem. U jednoatomových molekul
je tato fysikálnl excitace zároveň jejich chemickou aktivací, u molekul složitějších, a s takovými máme u živé hmoty vždycky co činiti, nemusí
vsak jejich fysikálnl excitace znamenati vždycky
excitaci chemickou. Taková vzrušená molekula může
vysílati nadbytečnou energii jako fluorescenční
světlo, může ji ztratiti srážkami s jinými molekulami, ale není vyloučeno, že přebytku toho může
být použito k z a p ů s o b e n í
do
oblas t i
d u š e v n í , byl-li např. tento přebytek
vyvolán vniknutím popudové energie počitků do
styčných bodů, je£ pak přivodila kmitavý přechod
elektronů s hladiny energeticky nižší na hladinu
vyšší, odkud se pak vracely na hladinu výchozí.
Přechod elektronů v atomu s jedné hladiny na
druhou není jediným způsobem, jak se mění elektrický stav atomu. S p l y n u t í atomu s jiným atomem
téhož prvku v molekulu tohoto prvku, hlavně však
splynutí jeho s atomy jiných prvků ve složitou
molekulu zasahuje mocně do jeho elektrického stavu. To neplatí jen pro vazbu elektrostatickou, nýbrž i pro vazby kovalenčnl.
0 elektrostatické vazbě mluvíme v případě,
že lze silné přitahování složek a tvoření chemické vazby připišovati interakci dvou atomů nebo
atomových skupin, z nichž každý a každá má určitou
elektronovou strukturu, nezávislou na přítomnosti
jiného atomu nebo jiné skupiny atomů. Nejdůležitější z takových vazeb je vazba iontová, vyplývající z coulombické přitažlivosti, jakou vyvolávají nadbytečné náboje elektricky nabitých iontů.
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U sloučenin v živé hmotě jde však ponejvíce o vazby kovalenční, při nichž dva atomy se sdílejí o
jeden pár, o jednu dvojici elektronů., již pro určité účely považujeme za konající dvojitou službu,
totiž službu pro oba ty atomy, když je takové dvojice zapotřebí k doplnění stálé elektronové konfigurace u každého z těchto atomů.
Sdružení dvou elektronů v takovou dvojici je
podmíněno tím, že mají opačný spin. Elektron má
totiž jistý vlastní úhlový otáčivý moment, jenž může být orientován k vnějšímu magnetickému poli
bu3 protisměrně nebo ve směru tohoto pole. Tyto
orientace se popisují obyčejně jako záporný nebo
kladný
spin.
U molekul organické hmoty jde ponejvíce o
dvojité vazby dvou atomů mezi sebou, např. když
v těch molekulách jsou atomy uhlíku nebo dusíku
připojeny k jiným atomům nikoli jediným společným
párem elektronů, nýbrž dvěma takovými společnými
páry. A působení obou těchto párů. není stejné.
Ačkoli spin obou elektronů každého páru je protisměrný, je zde přece rozdíl v rozdělení nábojů u
těchto pár&. U prvého druhu elektronových stavů,
tj. u sigma-elektronů prvého páru, je rozdělená
nábojů stejného druhu jako u vazeb jednoduchých,
totiž rotačně symetrické ve směru vazby. U elektronových stavů druhého druhu, které se obyčejně
nazývají pohyblivé za označení jejich elektronů
jako pí-elektrony, není rozdělení nábojů symetrické podle směru vazby. Tyto elektrony mají nejmenší energii, leží-li atomy, které jsou vázány na
dvojnásobně mezi sebou spojené C atomy, v téže
rovině s těmito atomy uhlíku.. Vychýlením se z této roviny vzroste energie druhého druhu elektronů
tak, že takové sloučeniny se stávají stálými.
Tento obraz odpovídá základnímu, na energii
nejchudšírau stavu vazby, při němž působí sigma i

13
pí-elektrony, oba majíce protisměrný spin, spojně,
prvé silněji, druhé slaběji. Jsou však mošny ještě
jiné stavy molekul s dvojitou vazbou, bohatší na
energii* U nich jsou atomy uhlíku vázány mezi sebou jedrrím párem sigma-elektronů, kdežto druhý
pár, pí-elektrony, působí zde jinak než ve stavu
základním* Tak se mohou např. v ethylénu pí-elektrony uplatni ti na čtverý způsob. Bud zesilují píelektrony, rozdělené na oba C atonsy, svým protisměrným spinem jednoduchou vasbu sigma-elektronů,
anebo mohou mí ti spin jednosměrný a tak uvolňovat!
vazbu sigma-elektronů. Konečně se mohou elektrony
rosdeliti nesymetricky tak, aby jeden 0 atom měl
oba pí-elektrony o protisměrném spinu /stav vzrušený/, Protože ethylen má dva C atomy, jsou tam 2
možnosti této polární skupiny, /ff.HUckel, Theoretische Grundlagen der organischen Chemie, 1943/.
Bozdílné chování pí-elektronů a sigma-elektronů přichází k platnosti zvláště v molekulách,
ve kterých jsou četné podvojné vazby podléhající
stálému svému přesunu od ^edné atomové dvojice ke
druhé, takže stav molekuly neodpovídá nikdy základní struktuře, kterou by ji bylo možno přisoudit!, kdyby dvojité vazby zůstávaly stále při určitých dvojicích jejích atomů» Tím se dostáváme
k jevu pro molekuly organické hmoty význačnému,
ke stavům prostředkujícím, k
r e s o n a n c i
jejich struktur.
Pojem resonance je podle N.V.Sidgwicka nejdůležitější událost ve strukturální chemii od doby,
kdy byla van t- Hofem rozšířena do tří dimensí
/I874/1 "Pojem resonance je výsledkem použití vlnové mechaniky a nemohl být vyvozen z klasické
dynamiky. Ale jeho podstatné závěry možno vyjádřit velmi jednoduše. Mže-li nějaká molekula mí ti
dvě nebo několik různých struktur v obyčejném organickém smyslu tohoto výrazu, pak za jistých o-

14
kolností její skutečný stav není ani jeden ani
druhý, nýbrž něco, co prostředkuje mezi oběma těmi stavy, co participuje do jisté míry na vlastnostech obou, co ale nemůže být vyjádřeno obvyklými strukturálními symboly. O molekule té se říká, ze projevuje resonanci a že je resonančním
křížencem oněch dvou nebo několika struktur. "/N.
V.Sidgwick, The Organic Chemistry of Ni trogen, Oxford 1937, str. XV./
Vysvětlení těchto jevu podařilo se teprve
kvantovětheoretickými výpočty, ačkoliv již předtím byly zjištěny organickou chemií. Ta razila
pro ně pojmenování me some trie a mezistupně podle
představy, že mezi dvěma nebo několika klasickými
strukturami jsou ještě jiné s"tavy. Kvantová theorie vypočítává možné stavy molekul podle vzájemného navrstvení /superpositioi/několika struktur.
Přitom se ukázalo, Že nenastávají zde snad thermodynamic ké rozvážné stavy mezi klasickými strukturami, nýbrž že vznikají zcela nové struktury.
Klasické vzorce slouží jen za východisko určitého
přibližného postupu, jenž přitom není ani jediný,
neboí se používá ještě druhého postupu, při němž
se zjišíuje vazbová energie a hustota nábojů, pí—
elektronů na různých místech molekuly.
W. Heisenberg /192 6/ a po něm L.Pauling a
angličtí chemici nazývají takové děje resonancí
mezi různými strukturami, jako spatřují analogii
mezi spřažením mechanických soustav a přibližným
postupem, jehož používají pro své výpočty. Děj
resonance klasické mechaniky se pozoruje např. u
soustavy dvou ladiček o témže kmitočtu, jsou-li
připojeny na společnou základnu. Udeříme-li na
jednu ladičku, přestane se postupně chveti, pak
se pochod obrátí a energie "resonuje" sem a tam
mezi oběma ladičkami, až dej ten ustane pro ztráty třením vzniklé a pod. Týž děj dá se znázorniti
použitím dvou sobě podobných kyvadel, vzájemně
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spojených perem. "Kvalitativní analogie mezi touto
klasickou resonancí a dějem kvantové mechanické
resonance je zřejmá, ona však neposkytuje jednoduché matematické vysvětlení nejdůležitějších rysů
kvantově mechanické resonance v jejím použití na
chemii, totiž vysvětlení stabilisace soustavy energií resonance." /L.Pauling, The Nature of the
Chemical Bond, 194-5/.
Význačný rys společný theori i mesomerismu a
theorii přechodných stupňů byl ten, že považovaly
za možné pro pravý stav molekuly, že by nebyla totožná se stavem představovaným některou klasickou
valencní strukturou vazby, nýbrž že by tvořila
přechod mezi stavy představovanými dvěma nebo několika strukturami valencní vazby. Za účelem určitosti mysleme si jako takovou látku benzol. Jeli tato látka tautomerickou směsí molekul o dvou
strukturách - míněny jsou tu dvě různé struktury
lišící se od sebe polohou dvojitých vazeb v cyklické radě atomů a označované Kékulem jako struktura I a struktura II - tu mají některé molekuly
strukturu I, kdežto ostatní mají strukturu II»
anebo pokládáme-li rovnováhu této molekuly za kolísavou, ztráví molekuly ty část svého trvání,
část svého času, ve stavu struktury I a zbytek
času ve stavu struktury II. Naproti tomu, popisuje-li se tato látka správně, situace je naprosto
jiná : všechny molekuly mají tutéž strukturu, jež
se nemění s časem, není totožná ani se strukturou
I ani se strukturou II, nýbrž tvoří přechodný
tvar mezi nimi /odtud název "struktura hybridní,
kříženec"/. Můžeme si představit, že vazba v benzolu je taková, v níž hustota náboje je větší,
než jaká by odpovídala vazbě jednoduché, ale menší, než jaká by odpovídala vazbě dvojité". /C.W.
Wheland, The Theory of Resonance, 1947/.
Kvantově mechanický popis nějaké soustavy
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/napr. atomu/ je zahrnut v tzv.
v l n o v é
f u n k c i neboli vlastní funkci této soustavy.
Je to více nebo méně obyčejná funkce souřadnic,
které určují polohu všech částeček, ze kterých se
soustava skládá. Známe-li vlnovou funkci jisté
soustavy, nr&zeme vypočítati numerickou hodnotu,
anebo alespoň průměrnou numerickou hodnotu jakékoliv vlastnosti této soustavy, je-li přístupna
pokusnému měření. Takto je důležitým krokem v
každém kvantově mechanickém počínání vyjádři ti
vlnovou funkci. V zásadě se toho dociluje vyřešením jisté parciální diferenciální rovnice, známé
pode jménem Ähroedingerova neboli vlnová rovnice.
Ona je však příliš složitá, než aby se dala přesně řešiti, leč jde-li o nejjednodušší soustavyo
Je proto nutno uchylovati se k řešení podle přibližných metod.
Vhodná, ale nikoliv jediná aproximační methoda je založena na předpokladu, že vlnová funkce
se dá vyjádřit! jako kombinace zvláštních funkcí,
z nichž každá se násobí patřičnou numerickou konstantou. Hodnoty těchto konstant se volí tak, aby
jimi charakterisovaná funkce byla nejlenší možnou
přibližností pro neznámé vyřešení Schroe dinge rovy
rovnice, jakého se může dosici použitím daného
souboru všech dosazených funkcí. Přesnost při bii snosti je ovšem závislá na dovednosti, s jakou se
volí všechny základní funkce a na jejich počtu.
Použije-li se této methody aproximace, a mohou-li
se použité funkce uvésti ve vztah k určitým strukturám příslušné molekuly, pak ae říká o této molekule, že resonuje mezi těmito strukturami /Wheland/.
Snad jsme čtenáře příliš unavili i jen zkráceným vylíčením základů theorie chemické resonance, ale poskytli jsme mu možnost náhlédnouti do
důmyslné práce kvantových theoretiků, do použití
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matematických, formulací pro vysvětlení dějů. fysických a mimo to se známi ti se se zjevem neustálého
elektronového kmitání uvnitř molekul toho druhu,
ke kterému patří v š e c h n y molekuly živé
hmoty, molekul s četnými podvojnými vazbami. Tyto
kmity jsou trvalé a jako takové mohou tvoři ti jednu ze základen neustálého vzniku energií řídících
látkovou výměnu v organismech, energií závislých
na různosti a konfiguraci chemických sloučenin zúčastněných na výstavbě protoplasmy. Nám nejde tak
o seznáni cest, jakými dospěje kvantová mechanika
k určení účinků resonance, jež se pak dají pokusně
ověřit, nýbrž o skutečné dění, které může vésti ke
styku s d u š e v n e m . Proto musíme si všimnouti otázky, jak dalece vyjadřuje resonance děje
skutečné.
0 tom se 1. Pauling vyjadřuje takto: "Často
se klade otázka, mají-li ci nemají-li ustavující
struktury resonující soustavy, např. Kékulovy
struktury pro molekulu benzolu býti považovány za
skutečné. V jistém smyslu může býti tato otázka
zodpověděna kladně, ale odpověcí je určitě záporná,
dává-li se tem strukturám obvyklý chemický význam.
Látka vykazující resonanci mezi dvěma nebo několika valenčně vazbovými strukturami neobsahuje molekuly, které by měly konfiguraci a vlastnosti spojované obyčejně s těmito strukturami. Ustavující
struktury resonančnlho křížence nejsou v tom smyslu skutečné. Otázka ta však může býti probíraná
také jinou cestou. Stálá rovnovážná konfigurace
jader benzolové molekuly není ona, jež by přináležela některé z obou Kékulových struktur, nýbrž je
to prostředku jící šestiúhelníková konfigurace. Valenčně vazbové struktury I a II se musí proto vykládati jako odlišné od struktur neresonující molekuly, ony znamenají, že elektronový- pohyb odpovídá
střídavým jednoduchým a dvojitým vazbám, ale spíše
za konstatních mezijádrových vzdáleností /1,39 A"/,
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než za střídavých /mezi 1,54 A" a 1,35 A" /.
Elektronová vlnová funkce pro normální benzolovou
molekulu může býti složena z výrazů odpovídajících
Kékulovým strukturám I a II a ještě z některých
aditivních výrazů. Proto podle základních myšlenek
kvantové mechaniky, kdyby bylo možno pokusem provést! zkoušku elektronové struktury a tak zjisti ti
struktury I a II, nalezla by se pro tuto molekulu
každá z obou těchto struktur v rozsahu určeném vlnovou funkcí. Při vysokém kmitočtu resonance je
tak rychlá, že její energie, tj. resonanční energie dělená Planekovou Konstantou h je tisíckrát
menší než kmitočet jádrové oscilace, takže resonance mezi Kékulovými strukturami se děje v Čase
potřebném k tomu, aby se jádra pohnula o nepředstavitelnou vzdálenost 0,0001 A°
1. Pauling dodává, že toto tvrzení nemá znamenat! , Že by se nedalo jako základu pro vyvozování povahy resonančních struktur použiti chemických
a fysikálních method. Vyvozování to je založeno na
výsledném vazbovém typu, nikoliv na zjištění individuálních struktur.
Resonance ve smyslu Paulingově mohla by býti
článkem pro vzbuzení stálých oscilací elektronových struktur ve všech buňkách, organismů.
Analogický děj jako je strukturální resonance, odehrává se snad také v atomových jádrech.
Vazba protonu na neutron, odpovídající podle vlnové mechaniky energii výměny, způsobuje, že elementární částice, která zde vystupuje jako proton
výměnou svého elektrického náboje s příslušným
neutronem činí z něho proton, načež se tento děj
opakuje, ale opačným směrem. Tato soustava dvou
elementárních částic představuje kombinaci dvou
stavů, jako při určitých molekulách strukturální
resonance, žádná z těchto částic nebyla by výhradně protonem nebo neutronem, nýbrž něčím pro-
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středku jícím a elektrický náboj by mezi nimi kmital
s krajní rychlostí.
U živých organismů mohli bychom za zdroje záření pokládati jak subatomární hmotné částice, tak i
oeie atomy a molekuly, ba dokonce i spletě molekul
v protoplasmě a celé buněčné útvary» Ve skutečnosti jest za dějiště vznikajících, psychických energií pokládati buněčné součástky, cytoplasmu s jejími mitochondriemi a buněčné jádro s jeho chromosomy a geny, pak ale také celé buňky, soustavy buněk a tkáně, leč psychicky účinné oscilace jsou
sotva převážně vyráběny většími generátory než
subatomární mi. Naproti tomu může vznik a přenos
psychických energií míti ještě širší a poddajnější základnu v elektromagnetických polích zde vyjmenovaných struktur.
Vlnová délka elektromagnetického záření je
pro jejich účinek a povahu dalekosáhle směrodatná.
Poukázali jsme již na zjemnění prostorového rozsahu a energetické kvantisace psychických dějů proti
fysikálním a na to musíme nyní hleděti. U přeměny
fysických energií na psychické můžeme se domnívati, že poslední fysikální děje, které předcházejí
tuto přeměnu, v obou těch směrech dosahují hranice přibližující se onomu zjemnění. Oscilace však,
které jsme popsali, zejména ty, které vznikají
strukturální resonancí, odehrávají se v molekulách
vyskytujících se právě tak v hmotě neoživené jako
v oživené, v prvé však z nich nevznikají Žádná
psychická záření. Mají-li ty oscilace vésti ku
přeměně fysikálních energií ve psychické, musí zde
býti pro to ještě zvláštní příčina, kterou musíme
hledati také, nebo správněji pouze vně jednotlivých molekul. Jen tam, kde se vyskytuje všem organismům společná protoplasma, jsou dány podmínky
pro vznik a působení psychických energií. Podmínky ty budeme probíráti při pojednávání o povaze
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protoplasmy a její působnosti. Ale při vzniku života v neživých chemických sloučeninách nebyla
ještě v pohotovosti žádná protoplasma, pročež také otázka vzniku prvních psychických energií, energií pro organismy specifické výměny látkové v
neoživené hmotě musíme vzíti v úvahu.
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Kapitola III

PŮVOD ŽIVOTA.
VZNIK PSYCHICKÝCH EííSRGIÍ LÁTKOVÉ VÝMĚNY.
Výzkum hmotného dění, zejména theoretická chemie a atomová fysika umo snují nám uvažovati o vzniku života, o tom, které látky zde před tím byly,
které byly jejich první úkoly a úkony, jež odlišily život od dění v neživé přírodě a jak se tento
přechod mohl uskutečniti. Tím vším se také musí
sabývati psychická energetika, chce-li objasnit!
pojem duševna, jak jej široce chápe. Pokládáme-li
energie, které jsou zúčastněny na výstavbě a úkonech živé hmoty a živých bytostí a které je vyznačují proti přírodě neživé, za jemnější, než jsou
energie, kterými se obírá fysika a chemie, musíme
výzkum povahy a působení oněch energií prováděti
v souladu s dnešními poznatky nejsubtilnějších tělísek a dění hmotných, neboí na tyto entity a na
toto dění zapojuje se z velké části vznik a působení duševna.
Hmotný svět s nynějšími základními částicemi
hmoty, vesmír, povstal podle dnes všeobecně uznávaných názorů nejprve ve tvaru směsi hmotných elementárních částic a záření, kde ještě nemohlo být
ani stopy po organickém životě, jak jej dnes tak
či onak chápeme. Abychom se přidrželi nejnověji sich
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theoril o vzniku světa, zmiňujeme se aspoň o názoru, podle něhož původní stav hmoty, který ještě
dovedeme odvoditi z nynějšího jejího rozboru, představoval neuspořádanou směs elektronů, protonů a
neutronů. G. G-amow /The Origin and Evolution of
the Univers, 1953/ nazývá tuto směs Ylem. V ní nemohly se tyto částice spojiti v nějakou soustavu
pro vysokou teplotu asi 1 bilionu stupňů. Rozpínáním této směsi poklesla však její teplota tak hluboko, že se v ní náhle odehrály současně dva děje,
totiž rozpad části neutronů v protony a elektrony
a shluknutí protonů do komplexních skupin, pravzorů to atomových jader. Tyto děje proběhly velice
rychle, totiž v období odpovídajícím střední M životní" době volného neutronu, jež činí půl hodiny.
Oběma těmi ději změnila se úžasně hustota hmoty ve
vesmíru. Na konci oné půlhodiny zmizela většina
neutronů a vytvořily se již prvky vodík a hélium,
jež pak byly hlavními součástkami směsi. Světelné
záření tehdy převládalo a hmotné Částice byly bezmocně zmítány v bouřlivém zářeni. Rozpínáním vesmíru snížila se opět teplota a hmota nabyla převahy
nad zářením, hustota pak poklesla na 10~24g na
1 cm 1 /asi na dnešní hustotu galaxií/.
V prvním období vzniku vesmíru, jehož počátek
si nedovedeme představit nevědouce, co by bylo mohlo
předcházeti před vznikem elektronů a protonů před
elektrickými náboji a světelným zářením, nebylo
zde sil, které poutají k sobě ony elementární částice v atomech, a tepelné a světelné záření mělo
takovou intensitu, Že atomy se nemohly tvořiti.
Náhlým vytvořením vodíku a hélia byl při snížené
teplotě zahájen tvořivý děj vzniku ostatních prvků, zejména též prvků potřebných k tvoření organických sloučenin obsahujících kromě vodíku uhlík,
kyslík a dusík•
Fřejdeme-li přes četné miliony let, kdy tvořila se naše sluneční soustava, můžeme se domnl-
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vati, že v rozžhavené sluneční atmosféře byl utvořený »hl fic rozptýlen ve tvaru samostatných atomů
tohoto prvku, poté stal se složkou uhlovodanů, jež
vznikly na ochlazeném povrchu země. Uhlovodany se
dále proměnily ve své kyslíkaté a dusíkaté odvozeniny. Přidržíme-li se názoru A.I.Oparina, přešly
tyto nejednodušší organické látky ve vodách praoceánů ve složitější sloučeniny, zejména též v
bílkoviny a jiné vysokomolekulární látky, jež tam
byly z. počátku ve tvaru obyčejného roztoku, pak se
ale shlukly ve tvar koacervátových kapiček. Mísily se tam rozmanité chemické variace organických
látek, a částečky sloučenin o složitých molekulách
byly rozptýleny v oněch koloidálních roztocích,
jejichž hlavním rysem byla jejich poměrně malá odolnost proti změnám okolního prostředí. Takové
částečky mají tendenci při poměrně prostých podmínkách spojovati se mezi sebou v celé roje, soubory a agregáty. Koacervátní kapky takto vzniklé
vytvořily zřetelnou hranici proti svému okolí a
nabyly přitom své individuálnosti a zvláštní stavby.
Pozorováním koacervátnlch kapiček v laboratořích dají se zjistit v každé z nich synthese na
účet kapének adsorbovaných ze vnějšího roztoku látek, zároveň však zpětné děje rozkladu a rozpadu.
V některých převládne synthese nad rozkladem, v
jiných zase rozklad. Rychlost těch změn závisí na
vnitřní organisaci kapénky. Tak se dojde ke známému spojení mezi individuální stavbou koacervátnlch
kapének a povahou těch chemických změn, které se
v nich dějí. "Přirozeným výběrem" se udržely kapénky s převládající synthesí. Došlo ke zvětšování právě těch kapének, jejichž organisace byla
nejdokonalejšl. Avšak každá rostoucí kapka musila
se již z prostě mechanických důvodů ro zdě li ti na
"dceřinné kapky" vybavené stejnou organisaci jako
koacervát, ze kterého vznikly. Souběžně s kvanti-

24
tativním růstem děla se i změna organisace, jež
"přirozeným výběrem" nabyla zaměření na zvýšení
dynamické odolnosti těchto koacervátů tím, že
"synthese se mezi sebou koordinovaly a vytvořila
se zákonitá opakovatelnost těchto synthesí, jejich
určitý rytmus". Potud A.I.Oparin /Otázka původu života, Praha 1950/.
Postupující evoluce pozůstávala takto z děje,
jímž řetězce reakcí byly periodicky odbourávány v
obráceném pořadí jejich synthesí z neorganických
sloučenin.
Všimněme si podrobněji děje koacervace, kterou se označuje odmíšení lyofilních sólů, při němž
se nesrážejí dispersní Částice koloidního roztoku
ve tvar pevné ssedliny, nýbrž tvoří se dvě kapalné vrstvy, z nichž jedna je na koloid bohatá, druhá chudá. Ve své podstatě záleží koacervace ve
ztrátě elektrických nábojů částeček, při Čemž tyto částečky nepozbývají svých lyosfér, tj. své
adsorpční kapaliny, úplně, nýbrž jen z části. Ve
stavu sólu mají částečky elektrický náboj a jsou
solvatovány, při koacervaci náhoj ztrácejí, zůstávají však solvatovány a mohou se přitom k sobě
přibližovati více než ve stavu sólu a poněkud
zmenšovat své lyosféry. částice se takto řadí
vedle sebe hustěji, čímž vzniká koacervát bohatý
koloidem, jemuž lyosféry zbývající kolem částic
dodávají povahu kapalného útvaru /j.Baborovský,
Všudy přítomné koloidy, 1944/.
Je vidno, že při koacervaci nastávají pronikavé změny elektrického potenciálu substrátu, což
nemůže zůstati beze vlivu na elektronové vrstvy
atomů zúčastněných molekul koacervátů. Eytmické
oscilace těchto elektronových struktur projevují
pak své zjemňující účinky, vyzařují zvláštní energie podmíněné chemickou složitostí substrátu
a vázané na koacervátní soustavu, ke které svým
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původem náleží. Látkové změny uskutečňující se uvnitř takové soustavy jsou oněmi jemnými energiemi
z p ě t n ě
ovlivňovány především tak, aby odpovídaly chemickým a fysikálním změnám, které vedly
k oněm oscilacím elektronových vrstev, ze kterýchžto oscilaci energie ty vznikly. Jistá stabilita a
trvalá obnova látek a jí odpovídající destrukce
byla toho přímým důsledkem. Nastala uspořádaná výměna látiová za uchováni celkového rázu individualisované původní koacervátní soustavy. Autokatalytický účinek její na okolí dá se snadno pochopi ti jakožto důsledek záření a indukce energií ovládajících onen metabolismus.
Podle P. Jordana /Die Physik und das Geheimnis des organischen Lebens, 194-8/ mohly by molekuly se schopnosti autokatalytického množení platiti za praútvar živých bytostí, mohly-li se mnozí ti v anorganickém prostředí, např. v pěně mořské vody.
H.G.Hopkins /The Biology of Schizophrenia,
1946/ pokládá za velice pravděpodobné, že se život vynořil na hladině bezbuněčné a že primitivní organismus pozůstával ze zcela nahé trošky
nukleoproteinu submikroskopického rozměru. To
snad mohl být gen podobný těm, ze kterých jsou
složeny ohromosoiny. Snad nabyly právě na tomto
vývojovém stupni geny vlády nad svým bezprostředním okolím. Je lákavá myšlenka, že gen malou část
svého okolí organisoval v kuličkový tvar, jenž
se obklopil fysikálněchemickou mezistěnou. K tomu genu se připojily další jako v dnešních chromosomech. Genem ovládané Částice okolní hmoty
sloučily se v primitivní cytoplasmu a podle této
hypothese utvořily s oněmi primitivními chromosomy symbiotickou soustavu, jez kolem sebe vytvořila buněčnou blánu. Tuto domněnku pokládá R. G*
Hopkins za slučitelnou se skutečnostmi dnes jis-
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tými.
Domněnka E.G.Hopkinse, že primitivní organismus pozůstával z trošky nukleoproteinu, odpovídá
zjištění dnešních biochemiků a virologů, že nositelem specifické "informace" pro synthesi proteinu
v organismech je nukleová kyselina, že však v nukleové kyselině se skrývá ještě něco více, ona je
např. zdrojem organisace celého fága /A.lwoff z
Pasteurova ústavu v Paříži, 1957. Viz též kapitolu
XV./
Co přivedlo ke vzniku života potřebné látky
dohromady, je těžko pochopitelno, i když předpokládáme věky trvající vývoj, Napodobení takového
vývoje je nemožné. I kdyby výchozí látky byly vyrobeny, nemohli bychom je jako takové prokázati.
Nynější přírodověděcké názory o vzniku života
na zemi neodporují theorii kreační, nýbrž jen podrobně vyličují na podkladě nejnovějších výzkumů
cestu, které použil Stvořitel, aby uskutečnil svůj
plán týkající se vzniku života a Člověka.
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Kapitola IV

VÍ ZNÁM MAKROMOLEKUL PRO ŽIVOTNÍ DĚNÍ.
VÝSTAVBA PROTOPÍASMY.

Rozmanitost látkové výměny v Živých organismech, i v těch nejnižších, a přesunů energií co
důsledků dráždivosti jejich buněk a tkání vyžaduje velice složitého molekulárního uspořádání příslušného substrátu. Již molekuly samy musí obsáhová ti velké množství různorodých atomů, má-li
jich býti použito při nejrozmanitějších reakcích,
uskutečňujících se v růstu a jiných úkonech organismů, a mají-li ony molekuly býti též nositeli
sil, jež vytvářejí a udržují přesný pořádek mezi
všemi životními chemickými reakcemi jak co do jejich kvalitativního, kvantitativního a intensivního odstupňování, tak i co do časového nástupu.
Pro chemické reakce v neživých látkách je
přiměřeným thermodynamicky statistické pozorování,
ale pro popis dění, které udržuje struktury organismů přes stálou vnitřní přeměnu v typickém stavu a umožňuje stálou jejich obnovu, musíme se uchýliti k pozorování jevů, pro které thermodynamika a stati3tika tvoří základnu jen částečnou.
Vznik oscilací, které můžeme pokládati za
jeden ze zdrojů záření sloužícího přechodu dění
hmotného v duševní a naopak, hledali jsme nejpr-

28
ve v elektronových strukturách uvnitř atomů., a
pak v elektronových pohybech mezi atomy při
strukturální resonanci molekul s četnými podvojnými vazbami. Poněvadž živá hmota v aktivních tkáních organismu sestává hlavně z bílkovin, dlouhiých
to řetězců aminokyselin, vidíme zde splněny dvě
podmínky pro vznik oscilací prostředku jících styk
hmotná s duševnem, totiž seskupení velkého množství atomů ve sloučeniny o vysoké molekulární váze, jednak převládající dvojvazby ve všech zúčastněných molekulách.
Pro Živou hmotu v aktivních tkáních organismů použil J„ Ev. Purkyně souhrnného názvu protoplasma. Typickou protoplasmu můžeme si představí—
ti schematicky podle Frey-Wisslinga jako soustavu
retikulárne dispersní - na rozdíl od korpuskulárně
dispersní podle Lepeškina. Ona sestává z komplexů
bílkovinných, dlouhých to řetězců aminokyselin,
jejichž molekulární váha je velmi vysoká; jsou to
např. glykokol, alanin, tyro sin, tryptofan, arginin a lysin, jejichž reakce zásadité a kyselé závisí na koncentraci vodíkových iontů v prostředí.
Nuklein buněčného jádra je složen z proteinu spojeného s komplexem fosforovým. Sivou hmotu můžeme
povšechně považovat! za složenou z bílkovin, tuků*
uhlohydrátů /cukrů/ a vody, při Čemž jsou u ní
tyto látky v rovnováze.
Abychom si mohli poněkud znázorniti strukturu protoplasmy, představme si nejprve polypeptidní řetězce, v nichž se stále střídají skupiny
• NH, ü?CH a ^ C O , při čemž na ^ CH se zapojují boční, laterální řetězce. Radikály, které tvoří tyto
řetězce, mohou býti velice různé, např*
-CH- -COOH u kyseliny asparagové, -CH^CfSí^u leucinu
-OH i
—CH*SH u cysteinu, - CH_CH. ; KH i u ornithinu, -CH7OH
u serénu a příklad cyklického složení poskytuje
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prolin Slt^jjpi

atd.

Dlouhé hlavní řetězce polypeptide, mající různé řetězce bočné, jsou v protoplasmě uspořádány
tak, že mohou mezi nimi vznikati různé kombinace.
V záchytných bodech, kde se řetězce kříží, mohou
se mezi nimi u tvoři ti mosty vzájemnou přilnavostí
skupin lipoidních, hydratací u skupin obsahujících
hydroxyly, aminy a aldehydy, tvořením solí nebo esterů, étherů nebo aminokyselin po případě za účasti síry. Těmito vzájemnými pojítky tvoří polypeptidy v cytoplasmě velice jemnou molekulární síí
jejíž záchjrtné body podmiňují svou specifickou povahou fysikální vlastnosti protoplasmy. /W.Bladergroen, Chimie physique médicale, Basilej 1943/.
V buněčném jádře a v některých druzích cytoplasmy jsou také polynukleotidy, obsahující kyselinu fosforečnou, jež je součástí nukleotidů, jimž
přísluší v organismu některé pro nás zvláště zajímavé úlohy»
Organické sloučeniny fosforu, fosfatidy, tvoří spolu s cholesteriny povrchovou vrstvu buněk,
a mají tudíž na propustnost této vrstvy značný
vliv. Lecitin, patřící rovněž k těmto sloučeninám,
může se sluČovati se všemi konečnými skupinami
bočních řetězců protoplasmy, protože jedna z jeho
hydroxylových skupin, vázaná na fosfor, je kyselá,
kdežto druhá, vázaná na dusík, je zásaditá. Fosfagen, fosforečný to ester kreatinu, je hlavním, neli jediným zdrojem pro svalové kontrakce.
Majíce na paměti uvedené molekulární složení
protoplasmy, m&žeme sledovati jejich uložení v obklopujícím je prostředí. Koloidní povaha protoplasmy znamená, že je utvořena z micél a mezimicel á m í kapaliny. Micela sestává ze solvátového obalu a z nějakého iontu jakožto granuly a z iontů
volných, tvořících vrstvu pod solvátovým obalem.
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Takto rozeznáváme v micele skupinu inaktivních
molekul, tvořící její ne jtěžší část a obyčejně
nezasahující do okolního dění leč při chemických
reakcích, a vrstvu aktivní, hrající důležitou roli při reakcích styčných. V tomto smyslu je vykládá ti theorii dvojité vrstvy koloidní granuly.
Průměr těchto granul kolísá
"íezi miliontinou
a desetimiliontinou milimetru. Ynitřní výstavba
granuly připomíná výstavbu molekuly.
Koloidní látky jsou lehké, ve vodě nerozpustné, ale propustné pro ionty. Těchto vlastností potřebuje živá hmota a není proto překvapující, že
protoplasma má biokoloidní povahu, jež poskytuje
živé hmotě její specifické vlastnosti. Protoplasma je takto hydrogél zvláSt složitý, povahy nenasycené, jest živoucí sítí, jež vybírá si svou potravu uvolňujíc a uzavírajíc své otvory, bezpochyby pozměněním hydratace podle složitých pokynů
ze sousedních nebo vzdálenějších oblastí, pokynů
vyvěrajících namnoze z oblasti psychické. Osmotický tlak při tom závisí na aktivní vrstvě mi cely,
na její ionisaci.
Užíváme zde k označení koloidních částic protoplasmy názvu mi cely jakožto připomínky názorů
botanika Naegeliho, jenž tento název zavedl a svou
theorii micel se přiblížil moderním názorům. Podle
jeho theorie je u buňky soubor micel, idioplasma,
rozdělen ve stereoplasmě, obklopující to kapalině.
KdyŽ jsme stručně probírali strukturu protoplasmy,
poukázali jsme na spleí hlavních a bočních řetězců bílkovin a k nim připojených radikálů, a prostředí, v němě toto sítivo je umístěno, není voda,
nýbrž roztok látek, jež tam působí různou koncentrací vodíkových iontů a poskytují řetězcům polypeptidů možnost nejrůznějších reakcí. Jak ale tyto reakce jsou usměrňovány, to je otázka nás obzvláště zajímající a pojednáme o ní později. Hyní
chceme ještě připomenouti názor botanika Strass-
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burgera, jenž r. 1882 označil buněčnou hmotu, v
níž jsou uloženy rŮ2Jié plas tidy a buněčné jádro,
jako cytoplasnru, o níž pronesl později mínění, že
je směsí dvou druhu protoplasmy, totiž směsí trofoplasmy, jíž přísluší hlavně výměna látek, a kinoplasmy, jež se účastní na pohybech uvnitř buňky,
na rozdělení jader a dělení buněčném, na růstu a
dráždivosti. I když odlišení dvou druhů protoplasmy nelze podepřiti zjištěnými fakty, vyjadřuje dobře rozmanitost úkolu, pro jejichž plnění
organismus používá cytoplasmy. Rozdělení to odpovídá co do rozlišení struktur a úkonů našemu rozeznávání energií výměny látkové a energií dráždivosti.
Zmínili jsme se již o tom, že výstavba koloidní granuly připomíná výstavbu molekuly. Uspořádané stavy bílkovinných molekul činí možným jejich srovnání se symetrickým uspořádáním
elektronů uvnitř atomu, jež mu zaručuje prakticky neomezenou dobu jeho " životního" trvání a
přesnost jeho "životních" projevů. Na biologické
uspořádané stavy můžeme podle F. Patata /Makromolekulare Vorraussetzung des biologischen Wachstums, 1953» v " Naturwis sense haften", sešit 12/
hleděti jako na vyšší organisační útvar z krajně
uspořádaných atomů a molekul, jenž organismům
zaručuje jak velikou odolnost tak i citlivosto
Makromolekuly protoplasmy jsou znamenitým nárazníkem proti rušivým zásahům z vnějška, energie
zásahu může se spřežením kmitů rychle rozděliti
na celou makromolekulu nebo i na četné makromolekuly sousední téhož druhu, jež ji občas předají podle potřeby svému okolí. Aktivaci biologické růstové reakce a selekci růstového dění spatřuje Patat v kvantisaci aktivační energie, ježto pořádkovým stavům biologických makromolekul
jsou přiřaděny zcela určitě energetické stavy.
Ale odkud se má vzíti tato určitě kvantová ener-
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gie? Dodavatelem jejím nemohou být jen organicky
neuspořádané složky, nýbrž ona se může stá ti pohotovou jen "přes Šablonový model nebo ještě větší biologickou jednotku."
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Kapitola V#

ORGANISACE RŮSTU A REGENERAČNÍ DĚNÍ.

Zde přicházíme k problému komplementarity
struktur. Takovou komplementaritu mají např. protilátky proti svým analogickým an ti genům. Antigen,
je-li zaveden do zvířecí tkáně, podnítí v ní tvoření protilátek, jež, smísí-li se s ním, specificky reaguji. Antigen použitý k imunisaci vtiákuje
velkému počtu molekul protilátky specifickou konfiguraci, takže při výxobě haemoglobinu pořadí tomu potřebných aminokyselin jest upravováno polárními silami antigenu. Aminokyseliny, které se hodí
do rozdělení polárních sil na povrchu antigenu,
jsou tímto povrchem přitahovány, čímž se určí složeni a prostorové uspořádání vyráběného proteinu
nebo jiného vyráběného komplexu. /J.R.Marrack,The
Chemistry of Antibodies and Antigens, London 194-9/
Touto otázkou se zabýval též 1. Pauling /Chemical
Achievements and the Hope for the Future, Science
in Progress, 1949/. Velkou část povrchu protilátky možno přivésti do přilehlé polohy s příslušnou
části povrchu antigenu. Slabé síly, vzbuzené přiblížením obou těchto povrchů do vzdálenosti nejvýše několika A*' , mohou vytvořiti účinnou vazbu,
shodují-li se také polohy jejich elektrických nábojů. Pauling míní, že komplementaritou struktury
je vyřešena otázka specifických biologických sil,
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což však platí, ale také jen částečně, pro síly,
pftsobícx při zmíněném tvoření vodíkových vazeb,
avšak otázka sil, které řídí v organismu vznik a
a vzájemné přibližování komplementárních struktur
v náležitém časovém odstupu, nedá se tak jednoduše zodpovědět!•
Již u enzymů není podle Paulinga povrchová
konfigurace tak přesně komplementární k jejich
specifickému substrátu, jako u antigenů a protilátek, nýbrž ke komplexu aktivovanému po reakci enzymem katalysovanou, tedy k nestálé molekule s existencí jen přechodnou. A nadto dovede buňka vyrobit! též molekulu protilátky, která se může
slouČiti s různě zvoleným anti genem. Pauling se domnívá, že všechny molekuly protilátky, vyrobené
týmž ochranným mechanismem, obsahují tytéž polypep.tianí řetězce jako normální globulin, a liší se
od něho nebo od jiného globulinu jen konfigurací
řetězce, tj. způsobem jeho zřasení, svinutí v molekulu. Co však určuje tuto konfiguraci, je podle
našeho mínění potřeba one specifické ochrany na
straně organismu, u něhož se projevuje, a jenž ji
vyjadřuje jemnějšími silami než chemickou afinitou
nebo podobnými fysikálnímd, vztahy, a tyto jemnější
síly svým silovým /elektromagnetickém?/ polem vyvolají potřebné mechanické a chemické změny v onom
polypeptidním řetězci. Pauling se ovšem spokojuje
"přítomností antigenu v nejbližším sousedství",
jež přiměje polypeptidní řetězec ke strukturální
komplementaritě. Co však si máme mysli ti o určeni
vývoje nepatrné vaječné buňky v zárodek a tvoření
r ů z n ý c h
specifických tkání v něm ? Všechny
ty podivuhodně uspořádané nitro buněčné pohyby,
které slouží diferenciaci tkání, jejichž ukázku
ostatně můžeme ^asně viděti také v každém "buněčném dělení, jsou daleko vzdáleny od výhradně aposice souhlasných povrchů částic. Typisuje to např.
Br.M.Patton /The First Heartbeats and Beginning
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of Embryonic Circulation, Science in Progress,
1951/» Všechny tam vylíčené změny nastávají dříve,
než nějaký neuroblast se přiblíží budovanému srdci ? než je zde nějaká histologicky poznatelná diferenciace srdečního svalu, která by alespoň naznačovala útvar specialisované rozvodní soustavy,
a než nějaká nervová regulace zapůsobí na srdeční
činnost. Uspořádání strukturních změn od nediferencované primordiální tkáně k postupnému vzniku
základních okrsků srdečních "odpovídá sice postupným biochemickým dějům, ale celkové jejich, usměrnění je záhadou, kterou chemie a fysika ani při
dovolání se všech svých energií nedovede vyřešiti" .
Podle Spemana /Embryonic Development and Induction/ zárodkové pole a jeho chování "v situaci" není prostý chemický děj, nýbrž dej analogický dějům psychickým.
Je jistě lákavou myšlenka strukturální komplementarity, která by byla všeobecným základem
vývoje organismů, ježto dnes život, pokud víme,
nikdy nevzniká nově, nýbrž "noví" jedinci vznikají jen co pokračování svých živoucích předchůdců,
ale ten odlitek ve svých prvopočátcích je mnohdy
málo podoben rodičovskému dospělému tvaru a cesta
od těchto počátků je z velké části dána strukturami, jež podle fysikálních a chemických kriterií
ani při nejvetší fantasii nedaly by nám tušiti
možnost a způsob dosažení konečných tvarů, kdybychom nebyli postaveni před nepochybnou skutečnost
tohoto podivuhodného vývoje. Že zde musí být nepřetržitá spojitost všech vývojových fází, spojitost čistě fysikální, hmotná, o tom nelze pochybovat, ale přísné vědecké pozorování jejich sledu
naráží stále na otázky řízení tohoto vývoje, otázky P která bez přibrání nových
h l e d i s e k
by byla neřešitelná.
Spemarmovy pokusy /Experimentelle Beitraege
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zu einer Theorie der Entwicklung, 1936/ potvrdily,
že z jistých míst tkání, z "organiseČních center"
vycházejí účinky udávající směr pro zcela určitý
vývoj zárodku a jeho částí. Podle B. Duerkena
/Entwicklungsmechanik und Entwicklungsphysiologie,
v Handbuch der Naturwissenschaften 1939/ vyskytují se takoví determinační činitelé jen mezi
n i t ě r n ý m i činiteli v organismu, kdežto Činitele realisační, provádějící určený vývoj, nalézáme
nejen ve skupině potřebných činitelů vnitřních, ale i mezi činiteli vnějšími. Působení Činitelů niterných, často ale také činitelů vnějších, je n e p ř í m é , kde primární Činitel rozvíjí svůj účinek zvláštním podrážděním, t v o ř i v ý m
podn ě t e m /Bildungsreiz/. Ten se přenáší v realisačních dějích na místo reakce látkovou cestou,
/chemickými podněty/ a bylo by možno, Že takový
přenos by nastával i u determinujících dějů. Působení organisačního centra se označuje prostě jako
"indukce*1, což je ve fysice čistě energetický děj
bez látkového zprostředkování. "PostaČí-li představa nějaké látkové chemické vázanosti determinační ho působení pro vysvětlení c e l é h o
vývoje, jest ovšem více než pochybno". /str. 703/
"Přímé tvořivé podněty budou asi částečně působeny ve tvaru energie nám dosud zcela neznámé."
Duerken upozorňuje také na působivost c e 1k u při regeneračních dějích, jež jsou srozumitelný jen tehdy, uchová-li si celý zárodek přes
své rozdělení v buiiky svou primární, jednotnou
soustavu. Tento význam celkovosti je podle našeho
mínění dokladem pro působení psychických energií
výměny látek rozsáhlým silovým polem, vznikajícím
v různých oblastech organismu.
Ch,Sherrington /Man on his Nature,2vyd. Univ.Press
Cambridge 195^/ se táže: Mohou fysika a chemie samy ze sebe vysvětli ti, že kulička buněk velikosti
špendlíkové hlavičky stane se za tolik a to-
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lik týdnů dítětem? Obdivuje se dění, které nám ukazuje film o tvoření kostí, pořízený pomocí mikroskopu. Spojená práce množství buněk, při níž se
pohybují tyčinky tvořících se kostí, jakahv dělníci zdvihali trámy lešení, připomíná z á m ě r n é
chování jednotlivých buněk, ba kolonií buněk, uspořádaných do tkání a orgánů. Dojem s d r u ž e n é jejich námahy se dostaví v síle samozřejmé
pravdy. Sherrington pak líčí vývin oka, jež vede
k podobnému úsudku. Co by řekl odborník, kdyby měl
optickou komoru namísto ze dřeva, kovu a skla vyrobit! £ bílku, soli a vody? Právě to však činí počínající zárodek, soustava -to oddělená od svého
rodiče, živící se šíávami 2e své matky, z nichž
bude vytvořeno oko, jehož celé já není na počátku
tvoření ani desítitisícinou velikosti oční bulvy.
Kouzelný obsah těchto šíav vystupuje pod chemickým
jménem proteinů, -tuků a soli* Z nich je 80$ vody.
Názorný popis vývoje oka od malého embryonálního
mozkového puchýřku za účasti nad ním položené kůže objasňuje konečné jeho účelné optické a mechanické zařízení, i spojení na světlo citlivé vrstvy, obsahující 137 milionů zrakových prvků, s mozkem, jenž zprostředkuje účast "mysli" na vidění.
0 vývojových organisatorních činitelích praví
Sherrington: Zdá se, že zárodek je prostoupen nějakým všeobecným neviditelným plánem, jenž nutí
každou z jeho lokalit9 aí je tam původ materiálu
jakýkoli, aby se stala tím , co je tam
v y ž a d o v á n o
jako část
i m m a n e n t n í h o
p l á n u /str,ll6/. Jinde /str.256/, staví se
proti tomu, aby duševno, mysl, bylo nazýváno energií, ale vlastně odmítá jen, "že by se mělo postavit! do jedné řady s teplem, světlem, chemickým
slučováním a jinými jevy energie". Má také zde na
mysli jen duševní děje v užším smyslu, tj. děje
schopné uvědomování, nikoli síly, které jedině mohou ve vývoji představovati onen immanentní plán,
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podle nasi "terminologie psychické energie výměny
látkové a dráždivosti.
Gurwitsch myslí /citováno podle Duerkena/, že
při analyse vývojových dějů narážíme stále na "invariantu", jež z a r u č u j e
specifické spojení prvků v jeden jednotný celek. Vztahy, které mají prvky k této invariantě, jsou vztahy polohové j
tím je dána povaha této invarianty jako "pole".
Otázku výrobce pole nechává otevřenou. Weisz používá této myšlenky pro regenerační děje, a za nositele pole, jež považuje za "souhrn reorganisačních potencí", označuje veškerou plasmu zárodku,
protože jen ta má souvislost skrze celý organismus. Náš pojem organisačního pole neobsahuje tak
těsnou látkovou závislost, ale přiřaděnost k psychofysickému celku organismu ovšem platí i tam.
R.G. Hopkins /194-6/ zdůrazňuje, že dosud není
známo, jak gény určují "vzorce" potomstva. Je toho
mínění, že zde není žádné representace jedna ku
jedné dědičných jednotlivostí v individuálních génech. "Každý gen vykonává svůj vliv na spojení s
celým komplexem genů. Co se skutečně přenáší, je
jistý způsob organi sujícího vlivu, při rovna telné ho
ovšem velice jednoduššímu vzorci výstavby, template, jímž se určuje tvar sněhové vločky. Dědičnost
pracuje spíše používajíc potenčialit než hotových
integrací."
K této myšlence organisujícího vlivu celého
komplexu génů na dědění hodí se zcela dobře náš
pojem psychických energií látkové výměny, jimž
právem přísluší označení potencialit.
Děje růstové a regenerační jsou reakce, na
které nejvíce působí psychické energie výměny
látkové. Cr.V. Schulz /Ueber den makromolekularen
Stoffwechsel der Organismen, Naturwissenschaften
1950, SV.37, str.196 nn./ rozeznává 3 stupně
h i e r a r c h i c k é h o
v y b u d o v á n í
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c e l k o v é

v ý m ě n y

l á t k o v é .

Na spodním stupni, při nízkomolekulární výměně látkové, tvoří se prostředí, kde probíhají
e l e m e n t á r n í
c y k l y . Tyto cykly znamenají stálou výměnu látkovou, pohybující se v
kruhu. Makromolekuly proteinu jsou nestálé, mohou se tvořiti a trvati jen v soustavě, kde s reakcemi synthetickými jsou spojeny reakce dodávající chemickou energii. To se děje v elementárních
cyklech, kde např. chemická energie výměny látek
působí na jeden ferment, aby se umožnilo sloučení aminokyseliny s kyselinou fosforečnou, a z této sloučenitoy povstane působením dalšího fermentu žádaný protein, jehož zpětný přechod v aminokyselinu zůstává vyvážen novým stejným zásahem
fermentu prvého za přínosu energie výměny látek,
čímž se zahájí nový stejný koloběh. Úlohu druhého fermentu přejímají u proteinů asi kyseliny
nukleové, ale synthese se uskutečňuje jen když
je zde již "modelová molekula" proteinu, stejně
jako synthese polysakcharidů se děje jen, je-li
přítomno něco Škrobu. / 0 strukturální komplementaritě při složitých reakcích růstových jsme již
jednali./
Na tomto spodním stupni výměny látkové rozeznává G-.V. Schulz ještě "energetickou" výměnu
látkovou, při níž se uskladňuje energie uvolňovaná při kvasivých a oxydačních dějích, a "základovou" výměnu látkovou, jež poskytuje stavební
materiál pro makromolekulám! synthese /aminokyseliny, cukry a purinové zásady./ Všechny chemické děje tohoto stupně jsou řízeny, fermenty vysoké specificity.
S t ř e d n í m
stupněm je strukturální
výměna látková. "Aby vznikla makromolekulám!
látka přesně definované chemické struktury, musí v příslušném fermentu nebo fermentové sousta-
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vě býti ona struktura nějakým způsobem předem utvořena." Schulz upozorňuje na obtíž vylo žiti
vznik takových "matric", pro něž také by již musily zde být matrice, což by šlo do nekonečna.
Pokládá za myslitelno, ze se vždy k sobě ulosí
molekula bílkoviny a kyseliny nukleinové, a na
tomto komplexu že se přivedou aktivované aminokyselinové molekuly do "správného" proteinového uspořádání a pak se v sebe uzavrou.
H o r XL í stupeň výměny látkové má za úkol
její ústřední řízení. "Je to soustava matric, kterou z vetší části můžeme ztotožniti se souhrnem
genů. Má dvě jasně oddělené funkce, totiž
výrobu fermentních bílkovin a výrobu svou vlastní. Matrice, které řídí horní stupeň látkové výměny* vyskytují se ve formě jedné makromolekuly."
Zde se podle G.V. Schultze uplatňují chemické,
morfologické i biologické jevy řízení, zde jsou
význačnosti života. Jak si ale máme představit!
toto ústřední řízení? Schultz varuje před tím, aby
se vnášely sem psychologické představy /svobodná
vůle/ nebo pojmy thermodynamiky /entropie/. Odmítá také pojem "specifické Životní síly, poněvadž
síly patří předem do oblasti fysiky." Co nám je
dosud v oblasti životních dění nevyřešeným problémem, je jev pořádku /Ordnungsphaenomen/, uchylujícího se od statisticky očekávaného." Za pořádkem
však podle našeho a obecného mínění musí státi síly, které jej tvoří a udržují, jež však, jak jsme
viděli, u životního pořádku nenáleží fysice, jsouc
příliš jemné pro její měřítko a methody.
Podle R. Wagnera /Biologische Regelung und
Gewebsbildung, Naturwissenschaften 1957 »seš, 5/,
platí počínaje buněčným dělením v žijících organismech až po nejvyšší psychické funkce společný
základní princip " b i o l o g i c k é
ú p r a v y " . Každá pro život důležitá provozní veličina
která má býti udržována konstantní, jest trvale
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hlídána. Každá její úchylka od stálosti se zjišituje cítícím zařízením /Fühler/, tykadlem, a hlásí
se ústřednímu místu, odkud má být zahájena úprava
oné veličiny na žádoucí hodnotu. Všechny takové uprávující soustavy působí zpětně samy na sebe.
R. Wagner jmenuje je udržujícími pravidly /Haltregeln/. žijící protoplasma má v sobě "tendenci" k
výběru látek pro organismus potřebných z okolního
prostředí. V buňce jest oním cítícím zařízením a
zapínacím článkem /Stellglied/ regulátoru výměny
buněčné jádro.
Podle našeho soudu musí býti taková hlídací
a upravovací zařízení vybavena energiemi dráždivosti protoplasmy, jež umožňují zjištění a integraci
potřeb organismů a zahájení ochranných opatření
výměny látkové na patřičných místech. Chemické síly "by na tak složitá opatření bez jemnějších vyŠSích pokynů nestačily.
Také bližší pozorování prostupnosti biologických blan nás vede k závěru, že k vysvětlení řízení této propustnosti nestačí zákony osmosy, neboí
se tam provádí také přenos chemické látky proti
osmotickému spádu, z nižšího na vyšší chemický,
pokud se týče elektrochemický potenciály k čemuž
je zapotřebí spojení s "energetickým nositelem
/carrier/" /Rosenberg/. Spád se udrží vnějším přínosem energie. Podstatným pro takovou stacionární
soustavu je uspořádání fermentů na membráně„ Jen
tak je možno, že např. fysiologické rozdělení
draslíku a sodíku v erythrocytech se selektivně
mění, a jejich dva různé alkalické ionty o stejném
náboji současně jsou dopravovány v protilehlém
směru proti koncentračnímu spádu« Na mechanickém
vzoru takové složité dopravy ukazuje W„ Rummel
/Energetik der Organisation selektiver Permeation,
Naturwissenschaften 1953/40 9 seŠ o 10/, že jen obtížným výzkumem záběrného mechanismu s trasmisí
můžeme dospěti k poznání oné selekce9 k čemuž
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však máme ještě daleko- A pak ještě bude podle
naš eho mínění nutno doplniJti tuto analo gii po třebou pohonné síly záměrně pracující, a tou mohou
být jen jemné energie vystihující potřebu organis
mů.
Můžeme zde také poukázati na pohyb kapalin
a živin v rostlinách /Fr. G-essner, Die Leistungen
des pflanzlichen Organismus, Handbuch der Biologie, vyd. Bartalanffy 1950/. Ssací schopnost koře
nů se přizpůsobuje vlhkosti půdy a rozdíl osmotic
ké hodnoty se upravuje přijímáním solí. Voda v ko
řenech přechází částečně z buněk o vyšší ssací
schopnosti do buněk s nižší takovou schopností.
Záhadou je, proč a jak předávají živé buňky kořenů rostliny vodu neživým jejím cévám? Selekce se
provádí přijímáním živin rostlinou v jiném poměru
než jaký je ve vnějším roztoku. Přijímání živin
kořenem závisí také na osvětlení výhonku. Jak dostává kořen o tomto osvětlení zprávu? Nahromadění
živin proti silnému osmotickému spádu je ve spoji
tos ti s dýcháním. "Přijímání látek rostlinou může
me jen tehdy správně posuzovati, chápeme-li je ja
ko aktivní výraz života ... Důvod pro to, že dodnes můžeme o tom málo říci, spočívá v tom, že
máme zde co činiti právě se základními jevy života... Pochopiti naplno, jak rostlina látky přijímá, znamenalo by vyřešiti velkou část záhady života. 11
Ano, výměna látková u rostlin je také ovládá
na silami, které celé jejich fysikální a chemické
dění účelně řídí. S obdobným zjevem setkáváme se
také u jejich dráždivosti.
Chtěli bychom zde ještě poukázati na množení
rostlin řízky větévek a úkrojky listů. Uřízněme z
jara mladý prut rybízu nebo vrby a je-li dlouhý
rozdělme jej na kousky přiměřené délky, obsahující několik listových pupenů. Nastrkejme tyto kous
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ky mělce do vlhké půdy. Co se stane? Kambiové buňky řízku obložené zemí si řeknou; "Jsme odděleny
od svého dosavadního zdroje živin, nezbývá nám nic
jiného, než abychom se postavily na vlastní nohy.
Místo kůry a dřeva budeme nejprve vyrábět kořeny,
jež nám budou dodáváti živiny z okolní země a pak
budeme moci se vrátiti ke své obvyklé činnosti,
vyráběti zase kůru na venek a dřevo dovnitř a totéž budou činiti i ostatní buiiky našeho druhu, až
vyrobíme celý keř nebo strom." Tato jejich fiktivní "úvaha" byla správná a výsledek se dostaví,
řízky porostou a dají vznik novému samostatnému
jedinci jejich botanického druhu. To vše se děje
automaticky podle potencí buněk, jakmile nastane
potřeba nové jejich orientace, a vyskytnou-li se
vhodné podmínky v jejich okolí, o čemž se buňky
záhadně doví.
Zahradník dovede těch sil bohatě využitkovati, např. vypěstuje z ústřižku listu begonie rex
celou nádhernou rostlinu, hýřící stejnou kombinací barev jako rodičovský list. Co by si počal i
nejučenější chemik s oněmi řízky rybízového nebo
vrbového proutku a s kouskem begoniového listu v
laboratoři sebe lépe vybavené a tak rozsáhlé, že
by se do ní vešel celý velký strom, kdyby mu nepomáhaly ony' životní síly, které uznati nechce,
ale které se podle našeho názoru projevují v celé
látkové výměně organismů? Nestačí již tento jediný
příklad k důkazu správnosti našeho názoru?
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Kapitola VI

DRÁŽDIVOST PROTOPLASMA
VZRUCHY A JEJICH VEDENÍ.

Zabývali jsme se dosud životními zjevy hlavně potud, pokud nám poskytují markantní doklady
pro zásahy nej jemně jSich energií do výměny látkové, energií, které nejen nejsou dosud prozkoumány,
nýbrž po našem soudu fysikálně se přímo zjistiti
nedají a podle našeho roztřídění tvoří první druh
psychických energií. Jsou Činný v každém organismu a mají největší podíl na jejich budování a trvání. Tato rozšířenost na všechno tvorstvo sdílí
s nimi energie dráždivosti, jež rovněž těsně spolupracují s fysikálními silami, činnými v organismech. I při dráždivosti jsou např. reversibilni
změny polohy molekul a tkání z nich utvořených
/např. smrštění svalů/ prováděny podle fysikálních
zákonů pružnosti a pod. , ale podněty k takovým změnám vycházejí namnoze ze zdrojů, kde primární příčinu fysikálně zjistiti nedovedeme, ani kdybychom
pak přenos této primární energie a její zesilování v biologických strukturách mohli siedováti fysikálními methodami. Ale ani to není jisté, že by
se neděl tento přenos snad někdy též v silopolích
jiné než elektromagnetické povahy, po případě povahy sice elektromagnetické ale dosud pro přímé
fyaikální zjištění příliš jemné.
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Vlastní lokomoce, pohyb s místa na místo celého
organismu nebo alespoň jeho částí je významností
téměř všech živých bytostí z říše živočisstva a
namnoze i rostlinstva, a je zprostředkována onou
všem organismům v zásadě společnou látkou, nazývanou přes její různé složení souhrnným názvem
protoplasmy. Již u těch organismů, u kterých není
protoplasma rozlišena v četné buňky, jnapř. u pseudopodií amoeb, pozorujeme podobné dráždivé pohyby jako u složi"tých organismů s pohyblivými končetinami. U oněch jsou ovšem pohyby v přímějším
vztahu k vnějším podnětům než u těchto, kde po
případě jsou pohyby řízeny podněty čistě vnitřními. Mluvíme—li nyní všeobecně o dráždivosti, nemáme prozatím na mysli účinky vnějších podnětů
na smyslové orgány jako u počitků, ani děje, které ke svému uskutečnění potřebují zvláštní nervové soustavy, jako typické reflexy, nýbrž primitivnější způsob odpovědí organismu na různé vlivy, v první řadě na vlivy vnějšího světa, ale
způsob ten často je hodně překvapující a velice
se liší od toho, čemu jsme uvykli u neživých přírodních látek. Drášdivost je vázána na protoplasmu a mizí bezpodmínečně smrtí organismu.
Jednosměrným vnějším podnětem jsou vyvolávány pohyby volných jedinců /mikroorganismů/ nebo
volných součástí buněčných, nazývané taxie /Pototaxie, chemotaxie atd./ nebo ohyby orgánů rostlin, zvané tropismy; všesměmým podrážděním vyvolané pohyby rostlin slují nastie. I když u mnohých tropismů možno míti za to, že jsou způsobeny vlivy čistě fysikálními, připomínají nám
taxie z velké části pohybové odpovědi organismu
na podněty jemu prospěšné a škodlivé. K nastiím
patří dráždivé pohyby pevně přirostlých dílů
rostlin, které jako tropismy jsou vyvolávány nestejným prodloužením stran orgánu, jejichž směr
uhnutí však na rozdíl od tropismů není v žádném
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vztahu ke směru podrážděni. Výsledná poloha orgánu není určována vnějším podrážděním, nýbrž samou rostlinou, v níž na příslušné mechanismy působí i mnohé příčiny vnitřní/Kavlna, Vzrůst, pohyby a rozmnožování rostlin. 1942/ Seismonastie
citlivky, sklopení lístečků při otřesu i jen jediného, je typu "vše nebo nic", s nímž se v nervové soustavě často setkávámej pohyby ty snad nastávají změnou propustnosti buněčné blány, podnětem je deformace buňky otřesem. "Nevíme však,
zda deformace buňky působí přímo na plasmu, vyvolávajíc sekretorické děje, které by mohly vésti
k bezprostřednímu přechodnému rušení polopropustnosti, Či představuje-li pozměnění propustnosti
nějakou nepřímo vyvolanou drázdivou reakci. /Rawitscher, Reizerscheinungen der Pflanzen. Nastien. Handbuch der Naturwissenschaften/. Tato druhá možnost je pravděpodobnější, poněvadž stejný
účinek lze vyvolati také chemicky a elektricky.
Také rozšíření místního podráždění na celou rostlinu svědčilo by pro vstup jemnějších energií,
ba celé jejich soustavy mezi ono mechanické podráždění a biologický jeho účinek. F. Gessner
/v citovaném již pojednání Die Leistungen des
pflanzlichen Organismus v Hdbch der Biologie 1950/
pronáší náhled, že jednotlivé fysiologické děje
v rostlině jistě úžeji mezi sebou souvisí, než
dnes tušíme. "A přece zůstala rostlina u porovnání se zvířetem státi na nejnižším stupni tvoření
celku, neboí její části zachovaly si dalekosáhle
svou samostatnost,
proto není u rostliny
zapotřebí řízení životních dějů, u ní nemůžeme
mluviti o duši, poněvadž duševní děje známe jen
u vysoce organisováných zvířat."
Zmíněné taxie jsou společný nejnižším zvířatům i rostlinám - mezi nimi oběma jsou ostatně
na nejnižších stupních taženy hranice dosti libovolně - a drázdivost projevující se taxiemi
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dává tušiti vysoký orgarxisační stupeň oněch primitivních jedinců, jejich organisace je již schopna
sloužiti
oněm jemným silám, které
ú č e l n ě
reagují na vnější podněty tak, že podporují nebo
ochraňují život jedincův, a je základem jiných záhadně jšleh úkonů, kde již zřejmě vidíme samovolné
pohyby buzené a řízené niternými podněty, které
právem můžeme nazývati duševními. Přechod mezi jevy dráždivosti a instinktivním chováním jedinců
je tak povlovný a na nejnižších stupních tohoto
chování takřka neznatelný, že jsme jistě oprávněni shrnouti zvláštní síly v obou těchto případech
působící do jedné kategorie, a že ta kategorie
náleží duševnu, o tom nás neponechává v pochybnosti povaha instinktivních úkonů u výše organisovaných tvorů, jako Členovců, do kterýchžto úkonů
vstupují někdy podněty, vyvěrající zjevně z vědomého usuzování a tam jako rovnocenné se slučují s
vrozenými vlohami. Tato souvislost mezi dráždivosti protoplasmy a instinktivními pohyby, instinktivním chováním a zásahy vůle při něm na podkladě
poznání vnější situace naznačuje nám cestu vývoje
duševna v živém tvorstvu. Energie poznání a energie vůle vyvinuly se z energií dráždivosti, a energie dráždivosti samy povstaly podobně, jako
při vzniku živých bytostí se vyvinuly energie ovládající jejich látkovou výměnu, /viz kap. II/
Síření podráždění v nespecialisované protoplasmě i ve zvláště upravených buňkách /např. v
nervových vláknech/ je jistě v zásadě totožné,
neboí i u jednobuněčných organismů musí zde býti
jemné struktury, které slouží tomuto šíření podráždění stejným způsobem jako u výše vyvinutých
tvorů nervová soustava. V té můžeme postup vzruchu sledovati pozorováním změn elektrického potenciálu v jejich makrostrukturách, ale nesmíme
přitom zapomínat!, že elektrické zjevy jsou zde
jen doprovodnými stavy a přesuny, a jimi nemůže-
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me poznáti p r a v o u
povahu
v e š k e r é
přenášené energie, jez, jak jsme již dostatečně
doložili, zahrnuje také jemnější složky, než těmito složkami vzbuzené elektrické potenciály,
právě tak jako nemůžeme poznati z elektroencefa1 o gramů, povahu duševních dějů, i když vznik a zastavení mozkových vln alfa a beta s těmito ději
zřejmě souvisí. A usměrněný přenos podráždění v
nespecialisované protoplasmě je nám dokladem pro
fysikálně nevýstižné řízení jeho šíření.
"Velké rozšíření elektřiny v živé přírodě
vedlo k domence, Že život je elektrické dění. Nyní víme, že výroba elektřiny v organismech je jen
výrazem životního dění." /F.Orlich, Elektrisitatserzeugung durch Organismen, v Hdbch der Naturwissenschaften/.
Stav protoplasmy před podrážděním můžeme povasovati za stav poměrného klidu, při něms se uskutečňují životní děje podle niterného řízení
tak, že látková povaha soustavy celkem se uchovává nezměněna. R. Dittler /Reizbarkeit tierischer
Gewebe, Hdbch der Naturwissensehafteiy^ míní, že
při vzruchu nenastanou děje nového způsobu, nýbrž
se děje patřící ke klidové výměně látek se zrychlují k rychlosti výbojům podobné* Vzruchové děje mohou se však týkati i jen fysikálních změn
soustavy bez látkové výměny a všechny "výboje"
mohou působiti primární síly jemnější než elektrické} jejich "pole" se tak dostane do styku s
elektromagnetickými poli, jimiž je obklopena každá soustava v organismu i ve svém
"klidovém"
stavu pro neustávající látkovou výměnu a elektronové pohyby svých atomů. Tak např. vedení vzruchu
v nervech je nesporně v souvislosti s ději chemickými, cos je podepřeno v určitých případech
zjištěním cholines terasy jako nerozlučného průvodce vzruchového postupu. Základem vedení byl by
činnostní potenciál, a v chemických změnách k ně-
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mu vedoucích, by bylo nezbytným článkem uvolnění
a odstraňování acetyleholinu. Inaktivace této látky může se uskutečniti v několika milióntinách
vteřiny. /Nachmanson./ Ale i tento mechanismus může sice býti nástrojem pro přenos psychických energií, není však proň cestou jedinou. Je myslitelno, že jako elektromagnetické vlny mohou se šířiti prostorem naplněným hmotou v jakémkoliv jejím skupenství .nebo i prázdným /snad jen. etherem
naplněným/, tak i nervové vzruchy mohou vzbuditi
a vysílati elektromagnetické nebo ještě jemnější,
psychické vlny, pro jejichž příjem by v příslušných tkáních - nehledě na spojení nervovými vlákny a pod. - byly v pohotovosti náležitě naladěné
a naladitelné přijímače, totiž na hmotném spojení
nezávislé zvláštní styčné body. Bez takového složitého přenosu vzruchu by bylo uchování specificity podnětu při vnímání nemyslitelno.
Cistě chemickofysikální definici vzruchu podává V. Laufberger, /Vzruchová theorie, 1947/.
Nervový vzruch je podle něho postup chemických
dějů z molekuly na molekulu; rozhodující děj při
tom je bučt ionisace draslíku nebo jiný podobný
děj, jehož následkem je pak změna dipolového momentu nosné bílkoviny a patrně mikrodielektrické
konstanty v rozhraní dvou vrstev proteinu. Tyto
změny jsou nutně doprovázeny změnami v lokálním
poli elektrických silokřivek. Vedle obvyklých
vzruchů nervových zavádí Laufberger ještě vzruchy
svalové a Čidlové, podle toho, co je anatomickou
nebo funkční jednotkou pro ten či onen vzruch.
U nervového vzruchu je tou jednotkou neuron, pro
svalový vzruch svalové vlákno a pro Čidlové vzruchy tyčinky a Čípky sítnice, bolestivé body, čidla pro hlubinnou citlivost, dotekové body, Cortiho přístroj a tepelné body. "Vlastní čivé buňky
musí opět míti prvky: přeměňující a vzruchotvorné. Z pomocného ústrojí přichází do Čivé buňky
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ještě energie podnětová, tj. energie tělu cizí,
na př. světlo, jež dopadá na sensitivní látku,
která cizí energii absorbuje a přemění na energii
jinou, dosud blíže neznámou. Podobně se mění i
mechanická a ostatní energie."
Vzruchem svalovým nazývá laufbergerova
"vzruchová theorie" vlnu stahu jednotlivého svalového vlákna provázenou vlnou potenciální a vysvětluje jej cyklickými chemickými změnami. Zde
se uplatňuje též fysikálni proměnlivost vláken,
mechanické zkrácení nebo napětí a uvolnění, pak
vzrůst nebo pokles elektrického potenciálu a teploty. Vzruchy svalové se vybavují z podnětů
nervových vláken.
Také Jaromír Hrbek se pokusil o formulaci
nového schématu činnosti nervového a neuropsychického systému. /Problém center a lokalisace
funkcí nervových a psychických, v časopise čes.
lékařů 1949, Č.l. a "O významu Pavlovovy reflexologie" 1949/. Vzruch jakožto řetěz dějů vyvolaný
v nervovém ústrojí nějakou změnou prostředí, podnětem, je reversibilní výkyv dynamické rovnováhy
specifických biostrukturálních dějů, postupujících po určité reakční oblasti, a je totožný s
tzv. funkcí příslušného úseku této oblasti. Funkce představuje neoddělitelnou jednotku morfologicko-činnostní. Postup vzruchů je řetěz dějů, v
němž předchozí děj je podmínkou, vybavítelem nejblíse příštího. Jednotlivé neuroreakce stojí v
jistém vztahu k jiným. Vzruchy v každém úseku
reagující oblasti mají společný specifický ráz
a jsou rovnomocnou fází postupujícího řetězového
děje celé reakce. Ani u obyčejného reflexu nelze
proto mluviti o jeho centru, o lokalisaci reflexu do určitého centra. Tím méně ovšem lze souhlasit! s představou center a lokalisaci u funkcí vyšších, zejména neuropsychických. Reakční
oblasti tak složitých úkonů jako např. řeči, slu-
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chu, nálady, paměti a vědomí, jsou ovšem rozsáhlé
a složitě uspořádané. Vzruch, tj. činnost biostruktur, skládá se z celé řady řetězových dějů, a to
jak ve smyslu horizontálním /parallelní děje na
téže hladině a v témž analysátoru/»
Wolfgang Köhler pokládá za přijatelnou domněnku, že vjemy jsou "asociovány" s elektrickými
proudy v nervové soustavě. Na mezních plochách
/interface/ nastává při vzruchu koncentrace iontů,
ty jsou tam adsorbovány, čímž vznikají elektromotorické síly. "Přijde-li vzruch na konec nervového vlákna, vyloučí se tam chemická substance, nějaký neurohumor, do okolního prostředí a dostihnuv jiný neuron, nebo efektor, povzbudí tyto další
orgány. Köhler předpokládá, že tomu jest tak i v
ústřední soustavě. Nervové vzruchy jsou vlny aktivity. Jednotlivé vlákno vodí normálně vždy vlny
dané intensity, se vzrůstající intensitou podněim
nemění se stupen podráždění vlákna, nýbrž počet
vln vláknem procházejících za jednotku času vzrůstá v určitých mezích. /W.Köhler, Dynamics in
psychology 1940, str.73»/
Jedině chemické reakce jsou podle Köhlera
schopny oné rozmanitosti, která např. umožňuje,
aby vzruchy docházející ze sítnice do zrakové kůry, představovaly tam všechny vlastnosti sítnicových podnětů. /W.Köhler, The Place of Value in a
World of Facts 1938, str.212/.
Hubert Rohracher /Die Arbeitsweise des Gehirns und die psychischen Vorgänge, 1953./ definuje vzruchy jako elektrochemické děje, které
vznikají ve smyslových nebo gangliových buňkách
a nervovými vlákny jsou dále vedeny. "Jaké elektromagnetické děje to jsou, zůstává problematickým" /str. 34/- "Vzruchové děje, které jsou^základem psychickým pochodům, projevují svůj účinek pravděpodobně v elektrických kmitech beta.

52
Tím zjištěním je velice mnoho získáno, neboí elektrické kmity jsou síly neobyčejně jemně odstupňováné a modulace schopné, k nejpřesnějáím
výkon&m upotřebitelné, jež umožňují nepřehlednou
mnohonásobnost pozměny, což musíme požadovat od
základů vědomých zážitků" /str.42/.
Otázku, pozŮstává-li vzruch v elektrochemických dějích, či je-li dějem vlastního druhu, ponechává Rohrracher otevřenu, ale pokládá za možné, že "vzruch představuje vlastní tvar energie,
k jejímuŽ zaznamenávání věda ještě nemá žádné methody» /str.45/.
V r.1939 vyslovil Rohracher přesvědčení, že
u nervového vzruchu jde o zvláštní síly, o formu
energie, která se liší ode všech jiných přírodních
sil. V nynější knize chce "vystačiti se známými
již kvantitativními znaky nervového vzruchu" a
proto omezuje své hypothesy na elektrickou složku
vzruchu a uznává jen takové jeho vlastnosti, které by mohly dojiti náležitého výrazu za náležitě
zjemněných method v obraze akčního proudu za průchodu vzruchu jedním vláknem /str.46/. Vzruchy se
mezi sebou liší jen časovými znaky, totiž frekvencí a tvarem vlny» ale ne kvalitativně /str.47,49/.
Ze chemicko-elektrická složka ve vzruchu a
v jeho vedení hraje při nejČetnějších životních
úkonech velice důležitou a energeticky převládající úlohu, o tom nás fysiologie nenechává v pochybnostech, ale Že by tato složka postačila k
vysvětlení možnosti i jen jednoduchých vědomých
zážitků nebo alespoň - jak jsme viděli - růstu a
dráždivosti u organismů, o tom nás nepřesvědčí
ani pestrost možných chemických reakcí, ani v úvahu přicházející kvantitativní různosti elektrických proudů a vln. Doplnění elektrických a chemických dějů u vzruchů zásahem jemnějších energií,
vyjadřujících i ty nejpodrobnější kvality podnětů
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je nezbytné. Budeme mít příležitost více o tom
promluviti, až budeme projednávat! otázku počitků.
a vjenrŮ..
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Kapitola VII

ZÁKLADNÍ BIOLOGICKÉ JEDIfOTKT.
BUŇKA A JEJÍ ORGANITY .
GENY.

Všeobecným strukturním rysem všech, organismů
je výskyt buněčného jádra obklopeného cytoplasmou.
Téměř všeobecně je celistvost takových struktur
zdůrazněna vytvořením více nebo méně vyznačené
blány buněčné, která sice vyjadřuje jejich individualitu, ale není na závadu ani jejich dynamickým nebo látkovým výměnám s jejich okolím, ani
jejich trvalému slučování ke spolupráci s Čettnými
buňkami téhož organismu ve tkáních nejrŮznějšího
určení, z nichž celý organismus je vybudován. Povrch buněk, a zvláště rozhraní mezi nimi bývá dějištěm jednak selektivní výměny látkové, podivuhodně řízené tak, aby skrze ni bylo dosaženo vývojových cílů každého jedince, jednak přenosu dráždivých podnětů a vzruchů.
Vlastní životní děje růstu a drázdivosti mají za svůj hmotný podklad nitro buňky, ale nemůže
být o tom pochybnost, Že zejména děje dráždivosti
potřebují ke svému rozvinutí širšího podkladu,
než jakým je jediná buňka a že jsou jim jednotným,
snad i proměnlivým a střídavým podkladem celé skupiny buněk s energetickými poli, která je obklo-

55

pují.
Můžeme mí ti za to, že pravidelně celý obsah
buňky, pokud zcela nebo z části netvoří zásobní
stavební materiál pro makromolekulám! synthese
ani lešení pro zpevnění tkání, účastní se na životním dění, třebas nikoli nepřetržitě, povětšině
však velice dynamicky. Ale některým buněčným součástkám jsou přiděleny úkoly z hlediska organisace životních dějů obzvláší důležité. Ve stavu poměrného klidu můžeme v buňce jasně rozeznávat! celistvé jádro od cytoplasmy, ale v období největsí
aktivity, ve stadiu buněčného dělení, se přechodně
rozplétá jádro v chromosony, hranice mezi ním a
cytoplasmou se stírá, aby nakonec opět se jasně
rýsovala* V tomto pro růst organismu a vznik jedinců nových důležitém úkolu vidíme, že spolupráce
celého buněčného obsahu je těsně sjednocena a sladěna, a že patrně Žádné buněčné součástce nepřísluší zcela výlučná, ostatním nadřazená funkce. O
řízení této spolupráce jsme se již dříve zmínili
v kap. IV.
Výzkum dědičnosti však zdůraznil význam jádra, jeho chromosomů a genů, pro přenos druhových
znaků, a snad až příliš velkou úlohu při "tomto
přenosu přisoudil genům, aniž si však všímal jejich opravdú životní, v našem smyslu psychické potence.
2e by jenoaa geny byly nositeli znaků dědičnosti, se v poslední době zase popírá. /T.M. Sonnenborn, Beyond the gene, Science in Progress,
1951/. Také v cytoplasmě leží částice a struktury,
jako chloroplasty, mitochondrie, centrioly, blefaroplasmy, kinetosomy, některé z nich snad s genovými vlastnostmi a pak neviditelné cytoplasmické
geny, řídící dědičnost, a mimo to mohou některé
případy cytoplasmické dědičnosti souviset! se
střídavými stacionárními soustavami cytoplasmy
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/steady state systems/ a se vzájemným jejich tlumením, innibicí, "při čems by cytoplasmické řízení pracovalo s e b e u d r ž u j í c í m i
reakcemi, patrně na chemické hladině, Tyto reakce by
vlastně určovaly, které z řady jádrových genů se
uplatní.w
Jen s fysikálního stanoviska se zabýval povahou jádrových genů. B. Schrödinger /Was ist Leben, Bern 1951/. Gen má obsah krychle, jejíž hrana měří asi 300 if , nemůže proto obsahovat! více
než jeden milion nebo několik milionů atomů, což
je počet příliš malý, než aby se při něm mohly uplatňovati statistické zákonitosti, jež by jeho
chování řídily. Přesto zachovává, gen po nesčetné
generace svou úplnou čtyřrozměrnou základnu, což
je umožněno jen tím, že ^ n nebo celý, četné geny
obsahující Chromosom je
pevným tělesem, jež
na rozdíl odí nerostných krystalů, u nichž se periodicky opakují stále stejné vrstvy, roste aperiodicky přijímáním nových vrstev s dosavadními nikoli totožných. Je tedy gen
a p e r i o d i c k ý m
k r y s t a l e m .
Toto čistě fysikální
pojetí genu vyneslo Schr&dingerovi Oparinovu výtku, že takový aperiodický krystal by byl mejneživější věcí, jakou si lze myslit. Onu aposici aperiodických vrstev Schrödinger blíže nevykládá, ale
mohli bychom si ji představit!, ač jen neúplně,
podle strukturální "komplementarity", o níž jsme
mluvili v kap. IV, ale co činí SchrOdingerŮv aperiodický krystal opravdu neživotným, je to, že
ponechává nepovšimnutu psychickou stránku života,
jež kromě hmotných prvků je
p ř e n á š e n a
na nově vznikající jedince jisté ve spojitosti s
přenosem hmotných základů při oddělení zárodku od
rodičovského jedince. Gen musí chováti síly, které
jak jsme viděli v kap. II, umožnily onu stále pokračující rovnovážnou látkovou synthesi a destrukci, která doprovází vývoj a trvání každého orga-
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nisrnu. Jsou to všeobecně psychické energie výměny
látkové a dráždivosti, jež mohou však být údělem
jen zcela určitých hmotných struktur, velice složitých a sotva srovnatelných s naši představou o
nerostném krystalu. Je-li gen jen jedinou makromolekulou, musí to být molekula s nesmírnou strukturální mnohostranností, má-li sloužiti dědičnému
přenosu přerůzných těch tvarových a funkčních základů, s jakými nás seznamuje výzkum dědičnosti.
Sonneborn míní, že za reprodukce je přenášen
genetický materiál i se zvláštním "pravidlem reakce". Toto pravidlo znamená různé odpovědi za
různých podmínek, i když se nemění příslušný genetický materiál. Cytoplasmický a jádrový materiál
se navzájem ovlivňují a řídí. Rysy, které se vyvinou, jsou výsledkem interakce mezi oběma těmi
složkami genové soustavy.
Jaderným genům se přiznává řízení specificity enzymů. Cytoplasmovým genovým mechanismům přisuzuje Sonneborn kromě již uvedeného určení, které geny se mají uplatni ti, ještě úkol poskytnouti
zvláštní
s e b e u c h o v á v a j í c í
m o l e k u l á r n í
ú t v a r
- patrně ve smyslu
strukturální komplementarity, neboí zdůrazňuje
nutnost přesné lokalisace mezi částicemi, které
jsou nositeli enzymů. Potřeba spolupráce jádra a
cytoplasmy při reprodukci vede jej k závěru, že
"nějaký organisační rys protoplasmy je také částí
genetické soustavy buňky". Jakým způsobem máme si
vysvětlovat v protoplasme vznik zvláštních energií, jež dovedou řídi ti látkovou výměnu a jsou
tudíž nadřazeny chemickým reakcím, vyložili jsme
v kap» II a III. Tyto energie jsou oním všeobecným organisaoním rysem protoplasmy, jenž se uplatňuje i při spolupráci genového materiálu.
Schrödinger vykládá pozměnění normálních genů při vzniku mutací podle Delbrttcka ionisací na-
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stalou v kritickém objemu genu, zahrnujícím asi
1000 atomů.. Mechanismus primárních dějů při vyvolávání řady biologických reakcí na záření vykládají
Riehl, Tymofějev a Reszovský /Mechanismus der ionisierenden Strahlungen auf biologische Elementareinheiten- Naturwissenschaften 1951, str. 625/ podle
principu zásahu, ale i pak zůstává nevyřešen mechanismus reakcí primárním dějem vzbuzených. Podle
Sommermeiera /Treffertheorie. Naturwissenschaften
1951,str.289./ přenáší se z místa zásahu
n o v ý
řád
na celý zásahový okrsek. Riehl i Sommermeier
přicházejí k hranici, kde fysikální výklad ustává a
kde je zapotřebí dovolati se biologických sil upravujících tento "nový řád". A určují-li pouhé kvantové skoky určitých jednotlivých molekul buněčných
veškeré životní funkce buňky /Jordan/, může se to
dít jen při těsné spojitosti jejích obsahů, jež musí býti tvořena a řízena velice jemnými silami, právě jen pro živé buňky významnými. Schrödinger mluví
o "jiných fysikálních zákonech", živá hmota prý se
nevyhýbá nyní ustaveným fysikálním zákonům, řídí se
však pravděpodobně jinými fysikálními zákony, jež
budou tvoři ti právě tak integrující část této vědy
jako zákony nynější, jen až je jednou náležitě poznáme. /Srovnejme s tím i v kap.l uvedené programové prohlášení moderních materialistů, Sellars:
Phylosophy for the Future./
Podle našeho mínění budou se musiti tyto zákony, jež teprve mají býti poznány, zabývati s jemnějšími energiemi, než jaké se dají popisovat! tak jako energie fysikou pro hmotné dění již uznávané, a
lví podíl při jejich popisu připadne psychologii.
Podle p. Jordána /Die Physik und das Geheim^nis des organischen Lebens 1948/ musí mí ti žijící
organismus takové strukturní poměry, kterými mi—
kro fysikální jednotlivé akty stanou se pro reakce
organismu určujícími. Žijící buňka má skutečně takovou povahu zařazení zesilovačů, že dovede jednotlivému mi kro fysikální mu aktu umo žni ti m akrofysikální účinek. V žijící buňce děje se řízení /Steu-
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erung/ a její celkové reakce jsou závislé na velice citlivé řídící soustavě, jez je mikrofysikálním útvarem.
Dovolávaje se Flanckova spisu "Dynamische u.
Statistische Gesetzmässigkeit", přichází Schrödinger k závěru, že klíč k porozumění životu dlužno
hledati v čistém mechanismu, podobném hodinovému
stroji ve smyslu oné práce Planckovy. Tam totiž se
Planck snažil o převedení dynamických zákonů platných pro mikrofysikální děje /posuny molekul a atomů/ na děje makro fy sikálnl /jako jsou pohyby
planet nebo hodinového stroje/, řídící se zákony
statistickými* Strojová zařízení mohou pracovat!
dynamicky, protože sestávají z pevných těles. Organismy se jim podobají v tom směru, že jsou zakotveny v pevném tělese, aperiodickém krystalu,
"jenž tvoří dědičnou substanci a je chráněn proti
nepořádku z "tepelného pohybu". My vidíme ochranu
proti všemu nepořádku v usměrnění všech chemických
a fysikálních reakcí v organismu oněmi proň význačnými silami, jejichž přenos při množení musí
ovsem prostředkovati také geny, aperiodické krystaly, ale ono potřebné zakotvení spatřujeme v
celkovosti organismu, kde fysické i psychické síly působí v harmonické spolupráci.
Již zárodečná buňka musí mí ti strukturální
složitost, jež ji Činí schopným nositelem příslušných vývojových tendencí a potencí* buiíka, ze
které, nebo buňky, ze kterých povstává tato zárodečná buňka, musí tuto složitou strukturu vytvořiti a tím poskytnout! této buňce stavební materiál
vysoce specialisovaný, a s ním na ni převésti také zmíněné "pravidlo reakce" podle Sonneborna.
Jen tam, kde se vyskytuje takováto spojitost mezi
mateřskými a dceřinými prvky a z mateřských povstávají podobně složité bytosti, a stejně složitě v jedince se vyvíjejí, mluvíme o živoucích organismech. Krviriky nevykazují řečený samostatný
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řetězový vývoj na rozdíl od bakterií, kvasinek a
jiných mikroorganismů,j musíme je pokládati za součástky mateřského organismu, i když jsou s ním ve
spojení jen tekutým prostředím v tepnách a žilách.
Strukturální sjednocenost organismů na buněčném základě s přerozmanitým obsahem organitů v cytoplasm! ckém prostředí umožňuje rozvinutí subatomárních i molekulárních dějů v makrofysikální děje
životní a také psychickou činnost v užším smyslu.
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Díl B,

P O Č I T K Y

A

V J E M Y

Kapitola VIII o

KVALITY PRVOTNÍ A DRUHOTNÍ,

Pokud jsme projednávali všeobecně
biolog i c k é
základny duševna, měli jsme na zřeteli
hlavně pro organismy význačnou látkovou výměnu a
dráždi vost protopiasmy0 Blížíme-li se však nyní
k problémům psychologickým, bude zahodno pozorovati obzvláště duševní děje u tvorů pokročilejších,
u nichž vesměs nalézáme vyvinutou nervovou soustavu, zejména pak u člověka. Již při projednávání
dráždi vos ti protoplasmy zabočili jsme do dějů v
nervové soustavě9 do jejich vzruchů, a nyní musíme
si jí všímáti bedlivěji? zejména úkonů smyslových
ustrojí v jejich vztazích k nervovým ústředím, pokud mohou objasniti povahu vědomých zážitků«
Popudy působící na naše čidla jsou povahy čistě fysické, aí již jde o mechanické tlaky hmatu,
zvukové vlny sluchu, chemické reakce u čichu atda
a také jejich vedení v nervové soustavě se děje
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ponejvíce na podkladě hmotném a hlavně silami elektrickými, jak jsme již vyložili u přenosu vzruchů. Vědomé zážitky nám vsak ukazují, že zachycení a přenos oněch fysických podnětů uchovává ve
vysoké míře záhadným způsobem jejich původní
zvláštnosti a rozdíly.
Smyslovými orgány zachycované podněty vyvěrají z fysického světa, jejž nám velice podrobně popisují přírodní vědy. Ale popis ten je závislý na
lidských vjemech a lidském poznání, což obé je opět závislé na výkonnosti našich smyslů a je ovlivněno všemi ději, které se odehrávají v příslušné
Části nervové soustavy v době mezi zachycením podnětu a příslušným vědomým zážitkem, vjemem.
Ne všechny stránky působení skutečných předmětů, hmotných těles a fysikálních záření na jejich okolí mohou býti přímo našimi smysly zachyceny! toho dokladem jsou např. elektromagnetické vlny, jichž krouží kolem nás neustále nesmírné množství nejrůznějších délek, o nichž hvchom neměli ani tušeni, kdyby nám je nebylo odhalilo důmyslné
zařízení rozhlasového přijímače, přeměňujíc je na
mechanické kmity vyvolávající chvění vzduchu, jež
jako zvukové vlny určité frekvence dovede již lidské ucho zachytiti. Pro ultrazvuky není lidské ucho
vnímavé, ačkoliv jiní tvorové, např. netopýři, je
mohou vnímá ti. Chování stěhovavých ptáků nasvědčuje tomu, že se jim dostává rozsáhlých zpráv o vnějším světě, jakých člověk přímo vnímati nenrůže.
Vývoj smyslových orgánů u živočichů postoupil
fylo geneticky tak daleko, jak toho vyžadovala potřeba jedinců určitého dxuhu, orientovat! a uplatňovat! se ve svém okolí, tak aby jedinec mohl zíti a druh se udržeti. Výkonnost těchto různě utvářených smyslových orgánů určovala poznání vnějšího
světa, poznání při nejmenŠím v tom smyslu, že jedinec dovedl podle svých přítomných počitků, na
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vyšším stupni pak také podle svých předchozích
zkušeností používati určitých, byí i omezených
možností působiti na své okolí. Také u těch organismů., u kterých se zvláštní smyslové orgány nevyvinuly, je styk s okolním svetem upraven alespoň natolik, se dovedou za vhodného prostředí selektivně čerpati látky pro svou látkovou výměnu
a své množení, ale zde je zapotřebí bezprostředního, namnoze zcela náhodného styku s takovým
prostředím, snad jen různými taxiemi a tropismy
usnadněného. /V kap.V./ Tam ovšem sotva lze mluvit o vjemech nebo vědomí. Rozeznává-li některý
primitivní organismus, napr. prvok Stentor Roeseli
vlivy škodlivé od neškodných a prospěšných a na
ně různě, ale účelně odpovídá, je to již jistý
druh vyššího poznání. Zde nám však jde o sledování počitkového podnětu ve vyvinutých soustavách
nervových a jeho zachycení ve smyslových orgánech
až po uvědomění.
Podnět působíc! na smyslové orgány je děj
zcela jiného druhu, než vědomý zážitek jím vyvolaný a zdroj takového podnětu je ve skutečnosti
zcela jiný, než jakým si jej, pokud jej poznáváme, představujeme, nemá těch vlastností, jaké
" vi d í me *' na j eho vní mané m "obraze".
Vnímám barevný předmět, barevný tak, jak se
mi v zážitku j e v í . Přírodní vědy mi říkají,
že předmět ten vysílá nebo svým povrchem odráží
světelné vlny určité délky, o tom však, jak při
tom onen předmět sám o sobě "vypadá11, o tom mi ty
vědy nic nepraví. Barvy v zážitku vnímané teprve
tímto vnímáním se tvoří co korelát sítnicového
obrazu onoho předmětu, kterýžto obraz je fotochemickou cestou přeměňován na vzruch a jako takový
přenášen zrakovým nervem do korové oblasti zrakového centra. Tvoření sítnicového obrazu a přenos
do zrakové oblasti mozkové kůry nám vypisuje fy-
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siologie v zásadě věrohodně, ale v jednotlivých
případech neúplně, avšak o onom přímém tvoření
jevových barev nám nedovede nic říci, zde má slovo také psychologie* Jen to dovedeme poznává ti,
co naše smysly a nervová ústředí zpracují, nenrů.Seme tudíž poznat sítnicový obraz leč jako jev, nemůžeme jemu samému přisuzovat! kvality, které si
teprve vnímáním tvoříme a jako takové poznáváme a
které právem nazýváme druhotnými. Proto sítnicový
obraz nemá jevových barev, právě tak jako jich nemají předměty, jejichž světelné paprsky, rovněž
jevových barev postrádající, vytvářejí onen sítnicový obraz. Ani vzruch, jenž přenáší sítnicový
obraz, nemá jevových kvalit, ale přenáší ono nepsychické "poslední něco", k čemu se může naše poznání dopracovati jen abstrakcí, vylučujíc úvahou
z našeho jevového obrazu vnějšího světa všechny
"druhotné" kvality a dostávajíc se složitou nepřímou cestou k "prvotním" kvalitám, jež náleží onomu
"poslednímu něčemu", o němž nás poučuje moderní
fysika podle svého pokroku, aí již se jmenuje hmotou nebo energii. Ona převádí hmotu na pohyb, elementární částečky hmoty pokládá za koncentrace e—
nergií.
Předměty vnějšího světa, jimž připisujeme
skutečné bytí, mají jen kvality prvotní 9 jež definujeme jako ony stránky věci, kterými ona své
bytí projevuje, tj„ kterými na své okolí přímo
působil jsou to tedy různé zdroje takového působení. Převádí-li fysika hmotu a energii na pohyb,
jsou i prvotní kvality věcí zvláštním druhem pohybu, majícího určité, prostorově určené ohnisko.
Jeden druh takových pohybů brání vnikání cizích
pohybů do části prostoru zaujaté vlastní pohybovou
soustavou nějaké věci. Existence hmoty a hmotných
těles závisí na neprostupnosti jejích atomů a molekul. Elektrostatická silopole obklopující každou
molekulu mohou částečně vninouti do takového
pole jiné molekuly, a
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zásah ten uvádí v činnost odpudivé síly ohromné
velilcosti9 jak vidíme jasně na odporu kapalných a
pevných těles proti jejich stlačení. Onu vlastní
pohybovou soustavu věcí pokládáme za skutečnouj
její prostorové význačnosti jsou ve svých účincích
vůči jiným podobným soustavám pozorovatelny. Jsou
to objem, tvar, rozlehlost, pevnost a pod. Tyto
vlastnosti existují, aí jsou nebo nejsou někým pozorovány.
Další případ pohybů hmotné soustavy jsou takové jejich pohyby, kterými se vysílají nebo odrážejí do okolního prostoru vlny nebo kvanty světelné, tepelné nebo jiné vlny elektromagnetické a
vlny zvukové o I tuto stránku hmotného dění lze považovat! za kvality primární. Účinek takového záření a vlnění, střetnou-li se s jinými tělesy, je
opět hmotný, způsobí změnu pohybů v tělesech, na
která ono záření dopadá nebo vlnění se přenáší, a
změnu tu můžeme popisovat! chemicky nebo fysikálne. Jsou to např. účinky fotochemické nebo tepelné /přímý přenos tepelných D o h y b ů molekul nebo
přenos tepla sálánín^/ po případe hmotné chvění;
ty se dostaví také tehdy, ne jsou-li pozorovány. I
teplo, chvění znějících předmětů a světlo v tom
smyslu jako emise fysického záření a vlnění, jsou
primárními kvalitami. Za druhotné považujeme naproti tomu, jak již řečeno, kvality, které vznikají činností našeho duševna. Teprve tam se některé
stránky věcí, některé jejich primární kvality, působící na naše smyslové orgány, přeměňují a zářnou se novým způsobem projevovat, jen však subjektu, jemuž jeho smyslové orgány podávají o nich
zprávy.
Pocitek zrakový, abychom vzali nejočividnější příklad, totiž jeho fysická, ve smyslových ustrojích uzpůsobená energie, přemění se ve styčných bodech mozku v energii sloužící již přímo
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našemu autonomnímu pochodu vnímání a poznání. Teprve rozbor počitku, vlastně rozbor psychických
energií z něho vzniklých, jenž se provádí při styku těchto energií s energiemi staršího původu, podle našeho pojmenování energiemi subjektivního
vědomí - při vnímání aktivovanými rozliší v celkovém vjemu zrakovém, v souboru psychických energií
do duševna současně vnikajících různé kvality,
které jsou téhož druhu jako obdobné kvality dřívějších vjemů našemu duševnu, našemu já, subjektivně známé, zjistí např. mezi vjemovými jevovými
kvalitami některou ze známých, již dříve vnímaných
a zapamatovaných jevových barev. Tento vjem určité
jevové barvy je něco zcela odlišného od fysicky
skutečných paprsků světelných určitého kmitočtu
neboli určité délky, i od fysického dění ve smyslových ústrojích a ve hmotě mozkové kůry paprsky
těmi vyvolaného, ono fysické skutečnostní vlnění
a jeho přenos hmotou nemají samy o sobě žádnou z
"barev", jakými jsou barvy vnímané, a rozkládá-li
např. hranol "bílé" světlo sluneční ve "mnohobarevné" spektrum, nejsou ani pásy spektra na stupnici zachyceného, odpovídající příslušným vlnovým
délkám dopadajícího světla barevné, a ani paprsky
z této Části spektroskopu odražené nemají barvu,
kterou vnímáme; teprve vjem ji pro nás vytvoří po
přeměně příslušné fysické energie v energii duševní ve styčných bodech. Podobně je tomu se slyšeným zvukem nebo pociťovaným teplem, chutí a čáBtečne i hmatem /dojem hebkosti/. Takové kvality
jsou skutečnostní jen v duševní oblasti a druhotnými mohou býti nazvány proto, že jsou jednak
podmíněny fysickými primárními kvalitami a s druhé strany ve své podobě a podstatě závislé na duševním zpracování účinků, jimiž působí primární
kvality na naše smysly.
Ty prvotní kvality skutečných věcí, které se
přeměňují naznačeným způsobem v druhotné, nemůže-

67

me na rozdíl od primárních prostorových významností vnímati přímo, a můžeme na jejich povahu a podobu usuzovati jen nepřímo a bez jasné představy
o nich. Prvotní kvality, nepodléhající po zachycení svém našimi smysly přepracování v našem duševnu na druhotné, můžeme poznávati rovněž jedině na
podkladě usuzování /tvar, objem, rozlehlost/, ale
nezměněně, tj. naše úsudky a představy o nich odpovídají jejich skutečnému bytí, mají objektivní
platnost a dají se beze zbytku fysikálně ověřiti.
Uchování diferenciace popudů při jejich zachycení smyslovými ústroji a na cestě odtud až na
místo, kde vzniká vědomý zážitek, tj. až k příslušným styěným bodům, děje se tak, aby prostorové
významnosti vnímaných předmětů přešly do duševna
tak, že jsou poznávány jako takové, a aby ostatní
význacnosti těchto předmětů byly tam poznávány
jako něco zcela nového, čím nebyly ve své fysické
skutečnosti mimo organismus ani na cestě vzruchů
od smyslových orgánů ke styěným bodům, jako" rozlišené podle smyslových modalit, zraku, sluchu,
čichu, hmatu a chuti.
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Kapitola II.

PftENOS VZRUCHU.

Uexktlll si představoval, ze přenos prostorových význačností popudu prováděj! určité skupiny
nervových vláken z určitých citlivých buněk, např.
sítnicových prvků, přes asociační neurony a přes
nižší ústředí do vyšších ústředí, kde končí dráhy
smyslových nervů. Tyto konečné body musí prý mí ti
podle povahy věcí prostorové uspořádání a každé
kombinaci důležitých popudů odpovídá prý v mozku
jistý model nebo schema, na něž jsou popudy z konečných nervů přenášeny asi po způsobu elektrické
indukce. Podráždění schémat způsobí reakce, při
nichž určitý úsek skutečnosti se v těchto schématech obráží podle prostorových vztahů svých částí. Tímto způsobem vzniká v ústřední nervové soustavě vyšších tvorů nový, individuální vesmír.
Uexttll nazývá jej "G-egenwelt", světem vzniklým z
odrazu.
Myšlenka, že popudové podráždění s k u p in y sítnicových bodů, odpovídajících seskupení
skutečných bodů povrchu vnímaného předmětu, jest
podmínkou prostorového vjemu, je jistě správná a
téměř všeobecně uznávaná. Vjemy prostorových význačnosti předpokládají současné nebo alespoň rychle po sobě následující zrakové nebo hmatové
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vjemy mnoha bodťi, ale pro přenos celkového popudu
vjemového pole skládajícího se z nesčetných bodů
bylo by zapotřebí podle Uexkülla nesčetných skupin
nervových vláken.
Vjem prostorových bodů a jejich vzájemných
vztahů děje se hlavně na podkladě zrakových počitkŮ, vyvolávajících také vjemy barev, a jen zčásti
nebo doplňkově na podkladě počitků hmatových. Oba
tyto smysly nám sprostředkují za povlovného duševního vývoje poznání, že skutečnostní předměty
jsou uspořádány prostorově. Pro svůj styk s okolním světem mrusíme dbá ti tohoto uspořádání a záhy
poznáváme, že vztahy bodů skutečného prostoru
prakticky souhlasí se vztahy jejich jevových obrazů v našich vjemech- To je podstata našeho pravdivého, věrného poznávání prostorových prvotních
kvalit. Proto jejich .uchování při přenosu až ke
styčným bodům musí být věrné, i když nevyhnutelně
končí v nepředstavitelně malé zmenšenině.
Pojednávajíce o přenosu vzruchů vyslovili
jsme náhled, že elektrické děje jsou zde jen doprovodnými přesuny potenciálu a že jimi nemůžeme
vyjádřit pravou povahu veškeré přenášené energie,
ježto ona zahrnuje také jemnější složky než elektrické potenciály. Nepotřebujeme se tedy diviti
tomu, že přenosem sítnicového vzruchu může se docílit! oné jemnosti, zároveň však přesnosti fysikálního dění ve styčných bodech, jaké je zapotřebí, aby v našem jevovém obraze skutečnostního vjemového pole se obrážely všechny jeho jednotlivosti a jejich vzájemné vztahy.
Také fysikálnl podklady druhotných kvalit
musí býti přesně přenášeny se vzruchy do styčných
bodů, aí již jsou těmi kvalitami světelné a tepelné vlny a kvanta, chemické působení látek vzbuzujících chu^ a vůni, nebo mechanické účinky zvukového chvění. A rozlisujeme-li vjem i směr polohy
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popudového zdroje a přibližně jeho vzdálenost,
musí být ve vzruchu přenášena v jemném odstupňování také intensita popudu a ve vjemu sloučena s
prostorovými prvky. To, co se odehrává při takových přenosech v lidském i zvířecím organismu,
připomíná nám přenosy elektromagnetických vln rozhlasu, fotoelektrické přeměny v televisi, zachycování oněch, vln radarem, důmyslná zařízení těchto moderních vymožeností, jež přenos zjednodušují
tak, že není k vysílání a zachycení zapotřebí nějakých zvláštních spojů, nýbrž jen důmyslných úprav vysílacích a přijímacích aparatů. Jak dovede
lidský a zvířecí organismus s obdivuhodnou technikou budovat účelná zařízení pro příjem popudů
např. u oka, na to jsme již poukázali v kap. IV.
On předčí v tom ohledu všechnu techniku lidskou
a jistě i při přenosu vzruchů pracuje jemnějšími
methodami než lidský důmysl. Jistě nepotřebuje
přenášeti skupiny bodových popudů a sítnicových
vzruchů do styčných bodů zvláštními skupinami nervových vláken a poslouží si k docílení žádoucí
přesnosti také silovými polemi, která doprovázejí
prostup vzruchu nervem a přenášejí onu uchovávanou diferenciaci ve všech podrobnostech. Že tuto
jeho práci nemůžeme v podrobnostech sledovat, nýbrž nanejvýš její doprovodné elektrické složky,
nemůže být důvodem, abychom ji v zásadě popírali.
H. Rohracher, jak jsme uvedli v kap. V, se
snažil u vysvětlení vzruchových rozdílů vystačiti se známými již význačnostmi nervových vzruchů,
jež jsou "vždycky elektrochemické děje, lišící
se od sebe jen Časovými znaky" /i.e. stir. 4.9/.
"Elektrické kmity jsou síly jemně odstupňované a
modulace schopné, umožňují nepřehlednou řadu pozměnění . "
Proti Rohracherovu příliš jednostrannému
zdůraznění elektrické složky při vzruchovém přenosu pro vjemy a jejich záznamy staví se W. von
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Wyss /psychologische Probleme in der Medizin, 1944/.
"Nenahlížím, proč se přiznává tento význam právě
elektrickým dějům a ne vzruchovému ději jako celku." /str. 162/.
Wolfgang KOhler přisuzuje, jak již řečeno, jedině pestrosti chemických reakcí způsobilost výhově ti požadavkům vzruchů na přenos podnetových
vlastností.
Bernhard Rensch /Psychische Komponenten der
Sinnesorgane, Stuttgart 1952/ odvolává se na histologicky a fysiologicky zjištěnou větší specifitu
ve smyslových buňkách než v mozkové kůře a na to,
že pro souvztažnost mezi jednotlivými jevy a určitými funkčními výrazy je dána ve smyslových orgánech těsnější rovnoběžnost než v mozkové kůře$ lokali suje proto vjemy a představy ve smyslových orgánech. V oblasti smyslových orgánů jsou prý morfologické diferenciace takové, jaké se dají očekávat! podle rozmanitosti příslušných smyslových
modalit a Částečně také kvalit /str.70 a 83/. Jevový obraz a sítnicový obraz si velice dobře navzájem odpovídají, kdežto rozdělení vzruchu na
dalších stupních zrakové dráhy, v gangliové vrstvě
sítnice, v corpus geniculatum laterale a konečně
ve zrakové sféře nikterak přesně neodpovídá sítnicovému obrazu /str.85/. Neuronům mozku vyhrazuje
Rensch funkci spojovati vjemy a představy, ale i
pro tuto funkci by potřeboval uznati uchování diferenciace popudů na celé zrakové dráze.
Pojem "lokálního znamení", který zavedl Lotze a který od něho převzal Hering a který znamerná, že každému sítnicovému prvku, čípku či tyčince, je dána blíže nevysvětlitelná schopnost, udávati směr, odkud přicházejí podněty na ně dopadající, svědčí jen o tehdejší bezradnosti při výkladu přenosu prostorových kvalit počitku. Předpokládalo se pak, že porucha původního prostorového uspořádání vzruchu nastalá na cestě od sít-
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nice k zrakové sféře mozku se napraví tím, že každé vzruchové složce přináleží jistá, postor určující, vlastnost. S každým místem nebo s každou
smyslovou buňkou smyslového pole mozkové kůry je
trvale spojena určitá představa pohybu, jež v poměru k sousedním místům je vždycky táž. Není prý
tedy v mozkové kůře žádná topologická shoda rozdělení vzruchu 3 rozdělením podnětu na sítnici, ale
je tam "dynamická" struktura tomuto podnětu odpovídající /W.Köhler/. Rensch pochybuje o správnosti
této zdokonalené theorie lokálních znamení, poněvadž nevidí důvodu, proč by měly bezprostřední danosti prostorové dobře uspořádaného obrazu býti
vytvářeny připojenými lokálními znaky a nikoli zrakovými jevy samými.
Musíme uznati, že uchování specificity popudů až do nejmenších podrobností provádějí organismy při vnímání velice přesně, dík jejich vybavení
smyslovými orgány s velice jemnou výkonností co
mechanickými přijímači a zároveň vysílači, dík jejich vybavení přenosnými drahami vykazujícími
schopnost využití elektrochemického putování odstupňovaných potenciálních změn skrze nervové spoje a silopole je obklopující, a díky ještě jemnějš
úpravě subatomárních struktur styčných bodů /v.kap
I./ jež tvoří konečnou fázi fysického popudového
dění a jsoutransformátory jeho v energie psychické. Že taková energická zařízení Překonávající vše
co lidská technika dovede vyrobiti, mohou hravě
3plniti úkoly přenosu i těch nejpodrobnějsich
zvláštností popudu až do duševní oblasti vjenrů ochotne uvěříme, pozorujeme-li jaké podrobnosti fysikálních popudů, které také náš sluch a zrak zachycuje a kterých pak používáme, abychom si vytvořili svůj obraz světa, dovede nám předvésti rozhlas a televise, používajíc pro přenos mezi vysílá
či a přijímači jen elektromagnetických vln. Ve
svých důmyslných zařízeních musí ovšem tyto moder-
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ní vymoženosti prováděti oboustranné transformace
energií mechanických a světelných v elektrické,
což dovedou provádět i zařízení organismů, těm
však při onom přenosu poslouží částečně a při konečném zachycení účinků popudu v duševnu při vědomém zážitku jsou nezbytnou a pak již jen jedinou
složkou energie psychické.
Studiem nejdůmyslnějších technických zařízení
zejména moderních elektronových přístrojů přiblížiti se k poznání činnosti nervových soustav, obzvláště činnosti lidského mozku, vzalo si za úkol
nové odvětví vědy fysiologické a psychologické,
jež vzniklo v Americe a od svých zakladatelů, mezi něž patří Norbert Wiener, nazváno bylo kybernetikou /cybernetics/ podle řeckého pojmenování kormidelníka, kyberaetes, poněvadž si tento směr studia všímá hlavně strojů, které samy řídí svůj výkon. Můžeme souhlasiti s kybernetiky, kteří uznávajíce, že nenalezli ani nenaleznou vyřešení všech
problémů života, Činí si nárok jen na to, že ukázali novou a zajímavou cestu k řešení různých
problémů v biologii a psychologii. /E.Barret a G.
Post, Introduction into Principles of Applied Cybernetics, Journal of Psychology, 1950/. Cesta ta
jde ovšem jen analogií daleko vzdálenou od duševního dění, ale jak jsme viděli při možné částečné
aplikaci zásad televise na přenos zrakových vzruchů, může nám ona cesta ukázati také složitost asociace představ a pochodů logického myšlení na
mechanismech počítacích a kalkulačních strojů, nebo í i v naší mysli musí se při takovém myšlení odehrávati podobné asociace a kombinace, ale ještě
složitější a plynulejší než při práci oněch strojů.
Ale je zásadní rozdíl mezi organickými strukturami a životními úkony na jedné a lidským důmyslem budovanými stroji na druhé straně, i když ne-
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hledíme na tento cizorodý, tj. zcela mimo hmotnou
říši strojní mechaniky vzniklý plán a lidským rozumem řízenou výrobu strojů.. Smyslový orgán přináší do ústředí nervové soustavy poěitky, aby se
staly předmětem uvědomění, a výsledky tohoto uvědomění podléhají usuzujícímu zpracování, jež může
vésti k různým akcím, kdežto stroj nemá jiné volby
než trpěti, jaké mechanické následky vyvolá na výkonech stroje nebo jeho pohonu mechanická nebo potenciální změna v měřícím přístroji; tyto následky
se řídí přesně výstavbou stroje. Nebo pozorujeme
sběrné elementy pro zachycování informací jakožto
analogii lidské paměti; u stroje jsou to opět jen
stereotypní mechanické záznamy nebo úpravy, které
odpovídají přítomným stavům a takto podávají o nich
zprávy, což se děje hmotnými nebo potenciálními
změnami, A zase zde chybí ono uvědomování, psychický to děj, při němž se vjemy upravují v představy
souhrou s residuálními psychickými energiemi, jejichž aktivace i při
v^faavování představ je podmínkou. Jen dbáme—li zásadního rozdílu mezi mechanickým a psychickým děním, můžeme správně použiti
analogie mezi oběma řády, jak ji zdůrazňuje kybernetika.
Jest neuvěřitelno k jak vysoké výkonnosti a
přesnosti vedlo použití elektronek v servomecha—
nismech, zejména tam, kde jest jimi v průmyslu a
v administrativě nahrazována lidská práce. Mechanismy ty sestávají ze tří hlavních dílů, z mechanismu sensorického, citlivého "cítícího", analogického se smyslovými orgány, z ústředního kontrolního orgánu /computer/, jejž možno přirovnáváti
lidskému mozku a z mechanismu provádějícího rozkazy ústředního kontrolního orgánu. Tento orgán provádí všechny matematické operace rychlostí světla,
pracuje bez únavy tak dlouho, jak dlouho je zapotřebí, dohlíží na postup daného programu, volí dle
zatímních výsledků z možných programů ten, který
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těmto výsledkům nejlépe odpovídá, údaje a výsledky
shromažďuje a kdykoli je předvádí, činí porovnání,
výsledky zkoumá, chyby napravuje a uděluje příkazy. Převádí sensorickým mechanismem zaznamenané údaje, pokud nejsou již číselné, na matematické hodnoty a dává své příkazy výkonnému mechanismu ve
tvaru matematických veličin. Přejímá v omezené míře práci lidského mozku, člověka však zcela nenahradí, poněvadž může "mysliti" jen v určeném směru a ne tvořivě.
Před touto výkonností servomechanismů zdá se
nám duševní práce již méně záhadnou, ale "duševní
mechanismy" organismu zůstávají zařízeními svého
druhu a síly jich používající jemnější než fysické.
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Kapitola X.

ZPRACOVÁNÍ SMYSLOVÝCH VZRUCHU.

Rozhraní mezi počitkem a vjemem klademe u člověka do těch styčných "bodů mezi hmotném a duševnem,
ve kterých končí vzruchy vzbuzené ve smyslových orgánech vnějšími nebo tělesnými podněty a ve kterých
nastává přeměna fysické energie vzruchové v energii
duševní způsobem již naznačeným, totiž vyzařováním
těchto jemných energií ze specificky vzruchem ovlivněných oscilací elektronových obalů jádra určitých atomů v molekulách příslušných neuronů; tato
přeměna pak vrcholí za určitých podmínek ve vědomém
zá ži tku.
Počitkem rozumíme souvislé vzruchové dění počínající zachycením vnějšího podnětu ve smyslových
ústrojích, zahrnující pak přenos vzruchu do zmíněných styčných bodů a končící řečenými transformačními oscilacemi elektronových vrstev atomů s tím
účinkem, že organismus může podle jemu takto zprostředkovaných kvalit podnětu zaříditi své chování
vůči vnějšímu světu, zejména též použití poznání
těchto kvalit, získaného prostřednictvím vjenrů., k
vybudování svého individuálního obrazu vnějšího
svě ta.
Vjemem rozumíme uvědomění si psychických energií vytvořených počitkem, kteréžto uvědomění děje
se stykem těchto energií se zvláštními energiemi
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subjektivního vědomí, o jejichž povaze budeme jedfiati v kap. H . a III.
Kde v organismu konci smyslový vzruch a počíná vjem, není tak zcela jasno, jak bychom očekávali podle rozsáhlého fysiologického a psychologického výzkumu této otázce věnovaného. Anatomicky
zjištěný pr&běh nervů, smyslových a umístění "projekčních center" v mozku nás jen zhruba poučuje o
tom jakým speciálním cytologickým a histologickým
strukturám se mají připisovat! řečené psycho fysické děje. Celkem se uznává, že mozková kůra hraje
při vjemech vynikající úlohu, ale v ý h r a d n é
soustředění dějů pro vnímání nepostradatelných v
určitých korových polích, jež by tvořila "projekční centra" pro tu kterou smyslovou modalitu, tj.
kam by se "promítalo", převádělo vzruchové dění
smyslových orgánů, je sotva možné, čemuž nasvědčují pokusy se zvířaty, jimž tato centra chyběla, a
způsob, jak se chovají děti se zakrnělým, nečinným mozkem, jež přece odpovídají na chuíové, zvukové, tepelné a světelné podněty stejně jako děti
normální.
lashleýův výzkum mozku ukázal, že motorické
zvyky /např. naučení se přesnějšímu probíhání bludištěm/ se snižují úměrně podle množství zničené
hmoty mozku — ve shodě se zákonem o působnosti
množství /mass action/, - a že účinek poškození
kterékoli části mozku je větší u problémů složitějších než u jednodušších. Lashley užil slova
"equipotencialita" pro schopnost neporušené části
mozku převzíti funkce ztracené zničením jiných okrsků, což platí jak pro korové, tak i pro subkortikální destrukce.
H*E. Garrett míní /Great Experiments in Psychology, New York 1930/, že equipotencialita a
zákon množství neznamenají, že by nebylo žádné lokali sace funkcí v mozku, mozkové okrsky mající co
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činiti s určitými smyslovými modalitami jsou dobře zjištěny. "Avšak nebylo zjištěno žádné ústředí
pro inteligentní chování a právě v takových složitých činnostech děje se substituce, přenos funkcí* Asociace a naučené akty musí být i závislé na
rozsáhlejších mozkových útvarech, než bylo dříve
pokládáno za pravděpodobné." /str.173»/
Také ff. Metzger /Psychologie, 1954/ dovolává
se Lashleye, že funkční jednotky nejsou identické
se strukturálními jednotkami, tj. že musíme předpokládat! vzruchové jednotky charakteristické a
poměrně trvalého složení, které nespadají v jedno
s určitými anatomickými strukturami ani s určitými skupinami vedení a "připojovacích stanic", nejsou na ně přísně vázány, nýbrž mohou v nich býti
přesunuty, a jejich dočasná výstavba se děje v
r á m c i
anatomických spojů, ale v podstatě na
"všeobecné dynamické situaci", která právě je v
příslušné oblasti, /str.205./
Mluvíme-li o styčných bodech, ve kterých končí poČitek a začíná vjem, nemyslíme si je jako
jednotlivé samostatně činné body, nýbrž jako celou jejich soustavu, jež teprve rozsáhlou spoluprací vytvoří silopole vyjadřující
specifickou
energii vjemovou, schopnou vstoupiti v součinnost
s jinými energiemi stejného druhu, representujícími po případě též různé kvality a modality téhož
podnětu. Je proto samozřejmé, že na činnosti té
zúčastněná pole mozku musí zaujímati každým okamžikem vetší jeho části než úzce vymezená centra,
a že nejsou ta pole neproměnná, že nejsou těsně
a přesně vázána na určité skupiny gangliových neuronů« Neurčitost, se kterou se setkáváme u všech
výzkumů mozkových dějů, jež by nám mohly objasni—
ti tamní zpracovaní smyslových vzruchů, souvisí
také s transformací fysických, měřitelných energií v energie neměřitelné a s jejich vzájemným
prolínáním. Není proto divné, musíme-li se omezi-
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ti u tohoto problému jen na domněnky a jejich poměrnou oprávněnost posuzovati ze Širšího hlediska
psychologického výzkumu.
I.P.Pavlov, jehož reflexologie, zvláště učení
o podmíněných reflexech mělo veliký vliv na vývoj
psychologie v první polovině XX. století a ve svých
důsledcích podnes nan působí, představoval si na
podkladě svých rozsáhlých přesných fysiologických
pokusů se zvířaty, hlavně se psy, mozkové děje jako i r a d i a c i , rozzařování, rozptyl vzruchů,
a po ní následující jejich koncentraci. Rozeznává
dva druhy vzruchů, totiž podráždění budivé, čili
podráždění v užším smyslu, při Čemž se životní děje stupňují, a podráždění tlumivé, neboli útlum,
způsobující snížení nebo zastavení nékteré biologické činnosti. Oba tyto děje, podráždění a útlum,
považuje za děje aktivní, jsou ve vzájemné souvislosti, navzájem se podmiňují, i když působí proti
sobě, tvoří jednotu, jsou neoddělitelné. Příjde-li
do mozkové kůry vzruch, stává se místo, do kterého
dospěl, ohniskem, z něhož se podráždění šíří, vlny
podráždění se rozbíhají v kůře všemi směry a opět
se vracejí zpět. Vzájemné vyvolání podráždění a
útlumu, jejich indukce, znamená, že kolem ohniska
podráždění se vždy vytvoří pásmo útlumu, nebo že
po doznění podráždění nastává výkyv činnosti ve
směru útlumu. Při tvořeni "podmíněných reflexů"
povstává přechodně spojení různých smyslových oblastí s místem, které řídi Činnost slinné žlázy.
Činnost kůry je kromě tvoření takových spojů také
analytická, ona provádí rozpoznávání kvantitativních a kvalitativních změn podnětů.
Ačkoli Pavlov a jeho Škola přivedla experimentální výzkum psychofysiologického dění na nebývalý stupeň, nemohla s ním vystačit pro podrobnější výklad tohoto dění, držíc se přísně stanoviska
fysiologického, k jehož neochvějnému zaujetí se
její zakladatel podle vlastních slov odhodlal po
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velkém duševním boji také pro obor psychických, jevů« Ona odmítla neprávem pomoc psychologie používající introspekce jako rozsáhlého zdroje poznání
a přiznávající jistou autonomii oblasti duševna.
Pojmenování "reflex" bylo používáno za Pavlova v mnohem širším smyslu, než se obyčejně děje,
takže zahrnovalo některé děje cistě duševní. Jeho
žák Beritov zřejmě uznává zvláštní existenci takových dějů. "Reflexní Činností není nervová činnost vyšších obratlovců vyčerpána, existuje ještě
v y š š í forma nervové činnosti, lišící se kvalitativně od formy reflexů." /Beritov ji označuje jako
Činnost neuropsychickou./ "A mimo to vzniká v ustředni nervové soustavě jistá Činnost i bez aferentních vzruchů." /Ve spise na oslavu Pavlova k
2 4.4.1949/Podobné zásady reflexologické jako Pavlov
hlásal od počátku XX. století také Bechtěrev /Psychická činnost a život, 1904/. Namísto Pavlovova
názvu "podmíněný reflex" užil výrazu "asociovaný
reflex", jenž přesněji určuje tvoření oněch reflexů jakožto asociaci dvou podráždění. V drobné
struktuře živé hmoty dějí prý se jemné modifikace,
jakoby se tam tvořily vyšlapané cestičky, dráhy
nejmenšího odporu. Kdežto zděděné reflexy se provádějí prostřednictvím míchy a podkorových uzlin,
asociované reflexy se tvoří prostřednictvím mozku
a za účasti podkorových uzlin» Povahu nervového
duje, jenž je základem reflexních akcí, odvozuje
Bechtěrev ze všeobecného kosmického děje transformace energií. Energie vnějších podnětů /mechanické,
tepelné a chemické/, když zapůsobí na naše přijímací orgány, jsou přeměňovány v molekulární energie kol o i dální ch formací nervové tkáně, v tzv.
nervový proud. Ten je přiváděn do ústředí, nrůže
však býti přímo převeden na odstředivá vlákna, jez
pak vedou ten proud na periferii, ke svalům a žlázám. Zde se provádí další, a to zpětná transforma-

81
ce oné energie v energii svalů a žláz, při čemž
vznikají opět energie mechanické, tepelné a chemické. V jiných případech může se nervová energie
nashromáždit! v ústředích, ačkoli zůstává ve své
povaze týmž nervovým proudem. Takové nashromáždění
nervové energie v ústředích mozkové kůry je doprovázeno subjektivní emocí. Později se nashromážděná
energie vybije, a říkáme, že vjem nebo myšlenka
přešla v akci, /článek A.L.Schniermana 0 Bechtěrevově reflexologii v Psychologies of 1930, vyd.
Mure hi sort/.
Před půl stoletím chápal také vynikající chemik Ostwald psychické děje jako děje energetické,
jež spočívají na změnách energie zvláštního tvaru,
energie psychické. M. Verworn /Die Mechanik des
Geisteslebens, 1907/ mu vytýká, že je to v podstatě názor materialistický, nebo£ "je stejné, řeknuli 3 se pocitek vzniká pohybem atomů, anebo že
vzniká přeměnou energie." Usnává-li Ostwald u energií psychických zvláštní jejich tvar, lišící
se od tvarů energií fysických, uchyluje se zjevně
od hrubého materialismu. Tím také padá námitka
V e r w o m o v a proti Ostwaldovi, že prý nedovedl dokázat psychickou energii, o níž mluví. Důkaz čistě fysikální, jak si jej představoval Verworn,
není ovšem zde možný, poněvadž fysikálních měřítek a method nelze použiti při popisu povahy psychismu výhradně, nýbrž jen ve spojení s methodami
psychologickými.
Názor W. Ostwalda na vznik psychických energií připomíná Bechtěrevovu přeměnu vnějších podnětů v molekulární energie koloidních formací
nervové tkáně. Ostwald ve svých přednáškách o přírodní filosofii z r. 1902 zastával názor, že vstup
vnějších podnetových energií způsobuje dojmy a počitky, při nichž v "gangliových buňkách, jež se
vyskytují vždy na jednom konci .každého nervového
vlákna, vzniká nervová energie na účet energie
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vnější. "Děj ten není prý pouhou přeměnou energie,
nýbrž má povahu poměrného vzbuzení /verhältnissmässiger Auslösung/, a přítomné zásoby energie,
pravděpodobně povahy chemické, se uvolňujícím dějem promenují v novou energii, nervovou. Počitky
pak buá způsobují bezprostřední reakci, nějaké konání v ne jobecně jším smyslu, vnější energetický^
výkon organismu nebo reflex, anebo se do toho děje
zapojí přeměny prve vzniklé psychické energie.
Vstoupí-li tato nově vzniklá psychická energie do
"ústředního orgánu", nastane vědomí, jež je "vlastností" této zvláštní energie. Ne každá nervová energie působí vědomí, mimo vědomí působí např. energie, která řídí bezděčné děje tělesné jako srdeční tep, dýchání, tráveni, vyměšování žláz«, "Vědomí je podstatnou známkou nervové energie ústředního orgánu, asi tak, jako je prostorová povaha
podstatným znamením mechanické energie a časová
povaha znamením pohybové energie."
Od našeho stanoviska se liší Ostwaldova hypothesa psychických energií v několika směrech. Jeho
psychické energie vznikají výhradně z dojmů a počitků, způsobených nárazem vnější energie. My uznáváme vznik psychických energií, zejména energií
výměny látkové a energií dráždivosti protoplasmy
také ze životních dějů uvnitř organismu při jeho
růstu, vznik podmíněný základními schopnostmi organismu, danými mu od počátku jeho existence, a
teprve v druhé řadě vlivem okolí. Tento rozdíl
souvisí s naším rozšířením pojmu psychických energií, ačkoliv Ostwald míní svými psychickými energiemi i ty, které řídí bezděčné úkony tělesné.
Stejným způsobem jako energie výměny látkové a
dráždivosti protoplasmy vznikají při růstu organismu i energie pudové, energie vůle a energie
subjektivního vědomí.
Přeměnu energií podnetových, energií to fysikálnl povahy, v energie psychické Ostwald vůbec
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nevysvětluje, kdežto my pokládáme vysvětlení to za
přední svůj úkol a v zájmu větší přesvědčivosti
svých, vývodů se jím zabýváme, dovolávajíce se všech
poznátkťl fysiky, chemie atomové fysiky a fysiologie,
které, podle našeho názoru, by mohly do problému
této přeměny vnésti trochu světla. Náš pojem vědomí je také mnohem složitější nes u Ostwalda, neboí
proměna poČitků ve vjem, jez se zahajuje ve styčných bodech způsobem, který jsme podrobně vylíčili
v kapitole II, sama již znamená transformaci energií fysických v psychické energie vjemové, tyto
pak jsou ihned podrobeny zpracování při svém styku s energiemi představovými, při němž za jistých
podmínek se vyvolá jejich resonance v energiích
subjektivního vědomí, a teprve tato resonance je
zážitkem vědomí. Není tedy vědomí "vlastností"
nebo "známkou" energie "nervové" vniknuvší do ústředního orgánu, ono je skutečným dějem, výsledným dějem součinnostiy souhry několika druhů
psychických energií, vyvolané vnějšími nebo také
jen vnitřními podněty.
Verworn omezuje pozorování psychických dějů
na zjištění všech jejich podmínek, neboí "počitky a představy nejsou ničím jiným, než tento komplex podmínek sám." Je to kondicionální způsob
pozorování. Fysiologickým schematem počitku je
podle Verworna dissimilační děj v gangliových
buňkách /např. oka/, jenž jako vzruch je veden
nervovými vlákny do gangliových buněk mezimozku
a odtud přenášen do gangliových buněk velkého
mozku a do korové sféry jeho zadního hlavního laloku, do zrakové sféry. Z celé řady buněk této
zrakové sféry šíří se vzruch, "a se vzruchem dissimilační fáze specifické výměny látkové je spojen zrakový počitek." Jakmile jsou ve zrakové
sfé re tyto podmínky splněny, máme zrakový dojem
/Gesichtseindruck/. Zrakový pocitek je souhrn
všech těchto podmínek«" Míní-li však V e r w o m zde
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již vjem zrakového počitku, opomenul podle naši
theorie transformaci oné dissimilační fáze specifické výměny látkové subatomárním dějem v jemnější než chemické energie i střetnutí jejich s jinými energiemi téže jemnosti, energiemi subjektivního vědomí.
Síření smyslového vzruchu při jeho vstupu do
mozku představoval si Ebbinghaus podobně jako Pavlov, všemi směry /iradiace/, ale po určitých drahách, a jeho asociační zákon praví, Že vzniknou-li
poruchy na různých místech mozku současně, stanou
se řady vláken spojujících tato místa po určitou
dobu vodivějšími, prostupnějšími než Četné jiné
dráhy vedoucí z těchto míst jinam. Vznikne-li pak
opět na některém místě dříve se tu již vyskytnuvší
vzruch, neprobíhá již ve všech možných směrech,
nýbrž vybíjí se přirozeně ve směru na ono jiné
místo, a přivede buňky dříve zvenku vzrušené do
spoluznění. /Ebbinghaus, Grundzttge der Psychologie,
sv. I, str.156./ Na potíže této hypothese poukázal
J.v.Kries /Ueber die materiellen Grundlagen der
Bewustseinerscheinungen, 1901./ a proti ní se postavil Erich Becher /Gehirn und Seele, 1911/»
j enž vypracoval také svou vlastní hypothesi paměti /Ueber physiologische und psychistische Gedächtnisfaypothesen, Arch.f.d. gesamte Psychologie,
1916/. Obsahy paměti a asociační děje umísťuje do
duševní oblasti a ne do mozku. Souhlasí s naukou
o působení těla na duševno a nevidí proto žádný
důvod, proč by neměly účinky dějů v mozkové kůře
zanechati trvalé následné účinky v duši samé. Tato residua nejsou ničím zásadně odlišným od obsahu vědomí. Uznává takto vyvrcholení počitku přeměnou jeho v energii psychickou.
K. Zoppen /Die Wunder des Lebens, Bonn 1948/
pokládá vjem za "psychickou funkci ^vznikající ze
vzruchových pochodů v mozkových buňkách /str.239/.
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Rozlišeni oblasti fysikální od oblasti duševní uznává v zásadě F.A.Hayek /The Sensory Order,
An Inquiry into the Foundations of Theoretical
Psychology, London 1952/. Rozeznává dva řády,/mezi nimiž jsou možný přechody, poněvadž jejich rozdíl je stupňovitý/, a to řád duševní, smyslový
/mental, sensory order/, "řád našich smyslových
zážitků., v němž jsou tříděny události podle jejich
s m y s l o v ý c h
v l a s t n o s t í /např.
barev, zvuků, vůně atd./" a druhý, fysikální řád,
"jenž zahrnuje jak smyslové tak i jiné události,
ale třídí je, tj. jedná s nimi jako s podobnými
ve
a různými podle toho, jak v y t v á ř e j í
spojení s jinými událostmi podobné nebo rů.zné
v n ě j š í události." /str.3./ Jsou to dva
r ů z n é
řády* v nichž mohou býti tytéž prvky
uspořádány, ale "duševní řád je sám Částí fysikálního řádu, částí7 jejíž přesnou posici v tomto
širším řádu nikdy nebudeme sto určiti. "/str.5./
Úlohou theoretické psychologie je podle Hayeka vylo žiti, pro 5 události, které se dají uspořádati podle svých vzájemných vztahů do určitého
/fysikálního/ řádu, vyjevují /manifest/ jiný řád
ve svém účinku na naše smysly. "Potřebujeme znáti
způsob děje, jímž se určitá fysikální situace přeměňuje v jistý jevový obraz." /str.7/. Této otázky jsme se již dotkli projednávajíce vznik druhotných kvalit v kap. VII. a vrátíme se k ní při výkladu dějů vnímání a uvědomování v kap. IX. Zde
chceme jen poukázati na analysující činnost našich
smyslových orgánů a její důsledky.
V chápání povahy "kvalit" se názory Hayekovy
a naše podstatně liší. Podněty a vzruchy chápe Hayek v obyčejném významu těch slov a má za to, že
klasifikaci podnětů vytvořenou fysikálními vědami
je nutno uznatij ale žádné rozdíly jednotlivých
vzruchů neposkytly by prý vysvětlení rozdílů mezi
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jejich duševními equivalenty. Hayek se domnívá,
že příčinu specifických účinků vzruchů, v různých
vláknech dlužno hledati nikoli v přívlastcích jednotlivých vzruchů., nýbrž v umístění vlákna v celkové organisaci nervové soustavy. Smyslové i jiné
duševní kvality nejsou prý nějakým způsobem od původu při řáděny k individuálním fysiologickým vzruchům, nýbrž celek těchto kvalit je určován soustavou spojů, jimiž mohou být vzruchy přenášeny od
jednoho neuronu k druhému, a je prý to poloha individuálního vzruchu nebo celé skupiny vzruchů v
celé soustavě takových spojů, jež těm vzruchům
propůjčuje určitou kvalitu. Tato soustava spojů je
prý budována při vývoji druhu a individua zkušeností a učením a reprodukuje proto v každém období vývoje jisté vztažnosti existující ve fysikálním okolí mezi podněty, ze kterých vzruchy vznikají,
/str.53./ Mysl a vědomí jsou výrobky zkušenosti,
/str. 166/.
Podle našich theorii zachytí smyslové orgány
jen u r č i t ý
úsek vnějšího podnětu, zpracují
jej s v ý m
z p ů s o b e m
a vedou jej do
u r č i t ý c h
s t y č n ý c h
b o d ů . Tím je
dána povaha psychických, v těchto bodech vznikajících energií vjemových. To je původ různosti druhotných kvalit proti fysickým, prvotním, jakož i
rozlišení jejich podle smyslových modalit.
Hayek uznává za správnou hypothesi, že spoje,
skrze které jsou vedeny vzruchy, se vytvářejí co
následek současného výskytu smyslových vzruchů, a
zvolil si tuto hypothesi za východisko pro svou
theorii, pro kterýžto účel prý nezáleží na tom,
jde-li zde o změny anatomické struktury ústřední
nervové soustavy /tvoření nových drah/ anebo o
funkční a fysiologické změny /snad krouživé vzruchy, str. 52./
Zcela jinak než Hayek uchyluje se B. Rensch
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od běžných názorů na vznik vjemů z nervových vzruchů. Jak jsme se zmínili v kap. VII., lokalisuje
konečné dění vzruchové, jež přímo předchází vjemu,
ba dokonce také vznik představ do smyslových orgánů. Předpokladem pro tento názor je domněnka, že z
mozkové kůry se vracejí vzruchy tam upravené jako
antidromní do smyslových orgánů, což prý není vyloučeno, neboí podobný návrat vzruchu, ovšem jen
z jednoho okrsku mozku do druhého, musíme prý zásadně uznati, když se např. spojuje zvukový počitek se zrakovým, aby se později tento zrakový počitek vyvolal představou zvukovou,/n.u. m. str 0 117/*
Také soustředění myšlenek na určitý jejich obor
děje prý se tím, že silnější odstředivé, po sensitivních drahách postupující antidromní podněty
blokují normální, na počitky zapojené vzruchy.
/str.123./ Podle této hypothese, kterou Rentsch
nazývá aestetofysickou, nepostupují počitky ani
vybavení představ rovnoběžně s ději korovými, nýbrž s ději ve smyslových buňkách smyslových orgánů. Jen počitky bolesti a snad počitky teploty probíhají prý rovnoběžně se vzrušenými stavy nervových vláken.
Problém lokalisace vjemů do nervové soustavy
je opravdu velice obtížný a nemůžeme se diviti, že
dosud není vyřešen. Jak jsme uvedli, jsou děje fysikálnl a děje ještě mnohem jemnější, de je psychické, které obojí se odehrávají při vjemu / snad v
neuronech mozkové kůry/, jsou zde ale také reakce
energií subjektivního vědomí na tyto děje, kteréžto energie musíme také někde n lokalisovat M , /snad
v oblasti podkorové, thalamu a mezimozku/ a vědomý
zážitek vznikající souhrou silopolí oněch dějů a
těchto energií provádí také ještě projekci vnímaných "obrazů»* vnějšího světa včetně našeho těla
do prostoru? což se děje na podkladě instinktů nebo nesčetných různými smysly pro středk o váných zkušenosti při styku jednotlivce s jeho okolím«,

88

Rensch má za to, že umístěni je vlastností
každého vjemu, a že je vnímáno bezprostředně, ono
je jev nepochybné skutečnosti, jež přináleží jen
prožívaným jevům. Podle něho vnímáme počitky doteku ve vztahu odpovídajícím prostorové situaci
orgánů hmatu a nevnímáme je v naSem mozku. Totéž
prý platí o poČitcích tepelných a chuťových. U
počitků čichových nastávají pozměnění této primární normální lokalisace splynutím jejich s počitky
chuti a hmatu. V takových případech splynou prostorové složky a stanou se nerozlučnou jednotkou,
a lokalisace nastane uprostřed těchto složek, nebo častěji, poněvadž převládá počitek chuti, na
jazyku. U čistých dějů vůně způsobuje jejich splynutí s počitky hmatu při otevření chřípí nosu často lokalisaci před čichovými smyslovými buňkami.
Sluchové počitky se lokalisují v uchu, slyšíme-li
v temnu jen jedním uchem a je-li původ zvuku neznámý nebo nerozeznatelný, anebo držíme-li pak
jednu ruku u ucha. Ale slyšíme-li oběma ušima za
denního světla, lokalisujeme u počátku zvuku, poněvadž pak splývají s ním místní složky přiřazených zrakových počitků a představ, jež lokalisujeme vne našich očí v důsledku rozličných připojených představ. Zrakové počitky, které nejsou spojeny s prostorovými představami, jako jsou záblesky při tlaku na oko nebo negativní následné obrazy, lokalisujeme do našich očí. Periferní počitky
bolesti jsou lokalisovány na počátek podnětu.
Co chce míti Rensch pro svou theorii lokaiisováno ve smyslových orgánech, to je vlastně vyvrcholení smyslového vzruchu, kdežto uvedené případy lokalisace líčí ponejvíce introspekci neurčitě zjištěné promítání našich vjemů. Pro onu
theorii mohou býti rozhodnými jen výzkumy fysiologické a fysiologie nás v te věci odkazuje v prvé
řade na mozek. Soustředí-li se však v něm všechny
počitky a jsou-li
j e n
v něm styčné body pro
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vjemy, nelze bezpečně tvrditi. Zejména u počitku
bolesti je lákavou myšlenka, že se bolest vnímá
přímo na bolestivých bodech, s nimiž i energie
subjektivního vědomí by musily pak býti v přímém
styku cestou indukce.
Také u názorových obrazů eidetických a u pseudohalucinací by se zdálo, že tyto vědomé zážitky
nejsou výhradně závislé na fysiologických dějích
v mozkové kůře, ačkoli podle M. Krudewigové /Visuelle Wahrnehmung und Vorstellung bei E.H. Jaensch
und seinen Schülern s 1953/ povstávají vjemy vůbec
"mnémicky podmíněnými vzruchy mozkové kůry jakož
i postoji a myšlenkovými obsahy prožívajícího řídícími jeho chápání / durch Auffassung steuernde
Einstellung und Denkinhalte des Erlebenden, str.
12/. Jaensch řadil názorové obrazy původně mezi
pocitky /vlastně mezi vjemy/, jejichž reprodukční
mechanismus má anatomicky- fy si ologickou konstituci, ale při svých pokusech seznal jejich představovou povahu. Fenomenálně posuzováno jsou názorové obrazy obsahy na způsob vjemů názorové, náleží
však podle svého vzniku a podle plnosti zážitku k
obsahům představovým /str. 20/. Přes toto mínění
Krudewigové zdá se nám oprávněným, přizná ti názorovým obrazům jistou spojitost se smyslovými vzruchy přímější než u představ, při Čemž by rozdíl
mezi nimi a vjemy spočíval ne tak v povaze těchto
jevů jako spíše v celé struktuře vědomí, ve stavu
já při nich. U představ je původní obsah vjemu
značně modifikován stykem s energiemi subjektivního
vědomí a s jinými uskladněnými a při vjemu aktivovanými představami, kdežto názorové obrazy se často rovnají původnímu vjemovému obrazu. Také u pseudohalucinací jsou halucinované obrazy překvapivě
věrné a předčí v tom směru představové obrazy i
s největším zájmem reprodukované. A pseudohalucinace i názorové obrazy povstávají snontánně, bez
vůle, ba i proti vůli prožívajícího. Tato přesnost
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a spontánnost názorových obrazů upomíná spíše na
vjem nes na představu, a když představa vůbec oné
věrnosti docíliti nedovede, vtírá se nám myšlenka
niterně vyvolané obnovy počitku, při níž sensorické buňky smyslových ganglií hrají určitou úlohu,
snad ve smyslu Renschových antidromních vzruchů
za určitého duševního rozpoložení pozorovatelova,
jímž spontánní nápor energií subjektivního vědomí
je mimořádně vystupňován. /Rohracher klade pseudohalucinace do zrakové sféry korové. Str. 76./
Krudewigová přikládá velký význam "plastičitě"
korových buněk velkého mozku pro eidetickou vlohu,
čím je vetší plastičita prvků mozkové kůry, tím
silnější jsou vzruchy mozkových prvků bezprostředně podmiňující smyslům odpovídající obsahy, čím
silnější jsou tyto vzruchy, tím silnější jsou engramy v moztových prvcích po nich zůstává jící ah.
Ekforování engramů vytvořených zvláště silnými
vzruchy vede k obnovení vzruchu, jež se již přibližuje vzruchu podmíněnému podnětem vnějšího světa nebo se mu rovná /str.78/.
Původ jakostního rozdílu barevného zážitku
klade Krudewigová do "základní povahy nám ve své
povaze neznámého vzruchového děje". "Eidetická danost je závislá na základní zvláštnosti mozkových
koncových orgánů" /str. 80/. Majíc takto na zřeteli výhradnou závislost kvality názorových obrazů
na přiřáděném vzruchu mozku, odmítá Krudewigová
"zpětné záření ústředně podmíněného sítnicového
vzruchu do mozku, kde by způsobilo změnu vzruchového tvaru", /str.85/. Na možnou účast sítnicového vzruchu při názorových obrazech poukázal však
již Purkyně a účast ta dala by se vysvětliti způsobem, který jsme již naznačili.
Oswald Kroh /Subjektive Anschauungsbilder,
1922, uvedeno podle Krudewigová str. 102/ rozeznává dvě sféry, sféru počitkovou a sféru představo-
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vou. Kdo není eidetik, u toho je zde zábrana /Hemm u n g , jež zamezuje vzruchům představové sféry
pocitkové. U eidetiků taková zábrana zde není. U
představ se prostě děje ekforie představových residuí, u názorových obrazů, nastávají spoluvzruchy
pocitkové sféry. Krudemigová i tento názor odmítá.
Stejně tak odmítá podobný názor G.E.MÜllera /Seitschrift f„ Psychologie 1935/» že by vzruch v pamětní zóně vzniklý přecházel na určité místo zrakové sféry počitkové, kterému pozornost dává přednost- /str. 107/.
U Rohrachera jsme viděli, že své nejnovějsí
snahy o vysvětlení mozkového dění úmyslně omezil
jen na elektrickou složku mozkového vzruchu, na
tomto základě však vypracoval podrobnou theorii
specifických vzruchových konstelací, jež mu slouží pro výklad paměti, asociací a vybavování představ. Regulaci vzruchových pochodů provádějí vzruchy samy, nikoli nervové spoje a synapse. Máme
zde "dynamickou" regulaci dění, "síly" zúčastněných složek rozhodují o výsledku jejich spolupráce. Dosud rozšířený názor o geometrii isolovaného
vedení vzruchu ponechává fíohracher v platnosti,
uznává rovněž pevná neproměnná vedení, ale zavádí
druhého pořádajícího Činitele, totiž tvoření
specifických vzruchových konstelací. "Při střetnutí různých vzruchů dochází ke vzájemným modifikacím jejich znaků /velikosti, rytmu, fáze a tvaru/» z čehož vynikne vzruchová konstelace, jež má
jiné znaky než kterákoli z jejích složek" /str.
54/.
Vedle vegetativních, motorických a smyslových
/sensorických/ vzruchů vyskytují se v mozku ještě
vzruchy mentální jakožto základy vědomého dění,
"konstelace, z nichž vycházejí naše vjemy, představy, myšlení jakož i všechny zážitky pudů, citů a vůle". /Str.55/.

92
O řešení "nejdůležitějšího problému psychologického, jak ze vzruchového děje v gangliových
buňkách a ve vláknových vedeních vzniká vědomý
zážitek", Rohracher se nepokouší, má za to, že
musí zůstati nezodpovězen. S rozhodností se obrací proti theorii dvou stránek, podle které by byly vzruchový děj a jemu odpovídající vědomý zážitek totéž dění pozorovatelné ze dvou stran, podstatový rozdíl mezi oběma těmi ději zdá se mu příliš velikým, než aby dovoloval podobný názor /str.
62./. Vědomý zážitek chápe Rohracher jako "zvláštní oblast přírodního dění."
Zkušenost a učení mají ten účinek, že po nich
nastanou v mozku jiné vzruchové děje než dříve.
Příčinou toho mohou prý být jen strukturální změny uvnitř gangliových buněk, např. modifikace fibrilových struktur, přesunutí molekul "nebo pozměnění buněčných obsahů, o kterých výzkum dosud
nic neví." Tyto strukturní změny musí odpovídati
specificitě působení, z nichž povstaly, "pravděpodobně jsou zde zvláštní pamětní ganglie." Po
těchto strukturálních změnách mohou gangliové bumky vyráběti jen vzruchy, které odpovídají této
jejich pozměněné struktuře." /Str.67/.
Na vzruchy přicházející ze smyslových orgánů
reagují určité buněčné struktury výrobou svých
vlastních vzruchů. Specifikované gangliové buňky
jsou naplněny určitým obsahem, jejž produkují,
jakmile jsou příslušnou konstelací podrážděny
/str. 69/. Mazi znaky specifického vzruchu a znaky buněčných struktur je taková souvislost, že
první z nich stávají se při výskytu druhých pohotovými k činnosti. /Str.74/.
Také myšlení povstává ze vzájemné souhry
vzruchových konstelací /str.87/. Ale nesmí se popříti souvislost myšlení s naším já. Není to jen
postoj> který při myšlení zaujímáme, aktivita já
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se prožívá po dobu myšlení ještě tak, že hned ta
a hned zase ona část úlohy se podle vůle jasně uvedomuje /str» 88/. Zde je již patrno, že snaha
Rohracherova, vystačit! s fysikalní, elektrickou
složkou vzruchu nevedla k cíli. Výslovně pak prohlašuje /str. 152/ y se nejen nikdo neví, jak vzniká psychické ze vzruchového dění v mozku, a že v
přítomnosti není ani možnost zjistiti podstatu
vzruchu* "musíme jej chápati jako biologickou energii nejvyšší jemnosti a variační schopnosti,
jež sice z chemicky fysikálních dějů vzniká a
p r o t o
je hmotná, ale přece jen b i o chemickými a b i o
fysikálními ději může být vyrobena
a tudíž jen z dějů v živoucí hmotě vychází." On
však na rozdíl od našeho pojetí neuznává sádné
vzájemné působení hmotná a duševna, nýbrž jen působení v j e d n o m
s m ě r u , t o t i ž o d mozkové ho děje k vědomému zážitku, ne však obráceně
/str. 153/. Vůlí ovládané chování nedá se však
jinak vysvětlit!, než působením duševna na hmotné dění, prostřednictvím nervových ústředí.
Sherrington pokládá interakci mezi "já" a tělem
za reversibilní, "což je dedukce správně provedená z jasných důkazů"• Snad měl Rohracher zde na
mysli jen mozkovou činností vzbuzené vjemy, jež
se proměňují v představy, jež pak přímo působí
výhradně v psychické oblasti, kdežto zpětné působení této oblasti je opět úlohou jiných energií
jáství, energii pudů a vůle.
Rohracherova myšlenka, že specifita vzruchů
je vytvářena na velice jednoduchém základě, na
různosti elektrické jejich složky, a to jejího
"rytmu, fáze a tvaru", byla by v souladu s jednoduchostí vysvětlení různosti účinků elektromagnetických vln poukazem na různost jejich délek. Je
známo, které délky vln charakterisují tepelné paprsky, ultračervené záření„ viditelné světlo,
roentgenový paprsky ř paprsky gamma, kosmické zá-
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ření a jiné formy zářeni, ale přesahování oblastí
těchto vlnových délek do sousedních jevových tvarů. svědčí o tom, že pro vznik určitého tvaru záření jsou směrodatný kromě vlnových délek ještě
jiné podmínky. Tak přistupují k elektrické složce
smyslových vzruchů ješ-feě jiné složky,, které jsou
rovněž účastny na vytváření jejich zvláštností.
Tyto složky jsou patrně pro každou smyslovou modalitu jiné, i když příslušný podnět je jednoho a
téhož fysikálního druhu. Smyslové ústroje, jež nám
slouží k poznávání světa, přejímají podle své
schopnosti tyto složky věrně a tak, jak jsou jim
podávány, nerozkládají např. "bílé" světlo v různé kmity o různých vlnových délkách, kterými jsou
podmíněny vjemy různých barev, takový rozklad musí býti proveden již ve fysickém vnějším světě,
máme-li ten svět viděti "barevný". Smyslový orgán
zachytí podle toho, jak je zařízen, zcela určitý
díl fysického dění a tento díl jako adekvátní podráždění vzbudí vzruch, jenž je pak veden, do styčných bodů, ve kterých se počitek promění ve vjem.
Při vnímání musí se psychické, z podnětů vzniklé
energie natolik vykládati, jak toho prakticky vyžaduje náš styk s vnějším světem, musí se za tím
účelem přivésti ve vztah k obsahům uskladněných
představ. Dřívější zkušenosti, někdejší vědomé zážitky, musí v naší paměti po sobě tolik zanechati,
že to onu interpretaci umožní. Není myslitelno, že
by stopy paměti byly jen hmotné, neboí počitky,
které své stopy zanechávají, byly namnoze jen symboly pamětních obsahů.Naše pamětní obsahy musí vyjadřovat! také svůj význam pro naše chování, právě tak, jako to činí obsahy vjemů. Takové zpracování vzruchů v naší duševní oblasti není však jediným úkolem sil tam působících, jest také zapotřebí účelného zařazování pamětních obsahů, aby
se staly skutečně užitečnými. Také toto uspořádání má obsahový, významu seřaděných článků odpovídající a nikoli ryze hmotný podklad.
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XI,

U V Ě D O M O V Á N Í

c

Tážeme-li se, co je poslední povahou vědomí,
musíme prý si jiti pro odpověčí do oblasti metafysiky /T.V.Moore, Driving Forces of Human Nature
and Their Adjustment, New York 1948/. My se vsak
chceme zde přiblížiti k poznání povahy vědomí jen
na základě přírodovědeckém a psychologickém.
Podle Moora se nám vědomí nejeví jako nějaká
substance, nýbrž jako událost 9 akce jistého druhu.
Je proto aktivitou něčeho, a to aktivitou organismů. vybavených nervovou soustavou. O psychické aktivitě organismů jsme se již poněkud poučili, víme, že působení psychických energií se neomezuje
na děje v užším slova smyslu duševní, mezi nimiž
mají převážnou důležitost děje schopné uvědomování, nýbrž že jejich působení zahrnuje také řízení
specifické výměny látkové v organismech a úpravu
dráždivosti protoplasmy, což obojí se děje mimo
oblast našeho vědomí, ale při svých úvahách o pocitcích a o vnímání musili jsme se již dotknouti
problémů uvědomování, jejž chceme nyní podrobněji
zkoumá ti.
Smyslové vzruchy nemusí vždycky vzbuditi zážitek vědomí, i když podle své kvality a intensity by měly takovou schopnost. Jaké oscilace jsou
ve styčných bodech těmito vzruchy vyvolávány, také jsme již vyložili 5 energie tak vzniklé mohou
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však pro naše vědomí vyzní "ti naprázdno, ne jsou-li
pro ně připraveny a k příjmu pohotový potřebné
"resonátory", o nichž jsme slíbili ještě dále uvažovati. Těmito resonátory nejsou nějaké struktury v gangliových buňkách mozkové kůry, alespoň
ne jejich hmotné složky, které by se vždycky podle svého "naladění" pasivně rozezvučely, jakmile
by k nim pronikla vhodná energie vjemová, nýbrž
jsou to souvislá pole, vznikající z potenciálních
energii psychických jiného druhu, jež vstupují v
Činnost a s energiemi vjemovými spolupracují jednak za určitých podmínek přímo z podnětů vjemů»
jednak podle svého seskupení, jaké zaujmou, aby
co nejlépe sloužily účelu, k jakému vznikly, totiž, aby se staly základem poznání jedincova v té
míře, jak toho organismus potřebuje pro styk se
svým okolím. Takové dynamické seskupení jmenujeme
pozorností, s níž bývá spojena připravenost smyslových orgánů pro lepší příjem popudů.
Elementární částice psychických energií, zejména energií subjektivního vědomí, pudů a vůle
překonávají svou jemností i jednotky elektrických
nábojů, kteréžto jednotky jsou spojeny s jednotlivými elektrony, positrony nebo protony, jsouce vázány na masu těch elementárních částic hmoty, kterážto vázanost však u elementárních částic psychických energií odpadá. Ty mohou přímo se navzájem spolu zapojiti, ale vždycky ve specifiokém uspořádání, podobně jako atomy a molekuly v krystalových mřížkách. Tyto mřížky určují u krystalů
prftchod elektromagnetických vln, ale mřížky nebo
sítě psychických energií nejsou zcela tuhé, jsou
roztazitelné, mohou býti napínány nebo uvolňovány
a tím určovati průchod rozličných kinetických
psychických energií nebo mu také zabraňovati. Tak
mohou takové mřížky psychických energií subjektivního vědomí průchod energií vnímání a představ usnadniti nebo omeziti a také děje myšlení
usměrncvati. Při tomto "obrazném" znázornění my-
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slíme stále jen na "nepředstavitelně jemnou prostorovost" psychického dění.
Toto seskupení energií subjektivního vědomí
sloužící resonanci energií vjemových musíme rozeznávati od konstelací vzruchů /Rohracher/ i od souhrnu počitků obsahově k sobě patřících, neboí obojí
ty útvary jsou jen podnětem pro resonanci, která
tvoří vědomí, a jsou zároveň jeho předmětem. Děj
této resonance je obsahem zážitku vědomí. Co je
zvláště charakteristické pro toto dění je jeho
vztah k našemu já.
K objektivním podmínkám vědomí, z nichž hlavní je dočasná aktivace energií vjemových nebo představových, přistoupiti musí ještě další podmínka,
jež je vlastně zjevem mezi duševními pochody výjimečným a pravou příčinou vzniku subjektivního zážitku vědomí. Psychické energie vjemové a představové jsou nerozlučně vázány na jednotlivce, ke
kterému od původu náleží. Pro jejich prostorové umístění můžeme se přidržovati jedině styčných bodů*
které mají s nimi přímou spojitost tím, že integrita těchto styčných bodů je podmínkou potenciálního
uchování a aktivity oněch energií. Jinak musíme doznati, že nám schází prostředky a představivost
pro jejich prostorový popis. Přesto však můžeme si
představiti, že jsou zde psychická energetická pole, stěsnaná na prostor pro naši chápavost bezrozměrný, jež ale i mimo něj bez omezení se mohou uplatniti.
Jen tak pochopíme možnost existence tak bohatého psychického fondu, Životní zkušeností stále
obohacovaného, jaký má každý dospělý člověk. Životní zkušenosti nás s vyloučením jakékoliv pochybnosti poučují o tom, že podobný duševní život, jaký
my sami prožíváme, také u jiných jedinců se skutečné vyskytuje % podle jejich zjevného chování a svého
duševního života, takové chování u nás doprovázejí-
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čího,usuzujeme u nich na duševní děje stejného
druhu, jako jsou naše. A přece, uvažujeme-li o tom,
shledáváme, že účinek cizích duševních pochodů nikoliv účinek našich představ a myšlenek o těchto
cizích duševních dějích - nás přímo nepostihuje.
Existují pro nás jen objektivně. Naproti tomu u
psychických energií vjemových a představových,
svým původem k našemu vlastnímu duševnu náležejících, dostavuje se za jistých okolností účinek,
jenž nám jejich přináležitost k našemu já zvláštním způsobem připomíná. Jsou pro nás nejen objektivní, neboí o nich můžeme uvažovati a popisováti
je stejně tak, jako kdyby byly cizí, nýbrž jsou
pro nás také subjektivní,. Objevují se právě v tom
ohnisku, kde náš prostorový duševní život je soustředěn. Odtud je promítáme na venek, tvoříme-li
si podle nich obraz vnějšího světa, a v tom případě uvádíme ono ohnisko v prostorový vztah k onomu
světu. Jinak však splývá jejich bezprostorovost ač neurčitě - přece přímo s prostorovou závislostí
našeho já na jeho hmotných složkách.
Náš duševní fond zahrnuje nepřehlédnutelné,
ale uspořádané a zorganisované množství útvarů a
skupin energií, z nichž jen velice malý počet, může
se současně objeviti ve vědomí. Útvary ty ani mimo
vědomí nejsou v klidu, ony, chceme-li si posloužiti Často používaným obrazem pro postup myšlení,
proudí i pod povrchem vědomí"a vynořují se nad tento povrch v důsledku podnětů jejich aktivitu zvyšujících. Opustíme-li tuto obraznou řeč, musíme prohlásiti, že za určitých podmínek dosahují ony stále činné, organisované skupiny, mající základní energii, přechodně energie vyššího stupně, která je
přivede ve styk s energiemi jiného sruhu, jejichž
povaha závisí na celkovosti organisované živé bytosti, tudíž na fysickoduševním celku jako takovém.
Tyto druhé zvláštní energie přiřáděné určitému jedinci a vyznačující jeho individualitu, jsou
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duševní obdobou fysického gravitačního pole nějakého hmotného tělesa, pročež naráz na ně vyvolá
odezvu v celkovostní výstavbě organismů., je jimi z
znaky jsou souvztažnost a jednota*
Náraz psychických energií vjemových a představových vnikajících do energetického pole oněch
individuum jako takové vyznačujících energií způsobí mezi těmito energiemi jistá uvolnění, zasahující celou bytost duševně hmotnou v jejím pomyslném energetickém těžišti a výsledkem tohoto zásahu je subjektivní zážitek vědomí, subjektivní
proto, že cítící a myslící bytost v samých svých
základech hmotných i duševních, její celá osobnost, její já, subjekt naň reaguje a to způsobem,
který nazýváme vědomí„ Jest tudíž po stránce objektivní i subjektivní reakce neboli odpověčl psychických, celistvost a individualitu jejince vyjadřujících energií na náraz náležitě zesílených
energií vjemových a představových.
Z tohoto pojetí vědomí vyplývá nutnost uznání jeho odstupňovanosti podle vyspělosti organismů, zejména podle jejich postavení na vývojové
stupnici druhů, podle dokonalosti jejich nervové
soustavy a podle jejich dospělosti. Dráždivost
primitivních organismů může býti v činnosti bez
onoho zvláštního účinku, který závisí na resonanci podráždění ve zvláštních energetických polích
jen pokročilejším organismům vlastních, dráždivost může i bez této resonance vésti k chování
přizpůsobenému poměrům okolí. Také instinktivní
chování vyšších živočichů s vyspělou a uspořádanou nervovou soustavou nemusí vyvolati onu resonanci. Takto by se dal okruh tvorstva nadaného
vědomím značně zmenšiti a také úloha, kterou koná
vědomí u tvorů schopných vědomých zážitků omeziti
jen na určitý úsek jejich chování.
Zahrnutí činnosti energií našeho já do re-
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akce, která sama je vědomím, činí myšlenku na nějaký zvláštní subjekt zásitku vědomí nepostradatelnou.
Kromě energií vjemových a představových mohou vstoupiti ve styk s energiemi subjektivního
vědomí také energie citů, pudů a vůle, které nemají takovou pestrost kvalit jako energie vjemové a
představové a neposkytují tak vyhraněné zážitky
jako tyto. Také není jejich vznik tak přesně lokalisován jako u vjemů, jež jsou prostředkovány
smyslovými ústroji. Také u vjemů jsme však viděli
velkou neurčitost lokalisace, a proto zůstává i
místo střetnutí jejich s energiemi subjektivního
vědomí neurčité. Tyto poslední musí být jakožto
"resonátory" v pohotovosti pro všechny řečené druhy psychických energií do vědomí vstupujících. Energie subjektivního vědomí vznikají z celkovosti
náležitě pokročilého organismu a musí působiti v
celém organismu.
Pro naše pojetí energií subjektivního vědomí
a jejich silopolí v celém organismu je zajímavá
notorická neboli periferní theořie myšlení L. E.
Jacobsona /The Electrophysiology of Mental Activities, 1932/ a L.W. Maxe /Experimental Study of
the Motor Theory of Consciousness, 1937/, podle
níž myšlení, uvažování a představování je závislé
právě tak na motorických odpovědích jako nn akci
mozku. Myšlení takto pojaté není korelátem ani aspektem aktivity mozkové kůry, nýbrž jednotnou
reakcí, která funguje v rozsahu celých sensomotorických oblouků, při čemž motorická část každého
okruhu je právě tak podstatnou pro tento děj jako
ústřední úsek. Tvrdilo se, že děje myšlení mohou
se ztotožňovati s mechanismem mluvy, jenže při
myšlení jsou to pohyby mikroskopické a dají se
zjistiti jen velmi citlivými zařízeními, anebo že
myšlení se zakládá na implicitních svalových smrš-
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těních v r&zných rozptýlených skupinách svalstva.
E.L. Jacobsem pokládá motorickou aktivitu spojenou
s představováním a myšlením za podstatnou podmínku
těchto dějů, nikoliv za vedlejší výrobek nebo doprovodný zjev jejich. Důkaz toho ale nepodal.
To, co bylo zjištěno u pokusů Jacobsonových
a Maxových, není snad nic jiného, než buzení akčních proudů a iimervací svalstva nikoli nepodobných
těm, jejichž účinky vidíme na mimovolném fysiognomickém utváření a na gestikulaci, která se stala
zvykem, jevech to, které nejsou v přímé spojitosti
s určitými obsahy myšlení a tím méně jsou jeho
podmínkou.
Svalová činnost snižuje korové prahy, proto,
jsou-li svaly napjaté, což se děje při bdění, odpovídá kůra na podněty, které by jinak byly inadekvátní. Ve spaní podněty ze svalů ustanou a korové neurony na mírné podněty neodpovídají. Head si
představoval nervovou bdělost jako stav vystupňované fysiologické výkonnosti. Vědomí je výsledkem
bdělosti vyšších ústředí, právě tak, jako jsou uzpůsobivé a záměrné reflexy následkem bdělosti
nižších ústředí. "Aí je hladina, na níž se děje řízeni, vědomá nebo automatická, ono by nebylo možné bez vysokého stupně bdělosti" /Head, The Conception of Nervous and Mental Energy. Brit. Journ.
of Psychology 1923/. Není-li Headův pojem bdělosti
a jeho náhled, že vědomí je význačností funkce
nervové tkáně, poněkud příbuzný s naším pojetím
všudypřítomných resonátorů vědomí?
Řekli jsme, že energie subjektivního vědomí
vznikají z celkovosti organismu., Prvním celkem,
z něhož se vyvíjejí živé organismy, je zárodečná
buňka, na niž se přenášejí nejen hmotné,nýbrž i
psychické stránky g e n ů .
Hmotný růst je
řízen psychickými energiemi výměny látkové, které
vznikly také již při původním vzniku života /viz
Kap.II/ a jsou přenášeny z generace na generaci
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se svými druhovými význacnostmi 5 rovněž psychické
energie dráždivosti /v Kap. V./ se rozvíjely íylogeneticky a rozvíjejí se ontogeneticky v každém
jedinci,a pozoru jeme-li podrobněji energii subjektivního vědomí, neubráníme se myšlence, že tyto energie jsou jistým druhem energií dráždivosti,
jenž je již vysokým a v jistém směru vrcholným
stupněm jejich vývoje. Tento vývoj postupoval souběžně s tělesnou org^nisací a se zdokonalováním :
nervové soustavy, zvláště jejich ústředí.
Sherrington mluví o mysli jako o duševní soustavě na rozdíl od energetické soustavy, hmotného
to kontinua nečetné řady vývojových stupňů, tvorstva« Mysl se ukazuje ve vyvíjejícím se soma, což
podle jeho mínění je důkazem, že ona je potenciálně přítomna ve vajíčku /nebo spermatu/, z nichž
vytryskla. /Man on his Nature, str.251/. To platí
podle našeho názoru v prvé řadě pro energie subjektivního vědomí, Čímž by se jejich vztah k individualitě myslícího subjektu nejlépe vyjádřil. Tyto energie jsou ono pravé světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět.
Jiným vývojovým stupněm dráždivosti jsou energie pudů a vůle, které vznikají z původních odpovědí dráždivosti na vnější a vnitřní podněty přechodem těchto energií z aktivního stavu do potenciálního, jak tomu je asi také při přechodu primitivních energií smyslovými počitky vzbuzených v základní energie subjektivního vědomí. Jaký je vzájemný vztah a hierarchie energií subjektivního vědomí, energií vůle, energií pudů a citů, o tom pojednávají různé theorie navrstvení osobnosti.

Kapitola XII

TVOŘENÍ A SLOŽENÍ PŘEDSTAV.
ZAPAMATOVÁNÍ, VYBAVOVÁNÍ, I/YŠLENÍ.

Psychologie má si všímati celkového duševního
stavu jedincova, ale neobejde se bez zkoumání isolovaných psychických funkcí. E.Spranger /Lebensformen, Geisteswissenschaftliche Psychologie, 6„
vyd. str.11/ schvaluje za jistých podmínek rozkládání duševních dějů v prvky. "Jistě nelze nic namí
tati proti tomu, snaží-li se někdo nazvati všeobec
ným jménem jevy, které se v zážitku ukazují jako
stejnorodé a základní, a použiti jich ke stále
jemnějšímu popisu nejprve jednoduchých a pak i
spletitých duševních jevů". To uvádíme na ospravedlnění, že se zabýváme pojmem představ.
Při úvahách o nich nepustíme se zřetele ani
jejich zapojení na děje vnímání ani jejich vzájemnou spojitost a uspořádanost ve stavu latentním a
uvědomovaném. Jen tak dospějeme ku pochopení souvislých pochodů myšlení o
"Atomisace" u vjemů nejde tak daleko jako fysikální rozbor jejich vnějších podnětů, ona spíše
odpovídá "tomu, co je směrodatné pro rozlišení
předmětů vnějšího světa za účelem různého použití
jejich při styku organismů s tímto světem. Celé
"poznání" jedincovo je vybudováno na podkladě je-
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ho a jiných jedinců praktické zkušenosti, a také
téže zkušenosti předchozích generací. Co z celkového vjemu určité smyslové modality organismus
zachycuje a poznává tak, jak se tomu dlouhým cvikem naučil, nebo jak mu to bylo vývojové uchováno
a předáno od předchozích generací, nikoliv ovšem
konkrétně, nýbrž druhově a potenciálně, to jsou
již poměrně obsáhlé a ze mnohých fysických složek
sestávající celky a útvary. Vjemové pole je již tím
úkonem organisováno, že přijdou jeho složky ve styk
s energiemi subjektivního vědomí, uspořádanými podle individuálních podmínek organismu. Jednotlivé
vyhraněné složky tohoto vjemového pole nabudou tím
zároveň jisté samostatnosti a trvanlivosti, stanou
se p ř e d s t a v a m i , které mohou v tomto svém
tvaru později opět vstupovati do vědomí.
Analogie hmotného dění nás zde opět opouští,
složitost vjemů a představ je veliká, což by odpovídalo chemickým látkám vytvořeným z atomů četných
různých prvků, ale ani molekula ani atom nejsou
tak přizpůsobivé a poddajné jako psychické prvky.
Ty splývají u vjemů a představ ve plynulé významové celky, ale mohou i pak svou energetickou působnost rozví jeti samostatně.
Obsah představ odvozuje se z obsahů vjemů,
schází jim však přímá Časová spojitost s počitky,
jakou mají vjemy, představy jsou zpracované vjemy,
které již prodělaly styk s energiemi subjektivního
vědomí, přestaly pak buditi resonanci těchto posléze jmenovaných energií, jsou ale pohotový pro
opětné takové souznění. Známe obsah vjemů, ten je
pln životnosti plynoucí z bezprostředně předcházejících počitků co dějů fysiologických. Obsah představ je nám rovněž znám při jejich vybavení, ale
jeho životnost blíží se životnosti vjemů snad jen
výjimečně u osob zvláště k tomu nadaných. Obsah
vjemů jsme uváděli v souvislost s uchováním dife-
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renciace smyslových popudů, i po transformaci jejich
energie ve styčných bodech, co z nám nečinilo potíží zvláštních, když tu šlo jen o přímé pokračování
energetického dění, třeba transformovaného. U představ však musí toto transformované dění po přerušení svého styku s energiemi subjektivního vědomí nabýti jistého ustálení, aktivní energie vjemová musí
přejiti v potenciální energii představ, schopnou
budoucího aktivování a zaujmouti podle svého obsahu a významu zcela určité "místo" v uspořádané
veškerosti stejně uskladněných energií téhož druhu.
Tento postup se nám v introspekci jasně projevuje,
ale jen v hrubých rysech, kdežto jeho podrobnosti
vystihnouti je velice obtížno.
V zásadě uznáváme, že obsah představy vzniklé
přímo, z vjemu, je totožný s obsahem našeho vědomého zážitku tohoto vjemu, že obsah ten,
tak
j a k
j e s t* přechází do fondu naší paměti, a
jako byl již před stykem s energiemi subjektivního vědomí psychickou energií vjemovou, zůstává uchován v našem duševnu co psychická energie
b e z
z p ě t n é
t r a n s f o r m a c e
v nějakou
fysikální energii nebo dokonce v nějakou hmotnou
strukturu. Jen tak je pochopitelno zařazení představovaného obsahu podle jeho smyslu do logického
uspořádání našeho představovaného fondu a do našeho obrazu vnějšího světa* V obsahu představy objevují se druhotné kvality, vznikající při vjemech
teprve v duševní oblasti / v kap«,VII./, neobjevují
se tam již prvotní kvality podléhající při vnímání
přeměně na kvality druhotné, tam nejsou již činnosti na př a světelné kmity, nýbrž představové
"předměty" jsou právě tak "barevné", jako jsme je
poznali ve vjemu» Kdyby byly obsahy představ uskladněny hmotně, musilo by jejich vybavování býti
jakýmsi opakováním těch dějů, které od smyslových
orgánů až po mozková centra upravují podněty vnějšího světa a nervové vzruchy tak, aby mohly býti
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vnímány. Byla by to pro theoretiky hmotných engranrŮ těžká úloha, přijatelně vyličiti takový druhý
vnímavý postup.
J.C.Miller se dívá s nedůvěrou na takové snahy. Je sice přesvědčen, že "jen kdo je nejmetafysičtější, nebude lokalisovat představy někde v nervové soustavě", ale "dávati jména těmto nervovým
residuím" považuje za oblíbené ubíjení času. Tato
residua byla nazývána mimo jiné engramy, neurogramy, nervovými schématy, mnemickými pozůstatky a
stopami. Tohoto posledního označení se nyní ponejvíce užívá /str.217/» Nás postoj se sotva může nazvati nejmetafysičtějším, když pokládáme představy
za transformované energie počitkové. Nejsme také
proti lokalisaci uskladněných představ "někde v
nervové soustavě", ale název ston pro ně pokládáme
za klamavý, neboí nás svádí k domněnce, ^e představa prošlá vědomím zmizí a způsobí jen někde v nervové soustavě fysiologické změny, aí jsou to již
v mozkových neuronech nebo spojích nastalé strukturální změn v nebo vzbu<*ené tam krouživé vzruchy,
rovněž jen fysikálně pojímané a pod*, což jistě nevystihuje pravý stav věcí. Uskladněné představy až
do svého vybavení jsou potenciálními
p s y c h i c k ý m i
energiemi, i když nejsou tam v úplném klidu, jejich lokalisaci je rozuměti jako u počitků
jen co určení onoho místa, oné Části nervové soustavy a jejich ústředí vůbec, která musí "býti neporušena, aby uskladněné představy zůstaly uchovány
neporušené a schopny vybavení. Nejen po zranění některých částí mozku, nýbrž i po velkém jeho otřesu
a po elektrošoku nastává částečné zapomenutí minulých událostí. Stejný účinek má i emoční šok, což
nasvědčuje tomu, že mocné psychické vzrušení může
zapůsobiti přímo na uskladněné představy, i když
nenastane strukturální porucha.
Určitá část nervové soustavy je zajisté i
zdrojem, ze kterého prýští životní síla d u š e v-
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n a. Fysiologická činnost mozku, projevující se
částečně na venek vlnami alfa, je snad takovým
zdrojem energie pro duševno, proud krve v kapilárách sám o sobě již prouděním kapaliny a krvinek
nusí působiti změny potenciálů na průtočných průřezech, musí nehledě kpřínosu živin těmito potenciálními změnami udrzovati mozkovou tkáň v Činnosti a část životní energie této tkáně musí postačiti nejen pro udržení životnosti potenciálních duševních energií, nýbrž i pro jejich mimo vědomí se
uskutečňující aktivitu. Při takovéto "lokalisaci*1
představ není již ani jejich souvislost se styčnými body, ze kterých vznikly příslušné vjemy, přímá, nýbrž je pojata do celkového zapojení duševna
k tělu.
T.V. Moore /str.69/ pokládá pamětní stopu za
vitální, nikoli za něco podobného uskladněné chemické látce, neboí byla-li by prostě takovou látkou, mohla by být jen sekrecí oddělenou od organismu, nikoli však částí organismu samého, schopnou vstoupiti do jeho niterných aktivit. Na otázku
je-li stopa ta fysickou nebo psychickou, odpovídá,
že není čistě fysickou, ale že četné pamětní stopy
jsou ve své povaze psychofysické a některé psychické nebo spirituální. Odpověčí ta má snad naznačiti
onu vitální "závislost uskladněných představ na fysiologické činnosti těch částí nervové soustavy,
kde jsou, jak jsme právě vyložili, představy lokali so vány.
Rohracher /str. 65/ má za pravděpodobné, že
jsou zde zvláštní pamětní ganglie, jež doznávají
skrze elektrické složky vzruchů zvláštních trvalých
strukturálních změn, načež mohou tyto gangliové
buňky vytvářeti jen vzruchy, které odpovídají této
pozměněné struktuře. Pauling se o takových změnách
vyjádřil, Že mozkový zapamatovací děj má dvě po
sobě následující složky, nejprve vzniknou elektric-

108
ké útvary /patterns/ a pak se promění tyto útvary
ve hmotné struktury, které hrají zde podobnou úlohu jako při komplementaritě struktur u růstu organism&./viz Kap.IV„/U růstu je řízení obstaráváno
psychickými energiemi výměny látkové, ale na představách a jejich vybavení jsou zúčastněny psychické energie hmotného dění ještě více vzdálenéKrudewigová /str.80/ pokládá za "engram" disposici nějakého nervového koncového orgánu pro určitý vzruch, jenž je pak tímto koncovým orgánem při
ekforování aktivován.
K utvoření engramů je zapotřebí přeměny struktury /Umstrukturierung/. Přidržuje se takto zčásti Heringa a Semona, z Části
Hohrachra.
W. Köhler vysvětluje stopy paměti jako mírná
pozměnění stavu nervové tkáně nervovými ději,kteréžto změny se podobají tem dějům, kterými byly
způsobeny, jak co do svého vzorku tak i co do ostatních svých vlastností. Tyto změny spoluurčují
také aktuální děje budoucnosti. V gangliových buňkách způsobují vzruchy chemickou aktivitu a nastalé změny potrvají po nějakou dobu a úplný návrat
tkáně do původního stavu se znemožní. Kromě chemických změn mohou nastati změny elektrolytické, při
nichž se hromadí ionty na kterémkoliv bodu povrchu
a na mezistěnách ukládá takto elektrický proud
"obraz vzorku nebo distribuce, podle které tudy
prochází". "Proud zapisuje svou vlastní historii".
V případě homogenního vjemového pole bude vzniká—
ti jednotvárné makroskopické kontinuum funkční,
kdežto speciální vymezená oblast vjemového pole
bude i ve stopovém kontinuu oddělená. Podle toho,
jak se mění podráždění sítnice a jedno zrakové pole je vystřidáváno jiným, budou psychické děje
tomu odpovídající Činiti záznamy o svých vzorcích
nad tím, co jejich předchůdci zapsali, záznamy
novější se proto nesmíáí se staršími.
Jsou zde kontinua záznamů v čase i prostoru. Záznamy» jsouce dynamické povahy, mají sklon přezkoušet!
svůj vlastní obsah. Tato hypothésa, jak Köhler výslovně podotýká, se nesmí bráti doslovně, neboí
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podle jeho názoru "nemohou psychické děje z.tdísov^ti svou historii do prostředí, které má obecné
vlastnosti nervové tkáně". Jeho theorie "týká se
proto spíše trvanlivosti jejich písma než jejich
existence a výskytu". Stopa dějů rozkládajících se
daleko za oblast zrakové nebo sluchové kůry bude
mi ti přiměřeně široký rozsah, pronikne tkáň, která
spojuje tyto zvláštní oblasti s jinými /W.Köhler,
The Place of Value in a World of Pacts. New York,
1938, str.236 až 245/.
Ve své další knize, Dynamics in Psychology,
New York 1940, trvá Köhler na chemické a elektrolytické povaze pamětních stop, ale v jistém směru
se přibližuje naší theorii transformace vzruchové
energie poČitků ve styčných bodech v energii vjemové oscilacemi elektronových vrstev atomů, a theorii energetické příbuznosti představ jako podnětu
pro asociaci a vybavení. Především pokládá za nutné, aby theorie vnímání byla theorii polí, a klade
důraz na konkrétnost svého hmotného pojetí pole.
Doměnku, že v j e m y
jsou skutečně asociovány
proudy v nervové sous e l e k t r i c k ý m i
stavě prohlašuje za zcela přijatelnou. Ze změny
koncentrace iontů na mezistěnách nastane tam jejich adsorbce , vzniknou tam elektromotorické síly pracující proti směru proudu, nastávají chemické reakce a mohou nastati ještě další účinky, které ještě nedovedeme definovati čistě fysikálními
výrazy /str.73 a 74/» Korelát vjemu má vymezenou
lokální existenci a jako dynamické agens zasahuje
do okolní tkáně. Vjemový děj může se omezovnti na
zmenšenou plochu a s tímto jádrem nrůže vjem sám
j a k o
z á ž i t e k
být asociován /str.66/.
Přítomnost takového vjemového jádra může vésti k
událostem v jeho okolí, které si většinou neuvědomujeme. Takové pole vjemového děje může být příčino" ^livu, který děj ten vykonává na jiné vjemové
dšae. Vybavení nepřipouští jiného výkladu než prin-
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cip polí. Köhler souhlasí s HOfdingovým názorem na
selektivní účinek podobnosti. Stopa skupiny reaguje na významnosti vjemu podle podobnosti svých
článků, s oněmi význačnostmi. Články skupinové stopy jsou jeěte v témže vztahu interakce, který zde
byl uvnitř skupinového vjemu, než se stal skupinovou stopou. 01ánky skupinových stop jsou obklopeny
polemi. Směr vzpomínání je určován hlavně příbuzností mezi okamžitými ději a jednotlivými stopami
minulosti /str.134/. Nelze pochybovati o tom, ze
Köhler chápe tyto vztahy právě tak energeticky jako my, kteří se však snažíme tyto vztahy podrobněji vysvětlit a na místo isomorfismu stavíme přímé
vzájemné působení fysična a duševna, a u vjemů se
dovoláváme transformací fysických energií v psychické. Také ovlivnění vybavení představ naší vůlí,
jak je my vysvětlujeme, nalézá u Köhlera uznání,
když se připisuje intencionální vybavení /na rozdíl od spontánního/ rozpoložení, w set w subjektu,
z něhož vznikne připravenost pro určitý směr vybavení /str.139/.
Významné je zde i stanovisko F. Krttgera a A.
Welleka k pamětním stopám. /A.lffellek, Ganzheitspsychologie und Strukturtheorie, Bern 1955/* Jejich theorie paměti nepokládá psychický fond paměti za obsahy, které jsme již jednou měli a které klesly do nevědomí, nýbrž za "specifické dynamické Článkované struktury, "Gliedstrukturen", t.j.
za potence pro reprodukci takových obsahů. "Tyto
reprodukční potence a ne snad představy jsou zakotveny ve fysiologické stopě. Jsou psychickým
ekvivalentem pamětní stopy jsoucí v ústřední nervové soustavě, aniž jsou s ní identické. Podle toho by zde lwia na jedné straně fysiologická stopa
a na druhé straně potence, "t.j, schopnost: výkonu,
nikoliv identická s jejím fysiologickým podkladem.
Psychická stopa by se od fysiologického podkladu
odlišovala, od něho však by byla určována. Logic-
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ky by byla potence samostatnou potenciální energií, což by také odpovídalo Krtlgerovu pojetí struktury co "celku trvalých duševních vloh, einer Ganzheit fth erdauernd er seelischer Anlagen,"
Naše stanovisko by se pak lišilo od hořejšího
jen tím, že máme tuto potenciální energii za obsahově od dřívějších psychických zážitků přímo určovanou a jen její vitální existenci za závislou na
stavu nervové tkáně. Pozorování úlohy představ při
myšlení mluví rozhodně pro náš náhled, pro samostatnost a obsahovou uzavřenost představ, o čemž
pojednáme ještě v této kapitole.
W. Metzger /psychologie, Darmstadt 1954/ nevyjadřuje se podrobněji o povaze pamětních stop.
Přejímá zásady útvarové a celostní psychologie od
Ktthlera a Kofky a klade tudíž veliký důraz na vzájemné působení podnětem podmíněných vzruchů mezi
sebou, jež jfc základem členění vjemového pole ve
vhodné útvary, ale nevylučuje působení subjektu
při tom na tytéž vzruchy. "Účinky pozornosti, způsob chápání a směr pozorování mají v této theorii
své místo jako zvláštní případy celostního určení
dílčích obsahů. Má za to, Že nauka o celostním
určení je odůvodněna čistě psychologicky a "její
zásadní platnost je zcela nezávislá na tom, myslíme-li si onen určující vliv jako psychický,
psychologický nebo fysikální." /str.82,83/.
Podle našeho názoru jest utváření vjemových
obsahů a tudíž i obsahu představ závislé na specificitš smyslového počitku, podle níž se řídí
povaha ve styčných bodech vznikající vjemové energie, jež pak přijde do styku s residuálními energiemi představovými a s energiemi subjektivního
vědomí, aby tímto zpracováním se stala představou.
Celostního určení dostane se součástkám vjemu při
současném vzniku několika energií vjemových a při
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členění vjemového pole, kteréžto členění je z velké Části řízeno subjektem, a to nejen oněmi "účinky pozornosti, způsobem chápání a směrem pozorování", jak praví Y.Metzger, což jsou vesměs vědomé
děje z části na zkušenosti založené, ale také vrozenými sklony k účelnému členění vjemového pole.
Obojí to odpovídá činnosti našich energií subjektivního vědomí.
Úloha styku vjemových energií s obsahem naší
paměti, zásobou to představ a jejich komplexů, je
hlavně vytvoření druhotných kvalit způsobem dříve
naznačeným, což podle Hayeka je třídění, jež však
podle něho je založeno jen na nervových spojích.
Metzger připisuje tuto ulohu účinku zásoby stop,
kterýžto účinek "musíme považovati za zvláštní případ působení okolí" /str.80/. Účinek starších stop
se spojí s účinkem nynějšího užšího okolí, s účinkem počitku. Metzger nepokládá za vyloučeno, že zásada celkovostního určení platí v tělesném dění
právě tak jako v duševním, čímž by prý byla doložena útvarová příbuznost mezi tělesným a duševním děním. Tuto příbuznost prý možno chápati bučí jako příčinnou nebo parallelistickou spojitost, ba dokonce
jako totožnost, čemuž Metzger chtěl by dáti přednost /str.85/.
Právě tak, jako je podle určitých pravidel útvarové theorie vjemové pole členěno v celky co
nejlépe upravené, stávají se podobné celky představovými složkami našeho pamětního fondu, z nichž
pak určitými kombinacemi vznikají složité komplexy
jako přímé Články našeho světového obrazu. Musíme
si nejprve všimnouti složení takových představových
celků a pak jejich spojování.
Jak jsme již prohlásili, mohli bychom sotva
pokračovati v atomisaci představových složek tak
daleko, jako to činí fysika u hmoty, ale jistá odděleno st částí v rámci celkové představy a zvlášt-
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ní aktivita jich samých dá se introspekcí zjistiti.
Xía př. jméno nějaké osoby, symbol to pro její označení, je pro nás celostní představou složenou z
dílčích představ několika hlásek v určitém pořadí,
tedy seřadením a sloučením několika energií, kvalit, psychických obrazů, zvukových a snad zároveň
zrakových ve vyšší celek. Někdy si nemohu vzpomenout! na toto jméno, ale parnatuji-li si, "tuším-li"
kterým písmenem začíná, podaří se mi pak již snáze
vzpomenouti si na celé jméno. Mnohdy není to určité písmeno, o něž se opírá vzpomínání, nýbrž je to
celý zvukový rytmus toho jména. ííemohu-li si však
vzpomenouti ani na to, kterým písmenem začíná ono
hledané jméno, stačí obyčejně, že probírám celou
abecedu a při každé hlásce se táži, není-li ona počátečním písmenem hledaného jména. Najednou, když
dojdu k tomu pravému písmenu, vybaví se mi s ním
i celé jméno.
Při tomto hledání působí ovšem ve vědomí přítomná představa vzhledu, tělesné podoby nebo nějaké činnosti oné osoby nebo alespoň celkového jejího dojmu jako "magnet" s účinkem, že ke vjemu
"správného" písmene abecedy přidá se v příslušném
pořadí zbytek představy hledaného jména, říebo^
vjem onoho písmene abecedy nemá sám o sobě tu moc,
aby přivolával představu nějakého slova. Vždyí tím
písmenem začíná nesčíslné množství vlastních jmen
a obecných slov, a výběr mezi nimi musí být řízen
při onom rozpomínání tak, jak to nyní popisujeme.
Také při rozpomínání na částečně již zapomenutou
píseň nebo árii podporují se navzájem melodie, jev
to sledu zvukových tónů, a jev slov textu i jejich
smyslu, tedy představy různého druhu, podobně.
Z toho můžeme usuzovat, že představové útvary
3sou dynamickými celky, jejichž části však svým zapojením do nich neztrácejí vlastní dynamičnost úplně, nýbrž i pak způsobují, že celek tíhne ke spojení s kteroukoliv vnější energií totožnou s jeho
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některou součástí, vstoupí-li tato nová energie do
vědomí. Není pochyby, že podobné vztahy existují
také mezi většími celky a Že mohou určovati přivolání jedněch celkovostních představ i celých jejich
komplexů druhými, které bu5 obsahují některé určité
kvality společně, nebo které kdysi přišly do vzájemného styku z důvodu současnosti nebo přináležitosti
ke stejnému vjemovému poli, třeba v různých dobách
opětovně vnímanému.
To je poněkud v rozporu se stanoviskem útvarové theorie, Že stanoví-li se nějaký jednotlivý obsah částí nebo místem celku, ztratí některé vlastnosti, které měl jako jednotlivý obsah, jako oddělený celek, a že vždycky nabude zcela nových vlastností, které jako jednotlivý obsah vůbec míti nemůže, a které mu přísluší jen jakožto právě tomuto
určitému dílu nebo určitému místu tohoto určitého
celku /W.Metzger, Psychologie str.87/. Naproti tomu není to v rozporu s pojetím útvarů jako určených
skrze vztahy mezi jejich složkami, kteréžto vztahy
umožňují transponování, jež při reprodukci celků
není řídkou výjimkou, nýbrž pravidlem. I tato okolnost mluví proti hmotnému pojetí stop. Oriy stopy
hlásek v našem příkladě vzpomínání nejsou fysikálně určité, zvuky jim odpovídající nejsou vázány na
určitou výšku tónů, za které snad by byly původně
vnímány, nejsou ovšem zvukem jednoduchým, nýbrž
složitým.
Uspořádání našeho pamětního fondu poznáváme
z introspekce. Nemůžeme jej najednou ve vědomí přehlédnout! , ale víme o něm, že je rozsáhlý. Vyloučíme-li okamžité vnější podněty nebo nedbáme-li jich,
můžeme přiváděti jeho obsahy do vědomí podle své
vůle s větším nebo menším úspěchem. Můžeme "sáhnouti w po těch jeho obsazích, které s obsahy ve vědomí
právě se objevujícími - o něž jedině se může zde
opři ti naše vůle - jsou v nějakém vztahu, a s nimi
stanou se nám dostupnými, ba samy: se nám nabízejí
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jiné obsahy paměti, podle smyslu neboli významu
příbuzné. Musí proto onen pamětní fond býti tak uspořádán, že jsou obsahově, smyslově a významově
mezi sebou příbuzné jeho obsahy shrnuty vždy do
společné "skupiny". A vybavování tam uložených
celků, a komplexů, představovaných musí se díti
hlavně podle zásad onoho uspořádání, tudíž podle
příbuznosti jejich smyslu.
Naše energetické pojetí vjemů a představ, ba
i jejich jednotlivých kvalit vede nás k rovněž energetickému výkladu požadované příbuznosti, čím
více energií je dvěma představám společných, tím
větší je jejich příbuznost i vzájemná vybavitelnost. Tento důvod vybavitelnosti se přenáší i na
celky a komplexy, do kterých je některá příbuzná
představa začleněna. Ona společná energie může
představovati nějakou kvalitu nebo také nějaký
způsob "logického", věcně obsahového vztahu.
/Wundt/, Ale ani přináležitost při prvním vnímání
k témuž vjemovému poli majícímu energetickou povahu nemůže zůstati bez vlivu na energetické vlastnosti všech v něm současně vznikajících útvarů a
musí takto vy tvoři ti mezi nimi jistý svazek příbuznosti, jenž se může státi účinným při vybavení
kterékoliv z ostatních takových útvarů jedním z
nich.
Výběr těch útvarů, které přijdou v daném okamžiku právě na řadu pro vybavení, řídí se nepochybně podle určitých pravidel, jinak by nastal
z příbuznosti představ chaos, jenž by nijak neposloužil správnému myšlení. Okamžitý obsah vědomí
má své seskupení energetických složek, a jejich
výslednice bude vždy rozhodující pro přivolání určitých příbuzných útvarů. Na směr této výslednice
budou pŮsobiti i energie vůle, které právě zasáhnou do souhry vjemových a představových energií
s energiemi subjektivního vědomí. Účast tolika či-
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nitelů vysvětluje skutečnou mnohotvárnost myšlenkových pochodů a závislost jejich nejen na bohatosti vjemů a představ, nýbrž i na individuálních
schopnostech myslícího subjektu. Z energetické povahy myšlenkového dění plyne i přednost "logického"
myšlení proti logicky chybnému, nebo skládání všech
zde působících sil může vésti jen za určitých podmínek ke zcela vyrovnanému rovnovážnému stavu, jenž
je pak stabilnější a odolnější než kterýkoliv jiný.
Za vnímáni jsou nám přímo dány, t.j. ve styčných bodech vznikají a do styku s energiemi subjektivního vědomí vstupují
psychické energie vnímání, o nich ani o energiích subjektivního vědomí nevíme. Teprve resonance, nebo konsonance obou těchto
druhů energií působí a také znamená vědomý zážitek,
o kterém víme. Co jest toto "víme"? Tato otázka patří již do "pozorování se strany" a její zodpovědění do oboru myšlení. Posloužíme si při jejím zodpovědění pojmem myšlenky, jak jej rozvinul G-. Humphrey ve svém díle "Thinking" /1951/. "Naše myšlení
pozůstává ze specifického vědomého děje tvořícího
zvláštní kategorii. Není ani počitkem, ani citem,
ani představou a může existovat! bez jakékoliv stopy představivosti. Myšlenka jest nepřevoditelným
faktem zážitku." /str.50/.
R.M.Ogden prohlásil v ranných dobách útvarové
psychologie, že výzkum mysli se obrátil ke konkrétnímu zážitku /v obecném smyslu/ jako jedinému opr^vdu empirickému východisku. "Nenalézáme Žádné
představy, počitky nebo city, nebo dokonce názorové myšlenky, ani jednotlivé ani v kombinacích, opravdu nalézáme jen aspekty zážitku smyslové a jiné, které můžeme nazývati představovými, afektivními nebo kognitivními". /Uvedeno podle Huphreye,
I.e.str.129/.
Převedeme to nyní na formulaci podle naší
theorie vědomí; Jen resonance mezi energiemi sub-
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jektivního vědomí se strany jedné a energiemi vnímání, energiemi představ a - chceme-li tak dodati dle
Humphreye - energiemi myšlenek na straně druhé, energiemi to bucl nrostředkovanými našimi smyslovými
orgány nebo pozůstávajícími z představ a jejich význam
vyjadřujících útvarů, myšlenkami z našeho pamětního
fondu, nebo pudy zakotvenými v našem nevědomí a tělesném organismu, jen tato resonance působí vědomý
zážitek, správněji řečeno, stává se vědomým zážitkem, V něm můžeme úvahou, přemýšlením nalézti aspekt, stránku nebo ráz "představový, afektivní nebo
kognitivní" /v,shora/ podle toho, jaké ze jmenovaných energií právě vstupují do resonance s energiemi subjektivního vědomí. Hlavně u "rázu" představového a kognitivního říkáme, že o něčem víme, tedy
hlavně u energií vjemových» představových, /myšlenkových/.
Můžeme mí ti jen vědomý zážitek, ale nemůžeme
mí ti vědomí zážitku, neboí zde není ničeho, v čem
by resonance, která jest vědomím, ještě resonovala.
IÍtvarová theorie tvrdí, že asociace děje se
podle týchž pravidel, podle kterých se tvoří celo stni útvary při vnímání. /Metzger, str.125/0
Věcná povaha částí souhrnného vjemu aama rozhoduje
o tvoření rozsáhlejších jednotek, při čemž je hlavní podmínkou obsahová přináležitost složek mezi
sebou, a cílem je dosažení "dobrého" útvaru /zákon
pregnanee/# My ovšem klademe u tvoření celků, u jejich spojování a vybavování větší důraz na součinnost uskladněných představ s novými vjemy podle zásahu energií subjektivního vědomí a vůle. Zde jsou
v činnosti ony čtyři druhy psychických energií,
jejichž souhrn tvoří naši myel. Je ale jimi opravdu vyčerpána podstata vědomého duševního dění a nemusíme pro ně uzná ti existenci zvláštního subjektu,
který by si uvědomoval výsledek oné součinnosti
těchto čtyř kategorií psychických energií? Před
zodpověděním této otázky musíme si blíže všimnou ti

118

nasi individuality.
Introspekce nám přímo praví málo o našem já.
Zamyslíme-li se co nejusilovněji n^d tím, co nazýváme svým já, vždycky narazíme na nějaký zvláštní
vjem, teplo nebo chlad, světlo nebo stín, lásku
nebo nenávist, bolest nebo slast, nikdy nezachytíme sebe sama bez jakéhokoliv vjemu, nikdy nemohu
pozorovat! nic mimo vnímání" /Hume/. Taková reflexe nás tedy vždycky odkazuje na přítomnost vjenrůj
tak je tomu, i když snad vjemové pole obsahuje některé složky tělesného původu. Rozhodně nejsou takové složky nezbytnou podmínkou vědomí. Nemůžeme
se proto dovolávat! tělesného já jako subjektu vědomí.
Naše uznání zvláštních energií subjektivního
vědomí neznamená zavádění nějakého metafysického
subjektu, jenž by stál stranou tohoto dění, resonance energií subjektivního vědomí jest celým zážitkem vědomí, energie ty jsou jeho subjektem a
ony jsou přirozené a skutečné, vznikají z celkovosti organismu, což znamená, že na jejich vzniku
jsou účastny styčné body celého organismu. Jsou
schopny resonance nejen s energiemi vjemovými a
představovými, pokud se týče pudovými a vůle, ale
také s resonujícím vlastním obsahem ve vědomí o
vědomí /mohu si uvědomovati, že myslím/. To vyplývá z povahy této resonance jako nikoli pasivní a
z rozsáhlosti energií subjektivního vědomí. Úkon
vůle dovede svým účinkem na energie subjektivního
vědomí objelctivovati zcela nebo zčásti resonanci
právě tak, jako dovede řídit! směr vybavování
představ a myšlení vůbec.
Ze zccla jiné úvahy nežli my přichází k náhledu o postradatelnosti nějakého jiného subjektu
u vědomí Whateley Carington /Matter, Mind and Meaning, Tale University Press 1949/. Přidržuje se
nikoli naturalismu, nýbrž filosofie neu-fcrálního
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monismu /Bertranda fíussela/, uznávaje za existentní
jen to, co je bezprostředně dáno ve vědomí, bez ohledu na hmotný, halucinační, oneirický nebo představový toho původ, Si lépe vztah". To nazývá
c o g n i t u m , cos je totéž "co by většina filosofů označila smyslovými danostmi /sense data/.
Slovo kognitum se vztahuje na třídu existentna
včetně všeho, co se naznačuje slovem sensa, sense
percepts, představy, myšlenky, dojmy, počitky, city, jevy a pod." /str.101/. Kognita nejsou o sobě
ani duševní ani hmotná /odtud název neutrální monismus/, jsou aleastejně základní složky jak mysli
tak i hmoty. Ustavující prvky mysli a hmoty jsou
tytéž v tom smyslu, že jsou stejně kognita, jejich
uspořádání, vzorkování, následnosti a pravidelnosti jsou však odlišné, v jednom případě ty, které
kodifikujeme pode jménem "zákony fysiky, a ve druhém poďě jménem zákonů psychologických." Z celkového množství poznatelna oddělujeme to, co podle
zákonů fysiky tvoří hmotný neboli vnější svět, a
všechno ostatní dáváme dohromady a m l u v í m e o tom
jako tvořícím duševní svět, neboli svět mysli/str.
149/. Individuální mysl je jistý druh seskupení
nebo soustředění kognit, nemajících žádných význačných hranic, ale držený pohromadě ve větší nebo menší blízkosti silami mezi nimi působícími.
Vědomí nebo "býti si vědom něčeho" není vlastnost
nějakého já n'ebo nějaké jiné metafysické entity,
cizí oněm kognitům, nýbrž je soustavou sil mezi
nimi působících ve velice podobném smyslu, jako
bychom mohli říai, že gravitace je soustavou eil
působících mezi hmotnými masami. Co nejrozhodněji
odmítá Carington tvrzení, že je zde něco, co je
si vědomo seskupení a sledu kognit, když přicházejí do pole vědomí a z něho vycházejí, /str.158/.
Podle našeho názoru jsou v zážitku vědomí
činný netoliko "síly působící mezi kognity" neboli mezi smyslovými danostmi. Kdyby tomu tak bylo,
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vznikalo by vědomí vždycky, "kdykoli by se setkala dvě nebo tři kognita", což také Cariňgton výslovně tvrdí, ale jednotlivý počitek sám bychom
si nemohli uvědomovati a žádná mnohost počitků by
nemohla zůstati neuvědoměna. Oba tyto důsledky
jsou však obecnou zkušenosti vyvráceny. Naše uznání energií subjektivního vědomí je nevyhnutelné ~
doplnění souboru přirozených sil při uvědomování
působících, dále však néjdeme a metafysický subjekt nehledáme.
Pratt /Naturalism 1939/ uvádí jako námitku epifenomenalismu proti interakci hmotná a duševna,
že proud vědomí, utvořený z jednotlivých prvků musí se z hlediska interakce uznati za "výraz nebo
chování nějaké podstatovější a trvanlivé entity,
jež spolupracuje s mozkem na výrobě zvláštních stavů vědomí." Ale takové já, Jako praví Cohen, by
bylo prý inherentně nepopsatelné a přesahovalo by
naše; obyčejné vědění /str.116/. Energie subjektivního vědomí a energie vůle, které do vědomého dění zasahují, patří právě k energiím jáství, jsou
však introspekcí zjistitelné a nejsou o nic záhadnější než energie vjemové a představové, souhra
pak všech těchto energií postačí k pochopení celé
hry vnímání, asociace představ, jejich vybavování
a myšlení vůbec, ale všechny jsou pro toto pochopení nepostradatelný. Souvislost těchto energií
se základními energiemi dráždivosti jakožto jejích
pokročilejších tvarů, na niž jsme již častěji poukázali, činí je přirozenými a zdůrazňuje jejich
souvislost a fysikálními silami účastnými na životním dění.
Výrok Wo Jame se, že sled zážitků ne:ní zážitkem sledu, jenž by se snad hodil na Caringtonův
názor o totožnosti vědomí se soustavou sil působících mezi kognity, neplatí pro souhru vjemových
nebo představových energií, jakmile zavedeme k
doplnění tohoto děje resonanci energií subjektiv-
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ního vědomí. Skutečné začlenění těchto energií do
našeho já, obsahujícího složky tělesné i duševní,
vědomé i nevědomé, jen ještě zvyšuje subjektivitu
takového zážitku.
Uznání existence energií subjektivního vědomí
je nám nápomocno také při výkladu děje myšlení» Při
nem sei tvoří představy a jejich organisované komplexy, myšlenky, materiál, s nímž zacházejí energie
subjektivního vědomí, ponejvíce z podnětu vůle.
A s o c i a t i v n í
t e n d e n c e
představ,
z nichž jedna druhou může aktivovati? jsou rovněž
činný při postupu souvislého myšlení* Poznali jsme
tyto asociativní síly při popisu hledání zapomenutého jména 9 kdy jeden díl představy, počáteční písmeno, vyvolá vzpomínku na celé jméno. Ach zavedl
též do vysvětlení myšlení pojem
d e t e r m i n u j í c í c h
t e n d e n c í , když prozkoumal
účinek
ú l o h y
na postup myšlení«, Taková úloha měla za cíl provésti určité konání po objeveni
se určitého podnětu /na př« zdvihnouti ukazováček
pravé ruky při objevení se písmeny E, a ukazováček levé ruky při objevení se písmeny O/o Jak může
dání úlohy mí ti za následek povinnost nebo ochotu
provésti určité ujednané konání /zdvihnutí ukazováčku/, jakmile se objeví příslušný podnět /obraz
písmene E nebo O/? Toto speciální určení nastane
utvořením
v z t a h ů
mezi dvěma psychickými
představami, představou cíle a představou podnětu,
což se označuje aperceptivní fází. Takový účinek
prý mají určující tendence n.a vnímaný podnět.
Zde máme děj, jenž jest podobný Pavlovovu podmíněnému reflexu. U přirozeného nepodmíněného fysiologického reflexu se vyvolá nejprve odpověď
organismu neodvisle od účasti energií subjektivního vědomí na tomto ději přímým reflexním působením
chuťového nočitku při pojídání potravy na slinné
žlázy. Potom následují častá vnímání průběhu skutečného podávání potravy se všemi jeho doprovodný-

122
nými okolnostmi, načež následuje skutečné přijímáni potravy s reflexem na slinné žlázy. Již reflex
jenž nastává na podkladě vnímání
děje podávání
potravy "bez skutečného požívání potravy, jest podmíněný reflex, podmíněný vnímáním. Častějším opakováním určitého zvukového znamení v době podávání
potravy sloučí se vjemy a představy podávání potravy a zvukového znamení tak mezi sebou, se výskyt i
jen jednoho z nich, tudíž také jen zvukového znamení, vyvolá reflex slinění. U tohoto reflexu je tedy
podmíněnost dvojnásobná. U determinující tendence
představy úlohy jde o podobný zjev jako u dvojitě
podmíněných reflexů, podnět, /vjem obrazu písmene
E nebo 0/, jenž s fysiologickým nepodmíněným reflexem vůbec nemá co činiti, stane se asociací se vjemem a představou cíle /pozdvižení ukazováčku/ motivem ujednaného vědomého konání. Spojení pozdějšího
podnětu s pozdějším konáním je stejné jako při dvojitě podmíněném reflexu, spojení čistě psychické a
zůstane uchováno v nevědomí, může také po nějaké
době ovlivnit! postup myšlení, jakmile se prvá z
asociovaných představ vynoří ve vědomí.
Je zde přece vsak jistý rozdíl. Kdežto u Pavlova podmíněného reflexu ani skloubení, asociace
vjemů nebo představ obou motivů navzájem /zvukového znamení a podávání potravy/ ani skutečný fysiologický účinek jednotlivého motivu na slinnou žlázu se vědomě neprožívá, t.j, nejsou doprovázeny
resonancí energií subjektivního vědomí, prožívá se
ve splnČní úlohy jak skloubení vjemů, pokud ae týče představ obou motivů /objevení se příslušného
písmene a zdvihnutí ukazováčku/ tak i následující
akt vůle vědomě, t.j. jsou doprovázeny resonancí
energií subjektivního vědomí.
Není tudíž žádného rozdílu mezi asociativními
a determinujícími
tendencemi, jejich přínos k postupu myšlení je ale tak omezený,* že jen zřídka
postačí k určení tohoto postupu. Jen spolupráce e-
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nergií subjektivního vědomí» jež, jak jsme viděli
již při úpravě pozornosti hrají důležitou úlohu,
s energiemi vůle ponejvíce udává směr myšlení.
G. Humphrey /Thinking. An Introduction to its
Experimental psychology 1951/ žádá, aby se u tohoto problému prohlásilo, co vlastně je míněno tvrzením, že účel nebo motiv může řídi ti celý postup
vnímání, myšlení a akce za uzpůsobení se k pozdější situaci9 "neboí jakmile nějaká věda začne s hypothesí účinků nějakého Z jako od tohoto Z oddělených* povstane z toho mythologie". Naše vylíčení
však zahrnuje v tomto případě celé spojení motivu
s jeho účinkem v pozdější situaci.
Je jasno, že energie subjektivního vědomí
jsou příbuzný s energiemi vůle a se jen tyto oba
druhy energií ve svém sjednocení představují vhodnou a postačující pohonnou sílu, která může určovati postup myšlení, jakož i zatažení představ do
smysluplných myšlenkových celků, při Čemž však
dílčí články těchto celků podstatně se liší od obsahů přímých vjemů, z nichž v představách mnohdy
jen povšechné obrysy zůstanou, takže je možné i
bezpředstavové myšlení. Podle Btthlera může myšlení
obsahovat! bezpředstavovou modifikaci vědomí, odpovídající smyslu myšlení. Smysl, aí je jeho povaha jakákoli, může se objeviti ve vědomém zážitku bez představ. G-. Humphrey jde ještě dále a na
uváženou dává toto tvrzení: "Naše vnímání předmětů děje se přímo bez pros tře dko vání představ, ačkoli ty bývají přítomny při té celé činnosti jako
její důležitá součástka. V obou případech můžeme
velký díl aktivity i když ne celou přisoudit! té
či oné smyslové modalitě. Můžeme však větu mysliti nebo závěry Činiti, aniž spadá příslušná aktivita do některé smyslové modality, ačkoli tato aktivita pravidelně je doprovázena nějakým vjemem
nebo představou"- V tomto Humphrey o vě námětu můžeme vidě ti poukaz na to, že můžeme již při vní-
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máni omeziti uvědomování jejich obsahů, na to, co
nás právě zajímá, mimo to však že v souladu s tím
představy mají proti skutečnosti mezerovitý obsah,
jenž při jejich zapamatování a jejich vybavení se
stává ještě neúplnějším, ba také dalekosáhlé změny
utrpí. Představy představují pak cosi rozplynulého,
aniž pozbývají zcela svého obsahu. Jejich zbytek
však tvoří přece ještě pružnou oporu pro pozdější
postup myšlenek. I tím se vyznačují představy co
psychické energie a liší se od jasných vjemů, které vznikají přímóu transformací fysických energií.
Útvarová psychologie zůstává i v theorii myšlení věrna své zásadě, podle které prohlašuje tvoření útvarů při Členění vjemového pole za výsledek
vzájemné dynamické interakce jednotlivých částí tohoto pole, zásadě samoúpravy v napětí jsoucí soustavy, zásadě překonstruování, sebeorganisování*
Setká-li se organismus s nějakým problémem, nastanou v něm napětí, jež se vybíjí aktivitou myšlení.
Takové přeorganisování vyvrcholí pak v zážitku určení, v nahlédnutí. Motivace myšlení je tedy interní věcí problému, vyvěrá z příslušného vjemu. Pak
by pozůstávala úloha myslícího subjektu v chování
velice pasivním, kdežto od nás se mu přiznává podstatný vliv na postup myšlení, jejž obstarávají energie subjektivního vědomí a vůle, jež podle našeho pojetí jsou výrazem jeho individuality, nebo
ještě spíše jsou vedle tělesných složek jeho individualitou samy.
- 0 Kurt Weinschenk /Wirklichkeitsproblem der Erkenntnis s theorie und das Verhältnis des Physischen
zum Psychischen, 1936/ zabýval se objasněním pojmů
"přímé nazírání" a "nazírání se strany" /Direkte
Schau und Seitenschau/ a odmítaje obvykle užívanou
"větu o vědomí" projednává otázku, jaká je podstata poznávající instance a jaké jsou změny, které
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jsou jí přímo dány. U přímého nazírání má člověk
za to, že vnímá přímo předměty, a u nazírání se
atrany pozoruje při aktu vnímání sebe sama nebo i
jiného Člověka "se strany". Toto nazírání se strany není přirozené, je to vědecké, theoretické pozorování přirozených dějů přímého nazírání, jež se
analysují a účelně spojují. K tomuto nazírání se
strany patří na př. naše pojetí vnímání. 0 dějích
při tom zkoumaných neu tvoří me si žádnou názornou
představu, ačkoliv ty děje jsou poznávající instarircí přímo dány. K . Weinschenk jmenuje to, co je nám
přímo dáno "představa jako taková". Jest to předmětem zážitku našeho, ale my to nepoznáváme. Tím zážitkem však poznáváme něco jiného, a sice to, "co
stojí na místě prvých článků, děje vnímání".
Podle naší theorie vnímání je poslední poznávající instancí vědomí, t.j. resonance energií
vnímání, energií představ, energií pudů a vůle v
energiích subjektivního vědomí, a změny této instance , jež jsou jí přímo dány, představuje rovněž
jen tato resonance. Poznání jest organisace vědomých, k sobe při řáděných obsahů, jež se v této organisované formě uvědomují, při čemž Často uvědomování jednotlivých článků ustupuje do pozadí před
smyslem poznávajícího děje. Do tohoto děje vstupují jednotlivé představy ponejvíce podle poukazů
vůle nebo také podle své vlastní asociační tendence. Tímto způsobem provádí se myšlení a je tudíž
souvislým řetězem postupných fází vědomí, jejichž
soustava a celkový směr se rovněž uvědomuje.
Přirozené vnímání vede v první řadě k přímému
nazírání. Podle, jak praví Weinschehk, velice rozumného biologického zařízení poznáváme předměty,
které stojí na počátku děje vnímání, tedy předměty, které působí na naše smyslové orgány a tím vyvolávají počitky* Tyto vedou pak ke vzniku energií
vnímání ve styčných bodech smyslového ústředí. Teprve tyto již nikoli fysické nýbrž psychické ener-
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gie jsou přístupny ovlivnění se strany st ar sich
představových energií, schopny konsonance s energiemi subjektivního vědomí a k utvoření nových představ. V tomto období děje vnímání povstávají druhotné kvality, na př. jevové barvy a jevy vůbec,
které se vztahují na předměty vnějšího světa, na
první Články děje vnímání, přesněji řečeno na prvotní důvody počitků, a tvoří obsah poznání. Tento
vztah vyvěrá právě z přeměny prvotních vlastností
předmětů, na př. světelných paprsků, v psychické
energie vnímání, zde ve vjemy jevových barev, a
skutečnost této očividné nepřetržité souvislosti
jevů s předměty vnějšího světa nese s sebou, že se
poznávající instance spokojí s konečným výsledkem
této přeměny a klade jej na roven s předměty vnějšího světa, ba dokonce jev jimi nahrazuje, substituuje, což s biologického hlediska úplně postačí,
ba zjednodušuje používání výsledků poznáni k řízení chování organismů.
Naše hypothese zpracování psychických energií,
v ději vnímání nove vznikajících, staršími energiemi představ vyskytuje se také u K. Weinschenka, nebo í on má za to, Že "fysiologické nevědomé děje odpovídající obsahu vědomí vypořádávají se /setzen
sich auseinander/ s naším fondem vědění a do něho
se začleňují". /k.Weinscherik, Das unmittelbare Gedächtnis als selbs ta tändige Funktion, 1955, str.64-/
Avšak, kdy nastává ono zpracování? Zde musíme si
blíže všimnouti Weinschenkova pojmu "bezprostřední
paměti".
Parnět, která obyčejně slouží k zapamatování a
je více nebo méně trvalá, zakládá se na tvořeni
pamětních stop, jejichž psychickou povahu dokládáme náležitě v kap. XII. Vznik takových stop je podmíněn vytvořením příslušných představ a ty opět
stykem energií vjemových s energiemi subjektivního
vědomí. Když ve styčných bodech ústředí povstanou
z fysických energií vzruchu smyslových nervů ener-
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gie vnímáni, zůstává vždycky ještě ne jisto, vyvolá jí-li v energiích subjektivního vědomí potřebnou
resonanci- Povstalé energie vnímání mohou někdy
vésti k reflexivním dějům i ke konání, aniž vstoupí do vědomí. Energie subjektivního vědomí mohou
však za daných k tomu předpokladů na ně hned při
jejich vzniku reagovat, t. j. vstoupit s nimi do
resonance, čímž se tyto nové energie stanou představami a mohou vytvořiti pamětní stopy. Po doznění
vyvolávajícího impulsu je tato možnost dána energiím subjektivního vědomí jen po zcela krátkou dobu,
ve zlomku vteřiny, nanejvýše po několik málo vteřin /tak tomu je u počitků hmatových/1 po kteroužto dobu můžeme v impulsu zjistit jednotlivosti,
které za prvního postřehu zůstaly nepovšimnuty.
Tento děj jmenuje E. Weinschenk bezprostřední paměí. P. Fraisse a C. Florés /Perception et Fixation mnémonique v L'anné psycholog!que, 1956, seš.l/
navrhují označení Mémoire a courte term, obšírněji mohli bychom děj ten popsati jako "ve krátké
lhůtě dodatečně na stálé postižení vnímání"•
Praisse a Plorés dokázali svými pokusy, Že
ten dej má povahu vnímání, ale ještě ne vlastnosti zapamatování s dokonalou normální pamětní stopou. Z toho můžeme souditi, Že "bezprostřední parně^" je dodatečné zachycení jedné fáze mizejícího
děje vnímání, za které dosud nedošlo k vytvoření
příslušné představy. Tato fáze však může rovněž
vstoupiti v resonanci s energiemi subjektivního
vědomí, vytvořiti pamětní stópu a sdíleti osud
pamětních stop.
Tento děj je zřejmý, při sebepozorování jasně
se projevující příklad dynamického působení energií
subjektivního vědomí. Bez uznání takového působení
jak těchto energií tak i energií vůle nemůžeme si
vyložiti myšlení. U vybavování představ poznali
jsme jejich autonomní působnost. Zpracování obsahů vjemů při jejich styku s energiemi subjektivní-
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ho vědomí a se staršími představami je snadno pochopi telno při dynamické povaze všech na vnímání a
myšlení zúčastněných psychických energií.
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DÍL C.

INTEGRACE PSYCHICKÝCH ENERGIÍ.
Kapitola XIII.

N E V Ě D O M Í .

V každém organismu jsou jeho složky hmotné i
psychické sloučeny v harmonicky pracující celek,
pro jehož ztmelení nemají však všechny stejnou důležitost. Poznali jsme již psychické energie specifické výměny látkové a nergie dráždivosti protoplasmy, mající jistou místní samostatnost, pak ale
také psychické energie, které vyvěrají z celkovosti organismu a význačným způsobem vyjadřují jeho
individualitu. Na nejvyšších vývojových stupních
organismů jsou to vedle energií pudů, které tyto
organismy sdílejí s nižšími, energie subjektivního vědomí a energie vůle. Mezi oněmi dvěma skupinami jsou zde ještě energie vjemů a představ, jejichž úlohou je smyslovými orgány zachycené popudy vnějšího světa učiniti přístupnými duševnímu
zpracování, způsobilými pro splynutí se staršími
typy představ a pro resonanci s energiemi subjektivního vědomí. Jak energie pudů a vůle, tak i energie subjektivního vědomí mají existenci nepřetržitou, stojí stále v pohotovosti anebo vznikají
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ve kterékoliv době, aby plnily podle potřeby úkoly
jim uložené. Přímo se nám projevují energie pudů a
vůle, ovšem jen když rozezvučí energie subjektivního vědomí, o nichž jsme podrobněji jednali v kap.
IX., jinak řídí naše zjevné chování z oblasti nevědomí, jehož obsahy musíme nyní zkoumá ti.
Nevědomí není prostě zápor vědomí, nýbrž má
své positivní obsahy. Ty se mohou uvědomovati nebo
jsou alespoň s těmito uvědomitelnými obsahy energeticky příbuzný, ač snad do vědomí vstoupit! nemohou.
K• Gr• C a m s /Psyche, zur Entwicklungsgeschichte der
Seele, 1846/ hledal "klíč k poznáni duševního života" v nevědomí. "Prvním úkolem duševědy je prokázati, jakým způsobem může duch lidský sestoupit! do
těchto hlubin" /str.l/* Možnost jakéhokoliv druhu
vědomí závisí na tom, aby mezi přijetím podnětu a
nastalým působením proti němu se objevilo něco
prostředního, ideu individua bezprostředně representují čího a na dvě stratiy působivého, jednak podnět přijímajícího, jednak naproti němu působícího,
což jmenujeme cítěním /G-efuhl/, povšechným cítěním
/Gemeingefühl/ a na vyšším stupni pociťováním sebe
/Selbstgefühl/. Teprve tímto pociťováním sebe
je pak vůbec podmíněno vědění, brzy jasnější, brzy
temnější /str.99/. Hledal tedy Carus základ vědomí
v přijetí podnětu a v účasti něčeho, ideu individua bezprostředně representují čího , našich to energií subjektivního vědomí, které právě tvoří obsah nevědomí.
Arthur Drews /Psychologie des Unbewussten,
Berlin 1924/ prohlásil, že vědecká psychologie je
možná jen jako psychologie nevědomí, musí jiti
zpět za vědomí, aby došla k jeho příčině. Vysvětlující základ vědomí může býti jen předvšdomý anebo mimovědomý. K pojmu vědomí skutečně došla psychická energetika od energií vjemových a vyložila
jejich střetnutí s energiemi já existujícími mimo
vědomí. PředvSdomým základem vědomí, který požadu-
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duje Drews, byly by počitky v našem smyslu a z ni cli
vznikající energie vjemové, a mimo vědomí očekávají
je energie sub jek ti vní ho vědomí, aby ve spolupráci
s nimi vytvořily zážitek vědomí.
Ale v nevědomí sídlí kromě energií umožňujících subjektivní vědomí ještě jiné, jež mají vliv
nejen na vědomé zážitky, nýbrž i na celé naše chování, aí chtěné nebo bezděčné, energie to pudů., citů a vůle. Zapojení těchto energií na fysiologické
děje v našem těle je ještě neurčitější než u energii subjektivního vědomí, u nichž, jak jsme viděli,
máme alespoň ve smyslových nervech částečné, byí
ne zcela bezpečné vodítko k jejich sídlu» Neurčitost ta je právě dána tím, Že vznik a povaha těchto
energií jsou dány celkovostí organismu. Zdá se býti
jistým, že jsou závislé na fysiologické Činnosti
mezimozku, jenž je jakýmsi středem nervové soustavy, a křižovatkou nervového dění. Rohracher zmiňuje se o známé fikci "moudrého praotce", který sídlí
v mozkovém kmeni a odtud řídí životní pochody. Ten
pozoruje a posuzuje, co usnadňuje naše bytí a co je
ztěžuje, z toho vzniká pocit libosti a nelibosti.
Takto stává se mozkový kmen jakožto pramozek censorem pro vzruchy z okolního světa, jež jsou korově
lokalisovány a četnými spoji vedeny k thalamu a
mozkovému kmeni. Z mozkového kmene prý také vycházejí vzruchy, jimž psychicky odpovídá chttění jako
zážitek.
Nevědomím rozumí se obyčejně všechny obsahy a
děje d u Š e v n í , které nejsou právě obsahem uvědomování. Tumlirz /Anthropologische Psychologie/
jmenuje vědomí "povrchovým dějem v proudu mnohostranného duševního života, smyslovým obrazem některých pochodů v nevědomí probíhajících". Atribut "povrchový" mohl by nás sváděti k domněnce, Že by vědomý děj mohl vzniknouti pouhým vynořením se některých obsahů z proudu nevědomého duševního života,
ocitnutím se jich na jeho povrchu. Viděli jsme však,
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jakým způsobem vzniká jejich vědomá resonance, na
níž se Č i n n ý m
z p ů s o b e m
zúčastňují
zvláštní energie subjektivního vědomí, cos si
zpravidla neuvědomujeme. Stejně klamavé by bylo označení nevědomí jako podvědomí, jež by nás vedlo
k myšlence, že vědomí je jakási dominantní oblast,
které jsou podřazeny nevědomé duševní obsahy, čemuž ale tak není, naopak nevědomá oblast je dominantní, ovládá naše chování, z ní prýští velká
většina motivů pro ně a v ní sídlí energie umožňující vznik vědomí} ovšem vzniklé vědomí je hlavním
dějištěm a strůjcem našich myšlenek a z velké části regulátorem našeho chování.
Z nevědomí se vynořující obsahy jsou, jak již
řečeno, nejen energie představové, nýbrž i energie
pudové, energie vůle a energie citů. Všechny tyto
energie mohou býti ve svém stavu latentním považovány za obsahy nevědomí, ale energie vjemové a v
paměti uložené energie představové jsou materiálem,
jehož používá nevědomí v užším smyslu. Takovým nevědomím míníme jen energie jáství, dynamicky ovládající naše myšlení, cítění a konání. Do nevědomí
nechtěli bychom počítati psychické energie výměny
látkové a dráždivost protoplasmy, ačkoli je psychická energetika řadí do duševna, jsou však proti
vědomému dění převážně samostatné.
Uznání duševní dynamiky bylo východiskem Freudovým pro vybudování jeho pojmu nevědomí, jež kromě potlačených, z vědomí vypuzených obsahů má ještě své původní obsahy, zejména pudy. Přímý zápor,
negace, vězící ve slově nevědomí, naznačuje nám,
že má zde býti možnou jistá spojitost všech obsahů nevědomí s vědomými zážitky, proto psychické energie, které postrádají této možnosti, bylo by
zbytečné počítati k nevědomí* Jsou to energie vitální, k nímž patří energie specifické výměny
látkové živých organismů a energie dráždivosti protoplasmy, projevující se již v tropismech, taxiích
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a zejména nastiích, kteréžto energie nemusí, ba u
celé řady organismů ani nemohou vyvolávati vědomí,
chybí-li jim podmínky k tomu potřebné. Naproti tomu psychické energie, které mohou se účastni ti na
souznění s energiemi subjektivního vědomí, možno
správně pokládat! za obsahy nevědomí, pokud u nich
nenastane toto souznění. Energie subjektivního vědomí jsou stále pohotovým obsahem nevědomí, příjemci energií vjemových a představových, jež, pokud
nedochází k onomu souznění, jsou jen nevědomým
m a t e r i á l e m
duševna, mohou však i bez vyvolání oné resonance v energiích subjektivního vědomí, sloužiti k ovlivnění chování organismu. 0všem že u organismu neobdařených energiemi subjektivního vědomí nevznikají vjemy a představy, ale
počitky vedoucí u vyšších tvorů k vnímání mohou i
zde přímo vésti k ovlivnění chování. M. Scheler
/Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1930/, jmenuje tento primitivní stupeň psychismu pociťovaným tlakem, Gefíihlsdrang.
Stejně je tomu u psychických energií pudových,
jež řídí "pohyby" - míněné v nejširším smyslu jak u nižších organismu vědomí postrádajících tak
i u vyšších organismu, u nichž však může nastati
uvědomění si tlaku pudových energií, po případě
i řízení těchto energií vědomou vůlí, ba dokonce
i jejich potlačení.
Energie vůle jsou jen vyspělejším tvarem energií pudových, vyspělejším v tom smyslu, že mají těsnější styk s vědomými myšlenkovými pochody
a jsou tudíž schopny pestřejších modifikací řízených celkovým postojem organismu k jeho okolí.
Tyto energie tvořící základ vůle jsou rovněž stálým obsahem nevědomí.
Měli bychom takto v nevědomí dva druhy energií, jedny by byly v pravém slova smyslu dynamické a k nim by patřily energie pudové a energie vu-
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le, a na druhé straně "byly by zde méně dynamické
energie vjemové a představové, /- hlavně tyto druhé, neboí energie vjemové jsou jen krátkého trvání
a povětšině se hned přeměňují v energie představové, aby se tak staly trvalejšími členy nevědomí -/
jež projevují svou dynamiku teprve ve spolupráci s
energiemi subjektivního vědomí, ačkoli ani v nevědomí nejsou nečinné»
Vznikne-li z vjemu způsobem již vyloženým představa, nesmíme míti za to, že by jen jako taková zůstala uchována v nevědomí, Stala-li se článkem myšlení, pak je uchována v nevědomí celá myšlenka, jež
není součtem nějakého počtu představ, nýbrž je pravou nerozložitelnou jednotou. Myšlenka na něco je
nepřevoditelný fakt zážitku. Ačkoli je jednotou,
přece není zcela homogenní, můžeme v ní rozlišiti
různé rysy, momenty, které však nejsou nezávislými
Částmi, nýbrž jsou závislými články celé myšlenky.
Podle Bühlera myšlení může obsahovati bezpředstavovou modifikaci vědomí, odpovídající smyslu myšlenky /G. Humphrey, Thinking, An Introduction to its
Experimental psychology, London 1951, str.60/. Tento myšlenkový fond jest jistě u člověka rozsáhlejším obsahem nevědomí.
0 povaze pamětních •tetop" pojednali jsme v kap.
X.
V tomto smyslu musíme se diva ti na nevědomí
jako na souhrn konkrétních obsahů, určitých, opravdu existujících energií ve stavu potenciálním nebo
latentním, ba i aktivovaném a nezříkáme se takové
reifikace, takovéhoto zvěčnění, jež výslovně odmítá J.G. Miller /Unconsciousness 1942/. "Skutečnost,
že můžeme mluviti o nevědomí /unconsciousness/, neznamená, Že nevědomé /the unconscious/ nebo nevědomá mysl /unconscious mind/ jsou existující entity.
Abychom se vystříhali takového zvěčnění, nebudeme
užívati těchto dvou sporných výrazů." /Str.91/.
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Týž autor uvádí 16 definicí pojmu nevědomý, a
u většiny těchto definic vysvětluje ještě použití
tohoto přívlastku jednak na jednotlivý subjekt,
jednak na akci samu. Jsou to definice většinou dle
významu upravené, jaký obecná mluva spojuje s tímto výrazem» Nás zajímají hlavně definice č»10,
/nevědomý jako synonymum pro "instinktivně jednající" u subjektu a pro Instinktivní, nenaučený" u akce/, Č.12, nevědomý jako synonymum pro "jednající
bezděčně" u subjektu a totéž u akce, č.13, nevědomý jako synonymum pro "neschopný sděliti" u subjektu a nesdělitelný u akce, a č.15» nevědomý ve
smyslu psychoanalitickém.
K* Koppen /Die Wunder des Lebens, Bonn 1948/
rozeznává vrchní vědomí, Oberbemisstsein, a podvědomí, Unterbewusstsein, pak pudy hlubinné osobnosti, Ono, Es. Podvědomí nepředstavuje prý něco
negativního proti vědomí, nýbrž je jen onou duševní přináležítostí /Seelenzustftndigkeit/, která
zahrnuje převážně ty psychické obsahy, které naše
já právě neprožívá, které však přece mohou na já
působiti. Vzruchy v buňkách mozkového kmene "projevují se psychicky jako napětí, která tvoří ve
vědomí naléhání, snahy a touhy" /str.24.8 až 251/*
Duše je, podle Koppena, dynamický princip, jenž
svým působením dělá z těla živý organismus a může
našemu já se projeviti skrze vědomí jakožto vzta~
hový bod, není však s vědomím totožná /str.269/.
Za organisaSní princip člověka pokládá duši
rovněž T.V,Moore /Driving Forces of Human Nature,
1948/. VSechny duševní schopnosti jsou specifickými prostředky, kterými duše provádí své různé
funkce. V našem užším pojmu nevědomí jsou právě
obsaženy všechny duševní schopnosti jakožto energie jás-tví, totiž energie subjektivního vědomí,
pudů, vůle, jež ovládají myšlení, žádosti a emoce.
Podle Moore a trvají tyto síly, ne jsou-li aktivovány, jako potenciality. "Nepokoušejme se odpovědě-
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ti na otázku jejich způsobu trvání» spokojme se
poznáním, Že povšechně nejsou zničeny a že nějak
stále existují". Lidská mysl je bojištěm potýkajících se sil, mezi nimiž obyčejně převládají ty
dobrét kdežto zlé se potlačují. Souhrn odporujících
si sklonů dobře organisované osobnosti označuje Moore jako "podvědomou osobnost", při čemž používá
pojmu osobnosti v empirickém nikoli metafysickém
smyslu /str.83/. O povaze psychických energií vůbec jsme již prohlásili v kapitole I., Že jim nemůžeme připisovat! prostorovost chápanou podle našeho
jen pro popis hmoty se hodícího trojrozměrného souřadnicového prostoru, a také setrvačnost že jim můžeme přiznati jen v omezené míře, jsou-li účastny
transformace v motorické vzruchy, jež se děje analogicky jako biologické přesuny energie ozařováním
podle theorie zesilovačů /Jordan/- Způsob trvání energií jáství není jiný, než jak byl takto všeobecně pro psychické energie charakterisován v kap.I.,
a jejich zapojení na tělo a tělesné úkony vyloženo
naší theorii styčných bodů a polí. Toto zapojení
je ale jen pro část duševních dějů přímé, jinak jim
dlužno přiznáti určitou samobytnost a svézákonnost,
což. platí i pro sily v nevědomí, jež také jsou na
tělesné úkony přímo zapojeny, zčásti však vyvíjejí
Činnost na fysiologická dění jen nepřímo vázanou.
Pojem Konfliktu psychických sil "dobrých" a
"zlých", o němž se zmiňuje Moore, podrobně vypracovala psychoanalytika. V našem nevědomí jsou skupiny představ, skupiny příbuzných ideji, oživených
silným citovým pří zvukem, vyžadující svého vyjádření ve vědomí. Ty skupiny nazýváme komplexy. /33.A.
Strecker a K.E.Appel, Discovering Ourselves, W.Y.
194-0, str.87 a 94./ Dobrý komplex je ten, který vy.
konává něco užitečného, zlý komplex má ničivý účinek na jedince, což se nutně odráží na jeho okolí.
Jsou tři velké komplexy, jež hlavně ovládají my šle
ní většiny dospělých lidí a určují jejich činnost.
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Jsou to komplex Já, komplex pohlavní a komplex
stádní /str.97/- Není vyrovnané mysli, máme mnoho
komplexfi. a je nevyhnutelno, ze se jejich nároky
často střetnou. Konflikt znamená zápas mezi různými tendencemi mysli. Mysl má tři části, první si
uvědomujeme, třetí nikoli a druhá je uprostřed
nich. Konflikt může nastati ve kterékoli z těchto
částí, i ve vrstvě nevědomí. "Při nejmenším lze
si představiti, že v některých případech, při divném způsobu chování nebo nějakém posedlém činu se
objevují temné rysy konfliktů, které byly zahájeny
daleko v mlhavé minulosti ranných zápasů lidského
pokolení o záchranu existence." /Str. 101-103/.
"Jsme nadáni téměř nekonečným počtem zájmů a žádostí, které představují možnost splnění, jsou to potenci ality. V jerdnom smyslu skutečně představují
energii. Pro odlišení tohoto druhu potenciální energie od těch, které nalézáme ve fysickém světě,
bylo navrženo latinské slovo l i b i d o .
Myslíme-li si je jako latentní nebo potenciální energii
našich žádostí a přání, instinktů a emocí, idejí a
komplexů, pak máme postačující pojem libida./Str.

382/.

Preud rozdělil řídící síly v lidské osobnosti,
které nazývá Ego, na tři části, Id, Superego a Ego
ideal. Superego je nevědomé Či automatické ztělesnění chování společnosti rodičů, učitelů, přátel,
knězi jakožto síla určující chování a víru. Id zastupuje velkou třídu primitivních a instinktivních
pudů a snah, neovlivněných sociálními úvahami. Ego
je osobnost taková, jaká opravdu jest anebo jak se
jiným lidem jeví /Strecker a Appel, str.97/.
Podle Freuda je nevědomí vlastní reální duševno, jehož vnitřní povahu neznáme» právě tak
jako neznáme skutečno vnějšího světa, je nám dáno
nevědomí skrze záznamy vědomí stejně neúplně jako
jako vnější svět údaji smyslových ústrojů. Preud
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rozeznává dvojí nevědomí. Obé je nevědomé po stránce psychologické, ale jedno je nezpůsobilé pro vědomi , kdežto u drahého mohou jeho vzruchy do spě ti
do vědomí /Freud, Výklad snů/.
Podle O.G. Junga /Beziehungen zwischen dem Ich
und dem Unbewissten, 4*vyd. 1945/ obsahuje nevědomí
kromě Trendových, "infantilních tendencí, které pro
svou inkompatibilitu jsou potlačeny", všechen onen
psychický materiál, který nedosáhne prahové hodnoty vědomí, Z takovému materiálu počítá Jung i podprahové smyslové poěitky, jež jsou zárodky pozdějších vědomých obsahů. Nevědomí se stále zaměstnává
seskupováním a přeskupováním svých obsahů, kterážto aktivita je normálně v
k o m p e n s a t o r n í m vztahu s vědomím /str. 11,12/, což znamená,
že vědomí a nevědomí nestojí kontrastně proti sobě,
nýbrž že se navzájem doplňují v celek našeho já
/Selbst/ nadřaděno vědomému Já /Ich/, obsahuje nejen vědomou, nýbrž i nevědomou duši /psyche/ a je
proto takřka osobností ř kterou t a k é
jsme /str.
98/. "Nevědomo obsahuje nejen osobno, nýbrž také
neosobno, kolektivno, ve tvaru zděděných
k a t e g o r i í
nebo a r c h e t y p ů .
Má ve svých
hlubších vrstvách poměrně oživené kolektivní obsahy, proto mluvíme o k o l e k t i v n í m
vědomí11.
XT archetypů nejde o zděděné představy, nýbrž o zděděná usměrnění /Bahnungen, str.30/. "V té míře, jak
jsou lidské mozky diferencovány, jest umožněna duševní činnost kolektivní a universální» tato kolektivní funkce je kolektivní duší ./Str. 4 5/*
Četné myšlenkové konstrukce psyehoanalytické
i Jungovy dají se uvésti v soulad se soustavou
psychické energetiky, jež však si všímá v tomto
náčrtu spíše základních otázek než aplikace na
mnohotvárnost duševního dění. Oba zmíněné psychologické směry, psychoanalytický a Jungův, nemají
tak soustavného rozdělení psychických energií působících v nevědomí, jako psychická energetika,
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kde zejména třída energií subjektivního vědomí dovede dobře vyjádřit! přechod obsahů nevědomí do
vědomí a naopak- Komplexy psychoanalytické jsou
vytvářeny podle našeho vylíčení jako představové
útvary, jako konstelace z energií vjemových a
představových, jež, jak jsme vyložili, nejsou mimo
vědomé zážitky v klidu, nýbrž, jak také Jung má za
to, jsou stále seskupovány a přeskupovány, což se
děje podle našeho soudu podle určitých zákonů, jako se děje slučování atomů při chemických reakcích
podle zákonů chemie, ve vědomí i nevědomí platí
jiné zákony a příkladem jejich jsou zákony logiky.
Působnost pořádání duševních obsahů nevědomí
do jejich správného poměru snad každý zná, neboí
jeho účinky na vědomí stávají se patrnými. Někdy
si náhle vzpomeneme, "vždyí jsme na to a to zapomněli, opomenuli jsme to provést" anebo dokonce
"vždyí jsme udělali v nějaké úloze tu a tu chybu".
A takové myšlenky, provázené silným citovým přízvukem, se dostaví zejména, přestaneme-li vnímá ti
vnější popudy., když se blížíme vyřazení svého vědomí /na př. při usínání/ a když začíná převládati Činnost nevědomí. Nemyslili jsme na ony předměty, a náhle jsme si uvědomili ono opomenutí nebo onu pořadatelskou chybu, jež porušila v oblasti
nevědomí zákony logiky, energeticky se onen nepořádek pak nedovedl zařaditi do požadovaného logického pořádku našeho duševna a porucha tím vyvolaná způsobila tam napětí, jež konečně bylo tak veliké, že rozezvučelo i energie subjektivního vědomí.
Můžeme proto uznati s psychoanalysou, Se konflikt
může nastati i v nevědomí.
Přisuzují—li analytikové příbuzným ídejím
sloučeným v komplex silný citový pří zvuk, je tento přívlastek již znakem, který komplexu může příslušeti jen jako jeho účinek ve vědomí, a také to
je ve shodě s našim příkladem proniknutí účinku
poruchy logického pořádku, v nevědomí nastalého,
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do vědomí» Y komplexu, jak jej pojímají analytikové, jsou však sloučeny nejen příbuzné předstávy,
tedy prvky kognitivní, nýbrž také různé prvky pudové a volní /viz komplex pohlavní/. Znamená-li
konflikt "zápas mezi různými tendencemi mysli", není zatěžko si představiti jeho vznik z patrně přirozené a původní tendence každého jedince se uplatnit!, jež naráží na překážky ve vnějším světě a ve
společnosti, což si jedinec jasně nebo jen temně
uvědomuje, a přitom hodnotí důsledky nedbání takových překážek.
Kolektivní a universální povahu duševní činnosti odvozuje Jung z poměrně stejné diferenciace lidských mozků a ze zděděných kategorií, archetypů.
Není ovšem pochybnost o tom, že určité utváření
mozku a nervové soustavy vůbec, jež je podobné u
všech Členů jednoho druhu, má za následek celkem
uniformitu "duševního" Života jedinců toho druhu,
rovněž tak nelze pochybovat! o dědění "usměrnění"
/Bahnungen/ od pokolení dřívějších, kteréžto usměr-"
nění zahrnuje nejen růstová "pravidla" /viz kap.IV/
nýbrž i psychické dědičnosti přenášené geny /kap.
VI/. To vše lze uvésti v souvislost s Jungovými
archetypy, jen pojem "kolektivního vědomí" majícího
svůj kořen v hlubších vrstvách nevědomí a poměrně
oživenými kolektivními obsahy, mohl by nás svádě ti
k domněnce o efektivně souvislém základu vědomí jedinců téhož druhu.
K podobné domněnce dospěl na př. W.Carington
/Matter and Meaning/, o jehož pojetí vědomí jakožto totožném se soustavou kognit jsme pojednali v
kap.X. Nechce sice, aby se mluvilo o "jedné velké
mysli" nebo dokonce o "universálním vědomí", ježto
taková rčení prý vedou k domnění, že tento celkový
agregát je vědomý týmž způsobem jako vědomá zhuštění, která nazýváme individuálními myslemi. Toto
domnění sice a priori neodmítá, ale osobně považuje je za odvážné a za marnou spekulaci, "dokud ne-
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zanalysujeme přiměřeně způsoby, jak se může vědomi
měniti» /str. 213,214/. Individuální myšlenky nemají prioritu proto, že by měly nějakou kouzelnou
kvalitu jako vlastní, nýbrž že jsou sečlánkovány
se skupinami kognit neboli psychonů, které tvoří
individuální mysli. Takto můžeme se domnívati, že
duševní interakce, vyplývající z přítomnosti individuálních myšlenek ve společném podvědomí kognit
tvořících universální zážitky, se ruší. Individuálním myslím musíme přiznat! tendenci semknouti se
ve skupiny. Ideje, o kterých by se obyčejně řeklo,
že jsou složky individuálních myslí, budou, pokud
by byly asociovány s nějakou společnou idejí, do
jisté míry společný všem těm myslím. Každá idea,
která se stala spojným článkem ke složkám přijímající mysli, bude mít! lavinovitý účinek, takže
zobecnění /communization/ myslí by pokračovalo vůbec rychle, nebýt! akce dissociativních sil /atr.
217/• Mezi myslí jednotlivce a myslí lidstva není
žádného rozdílu co do druhu, nýbrž jen co do stupně, je zde vŽdycKy to, co bychom mohli nazvati
společným podvědomím, jen kdybychom šli dost hlu.boko, abychom to nalezli /str.223/. Nemáme práva
prohlásiti á priori, že síly, které jak pozorujeme, pracují uvnitř myslí, nepracují mezi nimi
/ártr.226/.
Sebepozorování nás nevede k uznání přímé spojitosti naší mysli s myslemi jiných lidí, nýbrž
jen k uznání nesporného vlivu sociálního prostředí na naši mysl. Otázkami metapsychologie se zde
nezabýváme, údaje, které by nás vedly za hranice
přírodními vědami a normální psychologií vytyčené,
nejsou dost přesné a spolehlivé.
Jungův kompensatorní vztah mezi vědomím a nevědomím, jež se podle toho pojmu navzájem doplňují, týká se hlavně práce kognitivních energií v
nevědomí. Hranice obou těch oblastí není proto
tak přísná, jat by se podle protikladu jejich o-
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značení dalo očekávat!. Duševno pracuje v obou
těch oblastech v nerušené spojitosti a "mechanismy", kterých tato spolupráce vyžaduje, zasahují
z jedné do druhé. ZÚŽené vědomí nedovoluje příliš
četným představám a myšlenkovým pochodům, aby současně tvořily obsah vědomí, ale překvapujícím způsobem pokračují někdy myšlenkové pochody v nevědomí, aby se pak vrátily v pokročilejším stavu zpět
do vědomí. Vezměme příklad počítání některých úkonů mimo vědomí po dobu, kdy vědomí je
z c e l a
vyplněno jinými myšlenkami. Zvykl jsem si počítati
přesně některé vlastní sportovní výkony, zejména
"tempa" při plování dlouhých tratí a poznal jsem,
že počítání dovedlo pokračovat z c e l a
mimo
vědomí / u mne šlo to až do sta, stovky musím si zapamatovat!/. Občasný vědomý dotaz na postup nevědomého počíjtání vždycky bývá přesně zodpovězen a porovnání uplavaných vzdáleností s počtem temp částečně nevědomky napočítaných prokázala vždy naprostou shodu. Jednotlivým z tělesných úkonů pravidelně při cviku napo čítávaných posouvá se konečně i
v nevědomí v řadě postuuných Čísel představa jednoho na následující stupen a postup ten pokračuje a
dá se vědomým dotazem z jisti ti. Také cvikem zautomatisované chování může býti z vědomí i jen občasně sledováno a upravováno» je-li příliš složité,
nemůžeme předpokládat!, že je "bezmyšlenkolrLté",
vědomím však ty myšlenky neprocházejí, jsou tedy
nevědomé •
Proplétání vědomých a nevědomých dějů je také patrno z instinktivního chování zvířat, jež v
prvé řadě je výrazem zděděných sklonů, uplatňujících se snad i zcela mimo vědomí, ale vědomí mnohdy kontroluje výkon a přizpůsobuje jej vnějším
podmínkám. Ze by vnímání těchto vnějších podmínek
se dálo bez ohlasu ve vědomí, to by odporovalo námi vyvozenému vysvětlení podstaty vnímání, a chování při instinktivních výkonech bývá přizpůsobeno
daným možnostem tak, že výběr prostředků svědčí
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nesporně o "duševní" práci jedinců, Podle toho jaké předměty jsou dosažitelný v blízkém okolí, používají ptáci téhož druhu k vystavění hnízda mimořádně a nezvykle přerůzných věcí, a poznají přes
jejich novotu, proč se pro ten účel hodí.
A nacvičené výkony také se po nabytí patřičné
zručnosti konají automaticky, na př. při hraní na
klavír zaujme hráčovu pozornost skoro zcela Čtení
not, a hra sama není vědomím přesně a stále sledována. I zde je na místě uznání psychických energií
představových, které jsou i bez zásahu vědomí schopny samostatné činnosti. Totéž platí o zasahování
vědomé vůle do pudového chování, také ona často
jen doplňuje jinými motivy vyvolané a řízené chování.
Jistý známý vynikající klavírní umělec mne ujiěíoval, že při hře v koncertech mnohdy cítí, jakoby ne jeho vědomá mysl, nýbrž zadní mozek sám s
pominutím vědomí určoval jeho výkon, snad se podle
našeho mínění přeloží mozková činnost v takových
případech z mozkové kůry do jeho hlubších vrstev.
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Kapitola ZIV.

OSOBNOST A KONEČNÁ INTEGRACE
PSYCHICKÝCH ENERGIÍ

Vědomé zážitky nám umožňují poznává ti vnější
svět měrou pro naše styky s ním postačující, mimo
to však nám poskytují příležitost seznáti různé
druhy ail, které z nevědomé duševní oblasti ovládají naše chování. Vědomé zážitky jsou to, co udéU
vá naše postavení ve vnějším světě, Siní nás jaksi
jeho středem. Takový egocentrismus nikdy nebude
překonán, psychologie bude se vždy imisi ti přidržovat! výzkumu psychických sil v jednotlivci. Naší
introspekci jeví se naše tělesné a zároveň duševní
já jako východisko pro jeho sebezáchově sloužící
akce proti vnějšímu světu a jako středisko, kde se
sbíhají všechny údaje pro naše poznávání celého našeho okolí. Hmotný svět kol nás jest pevně dán a
jen omezeně může jej ovlivniti naše já, spíše již
podaří se to za součinnosti mnohých jedinců našeho
lidského druhu, kteří též mohou rozmnožit! a s námi sdílet! údaje poznání. Tím je dáno účelné, ba
nevyhnutelné začlenění našeho já také do našeho
"sociálního" prostředí, a toto začlenění rozmnožuje okruh sil ovládajících naše chování. Síly ty působí tedy jak z našeho nitra, tak i z našeho okolí.
Naznačili jsme již, jak důležité pro naše chování jsou síly v nevědomí ukryté a působení energií
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subjekti vílího vědomí snažili jsme se patřičně výloži ti jakožto zákrok jednoho druhu takových sil, Energie pudů a vůle jsou další důležitou složkou nevědomí a mocnými vzpruhami našeho chování . Můžeme
je zařaditi třeba do jedné kategorie, neboí účinek
a částečně i původ jejich jsou téhož druhu. Do motivace vůle zasahují v£tší měrou než u pudů kognitivní prvky, ale nejsou jejich zdrojem výlučným.
Hlubší důvod vůle vyvěrá ze stejných zdrojů jako
pudy.
Behaviouristé vykládají primární potřeby tím,
Že tyto potřeby vznikají, uchýlí-li se některá z
fysiologických podmínek, na nichž závisí přetrvání jedince a druhu, příliš od svého optimálního
stavu. Obnovení žádoucí rovnováhy se dociluje nějakou akcí organismu, která se označuje jako adaptivní. Při ní se přivede stav organismu a všech
rozhodujících částí okolí současně v působení na
reaktivní orgány, což zprostředkují jako první
články potřebného mechanismu receptory přeměnou
energie prostředí /S/ v nervové vzruchy /s/. Tyto
vzruchy plynou po * většině k mozku, jenž pracuje jako
jakási rozvodní deska, a odtud v eferentním toku
/r/ k efektorům takovým způsobem, Že vyvolají odp o věcí /R/. /Cl.Ii. Hull, Principles of Behaviour,
New York 1943, str,29 a 384/. Nervový vzruch zanechává perseverační stopu, jež přivádí výkonný
orgán ve vztah také k dějům nedaleké minulosti.
Výboje receptoru a perseverační stopy jsou pozměňovány "aferentní nervovou interakcí", když procházejí nervovou soustavou k bodu, kde jsou umístěny nedávno získané spoje mezi receptory a efektory» Tam pozměňují všechny ostatní výboje více
nebo méně ve shodě se zvláštní kombinací ostatních vzruchových energií, jež právě působí na
sensorium" /str. 385/.
Přímé a výlučné působení popudů chemických
a fysikálních, jež má zde býti aplikováno na pro-
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jev primárních potřeb a 11a jimi určované adaptivní chování organismů, nepokládali jsme ani u nervových vzruchů prostředku jí cích počitky a vjemy za
postačující jejich výklad, v obou těch oborech se
prostupují děje fysické a duševní, tam uznali jsme
působení energií dráždivosti a vjemů, zde neobejdeme se bez uznání psychických energií pudů a vůle,
Pysiologické dění jest uznati nejen za podstatnou
motivační složku, v normálních životních úkonech
sledujících udržení jedince a druhu musíme mu přizná ti hlavní úlohu. Z důvodů, Že fysiologické principy, podle kterých zprostředkuje nervová soustava
přizpůsobivé chování, nejsou dosud úplně známy,
doporučuje Hull spokojiti se jejich "molární", úhrnnou formulací, odvozenou z pokusů o chování,
zejména z podmíněného reflexu.
Organický vývoj prý nastoupil dvě cesty vedoucí k tomuto cíli: jsou to vytvoření nenaučených spojů /my bychom řekli, zděděné způsoby chování/ a
schopnost organismů samých zjednati automatické přizpůsobující spoje mezi receptory a efektory, čehož
se dosahuje učením. Měnlivost receptořových výbojů
vyvěrajících z okolních popudů aktivuje reákční potenciály nenaučených /zděděných/ recepto-efektorních organisací, kteréžto potenciály jsou proto
spontánně pozměnitelné. Přivodí-li některá z takových nahodilých odpovědí nebo jejich řada snížení
právě se projevující potřeby, nastane jako nepřímý
účinek to, co nazývají behavi ouri sté z e
s í l e n í . Při něm se spoje, které původně prostředkovaly reakci, zpevní a všechny receptorní výboje /s/
téhož okamžiku získávají nové spoje s efektory
prostředku jícím
příslušnou o dp o věci. První účinek
se označuje jako učení zkouškou a omylem, druhý
jako učení podmíněným reflexem /str.306/.
Pro výklad podmíněných reflexů zavedli behaviouristé zákon účinku /law of effect/, jenž praví,
že odpovědi, které mají za účinek snížení napětí
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v organismu» snadno se za podobných okolností opakují. Pokaždé,když se dosáhne cíle a napětí se sníží, dostává se jistého stupně zesílení /reinforcement/ oněm odpovědím, které podporují postup k cíli. /D.M.Johnson, Essentials of Psychology, New
York 1948/.
C.X.Hull definuje primární zesílení takto:
Kdykoli nějaká činnost efektoru nastane v časové
spojitosti s aferentním popudem nebo s perseverační stopou takového popudu, vyplývající z nárazu
popudové energie na receptor, a je-li tato spojitost těsně časově asociována se snížením receptorového výboje charakteristickým pro potřebu, bude následovat! vzestup tendence, aby onen popud
za příštích příležitostí vyvolal onu reakci. V
této definici je několik momentů, které ukazují
na duševní činnost vyššího řádu, na které jsou
zúčastněny energie poznání, /vjemové a představové/ a energie subjektivního vědomí. Aferentní popudy mající se státi podmíněnými popudy, jsou cizorodé popudy vjemové, popudy jiného druhu než v
nepodmíněném reflexu, a perseverační stopy jsou
prvky představové. Také "Časová asociace" předpokládá ve většině případů uvědomování příslušných
vjemů. A jak jinak než psychickoenergetiekou úpravou má se vysvětlit! "vzestup tendence" k vyvolání obdobné reakce? To, co se odehrává v subjektu
za podmínění a za uskutečnění vyvolané reakce, na
tom je zúčastněna příslušná složka celkového duševna, resonance energií subjektivního vědomí a
vůle. Z duševna subjektu vyvěrá schopnost zapamatování a určení celého chování. Dobře praví W.M.
Caldwell: Nastává-li zpodmínění, je to organismus,
jenž je zpodmínšn a nikoliv odpověS. /W.M. Caldwell
Adaptive Conditioning v Journ. of Genetic Psychol.
1951-78/.
Fysiologická psychologie /Clifford I. Morgan/
staví v popředí dva motivační základy našeho cho-
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vání* Nepopírá sice možnost, že místní podráždění
spolupůsobí při vzbuzení motivovaného chování, ale
v první řadě prý je "motivace chemický nebo humorální stav krve". Nazývá jej humorálním motivačním
faktorem, zkráceně h.m.f."U pohlavního pudu víme
částečně, co je tam h.m.f., ale u hladu jej ještě
hledáme - . Uvádí tři možné cesty, jimiž může h.m.f.
působíti na mozek:
!•/ H.m.f. může působiti na mozek přímým podrážděním.
2./ H#m.f. může ovlivňovat! nervovou soustavu podrážděním niterných receptorů.
3./ H.m„f. může ovlivni ti mozek tím, Že přivodí
změny v efektorech a ty opět vzrušují receptory.
Vedle tohoto humorálního motivačního činitele
zavádí Cl. Morgan jako dalšího činitele nervovou
integrující aktivitu a nazývá jej "centrálním motivačním stavem", zkráceně c.m.s. , což odpovídá skutečnosti, že nervová soustava je místem pro integraci, kam pronikají motivační činitelé a odkud vycházejí podněty pro formy motivovaného chování.
Pokud jde o humorálního motivačního činitele,
nemůžeme se spokojit! zjištěním, že motivace je
chemický nebo humorální stav krve, musíme jít! dále a tázati se, jakým způsobem ovlivňuje tento
stav krve naše chování, jaké je v zásadních podrobnostech cesta tohoto ovlivnění a co se při tom děje. Vezměme pod č.l. uvedenou cestu h.m.f., přímé
podráždění mozku. Působivé chemické látky, na př.
hormony, mohou své specifické účinky způsobíti jen
tam, kde jsou ústroje na ně citlivé, a míjejí bez
účinku jiné tkáně, kudy také proudí krev stejného
složení. Co znamená ona specifická citlivost těch
ústrojů? Jsou v nich nepochybně jisté chemické
látky, které se slučují s oněmi působivými,krví
přinášenými látkami, anebo které mohou býti těmito látkami přinášenými ve svém chemickém nebo
strukturálně-elektronovém složení /viz styčné bo-
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dy/ pozměněny. Stačí to však samo k vyvolání motivačních účinků? Není pravděpodobnější, že bývá oněmi chemickými změnami v citlivém ústrojí způsobeno podráždění t. j. v našem smyslu uvolnění určitých psychickj*ch energií dráždivosti prostřednictvím styčných bodů, kteréžto energie uplatní svůj
účinek v jiných styčných bodech, které jsou ve spojení s eferentními nervy a tím s efektory? Prostě
chemické pochody na obou stranách sotva mohou být
postačitelným vysvětlením spojitosti tum. f. s výsledným chováním.
A pokud jde o c.m.s., totiž o celkovou motivační Činnost nervové soustavy, nelze o tom pochybovat, že nervové vzruchy, které v jednotlivých neuronech a částečných strukturách nervové soustavy
vznikají a se udržují, potřebují ke svému vytvoření nějakého energetického dění jim nadřazeného a
mohou to býti opět jen energie dráždivosti, pokud
se týče pudové, jež je integrují, zcelují ve skupiny pro motivační účinek uzpůsobené, prostě chemické a elektrické dění by ani zde nestačilo a musilo by se dáti fysikálními methodami z jisti ti.
Nesv^dčí-li také zásahy vůle do motivace a
motivovaného chování o jemnějších vztazích určujících chování, než jakými by byly zásahy jen výlučně chemické nebo elektrické? Při stupu je-li pak,
jak jsme viděli, k určení způsobů a útvarů chování
také pochod poznání, tudíž také vnímání a myšlení
jako rovnoprávný účastník, možno i jej degradovat!
na
pouhé fysikální děje? Proč se uzavírati aplikaci toho, co se nám jasně projevuje v povaze vědomých zážitků, na
učení a chování? Bylo by to
svévolné vzdání se
žnosti plně a správně pochody ty vysvětlit!.
V poáHedních desítiletích dovolávají se mnozí
psychologové při výkladu lidské osobnosti hlubších
primitivnějších jejich vrstev, nad kterýmžto tem-
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ným podkladem se osoba vyvíjí k většímu nebo menšímu stupni navrstvení. Někteří z theoretiků navrš tvení /stratifikace, Schichtenlehre/ spojují
tento vývoj s vývojem íy Biologických hladin, jiní
nikoli. Vycházejí povětšině od Lewina /E. Lewin,
A Dynamic Theory of Personality, New York 1935/.
"Vzájemné vztahy psychických událostí a rozsah
vlivu jednotlivého zážitku na ostatní duševní děje nezávisí jen na jejich síle, ba ani na jejich
věcné důležitosti; individuální duševní zážitky,
akce, emoce, záměry, přání a naděje jsou spíše uloženy ve zcela určitých strukturách sféry osobnosti a v celistvých pochodech. Zda a kterak dvě
psychické události na sebe působí, závisí ve značné míře na tom, jsou-li začleněny v témŽe Či různých celistvých pochodech, neboli na vztahu, který
mají tyto komplexy navzájem. Spojitost, která se
tvoří v paměti, také nazávisí na vztazích intensity a času, nýbrž je ovládána skutečnou při náležitostí k témuž celostnímu pochodu."
Zdá se, Že Lewin tímto vyjádřením o strukturách osobnosti, jež je základem pro s trati fi cis ty,
sotva měl na mysli nějaké fysiologické základny
těchto sfér. Všimněme si jeho zásadního názoru na
psychické energie. 0 psychických událostech praví:
Obyčejně nemáme co činiti s tuhými spojeními různých kusů a prvků, nýbrž s Časově rozložitými
celky /na př. ve tvaru melodie/,
jejichž momenty
neboli fáze mohou se vykládat! jen z celku. Nikoli řetězové spojení od článku k článku, nýbrž
spojitosti článků v celek jsou pokládány za příčinu události /str.43/* Spojitosti však nikdy nemohou býti příčinou událostí, spíše aby spojená
nebo zpřáhnutá soustava se pohnula, jinými slovy,
aby se pochod uskutečnil, což platí i pro čistě
mechanické soustavy, musí být uvolněna energie,
způsobilá vykonati práci. Proto musíme v každé
psychické události pátráti odkud přicházejí ener-
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gie příčinné, Užíváme-li zde pojmu energie a později pojmu síly, napětí a soustavy a pod,, ponecháváme zcela otevřenu otázku, má-li či nemá-li se
nakonec jiti zpět k fysikálním silám a energiím.
Na každý pád jsou tyto pojmy podle mého názoru
všeobecnými základními pojmy každé dynamiky, nejsou nikterak zvláštním majetkem fysiky, nýbrž
shledáváme se s nimi na př. v ekonomice, aniž se
proto musí ekonomika odvozovat! od fysiky. Vždycky musíme mí ti na mysli, že máme co činiti se silami v psychickém poli a nikoli ve fysickém prostředí /str.45,46/.
Zdůrazněna je zde odlišnost energií psychických od fysických, ačkoli vzájemný poměr obou
těchto druhů energií úmyslně je ponechán nevyřešen a zdůrazněna je také útvarovost, t.j. slučování psychických energií v celky a "máme-li co činí ti se silami v psychickém poli a nikoli ve fysickém prostředí", musíme z toho usuzovat! na jistou
autonomii i psychické oblasti, nikoli zcela závislé na fysiologickém podkladu.
Anatomické strukturální podložení sfér osobnosti bylo by podepřeno rozlišením staršího mozku
/paleneefalon/ od nového /neencefalop/* Podle takového rozlišení je člověk v ranném dětství hlubinnou osobností, žije ze starého mozku, později zakročuje osobnost korová, když mozková kůra se uplatní jako tlumivý a řídící orgán. Vývoj ten není nahrazováním starých forem novými, nýbrž nové
vrstvy uzrávají a pronikají do starých, zachovávajíce si poměrnou nezávislost. Kontrolovaná vrstva nese a zásobuje vrstvu kontrolující, ačkoli je
pravidelně pod její kontrolou. Není-li takové kontroly, kontrolovaná vrstva přejímá vedení.
Na rozdíl od anatomického výkladu zvrstvené
osobnosti chápou toto zvrstvení Bothacker, Xersch
a Thiele funkčně.
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Rothacker /Dle Schichten d e r Persönlichkeit,
Bonn 194-8/ rozeznává 5 vrstev: 1./ vrstvu vitální,
"život", jež proniká všemi živými bytostmi,
2./vrstvu vegetativní, zahrnující výživu, oběh
krevní, dýchání a lymfatickou soustavu. 3 - / vrstvu
animální, zvířecí, instinkty, pudy, vzrušení, potřeby, nálady a afekty- 4./ vrstvu lidských vzrušení, emoce, vyšší snahy, obrazotvornost. 5./ vrstvu osobnostní, personální, zvyky, postoje, nacvičené úkony.. Všechny tyto vrstvy kontroluje a jimi
je nesena funkce já, zadržující a řídící jejich
chování pozorováním.
F.Lersch /Der Aufbau des Charakters, Lipsko
1948/ chápe zvrstvení osobnosti rovněž funkSně a
rozeznává endothymní základ, zahrnující životní
potřeby, lidská vzrušení a motivace, a osobní nadstavbu, jež je dějištěm aktivit kognitivně volních
a egocentricky duševních*
R. Thiele /Person und Charakter, Lipsko 1940/,
připisuje jedné vrstvě, nazvané pathopsyché, pudy,
vzrušení a motivace, kdežto spontánní činnosti mysli, jimiž jednotlivec čelí oněm pudťtm, vzrušením
a motivacím, připisuje druhé vrstvě, pojopsyché.
pathopsychickou vrstvu rozděluje pak ještě na somatopsyché, kontrolující vitální potřeby, a thymopsyché, tvořící nálady, vyšší hnutí a motivace.
E.R* Gilbert /Öecent German Theories of Stratification of Personality, v Journ. of Psychology
1951/ podávaje uvedený přehled o theorlích navrštvení osobnosti se táže, byl-li by výklad zralé osobnosti výrazy nějaké zpřáhnuté práce /teamwork/
mozkových vrstev přiměřený a odpovídá 9 že nikoli,
poněvadž mozková struktura zralé osobnosti je příliš těsně upletena, než aby ospravedlňovala takový
výklad. Uznati a m a l g a m ! s a d dřívějších vrstev s
pozdějšími by však znamenalo upadnout! do druhého
extrému, neboí plně vyvinutý mozek pracuje již za
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střetnutí orektických /z pudů vyvěrá jících/ sil z
dola s kognitivně volními egocentrickými funkcemi
shora. Gilbert navrhuje nahraditi Thielovy názvy
somatopsyché, thymopsyché a pojopsyché těmito:
pásmem vitálních potřeb, pásmem motivačním a osobní nadstavbou.
The ore tikové navrš tve ní osobnosti -povazují
život za i n t e g r á l n í
seskupení specialisovaných funkcí. Haše stanovisko, Se psychické energie pronikají pomocí styčných bodů celým organismem, jsouce stejně jako jeho hmotná stránka účelně organisovány a harmonicky sladěny, vyhovuje takovým představám. Pojmu navrstvení osobnosti
lze správně rozumě ti jen v tom smyslu, že vrstvy
anatomického složení nervové soustavy jak v ontologickém tak i fylogenetickém vývoji se měnily a
mění a s nimi i duševní funkce /viz vývoj inteligence u Piageta/, a v tomto vývoji, že lze sledov a t ! stupňovité zdokonalování energií dráždivosti
až po vznik energií důrazně vyznačujících celistvost a individuálnost pokročilejších tvarů organismů, zdokonalování, které vedlo od instinktivního chování k uplatnění prvků kognitivních a volních, jež se konečně staly převládajícími u člověka, u něhož teprve můžeme vlastně mluviti o seto euvedomění a osobnosti.
Theorie navrstvení vesměs uznávají, že rozsah
psychismu sahá až do vegetativních a vitálních potřeb organismu na "nižší" hladině a do kognitivně
volních pochodů a osobnostní nadstavby jakožto hladiny w vyšší*. NejpodrobnějŠí a ne jrozsáhle jší je
schema Rothackerovo, ale ani to neobsahuje nic, co
by nebylo zahrnuto v často již zde uvedeném rozdělení psychických energií podle psychické energetiky* Jejich prolínání je však takové, že třídění,
které provádějí stratificisté, vede k příliš různým a Četným výsledkům s platností jen relativní.
TÍsilí to je však vítati, neboť podrobně objasňuje
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mnohotvárnost duševního života, jímž se psychická
energetika zabývá zásadn* íen za účelem objasnění
základních jeho problémů, což je práce sama o sobě obsáhlá.
0 charakteristiku člověka, "jakým on ve skutečnosti je" to prý znamená jeho osobnost — se pokouší G.W.Allport ve svém díle Personality /německý překlad H. von Bracken, Persönlichkeit, Stinktur, Entwicklung und Erfassung der menschlichen
Eigenart 1949/- "Osobnost je dynamický řád oněch
psycho fysických soustav v jedinci, které určují jeho zvláštní uzpůsobování /adjustments/ proti okolnímu světu." /Str.27/. Jedinec a osobnost nejsou
takto totožný, z jedince se jako osobnost něco vybírá, a to řád psychofysických soustav, řád, jenž
podle slov Allportoyých "stanoví působení těla i
duše, které jsou aLoučeny nerozlučně v osobní jednotu". Sád ten vyjadřuje také uspořádání souvisící
se všeobecným problémem -psychologické asociace, dynamickým je nazýván, protože je "motivující a sám
sebe řídící". Pořádá soustavy, určující to tendence, "skupiny vlastností ve stavu klidu nebo Činnosti". Určování je činnost něčeho, osobnost je
subjekt této Činnosti f ona je to, co leží za
zvláštními skutky v člověku." /Str.50./
Snad bychom mohli Allportovu definici osobnosti vyjádřit! podle tohoto autorova autentického výkladu tak:é tímto způsobem: "Osobnost je souhrn psychických energií jedincových, určujících
jednak jeho chování proti okolí, jednak způsob
jeho myšlení při poznávání světa, sloučených v
dynamicky uspořádaný a dynamicky působící celek."
O psychofysických soustavách nemuBÍ zde býti zmínka, poněvadž Allport jimi míní určující tendence
a těmi jsou v posledním rozboru jen psychické energie, jak jsme to vyložili u Cl.T.Morgana humor ální ho motivačního činitele a centrálního motivačního stavu nervové soustavy. Při zkoumání
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positivního obsahu nevědomí jsme vyložili, které
psychické energie by vykazovaly působnost vyhovující oné definici osobnosti, v ní je však obsažena
též integrace jejich v působivý celek, což je podstatné a nepostradatelné doplnění obrazu našeho
duševna.
Přesněji se o struktuře osobnosti vyjádřil
Allport ve své knize "Becoming, Basic Considerations for a Psychology of Personality* /Yale Univ.
Press 1955/. Název "Becoming" mohli bychom přeložiti "utváření osobnosti". Allport dává přednost
Leibnitzovské tradici před Lockeovskou, podle této
druhé by mysl dostávala obsah a strukturu jen z
nárazů počitků a byla by jen sbírkou aktů nebo
místem pro akty. Naproti tomu podává leibnitzovská
tradice osobu za zdroj aktů. Allport schvaluje také pozornost, kterou věnuje na dynamických principech poznání založená útvarová theorie inherentní
aktivitě intelektu, on však zdůrazňuje potřebu
hlubší nauky o motivaci, jež by vyložila "usnadnění, tlumení, selekci a oživení našich kognitivních a behaviorálních soustav /str. 14/» Osobnost
je spíše přechodným dějem než hotovým výrobkem,
a přes některé stálé rysy podléhá stálé změně.
Průběh této změny, označované co "becoming"
či individuace, dá prý se shrnouti do tří skupin.
Složité sociální chování /podle Lashleye/ se částečně odvozuje z jednoduchých odpovědí aktivovaných vzorkovými /patterned/ podněty - příkladem
je sociální úsměv dítěte - avšak dosud nevíme,
kolik je těch vrozených "spouštěcích mechanismů".
Druhou skupinu tvoří zděděné disposice, význač—
nosti to na geny vázané a spojované s rodinou,
kmenem a rasou. Ale práce genů neznamená, jen zděděné podobnosti růstu a chování, nýbrž vede také
ke zvláštnímu utváření jednotlivce s jeho různými dary temperamentu, nervové plastiky a různými
prahy odpovědí.
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Do třetí skupiny patří "latentní či potenciální schopnosti", kterým připadá hlavní úloha při
utváření osobnosti. V každém mladém organismu, v
jeho neurofysické povaze, je cosi inherentně plastického, co umožňuje učení a různost odpovědí. Dítě vyvine normálně hierarchickou organisaci osobnostních rysů a snahu státi se něčím dokonalejším
nez pouhou kopií druhu, stane se strukturální soustavou, jež sama se udržuje a upravuje„ Tyto potenciální schopnosti vedou dítě k dosažení zralosti
/str.25/» Plně vyhovující psychologie měla by objeviti všechny aktivity a všechny vzájemné vztahy
života, které jsou nyní zanedbány a připisovány
"ego", jež vypadá podezřele jako homunculus /str.
39/.
W„ Jamese schéma, rozlišující empirické já
/X/ od poznávajícího já /me/ s podružnými typy
tohoto jako materiální, sociální a duševní já,
postrádá prý moderní psychodynamické příchuti,
pročež Allport navrhuje rozbor osobnosti podle
"propriátních" jejich aspektů. Provádíme četná
bezděčná nebo polovědomá přizpůsobení, která, ac
charakterisují náš životní styl, "
středem
smyslu n&ší existence" • Jen to, "co je pro nás
hřejivé a důležité", pokládáme za obzvláště naše
a Allport jmenuje to "proprium". Jsou to «všechny
aspekty osobnosti vytvářející její jednotnost"•
K propriátním aspektům , raději bychom řekli
stránkám nebo rysům osobnosti patří:
1./ coenesthesie, organické to počitky s jejich
lokali sací a po znáváním,
2 * / totožnost já, subjektivní jistota* Se myšlenky ze včerejška a dneška jsou myšlenkami téže
osoby.
3*/ Vyvyšování, nadsazování sebe sama /pýcha, sobectví/,
4«/ Rozpínání sehe sama, hlavně osvojování si věcí okolí, sebeuplatnení ve vnějším světě,
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51/ Racionalisující činitel, udržující organismus
jako celek v řádném styku se skutečností a
prostředkující mezi nevědomými podněty a vnějším světem /Freudovo "ego"/. Tento Činitel nezahrnuje jen různá obranná zařízení, nýbrž
provádí také opravdová řešení životních rovnic,
6./ Vlastní obraz sebe neboli fenomenální já.
7»/ Niterné snažení /propriate s t r i v i n g mající
tu význačnost, že se nám určité snažení jeví
jako opravdu naše vlastní, jako přináležité
k našemu já. Liší se od jiných tvarů motivace
v tom, že ačkoli je prostoupeno konflikty,
přece pomáhá sjednocení osobnosti. Sleduje namnoze dalekosáhlé cíle, pročež nesmíme duševní stavy vysvětlovat! výlučně ve výrazech dřívějších událostí.
8./ Poznávající, vědoucí já /the knower/. Podle
W. Jame se si každý okamžik vědomí přisvojuje
předcházející okamžik vědomí, takže poznávající je takto uložen v tom, co jest poznáváno .
Proti tornu se namítá, že postřeh řady zážitků je
něco jiného než tato řada sama, a já jakožto poznávající že jest proto nezbytným postulátem.
Kant, jenž se drží tohoto druhého názoru, poukazuje na to, že kdežto všechny rysy empirického
já právě tak jako každý předmět spadající do kategorií času a prostoru, jsou poznávány přímo
skrze povědomost, naše poznání o našem poznávajícím já jest vždycky nepřímé, je řádu presuposice.
Kant i James se shodují v tom, že funkce poznání
je vitální atribut já, ať již se definuje jakkoli.
Proč pokládá Allport poznávání za "osmou jasnou
funkci našeho propria"? Jsme prý dobře obeznámená
s uvedenými sedmi empirickými rysy svého propria
a když myslíme na tyto propriátní funkce, snadno
můžeme viděti jejich podstatnou pospolitost a pociťovat! je jako nějakým způsobem těsně připou-
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tané k poznávací funkci samotné /str.53/*
Pod 8.1. uvedený tělesný smysl znamená promítnutí cenesthetických počitků do toho dílu vnějšího
světaf který tvoří naše tělo. 0 lokalisaci počitků
a jejich promítání jsme již jednali podrobně v kap.
VIII. Aspekty 3,4 a 7 /sebevyvyšování, seberozpínání a niterné snažení/ jsou mezi sebou příbuzné a
daly by se shrnouti v jeden pojem sebeuplatnění v
jeho významu co do vlastního hodnocení aktivního
vlivu a záměrnosti. Racionalisující Činitel /č.5/,
kontrola a účelné řízení chování, vnáší do motivace nový prvek, svědčící o složitosti volní výkonnosti, když hojnost výkonnostních možných motivů
je podrobována přezkoušeni a protřidění. /K.Mierke,
Wille und Leistung, Göttingen 1955/«
Zbývají ještě aspekty 2, 6 a 8, totožnost já,
vlastní obraz Čili fenomenální jé a poznávací subjekt. Totožnost já souvisí s usuzovací činností,
vyvozující skutečnost bytí osoby ze skutečnosti děje myšlení, b Descartesovým cogito, ergo sum. Rozumování vede lehce ke konstrukci představy člověka
jako tělesně duševního jedince. Allport však odmítá chápání poznávajícího subjektu v tom smyslu, že
by pojem ten ospravedlňoval na př. výroky, že naše
já určuje naše mravní chování nebo že provádí volbu
mezi různými způsoby chování, "což by nesmírně oslabilo vědecký výzkum osobnosti a způsobilo neoprávněný ústup zpět. Jsou ovšem poslední problémy
filosofie a bohosloví, o jejichž řešení se psychologie ani nemůže pokusiti, a pro řešení takových
problémů bylo by zapotřebí nějakého já v jistém
restringovaném a technickém smyslu". Všechny uvedené funkce propria musí ve vědeckém výzkumu osobnosti býti připuštěny jako danosti a chce-li kdo
tomu dáti přednost, může je nazvati funkcemi já.
"Nepřipustno je já, o němž by se tvrdilo, že koná
skutky, řeší problémy a řídí chování transpBychologickým způsobem, nedostupným psychologické ana-
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lyse." /Str.55/.
Podle našeho rozdělení psychických energií
spadají funkce 3, 4, 5 a 7 představující sebeuplatnění a jeho racionalisující kontrolu, v obor působnosti energií a pudů a vůle, funkce 1, 2, 6 a 8
/tělesný smysl, totožnost já, fenomenální já a poznávání/ do činnosti energií vjemových a představových, jakož i energií subjektivního vědomí. Všechny tyto psychické energie nejsou však výhradným
majetkem člověka a nejsou tudíž v celém rozsahu
částí osobnosti, k té přispívají jen jejich zvláště vyhraněné druhy. Hozdily jejich tvarů u člověka a zvířete mohou sice býti také jen stupňovité,
i když emergence těchto vyšších tvarů znamená značné skoky. - V Allportově rozboru propria jsou již
naznačeny ony vyšší stupně jsoucí základem pojmu
osobnosti, ale v jeho shora uvedené definici téhož
pojmu nyní přece jen postrádáme poukazu na onen
vyšší stupeň psychofysických soustav určujících
zvláštní uzpůsobování jednotlivcovo proti jeho
okolí a chtěli bychom si přimysliti, že jsou zde
míněny jen psychofysické soustavy hladiny lidské,
nikoli také ty psychofysické soustavy, které jsou
člověku společný se zvířaty, nýbrž jen ty, které
jej od zvířat odlišují. Neboť i ony společné určují částečně přizpůsobení jednotlivcovo v okolí.
P. Kerschbaum /Untersuchung zur psychologischen Struktur der MerkfÄhigkeitsstörung bei traumatischer Schädigung des Hypothalamus, Ztschr. f.
angew. u. experim. Psychologie ,1. Jahrg.seŠ.2/ pokládá "kvalitu já" nikoli za ustřednění korověmozkových funkcí, nýbrž za akční ústředí, v němž endo thymní energetika, sahající až do vyšších inteligentních výkonů, s jedné strany a noetické výkonnosti s druhé strany se spojují ve výraz osobnosti, osobní výkonnosti a osobní kontinuity, což
odpovídá našemu názoru.
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Osobnost je integrační spojení určitých energií pudových a volních, jakož i energií subjektivního vědomí spolu s materiálem, energiemi představovými, jež jsou podle smyslu uspořádány ve významové komplexy co Články našeho pamětního fondu,
světového názoru a mravního postoje.
Fysiologický základ těchto osobnostních energií je rozdělen na celý organismus, jehož jednotlivé části jsou jim dílčí oporou, jak jsme u jednotlivých funkcí poznali, ale vždycky přistupuje k tomuto fysiologickému dění také složka psychická, samostatně pracující, ač ve svém výkonu závislá na
fysikálním dění, jež jest i pro ni energetickým
zdrojem. V tomto smyslu uznáváme substancialisaci,
reifikaci našeho já, hmotnou i duševní.
Gardner Murphy stěžuje si ve vém velikém díle
"Personality a Biosocial Approach to Origin and
Structure", /1947/» že vztah mysli, cítění a účelu
ke světu fysiky jest skoro tak temný, jako byl v
6. století před Kristem a že jsme nevyřešili podstatný problém východiska, z něhož by se dala psáti
psychologie vůbec. Člověk je vzorem látky, ze které
je vybudován kosmos, vyvihul se podle složitých
principů, které si dosud neujasnili ani biochemikové ani experimentální biologové. Potřebujeme empirismus, který by se dal pouSiti nejen o methodách
otázek, které by byly nejplodnější, ale i o požadavcích, které nejméně činí násilí zkušenosti z
prvé ruky. Napětí nebo pud jednotlivce zdá se, že
je jednou z prvních realit, a osobnost lze patrně
definovat co soustavu napětí a podnětů /tensions
and impulses/ nebo aktů vůle. Dokud svět mechaniky
a biochemie nebude skutečně rozumně integrován s
tímto světem podnětů, nebude lze získati jasný základ osobnosti.
G. Murphy klade pak alternativní otázku, zda
fysikální a chemické principy, působící svým obvy-
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klým způsobem, vytvořily život a speciální výrazy
života za různých podmínek okolního prostředí, Či
zda funkční potřeby a spojitosti přírody byly takové, že volaly po specifických chemických reagenciích, zatahujíce je do soustavy jsoucí již v chodu* Dovolává se pak Broadova rozeznávání substanciálního a emergentního vitalismu a připouští víru v tento druhý v při němž se uznává opravdovost,
ryzost principů děje životní vyznačujících, aniž
jsou tyto principy považovány za vybudované na nějaké jednodušší hladině organisace. "Tímto způsobem používá živoucí organisovaná soustava toho či
onoho fysikálního principu ve vnějším světě, přitahuje jej k sobě a vykořisťuje jej." My jsme odmítli substanciální vitalismus, jeho entelechii
/ v kap, I/ a naše psychické energie, které využívají fysikální principy rozmanitým způsobem, hodí
se dobře do emergentního vitalismu.
Na otázku, zda funkční potřeby a spojitosti
přírody "volaly" po specifických re a gene i ich a fysikální ch silách, můžeme hledati odpově3 jen v dějinách vývoje organismů, zejména ve vývoji jejich
nervové soustavy a ve spojitosti s tím soustavy
hormonové. Co o původu života soudí Oparin, a jaké
sklony mají koacervátní kapky, vyložili jsme v kap.
II,, vyvodili jsme z toho možnost vzniku psychických energií výměny látkové, což ovšem znamená jen
jeden krok ve vývojové stupnici, čím však vývoj organismů byl vůbec dán, jaký má účel, kam směřuje,
to jsou otázky další, pro poměr člověka ke kosmu
důležité, vybočují však z naší přítomné práce o
organisaci duševna*
Viděli jsme základy života v zásahu psychických energií látkové výměny a dráždivosti protoplasmy, jež mají úžasnou rozmanitost, a z této
dráždivosti protoplasmy se vyvinuly psychické energie pudů, pak vjemové a představové, aby konečně s energiemi subjektivního vědomí a vůle vy-
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tvořily to, co nazýváme myslí. Podle Ch. S herring—
tona není Život Žádnou věcí při řáděnou k té či oné
substanci nebo chemické akci, nýbrž je organisova—
nou činností, měnící ae codosvé povahy se složitostí struktury a prostírající se bez zjistitelného
přerušení od téměř krystalové jednoduchosti filtrovatelných virů až k propracované organisaci těla
ssavců. A podle K.S. lashleye mysl také není věcí
přiřaděnou k životu, jedinečné to formě existence,
nýbrž je to výraz, term, zahrnující nesčetný počet
složitých struktur a vztahů /K.S .Lashley, Coalescence of Neurology and Psychology. Proc. Amer. Philos. Soc. 84/.
Jung řadí do našeho celkového já /Selbst/ duševní síly, které ovládají a naplňují naše vědomí
i nevědomí, tudíž podle našeho rozdělení patří sem
psychické energie subjektivního vědomí, pudů a vůle a také energie, které jsou jaksi materiálem pro
uvědomování a myšlení, totiž energie vjemové a
představové. U těchto obou jsme jejich spojitost s
hmotným děním v našem těle vyložili u vzniku vědomých zážitků z počitků, ale také ostatní psychické
energie jsou s hmotným děním tělesným v jistém
spojení. Také energie specifické výměny látkové a
dráždivosti musí působiti na styčné body ve všech
tkáních a všude při jímati podněty odtud vycházející. Transformace energií psychických ve fysické
a transformace jejich ve směru opačném se dějí podobnou cestou, jak jsme vyložili u přeměny nervových vzruchů ve vjemy, kterou pro středku jí elektronové struktury určitých atomů a jejich silopole.
Při svých úvahách získali jsme přehled o psychických energiích všech druhů a často jsme jednali o jejich spojení s hmotnými prvky těla. Zdálo
by se, že naše styčné body mohly by být vůbec nositeli tohoto spojení, jež by podle toho bylo bo-
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dové. Ono 3 e však také organ!sováno podle anatomických struktur organismu, zejména pak podle nervové
soustavy. Celá výstavba vyspělých nervových soustav nasvědčuje centralisaci dějů duševně tělesných
v organismu, dostředivých i odstředivých. Naše Široké pojetí psychismu nás vedlo k tomu, Že jsme
uznali možnost, ba nutnost přítomnosti styčných bodů ve všech živých tkáních. Tomuto názoru nasvědčuje trvání správné výměny látkové ve tkáních od
organismů oddělených a chovaných v živých roztocích, a rovněž tak pohyby v částech organismu zbavených nervového spojení s ústředími. Je proto v
organismu ruku v ruce s centralisaci i decentralisace, jež zajišťuje Částem organismu jistou svézákonnost a samostatnost. Decentralisace je nejpatrnější u energií látkové výměny /na př. u růstu/ a
dráždivosti, neznamená však ani zde úplné činnostní odpoutání části od celku, i při ní je normálně
možnost zásahů z ústředí zaručena a uplatňuje se
podle potřeby. Ani u člověka, kde diferenciace
nervové soustavy dosáhla vysokého stupně, není anatomická a fysiologická centralisace nervové soustavy absolutní, ona se při nejmenším zastavuje u
specifických okresů kůry mozkové, po případě u okresů asociačních. Celkovostní povaha organismů má
své důsledky i pro funkční organ!saci nervových ústředí a periferie.
Snad nepochybíme, budeme-li hledat! styčné body pro energie vjemové a představové a pro energie
jáství především v neuronech příslušných okrsků
kůry mozkové a snad i v mezimozku. Také tam je spoje jí bodové, ovšem modifikované podle našeho pojetí styčných bodů jako center pro působení fysikálních a psychických silopolí. Při tom nesmíme zapomínat! na vyloženou již neprostorovost duševního
dění, ani na to, Že u psychických energií jáství
závislost jejich na styčných bodech je jen částečná a druhotná. Také zpracování energií vjemových
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a představových majících původ v po či tc ich přicházejících z různých smyslových orgánů v jednotná útvary za účasti uvolněných obsahů paměti svědčí o
neprostorové, všem okrskům nadřaděné činnosti.
Zde máme obraz koncentrace autonomních psychických energií, které již nehledají jednotlivě
spojitost s hmotném. Zde neprostorová spojitost
oněch energií mezi sebou vytváří neprostorový celek svého druhu, celek autonomní, jenž však podle
svého vzniku a podle podmínek svého trvání je připoután bodově ke hmotné oblasti organismu, z níž
jest i Živen, Jeho stále se měnící energetická pole mohou podle r&znosti aktivovaných psychických
energií uvésti v činnost příslušné styčné body v
celém organismu bez prostorového omezení. Není to
celistvý soubor energií, zapojený jednoduše na některou anatomicky vymezenou část těla, ani není v
ní obsažen nebo ukryt, nýbrž je to celek o prostorově nevýstižném umístění jeho přerozmanitých energetických polí, jehož jen některé složky podle své
povahy bucl stále udržují nebo pro každý případ své
aktivace hledají spojení s příslušnými, na různých
částech organismu umístěnými styčnými body. Proto
byly neúspěšný všechny pokusy různých myslitelů a
fysiologů určiti sídlo duše tak, aby za ně mohl
být pokládán některý okres mozkové kůry nebo některá podkorová uzlina a pod. "Nadmíru složité poměry nedovolí formulovat! přesná a určitá pravidla o vztazích mezi složitými duševními ději a korovými okresy. T.zv. lokalisace duševních schopnosti do kůry velkého mozku dlužno chápati jako
pokusy o jakési celkové znázornění diferenciace
mozkové kůry po stránce výkonné" E.Babák, Tělověda, str.474. To vše nasvědčuje rozptýlené bodové
spojitosti duševních dějů s hmotnou oblastí organismu, rozptýlené přes všechnu souvztažnost psychických energií spojených v individuální duševno
a přes trvalou c elk ovo st tohoto obdivuhodného ú-
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tvaru., jenž jen některými svými složkami na hmotu
je zapojen.
- 0 Vznik psychických energií položili jsme nejprve do styčných bodů a za ty jsme prohlásili určité těsně směstnané a na minimální prostor v atomu omezené elektronové struktury v molekulách živé hmoty s jejich silopolemi. K tomu pojetí jsme
dospěli sledujíce dnešní analysu hmoty až po její
nejmenší součástky. Avšak i toto stanovisko projevilo se nám pak jako ještě příliš primitivní, příliš hmotné. Vznik psychických energií jest pravděpodobně hledati nejen v oscilacích jednotlivých
elektronových struktur v atomu, v oscilacích to
pomyslně nejmenších skupin hmotných částic, nýbrž
také v "napětích" a podobných vztazích mezi těmito
částicemi a jejich silopolemi co součástkami celých molekulárních útvarů, jak jsme je seznali při
vylíčení složení protoplasmy, a v těchže vztazích
mezi buňkami tvořícími aktivní tkáně. Seskupení
těchto buněk při růstu, odpovídající jejich biologickému určení, i jejich aktivita jest ovládána
psychickými energiemi výměny látkové a dráždivosti. A mezi různými tkáněni a orgány téhož jedince
lze zjistiti s y n e r g i s m u s
/W.R.Hess/,
ovládaný ř á d e m
určovaným celostí organismu,
řádem udržovaným harmonickou spoluprací a složitou interakcí příslušných psychických energií.
Také z oscilujících změn vztahových mezi částicemi jednotlivých tkání, zejména vzájemným působením jejich silopolí mohou přímo povstávat!.psychické energie ze zauzlení jejich silokřivek, charakteristického pro zvláštní funkce té které tkáně. Jest to v zásadě týž děj, jaký jsme vylíčili
u oscilací elektronových vrstev v atomech, jenže
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mnohem složitější. 7 takto složitých energetických
polích a v nedozírném počtu energetických kombinací mohli bychom spatřovat i vysvětlení pro obdivuhodnou rozmanitost duševního života. Při tom mohli
bychom navázati na snahy theoretiků relativity,
kteří ještě hledají přiměřenou theorii polí pro
konečné vysvětlení hmotného dění. V plném souladu
pracuje v organismech hmotno s duševnem, a harmonicky musí Be doplňovati jejich theorie.
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Kapitola XV,
DODATEK.
NĚKTERÉ ZVLÁŠTNÍ ÍKOLY PROTOPLASMY
A JAK JE PROVÁDÍ.

Naše krátká charakteristika protoplasmy v
kapitole IV. potřebuje pro význam, který připisujeme jejím silopolím, provádějícím důležitý vliv
na záření z oscilací elektronových obalů atomových
jader zúčastněných molekul, doplnění podle přesného pozorování jistých druhů protoplasmy v buňce,
zejména v chromosomech se vyskytujících.
Ohromosomy obsahují proteiny, desoxyribo-nukleové kyseliny, krátce DNK, a v menší míře ribonukleové kyseliny. Všechny tyto látky jsou utvo^
řeny z obrovských makromolekul, kde k jejich pé^
teři jsou různé důležité boční skupiny specificky
přiřáděny.
Enzymy, co katalyticky působivé proteiny,
představují technické nástroje, jichž buňka pro
svůj metabolismus vydatně používá. Jejich katalytická schopnost pozůstává v tom, že určují a způsobují správnou rychlost chemických, jimi podporovaných přeměn. Za tuto svou schopnost vděčí pevnému pořadí bočních skupin,doprovázejících hlavní řetěz polypeptidů. Buňka vyrábí potřebné enzymy z aminokyselin a řetězců polypeptidů a zařazuje je-
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jich bočné skupiny ve správném sledu. Toto pořadí
řídí a uskutečňují chromosomy, a to jejich desoxyribonukleová kyselina, DNK. Ta pozůstává z dlouhého řetězce, tvořeného cukrovými a fosfátovými skupinami. Na cukrovou skupinu, desoxyribosu, je vždy
zapojena nějaká báse, typu adenosinu, guanininu,
thyminu nebo cytosinu. Tento řetězec jest, jak prokázal chemický a X-paprsky prováděný výzkum, hlemýžčlovitě stočen. Dva takové řetězce jsou vždy kolem společné osy otočeny a k sobě drzány vodíkovými vazbami mezi určitými páry bází. Tyto řetězce
mohou se podle dnes uznávané theorie rozmotati a na
každé tak povstalé polovici tvoří se snadno její
duplikát.
Jak geny, zejména jejich DNK co nositel dědičnosti vykonává vliv na ostatní buněčný obsah, vysvětluje se dnes tím, že různý sled bází v řetězci
DNK znamená jakýsi "kodex" nebo "informaci", jež určuje povahu molekul, které buňka má vyrábět. Tím
způsobem prý také pří Stí buňky a tkáně jsou vyráběny.
Takový kodex, taková informace mohla by se dle
našeho náhledu na ostatní obsah buňky jen tehdy přenášeti, 3 ním se sdíleti, kdyby ze specifického sledui bází, představujícího onen kodex, a ze včlenění
jejich do řetězce DNK vyzařovaly silopole specifického způsobu, které již stranou dalších chemických
dějů zde jsou a trvají. Jimi stává se možnou indukce jejich specifické energie v sousedních, ba i ve
vzdálenějších strukturách buňky, výměna látková
podmíněná těmito specifickými silami zahájí se také v ostatním buněčném obsahu a jimi se zajisti.
Tyto síly, jež jen jako význačnost všech živých
bytostí se vyskytují a nepopiratelnou příbuznost
s podivuhodnou dráždivosti protoplasmy mají, jež
se u vyšších organismů vyvinula ve vyšší schopnosti, označujeme již co psychické. Z řečeného je patrno, že jsou již na geny zapojeny.
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Pro myšlenku, že v živé buňce již působící
energie vykonávají onen podivuhodný vliv na látky
v buňce vznikající, nalézáme jasný příklad ve vývoji bakterielních virů. Výzkumy A.H. Doermanna
prokázaly, že viry, přijdou-li ve styk s jistými
bakteriemi, se pro jistou v jejich proteinovém obalu zakotvenou vlastnost k bakteriové buňce připojí, ji v určitém bodě pootevřou, a současně
svůj obsah DNK do ní vyprázdní. Prázdný proteinový obal zůstane vně dále nepoužit. Uvnitř buňky
počne po 12 minutách DMK viru tvořiti své duplikáty, a to dílem z čerstvých živin, které hostitelská buňka vstřebá ze svého okolí, a dílem ze
struktur buňky. Avšak asi 40$ DNK indukuje v bakterijní buňce také tvoření nového proteinu, jehož
jednotky se konečně spojí s duplikáty DNE, aby
vytvořily přesně 200 kopií rodičovského viru.
24- minuty po vniknutí viru pukne bakterielní buňka a nové viry ji opustí. Za prvých 12 minut nenalezneme v buňce ani nových virft ani starý virus. /O.S.Stent, Virus multiplication, Scientific American, 1955./
U virů nalézáme často pro jejich nepatmost
a pravidelnou výstavbu jednoduchost, jež jim propůjčuje čistotu, jež připomíná čistotu krystalů.
Teprve v hostitelských buňkách, kde nalézají viry energie organické látkové výměny v činnosti
jakož i enzymy vyrobené žijícími organismy, mohou se množiti. Na tento substrát hostitelských
buněk, z něhož čerpají svou novou aktivitu, působí viry svým zvláštním způsobem zpětně tak, že
normální aktivita hostitelské buňky stane se nesprávnou, úchylnou, a namnoze zabočí do směrů
organismů škodlivých. DNE počne tvořiti své duplikáty a podnítí hostitelskou buňku k abnormálnímu bujení, po případě ji rozpustí.

170
0 původu virů vznikly dvě teorie. Povstaly
bučí z některé části žijící hostitelské buňky, na
př. z jejích genů, nebo z celých jednoduchých organismů samých, na př. z bakterií, které ponenáhlu pozbyly svých metabolických schopností, když
tyt o schopnosti po dlouhou dobu parazitního života těch bakterií staly se vůbec postradatelnými. Riketsie, původci tyfové nákazy mohou právě
tak jako viry r&sti a množiti se jen v žijících
buňkách, mají však samy některé metabolické schopnosti bakterií, stojí tedy uprostřed mezi bakteriemi a viry, aniž se mohou pokládati za samostatné
Živoucí bytosti.
Otázka, může-li se o virech a jiných organismech, které samostatně se nemohou množiti, říci,
Že jsou Živými bytostmi, dá se různě zodpovědět!
dle toho, jak definujeme Život. Pozorujeme-li život všeobecně, musíme doznati, že množení patří
k jeho podstatným rysům, bez něho by musilo žití
ustati a zmizeti. Můžeme se však postaviti na užší plošinu a na př. vzíti v úvahu mozkové buňky
nebo paprsky X ozářené bakterie, kde s výjimkou
množení vyskytují se všechny ostatní pro klasické
žijící soustavy význačné vlastnosti * pak jsme
přes nedostatek schopnosti množení oprávněni prohlásit! je za Živoucí. Za specifické kriterium živoucích soustav můžeme pokládati schopnost organisovati jednodušší molekule v proteiny a nukleové kyseliny, což se děje v protoplasmických soustavách. /A.Lwoff, Cellular Biology, Nucleid Acids and Viruses, New York 1957/* Takové kriterium nalezne jistě plný souhlas zástupců přírodních
věd. Schází tak však ještě jakýkoliv poukaz na
výskyt psychických energií v našem smyslu u všech
živých tvorů, počínaje organickou výměnou látkovou.
Právě studium virů přiblíží nás k této otázce, poněvadž je můžeme trochu pokládati za před-
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stavitele toho, co činí živoucí soustavy při svých
nejprimitivnějších dějích.
Můžeme se dovoláváti E.C.Pollarda, jenž ve
svém spise "The Physics of Viruses", New York 1953,
rozsáhle se zabývá otázkou, postačí-li fysikální
zákony k výkladu dějů virů. Podle jeho mínění "nemůže se dnes, kdy popis virů a jejich chování získává na určitosti, biofysik ubrániti obavám,
jsou-li vůbec skutečně složky virů a jejich funkce takového typu, aby byly schopny fysikálního popisu bez dovolání se nových principů". Situaci
dnešní pokládá za podobnou situaci z konce XII.
století, kdy poznání povahy spektra záření černých
těles způsobilo zhroucení klasické fysiky. A praví: "Snad je zde dnes již otevřený konflikt mezi
chováíním se virů a fysikální mi zákony, konflikt,
jenž f aby byl správně hodnocen, vyžaduje hlubšího
nahlédnutí, než jakého se mu dosud dostávalo. Zdá
se sice, že enzymová akce je v souladu s fysikálně chemickými principy, ale žádný z těchto principů nemůže býti více než velice rudimentální aspekt chování virů .... Jest zapotřebí, aby také
genetické poznatky byly pojaty do všeobecného fysikálního popisu akce virů, jestliže jednou, ačli
vůbec, bude ten popis úplný." /Str.183,184./
Ani aplikace nejnovějších zjištění chemie o
silách dvojvrstev koloidních látek nebo o silách
van der Waalsových nemůže přinésti žádoucí objasnění dění ve virech.
"VŠe, co můžeme říci, jest, že máme slabou
představu o pravděpodobné povaze předchůdců virů,
a že mezi makromolekulemi až po určitou velikost
přitažlivé a současně i odpudivé síly působí,
vyvolané iontovou atmosférou, jež jsou nějak celkovým stavem buňky řízeny". /Str.219/.
To jest stanovisko fysika. MéUli se také fy-
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siolog a psycholog vyjádřiti k otázce výlučné použitelnosti fysikálních zákonů k vysvětlení všech
životních dějů, nemůže žádný z nich obou přehlížet! duševní Činnosti vyšších zvířat a člověka,
musí se zabývati dráždivostí protoplasmy, taxiemi
tropismy a nastiemi, pudy, city, vědomím atd. a
tam vznik a průběh životních dějů sledovati. Oba
přijdou jistě a nutně k přesvědčení, že se fysikovi prostě z pozorování látkové výměny vtírá, že
fysikální zákony potřebují doplnění novými principy, aby všechny životní děje mohly vysvětlovat!.
Této úloze věnuje se psychická energetika.
Naše myšlenka o vzniku psychických energií
počíná u oscilací elektronových obalů atomových
jader, dává působit! tyto oscilace silopolím protoplasmy. Oscilace elektronových obalů atomových
jader si představujeme velice složité, což souvisí s rozdělením elektronů na vrstvách K,L,M, a N
atomu, jak jsme to přesně popsali v kapitole II.
Každý z těchto obalů považujeme za kulovitou sféru
záporné elektřiny, z níž po příslušném podnětu
vycházejí záření, jež procházejí silopole nejen
vlastní své molekuly, nýbrž také sousedních tkání,
různých protopiasmických soustav. Je pochopitelno,
Že tato mnohonásobně ovlivněná záření nabudou
zvláštního tvaru a jak se důvodně domníváme, dosáhnou jemnosti, jež se odlišuje od fysikálních,
tímto způsobem nezpracovaných záření, na př. od
světelného záření. Všeobecná, Planckově konstantě
odpovídající rozpojitost fysikálních energií může
při tom býti setřena. Zdá se, že specielně silopole desoxyribonukleové kyseliny, DNK, proteinů působí v tomto smyslu, což by mohlo býti oporou pro
theorii "kodexu" nebo "informace", jež prý jsou
tvořeny sledem bazí v řetězci DNK*
Již stále trvající strukturální resonance v
molekulách protoplasmy, jež jest již u nejjednodušších organismů sjednocena do složitých soustav
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dává podnět k vylíčenému záření psychických energií látkové výměny a k zvláštní dráždivosti protoplasmy, Vnější vlivy z okolí působí pak na protoplasmu povzbudivě, a kde celé soustavy buněk slouží různým účelům, jest jejich speciální vliv zcela přirozeným. V nervové soustavě jsou vnější vlivy dalekosáhlé jako podněty vzruchů specialisovány.
Tak dojdou na př. oočitky, rozlišené podle smyslových modalit, až ke smyslovým ústředím mozkové kůry, kde pak v příslušných buňkách a molekulách doznají atomy modifikaci oscilací elektronových obalů svých jader, kteréžto oscilace vedou k zářením,
která prodělávají zmíněné zpracování se strany silopolí sousedních buněčných soustav a pak jako
psychické energie nadále trvají a vstupují v souhru s jinými již zde jsoucími psychickými energiemi, aby vzbudily city a vědomí.
Intelektuální činnost organismů odehrává se
již zcela v jejich duševní oblasti, jež však zůstává v úzké souvislosti s oblastí fysikální.
Biochemikové se těžko spřátelí s myšlenkou,
že by měli do svých popisů životního dění zahrnouti ještě jiné síly než ty, které ovládají chemické
dění v neživé přírodě. A přece mají ve svém jméně
"bios", život, co zvláštní význačnost jistého úseku dění ve vesmíru. Doufají stále, že se jim podaří vyhnouti se uznání oněch jiných sil a nahraditi je různými "mechanismy", jež by postačily
pro vysvětlení spojitosti mezi chemickým děním
všeobecným a specielně životním. Uvažujme o tom,
jak se jim to daří.
K takovým důvěřivým biochemikům patří je jich
vynikající představitel Marcel Plorkin z university v Lutychu, jenž ve své knize "Biochemical Evolution" New York 194-9 nám předkládá doklady ze
všech tříd říše rostlinné i živočišné o biochemické animální evoluci. Podle něho jsou morfologické
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a biochemické významnosti tvorstva spolu skloubeny a obojí ty význačnosti jsou ovládány týmž determinismem. Evoluce, všeobecně posuzována, jest
tudíž řízena biochemickými jevy. Vnější tvar živočicha jest výrazem specifických fází růstů jeho
částí, jeho látkové výměny,
Schwann, když počátkem tohoto století rozvinul theorii buněčné organisace živočichů, snažil
se nalézti vztah molekulární povahy živé hmoty k
povaze buněčné organisace. Od té doby získané poznatky všeobecné biochemie nás podle M. Florkina
nutí, abychom přijali ideu, že mikroskopická struktura závisí na struktuře submikroskopické, jež o—
pět závisí na struktuře velkých molekul nebo agregátů molekul.
V souhlase s naším vysoce hodnotícím pojetím
protoplasmy připisují biocheznikové protoplasme důležité úkoly ve výměně látkové u organismů, a to
nejen buněčnému jádru, s jeho chromosomy a geny,
nýbrž i cytoplasmě, na niž hledí jako na masu proplétajících se proteinových fibril, tvořících cytoskeleton /Peters/. V sílových mezerách této
spleti fibril jsou jiné částice se zvláštním určením, zvláště mitichondrie a granuly různé velikosti. "Je pravděpodobno, že struktura proteinových molekul cytoskeletonu je jedním z důležitých
prvků chemické diferenciace specialisovaných buněk
různých orgánů". Jak ale působí proteinové molekuly na tuto diferenciaci? Aby to vysvětlili, uchylují se biochemikové, zejména embryologové ke zjišťování "indukce, individuace, morfologického pole, morfologického potenciálu" a podobných celkem
hypotetických jevů. Vracejí se pak ke konkrétnějším pojmům, genům s buněčnými hormony, k organisátorům a induktorům a ke krouživým hormonům."
Tvar je výslednicí interakcí biochemických soustav
s molekulárními a submikroskopickými architektonickými útvary /patterns/, jež jsou samy výrobky
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aktivity speciálních funkčních substancí, vznikajících v době ontogenese".
Všimněme si nyní blíže této "aktivity speciálních funkčních substancí". Jde tedy zde o
f u n k č n í
substance, což znamená, že jim byly
svěřeny úlohy složitější, ba jiného druhu, než které vidíme u chemického slučování a rozkládání v neživých látkách, kde vlastně vše se dá převésti na
přitažlivé a odpudivé síly mezi hmotnými částicemi zaujímajícími určité místo v prostoru.
Funkce molekul v živé hmotě směřuje vždy k určitému cíli, jenž mnohdy jest od počátkového stavu velmi vzdálen, časově i prostorově. A dílčí úseky dlouhé cesty, vedoucí na př. od zárodku k dospělému organismu, jsou články zapadající jeden
do druhého, velice složité a ve svých podrobnostech neprobádané a i pro nejuSenějšího biochemika
nepředvídatelné, jemuž téměř veskrze chybí dovednost je vyrobiti„
Ale příroda kráčí po těch vyšlapaných cestách
nevědomky a lehce, jsouc jen počátečným genem na
ně přivedena, genem, který v sobě chová již určení prvního, ale pro další pouť rozhodujícího kroIcu, aby dalším genům vtisknul pečeť své i jejich
zvláštnosti, což i ony činí jeden proti druhému,
následujícímu. Setrvačnost fylogenická má svůj počátek již v prvém genu a uchovává se po celou ontogenesi.
Věříme, že jest zde skutečně nevyhnutelná
spojitost mezi molekulárními a morfologickými
strukturami. Pak ale vývoj organismu, vznik nových
tkání a jiných útvarů závisí na objevení se nových
molekul nebo nových kombinací molekul a jest jím
určován»
Genetické řízení vzniku nové biochemické
složky, mající vyžadovanou strukturu, je v někte-
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rýcíl zjištěných případech nepřímé, pracuje podle
M. Florkina "s více nebo méně složitým mechanismem synthese, jejímž výsledkem je výroba příslušné složky," Ale jss>u zjištěny i případy, kde tato
biochemická složka je vyráběna genem přímo, tak
na př. určení pohlaví a splynutí gamet u řasy
Chlamydomonas eugametos se připisuje příslušným
genům. Chemické složení při tom tvořených enzymů,
je známo. Podobně u mušky Drosophily gen červeně
působí na Červenou barvu očí. I zde je známa působivá látka, která vzniká pod vlivem genu. Ta
prosakuje do vnitřního prostředí a je přenášena
do oka, kde vstoupí do řetězů reakcí, vedoucích
k synthesi červeného pigmentu, "četné dědičné biochemické látky jsou takto v přímém vztahu k povaze zvláštních genů." Gen reprodukuje se při každém
dělení buňky, avšak může se také reprodukovati sám
nezávisle, poněvadž není trvale připoután k chromosomu, nýbrž difunduje do cytoplasmy.
Ku podobným výsledkům vedly výzkumy G.W. Beadla na plísni Neurospora, při níž se ukázalo, že
určité geny způsobí tvoření specifických enzymů
vstupujících do synthese různých aminokyselin a
vitaminů na určitých bodech." Tyto výzkumy zasahují do oblasti, kde genové řízení buněčné chemie se
stává dominantní." /M.Florkin, str.124./
Ano, zde dochází chemie k hranici, kde se musí zabývati otázkou, jakého druhu je působnost genů a jak se uskutečňuje. Dosud zjišíovala, které
látky a v jaké posloupnosti .se při růstu organismů
vyskytují, nyní musí říci, proč tyto látky na určitých bodech a v určité časové posloupnosti tam
vznikají. Příslušné ovlivnění těchto dějů připisuje biochemie genům. Vlastnosti eenů mají tento
vliv zakládati, působiti na své bezprostřední i
vzdálenější okolí v pravý okamžik. Geny jsou molekuly namnoze známého již chemického složení, ale
vlastnosti těch složitých molekul nejsou ještě
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patřičně doceněny-.* Na ty vlastnosti musíme z velké části usuzovati jen ze známé již působnosti genů., Připomeňme si však při tom také děje psychické, city, pudy a akty vůle, zejména tyto poslední,
kde psychické podněty zapůsobí na tělesný stav
organismu* Nevidíme zde jakousi analogii mezi nimi a působením genu? Co ten "chce11, to se vyrábí
v organismu na patřičném miste a v patřičné době.
Podněty jeho tryskají z jeho složeni, totožného se
složením jeho předchůdce. "Geny jsou přímí potomci totožných molekul ex»- svých předchůdců* Výroba
genu řídí se modelem jiného existujícího genu."
/MLFolkin/ Totožnost ta nemůže býti však absolutní f musí zde dojiti svého výrazu i jistá usmernenost vývoje. Geny zajišíují souvislou posloupnost
živých organismů a dávají směr celému jejich vývoji. Nedovedeme si představí ti, že by mohl se díti přechod od jedné vývojové fáze ke druhé jinak,
než je pro s tře dk o vána určitými molekulami a strukturami v ale upraven a podnícen může býti energetickými poli jemnější povahy než jest růst nerostného krystalu. Aperiodický krystal E. Sehrt)dingera,
jak on charakter!suje gen, má životní původ:, založený ve složitosti chemického složení genu a ovládaný tak psychickými energiemi látkové výměny
v námi již vyloženém smyslu.
Viděli jsme v nové theorii "Kodexu" neboli
"informace", určované sledem bází v řetězci desoxyribo-nukleové kyseliny ,DNKy jak si dnes představuje přírodní věda určování onoho vývoje a vyložili jsme, jak si samy představujeme přenos této informace. Sily při tom působící řadíme do jedné kategorie se silami jasně psychickými pro vzájemnou
příbuznost a společný původ jich všech* Energie
látkové výměny v našem smyslu budou snad v budoucnosti ve svých účincích podrobněji popsány, ale
již dnes je pojem jejich užitečnou pracovní hypothesou činící spolu s našimi pojmy ostatních psy-
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chických energií postradatelnými abstraktní, nepřesvědčivé výklady paralelismu a isoformismu.
Jsou vhodnými r e á l n ý m i
nástroji účelného
usměrnění k cíli, telos, v Životním dění vůbec.
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