
Véda. limòni a život
VLADIMÍR GROII.

Vyznamenávat! pracovníky ducha je zvyk, jehož dodržování 
nebo nedodržování má bohatou historii. Budiž nám správně roz
uměno: nechceme mluviti o honorářích nebo jakýchkoliv hmot
ných požitcích, které dostal nebo zasluhoval destati tvůrčí pracov
ník umělec nebo vědec za to které dílo odevzdané veřejnosti, anebo
— pokud jde o umělecká díla — také soukromníkovi. Soukromý 
zájem o vědecká díla, jenž by se projevil snahou získati výhradní 
vlastnictví vědeckého objevu, se projevuje snad se strany vlastníků 
určité výroby a platí vynálezům, jejichž zobecnění se nepokládá 
Z důvodů obchodních — někdy snad i z důvodů jiných — za žá
doucí. Tua tam se lze setkati u slovesných výtvorů se snahou nejiti 
na veřejnost a zůstati vyhrazeným soukromým majetkem. Dokud 
se knihy netiskly, nebývalo takové soukromé vlastnictví literárního 
díla zvláštností; od rozšíření knihtisku se už jistě jenom vzácně 
vyskytují případy, že by se autor spokojil s tím, aby plod jeho ducha
— schopný rozšíření — zůstal v jediném exempláři vyhrazen sou
kromé držbě. Snobství některých také-bibliojilů uvedlo sice do ži
vota obyčej knižních vydání o nepatrném počtu výtisků, ale 'tu vět
šinou jde o přetisky věcí jinak veřejně přístupných (au těch ostat
ních zpravidla jsou také jiné důvody pro skrývání). Výhradní 
účel takových „soukromých vydání“ je poskytnouti kuriositu 
výtvarnickou nebo typografickou, kdežto text a jeho obsah 
ustupují do pozadí.

Chceme tedy mluviti o jiných odměnách duševního díla než je 
autorský honorář nebo kupní cena — máme na mysli odměny zcela 
nebo aspoň převážně mravního významu —, tedy něco, k čemu se 
hodí výraz „vyznamenání“, položený v čelo této úvahy.

Z historické povinnosti by se mělo začíti dávnými dobami a při- 
pomínati projevy uznání, jichž se dostávalo zasloužilým řeckým 
tvůrcům doma i na místech všehellenských slavností, ve svobod
ných obcích i na dvorech samovládců. A mnohým snad ani nebude 
Známo, že proslulé Museion, zřízené v Alexandrii králem Ptolema- 
jem I., nepřinášelo vědcům a básníkům tam povolaným jenom 
slávu, nýbrž zaručovalo každému clenu krásné životní zaopatření a 
možnost věnovati se práci bez existenčních starostí, způsobem dosti 
podobným zaopatřovala kdysi své členy také carská akademie nauk 
a tuto tradici do jisté míry převzala Accademia d’Italia; roční po
žitky 36.000 lir a volná jízda po celé dopravní síti italské jsou ne
pochybně slušným uznáním práce vybraných koryfejů vědy a
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umění, ovsem vybraných podle hledisk nikoliv jen výhradně 
obrácených k objektivním hodnotám díla a osobnosti.

Skoro všechny jiné odměny duševní práce, jež společnost vy
myslela, jsou výhradně mravního rázu a jejich cena spočívá na cit
livosti té které společenské vrstvy nebo prostředí vůči určité formě 
uznání. Tak na př. členství v Akademiích nebo Učených společ
nostech, jehož získání zpravidla mravně uspokojí toho, jemuž se 
ho dostane, nemá v širších kruzích společenských a ve veřejnosti 
samo o sobě skoro žádného ohlasu. Jakési výjimky nacházíme jenom 
tam, kde stará tradice (na př. u francouzské Akademie), anebo 
veřejná autorita (u nové italské akademie) dává členství takové 
korporace určitou společenskou distinkci tím, že prostě vnutila 
společenské hierarchii členy této korporace na to či ono před
nostní místo. Že jde opravdu jenom o takový vnější zásah a ni
koliv o skutečný projev společenské úcty k duševním pracovníkům, 
vyplývá zcela jasně z okolnosti, že i když je notoricky známo, že 
francouzská nebo italská akademie jsou uzavřeny z nějakých, více 
méně známých důvodů osobnostem, jimiž by se vlastně měly pře
devším chlubit, přece se společenské ohledy obracejí výhradně k for
málním členům a pomíjejí ty, kdo nejsou členy.

Pokud kde existují řádová vyznamenání, čestné medajle a po
dobné věci, učí zkušenost, že jejich udílení závisí vesměs na okol
nostech, které nemohou — jak je ostatně pochopitelno při rázu 
těchto forem uznání — dosti správně uspokojiti oceňování podle 
skutečných hodnot vědních nebo uměleckých. Totéž platí o udí
lení hodnosti člena senátu nebo vyšší sněmovny.

Dostáváme se k odstavci cen zu vědu a umění. Jejich účelem jest 
především vyznamenati dílo a tím jeho tvůrce; formou uznání není 
jen morální vyznamenání, ale zpravidla též poskytnutí hmotných 
výhod, nejčastěji peněz, anebo výhod umožňujících další práci za 
lepších okolností; toto poslední platí na př. o t. zv. římské ceně pro 
francouzské výtvarníky. Kdo ji dostane, získává tím nárok na tří
letý pobyt (se zaopatřením) v Římě.

Členství v akademiích, čestné medajle atd. nejsou zpravidla ome
zena jenom na určité obory a nauky, nýbrž zahrnují vědeckou a 
uměleckou práci hodně ze široka. U cen však tomu bývá naopak; 
ceny jsou zpravidla nejenom určeny pro zcela určitý obor práce, 
nýbrž dokonce i výběr oborů odměňovaných cenami jest velmi 
jednostranný. Tak jest obecně známo, že z pěti Nobelových cen je 
po jedné určeno fysice, chemii a lékařství, rovněž jedna „literár
nímu dílu ideálního směru“ a pátá je t. zv. mírová. U nás cena 
Hanuše Karlíka — velmi bohatě dotovaná — se udílí za práci o 
hospodářský pokrok.
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Lze konec konců pochopit u soukromých zakladatelů cen, že 
myslí především na obory sobě blízké a podporu práce jich se do
týkající. Pokud jde o Nobelovu mírovou cenu, je dostatečně známo, 
proč právě ji založil vynálezce výbušnin; a může se snadno státi, že 
Nobelovu chemickou nebo fysikální cenu dostane někdo, kdo svým · 
vynálezem zmnoží hrůzy války, zatím co současně bude udílena 
také mírová cena Nobelova.

Na jednostranný výběr vyznamenávaných oborů duševní práce 
nemá však právo veřejná korporace dotýkající se svou působností 
všech složek života. Není tedy správné, jestliže ceny vypisované 
na př. velkými městy, zeměmi vylučují určité obory. Tím méně je 
to správné u státních cen, jak byly před 20 roky u nás zavedeny. 
Nechrne stranou hmotnou složku těchto cen, o ní se už dosti psalo 
s netajenou ironií i upřímnou a studem proniknutou otevřeností; 
lze však aspoň to říci, že právě chudé hmotné vybavení těchto 
cen zvyšuje — snad — jejich mravní význam.

Zatím co Česká Akademie od svého zrození hostí umění slo
vesné, výtvarné i hudební, a po své reorganisaci dává jejím pěsti
telům lepší možnosti než mají vědečtí pracovnici, státní ceny se 
obrátily výhradně jenom k umění a zcela pohrdly vědou. Před
stavitele umění vybírají statuty těchto cen velmi štědře: odměňuje 
se próza i verše, hudba i zpěv, herectví i režisérství, jakož i všechna 
umění výtvarná. Letos dokonce přibrán několika cenami též film.

Dovolujeme si položití autorům a reformátorům státních cen 
skromnou otázku: není také vědecká práce hodna povšimnutí a 
povzbuzení? Nepřináší kulturnímu bytí našeho národa hodnoty 
kladné, trvalé ceny?

I vědecká práce je prací tvůrčí, jako kterékoliv umělecké dílo, 
ale rodí se mnohem nesnadněji než umělecké dílo. Tvůrčí vznět 
vědcův se musí stále a stále vyrovnávati se suchými a střízlivými 
složkami neúprosné úvahy rozumové, před níž nemá úniku do říše 
subjektivná. Ani požitky, ani utrpení takového tvůrčího procesu 
nikdo úměrně neodmění, ale o to nejde. Jde o něco jiného, o socio
logickou stránku věci. Věda slouží lidstvu, národu. I svými nejod
lehlejšími složkami buduje a tvoří kulturu, nejvyšší lidský statek. 
Slouží v království lidského ducha oddaně a nikdy se tomuto po
slání nezpronevěří, protože nemůže. Ta věčná jiskra v člověku, ten 
Prométheův oheň planou právě v dílnách těch, kdo obětavě při
kládají kamének ke kaménku na stavbu věčného díla.

Je spravedlivo, aby byli opomíjeni? Všichni, kdo pracují na poli 
vědy, biolog i filosof, linguista i mathematik, technolog i historik, 
geolog i právník a tak dále stojí zařáděni v onom velkém pracovním 
procesu, jímž Žije a dýchá bytost národa. Uvědomuje si vůbec ve
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řejnost, jak hluboko v pospolitém organismu lidském tkví svými roz
manitými projevy a účinky právě výsledky vědeckého poznávání?

Všechno, ěím se lidský život dovede chránit proti útokům a pře
vaze rušivých živlů, je mu dáno vědeckým poznáním. Jemu děkuje 
za poznání zákonitosti a rádu a za nejúěinnější prostředky, kterými 
duchová síla zvládá a utváří hmotu.

Přáli bychom si, aby do lidského života proniklo umění stejně 
hluboko, jako jím pronikly a jemu slouží poznatky vědy. Ale ne
přejeme si, aby se umění dočkalo stejného nevděku, který je dnes 
údělem převážné většiny vědních oborů.

Báje Starého zákona a dnešní přírodní 
vědy.

VOJTĚCH ROSICKÝ.

H
Kdo by posuzoval Mrtvé moře od jeho severního konce, nezískal by 

■ správný názor o rázu celého kraje, neboť ostatní břehy a části jsou na
prosto nehostinné a neschůdné. Divoké skály spadají strmě do moře a vyžadují 

veliké a namáhavé obchůzky. Krajina je pustá, neobydlená a navštěvovaná lou- 
peživými Beduíny. Bývá prý proto těžko nalézti v Jerusalemě ochotné domorodé

Obr. 8. Horký pramen Hammam Zerka 
Main. Východní břeh Mrtvého moře. 

(Podle M. Blanckenhorna.)

průvodce pro karavanu, jejímž cílem je 
jižní pobřeží Mrtvého moře, dosažitelné 
nejspíše ještě z Hebronu šikmo přes Jud- 
skou poušť. Cesta koňmo trvá dva dny 
a je namáhavá, nebo i zde vede přes po
dobné stupně, jako při severním konci, 
na jihu jsou však tyto stupně čtyři a jsou 
nápadnější nežli na severu. Obrovské 

vedro, spojené s vysokým barometrickým 
tlakem, způsobeným nízkou polohou (prů
měrně 785 až 790 mm), a jedovaté ex
halace sirovodíkové, vystupující na březích 
Mrtvého moře i na jeho dně, činí z této 
krajiny skutečné peklo. Vedle sirných pra
menů vystupují tu hojné prameny asfaltové 
i horké, jejichž voda vykazuje teplotu 30 
až 57 stupňů. Na východním břehu v údolí 
potoka Zerka využili domorodci těchto pra- 
menù i k jakýmsi primitivním léčebným kou
pelím (obr. 8.). Přirozeně, že pokračující
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