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Jos. Hrdina:

Sociologické soustavy
Není dosud sjednocení o tom, co je vlastn pedmtem

sociologické vdy, ale zejména ne o tom, jakou metodou so
ciologie má býti pstna. V prvním smru možno aspo po
všechn íci, že je to vda o lidské spolenosti, o život lidí
a o vzájemných stycích lidí jakožto bytostí spoleenských, o
skupinách spoleenských a jejich vztazích, o jejich souinnosti
a o jejich soupeství, o sociálním processu a pod. Vždy na ko
nec máme pedstavu toho, že jde o lidskou spolenost, její
složení, její vztahy v prostoru a v ase, její život zdravý i ne
zdravý, její vývoj a její pohyb a pravidelnost, rhytminost
neb zákonnost všeho toho. Ale rznost a nejistota je v tom,
jak, s jakého stanoviska, jakýma oima se na to všechno dí-
vati. Víme, že je už celá ada vd, které se rovnž zabývají
spoleností na p. státovda, právo, politika, djepis, národo-
pis, národní hospodáství a pod. a jde o to, zjistit, v jakém po
mru je sociologie k tmto jednotlivým oborm, protože tyto
jednotlivé stránky nebo obory života sociálního jsou také
pedmtem sociologie.

To pedem možno vžiti za platné, že sociologie je jaksi
vdou tchto vd,scientia scientiarum, ne ovšem jako pouhá
výtažková, úhrnná encyklopedická disciplina, nýbrž vda s a-
mostatná, jíž jsou ony rzné obory podkladem. Jest to te
dy vda rázu universální ho proti onm jednotlivým
oborm jakožto specielním. Ale tu ješt zase možná jest rz
nost hlediska, s nhož se na pedmt pohlíží a rznost metody,
kterou se vda pstuje. Nejlépe si to pedstavíme a uvdomí
me, uvedeme-li tu nkolikero systém sociologických, jak nám
je podávají odborníci, kteí se vcí zevrubnji zabývali, a po
kusy o seadní tchto rzných soustav do jakýchsi principiel
ních skupin. Uvidíme zejména, že tu padá na váhu stupnice
vd, jak se pokusy o stanovení takové stupnice dály od dob
zakladatele sociologie, Comteho: mathematika, mechanika, fy
sika, chemie, bilogie, psychologie, sociologie, logika.

Amerian L. F. Ward uvádí 12 smr, resp. systém, jak
rzní sociologové svou vdu pstují: sociologie jakožto filan
tropie, 'akožto anthropologie, jakožto biologie, jakožto národní
hospodáství, jakožto filosofie djin, jakožto souhrn zvláštních
sociálních vd, jakožto popis sociálních zkušeností, jakožto
associacc (sdružení), jakožto dlba práce, jakožto nápodobení,
jakožto nevdomý sociální tlak, jakožto boj plemen, a uvádí u
každého tohoto smru jméno sociologa resp. sociolog, kteí
jsou representanty tohoto smru na p. nápodobení: Tarde,
dlby práce: Dürkheim, boj plemen: Gumplowicz a pod. Po
dotýká však Ward sám, že výpoet je jen píkladný, že není
úplný, a je ovšem na první pohled patrno, že není nijak sou
stavný, upravený podle celkových, jednotných skupin, jež by
znaily shrnutí tchto jednotlivých smr pod jakési vyšší
hledisko.

moderních jest diktován pouhou úelností. Konstruují
totiž hypotésy jen co nejjednodušší a nejúelnjš., z nichž
pímoarou matematickou cestou vyvozují se reálné a
všeobecn platné fysikální zákony. Mnohé domnnky
ztrácejí vývojem moderní fysiky ráz pouhých »pracov
ních hypotés« (working hypothesis!) a stávají se slož
kami íysikálního názoru svtového. Ekonomisujicí prin
cipy našly své upotebení práv v nejtajnéjšim a nejzá-
hadnjšim dní pírodním. Fysikální analysa vykázala
dekorativní pudy co nejradikálnji ze svých oblastí. Její
eksaktní výsledky dokazují lživost snah, chápat priroau
co mysteriosní souhrn jev pele mele a sídlo element
naturalistického« Kdo chápevýtvarnictví. »jasnou»

mluvu« stavby konstrukcí dnešních velemost, antén, je
áb, chápe též mluvu stavby dnešních fysikálních ná
zor. Tomu ovšem souasný stav »libovolného«, by ne
vím jak fedrovaného a oficielního výtvarnictví nemá
raison étre. Fysikální zákony vysmívají se pozérství
tvoení souasných, kýaských a beztídních um.c
ovšem umlc pouze dle ideologie tídy, která je milo
stiv trpí.

Fysikální zákony jsou zákony dní hmotného. Mo
derní fysika pinesla velezajímavé výsledky o konstituci
hmoty a odhalila dmyslnými cestami konstruktivismus
mikrokosmu atom. Dle dnes všeobecn uznávané a m
eními skvle potvrzené hypotésy Bohrovy krouží v a-
tomu jakékoliv hmoty okolo jádra centrálního jistý po-
et elektron. Celý systém jest analogický planetáriím i

MrakodrapHles van de Rohesoustavám. Jádro slunce. Estetika dynamické souhry
planetária jímá mozek každého a pedstavuje nám to
tožnost konstruktivní tvoivosti pírody v makro- i mi- NO VÁ ARCHITEKTURA.krokosmu. Poet kroužících elektron ídí se adovým
íslem, které prost od zaátku periodické soustavy

Vzepevši se nepetržitému znovuobjevování senilnio neo-
neo- klasicismu, nutí Dada protestovalo poprvéPrvní manifesty
jsem etl ve „ Waag.ii“ r. 1915, v Polsku, v Kunstcusu, v Bernu
ve Švýcarsku:

I. proti obeoiu s umním a proti výstavám, které zabily
emeslo v umlci;

II. proti neužitenému rámci k abstraktnímu umní (které
nepodává již výsek z pírody, nýbrž vyžaduje nezmnitelnosti
velkých zdí);

III. proti páse nadlovka, jiz si od renesance umlci osvo
jují ve spolenosti;

IV. pro bezprostední spolupráci všech výtvarných umní
v obnovené architektue.

prvk nese dotyná hmota co prvek. Tak na p. v a-
tomu železa krouží kol jádra

! 26 elektron !

Do konstrukce atomu dávají dobe nahlédnouti
dimense jeho souástí. Ty jsou grandiosn nepatrné.
Ukazují zeteln, jak daleko sahají již dnes prostedky
fysiky mící. Dokumentují též neúmornou zálibu lid
ského ducha v kráse logických pochod, jimiž vniká
v dimensionelní pomry pírodního dní.

Atom vodíku má prmr: nkolik milionin milimetr Takové lepší usoustavnní tchto jednotlivých sociolo
gických smr a jmen podávají nám Loria, P. Barth, Eleuthe-

A tak rázem staví se malíi i sochai nové problémy a nové ropulos, Spann, Vierkandt, Squillace, Wundt v celku dosti sou-
elementy, jez se pipojují k otepanému jiz materiálu jejich vdo
mostí Zkoušel jsem pro píklad tyto myšlenky skromnými nárty,
kresbami a architekturami.

R. 19/8 svaz radikálních umlc (Eggeling, Richter, Janco,
Arp, Giacometti) požadoval dokonce anonymnost umleckého díla,
aby kolektivní prací byla pekonána nemoc klásti jméno ped
dílem a aby malí, socha, architekt byli emeslníky nové doby.

Nezávisle na tom kladl se nadále problém jinak. Vidli jsme
onu povstnou eksplosismysl u „nezávislých architekt“ v Berlín.
Potom strašné úsilí architekta lauka v prvním „kubistickém“ mst:
v Magdeburku. Potom v duchu abstraktního umní realisaci školy
umní živého ve Výmaru. (Bauhaus).

Od r. 19/7 lze pozorovati zesílený americký vliv (zejména
F. L. Whrighta) na Holaany. Horizontalism
sebou
Jenže zastavíme-li se u tohoto objevu, zastavíme se v polovin
cesty, nebo k nkdejšímu nmeckému vertikalismu nalezl se jen
doplnk. Každá pedpojatá formová preference jest v umni ne
istotou.
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Rozmr ten jest mínn od stedu jádra až ke dráze
elektronu. Vodík co první v soustav prvk má jeden
elektron kol jádra obíhající. Elektron sám i jádro mají
rozmry ádu stejného:

o nco více než bilioninu milimetru (10

Avšak hmotou se od sebe podstatn liší. Celá »váha
tohoto planetárního systému en miniature jest souste
dna v jádru atomu a obnáší asi:

kvadriliontinu gramu (10 —24 1-

hlasn. Skoro u všech vyskytuje se tídní rzných systém
a skupin sociolog, kteí pstují sociologii na podklad ethno-
graficko - anthropologickém resp. anthropogeografickém, na
podklad biologickém, na podklad psychologickém a na pod
klad hospodáském. Vedle toho má na p. Squillace kategorii
sociologie na podklad mechanickém. Barth na p. na podkla
d zájm, na podklad politickém, kulturn-historickém, na
podklad tídního boje, na podklad djinném (podobn Wundt
na podklad filosofie djink Shodn vedle toho uvádjí Squil
lace, Eleutheropulos, Wundt, Spann, Vierkandt kategorii for
mální nebo objektivní sociologie, jakožto kategorii jaksi for
máln konstruktivní bez zvláštních pedpoklad, jaké v rz
ných odstínech uvádny jsou shora.

Kombinací tídní možno pomrn soustavn seskupiti
tyto rzné smry podle stupnice vd shora zmínné t. j. po
dle základní vdy, na níž sociologický systém se za
kládá, takto:

V'

«

Kdežto hmota elektronu samotného iní z tohoto ob
nosu pouze asi dvoutisící d.l (10 ~ 82 gramu).

Mezi elektronem a jádrem jest mezera, která obnáší
sice jen milioniny milimetru, kterouž však co do pomru
k velikostem jádra a elektronu možno srovnat se vzdá
leností

rozumí se samo

jest mocným elementem svým zjednodušujícím rázem.

Saturna od slunce
(obnáší 1.400 milion kilometr).
Chápeme nyní, že vletí-li do tohoto systému njaká

ástice atomu cizího možno v úvaze o možných sráž
kách užívat potu pravdpodobnosti. Rozmrová stup
nice:

1. sociologické soustavy na podklad mechaniko-fysi-
ckém resp. na podklad pírodních vd,

2. soustavy na podklad biologickém resp. biologicko-
psychologickém,

3. na podklad psychologickém,
4. na podklad speciálních sociálních vd, zejména na

podklad hospodáském,
5. soustavy íormáln-konstrukrií (objektivní).
V jednotlivých tchto kategoriích tídní jde pak even

tueln dále podle specielnjšího hlediska na subkategorie. U-
vádjíce význané representanty jednotlivých tchto skupin
resp. jejich pododdíl podotýkáme k hoejším hlavním skupi
nám tolik:

Ostatn mžeme se lehce dopustit nejtžších omyl. Princi
pieln nové umní se buduje z nejprostších technických poznatk.
íci, že „nový dm“ nemá již stechy nebo odpadkových rour,
je stejn nepravdpodobné jako tvrditi, že moderní architektura
staví jenom z betonu nebo kišálového skla. Nelze-li pak dáti
sliti z betonu litinu ve stylu „renesance“, nebo diati s ním nej
sentimentálnjší romantismus? Umím si snadno pedstavili obdivu
hodnou moderní zednickou práci z nieho jiného než ze deva.

Souasnou nemocí je ješt mašinismus, jenž nepidá, ani
nezmenší vdomostí o stavb: je to diletantské zaslepení pro stroj
a chlapecký obdiv pro jeho inženýra.

Každá pedoojatá záliba pro formu nebo materál jest
v umní neistotou, která zeslabuje umlecké výrazové prostedky
(isté abstrakce).

Ani beton, ani sklo, ani auta, železo, mrakodrapy, ani
kišál nás nenauí nové architektue. Vskutku nové materiály.
podmiují asto nový vzhled, usnadují odvážný moderní výraz,
ale architekt jich užívá jako formulky.

Umní odmaterialisu/e, nebo prostedky jsou isté abstrakce-,
objem, barva, poet, geometrický povrch, linie, proporce atd.

Problémy nového stylu jsou ist problémy nového ducha.
Nový materiál tam zuamená velmi málo a to jen, pokud zasahuje
v moderní emotivnost.
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ad 1. iní se pododdíly
a) soustav na podklad mechaniky: Spencer, Carey, Winiar-

ski, Pareto,
b) na podklad ethnografie-anthropologie (plemen, rac): Gobi-

neau, Letourneau, Chamberlain, Gumplowicz, Ratzen-
hofer, Vaccaro, Lapouge, Folkmar,

c) na podklad anthropo-geografickém: Tourville, Desmolins,
Ratzel.

znamená svt vodíkového atomu! Jest hudbou mikro
kosmu a statistickou básní vodíku. Reálné extrémy ve
likosti i nepatrnosti dimensí vzbuzují v lovku pocity
skromnosti. Vyžadují, lidskému duchu estetické požitky
psobící, ekstrapolace z bžných »banálních« dimensí
bezprostedn pístupného svta.

Také další výsledky plynoucí z ekonomických ped
poklad Bohrových o struktue hmotného mikrokosmu
jsou poutavé a byly pokusn naprosto potvrzeny. Ato
mový svt ovládají další prajednoduché zákony, »archi
tektonickou« jeho konstrukci podmiující: elektron ne- •
krouží po dráze libovolné; jen na takové, na níž jeho
energie

Kniha moderního života
Marcel Janco.Bucaresti, 1924.

Pel. Ct. Haluza wmr un
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Lnásobku t. zv.celistvému

verseelementárního Planckova kvanta.
-

Toto elementární kvantum pedstavuje nejmenší
možné množství energie, které v pírod mže býti ja
kýmkoliv zpsobem vybaveno. Toto kvantum se jedno
duše násobí jednou, dvma, temi atd. a dostanou se
všechny možné energie elektron. Je to prostá

—• pirozená ada íselná —

která v architektue mikrokosmu hraje tak základní roli.
(Možno zde vzpoinenouti starovké školy pythagorejské,
která propagovala esteticko-mystické zbožnní ísel.)

Elektron pak mže jakýmsi druhem vnitní katastro
fy pejiti tebas s dráhy tykvantové na tíkvantovou
— kde jest energie menší. Pi tom se tedy energie u-
volní a z atomu vyšle ve form záení na p. tepelného
nebo svtelného.

Hmotu jádra možno »bombardováním« X-paprsky
z radia vysílanými

alfa ástice letí 40.000krát vtší rychlostí
než dlový projektil

odstelovat« a tak zmniti atom prvku jednoho na
atom prvku jiného s jádrem jiné velikosti. Transmutace
prvk starých alchymist -
sika jest na hranicích oblasti Wellsových sn.

Nejjednodušší a nejúelnjší konstruktivní myšlenky
slaví i ve fysikálním úsilí své triumfy. Poznání vy-
umlkované' a mlhavé ustupuje i zde pádn pímoarým
konstrukcím poznání moderního, platného od pólu k pólu.
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Cfo« Baudelaire.
Luna se svléká v plnoci
krizak pnnasi smrti sat
naposled básník se podsí
a napne se na márách.

Zelené*guirlandy betanu
andlští alouníci pipjali
kdo vejde v Nirvánu
probudit mrtvé, kteí as zaspali.
Jak je básníku v rubáši
když mech oi zarstá
a dívka rž pináší
kladouc ji na ústa.
I na rtech básnických rže hnijí
na smetišt je vyváží
v hospodách víno pak pijí
veselí hrobai

Hrobník smrti nevzpomíná
mezi skelety strach svj zapoml
i v kamenu dsem ústa siná
CHARLES BAUDELAIRE
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MAR1NETTE - velryba ze Seiny
Jonáš už má rodinu
rybá nad splávkem zasnný
miluje tuhle matinu.
Až uloven bude Leviathán
Jonáš jak Noe bude opilý
MAR1NETTE zamíí ku Kanáan
a rybá se ve snu rozptýlí.
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Fr. Halas.
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