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58. Když jsme vyšetřili psychózu ze stanoviska psychologického, pokusíme se
nyní poznat toto zlo v jeho společen ském významu, a přejdeme proto k jeho pří
či nám , a to v témž p ořadí, ve kterém j sme prozkoumávali příč in y sebevražednosti.
1. Vlivy přírodní, pozemské i nebeské působí na vznik a rozšíření psychózy
jenom disponujícím způsobem a platí o nich totéž, co jsme řekli, když jsme
zkoušeli jejich pů sobení na vznik sebevražednosti.
Zvl áš tě je tře ba připomen out, že neobvyklé působení podnebí a p oměrů počasí atd. zachvacuje organismus a disponuje k psychóze. Podle roční doby se
vyskytuje nejvíc onemocnění v létě (v květnu-srpnu).*
Pro melancholiky je dle Maudsleye nebezpečné časné jitro, probudí-li se pří
liš záhy k obnoveným utrpením ; často se pak dějí pokusy o sebevraždu.
Z v livů kosmických sluší připomen o ut zv l áště svě tl o měsíční, jež nemocné
znepokojuje.
2. Města jsou vývoji duševních nemocí příznivější než venkov.
3. Od nastoupení pohlavní dospělosti je duševní nemoc častější.** - Dále viz
v odstavci o vlivu věku.
4. Tělesná povaha, zvlášť zdravotní stav, působí disponujícím i determinujícím způsobem na vznik psychózy. Zvláště je třeba vytknout následující škodlivá
působení na ú střední soustavu nervovou s jejich přímými i nepřímými vlivy:
a) úrazy hlavy (působení přílišného vedra nebo chladna, druhotvary uvnitř
dutiny lebeč né atp.);
b) narkotické otravy, paralýza, křeče (epilepsie);
c) zá něty mozku a tyfy;
d) krvácení, tělesné vysílení (hladem, žízní, prostopášností, námahou, stářím);
e) břišní stáze a krevnatost (způsobené obžerstvím, ustavičným seděním , sešlostí věku, těhoten stvím, pubertou, vadami menstruace ap.);
* Protože se psychóza vyvíjí jenom pozvolna, není možná přesná kontrola těchto údajů, ač horko
působí rozhod ně nepří znivě. Z doby, kdy se nemocní do některého ústavu hlásí, nesmí se při rozeně
čini t ukvapené závěry.
Esquirol tvrdil, že zuřivost vzniká často v létě, zřídka v zimě; jak se ostatní formy choroby chovají k ročn ím dobám, není známo. Sr. Jacobi, Die Hauptformen der Seelenstorung, 1844, I., s. 568.
** Esquirol tvrdl, že první menstruace, propukne-li duševní nemoc, je vždy spojena s náchylností
k sebevraždě.
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I)

horečka;

g) organické srdeč ní a plicní nemoci;
h) tasemnice apod.;
i) následky pohlavních prostopášností;
j) jiné nemoci, jmenovitě dna, hostec atd.
Co se týče tělesné organizace povšechně, tedy je tzv. nervózní konstituce
zv l ášť pří znivá vývoji psychózy.
Duševní dispozice individuálních přiroze n ých vloh jsou velkého významu.
Povahy od přírody exaltované, výs třed ní , smutné, hypochondrické a melancholické, sentimentál ní, nerozhodné a n esmělé, bázlivé a zbabělé jsou chorobě
snáze vystaveny než jiné, protože všechn y tyto stavy samy o sobě jsou s psychózou příbuzné a protože také determinující příčiny, o nichž budeme později
jednat, jsou v úzkém vztahu s těmito dispozicemi.*
5. M ocně účin kující individuál ní predisposicí k psychóze jest dědičnost.
Nemožno pochybovat o tom, že se psychóza, podobně jako četné t ělesn é nemoci, mů že zdědit a že se sk ute čně dědí. A však působení dědičnosti nesmí se
přeceňovat.** Vy še třování a statistické výpočty se dějí obyčejně příliš povrchně, aby bylo možno správn ě ocenit míru jejího působení. Proto, že rodiče
jsou nebo byli du ševn ě nemocni, nemusilo duševně choré dítko zlo zdědit. Dě
dičnost se hledá za každou cenu, a proto se nalézá všude. Mělo by být přesně
udáno, m ěli - li rodiče nebo jeden z nichž touž formu psychózy jako dítě ; mělo
by se vyšetřit , ve které době psychóza u rodičů a dětí vznikla, byli-li rod iče oba nebo jeden - při zplození dítěte nebo před tím ne mocni, mohla-li dří vější
psychóza rozšíři t své pů sobe n í i na toto početí; dále se musí vyšetři t , nebyla-li
snad zdědě n a nějaká tě les ná vada, jež za příznivých okolností vedla k psychóze
nejen u rodičů , nýbrž i u dítěte. Bylo-li všech těchto a ještě mnoha jiných opatrností metodicky použito, pak se tažme, jak působily na dítě výchova, duševní
nákaza, nápodoba a vůbec všechny ostatní poměry , nemusela-li se psychóza
vyvinout přirozeně, bez dědičnosti. Jmenovitě nutno si povšimnout prvých le t
života, v nic hž mů že slabá soustava nervová ut rpět trvalé poruchy.
V mnohých případech, jež byly u vádě ny jako dědičné , onem ocně l o dítě ze
strachu před dědičností ; zvl áš ť to platí o strachu před zděděním náchylnosti
k sebevraždě.***
• Sangvinici maji málo vloh k sebevraženosti. stejně flegmatici ; cholerika, obrazotvornosti bohatého, často uchvacuje cit k násilným činům ; zvláště přízni vá pro seebevražednost je tzv. povaha melancholická, která ji ž svým jménem odkazuje na příbuznou jí form u duševní ne moci.
** Moreau svádí 9/1 O všech případů na dědičnost; to je však rozhodně přehnáno . Maudsley praví: jistě
je zděděna čtvnina duševních nemocí, s nad polovina. možná tři čtvniny . Schlager (Zeitschrifl der k. k.
Gcsellschaft der Aerzte in Wien, 1860. č í s. 34, 35) přijimá pouze 4 % a připouští dědičnost jenom
v těch případec h. kdy jeden z rod ičů byl du ševně chorý buďto pfed zplozcnim, anebo při zplození.
*** Srv. Mauds ley, Die Zurechnungsfahigkeit der Geisteskranken (lntem . Biblioth.) s. 177; Falret.
s. 355.
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Náchylnost k sebevraždě se speciálně dědí tak, že se dědí dispozice k jisté
fonně psychózy anebo psychóza sama, jež pak u dítěte stejně j ako u rodičů vedou k sebevraždě. Také mohou děti zdědit takové duševní dispozice, jež za j istých okolností vedou k duševní nemoci a k sebevraždě. Ale nedědí se před
stava sebevraždy nebo náchylnost k sebevraždě v tom smyslu, jako by mohla
být zděděna představa, úsudek, vůbec vědění a náchylnost (.j. láska, chtění),
následkem jichž by si musil dědící jako z přinucení život vzít.
Dědí se pouze dispozice; ovšem je nemožno proces ten přesně vy ložil; pravděpodobně se děje duševní dědičnost na poli fyziologickém, morfologickém
a patologickém; ale jak si to máme myslit, nedovede zatím nikdo vyložit. *
6. Pohlaví. Ve veřej n ýc h ústavech se nalézá obyčejně více mužů než žen, poněvadž nemocné ženy snáze lze v soukromí ošetřit než nezkrotnější muže.**
Celkem se však zdá, že ženy snáze podléhají duševní nemoci než muži.
Množství sebevražd, jež vznikají následkem duševních nemocí, je pro obě
pohlaví skoro stejné, přece však i zde se zdá ženské pohlaví mít převahu .

* Zděděné zlo se jeví v různých generacích v nejrozmanitějších podobách, tak např. podává Morel
tento obraz postupné degenerace:
I. generace ukazovala: mravní zvrhlost, alkoholické excesy.
li. generace ukazovala: opilství, maniakální záchvaty, všeobecnou paralýzu.
Ill. generace ukazovala: hypochondrii, melancholii, taedium vitae, pud k vraždě.
IV. generace ukazovala: slabost mysli, idiotii, vymření rodiny.
Tvrdí-li se, že je dědičnost těch duševních činnosti, o nichž nám podává zprávu vnitřní pozorování,
protože nevědomé č inn ost i - i když předpokládáme, že jsou - nijak stopovat nemů žeme. Musily by
být tedy dědičnými jenom vědomé duševní jevy jedné ze tří základních ltid duševní čin nosti nebo
její kombinace.
Dědičnost představ může znamenat jenom. že mám vedle před stav , jichž jsem nabyl ze zkušenosti a jež jsem si uchoval v paměti, také zděděné před stavy ve vědomí. Ale vnitřní pozorování naprosto nezná rozdílu mezi zděděným i a získanými přestavami. Kdyby takové představy byly, musili
bychom si vzpomenout. že jsme již jako děti měli před stavy, ke kterým pak během zkušenosti ještě
n ěkteré jiné přibyly. Dokonce bychom se rodili již s představami. Jestliže však není rozdílu mezi
oběma druhy představ, odkud víme, že jsou předané představy? T vrdí se, že se nejsnáze dědí ty duševní činnosti , které se u našich předků nejčastěj i vyskytovaly; představy barvy má každý č l ověk
nejčastěji; má slepec od narození předs tavy barev? Právě, že mu schází zrak, kdežto mozek, orgán
představ, je zdráv, měl by mít představy barev, kdyby princip dědičnosti mohl být takto pojímán. Nebo máme říci, že zděděné předst avy v protivě k získaným jsou dokonalejšími představami? Ale
na představách (tj. představování) jsou rozdíly jenom co do intenzity, nikoli co do kvality. Proto
soudy nemohou být děděny, protože se nedědí představy, které tvoří základ soudu. Proto nemohou
být děděny ani závěry, ani činnosti vůle a paměti . Dědí me snad návěst i. k nimž teprve v životě si či
nírne závěry? Či dědíme závěry, ke kterým nám scházejí návěsti? Může někdo poci ťovat zděděný
hněv. aniž věděl , proč se hněvá? Může někdo doufat, aniž věděl, v co doufá? Atd.
Tato jednoduchá úvaha by stači la psychologům a ukázala by, že se nedědí duševní činnosti , nýbrž
pouze dispozice. Dědičnost nevysvětluje psychologicky ničeh o, naopak ztěžuje výklad a svádí
z cesty; neboť namísto aby vykládali duševní zjev podle jeho vzniku, musejí psychologové dědič
nosti vyložit ještě dědičnost samu a teprve potom studovat vznik záhadného zjevu, a to na prapradědu dávno již neexistujícím.
•• Často se odvozuje z povahy ženy její větší duševní chorobnost; ale poruchy menstruační, choroby a bolesti šestinedělí apod„ co se obyčejně uvádí, sotva vyvažují obtíže, jakým je vystaven muž.
( Pokračování na str. 94.)
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7. Před duševním onemo c něním není úplně zaj i štěn žádný věk; přece však
disponují n ěkteré s tupn ě věku více než jiné.
Již v dětství se vyskytují, třebaže velmi zřídka, téměř všechny formy, zvláště
však stavy duševní slabosti až po naprostou blbost. Řidší jsou stavy maniakální
(zuřiv os t ), docela ojedi n ě l á mela ncholie; pro vývoj sebevražednosti je však
právě tato forma důležitá. Děli, jež se dopouštějí sebevraždy, ukazují obyčejně
některé nepravidelnosti, např. ukrutnost ke zvířatům .*
Sebevražda v d ět ském věku je nejvýš nepřirozen á a odkazuje obyčejně na
zděděnost psychózních dispoz ic.
Od nastoupení pohlavní dospělosti je duševní nemoc častější; nejnebezpečnější
jsou léta úplné dospělosti tělesné a duševního vývoje, asi od 25. do 45. roku.**
Stáří asi nemá za následek nijakou zvláštní z měnu způsobi l os ti k nemoci.***
Kdyby se počítaly četné případy stařecké blbosti, byl by poměr pro vysoké stáří
velmi n epřízn ivý.
Také roz li č n ý m stupňům vě ku odpovídají rozli čné formy duševní nemoci,
podobně jako jim odpovídají ro zličné povahy. V dětství a stáří je častá blbost,
v mládí manie; mužný věk vykaz uje melancholii, duševní nemoc se bevrahů ;
u starců se často vyskytuj e pomatenost.
8. Svobodní snáze du ševn ě onemocní než ženatí.t
Provda né ženy vykazují prý nepříznivěj š í číslici než ženatí muž i; zjev tento
se vysvětluj e včas nými vdavkami a špatným zacházením mužů . Domác í starosti jsou vždy jednou z neúčinnějších příčin psychózy.
Vdovy dodávají větší kontingent než vdovci; rozvedení vykazují prý pom ěry
méně příznivé .tt

O nemanželských dětech platí totéž, co bylo řečeno dříve.
9. Ve věze ní se mů že psychóza snadno vyvinout. Mnozí vězni jsou sami sebou sotva příčetni; k tomu se druží patrně výčitky svědomí, touha po svobodě
a příbuzn ýc h , zármutek a starost, soustředění myšlenek na několik málo bodů
Opilství a nemravnost vůbec jest u mu žů větší, a nutně proto častěji vede k duševnl nemoci; ji stě vykllZuje mužské pohlaví těžšl fonny zla než ženské, a proto nalezneme v ústavech vice mužů než žen.
Choromyslné ženy mají menši úmrtnost, jako je úmrtnost žen celkem menší než úmrtnost mužů .
V Německu např. je množslvl choromyslných mu žů o něco menší než množství žen. Mayr, Die
Gesetzmassigkeit im Gesellschaftsleben, s. 209.
• Forbes Winslow, Obscure Diseases ofthe Brain, 1859, s. 186.
• • Zeller (Joumal flir Psychiatrie, I. I, s. 18) udává pro mužské pohlaví 20-30, pro ženské 30-40.
Na ženy púsobí prý nepřízni vě též léta klimakterická a rovněž na rnužlch bylo prý mezi 50.-60. rokem pozorováno nepřízni vé období klimakterické.
••• Senilní blbost sem nepočítáme.
t Vši mn ěme si, že počet svobodných je vůbec větší než počet ženalých; svobodní, kteří byli duševně c hoří, obyčej ně se neženl.
tt V Bavořích připadalo na IO 000 svobodných 11 , 10, ženalýchjen 5,94, ovdovělých 16,3 a rozvedených 63,62 duševn ě chorých. Mayr. Le., s. 2 10.
Podle nejnovějšlch dat z Anglie mají převahu od 20 do 40 let muži velmi si ln ě, od 40 do 60 ženy.
nad 60 opět muži. Na I ženatého připad l o 2,83 svobodných, 1,5 ovdově lých . Chapman, Einfluss von
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a nadto špatná výživa a obydlí, nedostatek pohybu atd. Samovazba se zdá být
nejnebezpečnější; zvláště ženy a nevzdělané osoby j i těžce snesou.*
IO. Druhy zaměstnání a rozdíly stavu disponují k psychóze rozmanitým způ
sobem. Ferrus udává, že nej větší číslo dodávají řemes la, která vyžadují nejmenší těles né námahy; jiní tvrdí opak.
Vyšší stavy dodávají méně duševn ě nemocných než nižší.
l I. Husté obyvatelstvo je při větší a bouřlivější soutěži duševní nemoci pří
stupněj ší než obyvatelstvo méně husté; proto také dodává město více duševně
nemocných než venkov.
12. Kavkazské plémě ukazuje nej s iln ější dispozici; u přírodních národů
ostatních ple men se psychóza téměř nevyskytuje.
13. Dle Hausnera připadá nejvíc duševních nemocí na Germány, méně na
Romány, nejméně na Slovany. Na každých IO 000 obyvatel připadá duševně
nemocných (dle Haushofera):
Norsko .................... 34
Irsko ........ ......... 15
Dánsko ................... 28
Francie ............... 13
Island ..................... 26
Bavory . ..... .......... 11
Sasko ........... . ......... 26
Belgie ..... ... ........ 10
vévodství polabská .......... 25
Švédsko ... .. . ....... .. IO
Hannoversko ............... 17
Anglie ....... ...... .... 9
Skotsko ................ 9
Spojené státy ...... ...... ... 15
V Rakousku připadá I nemocný na 1200 obyvatel, v Uhrách na 1170, tedy
asi 8 a 8,7 na 10 000 obyvatel.
Průměrně se počítá ve vzdělaných státech 1 nemocný na 772 obyvatele, 1 na
478 produktivního obyvatelstva (od 20. do 60. roku); nejsou však údaje tyto
dost jisté.**
U různých národů se nevyskytuje přirozeně stejně mnoho sebevražd následkem duševních nemocí. Dle Blocka bylo z 1000 sebevrahů duševně nemocno ve
Francii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 340
Prusku ................................ 333
Sasku .... ....... . ..... . ... .... ... ... . 337
Belgii ................................ 350
Itálii ............ . .................... 330
Alter, Geschlecht, Ehe auf die Disposition zur Geistesstorung, nach dem Centralblatt for Nervenkrankheiten, 1879. s. 26. (Data tato se vztahuji na osoby přijaté do ústavu.)
* Ze zpráv Delbrtickových vysvítá., že se psychózy vyskytuji vice u zl oč incú s motivy vá.šnivými
než u zločincú proti majetku, zvlá.ště po vraždě, zabití, potom po ná.silném smilstvu a žhá.řstvi. Sr.
Zeitschrift fůr Psychiatrie, 1854, s. 57 a 375.
** Dle Brighama jest např. ve Spojených stá.tech třikrá.t tolik duševně nemocných, co v Anglii. Pro
Anglii pak udá.vá. Piérquin poměr I :783; Hitsch pro sá.m Wales l :500; Tuke pro Anglii a Wales, počítaje v to idioty, I :300!
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14. Ve svobodných státech se může podle okolností duševní nemoc snáze
vyvinout než v nesvobod ných.
15. Po litická krize všech druhů, revoluce, agitace, válka docela jistě duševní
nem oc rozmnožují; zv l áš tě následky j sou nejvýš n epříz ni vé.*
Arndts pozoroval, že se nervové vzrušení, jež vzn iklo ve válce, teprve po letech ponenáhlu opět uklidní.
16. Vojsko je psychóznější než občan ské obyvatelstvo: zvlášt ě důstojníci
snadno onemocní.**
17. Bída k psychóze vel mi disponuje; rozervané majetkové po m ěry jsou
však, jak se zdá, častěji příčinou sebevražd než duševních nemocí.
Šílenství propadají často obchodníci ve městech i na venkově; proto též židé
čas to zešílí.
O vlivu převládající hospodářské metody výrobní nedá se nyní stanovit nic
všeobecného. V Anglii se shledalo, že krajiny zem ěděl s ké vykazují víc du ševně
nemocných než okrsky prům ysl ové, v Belgii však opak toho.***
18. Celkem jsou duševní příčiny nejčastějšími a nejúčinnějšími příčinami duševní choroby. Řidčeji je mozek přímo silně podrážděn, jako např. při leknutí;
nejčastěji vzniká psyc hóza z příčin duševních na poli patologickém, tak totiž,
že tyto s počátku způ sobují jisté odchylky od pravidelného organického procesu, z nich pak vznikne choroba mozku jakožto následek podružný.t
Zřejmě musejí duševní příč in y psychózy být obsaženy v celém spo l eče n 
ském ži votě a snažení, jak je podmíněno nynějším názore m životním.tt Společe n ská zřízení přítomné doby jsou však špatná, je-li duševní nemoc tak častá
a přibývá-li jí ještě ustavič ně. ttt
Slyšme o tom úsudek lékaře.
• Laborde, Les hommes et les actes ďins urrec1i on de Paris devant la psychologie morbide. 1872;
Schwab, Allgemeine Zeitschrift flir Psychiatrie, 1880, s. 479.
** Frohlich: Ueber Psychosen beim Militar, Allgemeine Zelschrift fúr Psychiatrie, 1879, s. 303.
Podle Benillona se nemoc vyskytuje u důstojníků čt yřikrát častěj i než u mužstva.
••• Zajímavá je poznámka o působe ní stávky. Bylo pozorováno, že stávky v uhelném a železném
průmys lu v Glarnorganshire v Anglii umenšily množství duševních nemocí a páchaných zloč i nů .
Přízni vý výsledek byl přivozen tím. že se pozornost obrátila jiným smě rem, a větší střízlivostí. Viz
British Medical Joumal, 1873. říjen.
t Griesinger, s. 168.
tt Nejčast ěji duševní příčiny j sou: strach, úzkost, bázeň. zánnutek, radost, nerozhodnost při rozhodováni, hněv, zlost, nenávist. žárlivost, nešťastn á láska, ctižádost. pýcha, náboženské pochybování
a blouznění, teskníce. sentimentálnost apod.
ttt Někteří badatelé nechtějí připu stit, že duševních nemocí přibývá; ale je to stalistickými daty
nade vši pochybnost zjiště no . Docela ji stě vzrů stá v nich počet blázinců a nemocných. V Anglii se
prý počet du šev ně chorých v posledních dvaceti lelech zdeva1eronásobil. (Bucknill et Tuke, Psychol. méd., s. 32.) I když připustíme, že se v novější době o nemocné lépe peč uje než dří ve. že je
nyní více nešťas tnlků ošetřováno než dosud a že je život ošetřovaných prodlužován v nemocnicích.
musíme přes t o uznat neus1álý vzrůst. V právě shromážděné m spolku německých lékařů pro choromyslné konstatoval dr. Hasse ohromující vzrůst psychózy.
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Všude - praví Gu islain - kde výchova, umění, věd y a náboženské pojmy Evropy přes t ávaj í , vyskytují se du šev ní c horoby stále řidčeji a mi zí nako nec
úp lně.*

Srovnejme jenom původ ní a stále stejné mravy Arabů a Indiánů s naším životem, plným vzrušení, pohybu a kvašení - a máme otázku rozřešenu.
Co vy pl ňuje naše myšlenky? Plány, novoty, reformy. Po če m toužíme, my
evropští lidé? Po pohybu, vzruše ní. Co poc iťuj e me? Dráždě ní , iluze a klamy.**
V našich lidnatých m ěstech se zvláště snaží uplatnit tisíc rozmanitých snah,
kdežto mezi asijským obyvatelstvem přev l ádá typ nezm ěnite ln os ti . Tyto zárodky duševního rozrušení nalézáme u n árodů , kteří odhazují jho autority, u národů, kteří tvoří sdružení, kteří chtějí sami sobě dávat zákony, kteří mají literární jmé no, v zemích, kde č l ověka pudí u s tav i č n á snaha uniknout p ros tředí ,
pro něž byl narozením svým určen . Předs tav ite l naší osvěty žije uznáním svého
okolí. Povýšení jeho ducha vyžaduje všech je ho myš le nek, chce růst, chce růst
zv l áště v oč ích těc h , kdož ho pozorují. C ítí po třebu opustit své dosavadní postavení, touží po vyšším stupni. Nepovažuje své poslá ní nikdy za uko nčen o,
domnívá se, že jest stále na ces t ě, a hledí stále na místa, o něž usiluje. Je-li
vzruše ní lidu živeno myš lenkami na osvobození, rozpoutávají se všec hny
vášně; doufající č l ověk zakouší zklamání ; rodina je v tom, co je j í nejdražšího,
ve svých n ej krás nějš íc h citech porušena. Vznikají bouře, králové se řítí s trůnů,
tisíce lidí je spolu uchvacováno, tisíce existencí ničeno.
Vyplývá tedy z toho, čí m je vě tš í vzrušení, jež lidi ovládá, že tím více je jej ich duch uchvacován, č ím více j sou drážděny jejich city, jejich vášně, že tím
snáze p řekroč uj í tyto city a vášně své hranice. Národové evropské a severoamerické vzdělan osti j sou téměř v ustavič ném stavu opilosti - opilosti citů, opilosti sebehodnocení, opilosti stále obnovovaných doj mů . Tomu tak není u národů blížících se více přírodnímu stavu, u lidí, kteří zůstávaj í vzdále ni toho, co
se nazývá světem . Ne máme statistických záznamů o du še vn ě chorých jiných
dob spo l eč en s ky klidn ějš ích , ale j sem přesvědčen , že tehdy byl poče t du šev n ě
nemocných z nač ně menší než dnes.
Počet du šev ně ne mocných j e také větší v těc h zemích, kde vládne větš í svoboda, než tam, kde je svoboda om eze n ějš í. Vláda turecká, ruská a italská ukazují v té věci podivnou protivu k vládě anglické, francouzské, belgické a severoamerické.***
• Guislain mluví o národnostech asijských, a fri ckých a o divoších amerických, u kterých se psychóza velmi zřídka vyskytuje.
•• K tomu, co tu praví Guislain, musím poznamenat, že či stě rozumová námaha, i přílišná námaha,
vede k psychóze velmi zřídka. Případy, jež se na doklad toho uváděj í , nebyly tak způsoben y duševní
prací, jako spíše j inými j i doprovázejícími okolnostmi - afekty mysli, výstřednostmi , užíváním prostředků bezesnost vzbuzujících apod. Naše doba pracuje duševně mnoho. velmi mnoho; ale tato práce
je větši nou nemetodická, a v tom spočívá podle mého míněni její nebezpeč[ a rozrušující působeni.
••• G uislainovy Leyons orales sur les Phrénopathies vyšly 1852.
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Naše doba si přeje věřit, a rozeznává proto se Straussem náboženství pozitivní
od náboženství vůbec; na pozitivním se jí však nelíbí všechno, co n emůže uvést
v soul ad se svými názory. Guizot charakterizuje tuto snahu našich dnů jako negaci nadpřirozeného v osudech lidstva a veškerenstva, j ako odklize ní nadpřiro
zeného prvku v křes ťan s kém a v každém ná bože nství vůbec.* A dodejme
k tomu ještě: vzdělanci činí to s radostí a nadšením, jež v ničem nezadá náboženskému fanatismu středově kému .**
Rozmanité církevní sekty, majíce podnět a výzvu v negaci, j íž je stíhá věda,
vyvíjejí nyní velikou činnost. Ale snaha j ejich směřuje zřídka ke smíru, nýbrž
k potlačení myšlení, stej ně ja ko věda nijak nepracuje ke smíru opravdovému.
Nej rozhodnějš í, zároveň však nejnerozumnější protest proti lidskému vědění
vyšel z Říma, když se papež docela vážně prohlásil za neomylného - podobně
zavedl kdysi Augustus kult císařů , když náboženské vědomí Říman ů vymizelo.
Věda ovládá nyní skutečně hlavu masy, jak možno nej lépe vidět na vlivu tisku.
Ve velkém slohu prováděné popularizování věd a odpovídaj ící tomu chuť ke
čtení u obecenstva dokazují, že je zde potřeba, jíž náboženství a církev nedovedou už ukojit. Ale věda může upokojit jenom hlavu, nestačí pro život a pro smrt;
proto upokojuje jenom z polovice, nedává mravní opory, nedovede vést masy.
Rozum ponecháváme vědě, cit pa k náboženství a církvi, v něž už nevěříme
a který m už nedůvěřujeme - a to je jediná, ale ohromná chyba naší civilizace.
Ve všech našich školách, nižších i v1šších, j e_vzděJávár!Jenom ~ ; o mrav ní
vedení se škola nestará, to přenechává pozitivnímu náboženství. Tak je potom
moderní sp o leč n ost vede na d věm a duchovními mocemi, vědou a náboženstvím ; protože však tyto moci spo lu zápas í, j e veden í obouned ostatečri"é
a"'znou6né. V nedostatku jednotného názoru světového se ne mohou tvořit doko- nalé povahy, nýbrž jenom rozumový a mravní chaos. Každá válka škodí vítězi
stej ně j ako přem oženému a kulturní boj nečiní z tohoto pravidla výjimky.***
V takové době duchovní anarchie nemůže být všeobecn ě rozšířeno d ůkl adné
vzděl án í, nýbrž j enom polo vzd ěl ání , po lokultura; a tak je charakteri stickou
známkou naší vzd ěl an ost i o na zvláštní polovičatost se všemi hroznými následky pro hlavu_isrdce těch, kdo se nemohou propracovat k jednotě a hanno-:
nii. Blázni a rozumní lidé, praví Goethe, jsou stejně neškodní, jenom poloblázni
a p ol om o udří jsou nebezpeční . t
* L' église et la société chrétienne en 186 1, s. 13.
**Takový „ateistický" fanatismus je například u Du Bois-Reymonda: ,,Jsa si vědom nepřekroč i tel
ných hranic, jež rozumu lidskému jednou byly postaveny, netouží za ně . Volný na této výši pyrrhonismu odmítá vyplnit prázdnotu, zející kolem něho, výtvory své fantazie a bez bázně nahlíží do
nemilosrdného ústrojí odbožněné přírod y" atd. (Darwin versus Galiani, s. 29.)
*** Poučná po té stránce je kniha J. B. v. Schweizera, 2.eitgeist und Christenthum, 1861.
t Případn ě charakterizuje Nationalzeitung vady přítomné doby slovy: ,,Vzděl áni vrchních desíti tisíců zas jednou prosáklo dol ů . To je vše." 9. červ na 1878.
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Při velkém rozsahu a pokroku věd je však rozumová a mravní po lovi čatos t
tím větší ; neboť ať si nikdo nemyslí, že důkladného vědění možno nabýt snadno,
nebo dokonce hravě - tak mimochodem ; vědční se dosahuje tčžce a tě žce se
tráví. ,,Nebezpečí polovzdě l ání , povrchního okusování všeho a všude a úplného
zanedbávání důkladnějšího a hlubšího studia všeobecných věd je tím včtší , čím
většího rozsahu dosáhlo dnes pole věd, čím se činí větší a rozsáhlejší požadavky
na každého opravdového vzdělance a č ím spíše se pro samé lapání po všem nakonec nedosahuje niče ho ... Mravní půso bení tohoto zpovrchně ní a omezení nejvíce vystupuje tam, kde se v nejhorším případě stupňuj e až k úplnému opovrhování vším věděním a každou vyšší životní snahou, s čímž však téměř vždycky
zároveň ruku v ruce kráčí nejdivěj ší a nejnev ázanější život a úplné znemravn ění."*

Proto se vedle umrtvujícího indifere ntismu š íří hlodavý skepticismus a ošklivý
cynismus; lidé jsou nespokojeni a nešťastni a stále hlasitěji a hrozivěji se ozývají
hlasy, jež se nelekají ani násilné reorganizace spo lečnosti.
Již Baco pravil, že p o l oviční vědění od Boha odvrací, kdežto pravá a dů 
kladná věda člověka k-nl\boženství zpět přivádi** V té míře, jak se pol ov iča
tost šíří , jeví se jako ateismus, ne bo lépe řečen o , jako beznábožnost. Pravé ateisty najdeme zřídka, ale nezřídka najdeme pochybovače a vůbec lidi, kteří staré
odhodili, aniž to něčím novým nahradili. Beznábožnost pak vede u větši n y lidí,
ne-li u všech, k nespokojenosti. Jak věci jednou jsou - a nej sou jinak - pot~
buje č l ověk v ž i votě a smrti kromě vědy také mravní opory, a tu může dát přece

* H.

Becke rs, Ueber das Bedlirfniss einer zeitgemassen Regelung der allgcmeinen Studien an
Deutschlands Hochschulen. 1862.
Každý nyní snadno uzná, proč je právč tam, kde je. jako např. v Německu, školní vzdělán í velmi
dobré, i nebezpečí pol ovzdělání velmi značné. V Anglii a v Americe se u č í lidé netoliko ve škole,
nýbrž na železnicích, na cestách, krátce praktickým životem. kdežto v Německu a s tej ně u nás v Rakousku život málo skýtá. Pohlédněme jenom na naše absolvované poslu c hače vysokých škol. Na
gymnáziu se uč í matematice. řečtině a l atině, literatuře svého národa a něco přírodní vědě ; na univerzitě pěstuje své odborné studium, udě lá zkoušku z fil ologie, práv nebo z jiného odboru a vstoupí
pak do života - nenese si však pro život nic, docela nic! V „životě" má být především charakterem
- ale charakterem není; má být státním občanem - a o politice neví nic; jenom co mu časop i sy pře
žvýkávají; je manželem a otcem - a neví nic o výchově. co jsou manželské povinnosti, co vyžaduje
rodinný život - je pflliš smutné kreslit dále tento temný obraz, i přenechávám to těm . kdo bdí nad
výchovou našich národů , aby o té věci dále přem ýš leli . Sebelépe zfizené školy. v nichž se kromě
toho dbá víc o disciplínu učit elů než žáků, nevyhoví, nedos tač ují-li praktickým potřebám života.
a naše školy těmto potřebám naprosto neodpovídají.
Zrovna křiklavý je však nepoměr mezi naší výchovou rozumovou a mravní. Lidé, kt eří dvacet let
chodí do školy, učí se stále a stále, ale o jejich cit a o jejich v ůli se nestará nikdo. ( Přece mně nikdo
nebude chtít namítat. že gymnazista má dvakrát týd ně náboženství? I když připustíme, že toto vyučování náboženství je tak dobré, jako že není, tedy je právě vy učování m , kdežto vůle potřebuje výchovy. A kdo řekne něco etického našim univerzitním poslu chačů m?) To j e právě ta pol ovičatost.
o kterou jde.
** Cenissimum itaque atque experientia comprobatur: Leves gustus in philosophia movere fon assis
ad ateismum, sed pleniores haustus ad religione m reducere. De augmentis scientiarum. 1„ col. 5.

140

jenom náboženství. Ztratí-li je, bylo-li mu nesvědomitě odňato, ztrácí se s ním
i klid duše.* ,,Vymizí-li z duše víra, jež ji k Bohu povznášela a s ním spojovala,
pak se v ní děje n ěco hrozného. Duše, vlas tn í svou tíží jaksi puzena, klesá
a klesá, klesá bez ustání, n epřetržitě; a s sebou strhuj e v pád také rozum, jenž j e
nyní odtržen od svého pův od u a věsí se nyní na vše, co potkává na své cestě
dolů, tu v bolestném neklidu, tu zase s rozkoší, podobnou smíchu šílence.
Mučen ustavičně neutišitelnou touhou a žízní po životě, lapá brzo po hmotě, již
se nadarmo snaží oživit, nadarmo oduševnit a zbožnit, brzo se honí za prázdnými abstrakcemi, prchavými, beztvárnými stíny vlastní fantazie ... Všechny
vyšší vlohy a síly jsou ochromeny a leží jako v hlubokém spánku; všechny ony
tajemné síly v duši, které v nás a kolem nás tvoří říš i mrav ů , duchovní světov ý
řád, jež vyt vářej í podstatu pravého vnitřního č l ověka, umírají jedna po druhé,
a s bolestí, drásající jeho nej vnitřnější útroby, cítí čl ověk toto ponenáhlé umírání svého lepšího já. Jeho duše hladoví, a on nemá pokrmu pro ni; co má č init ?
Usmrtí svou duši, aby již n ehladově l , aby již nezakoušel oné vnitřní muky ...
odtržen od svého středu , je sem a tam zmítán jako rozbitý vrak bez kormidla
a vesel na bezútěšném oceánu tohoto všehomíra."**
Tak tedy se nám vysvětluje spo lečenský zjev sebevraždy jakožto smutný následek šíříc í se bezbožnosti mas.
Dnes j sou dvě veliké třídy lidí: věřící a nevěřící, křesťané a nekřesťané. Vě
řící mají mravní oporu, jsou š ťastni , spokojeni a s životem usmířeni; z nevěří
cích jsou jenom málokteří, velmi málokteří opravdu šťas tni a spokojeni, protože
jenom málokteří nalézají v životě opory, již by bylo možno přibližně srovnat
s pozitivním náboženstvím . Těmto málokterým stač í „mravní anarchie"; vě t
šina v rozumové a mravní anarchii hyne.
Této rozumové a mravní anarchii se na jedné s tran ě přič/tá na~~ _veliké nervózní vzrušení a usEvičně~~!ů~ajjd počt:_t duševně chorých, na druhé straně
sezmv-yvíjí onen pesimistický světový názor, který má nejenom vým luvný
výraz v moderní poezii a filozofii, nýbrž ti sícům a tisícům či ní život s kutečně

* O nedokonalém klidu mysli u st oiků mluvě, praví Beneke: .,S blahosklonnou vnímavostí předsta
vovat si a spolucítit osudy a nedokonalosti jiných lidí, nekonečnou bídu, pod jejíž tíží v každém
okamžiku vzdychají a hynou miliony, a nekoneč n é množství pošetilosti, poži vačnosti, nenávisti
a zloby, jimiž je božský obraz v člověku zo hyžďován ... z tohoto hlediska se tedy jeví náboženství
jediným prostředkem, jak se ochránit před pochmurným zoufalstvím nebo před skl i čuj í cím roztrpče
ním, a tvoří nutné doplněni nebo spíše nutné vyvrcholení a dokonáni mravního názoru světové ho."
Grundlinien der Sittenlehre, li ., 391. Lichtenberg praví: .,Jedním z nejtěžších umění pro lidi jest
umění dodat si odvahy. Ti, kterým se jí nedostává, nejsnáze ji naleznou pod mocnou ochranou toho,
kdo ji má a kdo nám může pomoci. chybí-li všechno. Protože pak je tolik utrpení ve svět ě, že žádná
lidská bytost nemůže dát slabému dosti síly, aby mu s odvahou vstříc kráčel, tedy je náboženství výborné. Je vlastně uměním: myšlenkou na Boha, beze všech dalších prostředků získat si útěchy a odvahy v utrpeních a síly k odporu."
** Lamennais, Discussions critiques et pensées diverses sur la religion et de la phi losophie.
Sr. upřímné přizná n i Zollnerovo v jeho pojednáních, Ill., s. 36 a n.
14 1

Hlava šestá

K TERAPEUTICE MODERNÍ
SEBEVRAžEDNOSTI

111.

V dosavadních úvahách jsme učinili diagnózu společenské choroby naterapeutika musí se patrně řídit diagnózou a bude záležet v odklizopříčin, jež zlo způsobují.
Společenská terapeutika musí postupovat jako lékařská: musí se snažit zlo již
existující odklidit a pak - a to je nejdů l ežitější - vznikání zla zabraňovat. Je-li
již nějaké zlo pevně zakořeně n o, tu obyčej ně všechna terapie mnoho nepomáhá; sociologové, etikové a lékaři docházej í ponenáhlu k přesvědčení , že
vlastní úloha jejich praktických disciplín záleží v hygienické profylaxi. Minuly
doby, kdy lidé očekávali a mohli očekávat vyléčení všeho zla od nějakého rozkazu; docela neužitečné byly by však zákony tam, kůe jde o sociální zlo, jakým
jest moderní sebevražednost.*
šich
vání

dnů,

112. Lidé musejí především ozdravět,

tělesně i mravně; musíme si navyknout
naprosto poslouchat profy laktických ravidel, stanovenýc h moderní vědou.
Věda dává nám prostředky , jak se chránit proti škodlivému působení přírody,
a učí nás, jak si k vlastnímu prospěchu zařídit všechny ty poměry, které jsme
v kapitolách o tělesné organizaci, povšechných hospodářských poměrech a o psychóze poznali; proč si jich tak nezařídíme? Protože nechceme.

větš ině moderních zll.konodárství prflvem není zl\.ko nů proti sebevrahťlm. Tím však není ře
že by ve zvlflšt ním případě nemohl dobře působit přímý nebo nepřímý zflkaz; tak např. velmi
dobře pů sobil rozkaz Napoleonův, ve kterém byla sebevražda vojína líčena jako zbabělost, a v Marseilli odstrašovali mladé dívky od sebevraždy hrozbou, že budou jejich tě l a veřejně vystavena.
Sr. Beccaria, Traité des délits et des peines, § 32; v. Wllchter, Revision der Lehre vom Selbstmord,
Neues Archiv, 1829; sr. Meyer, Lehrbuch des deutsche n Strafrechtes, 1875, § 82. (0 antickém pojeli sr. Becker, Charikles, vyd. Goll, lil, 164.)

• Ve
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společ nos ti hos p od ářs k ý mi a politickými re fo rmami. Obecná pozornost je obrácena v ýlučně na tyto pokusy a také se od nich obecně velmi mnoho očekává; já
však nedovedu mít tuto n aději. Politické a hospodářské poměry toho kterého
národa jsou jenom zevní stránkou vnitřního života duševního, j sou tímto duševním životem podmíněny, a proto si musí lékař všímat jeho. Často se mi zdají
pokusy a spory naš ich parlamentárníků, politiků a národohospodářů hodně malichernými a jalovými; rozh odně nezachrání společn ost politické a hospod ářské
koncese, opravy a oprav i č ky. Něco práv a pe něz více nebo méně neodklidí pesimistickou omrzelost života.
Pro tento svůj názor, který se asi bude zdát velmi kací řský m jmen ov itě praktickým politiků m, mohu uvést znamenitý příklad z děj in : Krista. Římský svět
byl v Kristově době asi v týchž zoufalých p oměrech jako d nešní společnost;
jako nyní š íři l a se i tehdy chorobná sebevražednost, lidé byli nespokojeni a neš ťas tni , touha po vykupiteli byla všeobecná. Kdo vykoupil lidstvo? Ani politik,
ani národohospodář, ani socialista, ani demagog. Je opravdu velkolepé, j ak se
Kristus v oné době, politicky a sociá l ně tak roz bo uřené, vzdaluje vší politiky;
jak lehkým by mu by lo získat mysli politickým a socialistickým podněcová
ním! On však požaduj e zdokonalování povah, požaduje prohloubení náboženského citu; chce, aby se lidé stali dobrými, ne b o ť ví, že je nom tím naleznou
uspokojení duším svým.
I my nalezneme uspokoje ní svým duším, staneme-li se dobrýIEi.*

114. Protože moderní sebevražednost j e v poslední řadě způsobována vzrůstající
beznábožností, může být zlo radikálně vyléčen o jenom tehdy, když bude odklizena nenábožnost a souvisící s ní p o lovičatost. Musíme vystoupit sami ze sebe,
musíme ustat rýt ve svém nitru a poopravovat sve srdce vlastním rozumem; musíme iiaoyt zájmu o vnější svět a o společnost, musíme se naučit oddanosti: nám
\'
se nedostává opravdové a ušlechtilé lásky. Domníváme se sice, že umíme miloc
\,~ vat, domníváme se, že jsme schopni nejjemněj ších citů; to však není pravda: cho:.,1
robná sentime ntalita a opravdový, pravý, teplý, živý a pů vodní cit není totéž.
Chce-li kdo odklidit sebevražednost, musí v lidech rozvinout schopnost propracovat myšlenky a city, musí jim vštípit sílu a energii, dát j im mravní oporu.

'

* Rozumí se samo sebou, že existující tísnivá nouze a

pokořující bída, jaká je, musí být odklizena;
nemyslím, že bych mohl hladovícího naknnit mravou čný m kázáním: mluvím o definitivním řešení
sociální otázky.
Jak je sebevražednost potlačována nap ř . laskavým jednáním s chudými, uvádí Casper (s. 92): Ve
francouzské protestantské osadě o 6000 duších vyskytly se 18 12-1823 pouze 3 sebevraždy následkem výborné péče o obecné chudé. - Jiný případ: Magendie se ocitl jednou v takové bídě, že j iž nechtěl žít; v kritickém okamžiku p ři šel soudní sluha s oznámením, že Magendie zdědil 20 000 franků
- a slavný fyziolog byl zachráně n .
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badatelé myslí - Renan, Treitschke aj .- že lid třeba vychovávat návzdělaní že s m ějí zů stat volni. To však znamená schvalovat dnešní
po lovičatost a děje se tak již bez toho; či se má utvořit přísně odlišná aristokracie vzd ěl aní ? Kde začíná vzdělání a kde kon č í ?
Důs lednějš í jsou ti, kdo po zničení pozitivního náboženství kladou požadavek jednotného vědeckého názoru světového. Jest však otázka, máme-li a mů\
žeme-li beze všeho náboženství pominouti. M slím, že člověk potřebuje k ži- ·
votu nábože_llství stejně jako k dýc hání potřebuje vzduchu;_také dějinný vývoj '
1
ukazuje, že se vedle vývoje myšlení obdobně vyvíjí i mravně-náboženské žití
1
a cítěn~Comte _se dopouští hrubé chyby, když připouští pokrok na poli nábo~~~
ženském jenom až po urči t o u mezi a když pak odtud veškerý náboženský život
pros tě hází přes palubu (ve své pozitivní filozofii).
Mnozí shledávaj í ~mění:)menov itě v některých jeho druzích, náhradu za
náboženství, a domnívají se proto, že umění zachrání moderní společnos t. Ale
to je rovněž nesprávné; podobně jako vědecký aristokratismus tak i jemný, estetický požitek umě lecký nedovede uč init líhu života snesitelnou. Tvoří c í umě
lec, jmenovitě veliký umělec, nevyjadřuje j i st ě nic jiného než nábožensky uvě
domělý č l ověk ; ale vnímání umělec kého díla nenahradí procítění všeobecného
náboženského obsahu. Velmi špatně zná život, kdo se domnívá, že světovou
záhadu možno z hlavy a srdce odkoncertovat; umě ní může být vždycky ve
službách náboženství, nahradit ho nedovede nikdy.
My potřebujeme náboženství, potřebujeme zbožnosti.
Je na snadě myšlenka, že tímto spasným náboženstvím je křesťanství. Než
která forma křesťan ství? Na tuto otázku nesnadno odpovědět. Kdyby lidé mohli
být přísně katolickými, tedy by sebevražednost jistě vymizela; neboť katolicismus mohl by svou církevní organizací jednotný světový názor nejsnáze, nej"
rychleji a nejlé pe všeobec ně uplatnit. Avšak nelze ignorovat dějinný vývoj; do'.,
stavila by se opět reformace, jako se již jednou dostavi la. Ostatně nezáleží
-'..:
toliko na odklizení sebevražednosti, nýbrž jde o to, odklidit ji správnými pro- , .. }j'
středky; ~atolicismus však se stal pro nás nemožným. Máme tedy být protes- ~: '·
tanty? Pokud popíráme katolicismus, již jimi jsme; vzniká však otázka, máme-{ ,J
-li zůstat křesťany a v jaké formě?
'
,,Věřím z hlubokosti své duše a po nejzralejším uvážení, že učení Kristovo,
očištěno od kněžourských mazanic a náležitě pochopeno způsobem, kterým se
",
~ nejdokonalej ší soustavou, která, aspoň dle mého soudu, do- ,
vede šířit svě tem klid a hlaženost nejrychleji, nej ús ilněj i , n ejji stěji a nejvšeobecněJÍ."* Také s;domnívám, že některá z četných protestantských sekt mohla
by býti touženým náboženstvím; pokud by však musela přihlížet k požadav kům
pokročilé doby, přinesla by tato křesťanská sekla v las tn ě náboženství nové.
božensky,

t

• G. Ch. Lichtenberg: Vermischte Schrifte n, I, s. 67 (1 844).
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