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Dr. .Emerich Polák: 

. O MifÍčkove kritice tiskové novely. 
Témer dva roky po vydání tak zv. tiskové novely prichází 

Dr. Mifička s jeH kritikou. Odsuzuje zákon velice ostfe, na štestí 
méne ve veci samé, ví ce po stránce zákonodárné techniky. Pravím, 
na štestí, nebot vady po té to stránce, i kdyby tu byly, praktické 
právníkya neprávníky mnoho nezarmoutí, protože jim jde hlavne 
o to, aby zákon svého účele dosáhl. 

Dr. Mifička skládá vinu Ľa zákon, podle jeho úsudku nekde 
»monstrosní« a Hnde »ohyzdný«, v prvé rade na politiky, kterÍ pri 
jeho vypracování spolupusobili. Pro odstup časový »od kvasu a 
varu prvních dob poprevratových« odpírá však »plášt krestanské- · 
ho milosrdenství« i nám, praktickým právníkum, již jsme tehdy byli 
spolučinni. Myslí, že , bychom nebyH bývali tak »bezradní«, kdyby 
byli bývali pribráni theoretikové. 

Jako nejstarší ze čtyr úredníku ministerstva spravedlnosti, 
kterí jsme tehdy vypracovali a prepracovali v málo dnech onech 
asi patnáct textu, ze kterých se na konec vykrystalisoval nynejší 
zákon, mám se za povinna na kritiku tuto odpovedeti. Myslím, že 
se mi podarí ukázati, že není správná a také ne plne objektivní, 
postrádá znalosti skutečného života, zejména pomeru politických, 
parlamentárních a obzvlášte tiskových, preceňuje význam krimi-

. nalistické theorie a hlavne prehlíží, že jsou na svete veci, jejichž 
právní usporádání za daných pomeru není jinak možné, než že 
bez ohledu na všechny theoretické zásadnosti a legistické formál
nosti zvolí se to, čím se dojde k cHi, k nemuž stát chce a musí 
v zájmu obyvatelstva dojíti. Tímto cílem byl a zde účinná ochrana 
cti proti nejnebezpečnejším a nejmocn~jším útokum na ni: urážkám 
tiskovým. Theoretikové po radu desítiletí nenašli ničeho na jeH 
ochranu, politikové a praktičtí právníci v roce 1924 však ano. To je 
naše plus. 

Nepotfebujeme však ani pro nejaké formální nedostatky žádati 
plášte milosrdenství a zríkám se i toho, abych jej na odvetu strhl 
se zákona na ochranu republiky, který, ač byl vypracován v dlou
hých poradách za neustálé prítomnosti a rozhoduHcího vlivu všech 
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našich tlIeoretiku trestního práva, má po stTánce zákonné techniky, 
- podtrhávám t l~ t o stránku, aby mi nebyI-o zase jednou špatne 
rúzumeno, - takové vady, mezery a nejasnosti, že judikatura, 
Snažíc se je odstraniti, vyplniti a vy]ožiti , dostá vá se do težkých 
rozporu s verejným mínením adenním tiskem a musí snášeti velmi 
llC.'pfíznivou krjtiku, ač vina nespadá na ni, nýbrž na ty, kterí ji 
takový zákon dali. Mohl bych o tom napsati slušnou knížku. Zdržím 
se toho, IJrotože nepokládám za vhodno, abych dobrou tendenci 
zákona krížoval odkrýváním jeho nedostatku. Mol1U se toho tím 
snáze zfíci proto, že novela' tisková prakticky - kfikem IJostiže
n~f ch nesmíme se dáti másti - účele svého dokonale dosáhla a 
poskytla počestným lidem težce postrádanou ochranu cti, aniž by 
obl11ezovala oprávnenou kritiku a bránila stíhání zjevu špatných 
a zejména korupce. Na tento výsledek ovšem kritika neuk::lzala, 
ač vyšla, jak rečeno, témer dva roky po vydání tiskové novely, 
a bylo tedy dost času obeznámiti se s tím, jaké má nový zákon 
účinky. 

Však o tom dosti. Je treba i v jedno~1ivostech dokázati , že 
kritika pravdu nemá. 

Predevším pozastavuje se již nad samým pojmenováním zá
kona. Je prý dlouhé a prece nevýstižné. Byl bych jiste pro kratšÍ 
n~zev. Bylo jej však težko nalézti, když jsme chteli vyznačiti, 

že jde nejcn o zmenu príslušnosti soudu, ale i o duležité zmeny 
ve smeru odpovednosti za obsah tiskopisu a že zákon neobmezuje 
se jen na urážky tisku v užším slova smyslu a také ne na veci 
soukromožalobní. Název navržeITj'r »Zákon o tiskových urážkách« 
neoznačuje, jak sám Dr. Mifička žádá, to, oč v zákonu vlastne 
jde. Tu by totiž musil obsahovati ustal10vení o tom, co jest tisková 
urážka na cti; o tom však zákon práve nejedná. Název vzbuzoval 
by tedy omyl, že jde o novou kodifikaci predpisu hmotného IJráva 
o tiskem spáchaných trestných činech proti bezpečnosti cti. Než 
nesprávný krátký' titul, byl nám milej ší název správný, byť i o ne-

o jaké slova delší. Pro denní potrebu najde si praxe vidy název 
a našla jej, jak Dr. Mifička sám udává (»Tisková novela z r. 1924«). 

Kritika obírá se dále sestavením kmetského soudu; laický 
element je prý IJouhóu dekorací, každý z kmetu stranami o zvole
l1"f.' ch, nikoli sotidem vylosovaných, odev zdá prý sv uj hlas pro toho, 
jenž jej zvolil. Snad by mela kritika pravdu, kdyby si strany mohly 
pfivésti za knleta, koho jim libo, ale i tu popírám, že by takový 
kmet odevzdal hlas bezvýjimečne pro toho, kdo jej zvolil, neboť ' pri ' 
takovém mravním nazírání, které se žádnými výsledky soudního 
fízení IJresvedčiti nedá, nebyl by laický živel v soudnictví vubec 
možnj'r.- V pravde svedčí však zkušenosti s rozhodčÍmi zcela volne 
zvolenými do ruznj'rch kausálních i mezinárodních soudu rozhod-
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~ čích, práve o opaku. Námitka tedy beztak chabá jest však oslabena 
i tím, že strany v tiskovém rízení nemohou si volne zvoliti kmeta, 
nýbrž smejí si vybrati jen z tech osob, které jsou zapsány v ročním 
seznamu kmetském, na jehož sestavení vIivu nemají. 

Tvrzení, že každý km et odevzdá svuj hlas pro toho, kdo jej 
zvolí, není také ničím doložené. Zkušenosti pfedsedu kmetských 
soudu nedávají mu naopak, jak jsem se informoval, za pravdu. 
Vláda nemohla, zríkajíc se porot, padnouti do druhého extrému, ji 
nyní navrženého. sveriti souzení tiskových urážek jen soudcum z pQ.
voJání. S takovým návrhem bylo darmo do parlamentu jíti. Myslím, 
že by byl b:Qval zamítnu't všemi hlasy obou snemoven. To ovšem 
praktikové a politikové vedeli. Ale nehledíc k neprosaditelnosti 
takového návrhu, bylo by to také bývalo veci na škodu. Byloť nutno 
privésti do tribunálu soudícího urážky tiskové zkušenosti z nejruz
nejších oboru životních, odborných, politických, publicistických a 
jiných, které v takové všestrannosti nemu že me žádati na soudcích 
z povolá ní. Proto pribrán laický živel, a to i z osob, které svým 
povoláním jsou blízké verejnému tisku (tiskafi, nakladatelé, spis 0-

vatelé, redaktofi atd.) a proto jsou obeznámeny se všemi fásemi 
vývoje tiskopisu a všemi podrobnostmi a praktikami, které mají 
význam pfi rešení otázky odpovednosti za projev tiskový . . Dáti 
však laickému živlu v senátu pfevahu, nešlo. Bylo by to znamenalo 
jen neprospešnou modifikaci dosavadního porotního soudnictví, ne
boť na konec, jak máme zkušenost se soudy lichevními, byli by se 
laikové emancipovali od právnických názoru soudcu z povolání, 
a byli bychom tam, kde jsme byli dríve. Snad bychom byli musili 
na prospech laiku upustiti i od oduvodňování rozsudku, protože by 
zhusta nebylo možné. Na nynejší složení kmetských soudil nebylo 
ostatne dosud nejmenšího stesku. Rozhodnutí je v rukou neodvi
slj'rch soudcil-právníku, kterí však jsou podporováni a kontrolováni 
kmety, jež každá strana si vybéfe pro sebe co nejpfízniveji. Kmeti, 
jsouce prítomni poradám, a hlasujíce pred soudci 'z povolání, musí 
býti v každém prípade v predchozí debate soudci z povolání pre
svedčováni. Již to nutí soudce z povolání, aby probírali veškerý 
skutkový materiál, dukazy i" právní otázky daleko pečliveji, jak to 
vyžaduje účast laiku. Krome toho odstraňuje se každá možnost 
podezrení, že se u zkoušených soudcu uplatňovaly vIivy cizí, p;o
stranní. Tím zvyšuje se dilvera verejnosti v soud pri politických 
vecech. To vše souvisí prímo s celou pusobností kmetský ch soudil, 
u nichž nejde jen o kvalifikaci činu a výši trestu, nýbrž v podstate 
'o neco jinéhb, o svedomité, dukladné, rozumné a nestranné zjištení 
skutečnostL Jakmile se začne provádeti dilkaz pravdy, mení se role 
stran (viz oduvodnení k § ll. zákona na ochranu republiky) a nejde 
již jenom o trest, nýbrž také a hlavne o čest. Žalobci nezáleží potom 
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už t~k na potrestání, jako spíše na vlastní očiste. Nespočívá proto 
težište činnosti kmetského soudu v trestání, nýbrž spíše ve zjišťo
vání pravdy. Mohli bychom docela dobre mluviti o jakémsi rízení 
zjišfovacím, provádeném pred objektivní soudní instancí, odeném 
toliko ve formy trestního procesu. Proč by však v takovém prí
pade nemelo se fízení provádeti pred tribunálem složeným podle 
analogie soudu rozhodčích, které pro svoje složení požívají stále 
vetší duvery občanstva, ba i celých státU? To muže nám ujíti jen, 
hledíme-li na vec s hlediska čiste kriminelního, jež vidí hlavní účel 
stíhání v potrestání vinníka. Toto chybné hledisko jest, jak bude 
ješte dále uvedeno, rozhodné také pro jiné' námitky mnou rozebírané 
kritiky. 

Porovnání kmetských soudu se Státním soudem, silne pokul
hává, protože tento soud jest jediný v republice, kdežto km.etských 
soudu je ne inéne než tficet šest. Obsaditi je všechny pfi rozsá
hlosti agendy, plynoucí z našich pomeru, jimž zákon má býti účin
non korekturou, samými profesory práva osobami vysoké právní 
erudice, jest proste nemožné. Zde nepfihHží kritika k praktickému 
životu. Také by takové obsazení nemelo smyslu, pro tože posouzení 
'urážek na cti spáchaných tiskem vyžaduje u soudce zcela jiné mo
menty než posouzení zločinu politických, o nichž rozhoduje Státní 
soud. I proto jest to spíše predností než nedostatkem tiskové novely, 
že nebyly stanovené podmínky stejné jako pro jmenování členu 

Státního soudu, zvlášte ne erudice právnická. 
Schází prý dále výslovné ustanovení o tom, že ten, kdo již 

petkrát zasedal v kmetském soude, muže každou príští volbu 
v témže roce odmítnouti nebo žádati, aby byl v ročním seznamu 
škrtnut. Proti tomuto nutno poukázati na samou kritikou priznaný 
účel tohoto ustanovení, dáti návod o počtu osob, který nutno do 
seznamu pojmoutL Sluvko »zpravidla«, zde velmi duležité, kritika 
ostatne pfehlíží. Jest z neho videti, že zákono dár ci netanulo na 
mysli ustanovi ti, že by kmet nebyl vubec povinen zasedati více 
než petkráte do roka. Kdyby celé toto ustanovení bylo bývalo 
umísteno v provádecím narízení, bylo by to ovšem také postačilo 
k účelu stanovení vodítka pro rozsah seznamu kmetského. 

Námitka, že jsou ustanovením o vecné príslušnosti, pokud jde 
,o tiskovou nedbalo st, porušeny základní zákonyosoudní organi
saci, byla učinena již dríve a zabýval se jí i ústavne právní výbor 
senátu. Ten však pres ni prešel. Shledal, že rešení jiné, navrhované 
panem autorem, aby totiž bylo rízení v prvé stolici dáno do rukou 
samosoudce u sborového soudu prvé stolice, by nevyhovovalo 
tomu, čeho chtelo Národní shromáždení dosícL Zpráva ústavne 
právního výboru senátu dovozuje, že otázky, které mohou prUíti 
v úvahu, dukaz pravdy a pravdepodobností, užití §§ 4. a 5. zákona 
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atd. žádají aby rozhodnutí , v prvé stolici bylo vloženo do rukou 
ví ce a zkuŠenejších soudcu a že rízení opravné byl o nutno upraviti 
tak aby bylo možno prezkoumati rozsudek také po stránce sk~lÍ
ko~é. Srovnání s jinými delikty není zde zcela vhodné, nejméne 
srovnání s prestupkern podle § 42. zákona na ochranu republiky. 
Jest zrejmo, Ú~ zákonodárcové, mezi nimiž se nacházely osobnosti 
velmi dobre obeznárnené v novinárství a také v praxi soudní o 
tiskových urážkách, dobre pochopili, že tiskové urážky vyžadují 
k náležitému posouzení vetší zralosti a rozvahy, než kterýkoli jiný 
delikt zanedbání povinné péče a že stej né odhadování váhy veci 
není na míste. J de prece o svobodu tiskovou, které zde nebrání 
ohledy na stá( kterou treba tím pečliveji strežiti, když svoboda ta 
nyní vykládá se jinak, než byla vykládána dríve, totiž tak, jak se 
ochrana ta snáší s ochranou cti. Uplynuly od účinnosti zákona dva 
roky a obavy kritiky, že toto ustanovení zavdá príležítost ku za
vlékání procesu, se neosvedčily. I tu lze ostatne nalézti príčinu myl
l1ého názoru v tom, že kritikou stále jest staven do popredí trest 
a podle jeho výše jsou určovány také vetší nebo menší kautely, 
pro 'trestní rízení, ač jde v prvé rade ne o trest, nýbrž o ochranu cti, 
která i když byla porušena jen zanedbáním povinné péče, potrebuje . 
prec iiných procesuálních opatrností, než ta která vec prestupková. 
Trest jest vecí vedlejší a vidíme od pusobnosti zákona denne, že 
žalobci se · spokojují vytišteným dostiučinením v listech, v nichž 
byli uraženi, a zríkají se, dosáhnuvše rehabilitace, potrestání red
aktoru. 

Meli prý souditi v prvé stolici samosoudci, v druhé stolici 
kmetský soud. Podle mého názoru byla by tato náhrada re še ním 
horším. Nehledíc k tomu, že strany nemely by duvery k prezkou
mání, které se deje u tého ž soudu, nutno predevším uvážiti i to, 
že záruka poskytovaná vetším počtem zkušenejších soudcu byla 
by obmezena jen na prípady, v nichž došlo k odvolání, jinak zustala 
by na papíre. Také nelze pfisvedčiti názoru, že v praxi rízení pro 
prestupek § 6. zákona (tisková nedbalost) bude spojeno zpravidla 
s rízením proti puvodci pro delikt obsahový a že tedy »zrudného« 
'ustanovení § 28. odst. 4. zákona bude zrídka užíváno. Jest to úsudek 
nepodložený zkušenostmi. Již z odporu velké části tisku proti 
instituci jmenování autora a z resolucí toh.oto tisku bylo patrno, 
že jmenování autora nebude pravidelným zjevem. První rok účin
nosti zákona to také potvrdil. Tím padá i námitka o zbytečnosti 
citovaného ustanovení. 

Další výtka jest, že §§ 8. až 10. se svými lhutami a ustanove
llími o smírném jednání rízení prodlužujL Výtka ta není oduvod
nena. Nechci poukazovati na to, že pres tyto lhuty je fízení pred 
kmetskými soudy prece ješte vždy kratší a ryc~l~jší, l1:ež byl o do-
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savadní fízení porotní, ale kladu váhu na to, že činená námitkčr 
nedoceňuje významu smírného jednání. Jeho duležitost vysvitá 
z jeho účele. Tam, kde jest smír možný, má býti učinen pokus· 
proto, aby uražený i pachatel dusledným a nákladnJ'rm provedením 
trestního fí ze ní ne byli utv rzováni v nepfátelství. Jestliže zákon 

. smírné jednání považoval za tak duležité, nemohl pfipustiti, aby
s každým z vke obvinených bylo smírné jednání provádeno zvlášte 
a musil proto jednání o smír posunouti do doby, kdy bude zjišteno, 
zda púvodce zprávy bude jmenován, či nic. Že pak nelze k nomi
na ci ,autora určiti dobu kratší osmi dnu, je zrejmo každému, kdo jen
ponekud zná pomery periodického tisku. Co do IhM nutno míti na 
pameti, jak se noviny tvorí a že redaktor musí si zjednati · infor-· 
mace. Vždyf mnohdy vubec neví, kdo je autorem a musí okolnost 
tu teprve zjišfovati. Bude to pravidlem zejména pfi velkých denní
cích. Stanovená lhuta je tedy ekonomická a proto nemuž~ býH 
zároveň · prohlašována za zdržování a protahování rízení. Veci mají 
se asi tak, jako s výmenou prípravných spisu procesu civilních ; 
Zpusobllje sice také jistý prUtah v rízení , ale jen na začátku , za to 
zkrátí a usnadní podstatne jeho další prubeh. 

Ustanovení § 10. slouží rovnež k urychlení rízení. Bylo dríve 
častým zjevem, že prípravné rízení byl o protahováno tím, že ob
vinený pruvody pro svá tvrzení uvádel postupne. Zákon zamezil 
takový postup ustanovením, že veškery pruvody musí býti udá n 
najednoll ve lhute čtrnáctidenní. Protahování veci pfi hlavním pre-o 
líčení netfeba se již tolik obáva ti. liraje tu úlohu popoháneče i otáz-
ka útrat trestního fízení, neboť s každým odročením hlavního pre
líčení vznikaH nové útraty, jež postihují pravidelne tODo, kdo má 
zájem na protahování sporu, obávaje se jeho výsledku. lilavní v ec' 
však, ten, kdo žaluje, dosáhne o meSÍCé a proti starému rízení 
i o léta dríve, že vubec dojde k hlavnímu prelíčení, z nehož, i když 
bylo odročeno, verejnost se doví, že trestní rízení je v pro~du a že 
žalobce Svou čest hájí. Již to je veliký úspech. Ostatne kritika 
nepfihlíží vubec k ustanovení tfetího odstavce § 10., kde soudu 
v ýslovne jest uloženo, aby zamezil neoduvodnené protahování spo
ru. Právem tedy byly §§ 9. i 10. citovány mezi ustanoveními, 'jimiž 
má se trestní rízení urychliti. 

Další námitka týče se soubehu tiskových urážek s jinými trest
nými činy. Ústavne-právnímu výboru senátu byla také již známa . 
Jestliže soud je obsazen zvláštním zpusobem, totiž kmety vedie 
soudcu z povolání, neodpovídá prec obsazení to onomu, které je 
predepsáno' trestním fádem pro . delikty jiné a práve proto není 
možno tvrditi, že tento zvláštní senát je povoIán i k vyrÍzení kon
kurujících trestních vecí, které patfí pred soud bez kmetu. Sborový 
soud prvé stolice je sice príslušný pro tiskem spáchaná ublížení 
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·na cti, ale v ses tavení, které vylučuje, aby mohl býti príslušný pro 
d elikty jiné. Je to jen mylná predstava, .že pojem »sborový soud 
-prvé stolice« je nezmenitelný. Ostatne slyším, že sám autor ve 
.svých pfednáškách prohlašuje príslušnost kmetských soudu za vý" 
lučnou. Také Nejvyšší soud nemá, jak o tom svedčí rozhodnutí 
z 5. února . 1926 Zm III 1106/25 a z ll. brezna 1926 Zm IH 97/26 
v tom smeru žádných pochybností. (DokončenL) 

.Dr. A. RáLiš: 

Emil Durkheim a po jetí zločinu. 
Tretí sva-zek So<Cio,!,o,g,ické k,nihovny ,Ma:sa.rylkOiVY ,sociologické spo

lečnosti :prjnes! P ,ravidrla 1
) s,ocio' logické metody ,od cmila 

Dur k h 'e;j 'll a, s1alV'llJélho sodologa ,fJanco,uzslké'ho. Predmluvu napsal 
·ministr Dr. f,dua.rd Beneš, je,nž 'kJri'tioky na,stÍ-níl ce.1k,o'vý ,c:hara!lder díla 
Durkheimova, a nazn.ačil zároveň své vlastni reservy, shoduiící se s po
jeÍÍJm n-ovejškh SOCWOI!'OgU, ti nás ze:jména Dra ·c. Oha'lupného.2) 

Budiž dov,o,leno zmínHi se 'v -te'Cihto, ip-ozlnámldch 'o DurkheliJmove 
.pojetí zločinu, jehož problém autora zrejme zajímal, a jemuž - pres pre
vážnou ahs,trakt'llost s'Vého dUa - mnolho ' myšlének venolval. 

Zloičim jest ,auto'w 'v,i 'Sp'o,!'e,čenským jeV1ell11; Je t,o čin, ;j.ejž sp.olečno:s,t 
t restá (str. 67, 74). Tato definice - verne dIe autorovy metody - jest 
.de,finid ,pr'edibežnlo'u, výc~1QJddslkelm da,lšího 'piQstu'pu, anlÍiž by byla ne,s,p:r:áv
nou, ponev,adž hlubší srp·olÍHost mezi zločinem a tre,s'Ťem jest ,nepoc:hybna. 
Obsah zločinu se mení dIe společnosti, a není absolutní. Ciny, které dnes 
,nepokládáme za zlOČiny, byly opravdovými zlOČiny vu či společnosti, jež 
je za takové pokládala 'a trestala (n). Zločin je jevem politováníhod
ným, a práveIm nenávideným (12), pre,s to v'š,ak ,na·prosto' n en í je v ern 
c h ,o rob TI Ý m, :n Ý bo ľ' Ž In -o r málI, nl í m, ban ·e v y lh rr u't e ,l n, Ý 1111, tllJe
bo,ť je ong,aJ11.ic.]{y spojen se samými zctklady každé koleMivity; ž,áJdn.á 
.spo!.ečno'st nemuže ,se be'z neho ,ohejíti; StPolečno'st kde by s,e nevysky
t oval, de nemožná; zloóin p,o'chází 'z ,n.e'ľ1apravdtte1né špatno,sti Udské; .je 

. č ·i ,nd It ele m ver ej né h ·o z d r a v í, podstatnou Mstí kajž,dé z<dra'vé 
's,pollečnoslti ;(98). Má 'uži,te,oný .du vod (12), jlest prímo užitečný tim, že 
pripravuje společenské zmeny, nutné k uskutečňování pokroku a dobra 
(- autor wvádí iprílkl.a,d 'Z!.očinoe Sokrata -) a 'llep'rÍJmo pľ'O·spívá ,i tm, 
že svým poruš1o'vá:ním autority zpusohuje ·pla,stičllwsiÍ .a živ,ost koHekti,v- ' 
llícih citu ,tvorícfah základ mr a vno,s tí , ~ .ež úin.ak bez zločinu by ztuhla 
-v nehybnou a mrtvo,u formu (liOI2): 1».ÁJby se mohla lP'wje'Vovati puv-od
nos,t idealis,ty, 'jenž sní, jak lP,rekoná své st,oJetí. musíbýlt ll11oŽ!na ,puvod
ll0St zlo-čiln,ce, je'llž 'je pod SlV,Oll ,doboJu. « Pro s'V'o'ii nec:hoiľ'o.bnost a TIlor
málil10st z 1' 0, č li.n. n i k d y 'll e z m j z í. 

Ke sv'ému po,jetí zl·o·činu co Ij'e'VU normálního ,a zrdra vého' - tkteréžto 
pojetí .postavilo jed osamocena opro,ti napr,o·s,to prevládaiíd-m s'oulhlasnýrn 
'názorum o chorobnosti zločinu .- dOSlpel a,ut-Olr deldukd s,e ,své or i gine1'll,í 
ihése o jevech zdravých a chorobných. Sám doznává, že byl pre
k:vapen dusledky svého uvai·ován.í. Cho r'O b rr o s t ,o dno rm á -l "ll 'o' s t i 
líší se dIe neho jedine tím, že predsta vuje v Ý j ,i m 'e č ul o' s ,t op r ,o' ti 
v š e o' bec nos ti; tedy Cl!li.,i utrpe.ní. ,ani nedo'kolnalé pfi-z,pôsobení, ani 
-zme,n,šení nadejí dl·ouhéh-o života, ,ani oslabení organdsmu není autorolVi 
ZJl'akem chorobnosti, ný,brž je·dine: vÝ1imeónost: »-J1iormálními na-zv,eme 
jevy, Jež se vysky,tuií v nejvšeo!be-cnej'škh fOTmách. a 'ostatrní nazveme 
-chorobnými čili pato,logi.ckými.« -(87.) 

1) Prel-oži-! f,er,dJnand Kratina. Orhis. 1926. lI(,č 20.-. Stran 184. 
~) ChaI-uP'llÝ, Sociol-orglie {!Díl 1., ZáJkJa,dy; Praha, 1916). 'na str. 148-

154, 179-183. 
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