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I. Teoretické základy metapsychických jevů. Litoměřic:ké
hlaViIlJ'Íi prřel!.Í!čell1Í pmtj, Helřmanu 8t,e~nslcllme,1dl2lro.v:iJ, ,s, atrbst1ctk.ýim
j!tTIlé~1JeIlll Eriku H~nILllS~8Q1JolVi v' zlbít~d'ilo :n;etjIBI1 u nás, nJ'r'brž i v celé
si tJřední Evropě

mNnofád!llÝ' zájtem. SVetn:chnelidJel', jts a ,0bžaltOlViMl
prm zlolmn ptotCLVlodlu, háj!i!l s'e zv]á:št:nJÍlmi s,cnotp:IlJotStmi pSJ'cthiio kými,
teil'epatií a j~sn,otVideic,tv'ÍIr1li, a ptrúvtod:nlÍ ř-rz,BU'lJÍ ob~tralo, sle' šiwc:e
těmi,ttO ,t vrzleil1:ýmli: ISlcthtOtpll1!Ols,tunli ,0bžalolV'a ného. N eb'Y10' lze, Ise
t'omu vyrunotttti, aby bOljl, vel(]e:ný v otdiblmné litlell',art:,ui,et -o e,x istenci
tělcMo jteiVll, "o šels,t ý ISI\11IYSJ", hy;l př' elllelStBlI1 do stOltdlnru s,ÍlľJtě, av~,a:k
ottáJZllm tato měIa hýti vyří'z'ena v rámci ptroc:etSu zcela, strulčl1tě ,.
btetz vff'Hišné l'O'ziV'lálčnotStti.
Co j,e st to tietltelp atiet a ja,snorvidletc,tvf, c,o, S'o,U(]~ o těclh:to jeV'B'ch
ti', ,k,t,elří jtSoru O> j,ej~ch ytelaJitě přels,vědlčleni? TelBlpa,t"i,el a j,asnotVÍd:ec·t ví Zalll'llují s'e do llal"apsycholotgilel, j:B'Ž' jt88,t podlet Maxe KaufmaJ1il1a 1) OIl1ia vMJa, j:elž se 'olbd:rá vtěcmi, k,te[-é 1ežt mi.tJ.1110 nio,r máhú
pSJ'chologií. FlanctOuzslktý fys,ioIotg Chtalr1ets R~chet vdi! pm n~
i mÍJzev meta,psy1cih,o,logite. Pa'I:ap'sty'cho~og'ii nutiI10 lilš~t.i od, spirit~SIll1JU, t . rj,. od na,uJkiy" dlLeJ n~žl lZtBt UMll velj~ti YB sit.yk SI ,dluchy
z,emfdýmrr a d~cihtolvé títo, lllIolhto'lt S,Bt lIánu' jefVIiiti hmotně.
1) Max Kaufmann: "Sugestion uncl Hypnose".
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M. Dels:8.O'll:, profeslŮlr filosofie na berlílflJsik.é u:n1vN'sHě, mzezil1l:lJvái ve ISiVém POISu,dlk,U v iIllS,t 'e!JiblL1'l1sik!élm prO'c.esu dva, dxwhy
teffielpa.tie:
1. rpliíeuJeslellllÍ s'OiUsitiř~ďěnýlch př,edlsrtav lJez, j:alkýlclhilmliv znamení nru jJi:né -yědlollllJi,
2.t. z,v. dŮlfusllllÍ te~81patŇ, t. j:. slcho[Hliols1J, ·z věc10mÍ j~llých
osob vyčerpa,t,i uJ.'oitý obisruh.
. W usiel'elw ski 2) ll,ruz,ý vá telt epatii duch!OiVýJm s;polj:eillÍlIll' dv,ou
indti'vllidJruíi, jle1ž' s.e dJě~le j,inak: lt8lZl n'o~'IIIlIáJlruírrnIi' slmlysl y.. Obě. i:ndivŮldiua mohou blýti v ~10ISJtOIl"OiVé poslpo:litJos:ti, aVlša.k i beiz, ní jels t
tellerp'a tie mOŽnl:lJ. UnÍiVe~~s,álni telepa,tii, t. j'. ziskáni j:akýoh:koli
vědJollIl:OlstíoéL llll'rntélho č~oiVěkru k!dJeil:"o,lj: na.z,emi, W rusls,ie,l ewski
OIéLm1ítá;. N aipl'Oltii tomu Dr. K~"onelr, zna1e'c, v pro:c;esu msrterbU!rském a, siVědlek: v hlaV11iÍ1l1! J:íJČJea1JÍ! hltoměřick'énlJ tVlr'dJÍ, že vzdá;llenOls t nelhl'a.j:e pii te~elpa,tii vůbec. roli. KronelJ: r.o'zl~šu:j,e: te,terpa.tii
melzi piřírtollllJil1ými a Vlzd!álelJ1ými (Anw,els,ea1hieliJtsl - Ahwe!senlheitsteil:epa.tlúel) , te1erpatii podJezŤ'eru (Vell:&:!'chllstelepa,tJhie, pO'dlez,ření
jest t:e,lerpa;t,ic:ky Čleil1plánJO od: 'OiSIOib, llll[t,jÍ!c~c:h podezi':ooí) a teLepa,tii
od! pa,c:hate,lů (Ta1J8Il·te~e'Pa,thi:e, určité věc1omolsti jsou OeT\páilly
piřímo, od pa,Cihatelů).
P!rorti vy:zllla,y:ačůrrnl tellepaJti.e ,s,toj~ řadla. b:ac1a,teilů, kdo'ž k ruí
z,a.ujilmJaj~
sta.novi:sJm odlII1Íta.'Vé, anellJ a~po:ň pOIc.hybo,vručué.
Dmšlt i autoři Hansen: a. Lehm3illil.1I pfip~s:o,'Va,li vj'rsl,e:cU"y, prý tele'pa,t~ck,y doclÍl8ll1.é, beziJJě6néllllU! Šlelptáll1Í. Vyni:kajic.í německý psyCJhO'lo.g Wundt mil:Ui'V1 t:olikJo: o' t,. ziV. teJ:erpla,t iia, podohném pobloUJzněnÍ, Ta.j:ný r:lJdJa. Mo!l:l3), pmfeso'l' be:rlín,ské. umiV'e!l'sity,
r0:VlJlěž S'o,U!di, žle při te:lerp~tii hra.jle zJ1.alčnou úlohu percepce
s,luchelll1l. J ,elst Vlš'a!" tol1;() nálZlorn, 'ž!el ne~z,e: popírati mO~~lolst telepa,tie, aSlpo<ň ne, mO:Žl1iOs1t, ž,e, jsou c:els ty, j'e,ž nám neljs,o:u<1osud
známy,. Něj: a,ký důka 'z, vša.k proto' dle: něho, do'sud
p -o c1 áln n elbyL
Teltepa.tií neiI1Í t. zv. ' čtení ze s!Valů (Mu:skellels.eal, též, pSleudiot~e'Pa,t~el), je:ž llIeru okultni SICallo:pno:stí, nýb~'ž, z,j,e:vem, pll1Írodníl11.
vědám z:n ámým, j,e'j'ž lz,e smysly posm-ellll1iOlLlJtL (Na. pr". nal'e:z.enj
ukryté: jle hly a,td.).
Para.psyc:hické j'e,V'y, jlelž n8ljls'OilT te,lepa.tií, mohou býti j,a,SiIJlOvidlec.tvfull. Drušle lid!Slk á jle:s.t píi něms:poje:na Si objiekti'Vllún
světem bez Spi1.10ls tr1edilwvání jlinéhO' 'VědJolll1lÍ. J'en obll'ruz,y mo:h ou
býti j,a,sl1mďie:ny, nikoM Vlšak mY1šlell1ilQjT a předstalvy.
TilslcJ111'elr 4) l'Olzelz nává:
1.. KrYiptos!k,opii, t. j. pOr.lJlání bJizkých 'piř'81d1mětů, j,eži však
jtSou nějakým způs' o lbem SIll1ys~ům odňaty, na piř. v ,olbá~ce, ve
skří!liJcle atCL.

2) Wassiélewsk-i: "Telepathie und Hellsehen".
3) Albert Moll: Hypnotismus 1924, Berlin V. Auflag-e.
0) Rudolf Tischner: Einfiihrung in der Okkultismus und Spiritismus,
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2. J>l1ol&to~·ory:é j,as,no,vidJe 'Clt:v11, t. j'. vědiěll!Í .Q děj~ch a věce,ch
pl'ostoif' o ,vě vzd!áJ>8!lllýJch a smYlshlJll]l t. č. netdiols,tllp!ll;ýlch, ťa:kizel vě
děniÍ to lz,eziJSlkati j,e u COOto,l1 mfumlOI - anJeb nardlsmys.Io'vOou.
3.. Jasnorvide<wÍJ v čalSle', dlo biu<dio'Thc!IlJolSlti M1eibl dlo, minulosti.
J asu1Jo,videcl1:rv:í jlelSlt olziTha,čo~áiTho co prsY1c:h:ometrie, pa.kli:Ž,8
os,o,b a jasul0lVidnáJ (pls'J1choIlTIl8ltJr) má potřleibií klontaikitu s určitým
předllTIlětem.

První proJms,y koalall fYlS,jo1o,g Oharle!s, RÍJclhelti, piodia,volsobě
jemu neznámé v ob:áJildáclh lrza.VŤ,e!llé kresb'Y. VedJ1:e, 'Chyb dJorcilil
po's~tiv:niJc:ih řlel š , e!lll. Ba;dáni kol!1aJli z VýJZIKUčm!ýClh Was's,i e16Wlsrki,
Bt~c:hllle'lT, Seeling, Cho<Vrin atd'.
Seleiliing;, 'př'els;vlědič,ea1Jý o'k;ultislu a,pfes Čoetné 'z koušky nezískal
j,el ště erk:saikJtJ:tú'hrol drů'klazoU pITO skute' čillol st jasnovidre/c,tv'Í. Všel0lmy
zkoušky zkJ'amaJ.y, pakllz,e nikdlo' llieiZiI1aJ ,0iblsahllObáJk'y. Přres,to
porva~illje za llIervědle/ciké, vylo'lněit~ mo~nolst jasn!orviid!elc tví.
Alibert MoU piÍ,šie v'e, S'lJ'íSie j~z, 'citloiV,aill!élm', Zlel nikdly, prřes četné
zklolU:šrk:y, n8lsih:]eldlal pOIS~tiJvni připili. V diosavadlních zprá.vách
h:raj~ umělé výkil.a.dy, náJhJodia, plodlvodl, na,rá:zky; plitomlnýcJJ., a
pro,droib!llé pramellliJ71 chyb takOiVOru mli, žle máme, ,pll'olzatiÍm prrárvo ,
p ,o vazov :a tJi j,asinolvid 'el'c,tvÍJ 'z,a výledJ ,ek! p 'o,d,vod':u
a sl,elbelkl ,allll!UJ.
ZajíÍlm~wo jlel, CiO' s,O'udí T. G. Malslal-y'k! 5) 00 j, asiIlozře!llÍ, arrci na
hypnoticJCém pOldik1aďě. Vel ,s,vlé m sl]J~s,e, ,,0 hYIP~otislIlllU.", piš,e:
" MálmJ-1i lW1l8lčně SIOrurd sV'ŮJjl i o. hyplll:otÍJ~éirrl j'asno'zlielllÍ p~o[l'ésti,
to'z, mtnJo~o řÍlci !lliemohu,· ji8'1j,lm~i jlSleOlli t'eiIl z,ji8fVI nikdy nervid!ěl,
zpráNám v'š ak llleSmerrO;vlc.ůa lerhikloiVěmÝ'ch pS~ClhoJ,o ,gů neiJ:atdno
věli:ti, věd:elcký! ch pOK.'USIŮ nacháJzÍm máJ!,o,; ně:k!tJerréos,oib:y, rozhodině nelz(b~~LNé 'zd:áJ SI81,z,e: olblz,vlátště hyislte:ncké Žiealské -b~še hJ71Plllot~srQovány, projl 8lvttj~ z;vlá,ŠitnÍ jakou.s± flolze' <mvěiliolst a
11Q1z.d~·ážlděno-st orbrr~aJúv, o-sti. V tOIlTI Is tavu prý jlSlOlllJ :SI tOl, aby Vlš'e,c.h[lIo
jla~iDlo,zd';ely.. (OdtudJ , j la lsllloz,řeni, c1ai1"V'oY1an0e)." Mas~l,\l-yk' SiOlUdJÍ,
zle diUš8IvnÍ 31 tě~elslllý 'stav: tě'crhtoo'so.h j:eis t rOIzlhodině pa,t hol,o,gicikJý. - 'DOlť Vl0 VIŠÍ ,st,ruIČIllOi&lti ,slt av telOll1.e pail',al]J-slycrh~cky:cihi· j!elVů.
Jwlliý VJýJzn,aIlTII 'lllIOh,Oflli mlÍ't~ tytJol pal1aJpls:y1cihickér jervy pll"OI tl'esltď1Í
prá.vo,? 'Do VY'slVi:tl1le nej~épe 'z úlh'l':nnérho, vylÍJČoenitl1 els,tních plip~,(Lůl P['oti Ijasn'OvidicúIIl. 'Dři! z těchto pf'ípadů viZhudily značnou
pOlzornOlsrt: j'sou tOl pa.·ocesy bi8lrl1loorský, i:nsterbmsk'ý 31 litomě
řick:ý.

V prolclels,u. bernlbiumk.ém roku 1924 zlOdporv:ídJal 81el učitel na
k3ltotlick.éJ š]{:ole v Bemb'urg v Anlhaltsku Dros,t ze, zlo,či.J.m podvodlu a přestu:plklu hnťbé l181]J'le'chy, jichž! ,se d.ioimsti~ tfm, ze,
hY'pnot~sio lvav svá: media, větlširr:t, ou zeny a d'íJvk,y, dal si ·odJ nich,
. za jle,j~ch hy:prnotickéhlOstavu, li6iti poda'olbino-srti klrádelzel, 'ojletdiněle
i Vlf3lzd, jle~ pakl za úp[atu sdiěl:o,v:al t.alz,aŤ!8Ilům. Bylo zjištěno" ze
medlia učinila nesprálv'l1€ úooij:el, Zl e 00 oS o. b Y 11; elv i ll! n é bl y I,Y
5) T. G. Masaryk:
v Praze 1880.

O hypno,t ismu (magnetismu

zvířecím),

J. Otto
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viněny; 'Z, kJrá,(Le 'že, že na zá,k! ladě údaj, ů medií
byly vykonány d' ,o illo'vní prolllidky u n ,e,Vil1Jl1Jý o h
o s oh a n ,e' virnu éo' s,o hy 'z a t č e uy.
Ji~ v tomtOl pro<
c esu vynikla m~m:ořádllá obtíž s prokáz,áním
podlvodného, úmylsJiu, jre~b~la tím většf, že ani znalci nell11lo hli
býti za j,ed:l1Jo pl"Í podá[ú s,v ého' posud:ku. Z~1ale, c ř'edlite[r z:e ms'kého
soudiu v Postupimi Dr. ' H,eUwig dospěl k ná:ZiOIru, že nehyl ,p od;á;n
d'ůkaz, že by media, Dms,tlÚ,v :a mohla Od:l{/l'ýti z,];o,čiTW. P'rlllV'od!n<Í
matetriáJl v tomto p['o,c:esu po zn.a~c<ově náJzonl nij,a k lledioikálz al
jarslwviďeetl.dé sch,op11<osti. VotáJzlcle dOib ré víry Dwstolv i dospěl
znalelc kJ úsudku ZáiVě11erČ11JétrnlU, že Dros,t neib~l v diob'ré víře,. Na'pro,t j t,o mu znalci Dl'. T~slcihl1ler a , prof. Dr. Hely slel pf1porušMH
v něk1,erých případrech 113JdnOlrmáJlní v;ýlkony. Samolz;ře,jm:ě l1J emůže dlle těchto 'znal ,ců býti pož,adován vědel cklý
přes 11 Ý di ů k a z, ji e, ž t o' tun lerjlis O< Ul P ř ,e d po' k I a dl y.
Hlavní UČoenÍ skončilol 'z:prolš,těn'ÍtmJ ,obž/a,lovanéiho,. SoutL s,e
post,a ,v il na st,an'olV~sl\!O" ž,el nemá lio'zhod!olVa;ti o' o,táizloel, z,drali
Dľo, s ,to,v:a , media byla, skhte,čně SI to ja:S11:o,ziřít,i. ObiŽ,a lo'v anému
nemohlo býti prok:á,zá11io', ž,e b~ byl blýjval Vfel špatné vllřel, ~ kdYž
v lliěkt,elrj" ,ch phpadle,c h berz, kritiklY, v jiných pak lehklÚ,váiž:ně si
po,č,í,narl.

Roku 1927 b~la ob~aIIo,váJ11Ja 'PL GUllltlhielr -Geffe['s, "soukwl11<Ý
dert e!ktiv: Is e zvlárŠitnill ,způ<s,olbilostí", jak SiEJ llwzýIVala, že v 25 pří
padech v ,olb'irodě il1ls,telrbU:11sk.é/ffi a o!slt atnilln v,ý chodin ím Plr us,k u
přlerdlstímJ,a, ž,e muz\e' z Tuky srd'Mova,u :m.<inulols t a předp0lVÍďa,ti
lrLvdnucrr'lJQst a, ž,e, jlelslt :S to" tell epla tiía j,a,snolv:iJdielclt lv1ffi 'Úbjasniti
trels,t né činy. Roz.s,udik<em kimetstkéhlo soudu v lnstelr burgu byla
v květnu 1927 ,0bižaJio'b~ 'z,p'rolšMnia. Boud vyslovil" 'ž,e, nemá
za prokázáno, žre obžalovaná, má; nějakié nla dlpíiwzeil1é dary, o' jis,týcih skuterč'l1JOIs.te,ch, jež IsrdéliLal, nemohlo býti vysllo,v eno , jak
s'e d.0's't aJy do jle jwo vědom.!Í. Nutno počítati .s l11iožn.ns,tí,Ž8< o'bžalovaJ11á sama věř~la, že jl8<st vy:ha'Vena mooo,řádnlOlI schopností,
v ž.á.dlném piřípalcl:ě nedal ,s,e pmkáiz,a ,t i opak'. - Al' ci n ,eln.r an i
nej' vzdáleněj, šího ,d ;úvoruu k do, m.něnce" , ž, e j,ej' í
č i 'll no.s t j e s t SI to!, 'Ú ' b j a s nit i t r leJ 'S, t 11; é ,č in y. - Na od\nolánl vrchního srtátmwho 'zástupce ,ohkal s,e cerlým připadJem jlelště od;v,oll alcÍ ,Stoud, j,e nž vy.s,l echl ~o z,n alce pIJ.10rf,eJs,oa:-y, Nip1P181, D ess,o,i'r ,
Kut,zinski, pak i D'l~a 'Dh0ill111 a Dra KronelJ.'a. Dll'. Kronle~', léik;wř
v: P,o.s,t upimi, plJa,tí za ,oerhlérho t,elÚ'I.,etW{;a p!3Jl'a~)ls'Y'c;ho~ogie. Z j,e ho posudku z,3Jshlllmj:e zmiÍl'l.lliy mis,t o, v němž duvi o zlvláJštnols.ti' l11IediállÚ psychy;. Pakliž,e, to,t iž: vynechá šeSttj" smysl, z,ačfn:t aut,omaticky
l1Je'VětLomá ,ruombiillacea,ľlJ8Ib V'olná hra obrarzi;Vols ti. Mediull.JL v ta,kOiVém! pHpadě nemá Mli tušení', že; vyp1'aYUjenej,větlš'Í romány.
Odv,ol ání vrcrhnďlho státlúho rzaistllp~te;lství ~]Ol od:vo,l a,c ím .souďem Zaill1~tl1ll1t,0" j.elž.t:o .su:bdIErkti'VlJ.'1Í 's,t ránka podvodu l1:emohla bý-ti
prokázána.
V Če.sko,s,10v8Insku došl-o, k prvnímu verli'k ému pmc8'su pmti
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()sobě, hátj~c,í

sle z,vláJštnrÍmi schopnols:tmi psycJůc:lliý:m!i., roku 1929
a 1930 v LiotoměřilCÍ'ch , 'kdje, bJyJ obž:a10rván pro 'zlol0in podlv'odu
Hei"ma.n Steu1JS1C!hne,idJe'l ', s, helJ.'le1cJťým jméflJeIIn! Eri:k i Jan Hanuss-e n.
S t<e;i.'11JS1chne:id:m·, rodiem z, P~10srtěj'O~a na MO'l'avě, z,alčaJ' jako he1'Blc"
hyl pakte,leipla :tJem ve Víldni, OdlkudJž jle.j vypo~ědělo' s,pollw,v é
polic,e:j'ľliÍ řed~tellsrt,ví, j'8'žt.o způsol)j j,eho' vystUipO'váIlÚ' vzblu dil ve
ve-řeljnolsti poIhOol'š e[1IÍ. Uchý lil sle pak do Československa, jdia, od
m'ěs,ta k městu a s,riJbiujle, na .plak,á ,t ec.h a, le,t ácí.c!h, ž,e' čte ú ž as,11 Ý mzpůslobJem o,sud, po,v aJ1u Ji budoitbCU1JOS,t z ruky a že, V 3
staVll t. z:v. neutl',a hty vidl uCLáIos,t i 'zajtmav éhOo f,o'l.'mátu, miml10s,t ,i a bUldlOil~CJ1osti, p ř ,81 S oll ě pd"ed s ebou, pakliž_8 's,e, mu přesně
uv,edJou č.a.s" mís,t o a hodli ny ,děje,. V 'De,pIicicfrl-ŠanOově věnovalo
, č etnict.Vl0I j,e ho předrnáiškiátnť b edlivou piolz,o,rnloslt ,a pri!Sltillhlo' jejl
t om" ja;k "jla.slll o'zlřeJ" vymyšlené, jeho t~jeiJ11111JÍ!kJu .sděLené slmtelč
nOls,ti. Byl proto' zaítlčen. Teprve. nyn'Í s.e přihláJs:i1y odlervšad -oSOiIJiY',
tvrdrice', že hy,ly jh pOlš!moz,e ny.
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Zde nělwlik ukáz ek:, ruby vynik:llo, j'a l\j.. to. d1ě1al. Pelka.1ř Sch.
pnšel k němu do hort:leiLu, táizajle se hlo. na s,v o,u; bimc1'm]cnost.
S t. jej Ulvital -otálzkio'W: j,Chcerte, pí"81dJpOověď za 100 JlIeho, 150 K č?"
P'elka, ř odvětil: "Oblo,j l ~ jle:srt P[10 mne, mll1loho. " Nato, St.: " Tak váJm
nemolhu lÚC Hci. " TBlprv,e, nyní p[·ohJás.il: pek'a;lř Sicih., žler to: ,c hc'8'
za 100 Kč, a t.u St. ž.ád!all1Jeljdlř~veo'l1ěcih 100 K'č al kdy Ž jl81dJostal,
vzal pravOou ruku peJ{aí'o,vu" fkla: "Zde ne,v idím! nic," palk: 'u chopil
jeho. le~ci a věsW: " Aha,z.de to 111Iá1lrl. Máte divě, živ:o tni liniJe,
.rndy žl piůjdleltJe tlOrtltOI, dlOlba::e, s'e olŽle lút,e', za.po,čneltle, hrzy ob0hod,
z, ů:stal1l8 I te'-li plři první, t,u se vám dobřel po,VleéLe a budetel boháČlem. " M~s:tr pekař byl nel s:mlÍl'llě UlcliV1e~1, ,s.Lys e tlOtOo pmr' oc~vi,
ll1ebo,ť jeslt jl~VOI S1ill l'et žena,t al má doma š.pa,tně jd!o'll!c,~ ob'chlod'. -.
Těžce tub!elI'k;ulo,s ní ženě St,. za 30 Kč iíelk [', ž,e j'C1S't úplně Izd.:ráv:a
a že lelt o's, ISi8J prrorv:dJá,; jrillémll za,s,el, j'e nž se pfi,šel ptát na z]oděj8',
za 150 Kč ,olb j'ervil, že osolbJaI" na niž) Oln , p1oiŠkolzený, má podie'z,řeil1],
jels t pa,cha-telem. P1odloibrr1ýíc,h případICL bylo, 34. - St. žáJdal
vlš ak částky jdoulC,í dlo tisÍ!Ců, 3000 Kč ,a , 10-.000 Krč, z,a nal:eIZI€1l1í
kufl'U S' 0enným obs'a h'em, z,a vypáltl'án1 -os:olbry oQsm le,t j:i,ž, pohřešovanél, Ij,elŽ: prý bryla z, a,v:ral ž , dě:na a ~elž.í kldJe,s i 'za:ko'P,á na, v, les:e,
:rndlež 'OllJ jri jJis,tě na,jldlel. V těchto' po~sll'ťdill~CJu lJ!řÍlplalcU8'c!h 818' Vlšaik: St.
nelpoda<řilo, aby 'ois1ohy, ktell.''é s.ena něho ,0ibr:áJtily, uv,e dl v .omyJ.
V přípravném řÍlz811JÍ St. sle hájil, že má skutelčně j,aiS11:o~
videá.é ,s cltopn:os.ti, žie po,žado,v aná old~1liěT}ja jlels,t í):J,I!něnn Zla , vyl1~uložen,j'r č,a'S a ne's,t ojí v žádJlélJ11' pomém k o:s,t atnímu výnoisill
jeho práce. - Jalm již v německý:ch prOoC!e,s,8ch, bry-Io i v: t,o mto
řízení st.átillí ~astUipitels.tv'Í v Litolměřicíc,h piostalVleil1lo pr-,e dl nutn:()s,t, aby Sivé rozll,o dnuU učil1JÍliOl t,o~á;ko' na po,d)klad:ě znal:elcJkého
po,sudku, v němJž nemělo, jlÍti 00' ř,el&81Ú v:ě:di8lCIkéo,táJzky, zd!a
taJkJOl'vé ISlcllopil1iOIS1ti, j~illié s,i St. přiklád:all , skluteloně e-xis,t ujt, nýbrž
hla-vl1.ě o vY'jáJdJřen:r, :zdla~i a póikludi St. s~ mohl takoVlé s,cho'P,no-sti
p['áNelÍnl, v dOlh l'é víďíe,,- pí'isrv'oijfuti. - Tu se vš:a!k vyskytly první
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ohtiliž,e, l1Jeho,ť llehyl!Oo snadln:é nalé~,ti vhodné odibrorni'ky. Děkan
s,t ví mo.soďiclmé fakiu.l!ty Radoiv y uJlůrvelrs~ty prohlási~o na d'O,t az
po vlhodlný1ch zn.aillciÍlClhi, ž:echle záiklad;rl.~ch p1'aIVidel vědecké
pSIy'cJl'O,lOogie, ktl21]:á na, fakiuilJtě je zas,tioulp'erna., nelz,e' vůhelC mluviti
O> j{uSilloiv'id!ecikJJich! 81
c:ho,pnolsrtlelch, pOos,lélze ,8le, přec!e, pod'ařilo naléz.ti d'Va 'znal'c,e, v os'olbě UJl1iv:. pro.f. Dra Se~'ackého', ř:edítele
psytchOot,e!c,b,niclklélho' ús,t avu M. A . P. a univ. prof. D1'a FOl"ste'l"::t.
Oba tito. 'z~1Jalci ve svém pOlsu,dku popř/soJi nad:přiro>z,erné jasnovidJecké schioplJJo,slti~ u St,. l1Jeljd<e, o' nk jii'né:ho" lJJe1ž .o 'zručnou' kiombi,naci, zmlost lid~a dre t,elk'tLvní dio,vledl1JOls,t. St. nes:dJělH inte'fesrentům nic, 00 by j,iJm drífvie, 11Iebiývalo, známo, ba l1iaopak, sd'ělil jim
pO'UZIe- neodrttV'odrrlěnJé !smY1š~ernky a he,z podstatné úd!a,j.e, V; úmyslu,
:llby na niClh vylákal peniz,e.
S;t,áJtnímu za/s,tuJpiteJslt ví nelzby,10 z,a to'ho'ÍJo' skutlwiVé:ho děj' e,
zejména sle 'z,řelbe,]em me, Izn,aleiCil~ém:u. pOosudku, ře,šidmu takl 3.ipO. d:i'ktickly i swblj'ektivlli s,tránk'u, nic jiného, TIle~1 podati nla, St. spis
oh~aJOo,~alcí:.

Při Mav'I1Ím Hčeni byla pak slYlšlena l1Jek i onečn:Új ,řad:a s,věd/ků,
kteil'í vesměs vy:d:á,v:ali neij~eplš,Í! ,s,vědl~ctví 00 s,c,hiopn:OIs,t'0'c:h obža]OIvaného:, vidJo.uclel v ,něm l1:lld!čloVěka:, jla,s[lo~dlcle, aM. Byly <10kJonc,e ko>ná11Jy i zk!oulš ky s:chIOlp~1Jolstiolbža]olVlané:l1o' V; slouidini Sliní
z·a 'pil né v;e.řejl1I01slti, v 'f'!,ále ([;0 111enniožnJOlsti př,eplněn,ém, za vlšech
příznaků thea:t,ráJ.tLú pfOodJuame. O:bžialo'vaný n~V:fhl, ahy k hlavnímu lílčeru byli télž obe'S~áJni dlvIa z!I1ail!ci pOlsitiv:isté, t. j'. znaki,
kteři j,s.ou 00 re;alitě meltapsychický!cohz.jievů plřl e ls ,vědlČleni, soudl tomu
vyho,věl a tak se 'zú!časrtnili ihlavnfuo ]ilčlel!ií i ,diva posi.tivi'Sté,
uruv. prof. Dr. Fis'ch,er a, MUD:r. Šill1ls::ll. Ho,u a jl v: tomto, pd'ípaďě
dio,spěl ke zrpl'ol šťujicjmu l'O,zls udik'u, výs'1oml'ě prohláIS1v', že, má 'z a
z,j~šltěnio' , žle ,0Ibžalo,va~ý1 VŮ!či 'o'Slohálm, jlelž: Is e na něho obll'a,c,e'ly,
vystupo,via l CO< j.a snoviqle,c ,a ž,e ji!mJ siVé jaslIlJOoviCLelcikié a jinaké
tajemné slcih'Orp[1JOIS,t i dával k <li'sporuci a zla ně si dláNal piatiti,
so'u d télž, jiak:dlosloiV1l1:ě Vy!S,l;OiVil, SIS dbnmí'Val, ž,e p['i v'ši opatrl}Io's,t i smí piflohláiS~tj" žie, olblž:alovaný má, Ul'mté záhJad:né s'chopno,s,ti.
ROlz,s,u(l;ek jleišltě nenaibiyl ',a ni moci prráva, kldyž hývalý ta,j,emillk Steanlsichneiid'e.rův E.rioh Juhn v několJ:ik'a němec'k'ých a
též v j,ednio m Čle'sikélmJ Čia,SlOlp,j,s,e urveř1edm.ilceloolÍ. Si8!l'U č.lánik:ú,
v: nichžl se vší l~O~:h,Od:l1JostÍ' porpruráJ ja,k:ékioliv jlaslJ1:ovidie,cik.é. slcohopl100sti ,8lvého, biýva~ého šéfa a, l:úč,i w10'l.~ ř:adiu úskoiklů a podvodu,
j,1chž se ,obiq. dopouštěli, a.by s'e jim podali''i~o, přes,vě<:Lčiti obelc,enstvo o. j,a,snovídfelck:ých s,rooP[1JO,s.t.e ch StI81i'l1Islchne,iď8'l'Oový,ch.
1

IL. Význam kriminální tele'patie pro trestní p'r ávo.
'Deprv,e nyni,. kJdiy'ž by~y stručně vyl!Íčeny teoretické zákJlad~ me.ta,ps:yJchicikiých Ij l elVŮ ,aj prů:biěh tři vle,1k'ých pl'O!CIe'Sll
proti tie'le'Patům, ]z,e p'ř:is;tolllJpiti ki přes:rl!ému určeni významu
metaips,y,chický,clh jleiVů pll'O trestnlÍ prárvo. MeItapsrylch:ika m'Ů'ž81 tu
míti dvojí význam: IIllŮ.žle býti pomo,cn:i'c.í orgá11ům!, vylš,eltřujícím
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trel'3tné činy, muze však též s~oužiti, ať již/ :skiurt:leč,ná aillJeb'O' jen
pl'edls,tímJlá, co nás!t['o'j, ke spácháu1ii tr8istnlý'ch činů.
(Souči~1Jm/3t luimináih1ii ,t elepatiel v trHstn~m ř~z, ení.) Způso
bilost meta,pslyd:ůkll, PO!ďPO'l"o'V'3Jti vY'še1třoyáuti tTlestných činů,
j,est pos,itiJvis:t,y zn.a:čně p~e!h,áIněn.a. Tisc!hlľl.elr .s.oludi, žle prros1tmo1v'é
a čas.o,vé j,a,Sil1:0 Iz,ře11:i by měLo, PIl'O krillnful1,wLiJstik\1 vyzm:a.m a že
telepa,tick;oru ciels,tO'll by[·o· bry lzel 'zj~stiti: cU'1!'e'žité' sklut,elčľlJos;ti v 1'1zerllri tl'elstnmn. Kdlyibly soud měl k di~S!pIO'Sj,c:i: p~ciha,tle'l8r nebo SPOrhlp3.cJl'arteJel, mohlo bly m:elc1futm1 t,e~epatií melz,i ,přítomnými uvésti
j,edno,t livosti 'zl,or0inu, taJdže bly pak pOll-Írálú nebiyl0 možltlé. Arci
již sám positivis,t a Drr. Kronell" bry:! nlu'cle11 vel siv ém po's,u dku
v il1s.bell'buil~ském prorcelsll připlus:tiJti 'z,vllá:š tnoI8lt medtiáJmi· ps,Yíc hy,
že, totiž ,šels;tý smysrl najlednmu v}'lS,wzuj61 a a,u tomaticky začíná
IlJ8rvěclomá kO'mJb~na, ce ailleb v'o,lmú hra oblra,zivosti, žel t,ed'Yi meL
dium po, pí-i,pad:ě vyhláld á ne'j ,větší l·omáuly. - Z Vleliiklých ně
mecklýJch Pll'olclels,ů VlypiIJý;vá sdlosrta,t!e'k i, ja,k: s.0'l1)Č~l1Jll0Ist krillninálnich t,el,epa'tů v pra.xi vypadá. V bernblu:rlskiéIffiJ pI'OICIElSíU by101 zjištěno', ž,e med~a činila nes,pdrVlllé úc1a,j'e, ž,el jri:n:uÍ! byli 11lervinní: obviněni z k~'áďe~,e· ,ž\e, nazákladé j,ejich tv['zená' biylly vykonáulY
domovní! pPOrh1ídky u nelvw.1J1ý1ch a ~11Ie'vil1il1ií za,tloeni. Ani v jle dn,om
pří pa,dě nelbry I ,pocl:áo:l hrelz,v,a,e"llnrý dťllutlz,~ že j'asJ1JOrvi:dielc.t,vím hy ly
objasněny 'zJOrčiny. I jiallaíkl klritmináhú po,Jů,cier v Němednv několi
kirátel 's e CUOrž·adloíV!a,1a, pomo.c1 kriminálních te,l;e'Patú a, ani v j'ed'110m prhparďě nelbryl0' belz'Nadně z.jlišrtJě[liO~, Žle oillmolslt krirminátll1iho
telepa.t a hy bytw přis,pěla k vYIP'Mll'áIlJí: pacihatele. V li1:lOlll1ěřilckém
prooels u ne;podia.ř:il0' s;e ibl8'7<~adhě z,jis:tti ti mú jl81(1ell pí-ipadi, v němž
by paiCIlate} byl .vypáJtrán, pOr PI11í'P,:vdiě Z.j~Š,těllly pod1rorb11io's,t i 'Zločinu c,esrtlolU kir'ÍrmŮll1:Whlllíl tel\8l)Jatir6l. Oblžalorvan'Ý hryl v tomtol prorcesu
veí-,e,jrným ža,lolblcem vy'ZrVául, by v: záljmu spra.vedlnosti prÚsobil
k oblj:asněníz.áJ1.wdn,élhio, pi',í!p'3Jdtu, o němž tiVl~diJr, ž!e, jlej, hra,vě vyř,eší totiž nalelz,ení OtC,61 něik:oWm Isynů, j,811iŽ přied: lety 'Z,á,h.adně
zlll11ůzel a o něm!žl paJk ,olblžaloVlaillý trVil'dilJ, žel byll! z,aivl'a,žd!ěl1',. Ie,žIÍ zakopán V I lese a hrob jeh'o, lz,el Slb;'\,d~lO nalézti. Ohržlalo'Vaný vša.k
se vyhnul spwněni této· výzMy, ač pÚVlordrnětak sliblolvaL.
Soudi-lil TIs:chil1Jerr, že v pd'fpa,clě, že kdyby s,oud! měl k disposici pruchateJ,eaillJeb s!prOrLulp3Jchat,eJIB', mohlo hy medium telepatií
mez.i pd'ít'omnýlmi U'véls,t i jledlnotlivOrsti zlotčrÍl1U,t a k ž el po· p íI' á n í blY n e br y ~ o m ;0' Ž 11' é, }z,e, 'z' toh o' s·e!ZUaltÍJ, žle, nemá, onynějšjm .s tavu 'kriiminální pS'Y'cholOrgie d1ostatečn.ých vědomo· stL
Věd Sier maj~ nyní tlak" že palo hatel, j,e'llž; uČĎ.1Iiili d:o:z,nwlú policii,
ba i ,okI'e,slľl:Ímu soudlu, na,jledno'U II vY'š.ertřujlÍc.ílho i SO'l~dJc,e a při
líčeilú oiblráJtíJ, c1Orznáil1í OdVI O ,~á, vytálčelj ' e , se" ž,e, zprvu ne,věděl, co
m~uvil, ž(~ byl ~iOIZ,ČÍi18111, ž,e, bry:lo na něho, n'aléhál11!Oi, ,slibio,v áno mu
propuštěllí, vyhrrolŽováilllo lllru'anelb clOtkoulC'8I i ubl~ž·o.váno. Ze
p:vchaterl na,jled~10t~ IPOrpríll'á t,O', 001,dJí"iv06' ,v,ý:slorvu1:ě dlOlznal, jes,t, nyní
u tres,t ního, ,so·udllI' 'z,j lelVie!ľlll SíklO'l'Or běžnými. Jak: by telprve zapíral
pacrha,trel, lúliylbiy j:ecUl1io,t livosti z.!o'činll bryly 'ZÍskáJny t8l1e'P'a tií
4
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mezi přitOffi11ými! M:imIQl tOl taJwv:é sd'ěle01JÍJ samo, o sobě bry nebiylo
p'ľŮ'V'OdJl1JÍIll1 prostř,eldlkJem, nýbil"ž, pouhou pomúckocllkJ opatřenim
pruv,o din:ich p~·o,střed~k.ú a mUls:elio, by býti ,př'erz:korumáullo, tla lmvými
prllvodly , j,el~ S!polčí,vla,j~ na bIElzp!e!Čil1ějáídJ! 'zák'lad,e:c h a, jsou spolehhvěj,šim zldlro,jlelm POIZil1;áJhl. Dlľ. HeUwig 6) m:á 'z,a to',. žel j!e'wnotli,"0:S,ti1, zí:sk m1Jé telelp a,thl me/ú pd'íJtounnJÍ1lni, l1'emě1iy, bry nikdy vahlé
důleiž,ito,s ,ti, na:p r orti tomu hy byly dJů:!;e'ž,it ě.jl š , í!m i: sk1~teč'llos,ti, ziskaQlé t,e,l epatii ml8'zi nelpřito:rruný!mli a jwsullQlvid!elc,tlV'írrn:. Mám za to,
žle twkJ pOVlšeci1mě tOl fOimlUll0,vat~ l1Je1zle, zaj~slté hy mohla i
telerp~tiel melzi plfitolillJl1Jými 'Viynésti skut,e ' Čl1l0, st<1 dlíHelžit.éi 13m Thrčité
trelS,tlhl ří;zení, zatím co' tellepai1ie melz.i nepí<itomll1ými a, jas,n ovidre'ct.ví by mohly Vi 1111čitém prřipalc1:ě 'z:J.clamati. Dr. Kronelr 8,1"O'Vnáv:áJ činnost rne'Cl,Jia s čil1Jl1io'srtÍ! ,pol1ce.j,níihQl ps'al,arvlšak. tu jies,t nepOlchy,b no" že vyš,etřujicímOi'gáUl"Lll11J musí b)'Tti p!o,l ice'jnJi pes
miilieljišili, n ;e, lj 'o' ť n '81 m llU v ~, a med:Lum mu~,e ' dllie s~oiV Kl'ol1Je~'0v'ých po' přírpadě vypmrvroViat.i: llelj!Větš[ romáJllY, a, to be,z, mo'ž nols,t ,i
jakék,oJiv l~on,tro~'y.
Vš,ec!hn,y tyto, v'y1~čeIl1Jé ,si1{ju.lt,e lčl'wisltinaiháldJad~ k! l1'lJi:mo,řá;d:né
o,paJrn,ols ti při pd'ípadm:ém p!olu"žnáiJ.1JÍ' lú'imilláJl1lÍoh teLepatů Vie
vyMetdáválciÍilll ,Nze/lú tr,8istnim. I v Němedklu jlS!OiU s,i malohél po1ice,jn:r ú:řadly tio ho v:Mo!lllly,. Šéf btelrl:íusikJé kTmnál!.ní policie
Dr" Ha@emaUilll pl'oMásil j.iž v l"OIClel 1921.,vel kll'lmhl'1áJllí poJllicie
sleďnjel vš!e chny 'PlO~{,us,y, JMI by:ly v tomtol smě,ru podJn;illmuty
trestnÍUnli stíhacimi úřady tll~z,emhS,~ými i ci'zo z.emskými, ž,e v,š,a k
{LOIsud 11l8shledala Isklltečl1élho Úis'pěchu ps,y ;chometrií c\'O'sa,ž eného.
Te,n týž! po,l ic,e.jni: ř1ed<1teil pak: liOku 1924 pmhlásil, že: tvnz.eni
ja,sU1ovíd!ců nikd.y nemoholll b!ýt diú vrodeml, abty plr'o ti určité os,obě
bylo' pOls,t Ulpovmo, ,c\'on!U0oMatCimi IJ['OIslt i"edky, pí-'e s, to' policie, neodm.Ítne, be~,e vŠleho nabÍldlnt~tlOlu pomoc t!akO'výcb! os,ob, nebOlť
často j,e'j>ich činnost , aniž: ph tom šlo' o' l1JadlsQ111yis,1l1Jél I s:í~y, přivedla
poUcii na prav'ou stOpll.
,Jedině za těchto podmínek a v tomto omezeném roz:s ahu
bylo b& lze i u nás, ,s tím ,6 0uhlasiti, aby polici,e a soudy, a to' jen
ve v Ý j i ID e Č n Ý ch pří P a cl ech, používaly telepatie při vyhledávání trestných činú.
1

(Telepatie co z.1očinný náJstroj.) Takové 110užití telGpatie nebude už v budoucnosti tak vzácné. l\1:etapsychiekým schopnostem .
jest nyní již věnována značná pozomo.st, určité kruhy ~íří soust,avl11Jé jejk;h pěslběnJi a }z,e p'l'oto Q1čekáJv,ati" ž'e zJ'O'č:inCl1lll1 zvláště
p'l"oJmaným budJolU tyto sohopnolsrti vítm1;ým prLiolstředke/lll' ke s,p á'chání tmsrtJných ,Člinú. - JesrtJ mOlžJ1Jý dvo'j[ pd'ikl'a d: buďtOl mohou
olsoby takovými sd10pnostmi skutečně v;y havené jich zneužiti
ke zločinné činnosti aneb os.oby, nemající těchto ,schopnm.ti
mohou je lstivě' předstírati, aby tím ,sobě nebo někomu třetímu
opatřily pl"o,tiprrávl1Ý ptr06pěch. V oho:j:í:m pd'ípadě by šllio, o skutko·,
6) Dr. Albert Hellwig: Okultismus uncl Verbrechen, Berlin 1929.
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podstatu podNo:du, a,e i IStluutkúVlé po:ds,t aty ji:ný1ch tl'elsltný10h
jSlo,u mysilitl~!lJlé. Tři v,eHké pl'OCelsry!, O' nichlž: naho,ře, byla ře,č,
ukázaly značná nebezpečí, jež mlohou plynouti z takového
uplatnění metapBychických schopl1olstí. TěnlÍto procesy byl též
podán důkaz, jak mimořádné jsou .obtížle" jež se staví v 00Stu
trosltnímru HZiel1Jí 'prroti tei1epatům podlelz.řelým z podwodilléiho, jlednání. Těmito obtížemi nutno s,e .obírati podmbněji.
1. Již proti pouhému zavedení trestního řízení prot.i kriminálním telepa:ttlm bývají vys,l ovovány hlasy. Jeslt slyšeti ná"
mitky, žle kartářky, věštkyně, graf.ologolv e atd. proVíozují své
zaměstnání, aniž jsou pozastavováni úřady a tím méně stíháni.
N,eLze plL'ý still'a,t i toliIDo j leldrr1y a c1ruhJ~cih s~ ne'Vš'Ílll1lati. N ámůtka tato
j;eslt neoduv:oclněna. Vykl,ádál1!í karet, věM.ě[úwtd'. je1slt věd celkem
neškodnou. Tito kal'tMi a vě,štci zpravidla lÚC zvláštního, neslibují a lidé, kteří se na ně .obracejí, zpravidla nic zvlá~tního
old nlÍch neo.oekáiv;ajlÍ. Odměna, jle:žl se jlÍffi ,olchotně ·z a jej.ich výkonu poskytuje, bývá ponejvíce skromná a není vlastně ničím
jiným než dar e m za pobavení, ukojení zvědavosti, polichocení
samolihols ti atd. Nemají-li v historických zemích sprá.vní úřady
důvlOdtl, aby prlo ti nim zakročily, mají je tím méně stábú zastupitelství. Naproti tomu na Slovensku dopouštějí se podle § 79
zálk oník:u o pr'estupic~ch čl. zák,. XL z· willu 1879 prřelstupku
os'oby, jež- ,se zabývají po živnostel1Jsku čarováním, vyvol:1.váním
duchů, předpovídáním budoUCJlosti, vykládáním karet a SIlLl, zaklínáním a podobnýl1Ú podvody, směřujícím: k ošizení lidí.
Z toho jeis.t vidělta' , že i platné zákony p.osuzují zaměstnání kartářů, věštkyní a pod. různě. Zaj'is,té nelze alúustanovení slO'venského p·řes.t. zákona beze' všeho vZitahovati na činnost kriminá,lních telepatů, a.v šak činnost tato mus,í po případě, býti zkoumána s hledisek docela jiných. Nehledě, k celkové bombaslt ické
reklamě a všeobecným pochvalným frázím, v nichž si někteří
telepaté libují, dávají tito začasté i určité sliby na příklad, ž,e
vidí některé události kriminelní povahy u l' čit ě pi'ed sebou,
že jsou s, to" 'S:vJ'rmiz vl á š,t ní II i pS' YIC,h i c ký ID i slchopnosrtmi vyi'wětliti krádeže, vraždy, žháis,t ví, že u r čit ě vypátrají
pisatele anonymJúch dopisů atd. Tací telepaté naprosto nejsou
laciní, čáls,tky, jichž požadují, jdou do set, ba i do tisíců. Sliby
pronášené telepaty s, takovou slebevědoll1ou jistotou, vábí k nim
mnolž ství lídí, kteří jim uvěřili a očekávají bezpečné sphiění
slibu. KdlYby jim te,l epat řekl, že za výsledek neručí, že velice
snadno sle může mýliti, že nemá žádných mimořádných schopnos.tí, tito· lidé by k němu nešli a neobětovali částky, pro ne
čalsto, značné. Jest třeba s~ všímati, jací lidé po většině to jSIOU, .
kteří se ohracejí na kriminálního telepata, lidé dotčení aneb pošlwí'Jeni tlresltn.Jín.11~ činy, bezradn!Í, dJeiplrilťl1JO IV!alÚ, vČlt,šinou belz
valného rozhledu a vzdělání. Jejich citová a l'iQ,z umová disposic,e
přichází telepatovi právě vhod. Tyto o8,oby pak, když vidi naVIOlU
činů
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p110lstOtU ,beIZIC'el1Jl110Is:t v(ý:kionll, jÍlci1-ž SI8I jnn, d!os,t alo, za, dr3Jhé peníze, činí trestní udání, v nichž proti telepatům vyslovují pode··
zření z podvoclu. Státní zá.stupce jest po,vinen) aby takováto
udání zkoumal (§ 87 tL ř.), a jen ve výjimečných pi'ípad.cch,
v nichž již poelle obsahu udání není v žádném SměTlI odúvo(lni'no
podezření z tres,t ného jednání, je bez,prostředně dle § 90 tl'. ř.
odlo'žL Zpravidla, však mu nezbude, než aby konal přípravné vyhledávání k tomu konci, aby nalezl potřebný podklad k zavedení
tllesitni:ho ř:úzlení pr'o,t i lH'č,itél OSlolběl. (§ 88 k ř'.)
2. Výsledky tohoto přípravného vyhledávání jsou již pi'edem
nepochybné. Telepat popře úmysl poškozovací a bude ,se hájit,
že skutečně zvláštní psychické ,s,chopno,s,t i má, že jich též v tom
kterém případě použU a zároveň uvede bezpočet případů, v nicM
mu jeho zvláštní schopnosti pomohly k dokonalému úspěchu.
Tak trels,t ní řízení PTO podvod, jež se s· počátku mohlo zdáti
jednoduchým, najednou hrozí rozlíti se do nekonečna. Nelze
pominouti: ,o bhajoby o domnélých úspěších telepatových a aspoú
nejvýznačněJjší případy jes,t U1eba v tomto Is tadiu řízení vyšatřiti.
Vý,f>lechúm :s,vědků nutno V'ěnovati zvláštní poZO'rnos,t , vBeclmy
projevy telepato,v y a zúčastněných osob musí býti s nejvčtší
přesnos.tí zaznamenány, neboť neurčiWst výrazová múže činnost
te,Lepatov-u zk'r eslíti a výs,le:clek ř.Ílz,eiIÚ učin1iti po'chybn.ým. Z prl'0'cesu proti telepatúm vychází veliká nespolehlivost svědeckých
výpovědí, jež jest pokud možno ještě vě!tší, než v jiných trestních věcech. RozoSudek v tre:s tní věci proti SteinsdmeideroviHanussenovi vý!slorvn.ě zjišťuje. tuto nespolehlivost u prúvodních
svědkú, u vývodních svědkú v tomto proces,u byla však nespolehlivost nejméně tatáž. Jest celá řada podmínek, z části všeobecnSrch, z části ,s,peciálních, jež činí takové. výpovědí nes,po1ehlivými: časová vzdálenols,t mezi událostí, o níž jest vypovídáno a svědeckou výpovědí, omlyl svědkúv bud'to bezděčný aneb
zaviněný neclostatky pam1 ěti, sugestivní vlivy, snaha 'vynésti se
svojí výpovědí a s,t áti se st,ředem poz,o rnosti, víra v záhadné
zjevy, laické překvapení vý!sledkem, o' němž svědek jest pře
svědčen, ž,e' telepat nemohl k němu dospěti jinak, než nad při
rozeným Zplls.obem a ' zatím je1s,t získán docela normálně. A
tak veelle Isvědkú, kteří obviněnému budou značně přitěžovat,
bu cle v trestním řízení vypo,v ídati řa,da svědků, kteří budou
př'funro nadišenlÍ! j:eho výkoil.1íY a buďolU :po-tV'I':wiV~,ti j1
e<ho, oib!11aj;oibu, ž'e
mimolřáclné psychické s-chopil1!osti sklutelČa1Jě má,. Soud i státnli 1Z.á.stupC1el sle 11lelolbelj d,o:UI belz,pruv:ooo,í;ho pl'oISitiíeidik!tlJ, j;m1Jž,b'y jim UffilOžni! poso;tl\zeni 'o,tá:zky, jiak,á, vlJas,tně jlO!st .podlstat.a,meltalp sychilc kiý ch
soholpností. 'Do!hnto 'ziVlálštního ip[1lvodiI1Ího prosrtředJku QPa.tN si
soucl v oSiobě znalce. Bez něho nemúže se soud ani s,t átnÍ zástupce
obÍiI'ati rozhodnou skutkovou .Q,t ázkou, zdali obviněný zvláštní
schopnols ti má aneb aspoň p-rávem se múže domnívati, že je má.
Ustanovení vhodných ois ob za znalce však činí veliké obtíže.
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E'ilosofické fakulty zaujímají d,osud .odmítavé ls tanovisko k metaps,y chickým jevům, žádná naše universita ani většina z cizozell11ských . u:11JÍ.v;e,r sit l1Je'z·ařadila j'eště mlert:ia,psY1c.ho,logii mezi své
d~scipliny. Znalce pOisJtiv1sty nutno vybíl"ati z kruhů literárních
pracU'vníkťl vobmu rrllleta.prs.ylcthick:érmr, 'což činí nemar1é pÍ"'e1
ká:žky,
nebo,ť pnlměmý vJlše,třuj.íci slo'udc,el a stáitn'í 'zálstupc:e nemá tlu š,e ní
o tomto oboifu. Bohužel ani vý,sl ech znalců nevnese jasnost do
teoret,ick3Tch z ákladů metapsychologie, p:sychol.ogové budou popírati jasnovidectví a připouštěti toliko možnost telepatie, znalci
pOl sitiv~sté budou ujišťovati, že obojí jevy js ou r·e alitou, jež jest
stokráte potvrzena zkušeností, ač exaktně ji nelze prokázati.
I rozhodnou otázku skutkov.ou, zdali a pokud obvil1.ěný právem
se mohl aspoň domnívati, že má zvláštní psychické schopnosti,
ať tyto již exis,t ují či nikoliv, bude třeba dáti znalcfull k vyjádře ní. Zodpovědění její bude zpravidla souhlasné s postavením,
jež ta ' která ls kupina k metapsychickým jevům zaujímá. Positivisté obviněnému přiznají dohrou víru, negativisté ji poprou .
. 3. Rozhodnutí trestní věci, došlo-li k podání taloby či trestního návrhu, může si soudce, jak Ise to za podobného skutkového
základu 'zuč·ast-é <lJěilává, znu,čn.ě ullelhčitL ZPII:Olstíobžialova,ného·
s' poukazem lia lstanoviska znalců , diame1trálně se rozcházející,
takže 11Je,b~ ltč,ini'ti b~zpeč:l1á ·z.j.iJštěn:i, tedly 110[1 liquret, anébo, in
cuubljo benjg.niuls. Svědomitý, ,~Ioudbel však! podl1'olbií v I a, s' t ní ID u
zkoumání posudek znalců, jenž mu jest pouhým vodítkem, a provede tot,o zkoumání ve spojení se zkoumáním žalovaných skutků
a ostatních výlsledků pnhodního řízení a na tomto podkladě
múže dospěti k .samostatnému názoru. Takový Is oudce zajis,té si
předloží ot.ázku: jest možné, aby někdo, kdo má jinak značnou
inteligenci, s,e' právem mohl dJQmnívati, že nalezne osobu dávno
po hř e,f,tova,nou, prJ'r zav:ra;ždlěnou, v l,e1
s'e z,a k:opall1otl, z·a 10.000 Kč,
ač toho nejmenšího nepodnikl k jejímu nalezení, ani když
později k tomu byl vyzván a -ač ani v jediném pfípadě .svoji
zvláštní tvrzenou schopnols,t í neobjasnil trestného činu? Jest
mlo'žné, aby byl přes.v1ědčen o zvlášt.ních svých schopnos.tech
člověk jinak vy,s oké inteligence, jenž za značnou odměnu řekne
někomu, kdO' se ho táže po pachat.eli určité krádeže, zcela všeobecně, že pachateJem j-est ten, jejž má t.ázající v podezření?
V čem v 'ta,stně p[·oj,ervuj.í se zvlá,štní 'SiCh:OIPil1JO!Slt~, kldyž chudé těž,ce
tuberkulOlsní šičce telepat. za 150 Kč řekne, že jest zdráva a že
se na vánooe provdá? Tak,o,v ým způsobem múže soudce při rozhodování otázky subjektivního zavinění post.upovati 'samostatně',
aniž se dá zatáhnouti do teo'r etického sporu, ležícího mimo vědu
trestního práva. Dosud v praks.i to dopadlo tak, že .soudce se
při konání hlavního přelíčení i při rozhodování v ě ci dal zatlačiti
na vedlejší kolej a ztratil .se zřetele věc hlavní. Jest docela dohře
možné, ž·e za výjimečných předpokladťl lze i při naznačeném
zkoumání ,s kutkové otázky dos,pěti k popření subjektivního za-
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vinění, pak ovšem postup a výsledky tohoto zkoU111ání musily
by býti nále,žitě zformulovány. S.oudy v německé říš~ v hoře,jších
velikých pr00eisech odůvodnily zprošťující výrok tím, že nelze
v.ylou6iti, že obžalovaní skuteon:ě věřili ve Is,chopno,sti, které si
píikládali. Toliko litol1l~i;ický slo ud považ,o val za nutné v rozsudku vys10'v iti "při vší op ait,r n os,t i , že obžalovaný má určité 7áhadné Is,c hopnosti", ačkoli vý'sledky průvodního řízení nijak nestačily, aby způsobem na,p rosto bezvadným takové schopnosti
mohly býti zjištěny. Litoměřický krajský Sloud mimo to výs10i V11ě
zjrstil, že osoby, Meré ,se na obžalovaného, obracely, šly k němu
co j as,n o,v i d c i, že jim co j a,s n o v i d ,e c dával vysiVě,tlení
a 00 jas no v i de c se dával odměňovati. Méně bylo by více
v tomto případě, zejména uváží-li se, jak tajemník obžalovaného
po ukončení pr,ocels u odkryl celou podstatu jasnovidectví obžalovaného, vy loživ ji co' výsledek kombinaee a vzájemných
ls,t ivých úmluv.
4. Jednání osob, jež neprávem předsHrají skutečnosti
pod 1. uvedené v úmyslu, aby uvádě,ly jimi osoby v omyl a
mámily z, nich peníze, nutno pod~aditi pod obecnou skutkovou
i)odstatu podvodu dle § 197 tl'. z., na Slovensku, p'okud by takové jednání nebylo pouhým př~stupkem dle § 79 přesto ~ák.,
pod skutkovou podls tatu § 379 čl. V zák. 1878, v Něme:clut
§ 263 tl'. z'. K pojmu lis,t~ ve smyslu záik,ona treMlf1ího roku 1852
se podle rozhodnutí lmsa,čního Is,o udu nevyhled<ivá, aby bylo
"k docíiliellú oklamá~1á. U'žito zvlálš,t ní l1!ámahy a, umění a a,by sniad'
byl uveden v pohyb složitý aparát klamných pl'IOIstředkú. I údaje
samy o ,sobě indiferentní dos,a hují povahy lstivosti, pakliže jsou
vypočteny na oklamání důvěry, jež jes,t založena na skuteč
nlols te,ch k]ama"jiíJciIm: vytV'ořell~Ý'clh a neh jle mu 'Wláim.~"ch a ji:mi použitých". Trestní zákon 1852 má však pro tento plipad ještě
speciáltií ustanovení v § 201 lit. b), jenž zní: "Kdo, zneužije slabého rozumu (Schwachs~nn) jiného pověrečným aneb jinakým
lis tivým zaslepováním na jeho aI'1eboosoby třetí ško-c1u." Při vý.·
kladu pojmu "Schwachsinn" nutno poukázati na výklad Finge·
rův 7), dl,e něh:o:ž poj,em "Schwachsinn" neznamená stav pato··
logický, nýbrž menší úsudek (Einsicht), rozumový vývoj, jenž
má v z,á[l'ětí" Ž 1 s' dlÚ'ty'čal'ál 'o,w ba, pOiV'ěr:eičnrým aJ1Jeib lstivým z,aJslep'o~
váním může být oklamána (jež by vůči jiným osobám nebylo
vhodným prostředkem oklamálú). Jak jíž nahoře podotknuto,
setkáváme ISB právě v kruzích zaos,t alých a méně cenných s obět
mi tak zvaných tel,epatů. Pkldpůrně dala by ,se uplatúovati ještě
skutková poCLstata § 201 d) tl'. Z.

7) Finge,r: Strafrecht, II., strana 631.

