
v ústavním léčení, měl tlak 135/100 mm Hg. U pěti vyšetřovaných žen stejného 

věkového rozmezí, schizofreniček, byly výši edky o něco vyšší, maxinální tlak 
85 —135 mm Hg, v jednom případě i 145/85 mm Hg (ač u normálních žen tlak 

krevní bývá proti mužům 5 až 10 mm Hg nižší!).
Ve věku přes 60 let pohyboval se maximální tlak krevní u mužů mezi 85 až 

130 mm Hg, u žen mezi 100—145 mm Hg. U pacienta melancholika, který 
byl v ústavě již 32 let, byl naměřen tlak 85/60 mm Hg, u jiného, schizofrenika 
po 33 letém pobytu 90/65 mm Hg. Žádný však z desíti vyšetřovaných pacientů 

nedosáhl průměrných hodnot tlaku krevního, přiměřených jejich věku (160 až 
170 mm Hg), ba ani hodnot normálních (135 —145 mm Hg). Jen dva s krátkou 

dobou ústavního léčení, jeden 4 roky, druhý méně, dosáhli tlaku 140 mm Hg. 
U 3 z 18 vyšestřovaných žen byl maximální krevní tlak 100 105/70, u ostatních 
se pohyboval kolem 120 až 145 mm Hg. Jen u dvou s jednoletým a 3 letý m 
pobytem v ústavě dosáhl hodnot průměrných až 160 mm Hg.

Jsme si dobře vědomí toho, že počet vyšetřených případů je příliš malý, 
abychom pokusy mohli prohlásiti za naprosto rozhodující, stejně jako víme dobře, 

že by se vyšetřování mělo diti za ještě přísnějších podmínek i co se metodiky 
týče i co do přesnosti aparátů a jejich případné kontroly. Nicméně se domní

váme, že jsme natolik vyloučili všechny podružné a nechtěné vlivy na tlak 
krevní, abychom mohli říci, že naměřené hodnoty tlaku krevního souvisí z valné 
části s hladinou duševních pochodů. Některé nahodilé doklady, jako náhlý neklid 

pacientův při měření nebo vzruch, trvající po celý pokusný den, měl za následek 
stoupnutí tlaku krevního o 10—50 mm Hg. (Na př. průměrná hodnota byla 
u jedné pacientky 135 mm Hg a stoupla při neklidu na 185 mm Hg.)

Posoudíme-li výsledky těchto pokusů i velmi kriticky, dospíváme však přece 
k zajímavému závěru, že u lidí, žijících mimo denní ruch, nestarající se o zítřek, 

oddávající se bezstarostnému životu rozumem neobdařených živočichů, kteří ne
činí zvláštních nároků na svůj organismus, na jeho pohotovost, na jeho přesnou 
souhru uvnitř, na stálé napětí v tkán ich a jejich prokrvení, dosahuje krevní tlak 
jen hladiny, naprosto nutné k životu. Ta však nedosahuje hranic krevn ího tlaku 
normálních ani průměrných, nýbrž leží hluboko pod nimi.

ílUDr. Jaromír Lhotský.

Vývoj písma, v I. ročníku Vědy a života seznámili se čtenáři se dvěma 
soustavami písma, jež měly v kulturních dějinách velký význam : s písmem egyptským 
a s předoasijským písmem klínovým. Avšak písmo, kterého dnes užívá svět náležející 
do oblasti evropské civilisace, nepochází ani z jednoho, ani druhého z těchto písem, 
nýbrž se opírá o starověkou hláskovou abecedu, tedy o způsob psaní nesrovna
telně prostší. — Latinka v obou hlavních typech (oblém čili latinském v užším 
smyslu slova, i lomeném) je odvozena z písma starých Římanů ; abecedy slo
vanské, t. j. Konstantinova hlaholice i později upravená kyrilice jsou upraveny 
z řeckého písma byzantské doby. Některé tvary hlaholice se zdají pocházeti 

z písem orientálních. Stará latinská abeceda není ovšem původním výtvorem,
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nýbrž je odvozena ze staré řecké abecedy, avšak nikoliv přímo, jak se do ne
dávná věřilo, nýbrž etruským prostřednictvím. Řecké písmo však také nebylo pů

vodním výtvorem Reků, nýbrž pocházelo v podstatě z hláskového písma západo- 

semitského. Stará tradice, zachycená na př. u Herodota, mluvila prostě o pře
nesení foinického písma k Rekům, a v nové době se dlouho, leckde dosud, 

pokládají Foiničané za tvůrce hláskové abecedy. K tomu však třeba poznamenati, 
že sice západosem ílský původ řeckého písma je nepochybný, a také styk Řeků 

se západosemitskou oblastí prostřednictvím foinických kupců v době, kdy Rekové 

začínali užívati písma (asi v IX. stol. před Kr.), je historickou skutečností, ale no
vější nálezy památek lineárního (čárového) písma u egejského lidu, jehož sídla 
Rekové většinou zaujali, ukazují také na některé nápadné podobnosti se západo- 

semitským písmem. Snad další nálezy a jejich studium ukáží v jasnějším světle 

cestu, kterou se Rekové dostali k poznání písma.
Sláva Foiničanů jako původců rozmanitých vynálezů se v nové době velmi 

zmenšuje. Lepší poznání kulturního života v Přední Asii ukazuje, že Foiničanům 
— dík jejich odvážnému plavectví a rozsáhlým stykům na moři — přísluší spíše 

zásluha o šíření rozmanitých forem předoasijské civilisace než jejich autorství. 
Tak tomu bylo i s hláskovým písmem. Dnes víme, že v krajinách přilehlých k vý
chodnímu pobřeží Středozemního moře a osídlených převážnou většinou kmeny 

západosemitské větve, vznikaly už v první polovině druhého tisíciletí před Kr. 
pokusy o hlásk ové písmo, a to pokusy zcela různých soustav, jejichž vzájemný 

vztah, jakož i případný vztah k sousedním písmům, vzniklým na základě obráz
kovém (hieroglyfy egyptské, chetilské, egejské ; klínové písmo šumerskoakadské) 

zatím zůstává nejasný.
Ze všech těchto pokusů o hláskové písmo převládly dvě hlavní soustavy dobře 

známé z historie i z dneška: typ severní (u Aramejců, Židů, Foiničanů atd. ; 

s ním souvisí řecké písmo) a typ jižní (v Arabii, Ethiopii atd.). Výzkum novo

dobý však nás seznámil i s pokusy o jiné soustavy. Donedávna se vědělo o t. zv. 
sinajském písmu, které mělo asi 25 znaků, a o písmu z Byblu (s více než 40 
znaky). Za posledních francouzských výkopů v Ras ei-Šamra (starověký Ugarif) 
v severní Syrii, byly nalezeny hliněné deštičky popsané zvláštní, dosud neznámou 
soustavou písma o 29 znacích, vyjádřených prostými sestavami klínů. Čím je tato 

nově nalezená abeceda zvláště hodná pozoru, je existence tří různých znaků, 
umožňujících vyjádření a rozrůznění tří různých samohlásek (a, i, u). To je úplná 

a překvapující novina, poněvadž žádná jiná semitská hlásková abeceda této 

schopnosti nemá.
Zdá se, že přes svou praktičnost zůstala ugaritská abeceda omezena jenom na 

místní užívání.
*

pravlasti k Rekům a od Reků 
k mladším evropským národům 
loužiti jazykům velmi rozdílného

Hlásk ová abeceda na své cestě ze semi tské 

přes Etrusky k Latinům, od Reků a Římanů pak 
prošla rozmanitými a hojnými změnami. Musela s
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utváření a potřeb. Nezůstala stejná ani v oblasti tébož národa; kolik je na př. 

známo obměn abecedy u starých Reků, dokud převládnutí jednotného společ
ného písma (t. zv. iónského) nepotlačilo starší pestrou rozmanitost.

Svůj vývoj měla i latinská abeceda, nám zvláště blízká. K Latinům se dostala 
od Etrusků v době, kdy ještě nebyla upravena vzhledem k zvláštním potřebám 

etruštiny, ale přece se vliv etruského prostřednictví ukázal na platnosti někte
rých hlásek. Tak na př. měla tato abeceda tři znaky pro hrdelně hlásky: C = g, 
R—k, Q = k, z nichž první vyznačoval u Řeků hrdelnici znělou, druhé dva 

hrdelnice neznělé. Etruskové však tohoto rozdílu nečinili; znaku Q prakticky 

neužívali a písmeny C Zf vyjadřovali bez rozdílu svou jednotnou hrdelnici. Lati
nové převzali od Etrusků sice všechny tři znaky, ale rozdíl platnosti písmen g a k 
byl už etruskou výslovností zastřen. Po určitou dobu se Latinové drželi etruského 

způsobu psaní, užívajíce písmene C v platnosti g i k : písmenem R pak vý
hradně zachycovali neznělou hrdelnici k. — Latina však rozlišovala přesně g od k, 
proto došlo časem k úpravě abecedy, ale nikoliv přikloněním k původní řecké, 
nýbrž samostatně. Tato reforma, ustálená někdy koncem IV. stol. před Kr. a při

pisována proslulému politiku a řečníku Appiu Klaudiovi, dotýkala se několika 
věcí. Především vynechala z převzaté abecedy písmena nepotřebná jak Z a Φ ; 

na místo vynechaného Z dosadila nově utvořené písmeno <5 v platnosti g. — 
R bylo sice ponecháno, ale užívalo se ho jen při psaní některých starobylých 
slov. Písmeno F (t. zv. digamma), znamenající původně retozubné v, bylo ustá
leno jako znak pro retozubnou dyšnou hlásku f, a konečně Q ponecháno pro pří
pady, kdy hrdelnice doznívala retním zvukem, ale při psaní vždycky k němu při

pojováno 1/ = Q I/ jak je ostatně dodnes zvykem. Měla tedy upravená latinská 
abeceda těchto 21 znaků: A B Ç D F F G HIR LV H 0 P Q R S TV X. — /a [/zna

menaly podle okolností i u nebo j v. Když pak postupující kulturní hellenisace 
obohatila latinu o řecká slova, nastala nutnost uvažovati o způsobu jejich psaní; 
šlo zejména o to, jak vyjádřiti souhlásky přídešné, pro něž měla řečtina zvláštní 

znaky, pak z a y. Postupovalo se tím způsobem, že se aspirace vyjádřila připo

jením H k základnímu znaku, tedy GH, PH, TH. Spřežka C/Y je obecným dědic

tvím u všech národů, užívajících latinky, kdežto PH se udrželo jen v pravopise 
některých jazyků (na př. angl., franc., něm.), ustupujíc jinde (v češtině, italštině, 

španělštině, nordických jaz.) písmenu Λ ač toto znamenalo původně zvuk jiný; 

srov. slova filosofie, fysika, Filip atd.
Písmena Y a Z byla však do latinské abecedy nově přijata a zařazena na 

konec. Do latiny ovšem vešla též některá řecká slova, v nichž se vyskytovalo 
řecké písmeno tť, ale to se vyjadřovalo — jako dodnes v přepisech — spřežkou 
PS; jen za císaře Klaudia byl učiněn pokus ustáliti místo této spřežky zvláštní 
samostatný znak, ale tento pokus se natrvalo neujal, stejně jako pokus zavěsti 

nové písmeno pro zvuk mezi i a u, a rozlišiti u od v. —

Avšak ani po úpravách nevyhovova la lati nská abeceda zcela, jako ostatně 
žádná hlásková abeceda nezachycuje přesně zvukovou platnost jazyka. Písmeno
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zachycuje hlásku a je psáno stejně, i když hlásku vyslovujeme v různých se

skupeních různě. Bylo tomu tak i v latině; na př. neznělá hrdelnice C = k se 
nevyslovovala zcela stejně před e, i jako před a, o, ale trvalo velmi dlouho, než 
se vývojem jazyka dospělo k takovému rozlišení, jaké nacházíme v románských 
jazycích a v mluvené latině středověké. Vyslovování Sk ipio, Lukius, Kikero a 
pod. néjsou školní vtipy, nýbrž historické faktum, dosvědčené nejenom soudobými 
starověkými přepisy latinských jmen a slov do řečtiny i pravopisem latinských 

lidových nápisů. /.

Aristoteles, Agassiz a sumec. Aristoteles a Ludvík Agassiz, dva 
přírodozpytci, jejichž životy byly odděleny dobou dvaadvaceti století, se ve svém 

díle vzájemně doplnili zajímavým vědeckým problémem, jenž sice není nijak hlu
boce důležitý, ale jenž je názorným příkladem, kterak vědecké poznání navazuje 
na doby nejstarší a že není všechno překonáno, co je staré. Předmětem tohoto 
problému jsou zvyky některých sumců. Aristoteles totiž zanechal mezi svými četnými 

spisy také soubor pozorování o životě zvířat. Mezi jiným jej zajímal též způsob 
života ryb. Tak popsal podrobně, jak se množí sumec v řece Achelous, dnešním 

Aspropotamu, ústícím do moře naproti ostrovu Ithace. Samička prý naklade jikry 
na kořeny a lodyhy rostlin v mělkých vodách a opustí je. Péče o jejich další vývoj 
se ujímá sameček, jenž hlídá primitivní hnízdo čtyřicet až padesát dnů a odhání 
ryby, které by jinak jikry sežraly. Vyhloubí v bahně nebo v písku mělkou jamku, 
která je mu operační základnou. Rybáři prý znají tyto zvyky a využívají jich při 
lovu. Sumčí hnízdo poznají podle víření vody, jež nastává, když samec zahání 

škůdce. Seberou rostliny, na nichž lpí vajíčka, a sumec pluje věrně za nimi, až 

je chycen.

Toto Aristotelovo vylíčení bylo považováno do nedávná za nesprávné. Žádný 

ze známých druhů sumců totiž nemá takových zvyklostí životních, jako sumec 

popsaný Aristotelem. Myslilo se, že si Aristoteles při pozorování nepočína! dosti 
kriticky a že podlehl budto omylu, nebo rybářské latině. Ale byl to právě Ludvík 
Agassiz, jenž svého antického kolegu plně ospravedlnil. Tento švýcarský zoolog 
a geolog, tehdy (1897) působivší na Harvard College v Bostonu, zkoumal zvyky 
amerických sumců a objevil, že sumeček Amiurus nebulosus, dnes běžně pěsto
vaný také u nás akvaristy, si počíná při hlídání mlá dat zcela tak, jako sumec 
Aristotelův. Také u amerického sumečka hlídá jik ry a mláďata sameček v primi
tivním hnízdě. Agassiz sì tedy opatřil několik exemplářů sumce přímo z Aspro
potamu a zjistil, že běží o druh, jenž se nevyskytuje jinde v Evropě a jenž je 
v zoologickém smyslu „nový“, ač byl znám Aristotelovi. Nazval jej ParasHurus 

Aristotelis. (Je zvláštní, že Agassizovo sdělení zůstalo nepovšimnuto evropskou 
vědou skoro deset let.)

Zajímavost tohoto případu je v tom, že živočišné druhy, isolované a rozrůzněné 
vývojem, mohou si zachovati příbuzné zvyky, i když se nalézají ve dvou oblastech 
tak vzdálených, jako je Řecko a Severní Amerika. A zajímavé je i s hlediska
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