
smrti ma oddělili od těla, nemůže nám toto tělo po jeho návratu pověděli nic, 
poněvadž mozek — ústroj zaznamenávající vjemy, vzpomínky a zážitky ve formě 
paměti, byl pro nedostatek kyslíku mimo provoz. Po návratu vědomí vzpomíná 
si zachráněný na všechno před ztrátou života zcela dobře. J.

Zbožné armády, v pozdní římské a byzantské době se vzájemně pro
nikalo zřízení církevní a vojenské. Od péče, aby vojáci nezapomínali na své 
křesťanství, dospělo se tam, že na př. v X. a v XI. stol. obsahovaly vojenské 
řády odstavce, které se svým obsahem hodily spíše pro mnichy než pro vojáky. 
Nestačilo, že vojákům den začínal a končil modlitbou, nýbrž obřad byl daleko 
složitější. Shromáždění museli provolati nejprv slávu bohu na výšinách, pak zpí- 
vati nábožné hymny; potom se vojenští kaplani modlili a když skončili, volalo 
všechno shromážděné vojsko až stokrát Kyrie eleison, „majíc mysl pozdviženu 
k bohu, bojíc se ho a plačíc". Kdo by byl přistižen ve chvíli modlitby, že se 
jí nezúčastní a dokonce snad dělá něco jiného, dostal bití a byl degradován.

Modlitby byly ovšem předepsány též na pochodu, před bitvou, v bitvě a 
ovšem i po bitvě, zvláště pak po vítězství. Příkazy zbožného počínání (na př. 
nezabíjeti po bitvě zajatců) mísí se však s instrukcemi, přikazujícími nepřátelskou 
zemi pustošiti ohněm, páliti města a domy, ničiti úrodu a krmivo. γ

Ze staré anatomie. Ze staroegyptského písemnictví (lékařského a ná
boženského) je známo obšírné a poměrně dosti přesné a důsledné názvosloví ozna
čující jednotlivé části těla a vnitřní orgány; ukazuje se, že po této stránce byly 
vědomosti starých Egypťanů na úrovni hodné pozoru a uznání i s hlediska novo
dobého. Avšak o souvislosti orgánů a hlavně jejich určení o působnosti měli Egyp
ťané představy velmi zmatené : nevěděli, k čemu je mozek, nerozlišovali svalstva 
od žil, neznali nervů, vaječníku atd.

Tato podivuhodná nesrovnalost se však dá snadno vysvětliti. Anatomické a fy- 
siologické znalosti staroegyptské vyplynuly totiž jen částečně z pozorování těla za 
účelem léčení anebo udržení zdraví; jinak se Egypťané opírali o pozorování při 
úpravě mrtvého těla v mumii. Přesnost anatomického názvosloví souvisela s poža- 
davk em určitosti při zaklínání, jímž se každá část těla při mumifikaci zasvěcovala 
božstvu. Jeden z nejlepších soudobých znalců egyptského lékařství H. Qrapow vy
jádřil poměr Egypťanů k lidskému tělu velmi výstižně slovy: „Egypťané mrtvá těla 
kuchali, ale nepitvali jich." —

Je přirozeno, že empirická znalost lidského těla se doplňovala úvahami. Za nej
důležitější ústrojí tělesné pokládali Egypťané srdce jako zdroj všeho života a sídlo 
všeho myšlení a cítění. Velkým počtem žil je srdce spojeno se všemi částmi těla, 
takže „na mnohých místech povrchu těla bylo možno slyšeti hlas srdce". Je jistě zají
mavé, že ani toto pozorování pulsu nepřivedlo egyptské lékaře k poznání krev
ního oběhu. — Žilami se rozlévá v těle od srdce život, ale také nemoci, a v žilách 
vznikají exkrementy: slzy, hlen, moč, výkaly, ale i sémě; žíly jsou jednak ve spo
jení s nosem přijímajíce vdýchaný vzduch, ale také s konečníkem, kam odvádějí 
své usazeniny.

O trávení a vzniku moče nevěděli Egypťané patrně nic, ale znali potíže žaludku 
přeplněného jídlem a možnost úlevy projímadlem. O děl oze věřili, že je horním 
koncem otevřená dovnitř těla a oplodnění možné na př. i ústy. Oči a uši byly 
v jakémsi vzájemném spojení: hluchotu mohla způsobit porucha oční žíly, slepota 
se dala léčit naléváním kapek do ucha. /
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