
kumarìnu, geraniolu a pod. Připravuje se z krystalového cukru, jenž se rozpustí 

v malém množství vody a hustý roztok se invertuje (t. zn. sacharosa se štěpí 

na fruktosu a glukosu) kyselinou vinnou za mírného zahřívání a stálého míchání. 
Sacharosa se zinvertuje až na 8Οθ/ο· Po vychladnutí se aromatisuje silicemi 

nebo přídavkem silně aromatického medu. Aby se zabránilo krystalisaci, přidává 

se 5—107« škrobového syrupu. Umělé medy mají vždy méně fruktosy než glu
kosy a také menší výživnost než med přirozený (asi 2950 kal.). Dobře připra

vený umělý med nebo falšovaný syrupem se smyslovými zkouškami (podle vzhledu, 
barvy, chuti a vůně) dosti těžko poznává. Zkoušení medu provádí se chemicky 

a mikroskopicky; velmi rychle se pozná umělý nebo falšovaný med ultrafial ovým 
světlem (křemencovou lampou), neboť pravý med světélkuje v ultrafialovém světle 

jinou barvou než med umělý nebo falšovaný.

Zárukou bezvadné jakosti medu má býti označení „pravý včelí med“ a uvedeno 
jméno producenta, jenž za jeho čistotu a pravost ručí. V poslední době se uvádí 
do oběhu v nádobách, označených ochrannou známkou včelařských spolků, které 

se v takovémto případě zaručují za jeho pravost a kvalitu. Ing. H. Z.

Co je orfismus. Oficiální kulty řecké a příliš anthropomorfní náboženství 
řeckých básníků nevyčerpávaly celého okruhu víry a představ náboženských, ne

uspokojovaly dosti citově a také ani nezaujaly dosti široké kruhy lidové, poněvadž 
na jedné straně oficiální náboženství vždy nesla na sobě pečeť myšlení vládnou
cích vrstev a na druhé straně „homérské" náboženství nemělo v sobě žádoucí míru 

metafysické autority, jaká se od náboženství žádá. V této potřebě vznikaly orgia- 
stické a mystické kulty. V pohnutých chvílích nebo za stísněné nálady vyvstávali 
i v Řecku věštci a divotvůrci, očišťovafelé a proroci. Jejich subjektivní představu, 

že jsou „entheoi“, to jest proniknuti božstvem, sdílelo s nimi i jejich okolí. Takoví 

entheoi nacházeli pak následovníky a své věřící, zejména když nabyli schopnosti 
vyvolávati uměle stav transu, anebo jej předstírati. Kult Dionysův vzn ikl také 
v tomto prostředí, ale stal se časem příliš oficiálním, ponechávaje příliš stranou 
orgiastickou a mystickou složku — ta pak našla svého uspokojení v orfismu· 
I z orfismu přešlo ovšem leccos do oficiálního náboženství a do filosofických nauk 
(na př. do pythagorství), ale vlastní orfismus žil mimo oficiální náboženství, vy- 
tváře I si svou vlastní filosofii a hlavně eschatologii (nauka o posmrtném životě), 

které byly tradovány jednak ústním podáním a rituálem, jednak i literárně.

Kosmogonická složka orfismu vycházela z představy o záhubě božského dítěte 
(Dionysos-Zagreus), jež se stalo obětí Titanů, jimi bylo rozdrásáno a pohlceno. Jen 
srdce Zagreovo bylo zachráněno a z něho dal bůh vzniknouti novému Dionysovi. 
Anthropologická část začíná vznikem lidí z prachu, ve který byli obráceni Tita
nové, zničení Diovým bleskem: tak má lidstvo v sobě od počátku prvek tifanský 

jako dědičný hřích, a prvek dionysský jako dědičné vykoupení, poněvadž pohlce
ním Zagrea měli Titanové v sobě část jeho podstaty. Prvek božský, dionysský, se 
v člověku uplatňuje jenom ve stavu extase. Když extase přejde, je člověk zase
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pohlcen starostmi a svízelemi života. Ani pozemská smrt neznamená konec, po
něvadž se božská složka člověkova bytí znovu spojuje s titanskou v jinou podobu 

vezdejšího bytí. Tak to postupuje stále: Každé tělo je hrobem bytosti a smrt nemá 
v sobě hrůzy, poněv adž je jenom změnou, která případně umožňuje lepší uplat
nění božské, dionysské složky v novém životě. Spojování dionysského s titanským 
není však nekonečné. Orfikové věřili v možnost, že každé bytosti nastane chvíle, 
kdy se dionysská složka osamostatní od titanské a bytost se stane čistým božstvím. 

Tento vrcholný okamžik je vystižen v t. zv. orfických deštičkách, jež byly porůznu 
nalezeny v hrobech.

Orfikové tvořili kroužky, spjaté věrou v konečné spasení a konající předepsané 
obřady. I v soukromém životě se řídili rozmanitými pravidly: tak na př. nepojídali 
zví recích těl, ba I eckde se dokonce zdržovali i požívání zeleniny, spokojujíce se 

mlékem, medem a sýrem. /

PldČ — prOjCV duševnd. Pláč není jen prosté ronění slz. Ve sku
tečnosti je to komplex dějů, z nichž slzení je jeden z nejhlavnějších. Kromě 
slzení, při pláči stahují se určité svaly obličejové (moldánky), překrví se spojivka 
i kůže obličeje, jsou vydávány určité zvuky vzlykavé, a pod. Uvedené děje ne
musí být vždy pohromadě. Tak známe tichý pláč, pláč bez moldánků a pod., kde 
člověk úmyslně tlumí tyto projevy. Neutlumí však slzení a překrvení spojivky, 

tedy děje, kterých neovl ádá svojí vůlí.
Pláč ve svém celku je projev určitého duševního stavu, hlubokého pohnutí, 

zpravidla nelibě citově zabarveného, jako na př. při bolesti tělesné nebo du
ševní, při smutku, nebo také při zlosti a pod. Známe však i pláč z radosti, tedy 
při citových stavech libých. Ježto je pláč projevem duševna, známe jej zcela 
bezpečně jen u člověka. Novorozenec lidský však v prvých dvou měsících „ne

pláče“, považujeme-li slzení za charakteristický znak pláče. Novorozenec při 
stavech, které u staršího budí pláč, křičí a stahuje obličejové svaly, avšak více 
neslzí, ač vylučování slz je jinak dobře vyvinuto. Zda se vyskytuje pláč jako 
projev duševna také u zvířat, bezpečně nevíme. Brehm popisuje slzení u slona, 
poraněného při lovu. Tennent píše o pláči slona, chyceného a uvázaného. Jsou 
to ovšem ojedinělá pozorování, bez bližších údajů. Známé je však slzení hus 

a kachen, když se jim škube peří na krku před zaříznutím. Mnohá c iti ivá hospo
dyňka vidí v tom pláč husy před smrtí. Ve skutečnosti v takových případech 
pozorovaného slzení, tedy „pláče", nejde o pláč jako o projev určitého duševního 
stavu, nýbrž o zesílené vylučování slz po podráždění určitých nervových drah, 
tedy o reflex, o děj ryze fysiologický a ne psychický, obdobně jako na př. 
padne-li nám něco do „oka". Toliko „krokodilí slzy" jsou projevem duševním, 

jenže ty se vyskytují jen u lidí. Vek.
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