
jejich pokusy (prováděné někdy na jediné osobě) byly příliš krátkodobé, 
jen 30—40 dnů. Při delším pokusu na vlastní osobě při denním přívodu 
bílkovin 41 g zjistil Süßkind těžké poškození sil a zdraví. Naproti tomu 
ukázaly pokusy i s čistě masitou potravou za jinak normálních okol
ností úplnou mělkost theorie strusek. Chittenden při svých pokusech 
užíval jako pokusné osoby H. Fletschera, který asi v době světové války 
založil zvláštní vlastní sektu žvýkačů.

Ž v ý k a č i se domnívají, že zvláště vydatným žvýkáním (flečrová- 
ním), které se stává přímo obřadem, dosáhnou daleko lepšího využití 
potravy, čímž prý si mohou dokonce až na polovinu snížiti obvyklou 
dávku potravin. Že správné žvýkání a slinění potravy značně napomáhá 
trávení, avšak nadbytečné žvýkání nemá žádného smyslu, tím méně 
úsporného, netřeba, myslím, zvlášť vykládati.

Barevné střepy.
Sirény. Motiv sirén, démonických bytostí lákajících lidi do záhuby, přešel 

do světového umění a názoru od Reků. Nejstarším známým a klasicky nejvý
stižnějším svědectvím jsou známé verše XII. zpěvu Odysseje. Slovesný i výtvarný 

vývoj představ o sirénách došel zasloužené pozornosti, vždyť už i antičtí literáti 
se jím zabývali a pochybovační alexandrijští učenci dokonce zaznamenávají velmi 

realistický výklad, že prý totiž sirény nebyly nic jiného než svůdné hetéry, lá
kající k sobě plavce. Kořeny motivu sirén jsou ovšem trochu hlubší a lze se 
jich aspoň částečně dobrat rozborem nejstarších literárních zpráv; výtvarné pa

mátky pro tento účel mnoho nepomáhají, protože vyjadřují hlavně jen vlastnost 
sirén jako démonů smrti. Z líčení v Odysseji a jinde vysvítá, že sirény jasně a 

zvučně zpívaly a tento zpěv neodolatelně lákal poslouchajícího plavce; když se 
přiblížil, utišilo se moře a vítr, plavec zapomněl na všechny strasti a starosti; 
sirény ho oslovovaly jménem a znaly všechny jeho slavné činy. Prostý rozbor 

vede k zajímavým poznatkům: sirény lze potkat jen za nesnadné plavby ve vzdá-

Siréna jako démon smrti 
(obraz na řecké váze).

Odysseus a Sirény 
(malba na řecké váze).
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Duše nebožtíkova v podobě Sirény 
(řecký relief z Egypta).

Siréna
(řecká mramorová soška).

lených končinách. Při setkání s nimi jsou velmi silné a příjemné vjemy sluchové, 

které utlumí všechny běžné představy i vzpomínky, zejména pokud jsou prová
zeny pocity starosti, odpovědnosti, strachu atd. ; jen o sobě Samém slyší lákaný 

plavec a o svém běhu života.
Byla tudíž představa, že setkání se sirénami uvádí plavce do zvláštního stavu 

vnímání, odchylného od normálního, a podlehne-li mu, musí zhynouti. Domi

nující sluchové vjemy za současného otupeného vnímání ostatních smyslů jsou 
dobře známým zjevem psychologickým i íysiologickým. Každý ví, že na př. při 
usínání nejdéle reaguje na vnější popudy sluch. Při poměrně nepříliš dokonale 

vyvinutém sluchu u člověka ve srovnání s jinými smysly lidskými a zejména při 
srovnání s bystrostí sluchu většiny zvířat, jde patrně u člověka o atavistický zjev. 
S touto „bdělostí" sluchu souvisí i živost sluchových přeludů, která doprovází 
zejména prudké otřesy organismu. Mohli bychom porovnati prostonárodní zkuše

nost, která zná stupňování od „zajiskření v očích" při náhlém insultu, až k tomu, 
že „slyšíme andělíčky zpívat“. I v tomto lidovém zpívání andělíčků je cosi po
dobného antické představbě o zpěvu sirén: organismus vysunutý přílišným anebo 

náhlým utrpením z normálního vnímání reaguje libou představou.
Také další složka motivu sirén je dobře pochopitelná. Necitelnost k pravidelným 

popudům a zapomnění na to, co tvoří obvyklou náplň života. I tento stav se vy
skytuje při velkém oslabení organismu, vysokých horečkách, přílišné únavě. A ko

nečně i třetí složka, v mythu o sirénách vyjádřená tím, že prý sirény každého
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oslovily a připomenuly mu důležité okamžiky jeho života. S tím se nápadně 
shodují zážitky lidí, kt eří se octli na pokraji smrti a byli zachráněni: v kritickém 
okamžiku jim proběhl rychlou zkratkou ve vzpomínkách celý život.

Jest tedy pravdě nejpodobněji mythus o sirénách jen rozvedením zážitků, které 
zakusili plavci v málo známých nebo zvláště nebezpečných mořích, když přemíra 

únavy vyčerpala jejich organismus, až se dostavily sluchové halucinace a vyba

vování vzpomínek na vlastní život. y
Bolení hlavy je snad nejběžnější příznak nemoci a obtíž tak obecná, 

že lid bolení hlavy považuje za běžný příznak života, neboť se o mrtvém vy
jadřuje — toho už hlava nebolí. Nicméně bolest hlavy nepostihuje každého, a 

jsou jedinci, celkem velmi vzácní, kteří si v okamžiku smrti mohou říci, že je 
hlava ni kdy nebolela.

Ale ač je tato obtíž velmi běžná a obecně se jí nepřisuzuje význam, může 
býti příznakem počínajících velmi vážných onemocnění, stejně jako může býti 

pomíjející bezvýznamnou obtíží, která mizí po jakémkoli protihorečnatém prášku. 
Právě pro tuto ošemetnost této obecné obtíže lékař vždy, když k němu přijde 
klient s tímto steskem, je na rozpacích, co se z toho vyklube, a když pacientovi 
předepíše napoprvé bez podrobného vyšetření nějaký jednoduchý prostředek, 

je to jenom proto, aby předčasně nemocného nestrašil. Sám je zneklidněn skoro 
vždycky, neboť má na mysli Thomayerovu knihu Úvod do drobné prakse lékař

ské, kde tento autor v celé stati vypisuje, co vše se může z bolení hlavy vy- 

vinouti a za ním skrývati.
Bolení hlavy může provázet! jako jediný nemocnému zřejmý příznak zánět 

ledvin, může býti signálem, že roste mozkový nádor, může ohlašovat: duševní 

chorobu nebo chřipku, tyfus, angínu, spálu a celkem každou infekční nemoc. 
Může provázet: poruchu trávení v žal udku, nebo pokročilý zubní kaz, může býti 
vyvoláno zánětem čelních a čelistních dutin (sinusitio), může býti konečně pří
znakem lehké otravy kysličníkem uhelnatým atd. Na konec může býti také pří

znakem samostatného onemocnění, které mizí po několika hodinách bez následků, 

a když jsme čtenáře postrašili předchozími řádky, můžeme mu pro útěchu říci, 
že tento poslední případ je daleko nejčastější.

Bolení hlavy je zpravidla vyvoláno zvýšeným tlakem v lebeční dutině, kde 
toto zvýšení tlaku dráždí vnímavé nervy v mozkových plenách. Zvýšení tlaku 
v lebeční dutině může býti vyvoláno nemocemi vyjmenovanými a jesle mnohými 

jinými. Za příčinu obecného bolení hlavy se považuje křeč cév, které vstupují 
skrze lebku do její dutiny. Tato křeč působí pomalejší výměnu tkáňového moku 

uvnitř lebky, a tím stoupání jeho tlaku. Dlužno však říci, že tyto poměry patrně 
nejsou tak jednoduché, neboť některé bolesti hlavy jsou neuralgické povahy, to 
jest jsou provázeny bolestivostí některých nervových vlákeni vystupujících z lebky 
ven, na př. nervu trojklanného. I zde se však někteř í lékaři kloní k názoru, že 

jde původně o křeč cév, neboť právě neuralgické bolesti většinou mizejí po po

dání léků, které rozšiřují cévy.
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