
nější roli ovšem polský červec v evropském obchodě nehrál. Bylť jeho obsah 
barviva menší než u kermesu středomořského a také jeho sklizeň byla daleko 

nákladnější, neboť nasbíral-li ku př. sedlák z Languedocku za den 1 kg kermesu, 
nasbíral sedlák polský za tutéž dobu pouhých 60 — 90 g. To byly tudíž hlavní 

důvody, proč se polská košenila neudržela trvale proti kermesu. Ve východní 
Evropě býval polský červec sbí rán v době kol svátku sv. Jana Křtitele, při čemž 
bývaly zachovávány různé lidové náboženské obyčeje. Odtud pochází také ně- 

mecké označení červce „krev sv. Jana" (Johannisblut). V Rusku byli sbíráni též 
i jiní červci, jako Coccus fragaria, žijící na jahodách, Coccus uvae ursi, žijící na 
ostružinách, a konečně v krajinách arménských Porphyrophora Hamelii. Získané 

z nich barvivo bylo používáno v krajích ruských a nebylo tudíž vy

váženo.
Čí m více ve středověku upadalo barvení purpurem, tím větší byla poptávka 

po kermesu, zvláště když se tento ukázal, že jest barvivém stálým na vzduchu 

a tudíž barvivém purpuru rovnocenným. Když pak Turci dobyli Byzance, s kterýmžto 
městem padly i proslulé tamní barvírny purpurové, nastala doba rozmachu barvy 
šarlatové. R. 1467 zavedl papež Pavel JI. známý červený šat kardinálů, jenž není 
barvy purpurové, jak se obyčejně píše, nýbrž šarlatové. Kermesu bylo odedávna 

používáno v Orientu k barvení koží i hedvábí. Knihy s oblibou byly vázány do 
červené kůže. Veliké oblibě se těšil červený safián a červeně obarvená kůže, 

zvaná maroquin. Turci přímo vášnivě milovali červeně zbarvené koňské řemení. 
Turecké ženy pak rozpouštěly šarlatové barvivo buď v citrónové šťávě nebo ve 
víně, aby si pak roztokem barvily nehty. Kermes býval již ve starověku také 

oblib eným lékem. Antičtí lékaři používali jej k stahování otevřených ran a také 
jím léčili krví podlité oči. Ale ještě více se těšil pověsti jako lék srdce posilující 
a jako takový byl ordinován lékaři až do konce 18. století. Původcem tohoto 

názoru byl arabský lékař Ibn Mássawaih, jenž zemřel r. 857. Kermes byl vytlačen 

červcem nopálovým, jenž poskytuje více barviva, odstínu živějšího. Proto se ho 
dnes v barvířství téměř nepoužívá. Dnes již jen živoří, neboť se upotřebuje jen 
jako barvivo na cukrovinky, k barvení likérů a snad ještě jako barvivo různých 

zubních prášků, poněvadž jest zdraví lidskému neškodný. Ale ani mexická košenila 

se netěšila dlouho slávě a její rapidní úpadek nastal tím okamžikem, kdy r. 1858 

byla německým chemikem A. W. Hofmannem objevena červeň anilinová. Smrtelnou 
ránu jí zasadila r. 1878 objevená barviva azová, která stlačila ceny košenily 

tak, že se její pěsfování nevyplácelo. Dr. Karel Pejml.

Panický strach, panika. Č asto se užívá těchto výrazů v hovoru, 
literatuře i denním tisku. Zdá se však, že se ztratilo u přemnohých porozumění, 
odkud vznikla tato označení; snad k tomu přispívá i nesprávné vyslovování slova 

panický. Tak tedy: původcem výrazu je starý řecký bůh Pan, jehož přítomnost 

byla tušena ze zvláštních pocitů tísně, hrůzy a lidské malomocnosti vůči ta

jemství přírody. 7

123


