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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Victus
interruptus
Chudnutie je iba zdanlivo ťažká vec. V skutočnosti musí byť
ľahká, lebo zaručených receptov na chudnutie je nekonečne
veľa. A všetky sú vedecké.

.d

ôležité je nikdy neprestať veriť, aj keď sa realita a zdravý
rozum vzpierajú. Tak napríklad z pozorovania reality je
jasné, že sacharín a iné umelé sladidlá spôsobujú obezitu (všimnite si, kto ich používa – tuční ľudia!), ale neslobodno prestať veriť
v opak. V skutočnosti sa rôznymi systémami na chudnutie zaoberali ľudia už v antike a ešte skôr. Tak napríklad taký Atkinson (viete – žiadne uhľohydráty, iba bielkoviny a tuky) nič nevynašiel, veď
samé mäso bez chleba žrali už pračloveci, alebo (tak som sa dopočul vo filme) gladiátori. Je tiež jasné, že aj prvými vegánmi museli
byť pračloveci v čase, keď žrali len korienky a rôzne bobule (nie
tie, ktoré žerú dnešní kulturisti).
Zatiaľ to nik o ňom nevie, ale jeden z prvých priekopníkov moderných vedeckých redukčných diét v starom Ríme bol Lucius Annaeus Seneca (mladší). Bol filozofom, básnikom a politikom, ale predovšetkým stoikom. Nič iné mu v tých časoch ani neostávalo. Zhýralá manželka cisára Claudia Messalina ho nemala rada, lebo jej povedal, že má faldy a mala by chodiť na aerobik. Po jej smrti ho cisárova druhá manželka Agrippina vymenovala za vychovávateľa
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jej syna, budúceho cisára Nera. Ten mal neovládateľnú túžbu neustále sa obžierať a Seneca na neho vymýšľal rôzne diéty, z ktorých bol zasa Nero natoľko smutný, že mu do smrti zostal sklon skladať básne, hrať na lutnu a spievať. Najradšej pri požiaroch. Vždy,
keď si malý Nero išiel naložiť tretí tanier, Seneca mu ho uchmatol.
Túto metódu nazval victus interruptus – prerušená strava. V jeho zápiskoch sa našla typická poznámka, že táto metóda je, pokiaľ ide
o chudnutie, podobne nespoľahlivá, ako už dávnejšie známy coitus interruptus, pokiaľ ide o otehotnenie. Ostatne, malý Nero potom chodil lašovať do kuchyne, kde dojedal hory zbytkov z cisárskych hostín, ktoré Seneca označoval s nechuťou ako victus relictus.
Obmedzený úspech metódy victus interruptus priviedol bystrého Senecu k metóde delenej stravy, ktorú nazval victus divisus.
Nedelil ju podľa obsahu na trebárs proteíny, tuky či uhľohydráty,
ako to robia dnešní teoretici, ale jednoducho: keď doniesli tomu tlstnúcemu papľuhovi stravu, rozdelil ju na dve polovice a jednu poslal späť do kuchyne. K tejto už skutočne účinnej metóde pribudla
časom aj ďalšia, ktorú nazval victus praetermissus či victus omissus – vynechaná strava. Malý Nero jednoducho nedostal večeru
a, keď išlo do tuhého, ani obed (victus relictus dal Seneca z kuchyne odpratať). Skúsenosti s Nerovým stravovaním spísal Seneca do
spisu s názvom Victus intrerruptus, divisus et omissus paedagogicus,
ktorý sa, žiaľ, nezachoval vcelku. Zachovala sa z neho iba veta, s ktorou si dietológovia nevedia celkom rady: „Auribus frequentius quam
lingua utere“, čo znamená „používaj častejšie uši než jazyk“.
Vzhľadom na zvláštnosti, ktorými sa vyznačoval v dospelosti Senecov chovanec Nero, to môže znamenať všeličo a nie iba to, že je
často výhodnejšie držať zobák a načúvať, než rozprávať. Ale ako
rada je aj to dobré. Je zvláštne, že Nero všetky tieto veci Senecovi
tak dlho trpel. V roku 65 Senecu nakoniec prinútil k samovražde,
údajne pre jeho účasť na Pisónovom sprisahaní, ale my tušíme, prečo to v skutočnosti bolo. Rimania veru vedeli, čo s autormi zaruz
čených diét.

