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Program Elixíru !
Nevím, kdo byl víc překvapen prvním číslem Elixíru, čtenáři nebo re
dákční rada ... Asi redakční rada. Teprve když jsme měli první výtisky v rukou, uvědomili jsme si, že všechny počáteční překážky padly• Elixír byl přijat příznivě, ozvaly se i pochvalné hlasy.
»

Byly vsak i nedostatky. Prvním nedostatkem byla nedostatečná grafická úprava (přesněji řečeno žádná). Druhou chybou bylo, že jsme neuvedli
datum (neviděli jsme, kdy nám rozmnožovna časopis rozmnoží, a pak jsme na to
zapomněli). Třetím opomenutím bylo, že jsme nepsali o programu a zaměření
Elixíru. Pokusíme se odstranit všechny tři nedostatky - napsali jsme datum,
provedli jsme grafickou úpravu (trošku) a zbývá tedy napsat něco o programu
Elixíru s
~~
Elixír je časopisem studentů VŠCHT a je podřízen celoškolslnómu výboru CSM. Úkolem časopisu je psát o otázkách, které jsou pro nás - posluchače aktuální a zajímavé. Budeme psát o studijní situaci, o kolejích, o mensách
budeme kritizovat nedostatky v přednáškách a laboratorních cvičeních. Budemeli iaít důvod, budeme kritizovat činnost ročníkových výborů, celoškolského výboru i činnost fakult, kateder i jednotlivých odpovědných pracovníků školy.
Použijeme k tomu formy veselé (pokud se nám to bude dařit) i vážné.
Několik stránek věnujeme kultuře a předvedeme krátkými povídkami
a poesií literární tvorbu začínajících autorů. Máme jich na škole dost. Dalším úkolem Elixíru je získat široký okruh dopisovatelů. Chceme, abychom před
každou uzávěrkou měli alespoň tolik článků jako před uzávěrkou tohoto čísla,
kdy jsme si mohli důkladně vybrat. Zatím májne značný nedostatek článků zabývajících se kritikou a článků zabývajících se vysloveně studijními problémy.
Napište nám a přijáte mezi nás — přijSte, abychom vytčený program
splnili.

S. Ing* Hladík vypráví o SSSR

Pozvali jsme si k nám do redakce s. Ing* Hladíka, který před necelými rokem ukončil studium v Sovatském svazu, kde pobyl 5 leta 5 let pro•f-

'

žít v přátelském státe je dostatečně dlouhá doba k poznaní života lidi,
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říká a-, Ing* Hladík» Rozhovorí se a vypraví o kulturním životě sovětských
studentů a o pomoci cizincům, které so jim dostává na každém krcku od spolužáků i od profesorů a asistentů vysoké školy« - Poznal jsem, že sovětští
studenti jsou velmi přátelští, vždy rádi polohou, mají mnoho elánu a žijí
radostným životem - , říká o tom s* Ing* Hladík*
láké kulturní život studentů je v Sovětském svazu mnohem bohatší

a rozmanitějšítnež u nás.« Fakulty mají vlastní orchestry, pěvecké a taneční
kroužky a pořádají mezi sobou soutěže* Kromě toho si studenti organisuji
sobotní večery, na které zvou herce- moskevských divadel« Svůj vlastní program tak zpestřují vložkami vysoké umělecké úrovne. Sobotní večery pak obyčejně. končí tancem» Zajisté by stálo za to; abychom se i na naší škole po-

kusili nějakým způsobem zorg&nisovat volný čas studentu a podchytit mladé
talenty, kterých mezi studenty jo dost - , připomíná

Ingt Hladík*

A protože i letos odjedou no¿lepší studenti naší školy dokončit
, svá poslední léta studií do Sovětského svazu a to ve větším počtu než v mi•

/

nulých letech, dodává s, inženýr na jejich adresu s - Českoslovenští studenti studující v SSSR vždy patřili mezi nejlepší jak v píli tak i v chování a nezbývá než si přát, aby v této tradici pokračovali*
S, Ing. Hladík domluvil- A nás mimoděk napadá myšlenka s
a

I když jsou u nás poněkud' jiné podmínky než mají studenti v Sovětskou svazu, neměli bychom uvažovat o tom, jestli* to, co v kultuře, děláme, skutečně
vyčerpává všechny naše možnosti ? Vždy t i naši studenti mají elán a žijí
radostným životem®

Jde zde tedy o to

jen

c h t í t ,

Sol - Sol
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Padesátépáté výročí založení Studentské vědecké společnosti Leningradského technologického Institutu

Lensověta
\#

LTIL oslavil lonskóno roku 130. výročí svého založení. Noviny
Institutu,

"Technolog", přinášejí v č* 37-38 svého 33. roč. článek I. Vě-

lička, který obsahuje zajímavé úlaje o Studentské vědecké společnosti, jež
byla na LTIL zalomena v roce 1903, tedy před padesátipěti léty. Tehdy se
nazývala jinak, Vědocko-teohnologioký kroužek, a při svém založení čítala
sto sodtudesát dva členů. V roce 1928 měla osm set členů sdružených r osmnácti zájmových sekcích« Dnešní počet členů jo přes tisíc.
V době před p n d

svatovou válkou kroužek pořádal četné exkurse

do průmyslových závodů. V článku so též vzpomíná zájezdu do Bruselu a Londýna v květnu 1910, jehož se zúčastnilo třicet osm studontů. Na rozvoj
kroužku mělo velký vliv mohutné budování průmyslu v SSSR v letech 1930-40,
a zejména v letech po druhé eve/tové válce. Tehdy se Kroužek mění f dnešní
Společnost, která současně nabývá jiného pracovního zaměření. Těžiště činnosti se přesunuje ze zájmových skupin mechanických do zájmových skupin
chemických. Dřívější, spise, vzdělávací Činnost se mění v činnost tv&r&íf
láboratorní. Mnohé ze studentských prací nacházejí upotřebeni v průmysl*.
Zejména v poslední době, v souladu

rozhodnutím strany a vlády o organisa-

ci chemického průmyslu, se toto tvůrčí zaměření projevuješ vybudováním laboratoří, v nichž členové Společnosti řeší úkoly předkládané závody. Společnost vydává od roku 1955 vlastní sborník vědeckých prací studentů. Ji^*
nak soznamuje s výsledky prá*e svý*h členů na vědeckých konferencích, kterých
bylo
dosud
uspořádáno
třináct.
I ^hA • f
- i 5 " ^ ^^
F. Petrů
Ze zpráv tedinickóho magazínu
ŕ

Sovětští vědci objevili bohatá ložiska prvotřídní železné rudy v dosud neprobádaných horách Antarktidy. Zprávu přináší agentura Mezinárodního geofyeikálního roku, která velmi kladně hodnotí průzkumnou práci sovětských vědců v této oblasti.
Pokusy prováděné v Batellově Ú3tavu se sloučeninami india a arsenu naznačuji, že tyt c sloučeniny se mohou uplatnit jako materiály pro výrobu některých
polovodičových zařízení. Očokáv^ se, že materiál bude zvláště užitečný v případech, kde hraje velkou úlohu vysoký elektrický odpor.
4

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z LIBOVÉ TVOŘIVOSTI
V

Datum : pondělí, čtvrtek každý týden
Místo : ateliér

okol* rok s 19..
Turnus s
letní, zimní

ÍJloha : Výroba a uvedení v činnost souboru lidových tanců na vSCHT.

Obecná cast :
viz : J. Jindřich, Erben a j.
Postup práce s
Seženeme stejný počet chemiků a chemiček (shánka chemiků dá větší
práci, proto jí věnujeme větší pozornost), dáme je do ateliéru, přidáme hez
ke lidové písně, instruktora lidových t<-inců a velké množství elánu. Směs
dobře promícháme a než se nadějeme, získáme soubor, který udržujeme

V

9

no st i nahražovánínu pět let činných členů novými.
Naměřeno hodnoty a získané výsledky 2
Soubor na VSCKT vznikl před mnoha léty, žefccž jsme tedy nemohli
být svědky. Jeho vývoj a činnost probíhá ve čtyřech fázích, které se v určitých časových intervalech opakují.
• *

1«

fáze

bývá způsobena odchodem novopečených inženýrů ze školy a tím i
ze souboru a nedostatkem nových členů.

II«

fáze s zbytek souboru provádí agitaci mezi kolegy a snaží se ze všech
sil udržet soubor při životě..
nastal přiliv nových

III. fáze :

v

v

členů* Rozšiřuje se repertoár taneční i písňový« Upevňuje se
kolektiv souboru pořádáním tzv.

"souborových neděli"

cili vy

cházek a výletů do okolí Prahy, chozením na pivo po zkouškách
a pod* Tate fáze- vyvrcholila týdením pobytem na horách.
IV.

fáze : soubor plně rozvíjí svou činnost. Umístil se na druhém místě
v obvodním kole STM (první nebylo udělena) a postupuje do měst'
ského kola« Vystupuje, kde se dá, prostě, je v plném rozkvětu
svých tvůrčích sil

Závěr
Prozkoumáním ekonomických' zákonů vývoje- tanečního souboru na naší
škola docházíme; k závěru, že předpokladem úspěšně činnosti souboru je doste*
tečný počet členů a toho dosáhneme- tím, že se do souboru přihlásíme také
-

MY (hlavně, chemici).
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Jak oe stravují chemici ?
( Průzkum jídelníčků v kolejní jídelně, )

Mladí lidé, u nichž se dokončuje tělesný vývin, musí pamatovat
na vydatnou a správnou výživu. Tu zaručuje jedině pestrá a rozmanitá strava,
•

^

dostatek bílkovin: mléčných a dostatek syrového ovoce? a zeleniny. Zajímalo nás, jak se stravují chemici a potravináři a zda jejich
strava odpovídá moderním požadavkům správné výživy. Provedli jsme proto
orientační průzkum a rozbor jídelníčkuj můžeme přitom ukázat na některé nedostatky v kolejním stravováni a současně podat návrhy na jeho- zlepšení.
i

Z polévek poměrně málo jsou uváděny polévky mléčné a zeleninové.
Ovšem u zeleninových polévek je třeba etále pamatovat na zachována biologické hodnoty zeleniny, t.j. teprve do hotové polévky přidávat čerstvou ze*leninu. - V kolejním stravování je třeba propagovat daleka větší konsummléčných jídel, rovněž tak více syrového ovoce a zeleniny, jakož i brambor. V létě by se hodil mléčný puding s ovocem. - Rovněž tvarohová jídla by se
měla dostat někdy na program (vdolky s povidly a tvarohem, škubánky s tvarohem nebo mákem, nudle s tvarohem a kompot a pod.).
K obědu, kde je maso a knedlík, nehodí se již lívance, nebo koláč,
ale vhodnější by bylo jablko či jiné ovoce. - Knedlíky by měly být z 50 %
bramborové, nikoliv stále houskové. - V zimním a předjarním období mají být
podávány častěji syrové saláty. -

Chvályhodné je zařazování rybího masa do

jídelníčku, rovněž tak by byly vhodné rybí pomazánky. Jaké je poučení pro studenty z tohoto orientačního průzkumu jídelníčků ? Vedle společného úsilí o zpestření jídelníčku musí se každý jednotlivě a denně starat o doplnění některých důležitých potravin, zvi. pak Píléka,
syrového ovoce a ev# zeleniny. je se kolem 1/2 litru denně. -

Norma pro spotřebu mléka u mládeže pohybu-

Poněvadž spotřeba mléka v kolejní jídelně je

minimální, musí každý pojídat k snídani a k svačinám- denně skoro 1/2 litru
mléka, byí v různé formě (bílá káva, jogurt, ev. sýry). - Denně je třeba
konsumovat alespoň jedno jablko či jiné syrové ovoce-, dále trochu čerstvého
másla. Výborný je též med. -

- 6 Tí
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Nevyplatí se šetřit na výživě* ale vyplatí se každému ušetřit na
cigaretách a alkoholu, ktorý přináší telu velmi pochybne, vlastne jen toxické bal orie.
Závorem je třeba ještě připomenout, že při sestavování jídelního
lístku nesmí rozhodovat jen záliby strávníků v některých jídlech anebo zamítavý postoj k jiným jídlům-. -

Mladé lidi musíme zámerne vychovávat k

sadánr. správné výživy (pestrá a rozmanitá strava), tedy i k jídlům, na která
nejsou zvyklí anebo která zpočátku nemají rádi.

Dr K.

Zajímalo by vás, co tomu říká s. Emmer, vedoucí naší mensy/ Nás také a těžíme se, že jeho článek budeme moci uveřejnit v některém z příštích čísel»
Redakce«

. Všimli jsme si na škole ....
Podívejte sena prostor před naší prodejnou® Jak tento prostor vypadá večer nebo brzo ráno ? Papíry od hořčice- a salámu a salátu so válí po zemi
a na stole. Nebylo by dobró investovat trochu peněz a udělat z toho nepohodlného, nepříjemného a hygienicky závadného místa moderní, útulný koutek, který by dobře representoval školu ?
-ler- '
Jak to vypadá na chodbách v suterénu ? Tria již několik let loží různá strojová zařízení, kteiá nikomu neslouží, ale* překáží při doprave do skladů a
laboratoří. Tyto stroje byly vyneseny z místnosti, kde je dne& Gigant (to
už je- hezkých pár let), ale dosud nikdo; nerozhodl, jak s těmito veterány
naložit. Bylo by užitečnější odvézt je do sběru, než aby kazily rzhled chodeb a překážely.
-lerAsi před rokem bylo v místnosti č. 37 zazděno okno«, Když jsem poukázal na
to, že v místnosti nebude možné dýchat a že zařízení bude- hnít, bylo mi řece
no, že na tom nelze nic měnit. Před nedávnem přišel zedník & seká okno; aby
se tam dala aspoň ventilace. Zajímalo by mne, jestli u dalších místností
(pro hořlaviny) se bude postupovat stejně,
Šindler
V přízemí vpravo a v druhem patře vlevo jsou vystaveny "exponáty" propagující výrobky příslušných specialisae-í* "Exponáty" jsou zaprášené, nevkusně
upraveno - v každé skříni je 10 kg exponátů a ani špetka aranžérského umění.
Navrhuji zrušit tyto museální sbírky nebo nahradit je výstavkou v moderních
vitrínkách (ale i v tře h se. musí utírat prach)«
-efk*-

Sláva mu - on je pasák
Mám velkého. bratra a ten studuje chemii* Říkal, že u nich vo škole mají školní časopis, tak ja j3om si teda myslel, že bysem do toho časopis
su něco napsal, protože mě to baví a u nás časopis nemáme. Ale nesmite to
říkat bratrovi, že jsem to psal já, protože oix by mi nedal na lístek do biB

jáku a ještě by mě 3bil» Naše maminka říká, že bude inženýrem, ale já tomu
stejně nevěřím, protože Eva (to je ta, jak jsem je vystopoval v parku, když
se objímali) říká, že je hloupý* Ale on, možná ani tak hloupý není, protože*,
má doma velkou spoustu knih a nechtěl mi je půjčit, že prý to pro mě není.
Já jsem mu ale jednu ukradl«, Na štítku bylo napsáno "Mineralogie" a pak měla
ještě jeden název s "Srdce z kamene". Ale nebylo to vůbe^ o minerálkách, ale
jak t:a spolu žili a hrozně so milovali.

/
\

Všechny knihy má zabalene v modrém papíře, aby si všichni mysleli,
že se učí, do čehož se mu nikdo nesmí plést. Když si večer zaleze do kouta
pod lampu o, čte si v modrých knihách, maminka říká, abysem byl ticho, že se
VláSa učí? a já víra, že so vůbec- neučí, ale čte* o tom, jak se pořád líbají.
V úterý a v pátek chodí domů hodně pozdě a říká, že má ve škole praktická
cvičení. Ale on nemá vůbec praktická cvičení ve škole, ale s Evou v našem
:

parku, a umí to moc dobře

jako je to v tó knize, co jsem mu ji ukradl.

Ve svem stole má str asi lanský nepořádek, a když mu to maminka
chtěla uklidit, říkal, že to někdy uklidí sám, aby mu do toho nešahala, že
by tam mohlo něco bouchnout, dynamit nebo tak něco. Já jsem tam jednou tajně vlezl, ale není ton vůbec dynamit, ale spousta fotografických papírů, fotografií, co nesmí nikdo vidět a lahvičky &> různými nápisy, co jsme ještě
Ve škole nebrali. líěkterá voněly jako rum.- co si ho leje strejda do kávy,
ale byly na tom nalepeny černé smrtě, a zkřížené hnáty; což mě překvapilo.
Pak má ještě moc sonsační pláží; .-o strašně smrdí, ale nechce nový, ačkoliv
je plný velikánských děr o Já j3em ho stejně jednou pozoroval, když si tam
ty díry' dělal takovou vodičkou a když jsôm se ho. ptal, co to dělá, říkal,
že to čistilo

Někdy k nám chodí Jirka Bendů, co taky bude inženýrem a Vláäa říká, že se spolu učí, ale já jsem jednou vpadl do pokoje, když se zapomněli
zatočit a oni pili z takových lahviček se zobáčkem tu voňavou vodičku s černou smrtí a hodně kouřili, což má Vláďa od maminky zakázané.

- 8 -'
'Letos v lednu ale četl hodně) a takových velikánských knih, co raňlý
q r"

1 V,

divné obrázky a Vlada si je pořád čmáral a mně se vůbec nelíbily. Asi nejaký
y

brak, jak říká tatínek,, protože mi jo Vláda klidné půjčil. Ale pak jel na hory, a já jsem už musel jít do ¡školy a on přijel až za týden a byl velice opálený a říkal, že má školu až ve středu.
Mně by se velice líbilo, abych byl student jako Vlácía a budu taky
inženýrem, budu mít hodně knih taky v modrém papíře, .strašlivě děravý pláši
a lahvičky se smrtěma, ale z těch velikých knih bych nečetl, ty bysem ani
nechtělo
Ve čtvrtek bysem vždycky přišel jako Vláďa za vojáka a praštil bysem maskou do kouta a mluvil bych sprostá slova a měl bych delší prázdniny
a bylo by to senza.
Kluci od nás z ulice> by chtěli dělat námořníky nebo letce, ale já
asi budu inženýrem*? Určitě budu inženýrem jako bude* brácha.
-kam-

EľERAK POVSTANE MEDIKYSLEN SLUČNOVODY
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Tedy takta povstane. Že nevíte co je to mědikyslen slučnovodý ?
To je přece vodan mňc "nnýc A kdyby přesto někdo nerozuměl řeči našich chemických předků, prozradím vám, že jde o rovnici vzniku hydro xydu mě Sňaté ho.
Oni naši cheiid 3tí předci před sto lety psali vůbec znamenitě. Tak
K

třeba můžete čís~; s Samoprost je blavek způsoby větřité, s vodíkem dává kysen : strašnou blavovkn

- což značí, že kyan (dikyan) je plyn, s vodíkem

dává kyselinu kyanovodikovou.
Jinde se v^olý poměr autora-k vědě projevil i takovýmto zlidštěními :
"Síra a mň<5 sloučily se tu v jedno:, to v míře určité

- itS (lat. Cu^S). Ony

se sloučily tak vroucně, že přitom jedno i druhé svých předešlých vlastností
pozbylo; jedno, v druhem
¿
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Tyto výňatky jsou z knihy tohoto názvu ; "Navedení k lučebnictví h H li • H'

H

I

••• H

" Hj

pro hospodáře, řemeslníky, nastávající lékárníky i vůbec pro každého, kdo
cestou vlastního zkoušení snadno i lacino, v přeužitečné vito vědě vzděiati
11

se chce.

**
Autor velmi svérázně, dělí prvky. Nekovy jsou jednak živočné s

kyslík K, vodík V, dusík D, uhlík U, dále zápal čivé, t. j. sira S, kostík Ko.

Pak sem patří solodějci % chlor Ch, jod, brom, ka.zík Kz, blavek Bv, takže
BuCh

je dvouchloren buříkový, což jest chlorid manganatý. Poslední z neko-

vů jsou stoklivci : bledík B1 (bor), křemík Kř.
Lehké kovy mají tři skupiny*. Jejich názvy jsuu pravými skvosty
našeho jazyka.

I 1 Luhovci s draslík Dr, sodík So, japík Ja (lithium).
II : Palužci : vápník Vp, baryt, strontík, hořčík Hř,

III s Trupelcis hliník Hl.
I těžké kovy mají tři skupiny. Patří sem qVs10 jiné buřík Bu (mangan), äajsik Da (kobalt), broník Bn (nikl), kadmík Kd, cín C n, ceřík Ce, olovo 01, visma Vi, měd M, rtut H, stříbro St, zlato Zl, platina Pl, paladík,
duzík (iridium), osmík, rusík Ru, žestík (molybden), barví k Bv (chrom;),
surmík Su (antimon), otruch Ot (arzén)o
ir.

Kysně dělíme rovněž do tří skupin. Mezi kyseliny patří třeba dus5

5

5

novka VK.DK (lat. H0IJ0 ), ko stovka KoK (kyselina fosforečná), bledovka
3
\
3
B1K (kyselina boritá), křemenka XřK a jiné.
Druhou skupinu tvoří kysně vodíkové, kamž se řadí solovka, po vě•

decku vodíko-chlorina*

•

- Třc3tí jscu kysně, živočišné. Zde sluší připomenout

vlnovku VK.V. 0 ní se praví : "Víncvka čili kysen vinná vypadá zcela jako
nějaká sůl, ona se hlatí v kosých sloupečkách, jest na vzduchu stáiá i chu,ř

ti velmi kyselé.

*

'

Velmi krásné jsou na^vy některých sloučenin s sířen rtutitý RS
(HgS), sirnatka (S0p); sirnovka (S0,J, vodík~aiřinai VS (sirovodík), dveuhlan
#
2
f
draalenný DrK.2UK + VE (potaš), čpěv neboli pjnoniím. berlínská modř čili
é

blaveno-blavenec železitý, skalice zinčenná = síran zinčenný čili bílý nlc3
kamínek, otrušnatka OtK (arsenik)*
Kniha obsahuje i organickou chemii. Ta se však podobá dnešní ještě
#

J.

méně. Mimo jiné se zde dozvíte i o tom, jak uvařit maso zaručeně do měkká a

- 10 - '
kterak sobě připravit! kořalku. Též se tnm mluví o zprysknatění olejů prchlýoh.
Na konci knihy dal kterýsi podnikavý pražský kupec otisknout cev

nik potřeb pro chemiky© Bylo možno dostat vše od banatky za 4 krejcary az
po knihu prozíravého papíru na cezení, Čtenář v tom jisté poznal banku a
filtrační papír«
Ještě několik názvů prvků, které už ani před sto lety nebyly běžné a pocházejí
zřejmě,
od
Svat.
Pressla
s
merotík
(baryum),
sladík
(beryliip
um), cirkormík, ytřík, ladík, nebesík, ruměník, solík (chlor), brudík, chaluzík (jod), švaboly chvořík, župel, voník, kolumbík, chasoník, strábík, kallk.
-vhA ještě malou poznámku s rovnici v záhlaví článku jsem sestavil podle tehdejších vzorcu sám. V celé knize, která vyšla v roce 1853 a jejímž autorem je*
F.S. Kodym, není ani jediné rovnice»

K0UZEĽNE DOBRODRUŽSTVÍ

Nevím už přesně, jak jsem se tam dostal« Pamatuji se jen, že mne
silná ruka jara vyvlekla z koleje a smýkla mnou někam do spleti uliček pražského hradu. Zmámen doteky provoněného větru a vodopády zlata, jež se tříštily o gotické věžičky a arkýře, vpotácel jsem se do jakéhosi průjezdu a
tu stál přede mnou ten muž s paletou v ruce a ostře řezanou, tolik známou
tváří. Ale hlavní byly jeho oči, sotva tušitelné v bronzové tváři, tolik lákající a tolik přikazující« &31 jsem za těma očima, za tím laskavým a zase
přikazujícím pohledem o*««»«,
•

V modravém stínu háje sedí v trávě dva milenci«, Světlo roz-

ptýlené korunami stromů poodhaluje její zádumčivou tvář, z níž vyzařuje tiv

i

1

I

_J *

"

c

_

ohý ušlechtilý klid zbožnované ženyo.o... Renoir, Milenci. Opatrně odcházím,
abych neporušil ticho prosycené láskou. Ztrnu před sinalou tváří zavražděné
na Cbiu, pokynu odhodlaným tvářím pařížských barikád, a pomáhám neznámé ženě nést těžké břemeno ulicí. Nohy mi klesnji pod tou tíhou a tak ji opouštím,
nobeí mi z dálky pokyne hladina malého Richetova rybníčku, jiskřící sluncem.

« 11 %

t

4

*

Osvěžen douškem křišťálové vody brouzdám se spolu s Courbetem mnlkým potůč-

kem k prameni, lačně vdechnu slaný závan chmurného Daubigniho moře. Náhle
se obloha vyj shnila a v ranními slunci vesele jiskří rosou vypraný vzduch.
Spolu s Pissarem se dívám do namodralé hloubky sve.ží zahrady. Obratím se a
náhle je večer, zářící dveře se přede mnou rozlétly a já zmámen« vpadám právě doprostřed parketu« Páry krouží ve víru tance, orchestr hraje melodie;
z Orfea a absintom zavoní jméno Lotřec-Toulouse. Pobudu chvíli v tom tanečním veselí, a pak se obleky kouře- vyderu na čerstvý vzduch. Tu náhle mám
před očima, podivnou síí různobarevných skvrn. Ustupuji, přivírám oči a stal se zázrak. Z mlhy přede mnou až neskutečně plasticky vystupuje přístavní mol» s> parníkem a kolejnicemi, ubíhajícími do dáli. Přistupuji blíže,
mlha se opět zavřela a v pestré mozaice čtu jméno Seur«vt.
•

/

Obrátím se a tu zazní tony krásné, šílené symfonie jiskřivé atmosféry a slunečního jasu» Stojím na úrodných stráních Jižní Frrjicie^, přede
«

mnou nedozrálé žitné pole q, modrými květy plevele, v pozadí svítí domek
žlutou střechou ve skupině nafialovělých cypřišů, v modravých liniích dálek
tušíš; svahy, lesy, pole*... jsou chvíle, kdy se za šílenstvím skrývá ohromný,
drtici cit giganta, A to
velký člověk, malíř Vincent Van Grogh.
i

Po chvíli se mi podaří odtrhnout od toha chvějivého poledního žárUj toho podivného světa strhujícího svou zemitostí a prostotou, abych se
Plcas&ovýma očima podíval do zákonů prostoru. Přede mnou je viadukt, stroze
vystupující v jednoduchých hranách, ale je to podivuhodná synthesa nt^kolika
- 4

-

4•

r*'

—i I Lj t

J ' ~ •• • A

'— _ '—

_ m * ..

pohledů. Tvořivá ruka neviditelného obra skroutila, zlomila kámen, aby h*
podřídila myšlence^. Chce sa ti přít, bránit se, ale po chvíli poražen a
okouzlen cítíš tu plastičnost prostých linií.

Vracím se zpe-t kouzelnými světy v náručí ránu, mezi krásnými
postavami Rodinových soch, až náhle stojím op^t v tom úzkóm průjezdu, před
sebou strohé rysy Josefa Mánesa. Plase nu. poděkuji pohledem a pak ryklo~
pýtám na ulici*

—1

I
0

Do čela mě udeřil proud jarního slunce a vzduch voněl jakousi
neznámou nadějí. Hladil jsem očima malý prostý nápis Národní galerie a
věděl jsem náhle nějak určitě., že so seci brzy zase? vrátím.
Kříž
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