
Barevné střepy.
Smrt Kleopatřina. Osud Kleopatry, poslední královny Egypta, obrací 

k sobě v nové do bě stále znova pozornost povolaných i méně povolaných. Zije-li 

někde· v „zemi západní“, to jest v podsvětí, duch Kleopatřin v té podobě a s těmi 
vlastnostmi, jaké přičítali nesmrtelné stránce lidské bytosti královnini egyptští pod

daní, pak si toto „ka“ Kleopatřiny bytosti musí zřejmě počínati se stejným tem
peramentem, jako za dnů života, až ovšem na to, že duch královnin nemůže 
naložiti s posměváčky stejně, jak to dovedla královna živá. Kleopatra byla velký 

a dokonalý pravzor sex-appealu, ale na rozdíl od přemnohých novodobých no
sitelek této vlastnosti vynikala — a to velmi vynikala — duchem: jako chtěla býti 

a skutečně byla královnou své země, byla královnou, jejímuž majestátu ducha se 
musel pokořit každý, kdo se dostal do její blízkosti, jestliže ovšem některým vy

voleným nevykázala Kleopatra u sebe jiné místo; a to dělala se stejnou, neza

stíranou upřímností, jakou se vyznačovalo všechno ostatní její počínání. Byla tak 
velkorysá a povznesená, že ani neměla zájmu na tom, „co se o ní říká“. A tak 

je možno, že se duch Kleopatřin ani nepozastavuje u galantnosti (vědomé, či 
nevědomé ?) tak leckoho z moderních spisovatelů i pisálků, kteří zastavili královně 

běh věku a nejraději by ji vydávali za věčně šestnáctiletou. Zmýlil se trochu 
i Bernard Shaw; rozdíl věku mezi Kleopatrou a Caesarem byl sice značný — 
přes 30 let — ale při Caesarově příchodu do Egypta byla Kleopatra už vyspělá, 
povahou i rozumem vyhraněná žena. O dva roky později, když se usadila v Římě, 

tísnilo se u jejího prahu, co jen metropole světa měla významnějšího, aniž však 
dovedlo královninu pýchu zvlídniti. Kleopatra znala jen Caesara a svého a jeho 
syna Caesariona. Smrt Caesarova ji nezkrušila, jejím osudem se stal jiný Říman, 

Marcus Antonius. Skoro

1 2 let trval Kleopatřin vztah 
k tomuto muži, v němž krá
lovna našla po Caesarovi 

nejenom nástupce v man
želství, ale také důstojného 

pokračovatele v myšlen

kách a činech, jimiž byl pře
tvářen svět. Pád Antoniův 
zlomil v Kleopatře lidskou 
stránku její bytosti, ale ni
koliv královnu. Římu, který
ji znal jako hrdou a vše přezírající panovnici, nesmělo býti dopřáno, aby tutéž 
Kleopatru viděl poníženou a vedenou jako zajatkyni v triumfálním průvodu. V tomto 

psychologickém rozpoložení dozrála v Kleopatře myšlenka na dobrovolnou smrt. 
V jejím způsobu znova a naposled vtiskla svoji rozhodující vůli všemu kolem 
sebe, i vítěznému Oktavianovi a jeho přísným opatřením. Nikdo nevěděl a nikdy

Mince vvdaná v Egyptě na oslavu Kleopatřinu a Antoniovu. 
Na jedné straně obraz Antoniův, na druhé Kleopatřin.
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Hlava Kleopatrina.
(Soudobá plastika, nyní v Londýně.)

nevypátral, jak Kleopatra vlastně ukončila svůj život. Svou sebevraždu ohlásila 
dokonce Oktavianovi, ale přes okamžitá opatření se nepodařilo ji zachránit, aniž 

najiti, jak zemřela. Později teprve se ze dvou nepatrných stop po bodnutí, na
lezených na paži, usoudilo na otravu prudkým jedem. Oficiá lně se dalo kolovati 
legendě o uštknutí hadem, nějak potají dopraveným do královnina vězení. Had 
nebyl však nalezen. Bude patrně potřebí — přes všechno, čím tento námět byl 

slovesnému i výtvarnému umění — odkázati jej trvale mezi legendy. Akutní, rychle 

probíhající otrava hadím jedem po uštknutí je sice možná a dokonce se nazna
čovalo, že byl královně krátce před smrtí donesen košík fíků, mezi nimiž se had 
skrýval. Zapomnělo se však, že spolu s Kleopatrou zemřely dvě její komorné, 
Iras a Charmion. Je velmi pochybno, stačil-li by hadí jed na trojí, hned po sobě 

následující smrtelné kousnutí. Stejně tak lze sotva předpokládali, že by při tak 
prudce probíhající otravě měla jedna z postižených osob vůbec kdy hada od- 

stranit. Mnohem pravděpodobnější je otrava jedem požitým, nebo do těla jinak 
vpraveným. Obojí způsob byl možný, protože královně nebyly odňaty její šperky 

a snadno mohla miti u sebe smrtelné dávky jedu bud' ukrytého v náramku nebo 

prstenu, či natřeného na ostrém hrotu nějaké jehlice. Jedy polknuté mají zpravidla 
účinek méně rychlý než jedy vpravené přímo do krve, některé jedy pak — a to 
platí právě o hadích — jsou zhoubné jenom tehdy, dostanou-li se do krve. Ne
určité stopy bodnutí prý byly u královny nalezeny, ale nepochybně bylo možno 

vpraviti jed do těla bodnutím na místě daleko méně nápadném, na př. v ústní 
dut ině. Nepřipomínají se žádné známky ztrnulosti nebo křečí na královnině tele, 
ani na těle komorných. Jednu z nich zastihli ještě živou ; vrávorala a vědomí se 

jí obestíralo, ale mohla ještě mluviti. Smysl pronesených slov však ukazoval ještě

82



schopnost celkem správné reakce na položenou otázku, ale smrt následovala 
i v tomto případě také velmi rychle.

Lékař nebo toxikolog má nesnadnou práci. Ti, kdo věří — přes všechny nesnáze 

tohoto výkladu — starému podání o uštknutí hadem, stanovili s pomocí zoologů 
také pravděnejpodobnější druh smrtících plazů, o něž může jiti v Kleopatřině pří
padu : uvažují buď o zmiji rohaté (Cerastes vipera), anebo o egyptské kobře 
(Naia haie). Egyptská kobra byla ostatně posvátným hadem, zdobila královský dia

dém a smrt jejím kousnutím by byla pro pyšnou královnu velmi stylová.
Kobří nebo zmijí jed mohl ostatně býti hlavní součástí jedu použitého Kleo

patrou a jejími průvodkyněmi, na př. vpraveného do těla jehlicí. Přes dohady se 
však věda v tomto bodě dosud nedostala a sotva kdy dostane ; královna odnesla 

své tajemství s sebou. (3h.

Niels Finsen a moderní světloléčba. Lidstvo, pokud můžeme 
z historických pramenů zjistiti, uznávalo slunce a léčivou moc jeho světla již ode

dávna. Staří národové, Rekové a Římané uctívali slunce, v něm viděli sílu a 
zdraví. Pro slunění a vzdušné lázně stavěli si zvláštní místa, t. zv. soiaria. Po

dobně bylo léčení světlem slunečním známo i Egypťanům a Inkům. Ve středověku 
kult a význam slunce ustoupil do pozadí. Lidé se halili do tmavých šatů a pojem 

slunce a krásné, bronzově opálené tváře byl zde čímsi neznámým.
Teprve moderní člověk zase chápe léčivou moc svě tla. Bylo to minu lé století, 

kdy se zase počal jeviti zájem o sluneční světlo. R. 1801 objevil Ritter ve slunečním 
spektru za fialovou barvou neviditelné záření, jež bylo nazváno ultrafialové. O více 

než deset roků později Loebe! první poukázal na léčebný účinek těchto paprsků. 
R. 1877 Američané Downes a Biunt zjistili pokusem, že ultrafialové světlo energicky 
usmrcuje bakterie. Koncem devatenáctého století objevuje se na vědeckém fóru 
geniální muž, jenž je zakladatelem moderní světloléčby, jehož jméno, vedle jména 

Roentgen, Curie, stává se nesmrtelným: dánský lékař itieis Finsen. Studoval 
v Kodani, ze střední školy byl vyloučen pro „malé schopnosti a nedostatek energie". 
A tentýž muž je později poctěn Nobelovou cenou za lékařství a je uznávaným 
průkopníkem, který s jed inečnou schopností i energií pracuje na svých objevech, 
ač sám těžce nemocen. Otec Finsenův po neúspěchu svého syna posla, jej do- 

končiti středoškolská studia na Island. Pak se odebral Finsen na lékařskou školu 

do Kodaně a tam také dokončil svá lékařská studia. R. 1892 chtěl se státi ana

tomem, ale osud rozhodl jinak. R. 1893 oženil se Finsen s ingeborg Bais'evovou, 
ženou, jež se stala tichou svědkyní jeho pokusů. Niels F insen počal studovati vliv 
světla na lidský organismus. Svým bystrým postřehem zjistil, že u lidí, kteří jsou 

stiženi neštovicemi, se osutiny na nepokrytých částech těla zanítí, infikují a zhnisají. 
Vinu dával světelnému záření. Snažil se tudíž zabrániti přístupu chemicky aktiv
ních ultrafialových paprsků tím, že nemocné neštovicemi chtěl léciti v pokojích 

temných, kam by vnikalo jen rudé světlo. Požádal o vyzkoušení své methody 
primáře Blegdamské nemocnice v Kodani, ale byl odmítnut a jeho názor prohlášen
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