
dějů, v nichž se přibližujeme poznání 
výstavby hmoty.

Dva francouzské objevy otvírají 
nyní nové dalekosáhlé možnosti. Šéf 
pařížského vědeckého filmovacího 
ústavu Mareyova, Lucien Buell, sestro
jil komoru s otáčivým objektivem, jíž 
lze fotografovat sto tisíc snímků za 
vteřinu. Při normální rychlosti na
táčí přístroj asi devadesát pět tisíc 
snímků, ale Buell natočil už také ně
kolik filmů hmyzího letu nebo letu 
střely z ručníce, při nichž dosáhl ma
ximální hranice sto tisíc. Sotva ohlásil 
tento rekord, už byl zase překonán 
vynálezem plukovníka Libessarda, vo
jenského inženýra ve filmové labora
toři Národního ústavu pro vynálezy a 
vědecké badání, který nevěděl o Buel- 
lových pracích a nezávisle na nich se
strojil filmový přístroj, který pracuje 
stokrát rychleji než Buellův. Tak se 
zvětšují při zpomaleném promítání 
zlomečky času jako se zvětšují ultra- 
mikroskopem nepatrné hmotné částeč
ky. Při promítání se zvolňuje pohyb, 
nafotografovaný Libossardovým pří
strojem, asi dvaačtyřicettisíckrát a na 
příklad fotografovaná střela z ručnice 
se pohybuje v zorném poli na promí
tací ploše jako lezoucí moucha a za 
ní vyskakují chvějící se bublinky 
vzdušných vírů. Libessardovi také šlo 
hlavně o filmování zkoušek s novými 
modely zbraní. vh.

Mausoleum J. A. Komenského v 
Naardenu. Dne 8. května 1937 byla 
v Naardenu slavnostně a za hojné 
účasti se strany československé i ho
landské otevřena a veřejnosti odevzdá
na hrobní kaple J. A. Komenského, 
upravená vkusně i representačně 
z části bývalého valonského kostela. 
Touto slavností se po vnější stránce 
uzavřela dlouhá a pohnutá kapitola 
našeho národního, od převratu pak 
státního vztahu k místu posledního 
odpočinku jednoho z největších Evro
panů a Čechů. Když se otázka uctění 
místa posledního odpočinku J. A. Ko
menského stala po převratu časovou, 
byly zprvu rozpaky o nejvhodnějším 
způsobu. Vědělo se totiž, že Komen
ský byl pohřben v naardenském va- 
lonském kostele, a po r. 1870, když 
se na veřejnosti objevily staré hrobní
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rejstříky, poznalo se i číslo hrobu: 8. 
živý zájem projevovaný s české stra
ny platil jak přesnému místu hrobu, 
tak i zajištění zbytků hrobu a zabý
val se i otázkou případného zajištění a 
lepšího uctění pozůstatků; valonský 
církevní sbor totiž zanikl r. 1820 a 
kostelík po rozmanitých osudech slou
žil kasárenským účelům, jsa rozma
nitě upravován. Pátrání po přesné 
poloze hrobu Komenského bylo ne
snadné; podrobný místní výzkum ne
byl možný, udržovalo se houževnatě 
podání, že při kterési ze stavebních 
úprav byly hroby vůbec vyprázdněny 
a krom toho divnou úlohu hrál dla
žební kámen s vytesanou osmičkou, 
po velkých oklikách získaný Národ
ním museem v Praze spolu s doku
menty, jež měly dosvědčiti, že prý 
kdysi tento kámen označoval hrob 
č. 8.

R. 1928 vydal v Praze amsterodam
ský lékař R. A. B. Oosterhuis, velký 
ctitel Komenského, obšírnou českou 
knihu: Jana Amose Komenského
poslední útulek a hrob (Holandsko a 
Naarden), v níž důkladně probral vše
chno, co se týkalo pohřbu Komenské
ho, osudů jeho hrobu a naardenských 
památek. Když pak se i z české stra
ny studiemi Vonkovými, Hendrichový- 
mi a jiných přispělo k ujasnění roz
manitých otázek, ukázalo se, že hro
by v bývalém valonském kostelíku ne
byly zničeny — v tom měl Oosterhuis 
plnou pravdu — a že je možná zá
chrana hrobu a snad i pozůstatků. 
Tehdy uzrála myšlenka proměniti část 
bývalého kostelíka v mausoleum Ko
menského. Po úspěšném jednání s ho
landskou vládou (příslušná část koste
líka je nyní postoupena čsl. republice) 
pracovalo se od r. 1929 nejprve o po
všechném zjištění polohy hrobů a po
tom, když arch. Stan. Sochor a prof. 
dr. J. Matiegka dospěli k přesvědče
ní, že hrob č. 8 byl v druhé řadě na 
kraji u severní stěny, soustředilo se 
pátrání na tento hrob, jenž byl celý 
prozkoumán a ze tří koster spodní 
určena jako pravděpodobné pozůstat
ky Komenského, označena a znova 
pietně uložena odděleně od ostatních 
pozůstatků. Popis těchto prací vyšel 
pod názvem „Zpráva o výsledku pátrá
ní po hrobě J. A. Komenského a jeho



tělesných pozůstatků“ (Praha 1933) 
z péra Stan. Sochora, Jindř. Matiegky 
a A. X. P. van den Broeka.

V tonato spise jsou velmi podrobně 
popsány i zobrazeny kosti přičtené 
Komenskému; ovšem identifikace 
kostry, neni-li podporována souhlas
nými svědectvími jinými, je vždy pro
blematická. A tu jest litovati, že 
ostatní část výzkumu nebyla provede
na, anebo snad popsána, do té po
drobnosti, že bychom nemusili miti 
pochybností. Snad vnější okolnosti 
způsobily, že nebylo lze prozkoumati 
aspoň první skupinu hrobů soustavně
ji, aby se zjistilo, do jaké míry vůbec, 
či aspoň do jaké doby, jsou hrobní 
rejstříky spolehlivé a byly-li hroby 
vůbec — při stísněnosti místa — tak 
přesně oddělovány. Autoři „Zprávy“ 
museli sami připustit, že v rejstříku 
jsou omyly, zvláště u pozdějších 
pohřbů. V hrobě, který oni označili 
jako hrob 8., měl býti nad Komen
ským pohřben spisovatel Brouwerius 
van Nidek a nad ním, kapitán Louis 
Guerre, muž aspoň 601etý: avšak 
svrchní kostra v hrobě Komenského 
náleží podle odhadu Matiegkova a je
ho holandských kolegů mladíkovi 20- 
letému, nejvýše 251etému. — Lze-li se 
jako dalšího důvodu pro ztotožnění 
lebky dovolávati portrétů, je poněkud 
ne jisto; některé velmi závažné námit
ky uvedl prof. dr. V. Suk (Naše Vě
da 1935, str. 237 an.). Zjišťování těles
ných ostatků je vždy velmi nesnadné,
i když jsou mu okolnosti příznivější 
a jde o osobu s nápadnějšími a zná
mými tělesnými znaky; lze si připo- 
menouti na př. rozpaky při hledání 
Schillerových pozůstatků v hrobce vý- 
marských měšťanů, třebas že k tomu
to hledání došlo už za 21 let po bás
níkově smrti a Schiller se vyznačoval 
mohutnou kostrou.

V části naší veřejnosti vzbudily ne
snáze spojené s identifikací Komen
ského hrobu a kostí nesprávné míně
ní, plynoucí z názoru, že určení ostat
ků bylo hlavním a jediným cílem zá
jmu o naardenský kostelík. Je ovšem 
pravda, že možnost uctíti nepochybně 
zaručené pozůstatky těla Komenského 
byla zcela přirozenou touhou vyvěra
jící ze zřídla citu oddanosti a také tro
chu z pochopitelné zvědavosti, jež je

věčným průvodcem úcty velikánů. Jsou 
však meze lidského poznání a okolnost, 
že bylo lze jen s určitou pravděpodob
ností, nikoliv s naprostou Æ nevývrat- 
nou bezpečností označiti tělesné pozů
statky Komenského, nesnižuje nijak 
význam naardenského mausolea. Ne
jde přece o fetišistickou úctu k jedné 
lebce a několika kostem, nýbrž o trva
lou formju uctění duchovního veliká
na, jehož filosofické a paedagogické 
myšlení nejen že má ještě i dnes co 
říci lidstvu, ale svítí mu ještě i do da
leké budoucnosti. Zcela správně byla 
proto řešena úprava hrobní kaple vy
tvořené z polygonálního kůru a jedno
ho pole lodi valonského kostelíka. Nad 
místem, kde spočívají — ať už v kte
rémkoliv hrobě — ostatky Komenské
ho, je vybudován věčný, pietní, obsa
hově hluboký a umělecky vkusný pa
mátník, symbolisující lidský osud a 
stěžejní složky díla Velkého Poutníka. 
— Opravu hrobní kaple navrhl arch. 
dr. Lad. Machoň, umělecká výzdoba 
je dílem J. Horejce, K. Štípla a J. 
Bendy. A co opravdu těší, je účast 
soukromých dárců z československé 
i holandské strany, kteří svým poroz
uměním umožnili vybudovati hrobní 
kapli J. A. Komenského tak důstojně. 
Průběh slavnosti byl neobyčejně dů
stojný. Holanďané se hlásí živě ke 
Komenskému a jeho památce, a za
jisté je významným činem, byla-li s 
obou stran s tolikým důrazem proje
vena snaha pracovat úsilně k tomu, 
aby se plnily ideály Komenského po 
poznání pravdy, nápravě věcí všelid
ských a po míru. Veřejné mínění, po
kud je představuje tisk, ukázalo v Ho
landsku větší pochopení pro význam 
naardenské slavnosti než tisk vlasti 
Komenského. γ.

Petříkův fond. Vědeckému snažení 
v čsl. republice dostává se podpory té
měř výhradně z rukou českosloven
ského státu, soukromá podpora vě
deckého badání je zcela ojedinělá. Je 
pochopitelné, že při značných náro
cích na státní pokladnu a při omeze
ných finančních prostředcích státu je 
také tato podpora věnována jenom 
těm nejdůležitějším problémům spoje
ným s vědeckou prací a to ještě v mí
ře značně omezené. Naproti tomu
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