
Již po lehkém vyleštění litiny jemným smirkovým papírem poskytla elektronická 

analysa obrazec, který vše vysvětlil. Ukázalo se, že povrch je pokryt vrstvičkou 
deštičk ového grafitu (C), jehož částečky byly orientovány rovnoběžně s leštěnou 
plochou. A jako mazadlo má grafit dvě přednosti : jeho mikroskopické šupinky 

lehce kloužou jedna po druhé a tuto schopnost si uchovávají i za vysokých 
teplot, jaké panují ve válcích spalovacích motorů. Ochranná grafitová vrstvička 

však zmizí časem a litina ji může nahraditi jen na útraty vlastní hmoty, t. j. 
opotřebením těsnicích kroužků. Tak vidíme, proč přidáním grafitu do mazacích 
olejů, „grafitaci", se zabrání opotřebení stroje a prodlouží se jeho život.

Na dvou příkladech jsme ukázali, jaké služby metalografii a technice může 
prokázati důkladná znalost B. vrstvy. Lze očekávati, že systematické studium po
vrchových vrstev různých látek snad odpoví na některé otázky, které klade dů
ležitý a složitý problém korose, tohoto „veřejného nepř itele číslo 1“, jak kdesi 

byla označena. P.

Večeře mathematiků. Jednota československých mathematiků a fysiků, 
nejstaršf přírodovědecký spolek ve střední Evropě, oslavovala minulý měsíc 
75. výročí svého trvání. Při přátelské večeři, pořádané na oslavu tohoto význam
ného jubilea, bylo podáno účastníkům toto

MENU:

Vesmír, galaktický systém, sluneční soustava, planeta Země, 50° 5' sev. š., 
14 11 25'vých. d. Anno LXXV ab unitate JČMF condita.

Posloupnost krmí a jejich kalorická hodnota:

1. The rmodynamická soustava mnoha složek v jedné fázi, t. zv.
polévka (Γ= 310° K).........................................................150±5cal.

2. Vejce à la Mendělejev .... ......................................90 ± 4 cal.
3. Bažant à la Weyr s přílohou nutnou i postačující · 520 + 15 cal.

4. Saccharimetrický dort s emulsí smetany..........................180 Γ 7 cal.

5. Káva se spektrální absorpcí vesměs rovnou jedničce -60 I 3 cal.

Celkem · . . 880 ~h 18 cal.
Nehleď me ani k příliš důkladnému určení místa a k trochu bizarnímu ozna

čení jednotlivých pokrmů. Podáváme tento jídelní lístek čtenářům k úvaze, zdali 

umějí naši páni mathematikové správně počítati. v.

Amazonky. Ve slovesném i výtvarném umění je dobře znám motiv mu- 
žatek pospolitě žijících i bojujících. Z antické literatury nastoupil cestu do pověstí 
i pozděj šího písemnictví různých národů s obměnami celkem nevelkými; i u nás 

známe Vlastu a její dívčí válku. Přirozeně tento motiv tak častý budil pozornost 
a snahu najiti jeho kořeny. Přes velké badatelské úsilí se to dosud zcela nepo
dařilo. Není pochyby, že jako tak m nohé jiné legendy, i pověst o Amazonkách 
vyplynula spojením rozličných prvků; na leckterý z nich bylo s větší či menší 
pravděpodobností už ukázáno. Tak se zdá, že velmi důležitý byl vliv vzpomínek
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na starobylé matriarchální řády, kdysi rozšířené u lidu v oblastech východního 
Středomoří; u Egypťanů i u předřeckého egejského obyvatelstva se z nich za

chovalo několik velmi patrných stop. Avšak na výklad pověsti o Amazonkách 

to nestačí. Neuspokojuje ani jiný výklad, že totiž pověst o Amazonkách je 
jakousi fikcí, vzniklou promítnutím negativních stránek života orientálních a 

řeckých žen do pravého opaku; to je výklad příliš umělkovaný a bylo by ne
snadno přiřaditi jej k antickým „utopiím", sestavovaným — při všech rozdílech — 
přece jen podle urči tého positivního plánu a v časech vyspělého uvažování 

o společenských řádech. Pověst o Amazonkách je však velmi stará a velmi roz
šířená; už u Homéra se připomíná. Velmi příznačné je, že se na rozdíl od 
utopií i náběhů k nim, existence Amazonek chápala zcela reálně, věřilo se, že 
opravdu existují kdesi v končinách u Černého nebo Kaspického moře, odkud 

prý podnikaly nájezdy. Není nic podivného, že i v příbězích Alexandra make- 
donského našly Amazonky místo. I věcní a střízliví historikové velkého dobyvatele 
se o nich zmiňují, byť s určitými rozpaky; v románovém zpracování historie Ale

xandrovy se ovšem o Amazonkách vypravovalo mnohem více a určitěji. Co se 
čte v Pseudokallisthenově románu nebo u Plutarcha či u Pausanie, je tak asi 
poslední podoba pověsti s množstvím druhotných znaků, vyplynulých prostě při

jetím základní these o vyloučení mužů z pospolitého života u Amazonek; odtud 

na př. vyprávění o tom, jak se dávají čas od času na hranicích svého území 
oplodňovati cizinci, a že pak vychovávají jenom dcery atd.

Celkem bez povšimnutí zůstala dosud stopa, která může vésti k poznání jed
noho velmi reálného kořene pověsti o Amazonkách. Slavný lékař Hippokrates 
se v jednom ze svých spisů (o podnebí, vodě a krajině) zmiňuje, že jedna část 
Skythů, to jest lidí, které Řekové znali jako kočovníky v končinách Černého 

moře, má zvláštní tělesné znaky: jsou otylí, mají měkké svalstvo, krátké nohy, 
bezvousé tváře a zvláštní zabarvení pleti. Jde zřejmě o kočovníky s mongoloid- 
ními znaky. Nedostatek vousů a silné ukládání podkožního tuku mohlo snadno 
buditi dojem žen. Tím by se vysvětlilo, jak vznikla představa o „ženách“, pro

jíždějících se na koních po stepi a bojujících. /

lak se dříve pitvalo. Již tři tisíce let před křesťanským letopočtem 
vybudovali Indové lékařství, dnes sice z největší části dávno překonané, ale po
dobající se moderní medicíně v tom, že se vědomě opíralo o anatomii lidského 
těla a o poznatky, získané zřejmě pitvou. V jiných zemích však bránila dlouho 
úcta k mrtvým rozvoji pitvy a lidské anatomie. Až ve třetím století před Kristem 
byla prováděna pitva lidských mrtvol v Alexandrii, za vlády osvícených Ptole- 
maiovců. Ale pak nastává dlouhá přestávka půl druhého tisíciletí, ve které nebylo 
skoro vůbec zájmu o anatomii. Změna myšlení, která nastala vlivem renesance, 

a která obohatila kulturu o vzkříšený vědecký zájem a o smyslové pozorování 
přírody, přivedla opět učený svět k anatomickému bádání a k pitvě. Kolem r. 1300 
byla provedena první pitva v Bologni slavným chirurgem Vilémem ze Saliceta.
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