
z hmoty neživé, anebo byl sem přinesen s jiné planety. První nauka odporuje 
tvrzení, že vše živé pochází opět jen z živého, druhé nauce odporuje neodol- 
nost živé hmoty k absolutnímu chladu. Avšak nové výzkumy učinily průlom do 
řad odpůrců obou theorií. Tak byly objeveny virusy některých chorob, které 
nelze spatřit ani silným mikroskopem a jen ultramikroskopem byly zachyceny. 
Některé z virusů pak, jak se zjistilo, krystalisují. Dosud nebyla známa žádná živá 
hmota, která by krystalisovala, a proto máme tu první případ, kde „neživá" hmota 
krystalická má vlastnosti hmoty živé, t. j. množí se a má vlastnosti bakterií, anebo 
kde živá hmota krystalisuje. Zde jsme na hranici živého a neživého. Není tedy 
zcela vyloučena možnost, že zvláštním seskupením neústrojných a ústrojných lá
tek, vznikl takový primitivní krystalický život, z něhož pak, jak nás to učí vývo
jová theorie, se tvořil dále život další, složitější. Avšak i druhá theorie, tvrdící, že 
život byl k nám přinesen z meziplanetárního prostoru, ukazuje se v poslední 
době býti méně nesmyslnou, nežli j akou se zprvu zdála. Je totiž známo, že ně
které bakterie a jiní příslušníci jednodušší říše rostlinné, když jejich životní pod
mínky se zhorší, utvoří spory, v nichž přečkají nepříznivé údobí životní. Tyto 
spory jsou velmi odol né k suchu, k teplu, k desinfekčním prostředkům a také 
k chladu. Nově pak byly popsány spory, které vydržely určitou dobu i v teku
tém vzduchu, tedy v chladu, blížícím se absolutnímu chladu. Je-li pak zjištěna 
možnost, že určitá živá hmota snese chlad meziplanetárního prostoru, není už tak 
nesmyslná myšlenka, že sem byla dopravena, na př. s meteory. Zde ovšem někdo 
namítne, že meteory padají na naši zemi rozžhavené, takže vše živé by na nich 
muselo shořet. Avšak moderní meteorologie učí, že padá-li meteor na zem, ne
svítí jeho žhavá hmota, nýbrž okolní vzduch. Meteor sám se nerozžhaví. I při
kročili někteří vědci k pokusu zjistit, zda na meteoru nebo v něm je nějaký 
život. Tak vzali čerstvě spadlý meteor, jeho povrch očistili, vyžíhali plamenem, 
ponořili jej do silné kyseliny, pak do silného louhu, do velmi účinných desin
fekčních látek, aby tak povrch, který přišel do styku se zemí, zbavili všeho ži
vého. Nakonec jej rozdrobili a kousky jeho dali na živné půdy, na kterých se 
pěstují bakterie. A hle, vyrostly tu kultury bakterií. Meteor choval život v svém 
nitru. Takto byl přinesen důkaz, že meteory mohou být roznašeči života mezi
planetárním prostorem, a že tedy touto cestou i k nám přišel a snad ještě při
chází nový život. Zkoumá se nyní, jaké to mikroorganismy, zda se už u nás 
vyskytují, či se tu objeví nový život, který na naší zemi ještě není? Vek.

Obchodní knihy. Běžné názvy v obchodním účetnictví, ještě hojnější 
před zavedením moderních pomůcek, ukazují zřetelně na původ ve zvyklostech 
italských kupců. Jejich počátek je však mnohem starší. Tak už starořímští obchod
níci a peněžníci užívali soustavy záznamů a účtování, od které se podstatně ne
lišila prakse středověkých a novověkých obchodních domů italských a těch, jež 
byly jinde v Evropě organisovány po italském způsobu. Ve starém Římě byla 
známa „prima nota"; říkali jí „adversaria" a byl to jakýsi pokladní deník, kam se
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zaznamenávaly postupně všechny položky. Asi jednou za měsíc se přenášely 
záznamy z adversarii do hlavní knihy (liber nebo codex rationum). Nejdůležitější 
knihou však byl „codex accepti et expensi“, bilanční kniha, v níž se obrážel 
— anebo aspoň měl obrážeti — přesný stav majetku, pohledávek a závazků. Věsti 
tuto knihu bylo povinností závaznou zejména pro všechny, kdo se zabývali ve
řejným obchodováním; údaje knihy byly průkazným materiálem při soudech, proto 
se musely psáti pořádně a knihy pečlivě uchovávati. /

Je člověk zcela suchozemský! Život je tak těsně vázán na vodu, 
že se ani suchozemští tvorové nemohli odpoutati zcela od vodního prostředí, 
z něhož vyšli kdysi na souš. Ani člověk nežije ve skutečnosti v prostředí suchém, 
neboť mezi vzduch a naše živé tkáně je vložena po každé aspoň tenká vrstvička 
vody v různé podobě. Naše kůže se sice stýká se vzduchem přímo a je tedy 
opravdu útvarem „suchozemským", ale ta část, která tento styk obstarává, není 
živá. Je to zrohovatělá vrstva pokožky, složená z buněk chemicky změněných a 
odumřelých a chránící vlastní živé tkáně před stykem s atmosférou. — Naše sliznice 
dýchací sice je ve styk u se vzduchem, ale zase nikoli bezprostředně. Sliz čili 
hlen, který ji pokrývá a dal jí i jméno, je vlastně voda s malou příměsí solí a 
sliznatého mucinu. O krytí sliznice vlhkým povlakem pečují zvláštní žlázky, roz
troušené všude ve sliznici a polévající ji stále vodou v této podobě. Když za
jdou následkem zánětů, stane se sliznice opravdu „suchozemskou“ a je pak stále 
chorá, jsouc ustavičně drážděna přílišnou suchostí. — Zbývá oko jako útvar krytý 
živou, neodumřelou tkání a stýkající se se vzduchem. Ale i zde je vodní vrstva 
v podobě slz. — Není tedy na našem těle vůbec živých částí, které by byly 
vystaveny za normálních okolností opravdu suché atmosféře. Vodní bariéra, ležící 
mezi živými tkáněmi a vzduchem, je sice velmi tenká, ale také velmi účinná a 
naprosto nezbytná pro zdraví. Je tedy náš organismus vlastně pohřížen jednak do 
mrtvého obalu (pokožkového), jednak do jakési vodní lázně mikroskopické tloušťky, 
kterou si sami vyrábíme a stále s sebou nosíme. Je to nezbytný ústupek a relikt, 
vynucený dávným dědictvím a vzdálenou spojitostí s dobou, kdy byl život vůbec 
jen ve vodě. ß

Nemagnetický nikl. Ze všech známých prvků jsou za obyčejné teploty 
ferromagnetické jen železo, kobalt a nikl, nepřihlížíme-,i k některým výjimkám u vzác
ných zemin. Pro svůj ferromagnetismus mají tyto prvky značný technický význam, 
zvláště železo. Také nikl je dosud nezbytný v elektrotechnickém průmyslu, a to 
spíše ve slitinách s jinými kovy než nikl čistý. Jsou to na příklad slitiny se že
lezem obsahující až 80 procent niklu nebo známá slitina na výrobu trvalých mag
netů sestávající z železa, niklu a hliníku. Ale technická prakse potřebuje hodně 
přístrojů neferromagnetických (nemagnetických), jež nesmějí být naprosto ovlivňo
vány v blízkosti ferromagnetických předmětů. Z hospodářských důvodů a také 
proto, že takové přístroje mají větší mechanickou pevnost, dávala se dosud 
přednost přístrojům zhotoveným ze slitin železa, poněvadž se poznalo už dávno,
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