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Poznámka ke dvěma dopisům prof. Koláčka.*)
Sděluje J. Sobotka.

Do svých vzpomínek na Koláčka nepojal jsem vůbec
ničeho, co by se nezakládalo na zaručených údajích nebo faktech;
sestrojení vlastních dedukcí z nich jsem se zásadně vyhnul.
Proto mne výtka, již mi zde dodatkem p. prof. Dr. Boh. Kučera
ve své vlastnosti jako redaktor fysikální části Časopisu činí, do
jisté míry překvapila. Obsah vzpomínek byl mu po velkou řadu
týdnů před uveřejněním * znám; byla tudíž možnost domnělé
omyly odstraniti, což bych, uznav je, již z pouhé piety ke Ko
láčkovi nerozpakoval se učiniti, čímž by se bylo také předešlo
každé polemice, která se mi v tomto Časopise vůbec a v daném
případě zvlášť nezdá býti vhodnou. K této poznámce jsem byl
pohnut okolností, že považuji vzpomínky toho druhu za bezcenné,
nejsou-li spolehlivé.
Chtěje se pokud možná vyhnouti všemu osobnímu, neuvedl
jsem plné znění žádného z přístupných mi dopisů Koláčkových;
z jednotlivých dopisů lze mnohdy, je-li to vůbec možno, souditi
na karakteristické rysy jenom za pomocí příslušných dopisů
osob druhých. Dodávám ještě, že ze svého styku s Koláčkem
jsem u něho nevystihnul zvláštního zájmu na popularisaci věd
exaktních, ale naopak pamatuji se, že některé populárně psané
články toho druhu nazýval žertovně „dětskou moučkou"; avšak
cenné publikace všeobecného, informativního nebo kulturněhistorického rázu sledoval rád, ani belletristickou prosu nevyjímaje.
*) Implicitní výtku p. prof. Dra. J. Sobotky odmítám. V důvěře, že
článek jeho je diktován pouze pietou k zesnulému, dovolil jsem na dotaz
p. prof. Dra. K. Petra, aby byl autorem dán přímo do tiskárny. Sám jsem
jej poprvé Četl teprve ve ^lomené korrektuře, v níž je obtížno prováděti větší
změny, ku kterým ostatně p. autor přes své ujišťování, soudě dle případů
analogických, sotva by byl ochotným. Na každém -slově svého článečku
trvám.
Kučera.

Poznámka redakce: U článku p. AI. Bezloji na str. 61. byl nedo
patřením opominut citát O. Z). Chwolson-E. Bergx Lehrbuch der Physik,
III. sv., stř. 474* a násl., o kteroužto knihu se článek částečně opírá.

