
368 Yěda a národnost

Leži pňede mnou kniha pňísně vědecká a ryze odborná,
a k tomu z vědního odboru, v němž jsem laikem, nedávno vy-
dan foliant Naukg o lékaísltént poltlepu a poslechu od univ. pro-
fesora Ladislava Syllaby (nákladem Bursíka a Kohouta), která
ve mně Znova rozdmychala myšlenky léta a ]éta mne znepoko-
jující, myšlenky dot;ikající se základních otázek po smyslu vě.
decké práce pro národnost a lidství, po poměru vědeckého díla
k osobnosti badatelově a k tvorbě kulturní. Jest to zásluha to.
hoto velikého díla, hlavrrě jeho pi'edmluvy a části historické,
obírající se duchy rriznylch národností, od Auenbruggera pňes
Corvisarta, Laénneca, Stokesa, Škodu k Weilovi, a karakteri-
sující neobyčejně bystŤe, s plastičností opravdu urněleckou ně-
mecké' francouzs]ré, anglické i české budovatele nauky o posle-
chu a poklepu, že tyto otázky znovu se ve mně zjítňily. I\eboť
prof' Syllaba neni odborník v krátkozrakém smyslu tohoto
slova, odborník v1iilučn1f a vylučující, kter;|r se domnívá, že od-
bornictví záIeži v tom, že si vědec vybere uzounk;i segment látlro-
vého badání a osamotní jej nejpr.ve riplně od všeobecn;ich hledisk
a perspelrtiv vědeck1fch a lidskych. Nikoliv! Prof. Syllabovi vě-
decká práce postupuje zároveri a souběžně dvojím srněrem, lrter;f
se dopli'ruje a korrtroluje: zabírá se s největši pi'esností a svědo-
mitostí do otázek odborn;iclr, a]e tato práce badatelská děje se
stále pod velik;im zorn;im rilrlem celkov;im, pro ceikovost vě-
decké koncepce životné, která má sloužiti životu a obohacovati
jej. Prof. Syllaba jest odbornílr v nejlepším smyslu slova, ale

vedle toho i duch vědecky filosofick;Í, kter;ii neztrácí se zňetele
poslední ot'ázky vší lidské tvorby: Život národní a kulturnÍ.
Jemu badání odborné jest jen cestou a prostŤedkem lr tvoňivosti
osobnostní, lidské i národní.

Nejsem povolán, abych posoudil na tomto místě odborně ba-
datelsk1i v;iznam jeho díla. To stane se jistě brzy v našem listě
jinfm odborníkem, jak bylo slíbeno hned pňi oznámení, že kniha
prof. Syllab;l vyšla. Ale kniha zajímá mne zde jako literárního
a kulturniho historíka, kter;f touží poučiti se o tom, jak ňeší si vy-
nikající odborník poměr své badatelské práce k universalit,ě lidské
tvorby národní a kulturní; jak sám svou velikou oddanou práci
badatelskou zakliťruje v soudob1i7 život, národní a světovy; jak
ji pojímá jako dílo mravně osobnostní a lidské.

Prof. Syllaby jest ťrplně vzdálena jakákoli demagogie, jak;í--
koli šovinism. Nejenže nepodceĎuje německé vědy a v;isledkri
jejího badání, ny,brž plně a spravedlivě je oceriuje a doceůuje.
Ale nem že neviděti skutečnosti, že německé vědecké školy mají
a měly své jednostrannosti a nedostatky, kde bylo jim tňeba
oprav a doplĎkri badateli národností jin;Ích, Francouzi, Angli-
čany, Američany. I\a vybudování jeho nauky pracovali vedle
Němcri a těchto národri i národové menší, a každ1f z nitra a ta-
jemstuí sué mentalitg, suou zulaštní pouahou mgšlenkouou: a pouze
souhrou těchto národností vzniká nauka dokonalá, pokud jest
clokonalost dostupna lidskému snaŽení' To jest to, čemu Ťíká
Syllaba ,'suětouost naší naultg..: spolupráce všech národri z nlt'ra
jejich národní duše, národní logikou a národní obraznost,í (neboé
i jí jest tňeba pňi vědecké tvorbě) na ri]rolu všelidském. A talr
v;Ítěžek ryze odborné knihy Syllabovy jesť dosahu pňímo polj-
tickg ltulturního: nutnost pokojné spolupráce všech národri na
díle kulturně l,voňivém. Pí.esvědčení Syllabovo vyznívá radost-
n;im pevn1,irn optimismem do budoucnosti: ,,Na tomto cíli ne-
změnila nic ani svtjtová válka, tňeba jej načas zatemnila a t,Ťeba
mnoh1ich liuiturníc}r hodnot zneužila na dílo nenávisti a zlrouby.
Ba naopak, Ťečeny cíl bude po válce vytčen pevněji a jistěji než
kdykoli pi'edtÍm. Pro nčj lidstvo clrce uvolniti veškeré své síly...
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370 Zde |ze pňímo hmatati, jak badatel odborník staví do služeb
svého díla svou mravní osobnost, své pŤesvědčení národnostně
občanské. Bez této víry v kulturně lidskf v;'znam své nauky ne.
mohl by badati, nemohl by pracovati: ona teprve dosahuje a vy-
vrcholuje jeho snažení, jako jest jeho podkladem. Žaaa od vědce
celé jelro nitro, opravdovost jeho povahy lidské a občanské. od-
bornictví dochází svého smyslu teprve tímto pňesvědčením lidsky
a národně tvoňiqiim.

Proto dává krásně a drlmyslně prof. Syllaba své dílo pod
patronát velikého českého vědce-buditele Jana Ev. Purkyně.
Ne proto, že zaslouŽil se nějak o badatelsk1i obor autor v' nybrž
proto, že mu ztělesťruje Uzor a pratgp vědeckého tvrlrce českého.
,,Jeho zájem patňí,.. praví o něm prof. Syllaba, ,,nejen jeho zna-
menit;im v1izkumrim odborn;im, n;Íbrž i vědecké činnosti lé-
kaňské, která se u nás pod jeho záštitou počala probouzeti,
a všemu našemu hnutí národnímu vribec. Spojoual u sobě člouěka
českého a europského. Spěl ke světlu světové veŤejnosti, a pňece
tkvěl koňeny své bytosti v rodné pťrdě. Byl zároveĚ světov1im
badatelem i buditelem národním...

To jest konfese velmi v;y'znamná o tom' jak pojímá prof. Syl-
Iaba vědeckou práci. Nestači pouhé odbornictví; jest tňeba, aby
bylo ho užíváno pro vyšši ričely, aby bylo jimi vyvažováno.
Tento universalism jest poslednl životní tajemst,ví veliké doby
našeho národního obrození. Nikdo z jeho patriarchri nebyl pouho-
pouh1im odborníkem, každ;i byl a snažil se bfti dělníkem lidství
a tvrircem národství. Pohlédni jen na postavy našich buditelrl,
na Dobrovského, Palackého, na Šafaňika, na Purkyni. Jaké typy
vesměs faustovské, v jejichž hrudi háral žár nadlidsk1f, jemuž
nebylo nasycení. To byli opravdoví lidé renesanční, jak o nich
píší historikové té doby, lidé universální, nejinak universálni
než Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galilei. Dobrovsk1f není
jen filolog, jest sám ztělesněn1i duch moďerního kriticismu, jasn1i
paprsek světeln;f , toužící sestoupiti na dno vod nejhlubších a nej-
temnějších. Nebo Palack;i! Nebyl jen nejkritičtější a nejsvědo-
mitější historickf badatel své doby, byl i velkjl básník, orga-

nisátor, politik, zákonodárce svého národa. A jak právě z tajemstvÍ
své živé, pohnuté osobnosti tvoňil Purkyně, jehož se dovolává
prof. Syllaba! Vi|-chodisko značné části jeho objevii jest intui-
tivní: pohled na jev životn1i, osobní zkušenost a zážitek, zaujetí
myslivého zraku a vznícené duše! Jen těmito stránkami, jen
touto živou spanilostí své duše mohl okouzliti takového znatele
lidsk;ich typťr, jako byl Goet,he.

Není nálrodné, že všichni tiLo naši patriarchové měli drivěrn1i
a živ vztah k poesii a k umění slovesnému, že byli vpravdě bá-
snÍky. Byli duchové v podstabě své esteťičtí, jako byl bězděky
esteti]rem badatel ňeclr;i, kter1i hieděI na kosmos jako na projev
zákonné harmonie. Jen tak mohla vzniknout'i veliká základní
díla těchto pŤevzácn11ich lidí, pilíňe, na nichŽ visí celá naše kul-
tura národně iidská. Pohleď tieba na Palackého Dějiny národa
českého. Vědecky, t. j. badatelslry, jest toto dílo dnes v celych
sv1fch stránkách pňedstiženo. otel.Ťely se novÓ prameny; badací,
kombinační methody se zjemnily; pňezvěd a dcrhad lidsk;i pro-
nik} leckde dáIe. Ale jest tím poškozeno díloPatrackého? |{ikberak.
Naopak: jako budova, jako stavba, jalro v;,i.raz lidské osobnosti
pňichází teprve nyní k plrié platnosti, nyní, kdy neslouži již
pŤímo badatelskému uŽitku. Teprve nyni poznáváš v něm jasrrě
ritvar esteticko-ethiclr1i, pťrl drama, pťrl filosofickou skladbu,
v;í.raz silné ]rarmoniclié osobnosti, vkoi'eněné hluboce v pridu
práva a spravedlnosti. Jak;ii krásn;i, mohutn , vpra-.,dč posvátn;|r
dub, Ťíkám si po kaŽdé, kdykoli čtu jelro dílo a myslí mi šumí
rnoliutně lep1il rytmus jeho krásné, klasicky jasné a členité prÓzy,
hlubok;;- a pi.isn jako zvuk větrného poryvu zachyceného ko-
runou lesnlho obra; a jak lrlubolro vryl se v tr'rdou žulovou pridu
práva  a  spraved lnos t i ! . . .

V letech ne pňíliš dávnyclr, které snad pro většinu našich vě-
deck1ich pracovníkri trvají posud, procházela naše věda odbor-
nictvÍm pi.íliš ziženym, možno Ťíci zploštěl1im. Byly vědní
obory, kde bylo skoro zakázáno myslit; smělo se jen pozorovat,
počítat, zapisovat, co se vidělo a co Se dalo sečíst nebo znásobit
nebo zlogaritnrovat. Iilec tohoto těsného a nespraunélro odtror-
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nictví, odbornictví pro odbornictví, jest dnes proražena, jak
ukazují zjevy, jako jest zjev Syllabrjv. odbornict,ví vědecké po-
jimá se jen jako v;fchodisko vlastní vědecké tvorby, která jest
jako každá tvorba projev celé osobnosti odosobené, vysvobozené
a vykoupené z pout subjektivismu, zušlechtěné snažením nad-
osobním; a odbornictví doplĎuje se a tňíbí se neustále universál-
ností, snahou neztratit,i se zňetele základní koncepce filosoficky
kulturní; není opravdového badatele odborníka bez myslitele
tvrirce - obojí musí se doplĎovati, obojí musí spoluprisobiti.

A tak dožíváš se radostného zjevu, Že badatel odborník jako
prof. Syllaba klade se suého odborného stanouiska požadavky
a dochází pňesvědčení a jistot nrravních, které mají velik;f q|'-
znam politicky kulturní. Klade uuědomělg požadavek vědy osob.
nostní a národně t,voi'ivé. To jest cosi tak radostně d sažného
a v;Íznamného, Že musí b;fti dovoleno, aby i neodborník pozdra-
vil to díkem a souhlasem!

Básniehá obroďa sÚ. K. Illeumalrna

Druhé období života Neumannova a tvorby jeho spojí asi již
pňíští literární historik s jeho pňestěhováním na Moravu, do
Řečkovic u Brna, kde se usadil básník tuším záhy v prvnich
letech nového st,oletí. Tato nová životní a tvrirčí kapit,ola pňi-
nesla posud žní kromě Hrsti květri rťrzn;fch sezÓn, již označuje
sám básník za knížku nahodilou a provisorní, a kromě sešitku
politické lyriky Česk1fch zpěvri, satirick1|rch invektiv a apostrof
nenov;Ích v;irazem i rázem uměleck;im, tňi v1iznamné sbírky:
Knihu les , uod a strdni,Bohgně, suětíce a ženg a nejnověji ,,knihu
lyrickjlch prrlbojri.. Noué zpěug (nákladem Borového, 126 stran,
s 3 kresbami Vlastislava Hofmana, Josefa Čapka a Václava
Špály).

Z knih těchto Bohyně, světice a ženy, hrst žensk1fch karak-
terťr i osudri historick1fch i legendárních, označuje básník tor-
sem, které vydává jako knihu pouze na cizi pŤání, a pokládá ji
asi dnes za pŤekonanou a opuštěnou et,apu svého umění. Vpravdě
jest to pendant k historicky cyklické poesii Macharově a jde jen
zŤÍdka nad v1ilraz pozdního Machara: stÍízlivě věcn;,i, klidně re-
ferující, neosobně objektivn;f. Sem tam nalezneš u Neumanna
více vnit,Ťního vzruchu a více vnitňního hudebního zaujeti neŽ
u Machara - jinak není však mezi nimi stylového rozdílu.

Ale i Knihu les , vod a strání, první vzkypěl v1fraz básníko.
v;ich smysl , obrozen1fch stál;fm stykem s pňírodou, vykoupa-
n1fch v její síle, svěžesti a vtini, pokládá asi dnes autor za svou
básnickou minulost, poněvadŽ jest tvoňena v uzavňen;1ich for-




