
Cesta k poznání a k životu.
VLADIMIR («ROII.

Úvodník prvního čísla, jímž se před sesti lety Věda a život před
stavila čtenářům, končil včtou: „dřív se... veda snažila býti po
pulární a zábavná. Dnes jde o něco víc: aby věda byla dělná a ži
votně aktivní, aby pomáhala utvářet život a odpovídat na jeho 
otázky.“ Na prahu sedmého ročníku nemáme, co bychom připojili 
podstatného, věříce, ze vykonaná práce dostatek osvětlila jak prav
divost oné vyslovené zásady, tak i věrné její plnění s naší strany.

Přístupně podávati vědecké poznatky není věc snadná a také 
nikoliv vždy věc možná. Není to jenom otázka dobré vůle a obrat
ného péra, trpělivosti čtenářské a ochoty vykladatelské. Nesmí se 
zapomínati na prastarý poznatek, přikazující smuovati se se sku
tečností mezer ve vědění, i když se s touto neúprosnou skutečností 
sráží odvěká touha člověkova: věděti. Avšak ani říše ducha nezná 
skoků, nýbrž jen úporné a pro obyčejnou lidskou trpělivost příliš 
pomalé postupování, rozšiřující oblast vědění. I na tomto bojišti 
bývají ústupy a — co horšího — ztrácí se, co bylo získáno a musí 
se toho znova dobývati. Vědění a poznání nejsou hodnoty, trvající 
samy o sobě, nýbrž jsou to zisky a ztráty člověkovy, lidské. Vědění 
a poznávání vyrůstá z prostředí; proto nemůže býti neústrojně 
přenášeno tam, kde pro ně není pevného a únosného základu. Pro
to viděly dějiny tolikrát už oslabení a zánik kultur, když se ztratily 
podmínky nutné k tomu, aby se ústrojně pokračovalo v dosažené 
úrovni. Proto se nemohlo danti vědění a poznávání tam, kde se 
nemohlo bezpečně opriti o vysokou míru obecné duševní vyspělosti, 
ale naopak zase neochabla a nehynula vrcholná práce ducha ni
kde, kde národ schopný života, vzdělaný, duševně a mravně vysoko 
stojící přinášel potřebné porozumění pro nejcennější statky trvalé 
hodnoty.

Věda pomáhá budovati život a vede jej dále a výše. Svými 
předními strážemi proniká do neznáma, hledá a zkoumá, musí 
Znova a znova zdolávati překážky, aby leckdy poznala, že nastou
pená cesta je slepou uličkou. Nalezený malý průchod do neznáma 
často zůstává jen drobným průhledem, poučným — zatím — jen 
pro málo zasvěcených, ale obecně nepřístupným. Bývá to dlouhý 
řetěz článků, spojujících tyto první objevitele neznámého se vztahy 
obecného života a příliš mnoho úsilí je třeba, než vysvitne vlast
nímu výzkumu trochu jasna o souvislostech a hodnotách naleze
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ného. Neméně svízelná cesta pak vede k zajištění a ustálení nového 
poznatku a k tomu, aby se stal přístupným a srozumitelným všem, 
kdo mu mohou rozuměti. Mimoděk se vtírá do mysli krásné podo
benství Platonovo o poznávání věěných ideí: není ho dopřáno 
všem, ani stejnou měrou.

Poznávání je výkvět životní schopnosti, ale není jenom pouhou 
ozdobou života a jeho zkrášlujícím přídavkem, bez něhož by se 
snad bylo možná obejiti. Naopak je naplněním životního poslání 
ělověkova, jeho povznesením nad jiné tvorstvo, stálou vzpruhou a 
vyšším smyslem života. — Poznání však není jenom otázkou vy
trvalosti nebo dobré vůle: je k němu potřebí něěeho víc. Jako 
k uměleckému tvoření nestaěí jen pojmouti úmysl, opatřiti si 
vnější pomůcky, předstírati sobě a jiným, že to, co děláme, je umě
lecká tvorba, tak se nedá ani při cestě k novým poznatkům nahra- 
zovatí ochotniěením skutečná práce, nýbrž je třeba poctivě se do- 
stati k jádru, prožiti, procítiti a promysliti, aby z utrpení námahy 
přišlo jasné poznání.

Poznatky, seskupující se ve vědění, přecházejí do obecného 
vlastnictví, když dospěly té míry urěitosti, aby se mohly státi ve
řejným majetkem. Je rozsáhlý okruh podílníků a úěastníků, kteří 
tvoří kulturní pospolitost, sycenou věděním. Avšak i tu je potřebí 
něěeho více než jen trpného přijímání. I v šatech musíme umět 
chodit, abychom nebyli podobni loutkám z výkladních skříní — 
tím spíše je potřebí peěovat, aby se lidský duch dovedl správně 
odívat a sytit. Lze zakrýti povýšenectví těla, ale nikoliv libertinství 
ducha. Vědění má jen tehdy smysl, je-li ústrojně včleněno do du
chovní stránky člověkovy bytosti; jen tehdy je plodné, zušlechťu
jící a trvalé, jen tehdy může utvářet život a zkrášlovati jej, jen 
tehdy se zkloubí s mravní stránkou a spolu s ní udělá člověka tím, 
čím podle svého určení má být.

Nelze tudíž poznávání a vědění strhovat k sobě, nýbrž je nutno 
kráčeti za ním výše. Každý poznatek je stupínkem lidské civili- 
sace, je kusem cesty vedoucí dál a výš. Každou cestu je třeba bu
dovat, než se stane obecně přístupnou. Jsou velmi mnozí lidé, kteří 
sice dovedou pochopiti, že ani v mezích lidské dovednosti a pra
covních možností nestaěí jenom pronésti přání, nýbrž Že je potřebí 
velkého úsilí, hojné rozvahy a dlouhé, vytrvalé práce, než vyko
náme nové dílo, ale nedovedou chápati, oě nesnadnější je přichá- 
zeti k novým poznatkům a rozdmychávati tyto jiskřičky až do pla
mene skutečného vědění. I trpné přijímání vědomostí musí být 
vítězným postupem lidského ducha!

2


