


Není mý'm úmyslem, a nepovažuji se ani za legitim'Ována k tomu, 
abych podali :podrO'bný životlOpis vynikajícího učenoe. K tomuto 
krásnému a čestnému úkolu jes,t 'PovlOlána v první řadě ,prá!v!nická 
fakulta Ka,rl'O'vy university, jejíž byl Heyrovský PO' čtyřicet let 
věrným a ne'Úmorllým rpraGQvníkem. Om,erzím s:e, nemajle . k disposici 
živQt-op'ilsnýdh dat, na nělmlik ú'Cllaj ů, hodlaje všilmnouti si ;pak věde-

. ckého Ýýzn:amu ffeyrovs,kého, pokud ard jest "to· mo'ž,no ,v neklidné 
náladěJ.. Y2Vo'lan~ _ smrtLHeyrovskéhQ', a hlavně, při tak ma1ém 'časo-
véul 'odstupu od .jeho dna,. .. . . , 

·tIeyr'O'vský narodi'I se 15. U,sto.padu 1852 v Českých · Buděj'O~i
cích. V tonito lpTostředí, tehdy oficie:lně něm'e.ckém, v němž však 
vyr'Os.tlo t'Olik i:deálních a věrně pro nárrod pracujících vlastenců, 
prožiili svá ,l1!ejm}adší léta, obecnou šl~~'lu a nižší g'yImna<sium. Vyšší 
gymnasium a universitní studia konal v . Praze, !načež' věnoval se 
přílp'favě pro, vědecké a učitelské povolání U! slavných romanistů 
13rirnze v Mnichově a u Brunse v Berlíně. Výsledkem tě1chto' studií 
patrně byl' jeho první vědercký sp,is »Dber důe rechtliche Grundlage 
,der leges oOlnÍJ;acrtUlSt«, na: základě něho,ž byJ; ha:bilitolválll pro. ohnr 
římského práva na tehdejší j ,eště nerozdMené unrvle!fsiJtě v Praze . 
.Již ,na této pIŮ1d;ě IP;O·číná se :Ú's,pěš'ná ll'čiterská činn.ost Heyr'ovského 
jaklo óe,s:kého interpreta práv. Pamětníci. ou'ě'ch dloh vz'pomí:nají si 
na milý zj/ev HeYlriO'vské~o, vybavují sr v ll).ysii jeho uhlazený ze
vněj'šek, živé ,pohyby, mladtstvý výraz, zvučný a ,sympatioký hla:s., 
jeho. pHmou povahu, jíž byla obřadnost a upjatost cizí, na laskavé, 
tém'ěř koM,egiálrní chování ke studentúm, ~orn'e!Čněl 'na' nadše,ní, kterým . . . 

byly proniknuty j,eho jasné přednášky. Tyto dojmy mého IOltoel a jeho 
:pfát,e-} zajisté potvrdí každý z nás, kteří js,~le PIQ uplynurU celých 
de-sítiletí a za úplně nových poměrů -stali s·e jeho pos,luchači. A jeho 

'p,osluoh:ač~' byly by nepř'ehLedné řady. Uvažme, ,že· .př,e1dnášel Iiey
ďro~ský 4 let3J il1a ne~ozděllené j,eš.tě univerlsdtě pra;žslké, na to <5tyřircet 
let na české universitě. Tilsíce jleho posluohačú jest liozseto po oe'l'é 

;n~ši. republice., ba č~tně jich dlí dnes i v cizi.ně· . Vý.zna'm fi.eyrovského 
po této, ISltránce jest vskutku ná:rIQdní. 

Přecházejíce l( pQlVšechnému ooenění vědr0ckého díla HeyrIQv
ského, ·múžeme hned anticipando -prohLásiti, Žlel výv:oj vě·dlecké a uči
tdswé činno~ti tohoto učenoe jde paralelně s vývojem české vědy 
r.omanistické, první vědecké vystoupení jeho jest prvním projevem 
nové č,eské romélJnils'tiky, jeho vědecký vzrůst jest Souč,3Jsně' vzrŮlstem 

české vědly, Abychom poznali pr'O,stfedí, z nělhož vyrůstala vědecká 
osobnost He~rovského , musíme si uvědomiti 'wrátce ony vědecké 
·m,elthody, jej'i,ohž předmětem 'byl'O Hmslké právo 'Od té doby, co vúbec 
bylo vědecky ~n compl,exu vzděláváno. Tyto m,ethody vycházejí 
z hesel: šk'Ola gllO'slsatorů a p'O,stglos'satorů, škola humanistů, škola 












