Jak bude vypadat Filozofická fakulta za sto let
1) Těžko říct
Na tom bych mohl klidně setrvat. Všechno se tak překotně hrne jinam. Znám fakultu
posledních padesát let, a tak mi spíše vytane na mysli to, co se doposud změnilo. Z takové
parkety se těžko rodí vize. No, ale přece jen…
2) Fakulta se vrátí ke své nejlepší tradici
Věřím totiž, že z jejího názvu zmizí ono ostudné „z“. Sofia by měla zůstat moudrou a
není třeba, aby příliš lnula k Žofce, která následuje v květnovém kalendáři po třech
zmrzlých a říká se o ní ledacos.
3) Fakulta bude
Jak lze jednoduše dovodit z mého shora vyjádřeného optimismu, Filosofická fakulta bude
existovat. I přes současný velký převis zájmu studentů o humanitní obory na úkor oborů
technických mám dojem, jako by dnes pořád víc podeznívalo, že z filosofie barák zkrátka
nepostavíš a že vlastně ty „měkké vědy“ jsou tak trochu pro zábavu.
4) Fakulta bude stát na svém
Tím myslím, že kmenově bude stále v budovách na A. Nováka. Není možné, aby opustila
prostory, které oduševnilo tolik velikánů humanitních věd a jejichž duch zde stále působí.
Nejblíže je mi Katedra filosofie, a tak mám na mysli především takové osobnosti, jakými
byli Otakar Zich, Josef Tvrdý, J. L. Fischer, Mirko Novák, Jiří Cetl nebo Lubomír Nový.
Mluví ze mě tradicionalismus, ale jinak to nejde. Katedra filosofie samotná má na fakultě
své stálé místo a moc jí to svědčí. Jen její posluchárna už nemá ani číslo osm, ani dvacet
a bůhví, že ani ta jedenáctka jí nemusí vydržet. Konec konců, staly se i horší věci. Patrně
už nikdy nebude za dveřmi posluchárny umístěn popelník, u kterého si studenti hned po
vysilující přednášce z logiky mohli slastně zakouřit. To byly časy, to už je pryč.
5) Fakulta bude bohatá
Mnoho velmi úspěšných a bohatých jedinců si bude pokládat za čest, když svými dary
podpoří už tak velmi, velmi slušný rozpočet fakulty. Ta bude čile a hojně vysílat své
pedagogy a studenty do světa za poznáním, navazováním a udržováním kontaktů. Každý
historik ví, že slavný Hérodotos zcestoval celé středomoří, aby se stal slavným. A každý
filosof ví, že božský Platón udělal něco podobného. Nu a dnes o něm koluje bonmot, že
celá západní filosofie je vlastně pod čarou k Platónovi.
6) Fakulta bude rozvíjet nové obory
Kolik jich bude a jaké to budou, to je na futuristickou studii. Jeden by se mi ale líbil.
Bude ho spravovat Ústav komparativního čtení v jazycích. Vzhledem k tomu, že bude
fungovat univerzální dorozumívací jazyk (nelze soudit, jestli to bude angličtina, avšak
kéž by), bude studium jazyků sledovat nové cíle. Celospolečenská poptávka si vyžádá
odborníky, kteří budou s to číst a učit číst v nejrůznějších jazycích. A to tak, aby při
četbě textů byly srovnávány významové nuance jednotlivých jazyků, literatur v nich
psaných a kultur v nich pěstovaných. Zde předpokládám, že po drtivém nástupu
komunikačních technologií, který markantně překoná tempo současné, lidé opět zatouží
po čase stráveném s knihou v ruce. Bude to vlastně nový druh umění pěstovaný na všech
artistických fakultách, tedy umění všeobecně chtěné, uznávané a využitelné. (Zcela
marginální poznámka na závěr. V té době už Američané zcela jistě budou chápat bohatost
významu českého deminutiva lesíček.)

7) Fakulta bude mít svou restauraci a kavárnu
Dosud ji nemá! Bude umístěna, spolu s diskusními a relaxačními salonky, v nadstřešních
patrech současných budov. Patro bude prosklené, s pěknou vyhlídkou na okolí.
8) Těžko říct
Po pravdě ovšem těžko říct. Hlavně aby se budoucím kolegům a jejich studentům na
fakultě dařilo.
Jiří Svoboda

