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Předmluva

Tyto .nekrology na živé’, které jsem psal v letech 1976-1986, používají většinou 
slova mluveného: byly určeny k tomu, abych je přečetl při příležitosti různých ži
votních a pracovních jubilejf na posezeni užší veselé společnosti a aby se jubilanti 
zaživa něco o sobě dověděli. Oslovuji zde proto jen okruh zasvěcených účastníků, 
z nichž mnozí se již vícekrát o vydáni zajímali.

Z povahy a posláni těchto textů vyplývá, že
1. mají situační charakter, nestejný rozsah, styl, zabarveni i stupeň propracova

nosti, což bylo dáno momentální autorovou dispozici či shodou jiných nahodilých 
okolnosti; v žádném případě si nečiní nárok na plné a objektivní zhodnoceni jubilan- 
tů, nevyjadřuji žádnou autorovu diferenciaci jejich .většího' nebo .menšího’ význa
mu, a ovšem nikdy se také nikoho nechtěly dotknout; v žertéřské formě jsem usilo
val o vystiženi alespoň některých výrazných a typických rysů dané osobnosti; chtěl 
jsem svým přátelům - tehdy i dnes - vyjádřit v této podobě vděčnost za to, že mi po 
léta pomáhali prožit život docela přijatelně;

2. mají zachovat původní klima, dobové souvislosti, a specifickým způsobem při
spět k vylíčeni historie, kterou žádná Ročenka nedokáže zachytit, podat svého dru
hu .domáckou historii’ našich oborů - filozofie a sociologie (pouze v několika přípa
dech jde o představitele jiných oborů); řazeny jsou proto chronologicky, a po jistém 
váháni rozhodl jsem se ponechat je v původním zněni, bez dodatečného vylepšováni 
a .zliterárněnl’; z týchž .historicko-dokumentačnlch’ důvodů zařadil jsem též něko
lik textů svých přátel, Jiřího Četla a Pavla Pácla, a kvalifikované kresby Jana Stek- 
lika (vedle několika nekvalifikovaných kreseb vlastních): tyto texty a kresby byly 
organickou součásti tehdejších „nekrologických rituálů’.

.Nekrology’ byly psány o živých pro živé. Dříve, než jsem stačil tuto sbírku re
lativně uzavřít, přestali bohužel někteří z našich přátel žit mezi námi. Patři to k ne
úprosnému běhu životních události a tato budoucnost čeká dříve či později každého 
z nás. I z tohoto hlediska naši konečnosti bych si přál, aby tyto texty potěšily čtená
ře nejen jako úsměvná připomínka prchavých situaci, ale též jako součást živé vzpo
mínky na jejich aktéry.

Brno, 8. dubna 1986



Nekmloq
na Pavia Materna

Vážení rodinní příslušníci a hosté,
loučíme se dnes s předním československým logikem, milencem, 

manželem, otcem, hudebníkem, přítelem, šachistou III. třídy a sau- 
nařem, silným kuřákem a umírněným poživatelem alkoholů nejrůz
nějšího druhu.

Jsme hrdi na to, že jeho jméno bude nesmazatelně spjato také 
s Brnem. Po období českých luhů a hájů zakotvil v moravské metro
poli, aby nám nyní opět odešel do českého háje zeleného. Tak jako 
Pablo Picasso měl své modré období, měl Pablo Materna své období 
brněnské.

Napsal tu několik významných monografií, řadu studií a referátů 
mezinárodně uznávaných. V rozsáhlé pedagogické činnosti byl po
strachem a rádcem několika studentských generací. Díky jemu se 
opakovala většina státnic z logiky. Při studentských pitkách se zpí
valo Hádej Materno jak asi funguje Ďuringův stroj. Dívky psaly jeho 
jméno na zeď v pochvalných rovnicích. Aktivně se účastnil filozofic
kého, hudebního a jiného života. Logikou osvěcoval i ty nejosvíce
nější hlavy filologů, sémiotiků, sociologů a dalších. Měl smysl pro 
každou legraci a bláznovinu a do krve se hádal o logické poučky. Po 
stránce filozofické byl nezdolným noetickým optimistou, autorem 
Leibniz-Engels-Maternova postulátu, že svoboda je poznaná nutnost

6



a že základním posláním člověka je racionálněji uspořádat kosmos, 
neboli - jak říkal - debordetizovat vesmír. Rozhodně můžeme potvr
dit, že svým konáním popřel zákon entropie, což je mimořádně podi
vuhodné: jeho přínos k racionalizaci vesmíru byl totiž přece jen o 
něco málo vyšší, než jeho přispění k bordelizaci vesmíru.

Okolnosti nezávisející na něm a na nás vyrvaly ho z našeho stře
du. Již neuslyšíme jeho živelný, vyceněný a výbušný smích. Již nás 
nebude oblažovat klikyháky na tabuli. Hbitý jeho jazyk mění se v 
jazyk Tichého. Podlaha v jeho pracovně už nebude poseta drobky 
a popelem, na hlavu nám nebudou padat tyče a mokré hadry: spíše 
bude nyní nám padat jeho popel na naše hlavy a z našich hlav padají 
mokré slzy. Nebude již honit Pavla, Rudu, Jardu, Zdeňka a další k ša
chovnici. Již ho nesežerou divocí kanci v Zákopčí. Kanastu budou 
nyní vyhrávat jen póvlové. Již nebude debatovat s gestorem Jose
fem, který má rozhodující podíl na vzniku Maternova brněnského ob
dobí. Již se nebude hádat s klasickým Jiřím o antropologii, již nebu
de se svátým mužem a kulinářem Jirkou pitvat Churche, s realistic
kým Karlem etizovat o nemravnostech, s milým Hanušem přetřásat 
Freuda, s čertíkem Ivošem futurologizovat o lidstvu zítřka a s fešá
kem Jaroslavem estetizovat o dějinnosti, měšťanském vědomí a ša
chách. Již nepůjde s kontaktážně predikčním Mojmírem na výlet a do 
čochu, již nebude pít kávu všudypřítomné a obětavé Libuše, nebude 
s noblesní Hanou bojovat za ochranu životního prostředí, neuvidí již 
chladnou krasavici Svatku, nebude obdivovat se strukturoložkou 
Ivanou krásy exkurzních krajin; uspěchaná Jarmila navždy zůstane 
jen jeho snem. S mladistvým Mirkem nesepíše Statisticko-logický 
traktát a s neméně mladistvým sportovcem Mirkem nepojede vodác
kou Lužnici; paní Magda nebude mít již co uklízet. Snad jen s Ivanem 
Rozšafným bude moci udržovat spojení a signalizovat mu informace 
o onom světě. Končí éra velké klaunské dvojice M + N - vzácné to 
kombinace génia a idiota -, která důstojně pokračovala v díle L + H, 
V + W, S + Š, a o níž jedna studentka Zdrávky pronesla v AKA slavný 
výrok: Nehrajete vy pánové v televizi?

Pavel nehrál v televizi, nýbrž v pracovně muzikologů, a kromě 
Beethovena, Bacha a Avenaria uměl na klavír zahrát také Ej od 
Buchtová a Pochod padlých revolucionářů.

Milý padlý Pavle!
Odcházíš bez majetku, ale zanechals tu veliké dědictví v našich 

vědomostech, vzpomínkách a srdcích. Absolventi procházející naší 
chodbou pocítí vakuum.
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Oroduj za nás u nejvyšších!
Budiž Ti lehká země česká, domov Tvůj, nechť se v ní dočkáš 

kýženého klidu!
Tvé veselé a velkorysé povaze by odpovídalo, kdybychom teď 

kopli do Tvé truhly. Určitě by se z ní ozvalo:
Volové, to není důkaz!

16. 12. 1976
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Za dr, Miroslavem Ovesným

Sedíme tu v tichu a vzdáváme hold našemu drahému vedoucímu, 
mladému jako VŘS revoluce, mírumilovnému sociologovi války a bo
jovnému sociologovi míru, pedagogovi v oboru marxisticko-leninské 
filozofie a sociologie na VUT, VŠV, na univerzitě denní i Večerní, 
učiteli od A až do Zet (rodinným původem, celoživotním zaměstná
ním, svazkem manželským), nedávnému partorgovi naší katedry, ak
tivnímu sportovci a vytrvalému návštěvníkovi plesů v doprovodu 
jeho nestárnoucí paní, sportovně to založené profesorky matematiky 
a fyziky.

Chápal sport vždy tak trochu jako činnost sociologickou a socio
logii vždy tak trochu ja to sport, tj. jako věc fyzické a psychické kon
dice, výkonu, osobního zaujetí, kolektivního pojetí, jako věc celo
společensky i osobně významnou, při které člověk musí znát cíle, 
vynaložit mnoho píle, prožít šťastné i obtížné chvíle, nikdy se ne
vzdávat, nelhat si, znát její vrcholy i meze.

Někteří lidé se zapíší do vědomí druhých spektakulární činností, 
prosadí svou osobu nebo spisy nebo výroky nebo sliby nebo peníze 
nebo průšvihy. Jiní lidé zůstávají v paměti druhých proto, že se ne
ukazují, nepředvádějí, nestylizují, nehlučí, neslibují, nevykřikují... 
a přitom žádné z těchto „ne” není jejich programem, tj. hranou 
skromností.
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Dr. Miroslav patří k lidem, kteří s klidem pokuřují doutník, dívajíce 
se na dým spáleniště, a s nemenším klidem pokuřují doutník, dívají
ce se na blázny opilé vítězstvím, na kokardy, jásot, na práporu prá
por. Lidé jako on nedělají to ze sebelásky, z vyumělkovaného tzv. 
nadhledu, nýbrž projevují zde kořenný smysl pro skutečnosti života, 
vědy, dějin, člověčské osoby.

Ilustrujme tyto teze na příkladech ze života:
- V Brně je vyhlášen atomový poplach x-tého stupně. Všichni za- 

lézají do více či méně vyhovujících i do naprosto nevyhovujících 
krytů. Dr. Miroslav pomalu kráčí parkem v prostoru nejvyššího ohro
žení, tj. v blízkosti významných vojenských objektů: jde vyvenčit 
pejska, poplach nepoplach.

- Dr. Miroslav veze spolupracovníky na seminář do Moravského 
Krumlova novým Moskvičem. Hodiny startujeme, několikrát roztla
čujeme. Zůstáváme trčet na křižovatce Křenová. Nervy. „Zdá se”, 
praví náš zesnulý, „že v tom bude nějaká závada.” Stmívá se. 
Konečně se pološerem jaksi pohybujeme. Okraje silnice však jenom 
tak tušíme. „Aha”, praví náš jubilant, „měl bych patrně zapnout 
světla. Nevidím vůbec nic, natož na knoflíky. Prosím vás, podívejte 
se na to někdo, já jsem totiž s tím autem za tmy ještě nejel a nevím, 
kde se patřičné reflektory zapínají.” Když jsme dojeli do Krumlova, 
kolena se nám ještě klepala, ale dr. Miroslav vysvětlil naše několi
kahodinové zpoždění zcela stručně: „No, měli jsme s autem takové 
menší komplikace.”

-Rozvířená hladina. Existenční problémy. Pracoviště na pokraji 
likvidace. „Pak to projednáme”, řekne dr. Miroslav, opravuje tečku 
v příslušném přípise. „Nyní odjíždím na vodácký zájezd na Hron.”

Je to zkrátka sociolog s lékařským přístupem ke světu: „Udělám 
vše, co mohu. Ale potom si už buď pomůže příroda sama, anebo 
nikdo.” I kdyby trakače padaly, hrom burácel, země se zachvívala - 
vždy se neochvějně podíval na hodinky a řekl: „Musím jít, nestihl 
bych menzu.”

S ním jsme se prokousávali nekonečným počtem přípisů, pokynů, 
směrnic, úkolů a plánů, které pečlivě skládal do tlustých obálek; 
vždy ukončil příslušná jednání s povzdechem, že zbývající úkoly 
probereme příště. Nikdy jsme je nedoprobrali a všechny jsme vždy 
splnili.

Snad právě proto, že byl takový, jaký byl, že dokázal zachovat 
klid a rozvahu, nevyčerpávat se žabomyšími válkami, posilovat svou 
kondici na Hronu, v menze, na lyžích, a mít úzkostlivý pořádek v pí
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semnostech - snad právě proto zosobnil kontinuitu oboru, provedl 
sociologickou lodičku bouřemi a úžinami, a se svou nastřádanou ne
nápadnou energií zasadil se celou svou bytostí vždy v pravé chvíli 
a na pravém místě o prosazení věcí klíčových, kořenných: uhájit 
existenci oboru a lidí, podmínky pro práci, nedívaje se napravo nale
vo, bez ohledu na osobní prospěch, na čas, poplach nepoplach ... 
Nenápadná velikost, která má váhu, výšku, šíři a dlouhodobý 
dosah...

Takový byl a tak kráčel s námi. A my, drahý Mirku, půjdeme díky 
Tobě tak dál, nevyřešené problémy probereme příště, i Hron, i výlet 
na Žákovu horu...

Usmívaje se, odplouvá nám po řece do Neznáma, zahalen v obla
ka doutníkového dýmu, mlád jako VŘSR ...

Červen 1977
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Nekrolog na dr, Možného, 
kandidáta véd in potentia

Nemilosrdná smrt vyrvala dr. Možného z výborné sociálně demo
grafické skupiny osob do 45 let. Jaká ironie statisticko-antropolo- 
gicko-demografického osudu! On, kulturně humanitně vzdělaný, 
ocitl se jedním rázem v privilegované skupině obyvatel, kteří - dle 
posledního vyjádření demografů a lékařů - těší se nejen v naší zemi, 
ale též v celé Evropě a na celém světě největší úmrtnosti. Tak dlou
ho konal statistická šetření, až ho statistika zahubila.

Náš Ivo, studenty nazývaný „Čertíkem” (na pérku - šup z krabič
ky!), dámami zbožňovaný jako intelektuální Donšajn, stal se sociolo
gem, jehož význam přesáhl hranice vnitřního i vnějšího města Brna 
a sahal až do Prahy, Bratislavy, Kulířova a Egypta.

Náš Možný byl skutečný svou ne-možností. Taková je dialektika, 
kterou hluboce postřehla, procítila a najevo dala paní Magda; po léta 
a marně ho totiž bombardovala sérií plakátů, psaných fixem: „Probo
ha, zavírejte okna a dveře, doktore, hergot!”

A dr. Možný zatím stále a s neutuchající umíněností spíše v na
šem prostoru vždy okna a dveře otevíral, nadán jsa duchem matema- 
ticko-kompjuter-účetnickým a současně - v souladu s téměř tak 
významným spolurodákem Jiřím Wolkerem - pěstoval ducha poietic-
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kého, tvůrčího, teoretického. Zkrátka: vyrostl do velikosti prostějov
ského Anglosasa, lezoucího po horách a pádlujícího po řekách.

V neposlední řadě nutno ho vzpomenout jako hlavu jedné dvouka- 
riérové rodiny a správce jejího mohutného velkostatku, kulackého 
hnízda, kde trávil plodně všechen volný čas v kruhu svých blízkých 
a dělil ho rovnoměrně ve prospěch bádání, četby anglických detekti
vek a odborných prací zednických.

Náš drahý zesnulý však zdaleka nebyl, jak by se takto mohlo je
vit, člověkem do sebe zahloubaným; naopak, jeho čelo, posazené na 
dvou neustále a bystře těkajících očkách, bylo čelem obráceným 
k masám. Však také vyrostl na půdě hromadného sdělovacího pro
středku a stal se zkušeným rybářem, jenž rozprostřel pevné sítě stá
lých respondentů, kteří mu ve smluvených cukatůrách touto sítí sdě
lovali, co dělá rozhlas dobře a co blbě a jak pro koho. Rybáře toho 
vyhledávaly nejen jednotlivé ženy, ale hned celý jejich Svaz, a zcela 
zákonitě stal se leadrem, odborovým předákem a bonzem katedry 
s vynikající schopností podávat hlášení o počtech brigádnických ho
din a o stále rostoucí iniciativě pracujících na naší katedře. Osvěd
čil se jako vyspělý představitel šarmantně neomalené diplomacie.

V Ivošovi ztrácíme experta na ztrácení klíčů, tabulek, nákupních 
tašek a kufrů. On sám ztrácí se nám na vrcholku hory, zahalené 
obláčkem. Dopádloval. Končí jeho nedokončená kariéra sociologa 
kultury, nedohrána jeho role teoretika rolí, z dvoukariérové rodiny 
učinil rodinu jednokariérovou. Počítač vyťukal na jeho tabulku „Ne- 
dopočítáno” - podepsán „Spearman”.

Adijé, drahý příteli, přimluv se tam za nás, sirotky. Snad alespoň 
tam budeš moci obhájit kandidatůru, získat docentůru, profesůru, 
protože na nebi je všechno - Možný, a Možný je tam - všechno.

Červen 1977
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Nekro/og
na Bohuslava Beneše, doc. dr, C3c,

Nekrolog tento vychází z autorova přesvědčení, že zesnulí mají 
právo seznámit se ještě zaživa se svým nekrologem, vyjádřit se 
k němu, případně svůj život upravit a přispět tak k prohloubení a dal
šímu zkvalitnění svého budoucího nekrologu. Své přesvědčení reali
zuje autor tím, že za mírný poplatek sepisuje nekrology všem těm, 
kteří to unesou (psychicky a finančně).

V daném případě je náš nekrolog nazván nekonvenčně:

Za Bohouškem Benešem

Kdybychom šli za Bohouškem, tak ve většině případů budou za 
jeho tělem vykukovat naše hlavy, což si BB nezaslouží, protože naše 
hlavy zas o tak moc větší nejsou.

Kdybychom šli před Bohouškem, tak zase většinou nebude na 
něho vidět (snad kromě jakýchsi bočních kontur), a to on si také ne
zaslouží: jednak proto, že je mrtvý (a o mrtvých jen dobré), jednak je 
živý (a ve vysoké funkci), takže nikdo nemá právo se na něj vytaho
vat jenom proto, že má větší postavu a přitom je to třeba ještě mno
hem větší pitomec než zesnulý.
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Nechrne tedy stranou postavu, zabývejme se osobností (jelikož - 
jak známo - mnoho velkých osobností bylo malých a mnoho malých 
osobností bylo velkých).

Osobnost BB by se snad dala stručně charakterizovat takto: 
malý, tlustý, kultivovaný a ukecaný živý stříbro, který je tak pohybli
vý, že když ho chcete sehnat, tak ho neseženete. Je furt tak někde 
všude, že není nikdy nikde. V duchu struktur funkcionálně formální 
analýzy nutno se odpoutat od jevových stránek BB a proniknout k ne
viditelné vazebnosti jednotlivých skladebných prvků jeho osobnosti 
v uspořádaný celek. Z tohoto hlediska Bohoušek ztělesnil aplikaci 
výpočetní techniky na humanitní obor a společenskou aktivitu: na 
vstupním stupni jeho systému se vždy nacházela hromada informa
cí, úkolů, direktiv, pokynů, směrnic (např. odborových) a na vý
stupu - sada splněných úkolů, hlášení a zpráv. Bohoušek zkrátka na
dělal mnoho práce jako odborářský Bohatyrev, předák, boss, který 
se obouvá do úkolů a plní je s vervou, přesně a operativně. Stále se 
při tom usmíval, pokud nevybuchoval vztekem, artikulován jsa 
kódem: buch-buch-úsměv; buch-buch-úsměv; úsměv-úsměv-buch; 
úsměv-úsměv-buch; úsměv-buch; úsměv-buch; úsměv-úsměv- 
úsměv-buch. Dalo by se to zhudebnit.

Jeho badatelský přínos je nesmírný, ba dosud nedoceněný. Před
stavuje nerozlučnou jednotu díla a tvůrčí osobnosti. Doma i za hrani
cemi proslul zesnulý např. svým objevným termínem „pololidový”, 
termínem, který přesně vystihuje také jeho osobnost: vždyť „folklo- 
rista” tento byl „folk”, tj. lidový, ale jako „lórista” byl docent, uče
ný, graduovaný, čili dohromady - pololidový. Zkrátka: zpívající 
badatel, pesno-to-pojka-ta. Jeho život lze nazvat světskou ne-kra- 
mářskou písní. Ra-ta-ta-plan.

O sexuálním životě zesnulého, o tématu to nesporně zajímavém, 
nemáme bohužel potřebné informace. Domníváme se však, že foto
montáž dvou významných „BB” - Brigitty Bardotové a Bohuslava Be
neše - v jejich životní velikosti byla by důstojnou trvalou ozdobou 
čelné stěny v etnografické posluchárně a nesporně jedním z vrchol
ných projevů pololidového a inzitního umění. Zároveň by mohla za 
nezištné finanční podpory soudruha tajemníka sloužit modernizaci 
výuky - tj. jako názorná učební pomůcka při výkladech o dějinách 
světové kultury, o rozdílech mezi pohlavími, mezi krásnou ženou 
a krásným mužem; mohla by sloužit jako „Beitrag zur ästhetischen 
Auffassung der Wirklichkeit in der halbvolkstümlicher Europa”.

Odešel nám ... Vlastně nám neodešel, ale se svou nerozlučnou
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aktovečkou nám odspěchal. Proščaj i do svidanija, Boguš! Přimluv 
se za nás v ohništi!

Vzhledem k hlubinnému sepětí zesnulého s naší fakultou by bylo 
namístě, aby jeho pozůstatky byly zazděny do fakultní zdi a na ono 
místo vytesán byl nápis:

Bijte nás folklórem, 
hoňte nás koněm, 
byli jsme před Bohouškem, 
budem i po něm.

Říjen 1977
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Život a dílo Ivana Hodovského

Loučíme se dnes s Dr. Ivanem Hodovským, kandidátem věd: ne
návratně opouští věkové skupiny od trojky dolů a vstupuje do fáze 
od čtyřky nahoru, tedy - řečeno školsky - od éry výborné až dobré 
přechází do éry dostatečné až nevyhovující.

Život však naštěstí není škola, a čára, kterou náš jubilant překra
čuje, patří k čarám pouze pomyslným. Ten pravý vrchol a pravý úpa
dek ho teprve čeká (ha, hál), což mu jednak přejeme, jednak závidí
me. V každém případě ona pomyslná čára je dostačující „causa” 
dalšího vivendi, bibendi, laudandi, kecandi i bilancendi.

Jeho život a dílo formovaly dvě základní komponenty, dva vitamí
ny, dva B-komplexy: Babice a Brno. Babice - zasněná krajina na ko
pečku, zemitá, nenápadná, avšak skýtající shora pronikavý pohled 
na velkoměsto Brno, nevěstku to římskou. Babice - to je zároveň 
všeobjímající, z půdy vyrostlý pohled a nadhled osvíceného učitele, 
kronikáře obce, který tuto lokalitu miluje a zároveň se s ní ve všem 
neztotožňuje. Základy tyto rozvíjel pak Ivan na vysoké škole v revo
lučním velkoměstě Brně, na ctěné Univerzitě, kde studoval obory, 
jež vyjadřovaly snad nejlépe jeho bytostné zaměření: být kroniká
řem dějin s filozofickým nadhledem a filozofii vždy chápat jako 
součást reálných lidských dějin.
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A tak učinil zadost jménu svému: Hodovský - to je jméno pro 
osvíceného zapadlého vlastence s uměřeně poživačnými sklony; 
Ivan pak - to je výraz sounáležitosti se světovým děním, šifra světo
názorového a politického postoje na věčné časy, z jehož hlediska 
spoluvytvářel a utváří dějiny v Brně, Berlíně, Babicích.

Tradičními termíny by se dalo říci, že Ivan Hodovský je babický 
stratég, tichý budovatel, postupující metodou babickou stále dál 
jako esoterický, tajemný tajemník rozmanitých vedoucích, který 
kráčí s nimi, mimo ně a za ně k výšinám člena korespondenta ČSAV 
(tj. dopisujícího čtena ČSAV, tj. pracovníka, který stále dopisuje své 
nedodělané dílo). Kráčel tak a kráčí bez bengálu a ohňostrojů, po 
schodišti založeném na systému „solidní kamínek ke kamínku, šutr 
k šutru” a na úctě k hodnotám: nezbořit to, co postavil Zbořil; proti 
aťsi-ologii se snažil vybudovat marxistickou axi-ologii, tj. vědu o pev
né ose lidského života a dějin.

Tu neztrácel a neztrácí ani v bouřích a nepohodách, v křečích 
světového dění, v nepřátelské cizině. Jako stárnoucí účastník olym
pijských her a světových festivalů mládeže vždy uprostřed všech 
cest mezi Darmstadtem, Vídní, Berlínem, Babicemi a Moskvou našel 
si čas k tomu, aby v Akademické kavárně, v kruhu svých nejbližších 
spolupracovníků, vypil dvě deci vína nebo dvě piva, aby tam s nimi 
řešil problémy Ústavu vědeckého ateismu jakožto problémy světo
vých dějin, bytí a nebytí člověka, a na druhé straně aby převáděl 
problémy světových dějin, bytí a nebytí člověka, do jazyka výzkum
ných úkolů Ústavu.

Zapomenout nelze ani na jeho rozsáhlé a kvalifikované působení 
pedagogické, zejména na filozofické fakultě. Hluboce se zapsal do 
srdcí a myslí studentů a zejména studentek; dodnes pláčou a říkají: 
když si vzpomeneme na Dr. Hodovského, ihned se nám vybaví mar- 
xisticko-leninská filozofie; když slyšíme o marxisticko-leninské filo
zofii, hned se nám vybaví ty jeho modrý voči...

Těžko přetěžko lze definovat život a dílo Ivana Hodovského jed
nou větou. Přesto se o to pokusíme:

Ivan Hodovský vždy byl a zůstává marxisticko-leninským filozo
fem ruralisticko-realistického ražení, dešifrátorem bytí a dějin jako 
marxistický Scheterok, teoretikem a praktikem světového a morav
ského dění, zosobněním leninismu šmrncnutého medem, slivovicí, 
chlebem a soií.

14. března 1978
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Jarní píseň místo nekrologu

1. Jaro buší do krajiny, 
jarní vláha padá na ni, 
kulaté má roky, boky 
Magda paní.

2. Na jaro se všichni těší, 
na ten velký jara bál, 
sněhy tají, ledy plují, 
paní Magda kvete dál.

3. Jaro leze po železe, 
zahání pryč zimy zmar, 
Paní prací vítá JARO, 
používá JAR.

4. Když učitel není hodný, 
vybraně se nechová, 
ty-ty-ty-ty, pohrozíme, 
přijde pani Truksová.
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5. Žádný popel, žádné smetí, 
dveře, okna zavírej, 
nenech vařič rozžhavený, 
flašky řádně uklízej.

6. Paní Magda nás má ráda, 
ale každý však ví, že
- srdce měkké, jazyk ostrý, 
pohled ostříže.

7. Kdo nebude, hoši, hodný, 
ať se neplete,
s každým, kdo je nepořádný, 
Paní zamete.

8. Pozor, pozor, paní Magdo, 
važte si nás, šetřete,
až my tady nebudeme, 
to pak s Vámi zamete.

9. Až nás skryje černá hlína 
nebo pozře kremace, 
plakat bude paní Magda: 
byla s nimi legrace.

10. Povídat si bude o tom, 
hojit smutek na duši
s Honzíčkem a Liliánou 
a s doktorkou Libuší;

11. proudem slzí pocáká 
sako Stříti-fešáka, 
stírat bude slzičky
u Jarky a Haničky,

12. rmoutit se nad zašlou slávou 
s inženýrkou Svatoslavou: 
kde pak hoši, kde pak jsou, 
popláče si s Ivanou.
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13. Kde pak jsou ti hoši zlatý, 
pan profesor, Jirka Svatý, 
docent Hájek-etiket, 
docent Nový-sešlý kmet,

14. Pavel Pražský, Pavlík zdejší 
srdce už ji nezkonejší, 
docent Steiner neomylný, 
čertík Možný, Řehoř pilný,

15.odešlo těch hochů pár,
Karel Hlava, Cetl-car, 
všechny vítr někam odnes, 
už tu není doktor Oves.

16. Hořké slzy paní Magda 
za nás těžce prolije, 
smuten, kdo má odejiti, 
smutnější, kdo přežije.

17. Výše číše! Radujme se!
Paní Magda ať nám žije!
Zem se chvěje tepem jara, 
píseň zvučí, hrdlo pije.

18. Žádné strachy, všechno snesem, 
máme srdce, kůži hroší, 
mnoga Ijeta, paní Magdo,
to Vám přejí Vaši hoši!

22. března 1978
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Byl tu včera jeden z techniky a obhlížel stav katedry. Padá vám 
omítka, povídá, futra chátrají, stropy praskají, vodchází vám sloup 
katedry...

Ano, odchází nám sloup katedry, stále přítomný a všudypřítomný, 
centrum securitatis, Doubková doktorka paní, Trýbova jedna.

Zůstává zde po ní Atlantik námi vypité kávy, tuny oddřených 
strojopisných stran a několik ubohejch lidskejch trosek. Ona - 
opouští dva vedoucí katedry, jednoho profesora, dva vedoucí oddě
lení, tři docenty, přehršli odborných asistentů a asistentů, odbor
ných pracovníků, stovky studentů minulých, nynějších i budoucích, 
dálkových, denních i nočních, a jednu uklízečku, která svou energií 
vydá za všechny výše uvedené lidi dohromady. Z místnosti sekretář
ky už nebude Karlův most, útočiště turistických davů, ale márnice ... 
Jenom né černej flór...

Nesčíslní návštěvnici, kteří pořád něco chtěli, zjišťovali, zaři
zovali, jí po léta spoluvytvářeli druhý domov a ani o tom pořádně 
nevěděli a ona jo, a proto je tak smutná. Odchází v bezdomoví, a zde 
u nás - končí jedna éra, jedno období. Inventarizační komise zjistí, 
že jí chybí jedno trvalé inventární číslo, atributivní komponenta, bez 
níž byla sestava pracoviště nemyslitelná, - zkrátka, že odchází kus. 
Přestože léta plynula a plynou, odchází tedy paní doktorka jako kus.
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Její ochota a obětavost zůstane vytesána nesmazatelným 
písmem v naší ochabující paměti, písmem nesmazatelným mimo jiné 
proto, že v pološeru vytvořeném z dýmu jejích cigaret s námi za- 
obcházela multidimenzionálně: tu jako pilná a ukázněná administra
tivní síla, tu jako odborná kolegyně; jednou jako milující a ustaraná 
matka, jindy jako laškující studentka; jednou jako Madame de 
Pompadour, jindy jako Metternich. Milovala české luhy a háje, klofl 
ji však - hájek.

Metternich, to zní tvrdě! Ale nastal čas růží, nastal čas slzí. To 
nás mrzí, že naše paní bude s námi jednat, jako bysme byli cizí. Už 
se nevypláčem na jejích ňadrách, už neřekneme och!, už neřekneme 
ach! Jaký to žal! Odchází nám vlahá péče, nenápadná jistota, 
žena-kněz-zpovědník a žena-zpovídající se zpovědnice v osobě 
jedné ... Komu vyšpitne své smutky a komu my vyhulákáme své du
še? Kdo na Vaše místo, kdo na naše místo, kdo vůbec na místo, 
místo vůbec kde?

Odchází... Slzy kanou s lící, s lící jejích, s lící našich. Bude nám 
chladno, bude nám horko, naše doktorko, paní. Nezadržel Vás štěp
ný materiál, nezadržela Vás štěpánská pečeně. Ně, ně, ně.

Odchází doktorka paní, Libuše. A potom někdo přikluše: už zas 
není červené víno, už zas není znojemská Libuše.

Není červené víno a bylo dobré!

15. října 1978
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Nekrolog
na odborného asistenta 
dr (aria tilavoné, G3c,

Odborný asistent Karet Hlavoň nám odchází do jiné kategorie, do 
jiného světa, a učinil tak další krok k tomu, aby se ocitl za sklem na 
chodbě filozofické katedry a za tím účelem si už na to připravuje 
obličej. Kde je ta hladce oholená klukovská tvář a upřený zrak, 
sledující pilník na ponku, zboží za výlohami, mravní zákon nad námi 
a poprsí krásných žen plujících po České a po fakultním dvoře? Ten
to hoch opustil naše řady, tvář skryl za plnovous a oči za sklo brýlí. 
Zarostl nám, zasklil se nám. Ztrácí se nám nahoře, ve společenství 
lidí pobírajících služné až do 65 let. Je to Nanebevzetí vědeckého 
ateisty, stupínek k zařazení do Filozofického slovníku a - jak jsme 
již řekli - k cestě na zeď mezi filozofické velikány.

Kampak ho umístit? Aristotelovi ani Hegelovi se nepodobá; ani 
Campanellovi, protože už dávno prokoukl, že státy nejsou sluneční; 
cizí je mu svět Platónův, idealisty prohnilého, i Kantův, třebaže spo
lu s nimi je vlastně ve skrytu duše přesvědčen, že ethos není z toho
to světa ... Nepodobá se ani Fichtemu, nikdy nechtěl osvědčovat 
své Já mlácením hlavou o zeď Ne-já; tím spíše nikdy také nebyl 
Giordanem Brunem (upálit se nenechá), ani Galileo Galileim (proklít 
se církví také nenechá); nejspíše by se ještě podobal francouzským 
osvícencům, kdyby však byl aristokratičtější a frivolnější; možná 
má blízko k Humovi, ale nejvíce se asi přece jen blíží Ludvíku Feuer
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bachovi, snad jen s tím rozdílem, že Feuerbach za svůj ateismus vy
letěl z univerzity, zatímco náš zesnulý se za ateismus univerzitním 
docentem stal. Pokrok vítězí, dějiny jdou vpřed!

Krátce řečeno: zesnulý asistent je jiný než hlavy na naší chodbě, 
což je dokladem toho, že představuje další rozvinutí lidské myšlen
ky. Již dnes žije mezi námi (třeba jako dítě) budoucí autor pronikavé 
studie na téma „Karel Hlavoň a vyústění české marxistické filo
zofie” .

Opouští nás do jiného, onoho světa. Kéž by nezapomněl na tento 
svět, na kamarády stojící teprve před branami své kvalifikační trans- 
substanciace. Vždyť ve svém onom světě je nyní nezranitelný, 
vstoupil mezi svaté a má povinnost podporovat vulgus profanum, po
máhat mu v jeho cestě ke kandidatuře (což je odvozeno od Candide 
a tůra, tj. strastiplné putování nevinného) a k docentuře, tj. ve stras
tiplné pouti k habilicitaci.

Sám zná obtížnost pouti své, obdivuhodné cesty od ponku k do
centovi.

Měls těžký život a slzy na líčku, 
užívej radosti, nech plavat smutek ...
Přejem Ti úspěchy, docente Karlíčku, 
hodně té etiky, enyky, kliky, bé, 
přejou Ti kámoši, co čas jim útek, 
za Tebou přijdou však do nebe.

Leden 1979
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Nekrolog na docenta 
dr, Hanuše Strinerà, CSc,

na našeho dlouholetého kolegu, který tu - dialekticky - zároveň 
je a zároveň není.

A to je vlastně statut všech subjektů - objektů to nekrologů a do 
dějin oboru se zapisujících osobností, že tu jsou, ač tu nejsou, a že 
tu nejsou, ač tu jsou. Náš přítomný nepřítomný se symbolickým způ
sobem spojuje s existencí a životní dráhou naší univerzity: v 11 ho
din otevřela se výstava k 60ti letům univerzity (a k 60ti letům oboru 
filozofie) a 2 hodiny poté slaví s námi náš nepřítomný přítomný 
jubileum rovněž 60ti leté.

Cesta jeho vedla od bouřlivých studentských let přes krutá léta 
lágru k plnému vynaložení sil pro nový život v novém světě. Tuto 
cestu - přes všechny peripetie - nikdy neopustil, a i kdyby tisíc kla
rinetů, tisíc freudismů, tisíc jiných ismů ovládlo svět, Hanuš náš - 
zraněn jsa vod pejska - nikdy ovládnut nebude, vždy kráčel a kráčí 
dál v revolučně-racionalisticko-věcně-badatelském nadhledovém 
přístupu...

Při každém jarním vánku 
rád má naši Ivánku, 
buď klidný dílem svým na duši 
docente Steinere Hanuši.

15. května 1979
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Sdružený nekrolog 
na doktora Četla

na jeho přechod k padesátníkům, ke kandidatuře a docentuře.
Po období nakupení kvantitativně kvalitativních změn došlo u něho 

k relativně rychlému kvalitativně kvantitativnímu skoku, takže změ
ny tyto vyjádřeny mohou být pouze v nekrologu sdruženém. Samý 
mezník. A on sám se přitom vlastně nijak moc nemění. Je jako živý, 
jako živý.

Snad se poněkud zvýraznilo jeho sokratovské čelo, přibyly dese
tiny dioptrií, stohy přípisů a hodiny schůzí. Jinak beze změny, v no
vé formě existence své hmoty a duše, kráčí dál mírně nakloněn jsa 
pod tíhou myšlenek a baretky, dál dívá se přes brýle, jak to tu dělá
me, estét, elegán a klasik, věren svým láskám a nenávistem.

Vždy miloval Zbrojovku, své nikdy nemyté auto, literaturu, klid, 
rozvážné vyřizování přípisů s přesvědčením, že vše nějak dopadne; 
a naopak se svátým nadšením vždy odsuzoval prohnilý alibismus 
fotbalových soudců, neobjektivnost vídeňské televize a fanoušků 
Baníku Ostrava, škodlivost buržoazní ideologie, zejména antropolo- 
gismu, scientismu, fenomenolexistencialismu, náboženského tmář- 
ství a dalších nezdravých tendencí, jako je např. balkanizace naší 
stravy, což mu např. nebránilo v tom, že si v Akademické kavárně 
dával k obědu nejčastěji srbské žebírko.
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Objevila se však u něho nová láska - křehká a tichá: rybičky, ry
bičky. Získal tím kus živé přírody a ženské srdce paní Magdy. Kde 
jsou ty studentky, které kreslily do sněhu a ryly do stěny „Miluji 
Četla” ? Kde jsou krasavice dneška, kterým by zesnulý řekl se svou 
proslulou nonchalantní seriózností a zdvořilou revolučností: „Ó, Vy 
máte dnes nový účes! A učte se filozofii hlouběji, soudružko!” ?

Klid, antická kalokagathia, spinozovská substantia sive deus si
ve natura, neboli česky: „podstatné a zásadní je to, že pámbů je je
den a ve všem, přirozeně”.

A tak se v něm spojilo transcendentálno s transcendentnem v 
dialektickou jednotu s primárním zřetelem k marxleninskému 
principu praxe v její vazebnosti na pokrokové dědictví filozofické 
minulosti, tlumočené vybraným jazykem.

Abychom byli právi tomuto odkazu, musíme ukončit tento sdruže
ný nekrolog vybraně, tj. připomenout klasický výrok zesnulého: „Ži
vot letí jako jelen, byvší do prdele střelen.” To znamená: život je, 
když jelena střelíte do zadku a on letí a letí až v dáli na obzoru změní 
se v Pegase, zamává křídly a mizí v oblacích.

21. ledna 1980
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Doplňkový nekrolog 
na Karla řilavoně

Již jsme ho jednou pohřbili a jeho zásluhy ocenili - při jeho pře
chodu do světa docentů. Nyní ho pohřbíváme podruhé - odchází nám 
ze čtyřicítky.

Nenápadně, hlavně nenápadně - jak mu ostatně bylo vždy vlastní. 
Byl by nejšťastnější, kdyby vůbec žádná smuteční trachtace nebyla. 
A ona se koná a vesele a v hojném zastoupení. Pravda, moc hostů, 
to je moc vydání a pomíjivá pompa. Ale málo hostů - také to není to. 
Člověk přece jen potřebuje ty druhé, trochu tepla a popití a vykecat 
se ze svých radostí a vyzpívat se ze svých žalů. Zkrátka - slavit 
přiměřeně.

Jsme dojati touto ztrátou čtyřicátníka a s účastí díváme se na 
tuto tryznu. Tolik účastníků! A jakých! Nezvládl to Karel, který vždy 
vyvíjel veškeré úsilí, mobilizoval všechny své intelektuální schop
nosti, snášel hory argumentů - zkrátka sršel aktivitou, aby nebyl 
aktivitou přetížen, mobilizován; usiloval o to, aby ho nezavalily hory 
práce.

Nezvládl to, Karel. Žádná komorní oslava. A je to tak dobře, že to 
Karel nezvládl. Někteří lidé musí být oslavováni proti své vůli.

Řekli jsme, že sršel aktivitou, aby nebyl aktivitou přetížen. To 
neznamená, že neměl kladný poměr k práci, že neplnil úkoly a tak.

29



Naopak, co jednou vzal, dvakrát udělal, tomu věnoval všechno 
a s takovou důkladností až se dech úží, ba - odvážíme se to říci - až 
to hraničilo s porušováním zákonnosti. On např., ne že by odzkoušel 
studenta, dal známku a sbohem. Kdepak, zkouška u něho - to si stu
dent zkusil. Byl to zevrubný a široký rozhovor, od otázky k otázce, 
v dimenzích historických, vertikálních, horizontálních, o filozofii, fo
tografování, politice, vědě a etice, o náboženství, životě, nežitech, 
užitku, oblečení, zdaru i zmaru. A se zvednutým ukazováčkem a ne
úprosnou úporností. A hádal se, ó, jak se hádal! Nebo vezměme jeho 
přípravu na přednášky: žádné cáry papíru a zpřeházené hadry, ale 
strojem psané, úhledně do desek poskládané, patřičným názvem 
opatřené svazečky!

Hlavoň hlavně nenápadně ... Ale za touto nenápadností nutno vi
dět reálného a realistického člověka a in spe - jednoho z vedoucích 
představitelů naší fakulty. K ní patří jako skladebný kámen. Pro jeho 
mimořádnou skromnost to mnozí přehlédli. Kdyby se tak stal jedním 
z vedoucích představitelů této fakulty, to by najednou za ním chodili 
zástupové... A přitom zástupové ho znají a mají rádi a jsou tu, bez 
představitelství...

Po požití tryznového alkoholu my, pozůstalí, prohlašujeme, že 
Karel není prťa, Karel není škrťa. Takže nakonec není nás tu málo, 
není nás tu příliš moc. Držíme se madle, zdar Karlíčku Kadle.

Vycházejíce z toho, že filozof a docent je konec konců také spiso
vatel, položíme zesnulému čtyřicátníkovi hemingwayovskou otázku 
(ocitováno podle, a to podle „Zelených pahorků afrických" ):

„Co škodí spisovateli? Moc politiky, moc peněz, moc žen- 
skejch, moc chlastu. A málo politiky, málo peněz, málo 
ženskejch, málo chlastu ...”

Na zdraví!

21. ledna 1980
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Nekrolog na Svatku Přadků

Ze štace třicátnic, po koleji životní dráhy odjíždí její vlak. A ona 
se veze a jede, jede. Fábory vlají. Sbohem a šáteček, řekl by děde
ček. Loučí se s třicítkou Svatka, na březích řeky Svratka.

Modrooce kdysi vstoupila na fakultu. Nevstoupila: vtrhla - rovnou 
na děkanát. Tím je také měřitelná její dráha: z prvního poschodí hor
ní budovy do přízemí budovy dolní, od absolventky ekonomické 
školy přes inženýrku ekonomie k odborné asistentce sociologie. 
Čím nižší patro, tím vyšší kvalifikace. Úměra to nepřímá, jak by 
řekla inženýrka ekonomie.

Byla naším předvojem, avantgardou, držela ruku na tepu nás 
mas. Inženýrka našich duší a kráčející rejpadlo. Ale také - kráčející 
architektura, romantický zjev à la dvacátá léta, propojený socialis- 
ticko-realistickou podstatou. Syntéza mezi Kollontajovou, statisti
kou, Venuší a českou hospodyňkou shánějící telecí. Někdy jela jako 
Kalkulačka, jindy jako Spící Krasavice. Za celého jejího třicátnic- 
kého života jsme jí bohužel nestačili říci, že právě starosvazácká 
nátura katedrových mužů (jež nikdy nedocenila) prodloužila její 
mladost a zářivost, což mělo za následek, že svou nynější životní 
fázi opustila neopotřebovaně.

Vypracovala se do své osobité kompozice tak, že my, kteří jsme ji 
znali, chtěli bychom tu odpovědně prohlásit: není pravda, že zesnulá
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je Svatka Přadkova (jako „vod Přadky” ), ale Svatka Přadková. Tedy 
s čárkou. Tečka.

Taková byla. Smutek nás drtí. Taková hezká čtyřicátnice a už - 
nekrolog. Jediná zůstává nám naděje, že Svatka - byť odešlá - se
trvá s námi a většinu z nás přežije. Již jako zdatná šedesátnice 
podívá se z okna a postěžuje si Haničce: „Ten dědek Novej sem už 
zase leze kecat!”

V každém případě:
Kráčejme přímo, nechoďme zkratkou, 
někdo je Pádem, někdo je Svatkou.
Mrtva je třicátnice, čtyřicátnice žije,
Pavlíček nyje, Pavlíček tyje, 
situace to vskutku vratká.
Ať žije Svatka a její budoucí padesátka!
Na počest její ať bouchne zátka!

21. ledna 1980
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Pohanský nekrolog 
na katedra filozofie, 
logiky sociologie

Loučíme se dnes s katedrou filozofie, logiky a sociologie. Zesnu
la pohansky, protože vznikla a zaniká - převtělením. Dialekticky. 
Vznikla zánikem kateder filozofie a sociologie, a zanikla vznikem 
těchto kateder, jež se takto restituují na novém vyšším stupni, po
kračujíce tak v nezadržitelném progresu společnosti a vědy pro
střednictvím progresu institucí. Končí se desetiletá éra převtělení 
oborů filozofie a sociologie v oddělení. Zánikem oddělení se naše 
obory oddělují, na naší tradiční chodbě začíná se rýsovat hraniční 
čára, skrývající zárodky dlouhotrvajících pohraničních sporů, 
jemných zápasů o realizaci principů mírového soužití a soutěžení 
dvou společenství se stejným společenským zřízením.

Nutno pozitivně ocenit život zesnulé: vznikla pohansky, tj. ne
křesťansky, byly ztráty na mrtvých. Avšak institucionálním převtě
lením oborů filozofie a sociologie v oddělení je oba křesťansky za
chovala a rozvíjela. Úmrtím prostřednictvím převtělení žily tak dál 
k prospěchu obecnému. V té souvislosti se slzami v očích děkujeme 
nejvyššímu vedoucímu doc. dr. Cetlovi. CSc. za relativně vlídné 
zacházení a sociologickému vyššímu vedoucímu dr. Ovesnému za 
neúnavnost a odolnost, s níž věnoval všechny své síly, aktivity i pa
sivity, ku prospěchu oboru sociologie. Při všech peripetiích a slo
žitostech lze ocenit život katedry jako život, jako plodný život, ba 
nesmírně důležitý - pro obě strany i pro fakultu - život.
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Při troše tolerance k některým subjektivním pocitům některých 
subjektů dlužno připomenout, že se dnes pro několik členů katedry 
končí určitá etapa jejich dráhy a začíná etapa nová. Jsou mezi námi 
tací, kteří reprezentují promiskuitní existenci mezi filozofií a socio
logií: jedna osoba ženského pohlaví, tři osoby mužského pohlaví, 
kteří - jsouce dříve filozofy či členy filozofického oddělení - defini
tivně takto přecházejí z loďky filozofické na loďku sociologickou: 
moře se pohupuje, lana se napínají, prkna skřípou, námořníci dvou 
odpojujících se lodí - pevně rozkročeni na palubě jsouce - zdraví se 
navzájem a přejí si mnoho štěstí a dobrý vítr do plachet v budoucí 
separátní plavbě na společném moři.

Bez ohledu na rozdílnost lodiček je prápor stejný, zájmy a cíle 
společné; mezilidské vztahy a vnitřní oborové vazby trvale a pevně 
spojují pohyb obou lodí.

Převtělujeme se v různé instituce, ale obory a lidé se nepřevtělu- 
jí, společně vznikajíce, společně zanikajíce - žijí dál a množí se a 
rozmnožují jak Pán kázal.

Katedra je mrtvá, ať žijí katedry!

4. března 1980
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Nekrolog na Luboše Nového

Pavel Pácl

Tak dlouho se chodí se džbánem pro nekrology, až se Nový 
utrhne.

Ač je to k nevíře, je to pravda: Ten, kdo se v posledním desítiletí 
držel zuby nehty, na něhož se mnozí utrhovali, jemuž osud trhnul ne
jednu ránu a jehož někteří chtěli roz-trhnout a případně vy-trhnout 
i s kořeny, se náhle trhá sám. Utrhává se od svého mládí.

I když se utrhává, i když vždy chodil s kůží na trh, nebyl nikdy 
trhovec.

Nekrology se vždy píší lépe, má-li objekt nekrologu nějakou para
lelu v historii. Což o to; nového i Nových bylo vždy v dějinách dost. 
Byl herec Nový, spisovatel Nový; existoval i nějaký Noválius, hu
dební skladatel Novikov, herec Newman a protektor Neurath. Existu
je Nový Zéland, Nová Katedonie a Nové Mexiko; Nový Jičín, Nová 
Paka a Nové Strašecí. Někde na pražské periférii vegetuje prý i něja
ký jiný filozof jménem Luboš Nový. Ale pravý Luboš Nový byl, je 
a bude pouze jediný.

Paralelu ovšem má. Jeho dvojče je tak do očí bijící, že je s podi
vem jeho až dosud trvající anonymita. Kdo sází na dvojici Luboš 
Nový a - Aristoteles, nezná ani jednoho ani druhého. Kdo se přiklání 
ke dvojici Luboš Nový a Leonardo da Vinci, nezná buď jednoho nebo 
druhého. Jediná správná dvojice je Luboš Nový a Jára da Cimrman.
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Jeden - zživotnělá legenda. Druhý - zlegendovatělý život. Na Cimr
mana se lidé s nedůvěrou ptají: - Opravdu nežil? - Na Nového se se 
stejnou nedůvěrou budou ptát: - Opravdu žil?

Ano, - odpovídáme hrdě. - Žil - a žil mezi námi!
Jaký byl? Jak říká básník:

Byl chvíli mílius, byl chvíli vrah.
U piva jak komín měl dobrý tah.
Byl znalcem životních i jiných drah, 
čímž vháněl studentkám do tváří nach.
Ach!

Důvěrný přítel Gercena a Pisareva, Masaryka a Gramsciho, Ma- 
terny a Steklíka.

I řekl posledně jmenovaný: - Když napsal Bradbury Ilustrovanou 
ženu, proč bych já nemohl stvořit ilustrovaného muže? - Tím mužem 
myslíš Nového? - zeptali jsme se pro jistotu grafika Steklíka. Ano, 
řekl grafik Steklík a odešel tvořit.

Nuže tedy - Ilustrovaný muž Luboš Nový:
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Původem z moravské vísky začal v Židenicích s etikou, aby po le
tech stejné Židenice od své etiky asanoval.

Cestoval po francouzských lyceích, západoněmecko-rakouských 
vědeckých fórech a honolulských barech.

Reformátor evropského pohřebnictví; vzpomeňme jen jeho pro
pracované studie, kterak pohřbívat lidi ve stoje.

Zpěvák izraelských budovatelských písní.
Významný metafyzik, proslavený zejména teorií cedníku a meto

dou měřitelnosti prázdna v sobě.
V cirkusových arénách celého světa nedostižný polykač zubů!
Teoretický sexuální maniak a maniakální sexuální teoretik; situa

ce, které se ve slušných románech vytečkovávají, řešil proslu
lým Nového únikem ve dvou variantách, tj. buď u-kecáním nebo 
u-snutím.

Velkoobchodník s kvasnicemi.
Sociologický fenomenolog a inteligentní pedant.
Kosmetický poradce; jeho dialog s Blankou Filipcovou na toto té

ma si dala do francouzštiny přeložit firma Chanell.
Plesový organizátor evropského formátu.
Atd. atd. atd.
Jedním slovem - umělec života, který to dotáhl od úctyhodné filo

zofie v neklidné době po úctyhodnou dobu v neklidné filozofii, logice 
a sociologii.

O Oskaru Wildovi kdysi kdosi řekl, že jeho psané dílo je pouhým 
odvarem toho, jak vyprávěl. O Luboši Novém můžeme říci totéž; že 
totiž jeho bohatý život je stále ještě pouhým odvarem toho, co 
nakecal.

Nuže tedy - utrhává se.
Co bude dělat mládíbez něho? ptáme se. - To je jeho problém, 

řekl by on.
A co bude dělat on bez mládí? Vidíme jasně cestu tohoto utržen- 

ce: Do desíti let je z něho vedoucí rektorátního kabinetu pro studium 
života a díla Luboše Nového.

Duben 1980
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Teze o Novém

Jiří Četl

Předpoznamenání: Protože autor není Marx a Nový Feuerbach, jsou 
tu teze jen čtyři.

Motto: Nelze vypovědět slovy,
co je vlastně docent Nový.

1. Hlavním nedostatkem všech dosavadních charakteristik a posud
ků docenta Nového (včetně Nového samotného) je, že svůj před
mět, skutečnost Nového, pokládají za postižitelný. Proto se stalo, 
že nepostižitelně postižitelné na něm bylo zatím pochopeno jen 
ve své špinavě čachrářské jevové formě.

2. Tak se docent Nový jevil jako voluntarista i jako fatalista, jako 
dříč i jako povaleč, jako filozof i jako sociolog, jako sexuální ma
niak i jako evangelický nesmělec, jako mluvka i jako přívrženec 
teze „o čem nelze mluvit, o tom se má mlčet”, jako opilec i jako 
spáč v baru Honolulu atd. atd., aniž se chápalo, že se tím defi
niens stává průsečíkem projekcí definovatelů.

3. V úsilí pochopit jeho nepostižitelnou bytost se nepochopilo, že 
tajemství jeho bytosti nesmí být podrobeno teoretické kritice a 
prakticky převráceno.

4. Hodnotitelé chtěli docenta Nového rozmanitě měnit; jde však o to 
ho zachovat.
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Závěrečná poznámka:Z důvodů, uvedených v předpoznamenání, pře
necháme rukopis předneseného hlodavé kriti
ce myší.

V roce 1955 při úklidu malé místnůstky u posluchárny, tehdy zva
né filozofická, našel zřízenec p. Leopold Rusler a uklizečka sl. Hed
vika Hrušková množství nezjištěných papírů. Sl. Hrušková je chtěla 
ihned odevzdat do sběru, ale p. Rusler usoudil, že mohou obsahovat 
i něco cenného a předal je asistentu filozofického semináře Dr. Cet
lovi. Ten je pečlivě uložil, a s operativností sobě vlastní je začal 
zpracovávat. Našel mezi nimi mj. text dnes už světově proslulého 
platonica či spíše pseudoplatonica, známého jako brněnské (nebo 
Ruslerovo). Jde o krátký zlomek, začínající i končící dosti abruptně, 
psaný latinou české (či spíše husovické) redakce. Úryvek v překla
du se snaží zachovat kolorit textu.

- Je to teda sichr, milé Glaukone (podle některých: Glaukon = 
Hlavoň), že ten Nové-sofista eště kecá dole na agóře?

-Tutovka. Ale lidi mu nevěřijó. Huba mu jede, říká, že má žízeň, 
pořád chce, aby někdo skočil pro něco do Parthenonu (patrně jde o ta
vernu Partyzán). A je pré to přivandrovalec od Tří bičů (= zeměpisné 
označení, které se dosud nepodařilo rozluštit).

Sem zatím jen dospěl editor a překladatel. Máme však od něho 
příslib, že celý zlomek pseudoplatonica brněnského předloží o šede
sátinách doc. Nového.

Duben 1980
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Autonekrolog

Tak dlouho někdo píše nekrology na jiné, až jednou musí napsat 
autonekrolog. Ostatně, je-li pravda, že si každý sám píše svůj životo
pis, pak ať si také napíše svůj nekrolog.

Zesnulý se narodil v kraji, kde se místo „jedí” říká „jijou”, v měs
tě slavných rodáků: Šmeral, Bouzek, Srna... Tyto významné osob
nosti za to ovšem nemohou; on zase nemůže za to, že se narodil, že 
v Třebíči, že se do patnácti let věku svého jmenoval Neumann, že v so
bě nesl pečeť svého kraje, že jeho budoucí existenci a jméno před
pověděly již staré třebíčské koledy. Cituji jednu z nich:

Aj, Mikulo, Vašuro, co tam čuješ? Nového!
Tam, tam, tydli tam, tamtam tamtam tydli tam.

Jeho jeslemi byla bedna od cukru, vystlaná dekou, jeho školkou - 
trojnožka u dědova verpánku, jeho hřištěm - labyrinty průchodů ve 
staré židovské čtvrti, řeka Jihlavka, ve které tehdy ještě plavaly par
my a jelci, hluboké borové lesy, kde tehdy ještě rostly hřiby a kuřát
ka. Sám byl jako borovice - měkké a křehké dřevo s uzloví tým i kořeny 
v kamenité zemi. I jeho postava - celá borovice: při chůzi měl hlavu 
vždy o kousek víc vpředu než zadek. Proto občas zapomínal, na čem 
sedí. Kráčel jako horolezec s neviditelným těžkým ruksakem na zá
dech. A obličej? Zde ocitujeme výstižný postřeh čelného profesora 
Romana Mrázka: „Vypadáš jako ruský učenec 19. století ve vyhnan-

40



ství na Sibiři." Pronikavé hodnocení podala též žena zesnulého. Na 
dotaz, proč on má šedivější vousy než vlasy, odpověděla: „To je tím, 
že má víc starostí v hubě než v hlavě.”

Dřevovitost zesnulého byla potvrzena i další autoritou, tajemní
kem fakulty dr. Ledererem, který o něm prohlásil, že patří k inventáři 
fakulty (a to tajemník ví nejlépe). Inventární číslo 1433. Příměr tento 
má zajisté svá rizika: opotřebovaný inventář je totiž možno navrh
nout k odpisu, ale zesnulý je dle našeho názoru inventářem, který 
nám může ještě docela dobře sloužit. Tak to ostatně s. tajemník 
myslel: že zesnulý patří nějak neoddělitelně k fakultě, což je pravda, 
protože na ní působil od svých devatenácti let a stále na téže chod
bě. Právem byl proto navržen na státní vyznamenání Za věrnost in 
memoriam.

Badatelské dílo zesnulého je rozsáhlé a hluboké. Kromě množství 
studií a recenzí zahrnuje tři brožované knižní publikace, jež mají dvě 
velké přednosti: 1. jsou útlé, šetří papír a oči; 2. byly rychle rozebrá
ny, a to tak dokonale, že je nelze sehnat ani v knihovnách. Zesnulý 
má pevné místo v české a brněnské myšlenkové kultuře: patřil k nej
významnějším našim marxistickým filozofům na této chodbě, na té 
její půlce, která má okna do dvora. Slučoval v sobě obory, jež před
stavují pilíře fakulty, jako je sloup historický a sloup filologický. Ab
solvoval filozofii-ruštinu, stal se historikem, a to filozofie a sociolo
gie, a nakonec sociologem. Proto ve chvílích citového vzrušení 
říkával: „Všechny je mám rád, i ty, i ony, i Turky a mohamedány 
mám rád.”

My, kteří jsme ho blíže znali, musíme upozornit na méně známou 
stránku jeho badatelské činnosti: založil a rozpracoval několik vý
znamných teorií. Patří k nim např.:

1. Teorie cedníku, tj. teorie přístupu k ženám na základě prezen
tace svých nejhorších stránek (např. křivá postava, vědomí omeze
nosti, chybějící zuby): žena, které to vadí, propadá cedníkem. Nutno 
se soustředit na tu část žen, které cedníkem nepropadly. Je to šance 
a naděje i pro muže se značnými nedostatky.

2. Teorie ženské optima: každá žena má v sobě obrovské možnos
ti, aby byla přitažlivou, jestliže a) správně odhadne své místo na 
škále fyzické krásy, b) své místo na škále intelektuální vybavenosti, 
c) dokáže tyto danosti přetvořit silou svých fluid nich schopností v op
timální kompozici, tj. udělat z minima optimum. Je to šance a naděje 
i pro ženy se značnými nedostatky. V literární podobě anticipoval 
tuto teorii již Maxim Gorkij. Vycházeje ze křoví, v němž pobyl s jistou

41



nepohlednou a nepříliš chytrou ženou, pravil s obdivem: „Měla v so
bě cosi melodického.”

3. Teorie pohřbívání. - a) Teorie pohřbívání do země kolmo. Ušet
ří se zemědělská půda, na tutéž plochu se vejdou 3-4 osoby v polo
ze kolmé místo 1 osoby v poloze vodorovné. Kdo žil vstoje, má právo 
být pohřben vstoje; kdo nežil vstoje, ať alespoň tleje vstoje. - b) Ra
cionalizace pohřbu žehem: popel se pod tlakem vtěsná do krabičky 
od zápalek, barevně vyvedené, opatřené jménem a daty. Výtvarník 
skládá na vhodném místě, např. na fakultním dvoře, z těchto krabi
ček vkusný mozaikový monument. Stisknutím krabičky objeví se na 
obrazovce portréty zesnulého a titulní listy jeho publikací.

4. Teorie piva jako nástroje vědeckého poznání a sociální terapie, 
a) Poznání: součtem množství vypitého piva lze měřit prázdno v duši 
(např. 4 půllitry = prázdno v duši o rozměru 2 dm3). - b) Terapie: pivo 
jako prostředek k oslabení dvou sociálně nejkonfliktnějších sfér, tj. 
pivo účinně zabraňuje myšlenkovým rebeliím (po pivě se totiž blbne) 
a sexuální anarchii a maniactví (po pivě se totiž..., no, po něm se 
právě neblbne).

5. Teorie dějin. - Lidé sami píší svůj životopis, lidé sami píší své 
dějiny, jenom je potom nemohou po sobě přečíst. Z toho plyne: lidi, 
pište ty dějiny, ksakru, čitelněji, kdo to má potom luštit!

Z bohaté činnosti pedagogické zesnulého připomeneme pouze je
den, ale zato klíčový jeho vklad. Opíraje se o marxistický princip, že 
na chování lidí má rozhodující vliv nikoli to, co se říká, ale to, co se 
dělá, vynalezl novou formu praktické výchovy - výchovu odstrašu
jícím příkladem. Pedagog nemá být vzorem toho, jak se má žít (tím 
většinou odpuzuje); pedagog naopak nechť ztělesňuje a prakticky 
předvádí to, jak by student hnusně vypadal a jak by to s ním dopadlo, 
kdyby jednal jako jeho učitel.

Zesnulý opouští řady čtyřicátníků a odchází tam, tam, tydli 
tam ... Předvídal to, takže si sám napsal i pohřební řeč. Ocitujme 
závěrem její závěr:

„Vážení pozůstalí,
děkuji Vám za Vaši účast na mém pohřbu. Dejte si na 

mou počest a za svoje peníze v Akademické kavárně velký- 
ho ruma!

Na Vaše zdraví, žijící potvory!”

Duben 1980
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Fadoš Maté

Už nám mnohokrát odešel - do Kladna, do Brna, do Prahy, do ka
tegorie padesátníků. Odchází na pokračování tento padesátiletý 
chlapeček živící se pražskou dopravou: někdo se živí tím, že praž
skou dopravou jezdí do práce, a někdo zase tím, že v práci teoretizu- 
je o pražské dopravě.

Po celou svou existenci v tomto i onom světě hledal odpovědi na 
otázku po povaze otázky a odpovědi. Tedy vždy řešil otázku otázek. 
Za otázku otázek se často považuje otázka po smyslu života, ale Ma
té se nikdy takovými blbostmi nezabýval. Jeho otázkou otázky otá
zek byla meta-meta-ta-teorie.

Je na čase vypracovat metateorii metateoretika padoše Maté, 
najít střih na Maternu, vzorec Materny.

Zde jest: nula lomená nulou rovná se x, zaokrouhleno + 2 iota a 
omega, menší než, závorka, X, závorky větší nežlambda.
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V tom smyslu je <piš : SM + te R3 (fiskus maternatřetí) ozubený lo
gický stroj poháněný horoucím srdcem za zvuku klavírních variací 
na téma:

Ne-pjj, Jano, ne-pjjVódu, 
óda Ti je jen na škodu.

Typický příkladem jeho železné logiky je tato památná příhoda: 
Když tak jednou sestoupil ze své pražské výšky do brněnské nížiny, 
tak šel z nádraží za kamarády a aby se nemusel s nimi dělit o kuře, 
co mu dala pečlivá žena na cestu, tak to kuře rychle požíral pod 
viaduktem a obklopily ho cikánky a nabízely mu rozkoše a on za nimi 
viděl jejich pasáka jak se vopírá o viadukt a tak se vymluvil že si 
musí skočit za roh ke kámošovi pro peníze a tam se chechtal jak těm 
cikánkám chytře unikl a tam zjistil že ho při tom obskakování 
vokradly vo dvě stovky ...

Padoš Maté je věčně živý, protože reprezentuje nadčasové logic- 
ko-antropologické struktury, syntetizující zárodek, dítě, chlapce, 
muže, otce, dědka a mrtvolu. Svou existencí vyvrátil klasickou logi
ku. A nerovná se A, Maté tu v Brně je, i když tu néni; Maté je Synthe
sizer - tu je bubnem, tu šalmají, a přitom je furt ten samej logickej 
stroj poháněnej horoucím srdcem.

Připojujeme Vybrané kapitoly z dějin mater-novismu.

Duben 1980
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Nekrolog na Jiřího Ça krie la

Tento člověk-poutník, homo-viator, odejel 
nám na exkurzi do světa padesáti a více 
letých, do světa, z něhož není ná
vratu. Choďte na jeho počest 
po lesích, hradech, zám
cích a galeriích, pozná
vejte svou vlast - ně
kde tam potkáte 
Jiřího Gabriela.
Co to je „Sto 
jarních kilo
metrů” ne
bo pochod 
„Praha-
Prčice”, 
proti
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„Gabrie-
/ lově padesátce” ?

A byla to pouť filozofa a lo- 
gika, přívržence nové a vědecké fi- 

lozofie, pouť historika české, moravské
- a brněnské filozofie, autora klíčové monografie

o Josefu Tvrdém, ale též spoluautora studie o morav- 
ském světovém nábožensky založeném badateli Řehoři Men- 

delovi; navíc to byl filozof, který svou životní pouť trvale spojil 
s kunsthistorií - v přesvědčení, že věci mají být nejen pravdivé a 

správné, ale také hezké. Takže - summa theologica sumárum - 
Gabriel byl vlastně naším marxistickým Josefem Tvrdým, jen s tou 
výhradou, že byl a zůstane Jiřím Gabrielem. Je to světlé paměti Jiří,
před nímž prchají hadi a štíři.

Byl velký religioznavec, který natolik náboženství prožil a pocho
pil, že ho musel odmítnout, a natolik prožil a pochopil ideály socia
lismu, že ho museli vyškrtnout. Vycházel z logiky tichého Gabriela, 
že A rovná se A, že pravdivý výrok je výrok, který ..., a správný vý
rok - výrok, jenž ... Učil nás rozumět jízdním řádům.

Gabrielovi se to žije a exkurzuje. Pracuje jako CSc a docent, ne
zatížen jsa těmito tituly. Je dokladem vysoké kvality našeho života - 
že totiž tituly nejsou všechno. Zatraceně pomalu stárne a zatraceně 
pomalu postupuje. Nemá auto, chodí pěšky v pohorkách de luxe, ne
kouří, po hospodách nevysedává; je to cuda mezi filozoficko-socio- 
logickými necudy. Ten nás všechny přežije a na nás na všechny na
píše nekrology jako historik věčně živý. Je stále živý, stále mladý, je 
kus, z jednoho kusu, je příkladem toho, že - navzdory Gabrielově lo
gice - je-li kus-kus, je kus-celek. Představuje neobvyklé spojení 
principiální stranickosti s bezpartijností.

Jako jubilant zasloužil by si festšrift. Jediným důvodem k tomu, 
že takový festšrift nespatřil světlo světa, je skutečnost, že pouze 
náš jubilant by byl jeho kvalitním redaktorem, který by festšrift ne- 
okecával, zorganizoval a dotáhl až do zdárného konce, vypáčil by 
příspěvky i ze svých kolegů - notorických neplničů. Byl jiným i sám 
sobě nejtepším redaktorem.

K ucelení obrazu o našem padesátníkovi nutno dodat, že byl Pro
fesor s velkým P, pedagog tělem a duší, který vychovává tím, že je;
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že miloval rybičky, vláčky a Zbrojovku; že z obyčejné prasečí hlavy 
dokázal vyčarovat mimořádné kulinářské umělecké dílo; že by byl 
vynikajícím přednostou stanice Štěpánovice i ředitelem gymnázia 
v Tišnově či šéfkuchařem v Internacionálu, k němuž by se chodilo 
na ostružinové omelety ...

Někdy si kladl otázku, zda pravým jsoucnem není univerzum a my 
- uprostřed něho - pouhými exkurzanty, po kterých vlastně kdoví co 
zůstane... My na to prohlašujeme: kusé je - univerzum; ať si toto 
univerzum položí otázku, co z něho zbude, co po něm zůstane a jaký 
byl jeho smysl, když je bez Gabriela ... A na čem se univerzum ko
nec konců zachrání? Na tom, že bude moci říct: neexistovalo jsem 
nadarmo, protože existoval Gabriel.

Pohřben bude ve Štěpánovicích, v Gabrielově to Lulči. Na zahra
dě dál budou růst kedlubny a kvést květiny, a zahrádkář Steklík na 
jeho počest a navzdory tolika vypitým půllitrům nakreslí tenkou čá
ru, bez záchvěvů mířící do nekonečna.

Srpen 1980
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Nežádoucí nekrolog 
na Jarmilu bochníčkovou

Je-li ženě 40 let, je každý nekrolog nežádoucí a každý pokus o ne
krolog - zavržení hodný. Na ženy se zkrátka nekrology nepíší: nema
jí to - bytostně - rády.

Navzdory tomu zůstává faktem, že nám paní Jarmilka odchází 
mezi čtyřicátnice. Je to fakt neuvěřitelný, ba mystický. Vede nás to
tiž k poznání, že paní Jarmilka je bytostí Božskou.

S Bohem ji spojuje nejméně pět atributů (atributem rozumíme 
vlastnost, kterou od dané osoby, věci či jevu nelze oddělit):

1. Bez ní neuděláme ani krok, jsme na ní závislí, ona určuje hlavní 
náplň našich životů, jako je dovolenka, cesťák, příděl koberce, fír- 
haňku, obálek, kalkulačky, papíru; zejména pak má v rukách to, co 
v rozmanitých životech rozmanitých členů katedry tvoří jejich spo
lečného nesporného jmenovatele - tj. členství v ROH.

2. Jako Bůh je vševědoucí, všudypřítomná a nepostižitelná. Po
hybuje se mezi sociologií, etnografií, děkanátem, vrátnicí, rozmno- 
žovnou, menzou, poštou a zpět. Je neustále zde a současně neustále 
úplně někde jinde.

3. Jako Bůh je stále stejná, neměnná, vypadá po znovuzaložení ka
tedry přesně tak, jako při založení katedry před 17 lety. Právě z těch
to důvodů vysloužila si zdrobnělé oslovení „paní Jarmilka”.
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4. Je nevnímavá i vnímavá jako Bůh: voláte, sháníte, prosíte - 
žádná odezva; ale najednou je tu - vše ví, vše slyší, vše zařídí, a pak 
se vrací zpět (řekněme na poštu) do metafyzického Neznáma.

5. SBohem ji spojujecentrálistickýpřístup kesvětu: stýkáses čle
ny katedry prostřednictvím své telefonní centrály - aby zaplatili za 
ROH, na to či ono, vyplnili, převzali, dodali, odnesli. Drží pevně náš 
svět ve svých drátech.

Taková je nevšední pravda o sekretářce katedry.
Taková je tíha nekrologických myšlenek o ženě, která odešla me

zi čtyřicátnice.
Takové jsou teologické dimenze paní Jarmilky, našeho anděla.

Leden 1981
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Nekrolog na Jara Štěpána

Zvláštní to odchod do tamtoho světa: odchod jako návrat. Z Olo
mouce vzešel, do Olomouce se vrací, a mezitím ... To nám připomí
ná slavný výrok hrdiny Erenburgova románu Dobrodružství Lazika 
Rojtšvance: „U nás v Gomelu se říká - člověk ze země vzešel, do ze
mě se vrací, a mezi tím si sem tam vypije nějakou tu štamprličku.”

Před lety přišel k nám jako post-Materna, tedy jako pomaterný 
nebo pomateřský, tj. šestinedělní. Uteklo to rychle - jako šest neděl. 
Vyučil logice řadu budoucích pedagogů, mezitím také občas vypil 
štamprličku. Míval dobrou slivovici; po jeho odchodu zbudou tu z nás 
abstinentské ruiny a paní Magdě - smutek po benjamínkovi, kterého 
hýčkala a všechny nepravosti sváděla na nás.

Před jeho příchodem pletli jsme si jeho jméno s příjmením. To by
lo pořád Štěpán sem, Štěpán tam, a zatím místo Štěpána přišel Hon
za. Pro všechny Honza, s jedinou výjimkou: stále nám ještě v uších 
zvoní „Honzíček” Jarmilky Novotné. Klasická pohádka „Jak šel Hon
za do světa” našla v něm neobvyklou variantu: náš Honza odešel do 
světa, ale buchty nám tu nechal, naštěstí...

Jeho pouť je hegelovský výlet do brněnského jinobytí: obohacen 
zkušenostmi, obtěžkán známostí s tolika vynikajícími lidmi, vrací se 
zpět ke svému počátku, ale na novém vyšším stupni. Přišel, získal 
doktorát, stranickou funkci, VUML, kandidáta věd - a zase vodešel. 
Dům hoří, dům plápolá, dědeček třese se.

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VE0 
“ústav pro výtku.



Není se co divit. Vždyť pozice „odborný asistent filozofické 
fakulty v Brně” - to je něco jako „vyučený poskok výchovného zaří
zení, brrr!” Jak jinak naproti tomu zní: „Programátor Moravských že
lezáren”. Tam se hloupě nevychovává, ale tam se vykovává - bu
doucnost a její pilíře pod vedením Velkého Konstruktéra.

Logikové přicházejí a odcházejí. Uprázdněné místo zůstává. Je 
to - jak patrno - rizikové pracoviště. Někdo pro ně nemá dost logic
kého myšlení, někdo zase postrádá příslušnou příslušnost.

S Janem Štěpánem byl nám vytržen jakoby zdravý zub, kus 
našeho těla: obejdeme se sice bez něho, ale zůstane díra.

Dřív než moh srdce k boji o docentůru vytasit, odešel, mlád 33 let. 
Jako Kristus odchází z naší země a v důsledku toho zvyšuje se mo
mentální průměrný věk učitelů katedry filozofie z dosavadních 49,1 
let na 52,4 let.

Vrací se domů. Budiž mu hanácká půda úrodná!

Březen 1981
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Pečmanův odkaz dneška

Na základě hermeneuticko-fenomenologicko-strukturalisticko- 
-sémanticko-sémiologicko-marxisticko-leninského rozboru textu 
monografie PhDr. R. Pečmana, CSc. o životě a díle L. van Beethove
na vyvodili jsme soubor výpovědí o životě a díle PhDr. R. Pečmana, 
CSc. Podstata naší metody a přístupu zcela Nového spočívá v tom, 
že autentické výroky R. Pečmana, k nimž nebylo naprosto nic přidá
no, jsou seřazeny tak, aby vystihly osobnost oslavence,

Pojednání nese název:
Pečmanův odkaz dnešku. Prosperovská meditace k 50. výročí 
skladatele.

„Přišel na svět v době, kdy vše bylo přeplněno hudbou, jež ovšem 
dosud nenalezla své centrum securitatis a příliš sloužila mocným 
tohoto světa.

Když začal poznávat svět a hudbu, nastoupil cestu za sebeodříká- 
ním i za ovládnutím hudební materie.

Na univerzitu, jež byla ohniskem nových idejí, se dal zapsat a 
chodil do přednášek proslulého profesora. Směřoval do hlubin nitra 
a upevňoval své hudební vzdělání. Měl štěstí, že byl žákem pokro
kově zaměřeného, jenž mu zprostředkoval přístup nejen k dílům ško
ly, nýbrž také k tvorbě vývojově důležitých autorů.
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Pečman - toť Shakespeare mas. Je výbušný, marně hledá ženu, 
která by mu rozuměla. Nesnadno si udržuje přátele. V této době ne
ustálých protuberancí se zájmem sleduje politické dění a stává se 
hlasatelem myšlenek osvobozeného lidství. O výraz, jenž by byl kon- 
geniální jeho ideálu svobodného člověka, úporně zápasí. Netuší, že 
se bude rvát s hudebním předivem. K práci přistupuje neobyčejně 
úzkostlivě a odpovědně. Nic nevadí, že mnozí nepochopí. Avšak za
tímco se oficiální kritika odklání, má tento nepochopený Mistr přece 
jen stále větší okruh vnímatelů, kteří tuší jeho velikost.

Byl nositelem oněch tendencí, které směřovaly k vnitřnímu osvo
bození člověka, jenž překonal závislost na mocných a bohatých. 
Všechno ostatní mu bylo klam a mam. Jeho boj za lepší budoucnost 
byl vykupován těžkou prací a provázen krizemi; je zaměřen proti fili- 
strovství a duševní omezenosti, je reakcí osamělého, hrdého a mrav
ně čistého ducha na nechápavý a lhostejný svět.

Doba hněte osobitý vztah k člověku Pečmanovi i k jeho tvůrčímu 
odkazu. Vždy cítil, že má v rukou pouhý sen, pouhou naději na lepší 
budoucnost. Jeho dílo rostlo z bolesti a rozdávalo radost.

V tomto rozsahu nebylo možné vyčerpat téma do základu. Šlo 
nám o to, abychom dešifrovali tituly.”

Závěrem - z dopisu Pečmana dvornímu ředitelství:
„Odepsaný si může lichotit, že si za svého dosavadního pobytu 

získal jakousi přízeň a pochvalu a že jeho díla byla se ctí přijata 
doma i v cizině.

Přesto musil zápasit s různými těžkostmi a nebyl dosud tak šťas
ten, aby si zde založil existenci, jež by hověla jeho tužbě, aby žil 
zcela pro umění, aby své nadání vyvíjel ještě k vyšším stupňům do
konalosti a aby si dosavadní jen náhodné výhody zajistil jako ne
závislou budoucnost.

Ježto odepsanému byla vodítkem na jeho dráze ne tak obživa 
jako zájem o umění, zušlechtění vkusu a vzlet génia k vyšším 
ideálům a k dokonalosti, nemohlo být jinak, než že mnohdy oběto
val Múze zisk a své výhody, úděl přiměřený jeho nadání a jeho 
vědomostem.

Jedná podle pokynu, jejž mu laskavě dala Jeho Jasnost vládnou
cí kníže, když projevil, že by slavné ředitelství bylo ochotno 
ustanovit odepsaného za přiměřených podmínek pro službu a zajistit 
jeho další pobyt slušnou a pro rozvíjení jeho nadání příznivější 
existencí.

Uvoluje se, že ročně dodá slavnému ředitelství bezplatně na požá
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dání a podle potřeby divertissement, sbory nebo příležitostné kusy; 
ale oddává se naději, že mu slavné ředitelství za takové zvláštní prá
ce poskytne popřípadě jednou v roce benefici. Uvážíme-li, jak málo 
prospěchu poskytuje zdejšímu umělci, jemuž je ostatně otevřena 
i cizina, nevýhodný peněžní kurs a vysoké ceny všech potřeb, nelze 
podmínky shora uvedené zajisté pokládati za přílišné nebo nemírné.

V případě, že přítomný návrh nebude přijat, pokládal by týž za po
slední znak dosavadní vysoké přízně, bude-li konečně splněn loňský 
příslib, protože akademie, která mu vloni byla povolena, nemohla 
být pro rozmanité vyvstalé překážky uskutečněna; prosí, aby byl 
v prvé řadě schválen.”

Duben 1981
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Nekrolog na profesora 
Fkbr Fjckarda Jeřábka, C3c,

Odchází nám v poměrně mladém věku mezi padesátníky: velký 
vedoucí velkého oddělení - dříve malé katedry na počtem malé, ale 
duchem velké fakultě malé univerzity, na níž s velkým přehledem di
rigoval odbory, nejmasovější to z masových organizací.

Věk nevěk, vděk nevděk, náš zesnulý byl, jest a zůstává po boku 
Bedřicha Čerešňáka jedním ze dvou nejmladších profesorů této 
bohulibé fakulty. On totiž systém jmenování profesorů a docentů je 
tak humánně promyšlený, že z Abrahámů dělá mladé profesory, což 
si vynahrazuje tím, že z asistentů dělá Abrahámy. Zesnulý byl profe
sorem avant la lettre. Musel být profesorem, protože již jako mladí
ček sešel u vědy, ubádal se, byl důstojný, profesorský, což vynahra
dil tím, že jako důstojný profesor zůstává stále mladíčkem.

Snad proto také vždy dokázal a dokáže perfektně zdůvodnit, že 
jakákoli pouť do jakéhokoli místa na světě je poutí badatelskou, po
činem etnografickým. Jedině severní a jižní pól je z toho vyňat, pro
tože tam - naštěstí - nežijí lidé. Jsme však přesvědčeni o tom, že by 
se náš zesnulý vypravil i tam pod záminkou etnografického experi
mentu: jak se totiž po delším pobytu mohou u Středoevropana měnit 
jeho zvyky, obyčeje a kultura vůbec pod vlivem polárních podmínek 
neexistence spolulidí, a jak zpracovat bibliografii neexistujících 
pólo-logických spisů.
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Již tím je naznačena hlubinná vazba mezi badatelským přínosem 
a osobností zesnulého, dialektická jednota jejich protikladů, antino- 
mií a sémantických opozic. Jako bytostný ateista byl na panenky 
a na Marie. Jako absolutně úspěšný muž, který nikdy nic nezvoral, 
byl zasloužilým vorařem. Kromě toho stal se unikátním příkladem 
toho, jak může permanentní Bakchův ctitel žít celý život - z vody.

Nezdolnost jeho bytosti je doložena také tím, že fakulta ve své 
rozhoupané existenci přichází a odchází, zatímco etnografie zůstá
vá. I kdyby vše zmizelo, i kdyby zanikla fakulta na Grohově, Gorké
ho, A. Nováka ulici - etnografie by zůstala, protože ON by vyhotovil 
obsáhlý elaborát zdůvodňující, že fakultní trosky musí někdo 
popsat, že někdo musí zaznamenat, jak v 80. letech 20. století vypa
dalo fakultní a univerzitní žúdro - ve srovnání se žúdry zaniklých 
filozofických fakult na Krétě, na Kavkaze, v Karpatech a ve Vsetíně.

Zrušil totiž - v duchu Marxově - rozdíl mezi člověkem veřejným 
a soukromým, mezi Gemeinmensch a Privatmensch. Jako veřejný 
byl soukromý, jako soukromý byl veřejný. Typickým příkladem je 
jeho funkce předsedy plesového výboru. Úpěl pod její tíhou, maje 
z ní vnitřní uspokojení; při ní byl vždy „od sebe”, tj. institucionalizo- 
vaným tutorem, a současně „při sobě”, tj. se svou paní, kterou ne
ustále miloval a miluje, a takto se mohl s ní - uprostřed své zane
prázdněnosti - konečně setkávat na plese.

Byl marxisticky dialektický, subjektem i objektem: např. jako 
otec byl subjektem, tvůrcem svých dcer, které hnal do kultury vel
kých forem; jako otec byl naopak zase objektem svých dcer, které 
ho hnaly do kultury malých forem.

Jubileum zesnulého oplakávat budou tedy zejména jeho ženy - 
žena a dcery -, tj. jediné osoby, jež mohou jeho odchodem ztratit pří
jemného vykořisťovatele.

Hoďme hroudu na jeho truhlu! Profesoři a voraři odcházejí, pěkné 
ženy zůstávají!

Květen 1981
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Nekrolog na Pavla Páda

Mezi padesátníky odchází nám mladistvý doktor Pácl, odborný 
pracovník katedry ML sociologie, vedoucí její laboratoře sociologic
kého výzkumu, důvěrník SČSP, člen dislokační komise, studující 
VUML, Vysloužilý svazák, zasloužilý umělec, člen korespondent 
ČTK v Moskvě, klíčový herec dvoudílného sovětského filmu „Zaměř
te na nás palbu!” a první český i světový opěvovatel vstupu lidstva 
do kosmické éry.

Celý svět slyšel tu zprávu, k frasu! 
Celý svět ustrnul v dojetí.
Pavlíček odešel od rozhlasu, 
octl se v brněnském zajetí.

Dobrý den, doktore Pavle Pácle, 
teď jsme se konečně dočkali, 
myslíte na vesmír, dálky bílé, 
a mládí Vám uniká do dáli.

Vyřiďte prosím v onom světě, 
vyřiďte mezi hvězdami, 
že už se také, ouvej! kletě! 
že už se šinete za námi.
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Já to tak zazpívat nedovedu, 
dojetím třese se se mi hlas, 
máte prý, doktore, padesátku, 
a svět je starý podle Vás.

Osvětleme některé méně známé stránky jeho polyfonní osobnosti.
Páclův základní badatelský přínos týká se sféry volného času, tj. 

dr. Pácl se v pracovní době živil volným časem a ve volném (i pra
covním) čase se živil, čímž přispíval k utvrzení a rozvíjení socialis
tického způsobu života, ke zrušení buržoazní distinkce mezi pracov
ním a volným časem: v pracovním čase vykonával práci svobodnou 
a v čase volném - práci otrockou (údržba Moskviče, oprava střechy 
na chalupě, řezání dřeva apod.), práci otrockou, kterou však zároveň 
pokládal za nejvyšší seberealizaci.

Byl osobností, která rovněž zrušila rozdíl mezi vědou a uměním: 
nikdo už nespočítá množství textů jeho exaktních a populárních 
písní, promlouvajících k miliónům posluchačů čsl. rozhlasu, a množ
ství jeho esteticky vyvedených vědeckých studií o životě miliónů li
dí, promlouvajících k úzkému okruhu specialistů.

V politické sféře pak vždy spojoval vědu s přesvědčením, že so
cialismus je nejlepší ze všech možných světů, spojoval vědeckost 
se stranickosti, projevenou zejména ve sporech o kvalitách a výko
nu proletářsky přepláceného Baníku Ostrava - ve srovnání s neméně 
proletářskou Zbrojovkou. I zde postupovat vždy třídně diferencova
ně: Baník byl dle jeho názoru vždy lepší (v tom byl Pácl naprosto 
principiální), i když občas na výkon Baníku nadával (v tom byl vě
decky objektivní).

Také v rovině osobnostní prokazoval polyfonní jednotu protikla
dů, slučoval vjedno socialistického šéfa s humanistou, tvrdý postoj 
s měkkou duší, žensky neurotické chování s chlapskou rozhodností 
a porozumivostí, požírání a furiantství s krajní skromností a nená
ročností; jeho masová kultura omezovala se - už tenkrát - na menzu 
a 15 deka buřtu. Ve styku s lidmi vyznačoval se metodou „slon v por
celánu” : začínal vždy jako slon a poté - co mu to za 1 -2 hodiny pro
šlo hlavičkou - vyšel ze situace jako porcelán (na rozdíl od svého 
kolegy, který zpočátku vypadá jako porcelán a vyleze z dané situace 
jako úplný slon). Symptomatické bylo též Páclovo telefonování: in
tenzitou svého hlasu vždy prozrazoval, že telefonní vedení chápe ni
koli jako transformaci zvuku pomocí elektromagnetických vln, nýbrž
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jako úzce profilovanou trubičku, do které se řve úměrně s rostoucí 
vzdáleností.

Vysoce je třeba vyzvednout Páclovy umělecky informační schop
nosti. Někteří lidé rozkecají vše, co vědí. On však vždy dokázal 
rozkecat to, co nevěděl, umělecky vytvořit to, co rozkecat: informač
ně hubené kosťaté kuřátko nacpat voňavou nádivkou a vybavit zlato
vou křupavou kůrčičkou. A znělo to a vonělo vždy moc hezky!

My si teď lámem hlavu jeho životem a dílem, a on si přitom hladí 
svůj ďartagnanovský vous a gargantuovské břicho. Kráčí k místu 
svého posledního odpočinku, k vrcholům slovenských hor v Zákop
čí, kde si bůh, člověk a divoká prasata říkají dobrý den a potřepávají 
si prackama.

Čest jeho památce! Připijme na ni rudým vínem!

Příloha:

Prožitky a požitky PP, povídka na P
PP přešel pod pojem padesátníka. Píšeme pro něj povídku na P,

protože pod písmenem P propracována byla přehršle pojmenování, 
především pojmenování prohibitních. Příklady: „P” a puntíky - až do 
patnácti puntíků. Přehlédněme popořádku průběh pravidelných pro
žitků a postojů PP, v průměru se při házej ících při průběžném pobytu 
PP v příslušné pracovně.
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Připomenutý pracovník po léta přichází poránu do pracovny. Pro
hlédne poštu, protáhne se, posadí se, pilně pročítá Partijní právo. 
Pronáší při tom projevy, popíjí počernaié pití, papá a pojídá plný pa
pír pomazánek a pamlsků pro potěchu prázdného panděra. Potom si 
poposedne při svém pracovním pultě, plném papírů, a píše, pročítá 
publikace, poznovu pronáší projevy pro potěšení a poučení přitroub
lého partnera, protože PP jako pán pracoviště potřebuje projevovat 
podstatu i její případky a potvrzovat platnost svého popisu práce; 
přitom práce se podílela na polidštění Pavla Pácla pouze pidimužic- 
kou proporcí.

Po poledním požírání pokračuje v předstírané práci, poskakuje po 
place, prodává po přátelích perfektně propracované pomluvy přátel, 
pečlivě projedná pedagogické problémy s početnými posluchači; 
periodicky pozorně poslouchá přednášky v Přípravně pracovníků 
pro pravé pojetí poznání a politiky. Pravidelně přihlíží podplaceným 
pretěkům proslulých protivníků - Paniku a Prna; po prohraném 
pretěku prodebatuje průběh s představitelem positivismologie a pro
pije poslední peníz patřící přepohledné paní Páclové.

Při pobytu v příslušném prostoru pro pány, pobytu po pozření po
travy přirozeném, poznovu pročítá papíry potištěné posledními poli
tickými poznámkami a přitom promýšlí portugalské, portorické, pen- 
sylvánské, pakistánské, pražské, palestinské, plzeňské, popradské 
a především polské problémy.

Povinni jsme potřít plané pomluvy o proutnictví PP: příležitostně 
prý pod palbou jeho pronikavých a plamenných pohledů pipky pod
dajně popadají po postelích. Pcha! Postrádáme pro to postele, pipky 
a především - přesvědčivé podklady.

V podvečer, přibližně po páté, posedne Pácla prázdno prožitých 
patálií. Proto přijde pojíst potraviny a popít půllitr pivních patoků do 
protější putyky. Popapá, popije, poznovu pracuje a posléze přesune 
se do pokoje v podnájmu. Přihlíží pitomým programům, aby po pro
bděle prospaném pospání přiklusal pomocí Podniku pro plynule pře
rušovanou přepravu pracujících na pracoviště před počátkem práce, 
posadil se a při papání pročítal Partijní právo ...

Přátelé a příznivci z jeho pracoviště a přilehlých prostorů! Připij
me připraveným pitím! Přejme PP příjemné prožití příštího padesáti
letí!

Leden 1982
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V pozadí toho, že dr. Možný odchází mezi padesátníky, není 
možnost, ale skutečnost. Zesnulý takto, jako osobnost i jako příjme
ní a pojerň, jest zosobněním dialektiky. Do učebnic už nebudeme dá
vat banální logický příklad, že „Sokrates je smrtelný”, nýbrž že 
„Možný je nesmrtelný”, což vyplývá z těchto soudů: Možný je mož
ný, a tedy je už všechno možné; Možný je skutečný, a tedy Možný je 
nutný, protože vše rozumné je skutečné, a jelikož Možný se - bohu
žel - stal skutečností, pak je to rozumné, to jest nutné.

Již z tohoto příkladu pochopíme, proč má Možný tak niterný vztah 
k VUMLu. Možný je živoucí filozofie ML, ilustrace tezí

a) bytí určuje vědomí: Možný totiž myslí tak, jak jest; jeho myšle
ní je uděláno tak, jak je udělán Možný; Možný nejprve nějak jedná, 
a teprve potom myslí, třebaže si myslí, že jednal tak, jak myslel;

b) vše je relativně poznatelné: Možný totiž vše relativně zná a po
znává, vycházeje z přesvědčení, že je lépe vědět než nevědět, i když 
občas - a v tom je to relativní - jedná na základě teze, že nic neví, 
nic mu nikdo neřekl a nic vědět raději nechce, takže nakonec neví, 
co činí, a my mu to - křesťansky odpouštíme v duchu biblického vý
roku: „Pane, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!” ;

c) sepětí teorie a praxe: badatel Možný pracuje současně jako 
expert v poradně, vystupuje v TV a rozhlase, poučuje své nejbližší
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i nejvzdálenější okolí o rodině, úspěšně vychovává několik generací 
studentů (aniž mohl ovšem zabránit několika degeneracím studen
tů), vypiplal čelné reprezentanty SVOČ i jiných sportů. Je tedy také 
významný vychovatel a - jak praví klasikové ML - „vychovatelé mu
sí být vychováváni” a o to u Možného po léta usilujeme, ale marně, 
marně.

Dr. Možný je příkladem naprosté pohyblivosti hranic mezi časem 
pracovním, vázaným a volným. Neustále rotuje mezi domovem, fa
kultou, poradnami, Kulířovem, počítačem, horama, Oslem a konfe
rencemi. Rodina, kterou jiní badatelé odsunují na druhou kolej a do 
vázaného času, stala se Možnému opěrným bodem všech časů - pra
covního, vázaného i volného. Svou rodinu a profesní kariéru založil 
na dvoukariérové rodině; tím vznikla jednopatrová stavba: na dvou
kariérové rodině je postavena dvoukariérová rodina. Volný čas v Ku- 
lířově věnuje kvalifikovaným stavebním práčem, v pracovním a vá
zaném čase chová se nevázaně, tj. volnočasově. Střídá rychle své 
role a pobíhá po komunikačních polích (v tom se jeho výrazná urbán- 
nost snoubí s rurálností - samé role, samá pole!); v pracovním čase 
stal se znalcem Václavka a ve volném čase - znalcem václavek. 
Sportem (horolezectvím počínaje, lyžováním a byznysem konče) se 
rovněž zabývá stále - nejen ve vázaném a volném čase, ale také pro
fesionálně, tj. v čase pracovním.

Možný je světový, je nabit abstracty a myšlenkami „z” a „o” New 
society. Kdyby byl Možný Američan, západní Němec, Francouz nebo 
- nedej bůh! - Angličan, pak by byl levicově orientovaným, v čí
tankách zavedeným sociálně kritickým sociologem a vydavatelem 
kontestátorské revue, která poukazuje na disfunkce západní společ
nosti s odvoláním na to, co píše Nová doba, Tvorba, Tribuna, Socio- 
logičeskije issledovanija, dr. Pácl a Nový. Nikdy by se nesnížil k to
mu, aby přijal etablovanou společnost, politiku jakési Margarety a její 
vpád na Malvíny, ani praxi rodinného života v Manchestru a imbecil- 
ní zákonodárství ve Virginii. Proto ho jeden z klasiků kdysi nazval 
„prostějovským Anglosasem”.

Jeho schopností nebylo dostatečně využito, zejména našimi spo
lečenskými organizacemi. Možný by byl skvělý Kabrhel v čele Svazu 
žen (také by dokázal suverénně jezdit zvláštním letadlem do Dilli) 
a mnohem operativněji než s. Hofman by řídil naši nejmasovější 
organizaci, která by nesla název MOL - Možného odborové ležení, 
nebo MOK - Možného odborový klid - s ústředním heslem: s klidem 
pro lid, s lidem pro klid!
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Obraz osobnosti zesnulého by nebyl úplný bez zmínky o tom, že 
Možný je dialektickou jednotou řádu a neřádu (což si on pro sebe 
překládá termínem „inteligentní pedant”). Po perfektním zpracování 
podkladů pro počítač je schopen chodit bezradně po místnosti (v jed
né ruce spirálku, ve druhé - hrnek) a s kamenně nevinným obličejem 
zoufale vyzývat ostatní: „Pánové, udělejte mi někdo čaj/kávu!”. Po
třebuje velet rotě pěšáků, kteří by do jeho superpřesných direktiv 
vnášeli opět jakýsi pořádek. Není radno mu půjčovat nic, co se dá 
nosit v ruce a pak někam položit. Zdá se dokonce, že dr. Možný má 
svou zapomětlivost a roztržitost pečlivě naprogramovanou. Kdyby 
Leoš znal Ivoše, složil by o něm operu Lišák Bystroušek.

Někdo by se mohl domnívat, že Možný je nutné zlo. Nikoli, Možný 
je spíše nutné, tj. rozumné, tj. skutečné - možno.

Budiž mu země možná!
God save the Možný!

Srpen 1982
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SuhjekpivisPická pocto 
profesoru Macháčkovi

Musím tu pronést projev, a to nikoli z vnější nutnosti nebo z moci 
úřední, nýbrž z vnitřní potřeby - podat svědectví o několika svých 
osobních setkáních s jubilantem, tedy výpověď subjektivistickou.

Macháček na počátku padesátých let, kdy jsem studoval na fa
kultě, již tehdy zosobňoval tezi, že ML učení je všemocné: naši 
spolužačku-jeptišku přesvědčil o přednostech ML natolik, že odloži
la svůj hábit, zhubla a vdala se. A mne jako exponovaného svazác- 
kého funkcionáře vyhodil od zkoušky z kritiky buržoazní filozofie 
(proto od té doby buržoazní filozofii nemám rád, ale Macháčka ano); 
vyhodil mne na Empiriokriticismus a dodnes mám důvodné podezře
ní, že to nebylo ani tak pro neznalost Leninova díla jako spíše pro 
neznalost díla Macha a Avenaria a zejména z důvodů pedagogic
kých, že totiž svazácký funkcionář má také řádně studovat. Již ten
krát hlásal důležitou tezi, že kritizovanou filozofii musíme důkladně 
znát.

Macháčkův vzor v době svých studií nedodržel jsem v jediném 
aspektu: nikdy jsem nebyl s to naučit se logiku, třebaže můj učitel 
napsal obsáhlý spis o logice formální a dialektické. Na logiku - for
mální i dialektickou - jsem zkrátka tvrdý s malým „t”. Dodnes se za

65



to stydím a umím logicky myslet pouze v rozsahu dvou pravidel: for
málně logického pravidla, že A rovná se A, a dialektickologického 
pravidla, že některá A se někdy rovnají B.

Po ukončeni studia jsem po vzoru svého učitele učil všechno 
možné a pod jeho vedením studoval důkladně vše možné o Masary
kově filozofii - v zájmu jeho kvalifikované kritiky. Tím se mi v hlavě 
propletl Marx, Masaryk, Mach a Macháček, rozmanitá poznání smě
řující k prohloubenému chápání marxistické filozofie, dějin filozofie, 
doby a vědeckého ateismu a nevědeckého fideismu a vůbec.

Dovršen byl tento proces dalším zásahem Macháčka do mé bio
grafie. Náš jubilant, který po brzkém odchodu Mirko Nováka do Pra
hy a s přechodem Gustava Riedela do vedení samostatné katedry 
DHM stál v čele katedry dějin filozofie a logiky a zasloužil se o rozvoj 
těchto oborů, dokázal zcela netradičně, neprofesorsky otevřít cestu 
mladšímu k vedení katedry i do Vědeckého kolegia filozofie a socio
logie při ČSAV. Podtrhuji tuto skutečnost jako výrazný rys Macháč
kovy osobnosti a chtěl bych mu při této příležitosti znovu poděkovat, 
protože pro mne osobně to znamenalo velmi významnou (a patrně 
nejvýznamnější) etapu odborného vývoje a uplatnění. Macháček, 
zůstávaje nadále rádcem a klíčovou komponentou naší katedrové 
sestavy, věnoval se plně a právem ještě mladším a nejmladším, ně
kolika generacím studentů.

Jestliže se pro mne další vývoj zkomplikoval, pak za to nemůže 
Masaryk (nemohl totiž všechno zavinit), ani Macháček (nemůže totiž 
všechno napravit), ale spíše já sám (za přispění zcela jiných osob 
i faktorů neosobních), asi také proto, že jsem nezvládl logiku formál
ní a zejména dialektickou. Třeba říci, že i tehdy (jako dříve a jako 
později) zůstával Macháček pomocníkem a zpovědníkem uražených 
a ponížených a všelijakých dalších popletenců, i jejich kritikem. Ji
nými slovy: v mnoha případech jsem sám zažil tu zvláštní Macháčko
vu inženýrskou práci: jak člověka rozmontovat, rozšroubovat, aby ho 
potom zase skládal dohromady a olejoval zrezavělé či vyměňoval 
poškozené součástky.

Zásadní a trvalý Macháčkův vliv pociťuji v pojetí filozofie nikoli 
jako souboru tezí, nebo jen ideologického instrumentu, nebo jen vě
decké metodologie, nebo seznamu utilitárních publikací, nýbrž pře
devším jako marxistické životní filozofie, schopné řídit jednání člo
věka - v rovině společenské angažovanosti, vědeckého poznávání 
světa i v rovině nejosobnějších, nejsložitějších a nejvypjatějších ži
votních situací člověka.
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Domnívám se, že moje subjektivisticky vyjádřená pocta profeso
ru Macháčkovi odpovídá i jeho přístupu - tj. měřit filozofy jejich hod
notou prodruhé lidi.

Děkuji mu. Přeji mu dobré zdraví a mnoho životně filozofického 
optimismu.

17. prosince 1982
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Poeticky na paní Magdu

PavelPácl

Můj spolubydlící v pracovně (nechci Luboše přímo jmenovat) mi 
včera jako obvykle v půl desáté dopoledne ohlásil, že má šíleně moc 
práce, že je přetaženej, že od rána neměl čas se ani najíst a že proto 
odchází na poradu na rektorát. Dodal k tomu, že já na rozdíl od něho 
vlastně nemám co dělat, takže bych měl složit nějakou zdravici pro 
paní Magdu na toto slavnostní shromáždění; a nejlépe prý, kdyby to 
bylo ve verších. Že on sice chápe (jako Luboš), že ani sebelepší můj 
výtvor nebude ani po kotníky sahat jeho nekrologům (neřku-li páteč
ním fejetonům), že však on má šíleně moc práce, je přetaženej, od 
rána neměl čas se ani najíst a má poradu na rektorátě. Pod tíhou 
všech těchto argumentů jsem svolil a Luboš uspokojeně odešel na 
rektorát k soudruhu Čápovi.

Brzy jsem však seznal, že úkol, který jsem vzal na svá útlounká 
bedra, je nad mé síly. Schválně - zkuste vytvořit veršovanou zdravi
ci - ale co zdravici, zkuste vytvořit jeden jediný rým na někoho, kdo 
se jmenuje Magda! Magda - Ragda, Sagda, Lagda, Vagda... 
všechno to nedává žádný smysl. Magda - Čagda, Šagda, Nagda, 
Tagda... Magda se prostě na nic nerýmuje. Jo, kdybychom tak 
ještě žili za časů staročeštiny, tam se písmeno gé psalo místo 
písmena jé; a to by bylo hned něco jiného: Naše paní Majda to je pri
ma zajda! Nebo: Naši pani Majdu kdepak zítra najdu?! Ale holt za ča
sů staročeštiny nežijeme.
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A tak sedím, okusuju v rozpacích psací stroj místo tužky a hle
dám rým na jméno Magda. A před očima se mi přitom jako v kině pro
mítá řada dní a týdnů a roků, které jsme s Magdou prožili, všechny ty 
kýble špíny, které po nás musela vymýt, zamést a uklidit, i všechny 
ty bohaté události, které jsme spolu s ní zaznamenali. Kdyby se na
příklad paní Magda jmenovala Anna, Hana, Jana nebo Dana, mohl 
bych stvořit tento veršovaný skvost:

Naše milá paní Anna 
byla všemi milována 
(a nejvíce od Štěpána).

Nebo kdyby se paní Magda jmenovala třeba Eliška, mohl bych 
zaznamenat:

Naše milá paní Ela 
zbožňovala Gabriela.

Kdyby se paní Magda jmenovala Filoména, mohli bychom na ni sna
živě pokřikovat:

Milá paní Filoméno,
Možný má zas odemčeno!

Nebo: Kdyby se paní Magda jmenovala Petra, a k tomu ještě trochu 
šišlala, takže by to znělo jako „Petla”, stvořil bych toto rozkošatělé 
pětiverší:

Naše milá paní Petla 
jako růže nám tu kvetla 
pod taktovkou dé er Četla.
Rozkvetla nám na sto procent 
když z dr. Četla stal se docent!

Nebo kdyby se aspoň jmenovala Majka:
Naše milá paní Majka 
přetrumfla i dědu Hájka!

Jsou ženy, které se jmenují Beatrice. I zde by byla jistá možnost: 
Lepší paní Beatrice 
nežli oboj-živelnice!

Vzal jsem si na pomoc kalendář, a nápady se mi jen sypaly. Třeba - 
kdyby se jmenovala Barbora:

Naše paní Barbora 
uklidila Gregora.

Kdyby se jmenovala Babeta:
Naše paní Babeta 
i s Hlavoněm zametá.
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Kdyby se jmenovala Lucie:
Když je v ráži Lucie,
Polda si to vypije.

V tomto směru můžeme jít dál. Kdyby se jmenovala Světlana:
Naše paní Světlana 
poděsí i děkana.

Můžeme jít ještě dál. Kdyby se jmenovala Kateřina:
Pod dozorem paní Káči 
třesou se i natěrači.

Kdyby se jmenovala Krista:
Dík úsilí paní Kristy 
zvládneme i externisty.

Kdyby se jmenovala Erna:
Nic nevzruší paní Emu 
víc, než pohled na Maternu.

Potěšen těmito nespornými vklady do české poezie, vyšel jsem si 
ze své pracovny odpočinout na chodbu. A nyní následuje skutečná 
historka, která se mi včera stala. Shodou okolností tento týden, kdy 
oslavujeme tak významnou událost, jako je tato, jsem měl mít taky 
přednášku pro pracovníky Krajského kulturního střediska. Moje 
žena, které jsem to ohlásil, usoudila, že před pracovníky tak 
významné instituce, jako je Krajské kulturní středisko, nemůžu 
předstoupit ve svých obvyklých manšestrácích a triku, a naděla mne 
do lautr nového obleku s bílou košilí a kravatou. Cítil jsem se v té 
parádě trochu nesvůj, a zároveň jsem čekal, kdo si toho z mých 
spolupracovníků všimne. Ale nikdo nic. Až jsem tedy vyšel na tu 
chodbu, abych se provětral po únavném veršování, když tu mne 
potká právě paní Magda. Podívá se na mne zkoumavě a povídá: - 
Pavlíčku, vy jste dneska nějakej...

Potěšilo mne to. Ona řekne: Vy jste dneska nějakej vyparáděnej, 
a já jí na to řeknu: - To kvůli vám, paní Magdo, když je tento týden 
tak významná událost! - Ale paní Magda řekla: - Pavlíčku, vy jste 
dneska nějakej nasranej!

A tak mne pojal smutek a zašel jsem zase do pracovny, abych 
své veršování dokončil. Díky tomu zlomu v tvůrčí náladě mne už na
padaly jen samé smutné rýmy. Tak například, kdyby se paní Magda 
jmenovala Kunhuta:

Skrze odchod Kunhúty 
je to s námi nahnutý.
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Nebo:
Po odchodu paní Truxy 
zmlknou metly, zmlknou luxy.

A teprve úplně na konci mých sil mne napadl verš, který přece 
jen se rýmuje na jméno Magda a který - jak doufám - nejlépe vyjádří 
vztah všech nás k této první dámě našich spojených kateder. Ten 
verš zní takto:

Vzpomínky přítomných na Magdu 
budou se podobat smaragdu.

24. března 1983
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Nekrolog
na docenta Kpfejku, C3c,

Tak dlouho běhal sedm až deset kilometrů denně, až se dopraco
val ke svému zatím vrcholnému výkonu: uběhl šedesátku.

Dobře a svěže ji uběhl, a tím vzbuzuje sympatie sympatizujících 
a závist závistníků. Fešák a sportovec - to je každému jasné již na 
první pohled. My však chceme proniknout hlouběji.

A tak zjišťujeme, že u badatele Kolejky úměrně s počtem naběha
ných kilometrů rostl i počet kilometrů napsaných: kdybychom prac
ně slepili stránky, které Kolejka hbitou rukousepsal (a slepili je tou 
užší stranou), ovinul by takto vzniklý pás dvakrát naši zeměgulu. Již 
v tom se projevuje Kolejkův všeobjímající internacionalismus - od 
pólu k pólu, od Aše až k Čierné pri Šopě a až po bytostný vztah rodin
ný. Řekne-li se internacionalismus, Kolejka zvolá: „Za rodinu!” Bá
dání a rodina, mezi-ná-rodní a rodinné vztahy jsou u Kolejky natolik 
propojeny, že dodnes nebyla rozhodnuta otázka, zda si Kolejka vzal 
paní Boženu proto, že měl takové vědecké téma, anebo zda pěstuje 
takové téma proto, že si vzal paní Boženu.

Organické spojení internacionalismu s vlastenectvím prostupuje 
Kolejkovu každodennost. V debatách u piva (vzácné to chvíle, proto
že Kolejka chodí na pivo jen výjimečně! Raději na víno!) můžete mu 
říkat, co chcete, můžete vyprávět ty nejpikantnější drby, obracet je
ho pozornost na vnady procházejících studentek - všechno mámo.
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Kolejka vše nakonec převede na národnostní otázku. V tom má ši
roký a nezastupitelný přehled - slovanský přehled, natolik hluboký 
a trvalý, že už ani nevíme, zda Kolejka má slovanský přehled, anebo 
zda Slovanský přehled má Kolejku.

Svou náročnost projevuje nesmlouvavě k sobě i studentům. Jed
nou se takto přímo rozlítil na mizerné vědomosti studentky vyššího 
ročníku: „Snad ne! To, že vám neustále odhaluji reakční úlohu ame
rického imperialismu, vás ještě neopravňuje k tomu, abyste mi tu vy
kládala, že Indie se nacházela pod koloniální nadvládou Spojených 
států!”

Jeho historické práce mají hutný obsah. Proto je třeba zdůraznit, 
že píseň „V kolaji voda, švarná děvucho” zpívá nikoli o Kolejkovi, 
ale o někom úplně jiném. Zato však se o něm již jako chlapci zpívá 
v moravské písni, kterousi - právě proto - tak oblíbila jistá historic
ká osobnost, mající s Kolejkou společný den a měsíc narození: „Ach 
synku, synku, doma-li jsi?”, ptá se tatíček a synkovi Kolejkovi sebe
kriticky sděluje: „Oral jsem, oral, ale málo, Kolejko! Se mi poláma
lo!” A synek Kolejka odpovídá, předvídaje běh historických událostí 
a předjímaje Soubor opatření: „Dyž se ti zlámalo, dé ho spravit! 
Nauč se, tatíčku, hospodařit!”

Již tehdy se Kolejka projevil jako líšeňský ostrý hoch a dodnes 
jím zůstává. Když vykonává nějakou funkci, není s ním k vydržení: 
např. jako politickovýchovný proděkan překontroluje předmájovou 
výzdobu od půdy až po sklep a každého nejméně dvacetkrát vyzve 
k účasti na jednom průvodu, aby fakulta udělala dobrý dojem. Není 
s ním k vydržení ani tehdy, když náhodou žádnou funkci nevykoná
vá. Má to v krvi, zmobilizoval by i mrtvého, takže po jeho příchodu do 
nebe (kam se jistě dostane!) mají se tam ti nahoře na co těšit: Kolej
ka tam založí stranickou organizaci, historickou společnost a Aka
demickou kavárnu. Běhat se bude po Mléčné dráze.

Kolejka je neřízený atomový reaktor, reaguje stále, spontánně 
a prudce. Něco ho zkrátka napadne a on to hned musí říct. A střepy 
lítají! Přitom je tak prefíkaný, dokáže tak neučesaně vyplivnout svou 
duši, je tak přímočarý, že ho ještě za to lidi mají rádi, aniž on to tuší. 
Má totiž duši bez retuší.

Tím se obnažuje něco, co povrchním pozorovatelům dosud ušlo: 
že totiž za Kolejkovým kamenným sportovním obličejem skrývá se 
v zásadě citlivá a křehká duše. Kolejka - připomínající svým příjme
ním železnou, neúchylnou glajznu - je vzácným případem pevné 
křehkosti. Když do této glajzny třísknete palicí, hrozivě se rozburácí
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na poplach, když do ní jen tak jemně cinknete, rozezvučí se lyrickou 
zvonkohrou šířící se vánoční krajinou a kdesi v dáli tiše zanikající...

To, že se dožil šedesátky, je křehké.
To, že se dožije dalších desítek let, je pevné.

A k tomu mu blahopřejeme!

Z. března 1984
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Lidová píseň,
samočinný počítač a se\
K psychoanalýze Dušana Holého neboli Holajduše

Pokud bychom příspěvky D. Holého, otištěné ve sborníku „LP 
a SP lil”, analyzovali pomocí výpočetní techniky, pak by z počítače 
lítaly roje subjektů, predikátů a objektů. Získali bychom katalog 
takových substantiv, jako je „vědeckost”, „objektivnost”, 
„analýza”, „segmentace”, „deskripce”, a tím zdánlivé potvrzení 
autorovy serióznosti. Proto také má Holý počítače rád. Naše analýza 
však musí jít hlouběji, musí rozbít pseudovědeckou kamufláž a do
brat se holé pravdy o Holém. Zvolili jsme proto postup hlubinný, 
psychoanalytický.

Předkládáme vám Holého text, nazvaný „Dosavadní postupy a vý
sledky studia LP pomocí SP na půdě ČSSR”, text zcela přesný, au
tentický, jen s tím rozdílem, že je psychoanalyticky redukovaný.

„První impuls se konal ve Strážnici. Loni jsme se sešli v Bratisla
vě. A to se nezmiňuji o jiných drobnějších zasedáních, jichž bylo jen 
v Brně do desítek. Máme co vykazovat. Můžeme se chlubit. S ohle
dem na možnosti - zejména personální - se nemáme za co stydět.

Byla zde vyvinuta modifikace. Jazyk byl ověřen na různorodém 
materiálu a i když se ještě některé detaily dále propracovávají, 
věřme: brzy k tomu dojde na půdě! Připomínám dvě známé a použití 
obou na semináři v Krpáčově, což vzbudilo - rád to zdůrazňuji - ne
všední pozornost.
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Započalo se s konkrétními sondami na katedře hudební vědy. 
Pěkná práce Viery Chalupkové! Také její bratr! Plánují rozšíření a jen 
nedostatek času jim znemožnil vystoupit přímo na tomto jednání.

A jak vypadá situace v Brně? Na půdě Ústavu pro etnografii a fol- 
kloristiku ČSAV byl pokus o zpracování baladického typu. Škoda, že 
nepokračuje. Jinak byla navázána úzká spolupráce s lingvisty: pro
kázali nevšední zájem. Mezi kladné rysy patří účast mladé genera
ce. Jsou poměrně čerství - absolventi Stanislav Tesař, Irena Cinko- 
vá. Mohu jmenovat též některé studenty, kteří se aktivně zúčastňují; 
jsou to Marie Ševčíková, Ilja Melkus. K nim lze přiřadit i našeho 
Pavla Kurfürsta, jeho příspěvek o možnostech využití v orgánologii.

Kladně lze hodnotit výměnu zkušeností. Vzpomenu příspěvky Mi
loše Štědroně o intervalové analýze, možná pro mnohé překvapující. 
O intervalové analýze začíná uvažovat i Luba Ballová; přestože její 
transkripční kód je zcela jiný než .intervalový’, jistě se ráda hlásí ke 
Štědroňovu projektu.

Za nejdůležitější považuji udržovat i nadále těsné kontakty 
a uskutečňovat rychlou výměnu. Stále ještě stojíme! Zásadně by ne
mělo docházet k dublování.”

Potud psychoanalyticky redukovaný text. Takové jsou skuteč
né významy: příspěvky Dušana Holého jednoznačně vypovídají 
o prostopášném životě autora, jeho kolegů a žáků.

Potvrzuje to ostatně i druhý text, příspěvek Holého o segmentaci. 
Autor sám na str. 166 připouští: „Zachycujeme mnoho balastu”. 
A za tímto balastem, za hradbou slov, se Holý opět projevuje v pravé 
podstatě. S posedlostí jemu vlastní se neustále vrací k motivu „vyle
těl vták”. Vyžívá se na tom, že „i S. Burlasová podlehla představě” 
(str. 176). A na několika místech se přímo uřekne, podřekne, prozra
dí. Praví např.: „Znám některé odpovědi na tyto otázky, není však 
možné pouštět se zde do jejich rozvádění" (str. 176). V podstatě 
autor říká: „Vyletěl vták” - to má být nešťastná láska? A dodává: 
„Písně o nešťastné lásce si subjektivně představuji přece jen 
jinak!” (str. 177). Ví tedy svoje, ale tutlá to, snaží se zamaskovat svá 
nutkání, velmi houževnatá, jak plyne z tohoto jeho prohlášení: „Opět 
se tu zastavím u písně Vyletěl vták, s níž - jak to zatím vypadá - bu
deme podobná zasedání unavovat ještě asi dlouho” (str. 173).

Ano, unavuje nás, unavuje. Stále dokola mele svou: „potěšení”, 
„milá”, „milý”, „rozmarýn”, „vonět-nevonět”. Jako v drogerii upro
střed jihomoravské džungle: „dívka-vonět”, „mládenec-vonět”, 

„potěšení-vonět”, „rozmarýn - vonět-nevonět”, „věnec - vonět-ne-

76



vonět”. Všude z toho smrdí Holého utajená touha: chtěl by objekty 
svých chtíčů zpracovávat, a to strojově, subjekt jeden!

Takový Dušan Holý nám nevoní!
Žádný počítač nám neucpe nos!
Dušan - vyletět, Holý - nevonět!
To raději dáme přednost - „přespolním děvečkám” !

Duben 1983
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Dr. Miroslav Gregor opouští řady padesátníků. Už neuslyšíme v te
lefonu ten známý svazově přátelský hlas: „Prosím doktora Gregora!”

Mirek Gregor se dožívá šedesáti let a tento údaj gregoriánského 
kalendáře vnímáme s velmi smíšenými pocity.

Především tu působí téměř od nepaměti, takže je nejvyšší čas, 
aby se dožil šedesátky a dal nám konečně na vědomí, že je nejstar
ším ekonomicky činným pracovníkem této katedry.

Je pracovníkem činným, protože v matematickém poklusu koná 
od rána do večera řadu úkonů a plní nepřehledné množství úkolů, ze
vnitř i zvenčí zadaných a pečlivě zaznamenaných na hromadě lísteč
ků, např.: Jet do opravny. Napsat článek. Prohlédnout odřezky po 
truhlářích. Odevzdat studijní plány. Volat to a to číslo. Připravit pro
gnózu na 20 let. Nezapomenout, že jsem včera slíbil, že...

Je pracovníkem ekonomickým, protože všechny tyto práce vyko
nává s vysokou kulturou práce za tak vysoký obnos, že se to státní
mu rozpočtu vysoce rentuje.

Tato negativa mají svá pozitiva. Právě proto, že tvrdá data - roz
sah práce, délka služby a výše příjmu - jsou tak tvrdá a harmonicky 
rozporná, nezná jubilant tíhu věku. Jo, kdyby tak byl vysoce place
ným šedesátiletým profesorem, vnímal by svou pozici jako pozici na 
stropě, jen by se tady tak šoural a jako mnozí jiní titulníci utrácel by
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zbytek energie v honbě za akademikem prostřednictvím akademic
kých funkcí; ale protože tomu tak není, vnímá svou pozici a svůj věk 
jako pouhý mezistupeň na cestě ke své stoleté existenci.

Proto vypadá tak mladě. Nás to štve a zároveň mu to přejeme, 
a proto též máme pocity smíšené. My se s tím vyrovnat nedokážeme, 
ale on - ano. Nebere si to tak. Obtěžkán jsa přehršlí pocitů, prochází 
peripetiemi bez pocitů. Nic si nebere, i když si všechno bere. Pro
chází hrubým a rafinovaným katolickým prostředím jako marxizující 
hugenot.

Plní totiž s iniciativní odevzdaností své poslání, vědom si toho, že 
nikoli dobrými skutky, nýbrž solo fide a z milosti boží spasen bude. 
Práce není žádná seberealizace, žádná psina, žádná zásluha: práce 
je kategorický imperativ. Proto se Mirek nekormoutí a nikoho nezar
mucuje. Představuje pravý opak neštěstí: nechodí po lidech, ale po 
horách. Žije organizovaně a střídmě. Nepřejídá se jako někdo a nikdy 
nebyl spatřen opilý na chi-kvadrát jako někdo. Ženské neobtěžuje.

Nikdy mu nezáleželo a nezáleží na vnějších poctách a pozicích, 
ale - přiblížit se k nim anebo alespoň uslyšet o sobě dobré slovíčko, 
to se jeho duše radostí až zatetelí! Povrchním pozorovatelům to ujde, 
protože on svou vnitřní radost ututlává, okřikuje a skrývá za zdánlivě 
kamenným obličejem a prozradí se jen vteřinovým zábleskem v očič
kách a milimetrovým cuknutím lícního svalu.

A tak Mirek Gregor - navzdory gregoriánským kalendářům a na
vzdory vrstevníkům a kolegům výše postaveným, více prestižním, 
více píšícím, méně pečlivým, realističtějším, spiritualističtějším - 
bude kráčet dál svou cestou, dlouhou cestou, a na ní - spolu s kated
rovými dámami a snad tak ještě s Láďou Rabušicem - přežije všech
ny ekonomicky činné pracovníky katedry, u jejichž funusů se bude 
s dr. Ovesným střídat ve funkci pohřebního řečníka.

Proto se nekrolog na nejstaršího interního člena katedry mění v ne
krolog na většinu členů katedry. Jen proto nás štve, že vypadá tak 
mladistvě. Jinak mu to z celého srdce přejeme - bez smíšených 
pocitů.

v 12. března 1985
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Komenský a Kopecký: 
příspěvek ke komeniologii

O díle profesora M. Kopeckého bylo již proneseno nemálo závaž
ných myšlenek. Zpravidla při tom nedocházelo k záměně jubilanta 
za národního umělce herce M. K., ani za mistra loutkaře M. K. Shoda 
panuje též v tom, že jubilant je velký badatel a pedagog. Je to Pán 
Paediae. K těmto hodnocením bych chtěl skromně přispět myšlen
kou, která dosud nikoho z kopeckiologů nenapadla: víme od nich, co 
Kopecký učinil v oblasti komeniologie, co vypověděl o J. A. Komen
ském; zcela mimo pozornost však zůstalo to, co Komenský vypově
děl o Kopeckém.

Již příjmení jejich naznačují tuto afinitu. Máme-li biblicky v pro
středek uhoditi, pak rozdíl mezi nimi odstínem pouhým jest, odstí
nem mezi MENS, vyrovnaně smířlivým myšlením, a PEC, rozžhave
nou touhou po poznání. Zbytek příjmení - jedno jest.

Pozornosti komeniologů unikla také tato podstatná věc: že totiž 
Komenský bezprostředně vypovídá o Kopeckém. V zajetí své doby 
skrývá odkazy na jeho příjmení pod česko-latinskou, pro Komenské
ho tehdy běžnou složeninou - HORATIUS. Hora - kopec, Horatius - 
Kopecký.

Ve Veškerých spisech J. A. Komenského, sv. IV, praví Komenský 
s odkažem na Horatia-Kopeckého: „Vody, aby dolů tekla, prositi ne
třeba, udělá to sama ráda ... Ptáka vypusť z klece, nebude ho pobí-
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zeti třeba, aby letěl” (str. 216 a 218). Výslovně se tu předjímá bu
doucí badatelská a pedagogická role profesora Kopeckého: „I naše 
invencí,... novými však a jemnějšími invencími že zastíněny býti 
mohou, víme; a že bohdá discipule naše budou, naději sobě děláme” 
(tamtéž, str. 326). A v doporučené literatuře nechybí právě Kopecký- 
Horatius: „Ne všichniť tak oplzlí jsou: Cicero, Virgilius, Horatius 
etc. jsou počestní” (tamtéž).

Naprosto zjevně zašifroval Komenský Kopeckého do kapitoly La
byrintu o osudu rozdělujícím povolání. Kopecký přitom nereprezen
tuje jen jedno z nich, ale má něco z každého z nich: Panuj, Služ, Roz
kazuj, Poslouchej, Piš, Oř, Uč se, Kopej (zde výslovný odkaz na Ko- 
pejděnka!), Suď, Bojuj (Vybrané spisy VII, str. 219).

Komenský šel ve své geniální předvídavosti tak daleko, že anti
cipoval i tuto dnešní bohatou oslavu Kopeckého šedesátin: „Není tu 
žádná přívětivost, pozva hostí cpáti a lítí do nich všecko, co máš” 
(tamtéž, str. 95).

Nejde jen o nahodilé, z kontextu vytržené citáty. O Pánovi Pae- 
diae Kopeckém vypovídá i struktura hesel, naprosto nezaujatě se
stavených v Rejstříku k l.-VIII. svazku Vybraných spisů JAK: uče
nec, učený, učení, učení se, učenost, učící; účin, účinek, učit, učit 
se, učitel (viz též: platy učitelů, podučitelé, profesor, všeučitel, 
žák-učitel, pedagog, vychovatel, vzdělavatel); učitelka, učivo; úd, 
údy, udatnost.

Čelné postavení Kopeckého v komeniologii není tedy vůbec žád
ná náhoda. Přejeme mu co nejrozkvetlejší ráj srdce uprostřed co 
nejméně dramatického labyrintu světa a mnoho dalších úspěchů na 
cestě světla, u brány české literární historie otevřené.

14. května 1985
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Jak už to ve vědě chodí - nemaje na to, abych byl druhým Cetlem, 
stal jsem se alespoň prvním badatelem o Cetlovi. Vzhledem k časo
vým možnostem a ke kapacitě vnímatelů omezím se na několik 
skromných a pronikavých poznámek.

Již v roce 1951 jsem při studiu Dějin VKS/b/ zařadil narození Jiří
ho Četla do širších historických souvislostí s obdobím definitivního 
rozbití kontrarevoluce v zemi Sovětů. Cituji se: „V době bouřlivé, 
kdy poničen byl Petljura, narodil se v Čechách doktor Četl Jura”, ko
nec citátu a začátek dráhy budoucího klasika katedry marxistic
ko-leninské filozofie. Výzvu klasika našeho klasika (tj. osvojit si 
veškeré myšlenkové bohatství, jež lidstvo vytvořilo) splnil Četl již 
tím, že se stal docentem dějin filozofie veškeré, stal se historicko- 
filozofickou pokladnicí, kasou, data-bankou, Banco di Četla, jejíž 
bohaté vklady vybírají generace posluchačů a sem tam se pokusí 
vykrást nějaký kasař.

Četl veškeré dějiny filozofie nejen vysvětluje, ale také z nich 
mnoho do své osobnosti integruje, asimiluje, protože je miluje. Tak 
např. po vzoru Herakleita má rád vše, co teče, rád neustále vzněcuje 
a zhasíná oheň svého zapalovače, miluje Platonův Eros (bez chla
pečků), po Descartovi zdědil jasnost a zřetelnost myšlení (nelíbí se 
mu však jeho šišinka), u Locka si osvojil umění rozlišovat primární
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a sekundární kvality, s rozverným Diderotem tepe černokněžníky, 
a dějiny běží a běží... a že je jedna substance, dvě substance, sa
mé substance, žádná substance, a monády - na rozdíl od lidí - nema
jí vokna, a nazírací formy jsou apriorní a Já tříská hlavou o prkno 
Ne-já, aby se tím osvědčilo. A na Feuerbachovi se Četl učí ostraži
tosti (Feuer! Bacha!) a ovšem s Hegelem opakuje myšlenkový vývoj 
celého lidstva, vývoj ducha od jeho putování jinobytím přírody, spo
lečnosti, dějin a hlavičkami lidí až po revoluční převrat, po vznik 
marxisticko-leninského myšlení, které se stává Cetlovým bytost
ným nazíráním (bez tlučení hlavou o prkno Ne-já) a nástrojem boje 
proti buržoaznímu antropologismu a omezenému pozitivisticko-sci- 
entistickému pojetí. Tečka. Aneb, jak jsem to kdysi vyjádřil touto 
pregnantní definicí: Cituji se: „V Cetlovi se spojilo transcendentálno 
s transcendentnem v dialektickou jednotu s primárním zřetelem 
k marxleninskému principu praxe v jeho vazebnosti na pokrokové 
dědictví filozofické minulosti tlumočené vybraným jazykem”.

Právě tento rys je spjat i s rysem druhým, který jsem kdysi nazval 
- opět se cituji - „zdvořilou revolučností”. Jde o jednotu zásadovosti 
a elegance. Příklady: Uprostřed rozvášněného davu na Zbrojovce 
dokáže Ceti s rozhodností jemu vlastní odsoudit hysterickou reakci 
fanoušků důstojným zvoláním: „To je Subjektivismus!” Anebo na 
Kometě (v době, kdy ještě byla slavným klubem) - opět zásadově od
mítne špatný výkon rozhodčího, nikoli však jako docent Bartoš, 
který seběhne až k mantinelu a hrozí sudímu pěstí s výkřiky „Ty vra
hu! Ty vrahu!”, to nikoli - Četl se rozhořčí kulturně, se slovy „To je 
prohnilý alibismus!”, obraceje se spíše k okolním fanouškům. 
Zkrátka: kdyby Četl musel sáhnout k revolučnímu násilí, učinil by 
tak - pevně a odhodlaně, s poznámkou: „Pardon!”

A tento rys implikuje rys třetí - Četl sjednocuje filozofii s esteti
kou, pravdu s krásou. Mám zde k tomu dokument -- dopis posluchač
ky, který jsem nedávno objevil v posluchárně č. 8, v předposlední řa
dě, v zásuvce stolku u třetí židle od okna. Datován není, ale pochází 
patrně z doby nedávné.

„Milá Ajko,
já nevím, jak Ty, ale já Četla zbožňuju. Je to zralý muž zralý pro 

Mlaďák. Někdy je, pravda, protivný, to když se tak podívá přes brýle 
a tím svým zdvořilým hlasem „no tak, soudružko!” chce po Tobě ne
možné - jako tuhle, chtěl po mně odpověď na otázku, jaký je rozdíl 
mezi transcendentálním a transcendentním. Já jsem jen matně tušila,
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že to bude něco jako „za” nebo „přes” a on mi s trpělivou nevrlostí 
vysvětloval, že cosi je před zkušeností a cosi za možnostmi zkuše
nostního poznání, a já jsem se mu při tom spíš dívala na prsty a na 
kravatu a celá naštvaná jsem si říkala, co on může chápat z toho, jak 
mně bylo před zkušeností a co je či není v možnostech mého pozná
ní! To už spíš rozumím jeho poutavým výkladům o jednotě látky a for
my u Aristotela, - no, to dá rozum, že hadry se musí ušít na tělo. Moc 
mě vzrušilo, když nám to vysvětloval na příkladu kusu mramoru, ve 
kterém prý už je vlastně obsažena krásná ženská socha; stačí jenom 
odseknout z toho kvádru přebytečné kusy. A tak jsem si představo
vala, jak on svými přednáškami odsekává z nás ty přebytečné kusy 
šutru a my se tu nakonec objevíme v plné filozofické kráse.

Je prostě báječný a někdy si myslím, že mu není lhostejné, jakou 
my máme látku a formy. Je to ale těžké, asi to obratně skrývá. Víš, 
on třeba nadšeně vykládá o krásných blížencích a ty máš dojem, že 
tím nenápadně registruje ty formy, a on zatím mluví o krásném přá
telství Marxe a Engelse ...”

Zde dopis bohužel končí.
Uvedené tři rysy nutno brát ve vzájemné souvislosti. Tak např. se 

domnívám, že Četl soustavně a se zápalem bojuje proti buržoazní 
ideologii nejen proto, že je nepravdivá, ale také proto, že je moc 
ošklivá.

Jednotu filozofického a estetického jsem zaznamenal již před le
ty ve svém syntetickém dvoustránkovém spise o Cetlovi (již tehdy 
jsem tím plnil normu, která bude v nejbližší budoucnosti určovat op
timální rozsah vědeckého spisu). Tam jsem zaznamenal výrok, který 
Četl vždy s oblibou citoval svým mírně rozechvělým hlasem a cise- 
tovaným jazykem: „Život letí jako jelen, byvší do prdele střelen”, 
a takto jsem jej interpretoval: Cituji se: „Život je když střelíte jelena 
do zadku a on letí a letí až v dáli na obzoru změní se v Pegase, zamá
vá křídly a mizí v oblacích”. Změní se v Pegase! Bystře jsem tím 
předpověděl materializaci jednoty pravdy a krásna v Cetlových filo
zofických apokryfech, dnes již vcházejících ve známost.

Jako každý klasik bude i Četl nyní vystavován dalším interpreta
cím a re-interpretacím. Ajakou každého klasika budeme i zderozhod- 
ně bojovat proti jeho desinterpretacím.

Takové jsou tři hlavní rysy klasika Jiřího Četla, ba přímo jeho tři 
zdroje a tři součásti: dějiny filozofie veškeré, zdvořile revoluční pra
xe a krásno.

8. ledna 1986
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Ivana tiolzhachová 
věčné živá

Odchází do blíže neurčené věkové skupiny, bez zaváhání, struk
turálně dialekticky.

Zachovává svou strukturu v dějinách, a dějiny - skrze ni - zacho
vávají ve své struktuře dějinnost. Ivana je stále stejná ve své ne
měnné pohlednosti uprostřed dějin s jejich neustále se proměňující 
ošklivostí.

S velkou pílí vynakládá své bytostné síly na to, aby rozvíjela vědu 
jako exaktní fantazii: věda podle ní musí být pečlivá práce, žádná 
fiction science, má však být také převedena do fantazie v podobě 
science fiction. S fantazií, s láskou a s osobitou rozpačitostí vykoná
vá obětavě rovněž rozsáhlou činnost pedagogickou, vycházejíc z pe
dagogicky optimistického přesvědčení, že studenti jsou ne
ukázněné, líné a nevzdělavatelné mrchy. Ivana je pevný pilíř katedry 
filozofie, její dobrá duše s pevnými principy. Na rozdíl od ostatních 
kolegů se na svém pracovišti vyskytuje vždy a stále, pokud - pokud 
není v zahraničí.

Dr. Holzbachová totiž není pouze homo sapiens, nýbrž také homo 
viator. Evropa je pro ni už příliš malá, správná cesta se musí počítat 
na tisíce kilometrů, ať již je to gruzínská Mccheta či Cuba libre bez 
rumu. A přitom Ivana nepatří k českým chramostílským turistkám. 
Ona při tom bádá a kulturně se vyžívá. Prostuduje hory průvodců
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a cestopisů a map a soupisů kulturních památek, které navštěvuje 
přímo posedle. V zahraničí i tuzemsku. Jak se někde vyskytne kate
drála, zřícenina, pomník, básníkův dům, výstava jakéhosi slavného 
malíře - Ivana tam běží a musí to vidět. Při nákupu se - kromě žen
ských propriet a estetických doplňků - soustřeďuje téměř výhradně 
na čaje. Živě si ji dovedeme představit, jak na pláži pod rozžhave
ným kubánským sluncem ve stínu palem popíjí gruzínský čaj. V záj
mu cestování je tato kočka schopna všeho: obětovat svou kočku i na
učit se Španělsky. Podezříváme ji, že nyní asi studuje nějaké kliky
háky a tajně si šetří na cestu do Japonska nebo do Indie.

Neuzavírá se přitom do sebe. Koná i veřejnou činnost pro druhé, 
pracuje v bytové samosprávě, vyvíjí odborářskou aktivitu, zaměře
nou na zvyšování pasivní aktivity úseků, na posílení úlohy žen na fa
kultě a na výměnu obnošeného dětského zboží mezi nimi, aby naše 
ženy mohly za peníze, ušetřené na dětech, zakoupit na sebe neobno- 
šené módní novinky, zušlechťující tělo i duši. Své nevyčerpatelné 
síly čerpá z levné, kvalitní a pravidelně požívané menzovní stravy. 
Živí tím i těla kolegů z obou zmíněných kateder: i zde jako jejich pilíř 
oráží těmto nespolehlivým a nepravidelně se stravujícím elementům 
lístky na oběd.

Přestože pije spíše čaj, lze o Ivaně Holzbachové závěrem říci to
též, co o dobré slivovici: „Ta píše!” a je věčně živá.

Červen 1986
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Za Jaroslavem
v /

Vedoucí naší katedry sociologie odchází do druhé poloviny své 
čtyřicátnické existence. Pro smutečního řečníka z oboru bývá tato 
situace nepříjemně-příjemně dvojznačná: na jedné straně truchlí 
nad nenahraditelnou ztrátou svého vedoucího, dlouholetého kolegy 
a přítele, na druhé straně se tiše raduje z této nahraditelné ztráty, 
protože postupuje na jeho místo. Vždyť projev ten pronáší zpravidla 
náhradník, zástupce a nástupce. Nejsa perspektivní rezervou, 
ušetřen jsem tohoto dilemmatu a mohu truchlit zcela nepokrytě.

A je proč. Odchází totiž duchovní gigant katedry, analytik krize 
měšťanského vědomí, historik, hudební vědec, filozof, sociolog, es
tetik, kritik, spiritus agens kolem Bloku a Provázku a Odeonu, stra
nický funkcionář, milující otec, lyžařský instruktor, šachista a meta- 
kritik pravicových tendencí.

Dokázal na převysoké úrovni psát o Diltheyově transcendentalis- 
mu stejně tak dobře jako o VŘSR, Zdeňku Nejedlém, Immanuelu Kan
tovi, Walteru Benjaminovi, Emilu Durkheimovi nebo o jakémsi Hans- 
lickovi. Přeplněn idejemi, nestačil je všechny napsat ani dostatečně 
rychle je druhým sdělit (proto má jeho promluva kulometnou kaden- 
ci). Jeho adornovský jazyk vyvolával nelibost několika nevraživců 
a zbožnou úctu studentů a kolegů, pro něž shodně hrozny jeho 
myšlenkové kultury visí příliš vysoko. Zajímavý důkaz toho, jak spo
lečné neporozumění výkonům myslitele činí z jedněch lidí jeho ne
přátele, z druhých pak zbožňovatele.
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Oběma stranám bych chtěl v této pohnuté chvíli připomenout ty
pický, relativně autentický a námi rekonstruovaný text našeho odeš
lého: „Pozdně měšťanské vědomí je formalizovanou účelnou racio
nalitou, znamená historistní příklon k dějinné individualitě. 
Empirické vědomí, jež bylo náhradně transcendováno pozitivitou 
obrácenou dovnitř procesů poznání, stává se vědomím zbaveným 
autonomní schopnosti rozlišovat. Sice se totalizuje, otevírá ne
konečné plnosti obsahových souvislostí, avšak jen za cenu radikální 
subjektivizace, jíž je těžko klást meze jinak než znovuzavedením 
prvků konceptu transcendentalistického. Ztracenou identitu mezi 
vědomím a jsoucnem chce znovu zprostředkovat. Patetické zakotve
ní vědního systému v životě samém neznamená zde nic jiného než 
princip pozitivity. Filozofická sebereflexe historismu transformova
la princip kvalitativní individuality z antiteze rozumu v předpoklad 
rozumu historického. Nereflektovaný výraz subjektivní touhy po ne- 
subjektivním, absolutním zakotvení, nachází později svou realizaci 
v teorii komunikativního jednání.”

Jistě, najdou se lidé, kteří obrat „subjektivní touha po nesubjek- 
tivním” kvalifikují jako kleptománii. Zůstává však pravdou, že na
vzdory tomu mají texty Stříteckého svou přesnou logiku a pravdi
vostní hodnotu. Kupodivu!

Střítecký nám odchází a nás to ani tak moc nepřekvapuje. Vždyť 
on byl a zůstává nezastižitelným a nepostižitelným. Máte intenzívni 
pocit, že tu mezi námi reálně existuje, že tu určitě byl a je, a on 
zatím není, bytuje někde jinde na onom světě, na představení, v Pra
ze, na Chopku, v Paříži, ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Moto
techně. Myslíte si, že řeší náročné literárně umělecké problémy v Blo
ku, že právě natáčí nebo že shání topinambury, a on zatím opravdu 
sedí na stranickém výboru.

Jak byl multidimenzionální ve vědě a nedostižitelný na fakultě, 
tak žil i mezi námi - rozevlátý a rozvlasatělý, s interesantními šedin- 
kami, oblečen vždy s dokonale nedbalou elegancí a s vybraně spor
tovní nenuceností, nervní estét, který v okamžicích myšlenkového 
odpočinku po moravsku mele hobó jako jeho velký muzikologický 
učitel. K bibliografickým podkladům svým pro Ročenku připojil mno
hoslibnou poznámku: „Ta výborná a nélepčí díla eště napíšo!”

Těšíme se na ně. Jistě je napíše - náš Lomonosov, naše kombina
ce Gramsciho, Kudrny, Leoše Janáčka, E. F. Buriana a Racka, náš 
Velký Šéf, Otec a Kmotr.

Záři 1986
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Blažej Ondra neKulatj

Vysílá pluky, průzkumné roty:
Jaké je správné pojetí hmoty?
Zdvojil, ba ztrojil své kyrysy
o čtyři dialektiky o rysy.
Naučí studenty pitomý,
co je to hmota a vědomí.
Buržujů tepe názory vadné,
pod jeho údery tvrdými
svět starých idejí chřadne.
Není to lehké, není to snadné,
Ondra však vždycky vše
bezvadně zvládne.
Nezkruší Ondru lecjaká havěť.
Má pevné názory a dobrou paměť:
kdo, kdy kde byl,
a co kdo kdy řek,
kdo kdy měl pravdu
a kdo se kdy sek.
Když už se nakupí svinstva a chyby,
jde Ondra na pivo, jde chytat ryby.
Tam se zas zotaví, dalších sil nabere,
a na co nestačí na to se ... podívá
svým odzbrojujícím úsměvem.
Pozor však! Nikdo netuší,
že vztek Ondry Blažeje -
- to je řev kaťuší!

18. února 1988

89



Jarog/ava Pačesovájubilující

Navzdory svému rozhodnutí nepronášet již nekrology na živé či
ním dnes výjimku. Byl jsem k tomu vyzván natolik jemně, že to pova
žuji za čestnou a milou služební povinnost, v nezištné naději, že 
třeba dostanu vyšší odměny, v naději ostatně bláhové, protože ne
jsou peníze.

Naše oslavenkyně působí na fakultě, v čele katedry a v akade
mické funkci již tak dlouho, že už je nejvyšší čas, aby se o ní zpívaly 
písně, umělé či zlidovělé. Například: Ta naše písnička česká, ta je 
tak hezká Pačeská ...

Kromě výše zmíněných funkcí je profesorka Pačesová také ředi
telkou ĎCK, instituce, kterou lze familiérně (a v návaznosti na bada
telské dílo oslavenkyně) nazvat „Děcka”, tj. Děkanátská cestovní 
kancelář, kde ctihodní učitelé a badatelé fakulty listují v ošumělé 
brožuře a přemítají, kam by se tak v příštím roce za státní peníze vy
pravili, zda do Rakouska, Paraguaye nebo na Kanárské ostrovy, aby 
potom v době jejich nepřítomnosti mohl náš tatíček Masařyk ostře 
sledovat suplující pedagogy, zda vyučují tam, kde se podle rozvrhu 
vyučovati má.

Proděkanka pro vědu a výzkum naproti tomu není naštěstí želez
nou dámou Margaretou. Její něžná diktatura není absolutistická. 
Vždyť nad ní vládne mocnější a hodný děkan a dále - ještě mocnější 
a ještě hodnější prorektor pro vědu.
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Profesorka Pačesová zosobňuje nikoli jazykovědný Strukturalis
mus, ale spíše funkcionalismus. Kromě funkcí pedagogických, vede
ní katedry a funkce proděkanské totiž po léta zastává nižší, střední 
a vyšší funkce v organizaci, která otevírá široké prostory pro aktivi
tu a iniciativu pracujících, tj. v Revolučním odborovém ležení (stání 
či ustrnutí). Kdyby nebylo profesorky Pačesové, musely by si ji od
bory vymyslit a vytvořit.

Jako člověk, který pozoruje fakultní dění z přízemí dolní budovy, 
rád sleduji naši oslavenkyni, jak neustále rozevlátě osciluje mezi 
horní a dolní budovou. Podávám návrh, aby se pro ni vybudoval visu
tý koridor mezi její pracovnou a děkanátem, takzvaná „Pačesová 
lávka”. Perspektivně by se obklopila několika stěnami, a tím by bez 
problémů vznikla kýžená přístavba fakulty. Domnívám se dokonce, 
že by k tomu nebylo třeba „Akce Z”: stačilo by, kdyby profesorka 
Pačesová při každé cestě na děkanát a zpět položila jednu cihlu. Ko
laudace by se určitě stihla ještě v období její ekonomické aktivity 
a ona by si tak sama vybudovala ten nejkrásnější pomník.

Profesorka Pačesová patří k oblíbeným a vytrvalým hostům 
všech jubilejních posezení. Můžeme jí udělit titul „zasloužilá účast
nice oslav”. Nyní, kdy se sama stala objektem oslavy, dovedeme si 
představit, jak se jí po tom všem obtížně sestavoval seznam pozva
ných hostí. Jsa též jedním z nich, dovolím si jejich jménem i jménem 
svým poděkovat za toto pozvání, za bohaté pohoštění a popřát jí hod
ně zdraví a mnoho dalších úspěchů.

11. února 1988
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Závěreční) nekro/og na gwrt

Nekrolog na smrt - to je contradictio in adiecto, protimluv: smrt 
nelze přece pohřbít, smrt nemůže zemřít, smrt je věčně živá.

Obírali jsme se jí důkladně, všestranně, na konkrétních příkla
dech. Nás ničila a ničí, nám pije naši vlastní krev, nás všechny pře
válcuje.

A přesto, v závěru našich nekrologů, píšeme na ni nekrolog. Zni
čili jsme ji, pohřbívajíce se. Protože my, zaživa pohřbení, smetli 
jsme ji se stolu jako přízrak, který - na rozdíl od nás - nemůže být 
pohřben zaživa. Smrt lze pohřbít jedině zamrtva.

Ale nás, pomíjející a nedokonalé lidské bytosti, lze zaživa pohřbít 
zcela dokonale. Z toho však plyne, že - na rozdíl od smrti - my může
me být živí, třebaže jsme mrtví.

A v tomto smyslu je na nás smrt hrozně krátká. My křičíme, mluví
me, oslovujeme, přestože jsme mrtví. Kdežto smrt - ta je mlčenlivá, 
bezkrevná, nicotná, sterilní.

Proto my, v naší časově omezené existenci, můžeme psát nekro
log na smrt, třebaže ona má existenci časově neomezenou. Je trap
ná ve své trvalé mohoucnosti, kdežto my jsme trvalí ve své trapné 
nemohoucnosti.
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Člověk může zažít smrt jedině zamrtva, pohřbít však může smrt 
zaživa, ale také zamrtva. Smrt likviduje pouze živé, kdežto smrt likvi
dují nejen živí, ale také mrtví. Proti smrti se spikli živí i mrtví.

Plným právem proto píšeme nekrolog na smrt, zpola živí, zpola 
mrtví jsouce.

Leden 1979
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