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Aleš Svoboda byl obdivuhodný...

Moje kontakty s Alešem Svobodou nebyly časté, ale troufám si říci, že obou stranně mimo-
řádně srdečné. Obdivoval jsem svého jmenovce, protože v do bě, kdy jsme se seznámili, já 
teprve začínal, kdežto Aleš byl již ve všech ohledech hotový a svrchovaný lingvista. Tím 
spíše mi lichotilo, že byl ochoten mě brát vážně, přestože naše oblasti zájmu se příliš nepro-
tínaly, a že se ke mně choval s přátelskou vlídností, která přesahovala pouhou kolegialitu. 
Vzpomínám, jak jsme během jedné z brněnských anglistických konferencí seděli sami v 
bufetu uvnitř areálu filozofické fakulty v Brně. Aleš měl za sebou přednášku na téma FSP 
na úrovni slabik a povídali jsme si o tom. Přednáška vyvolala rozporuplné reakce, ani já 
jsem si nebyl jist myšlenkou hledat informační strukturu na této úrovni. Dodnes mě mrzí, 
že jsem mu tehdy nevyjádřil větší podporu, a zároveň mi dodnes imponuje Alešova odvaha 
přijít s originálním nápadem a hájit ho proti nepříznivému postoji okolí. Myslím, že to byl 
jeden z jeho charakteristických rysů. Jiná moje vzpomínka na Aleše je z doby mé habili-
tace. Aleš byl oponentem práce a jeho posudek byl stručný a příznačně šel k jádru věci. 
A opět si vybavuji laskavost, s jakou vyzdvihoval klady, a taktnost, s jakou upozorňoval 
na to ostatní (a pravda je, že to ostatní si také pamatuji dodnes). Tím ovšem nechci říci, že 
Aleš Svoboda byl tátovské dobračisko. Naopak byl typickým příkladem osobnosti, kterou 
lékaři Friedman a Roseman kdysi identifikovali jako typ A, se vším, co k tomu patří: 
nesmírná dynamičnost a energie, schopnost podávat mimořádné výkony, ale i prudkost 
a po pudlivost v jednání tam, kde věci nejsou, jak by měly být. Spojovali tento typ s kom-
plexem chování, kdy daná osoba houževnatě bojuje, aby dosáhla čím dál více za stále 
kratší dobu, než je třeba, a to navzdory překážkám ze strany jiných lidí nebo okolností. 
Co víc, výsledky jejich studie tehdy naznačily, že u mužů s typem chování A je výrazná 
tendence k poškození srdečních cév a hrozí jim dříve infarkt myokardu. Obojí je v případě 
Aleše velmi přiléhavé. To je ovšem jen část obrazu. Při vzpomínce na Aleše Svobodu se 
mi vždy vybaví představa renesanční osobnosti do široka rozkročené, člověka výjimečně 
a všestranně obdařeného, který za sebou v lingvistice zanechal trvalou stopu, který žil 
na plno na všech frontách a vtěsnal do jednoho života víc, než co by jiným vystačilo na 
několik.  
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