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Ve Františkovi Čádovi' kter;f s]ronal náhle dne 13. prosince.
v plném mužném věku k našemu bolestnému žasu, odešlo pŤíliš
mnoho, aby se to dalo vystihnouti jedním heslem nebo jednou
kategorií. oclešel, abyclr začal vnějškovostí, rráš největší žijící
učenec, duch' kťer1f ovládal vědění získané v nejrťrznějších obo-
rech tvorbou tisíciletou jako nikdo rnezi námi: ne jedna, ale
několikerá živá knihovna. odešel dáie znamenit1i odborn ba-
datel, a ZaSe ne z jednolro, n;7brž z několikerého odboru, badatel,
kter;Í zťrstavil po sobě drimyslné práce, aé jde o klasickou filologii,
aé jde o psyclrologii exper.imentálnou nebo popisnou, aé jde o pe.
rJagogiku, aé jde o logilru, noetiku, esteti]<u. Čaaa lyt nejen duclr
encyklopediclr;i, ale i opravdov;i odborník ve všech disciplináclr,
lrteré souvisí pňímo nebo nep'ňímo s filosofií nebo s ní hraničí:
sv1fm školsk;irn vzděláním privodrrě klasick;. filolog znal zna.
menitě i rnat,ematiku; po svém vlastním talentu tvrirčím, svyrrl
rradáním a Svou láslrou logik a noel;ik, vyznal se nejen ve všec]r
oborech psychologie a pedagogiky, ale clovedli jako praqÍ histo-
r.ik cítiti a vystihnouti jedinečnost osobností historicky filoso-
fick ch a charakterisovati je s plastickou silou a vervou. Ale Čáda
rrebyl jen pouhá spousta několikerého odbornictví, byl cosi nad
to: opravdov;i universalista, bojující o jednotn názor světoqi
a životni, duch myšlenkové, mravní i náboŽenské synthesy, kt,er;ir
dovedl dáti všecko své vědění do služeb života, do sluŽeb lásky
blíženec]<é jalro dolionaly lri.eséan. Jest i širší veť.ejnosti známo,
že pracoval v rrizn;fclr institucích s velikou horlivostí prakticky

o záchraně dítěte neduživého, zaLiženého, zaostalého, méněcerl-
ného po stránce tělesné i duševní. Žiuot cib1| jako hodnotu nad
hodnotami; onbyl osou nejen jeho praxe, ale i jeho theoretického
poznávání - k němu směŤovalo konec koncri i ono: láskou
k němu, rictou pňed ním bylo vedeno a inspirováno.

Neboé to cítím právě jako vlastní smysl jeho relatiuismu a pro-
babilismu, kter;y, mu b;fval neJi veŤejně, alespoĎ in camera ca-
rit,atis vyt;Ílrán nejedním filosofem. TenLo zdánlivě skromn1i
názor noetick;f byl dalek mravní lhostejnosti, právě jako po-
znávací zbabělosti, a vypl;ival z veli]ré Čádovy ťrcty a lásky
k Životu. Nechtěl a nedovedl jej násilniti subjektivními pŤed-
pojatostmi a jednosťrannostmi; filqsofickou i myslitelskou osob-
rrost pojímal mnohem objektivněji, než jesl, dnes zvykem, a pouhí-
temperament seberitočnější na filosofickou osobnosť mu ještě
nestačil. Dostalo se mně štěsti hovoŤiti právě v poslední době
nejednou s Čádou o těchto problémec}r a shodl jsem se s ním
o nich ku podivu snadno. odsuzoval velmi pňísně r zné novější
diletant,sky žurnalistické v;fpacty quasifilosofické jako vědeckou
demagogii, která chce nemístn1im exponováním své osobnosti
vědecky terorisovati; a viděl v tom právem neilctu k Žiuotu,
jehož se tito filosofičtí flibust,j,ňi rreprávem tak okatě dovolávají
pro potlesh galerie nebo ulice.

Čáda nebyl racionalista, ale ovšem by| intelektualista' kter.Í
chtěl splatiti jako filosof nejprve ideji, což jejího jest' neboé idea
rrebyla mu nic protiživotného, n1,ÍbrŽ právě orgťtn žiuota, byé nad-
osobního' Za|oženim své bytosti byl noetik, to jest člověk hluboké
potŤeby poznávati ne pouZe jevy a pňedměty světa vnějšího, n1f brŽ
poznání samo jako cosi bezesporně jasného a čistého, prostého
protimluvri; sám t,ajemnjr děj poznávací byl pť.edmětem jeho po-
znávání, neboé i v něm, a v něm piedevším viděl Život. Zde
nalezne se po pňípadě jeho styk s Íilosofií pragmatickou' jak bylo
kdesi zdťrrazůováno; ale tŤeba si uvědomiti, Že filosofie Čádova
právě svym inteiektualisrrrern zásadně a podSt,atně pŤerristala
pragmat,ism. Bylo by tŤeba pojem pragmatismu pŤestavěti proti
duchu jeho tv rcri, aby objal filosofii Čádovu a byl jí práv.



464 Čaaa l1;va pojímán často jako f iloso-| školskg a s pojmem t,ím
b;fvá spojována dnes, v době mÓdně revolucionáňské, jakási
pňíhana. Venkoncem neprávem. Chodit,i za školu a viděti v tom
Summuln moudrosti jesí učereišl šablona revolucionáňská, a do-
dávám, šablona pňíliš pohodlná; nov1i dogmatism, kter1f není
nic než stary, obrácen1f naruby. Čaaa lyt Íilosof školsk ve smyslu
filosofa vychovatele' filosofa Ťádu a kázně. věděl, že opravdová
tvorba jest moŽna jen na základě a podkladě všeho posavádního
věděni a že pravou originalitu, jak upozorpil myslitel, kter;ím se
mnoho zab;íval, Stuart Mill, mívají jen ti, kdož nejlépe znajl
všecky své pŤedchridce. Jeho školsk duch byl vlastně duch
kulturni, duch toužicí po největším uvědoměni filosofickém. Jen
z tohoto čistého zdroje cht,ěl dáti tryskati tvorbě; a nenáviděl-li
čeho, byly to vody zkaiené, v nichž neviděl jasně ani ten, kdo
je objevii a kdo v nich ploval nebo častěji: tonul.

Jsem pňesvědčen, že vlastní Čáariv tvrirčí talent rnyslitelsk;Í
by| architekturni. To jest smysl jeho objektivistického intelektu-
alismu: toužil vybudovati něco, co by uzavŤelo v sobě více života'
hlubšího i vyššího, než jest pouh1i projev osobnosti a v;iraz
temperamentu nebo opis zkušenosti. I ráz jeho ducha i to, co
mně napověděl v našich rozhovorech, opravĎují mne k této
domněnce. Proto kopal základy tak do šíňky - šlo mu pňedevším
o širou, pevnou základnu. Nedostalo-li se nám od Čádv mohutné
stavby ideové, byla značná část viny toho v nedostatečné orga-
nisaci naší práce myslitelské a literární; nedostatečnost její'
nedostatek zprisobil;fch sil ve všech oborech, nut,ila Čádu, aby
pracoval na dílech aktuálnějších, po nichž volala neodkladná
potňeba praktická, naléhavá pot.ňeba nejbližšího všedního dne.
A vášniqi' mravní jemnocit Čád'iv nedopustil, aby byl právě
tento hlas oslyšán a právě tento kol odkládán.

Čáda odchází v době, kdy iro bylo nejvíce zapotŤebí a kdy nenl
náhrady za něho v dorostu. odchází na vrclrolu své sily inte-
lektuálné; spojena jsouc s láskou k mládeži, činila právě z něho
jedinečného učitele a vychovatele universitního. S jeho odchodem
osiňela nejen jeho katedra universitní; odloženy jsou i naléhavé

rikoly odborně literární, kt,eré ne tak hned dočkají se nyní svého
Ťešení. A dlouho bude scházeti Čáda i v našem životě spoIečensky
kulturním jako pracovník pedopsychologick;f jedinečn1fch vědo-
mostí a zkušeností; jako cel1i muž a dokonaly myslitel, uzrálÝ
a vytŤíben1ir, plny síly i jemnosti, žáru i taktu, k němuž zalétal
jsi v duchu ve chvíIÍch pochyb a v jehoŽ hlubokém, čistém zraku
s radostí zňel jsi jiskru souhlasu, povzbuzení, pochopení.
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