KONDOLENCE

Kondolence adresované Mgr. Heleně Firbasové
prof. RNDr. Eduard Schmidt, C S c . - prorektor Masarykovy univerzity
v Brně
Pan profesor, kterého jsem osobně znal a kterého jsem si nesmírně
vážil, patřil k vynikajícím osobnostem Masarykovy univerzity jako vy
sokoškolský učitel, vědec a především jako příklad čestného a vlídného
člověka.

Univerzita Karlova v Praze
Filosofická fakulta
Ústav anglistiky a ameríkanistiky
Náměstí J . Palacha2, 116 38 Praha l . T e l . 02-21619341. Fax02-24812166

Vážená paní Firbasová, vážení členové rodiny,
přijměte naši nejhlubší soustrast nad ztrátou, která Vás postihla.
Odchodem profesora PhDr. Jana Firbase, D r S c , česká a světová lin
gvistika ztrácí badatele, který rozvinul Mathesiovo dílo vytvořením
teorie, jejíž přínos pro rozvoj lingvistiky při veškerém uznání, kterého
se jí dostalo a dostává, ještě nebyl úplně doceněn. Ztrácíme v něm
nejen předního světového odborníka, ale též nesmírně laskavého a
obětavého kolegu, k němuž jsme vzhlíželi a jehož jsme si velice vážili.
Mladé generaci lingvistů profesora Firbase nikdo nemůže nahradit.
Zůstává po něm nezaplnitelné místo.
za Ústav anglistiky a amerikanistiky
Libuše Dušková
za lingvistickou sekci

Martin Procházka
ředitel ÚAA
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K R U H MODERNÍCH FILOLOGŮ
( Z U N A \ 0 K R t v LArvGIMGt AS5 OCiAllOrV
Vážená paní Firbasová, vážení členové rodiny,
přijměte naši hlubokou soustrast nad odchodem prof. PhDr. Jana
Firbase, DrSc. Česká a zahraniční lingvistika a anglistika jím utrpěla
nenahraditelnou ztrátu. Kruh moderních filologů v něm ztratil pevnou
oporu, jíž m u po dlouhá léta byl ve své funkci předsedy brněnské po
bočky, která se za jeho vedení stala příkladem pro ostatní svou boha
tou přednáškovou činností a účastí zahraničních hostů. Profesor Firbas nám všem bude trvale scházet.
Libuše Dušková
za Kruh moderních filologů
Pražský lingvistický kroužek
Přijměte prosím hlubokou soustrast nad úmrtím Vašeho muže, naše
ho člena a myšlenkového souputníka, který svým dílem zůstává mezi
námi, kterého stále máme rádi, takového, jak jsme ho znali, a kterého
nadále obdivujeme pro jeho noblesu a lidskou i vědeckou poctivost.
Jsme vděčni, že jsme mohli pracovat a být s ním pospolu.
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Pan profesor pro mne vždy byl nedostižným vzorem člověka pevné
ho ve své víře i názorech, a takovým zůstává i v mých vzpomínkách.
Jeho skon je nenahraditelnou ztrátou lidskosti i pro vědecký život
u nás a ve světě.
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.
Je to nenahraditelná ztráta pro českou a evropskou lingvistiku, pro
kterou jeho práce zůstane objevným rozborem důležitých stránek ja
zyka. Nepřestanu si nikdy hluboce vážit toho, že jsem měl možnost
navazovat právě na jeho průkopnické publikace, které m i otevřely
pohled na závažnou oblast funkční perspektivy větné.
prof. PhDr. Zdeněk Stříbrný, DrSc.
Jendu jsem vždy obdivoval pro jeho vynikající vědeckou úroveň spo
jenou s osobní skromností, ale i nesmírnou vytrvalostí a věrností svým
zásadám vědeckým i duchovním.
Zůstává pro všechny anglisty vzorem a trvalou inspirací.
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doc. PhDr. Miroslav Čejka, CSc.
Myslím, že jsme měli s Jendou k sobě navzájem velmi blízko, a jak let
přibývalo, měl jsem ho čím dál raději.
Byl to jeden z nejlepších lidí, jaké jsem v životě potkal.
Mgr. Pavla Vachková
Jsem zdrcena tou naprosto nečekanou zprávou o odchodu pana pro
fesora, milovaného duchovního syna Josefa Vachka.
Panu profesorovi bylo dopřáno odejít uprostřed plné práce a v krás
ném období velikonočních nadějí, jak o nich mluví Váš citát ze sv.
Pavla.
Mgr. Anna Štěpaníková
Měla jsem to štěstí pana profesora blíže poznat na počátku padesá
tých let při svém studiu na fakultě a dodnes ráda a s vděčností vzpo
mínám na jeho zajímavé semináře, ze kterých jsem si později vzala
příklad pro svou učitelskou práci. Měla jsem stále dobrý pocit, že je tu,
jako laskavý přítel, který m i mnohokrát moudře poradil a dodával m i
chuť k dalšímu studiu. Jeho odchod je pro všechny nenahraditelnou
ztrátou.
Mgr. Helena Ťoková
Pan profesor Firbas byl úžasný a nezapomenutelný člověk, naprosto
výjimečný nejen svými znalostmi, ale také svým skromným vystupo
váním a lidským přístupem ke svým studentům.
Nikdy na něho nezapomenu.
doc. Mgr. Milada Franková, CSc, M.A.
S panem profesorem pro mne odchází vzácný člověk, učitel a rádce,
na jehož lidskou podporu a povzbuzení nikdy nezapomenu.
Mgr. Pavel Drábek
Znal jsem ho vlastně jen krátkou dobu, ale i za tu krátkou dobu mne
setkání s ním hluboce oslovilo a v dobrém poznamenalo. Budu ho
vždy mít v paměti jako vlídného, skromného a srdečného člověka,
který nám obohatil naši osobní věčnost.
PhDr. Zora Trnková
S obdivem jsem k němu vzhlížela nejen pro jeho odborné znalosti, ale
i pro jeho nesmlouvavé uhájení principů čestnosti, věrnosti církvi, víry
v Boha a tolerantnosti k bližnímu. Nadevšechno to byla Jendova
skromnost, která z něho udělala velikána.

19

Mgr. Drahomíra Táborská
Vždy budu krásně vzpomínat na pana profesora, na jeho laskavost
k žákům a vůbec k lidem.
Byl to vzácný člověk, významný vědec, velký svým charakterem,
zaměstnanci vrátnice FF MU
Opožděně, ale nikoli méně upřímně dovolujeme si vyslovit Vám a Vašim
pánům synům i jejich rodinám svou hlubokou soustrast k úmrtí Vaše
ho pana manžela a jejich otce, tchána a dědečka, pana univerzitního
profesora PhDr. Jana Firbase, DrSc. a Dr.h.c, významného vědce, peda
goga a věřícího dobrého člověka. Nebylo nám možno zúčastnit se roz
loučení s ním. Je pro nás těžká představa, že již nikdy jej nepotkáme při
jeho cestě na filozofickou fakultu nebo při návratu z ní. Zachováme si
na něho nejlepší vzpomínky.
Blahoslav Hájek - farář českobratrské církve evangelické v Praze
Vždycky jsem si jej vážil pro jeho velikou laskavost i obětavost, i pro
jeho odbornost. Jsem si jist, že dobře a bohatě naplnil své svěřené dny
a že smí slyšet od Pána nás všech: „To dobře, služebnice dobrý a věrný.
Vejdi v radost Pána svého."
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