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P Ě T A Š E D E S Á T I N Y J I Ř Í H O V Y S L O U Ž I L A 

Pět let již uběhlo od onoho květnového dne v roce 1984, kdy brněnská muzi-
kologická a hudební obec připravila šedesátníkovi Vysloužilovi velkolepý mu
zikantský hold v aule filozofické fakulty UJEP. Čas však neúprosně běží a le
tošního 11. května oslavil profesor dr. Jiří Vysloužil, D rSc , své pětašedesátiny. 
Můžeme se ptát, jaké nové rysy přistoupily za oněch pět let k jeho vědeckému 
portrétu. 
Jubilant měl v životě to štěstí, že se mohl k řadě klíčových a aktuálních témat 
vyslovit velkými monografiemi, přesto však řada jeho cenných myšlenek je roz
troušena v časopisech a sbornících. Pražské vydavatelství Panton vykonalo pro
to záslužný čin, když uctilo Vysloužilovy šedesátiny (byť až v roce 1986) edicí 
výboru z jeho statí. Publikace „Muzikologické rozpravy" vyvolala velkou čte
nářskou odezvu a představila obdivuhodnou tematickou šíři badatelova záběru. 
Nezůstalo však ani zdaleka jen u retrospektiv. Na pracovišti, v jehož čele stojí 
od roku 1962, tj. na katedře marxisticko-leninské estetiky a věd o umění, se 
Vysloužil snažil navzdory nepravidelně přidělovaným směrným číslům studentů 
zformovat nejmladší směnu brněnských muzikologů a organizátorů hudebně-
vědného i hudebního života. Nadále řídil Mezinárodní hudební festival v Brně 
i jeho hudebněvědné kolokvium, činnost Společnosti L. Janáčka i práci ediční 
rady pro kritické vydání souborného Janáčkova díla. S týmem svých univer
zitních spolupracovníků dokončil gigantický Slovník české hudební kultury a za
hájil přípravu čtyřsvazkové janáčkovské monografie. Jeho nejvlastnějším téma
tem je ovšem v posledních letech řešení problematiky vztahu filozofie a hudby. 
Díky své přirozené autoritě nadále plní funkci jakéhosi neoficiálního vyslance 
naší muzikologie v řadě cizích zemí. Úkoly, na nichž nyní pracuje, jsou většinou 
plánovány na řadu let. 
JIŘÍ FUKAČ 

A K A D E M I K O T A K A R B O R Ů V K A D E V A D E S Á T I L E T Ý 

Je to neuvěřitelné. Akademik Otakar Borůvka, nestor a legenda brněnské ma
tematiky, po dlouhá desetiletí jedna z vůdčích osobností matematického života 
v celé naší vlasti, vynikající představitel naší vědy v zahraničí, skvělý učitel 
a organizátor vědeckého života, dožil se dne 10. května 1989 devadesáti let. 
A to v plné duševní svěžesti, aktivitě, se záviděníhodným elánem, se stálým 
zájmem o matematické dění. 
Na nově založenou přírodovědeckou fakultu brněnské univerzity přešel jako 
student v roce 1920 z České vysoké školy technické a státní zkoušku z matema
tiky a fyziky zde složil v roce 1922. Od roku 1921 byl asistentem, v roce 1928 



se habilitoval, od roku 1934 byl mimořádným a od roku 1946 (s účinností od 
roku 1940) řádným profesorem naší fakulty. Od roku 1970 je pracovníkem M a 
tematického ústavu ČSAV v Brně. Je prozatím autorem 84 původních vědeckých 
a 50 dalších prací z oblasti diferenciální geometrie, obecné algebry a diferen
ciálních rovnic. Za své výsledky byl oceněn v roce 1959 Státní cenou Klementa 
Gottwalda, v roce 1965 Řádem práce, od roku 1953 byl členem koresponden
tem a od roku 1965 je řádným členem ČSAV, je čestným doktorem KU v Bra
tislavě, čestným členem Jednoty čs. matematiků a fyziků a obdržel řadu medailí 
univerzit a vědeckých společností doma i v zahraničí. 
Vzácné životní jubileum akademika Otakara Borůvky, k němuž organizuje pří
rodovědecká fakulta UJEP ve spolupráci s JČSMF a kolegiem matematiky 
ČSAV slavnostní shromáždění, které samozřejmě doprovází řada souhrnných 
publikací v odborném i popularizačním tisku, není pro nás jenom příležitostí 
k zhodnocení obdivuhodného díla. My, kteří patříme ke generacím jeho stu
dentů, aspirantů, členům jim založených nebo orientovaných vědeckých semi
nářů, k jeho mladším spolupracovníkům a kolegům, si hluboce vážíme jeho 
lidských vlastností. 
Přejeme proto akademiku Borůvkovi pevné zdraví a dostatek duševní pohody, 
aby ještě další léta mohl rozdávat ze své pokladnice moudrosti a zkušeností. 
VÍTĚZSLAV NOVÁK, BEDŘICH PÚ2A 
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