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Zemřela Katalin Neumerová
Když jsem se loučil koncem června
v Budapešti s kolegyní Katalin Neumerovou, samozřejmě jsem netušil, že jí
zbývají necelé dva měsíce života. O to
více mě šokovala zpráva prof. Istvána
Bodnára, jež mě zastihla paradoxně
právě v momentu, kdy jsem jí chtěl posílat mail.
Prof. Dr. Katalin Neumer, Drs., byla
předsedkyní Maďarské Wittgensteinovy
společnosti, podílela se na vědecké práci Rakouské společnosti Ludwiga Wittgensteina a své četné práce publikovala
v maďarštině i němčině. Její filosofické
zaměření se týkalo především různých
aspektů díla tohoto filosofa. Wittgensteinovy filosofie se týkaly i dvě přednášky ve Filosofickém ústavu v Praze,
kde prezentovala jednu ze svých publikací Die Relativität der Grenzen. Spolu s touto svou životní filosofickou nejen tematikou, ale i láskou platil zájem
Katalin Neumerové také problematice
svébytnosti „rakouské filosofie“, kterou inicioval rakouský filosof Rudolf
Haller, rovněž nedávno zemřelý, a jež
nalezla ohlas i u českých filosofů (např.
J. Pavlík, R. Steindl, V. Hála). Konečně
to byl výzkum kultury v širším smyslu
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a otázky kulturních identit v pluralitně
strukturovaném prostoru podunajské
monarchie, realizovaný týmem Moritze
Csákyho z Rakouské akademie věd, k němuž se Katalin Neumerová vyjádřila tematizací vztahu jazyka, myšlení a problému národa.
Právě širší kulturní kontext filosofického myšlení přivedl zesnulou maďarskou filosofku i k zájmu nejen o českou
filosofii (zvláště E. Chalupný a T. G. Masaryk), ale i literaturu, architekturu, fotografii, a zejména film; zde uveďme jen
Menzelovy filmy s hrabalovskou tematikou (vlastnila též kompletní Hrabalovo
dílo).
S českým kulturním prostorem souvisel i poslední záměr Katalin Neumerové, totiž plán na uspořádání konference o Robertu Zimmermannovi, předním
reprezentantovi herbartovského směru na pražské univerzitě, jejímž dějinám ostatně také platil její zájem. Mě
přivedla spolupráce s maďarskými kolegy, především právě s Katalin Neumerovou, naopak k zájmu o maďarské filosofické myšlení, především o dílo Ágnes
Hellerové.
Vlastimil Hála
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