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Jego żywiołem był dyskurs i dialog. Zagadywał i rozmawiał na najróżniejsze tematy 
ze wszystkimi, których napotkał – z wielką ciekawością świata, otwarty i tolerancyjny 
wobec poglądów innych, ale i zawsze krytyczny – chciał, by coś z rozmowy w du-
szach rozmówców pozostało, by coś się w nich zrodziło lub odmieniło. Z pasją pisał, 
rozmawiał, opowiadał – de facto wykładając – o Průhonicach, o zmienności buka,  

o Teresie Kinskiej-Poniatowskiej, o Alfredzie Rehderze i jego dziadku, ogrodniku w parku w Mużako-
wie, o Hoserach, wszak z Czeskej Lipy, o Arnoszcie i Franciszku Józefie Silva-Tarouca, których życiem 
i dziełem pasjonował się od lat, o chimerach roślinnych, o Nikołaju Wawiłowie i Eugenii Sinskiej,  
o spojrzeniu na krajobraz w słynnej książce Simona Schamy, o znaczeniu terminów z dziedziny syne-
kologii – ileż było tych tematów! Nieustająco żądny kontaktów, wykorzystywał do tego każdą okazję,  
od rozmów z przechodniami, współbiesiadnikami w stołówce Instytutu Botaniki czy sąsiadami  
w wagonie metra, po autorskie „wkładki” do indeksów nasion průhonickiego arboretum, pismo  
„Dendrologická sdělení”, wydawane przez lata własnym wysiłkiem, czy teksty, jakie zamieszczał  
w ostatnich latach na swej stronie internetowej (nadal czynnej – www.arboram.cz), którą otwiera sylweta  
drzewa, wpleciona w inicjał – „A”, pierwszą literę z „Antonín” i „arbor”, i w ogóle – początek. 

Jego pasją było zapisywanie myśli, próby ich utrwalenia dla przyszłych rozmyślań i analiz – stąd 
tysiące i tysiące szkiców, notatek, karteluszków i zapisków – imał się przecież tylu spraw! Latami wkła-
dał do setek czytanych książek (o drzewach, o historii, o sztuce, o podróżach i odkrywcach, o biometrii 
i geometrii, o etnografii, o Mongolii i Tybecie, i tak dalej i dalej) pisane zrazu na maszynie, a później 
w postaci komputerowych wydruków – swoje „zapiski lektora”: w skrajnym skrócie notowane uwagi, 
wnioski, wskazówki do dalszych lektur i studiów. 

Poznaliśmy się, gdy pół wieku temu przyjechałem do Průhonic na studencką praktykę i kiedy jakże  
serdecznie się mną zaopiekował. Pozostawaliśmy przez lata, mimo różnicy pokolenia, w głębokiej 
przyjaźni. 

Spoczął w rodzinnym grobie w Telczy (Telč). 

Oby każde napotkane drzewo buka przypominało nam Twoją osobę!

Jakub Dolatowski

Zmarł dr Antoni M. Svoboda, członek honoro-
wy Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 
jeden z najwybitniejszych i najwszechstronniej-
szych europejskich znawców drzew i ogrodów. 
Był człowiekiem Oświecenia, w tym znaczeniu,  
że widział zasadniczy sens w używaniu rozumu, 
w rozjaśniającym mroki i ożywczym działaniu 
myśli, która odsłania nam świat, a w każdym 
razie to, co ze świata, na drodze rozumowania  
i rozmyślań – może być dla nas dostępne. 

antonín Marián Svoboda

(21 maja 1930 – 3 lutego 2021)
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