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hledy prospěšnými jeho uživatelům. Jako redaktorka vybrala vhodně autor
ský kolektiv a umožnila i mladším kolegům, aby zpracovali hesla, která od
povídala jejich zájmu. Její hesla - v počtu kolem sedmdesáti - se týkají ze
jména básníků augustovské a poaugustovské doby a jsou zpracována se slov
níkovou kázní a napsána vytříbeným slohem, který je pro ni příznačný. Cen
né a výstižné jsou její souhrnné charakteristiky literárních žánrů a subžánrů.

Recenzní činnost má v poslední době přímý význam pro překladatele an
tické poezie, protože Eva Kuťáková se věnuje i teoretickým aspektům překla
du, což dokládá i její účast na translatologické konferenci r. 2005 referátem 
Latinský hexametra jeho české ekvivalenty (sb. Český překlad II /1945-2004/, 
Praha 2005, s. 9-25). Z jejích dalších odborných článků můžeme vzpomenout 
studii Cruenta maenas (LF 92, 1969) a především Fairy-tale Elements in the 
Iason and Medea Myth. On the Relation of Folklore to Literature (Graeco- 
latina Pragensia 11, 1987). Pro odbornou i širší kulturní veřejnost má stále vý
znam desítka jejích předmluv k vydání antických děl, především antické poe
zie a z prózy Seneky a Apuleia. Jsou psány se znalostí literární teorie i jednoho 
každého autora a je v nich uložen autorčin vztah k hodnotě jejich poselství 
i k římské literatuře.

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc., vždy usilovala a stále usiluje o harmonii 
jak v životě, tak v pedagogické i odborné činnosti, projevuje uměřenost a vy
braný vkus a nesnáší předstírání a podbízivost. Patří k těm, kteří nezvyšují 
hlas, ale hledají lepší argumenty a proti cizí hlouposti se dovedou bránit uzem- 
ňující stručnou glosou. Se svými povinnostmi dovedla skloubit dobrý rodin
ný život a péči o své gemelli, které jako děti opatrovala nejinak než Comelie 
(Val. Max. 4,4), aniž by to však kdy při své velké rezervovanosti dala slovem 
najevo.

Přejeme jí, aby nadále ve zdraví uskutečňovala svá přání a předsevzetí a tě
šila se ze života.

Bohumila Mouchová (Praha)

K životnímu jubileu 
prof. Jany Nechutové

Životní jubileum paní profesorky Nechutové, které si v této době připo
mínáme, je dopřáno nikoli jen jubilantce samotné, nýbrž především české kla
sické filologii a latinské medievistice a české kultuře druhé poloviny 20. sto
letí. Život a odborné působení profesorky Nechutové v těchto vědních obo
rech si dovoluji považovat za doklad jisté tendence našeho životního prostoru 
vracet se alespoň v určitých sférách duchovního života i po bolestných peri
petiích k pevné tradici, která je bez dalšího schopna stát se přítomností, jak
mile je jí to umožněno.

Profesorka Nechutová zahájila své vysokoškolské studium přesně v polo
vině padesátých let 20. století, v době, jež snad nemohla být v novodobých 
českých dějinách pro studia humanitatis nepříznivější. Plně však dokázala 
využít daru osudu, jenž jí v jejím vysokoškolském studiu dovolil využít genia 
loci brněnské univerzity, i v této době (jako i později v obdobných historic
kých situacích) schopné zajistit i v humanitních oborech důstojné badatelské 
podmínky postavám, jež by v pražském akademickém světě byly odsouzeny 
v nejlepším případě k mlčení. Určující osobností jejích vysokoškolských stu
dií klasické filologie na brněnské Filozofické fakultě dnešní Masarykovy uni
verzity tak byl a zůstal profesor Jaroslav Ludvíkovský, vědec nezařaditelný 
do mocensko-vědmách struktur tehdejší aenea proles, jemuž však přesto vždy 
bylo přiznáváno postavení doyena brněnské katedry klasické filologie i brněn
ského akademického života. Profesorka Nechutová mu za svou vědeckou for
maci projevovala celoživotní vděčnost, již vyjadřovala průběžným pořádáním 
jeho bibliografie (které se věnovala v roce 1965 a 1975), publikací recenzí, 
bilančních článků na jeho počest, fato cogente i jeho nekrologu a konečně 
v nedávné době velmi cenným a precizně redigovaným výborem jeho nejvý- 
znamnějších odborných textů.’

Druhým českým klasickým filologem velkého formátu, který na ni po celý 
svůj život měl mimořádný vliv jako člověk i jako badatel, byl nedávno zesnu
lý profesor Radislav Hošek, jenž se stal i jejím manželem.

Již během druhé poloviny svých studií klasické filologie začíná prof. Ne
chutová publikovat recenze, jež prozrazují zpočátku jubilantkou přísně do
držovaný cursus verborum vycházející od témat týkajících se latinské antické 
literatury a až postupně se přesouvající do oblasti latinské medievistiky. Su

Jaroslav Ludvíkovský, Antika, Čechy a evropská tradice, Brno 2002.
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verénní znalost antické a pozdněantické latinské literatury a lingvistiky kla
sické latiny a pozornost jejich problémům je až podnes samozřejmým před
pokladem vědecké činnosti profesorky Nechutové, která ztělesňuje skuteč
nost, že latinská medievistika zůstává především latinistikou a že latinská slo- 
vesnost pozdějších období evropských dějin byla v jistém smyslu {sit venia 
verbo) saprofytem na substanci antické latinské kultury. Profesorku Nechu- 
tovou vždy přitahovala tato dvojdomost zvláště křesťanské latinské literatury 
a její schopnost zůstávat současně uznale závislou a zároveň odbojně odmíta
vou vůči profánní římské kultuře starověku. Výrazem a plodem tohoto jejího 
životního zájmu se stal překlad a detailní komentář textu patrně nejúplněji 
symbolizujícího tento neredukovatelný paradox západní křesťanské civiliza
ce, díla De doctrina Christiana Aurelia Augustina.

Po ukončení vysokoškolských studií nastoupila prof. Nechutová v rámci 
tehdejšího „přímusového“ rozmísťování absolventů vysokých škol jako ar
chivní pracovnice Státního oblastního archivu v Třeboni. Nechápala však svo
je přidělení jako vyhnanství. Naopak, prostředí regionálního historického 
městského centra ji motivovalo pro její celoživotní medievistické zájmy 
a práce v archivu jí poskytla možnost „vlastnoručně“ pracovat s rukopisnými 
prameny, což později mohla ve své odborné práci jedinečné využít. Ještě po 
letech zúročuje své archivářské zkušeností a v Třeboni shromážděný materiál 
v některých svých publikacích.^

V třeboňském archivu však prof. Nechutová nestrávila dlouhou dobu. Již 
po dvou letech nastupuje jako interní aspirantka na svou brněnskou mateřskou 
katedru a s ní je spojeno její vědecké působení až dodnes. V roce 1965 dosa
huje hodnosti CSc. a stává se odborným asistentem brněnské univerzity, kte
rým ze specifických kádrových důvodů zůstává až do roku 1990. V roce 1991 
dosahuje habilitace a roku 1992 profesury v oboru klasické filologie. Teprve 
v 90. letech minulého století tak její vědecké tituly formálně potvrzují její 
mimořádné postavení v oboru české medievistiky, které bylo via facti respek
továno již o desítky let dříve a které od počátku 60. let neustále upevňovala.

V této době zaměřuje své odborné znalosti latinisty schopného pracovat se 
středověkými rukopisy in situ k interpretaci teologických textů raného husit
ství a jemu příbuzných proudů rané reformace. Hluboký zájem o teologickou 
problematiku a o možné odstíny vztahů mezi kognitivním přístupem k hmot
nému i duchovnímu světu člověka a jeho náboženskými prožitky zůstává od 
té doby jedním z hlavních okruhů pozornosti profesorky Nechutové. Je schop
na a ochotna v této oblasti provádět jak pramenný výzkum, tak interpretaci

2 Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina Christiana. Překlad 
a úvodní studie Jana Nechuťová, Praha 2004.

Cizí rody. 1. Listiny. Inventář III/2, České Budějovice 1966.

svých pramenů, jak dokazují vedle řady specializovaných příspěvků dvě její 
základní díla tohoto období - kritická edice díla Mikuláše z Drážďan Querite 
primum regnum Deť" a jeho historicko-teologický rozbor.^ Po dalších letech 
na tento svůj odborný zájem navazuje dalšími kritickými edicemi děl rané 
české reformace, vydáním jiného traktátu Mikuláše z Drážďan^ (společně 
s R. Cegnou) a ústředního teologického textu Matěje z Janova De corpore 
Christf (společně se svou dlouholetou spolupracovnicí doc. Helenou Krmíč- 
kovou). Těmito svými kritickými edicemi se zařazuje po Bohumilu Rybovi 
a spolu s Anežkou Vidmanovou do malé skupiny špičkových kritických edi
torů latinských literárních textů působících v české vědě.

Od počátku 70. let minulého století se prof. Nechutová na poli latinské 
medievistiky stále více profiluje i jako vysokoškolský pedagog. Střetává se se 
skutečností, že pro základní poučení studentů klasické filologie o latinské 
medievistice není v českých knihovnách k dispozici žádná úvodní literatura 
s výjimkou ojedinělých německých příruček z počátku 20. století. To ji moti
vuje k tomu, aby na základě svých vlastních pedagogických zkušeností tako
vou úvodní příručku připravila sama, respektive ve spolupráci s J. Hejnicem. 
Jejich Úvod do studia středověké latiny se ukázal velmi úspěšnou a potřebnou 
publikací, jež se do roku 1989 dočkala tří vydání.^ Poté ji prof. Nechutová již 
samostatně podstatně přepracovala a doplnila a vydala pod titulem Středověká 
latina v dalších třech vydáních.^ Tento titul je v jeho metamorfózách možno 
označit za iniciační text dvou generací českých medievistů.

Soupis odborných příspěvků prof. Nechutové vykazuje po celá desetiletí 
řadu každoročních přírůstků, v nichž jubilantka stejnoměrně pokrývala tři 
hlavní oblasti svých medievistických zájmů - vlastní literární dějiny přede
vším pozdního českého středověku, teologickou produkci české i zahraniční 
rané reformace a otázky kontinuity latinsky se vyjadřujícího křesťanského 
myšlení od pozdní antiky do humanismu. V této odborné práci a současně 
v pedagogické práci vysokoškolského učitele se prof. Nechutová postupně 
stávala jednoznačnou vědeckou autoritou české medievistiky. Všichni zájem
ci o tento obor museli proto uvítat, že se rozhodla využít svých mimořádných 
znalostí a schopnosti jejich strukturovaného zpracování k publikaci kompen-

Nicolaus de Dresda, Querite primum regnum Dei, Brno 1967.
5 Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení. Příspěvek k výkladu

nauky, Praha 1967.
Nicolai Dresdensis Expositio super Pater noster, Wroclaw - Varsovie - Craco- 

vie - Gdaňsk - Lodž 1990.
Matthiae de Janov dicti Magistri Parisiensis Regularum Veteris et Novi Testa

menti liber V De corpore Cristi (editionis volumen VI), München 1993.
® Brno 1975, 1977, 1985.

Brno 1995 (dvě vydání v jednom roce), Praha 2002.
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dia Česká latinsky psaná literatura do roku 1300^^ a jeho podstatně rozšířené 
verze Latinská literatura českého středověku do roku 14003^ Tato práce 
shrnuje veškerou dosud relevantní odbornou produkci dané disciplíny, před
kládá její střízlivé zhodnocení a dává zaznít odlišným řešením jednotlivých 
otázek, aniž je považuje za rovnocenné. Po dlouhém čekání a řadě pokusů 
z minulosti uvolňuje tato práce latinskou medievistiku z područí všeobecné 
historie české literatury, v jejíchž souhrnných dílech dosud museli zájemci 
o dějiny bohemikální latinské literatury hledat poučení. Publikace tohoto ti
tulu je podle mého názoru určitým mezníkem ve vývoji latinské medievistiky 
v Čechách.

Prof. Nechutová se po celý svůj odborný život průběžně věnovala i pře
kladatelské činnosti. Již byl zmíněn její velmi významný a zdařilý překlad 
textu Aurelia Augustina De doctrina Christiana, Z literárního odkazu Augus
tina Olomouckého si vybrala k překladu jeho Obranu básnictví}^ Zajímavým 
a působivým počinem byl i překlad výňatků ornitologických pasáží Klareto- 
vých slovníků Ptačí zahrádka.^"^ Své sepětí s antickým literárním odkazem 
zdůraznila profesorka Nechutová překladem části básnického odkazu M. An
naea Lucana. Druhou část tohoto překladu připravil nestor novočeského pře- 
kladatelství z klasických jazyků Rudolf Mertlík, který však v publikaci není 
uveden, protože mu v té době byla z politických důvodů publikační činnost 
zakázána a prof. Nechutová musela s jeho souhlasem uveřejnit i jeho část pře
kladu pod svým jménem. Společně s překladem Suetoniových císařských ži
votopisů Bohumila Ryby prof. Nechutová vydala překlad Suetoniova díla De 
viris illustribus}^

Po roce 1989 se prof. Nechutové otevřela možnost, aby svou již nespor
nou vědeckou autoritu uplatnila i v akademických funkcích. Zastávala funkci 
proděkanky a děkanky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
a památníkem jejího děkanského funkčního období je budova ústřední kni
hovny této fakulty v řešení, k němuž jiné fakulty směřují až o desetiletí poz
ději, V současné době je členkou vědeckých rad humanitních fakult několika 
českých univerzit a vedoucí řešitelkou grantového projektu, jenž pod jejím ve
dením již po několik let na internetovém portálu Litterae ante portas^^ zpří
stupňuje badatelům v oblasti české klasické filologie, latinské medievistiky

a příbuzných oborů digitální informační zdroje v rozsahu, který je ojedinělý 
i ve světovém měřítku.

Sub specie aeternitatis je však pravděpodobně nej významnější vědecko- 
organizační funkcí, které se profesorka Nechutová nedávno uvolila ujmout, 
její činnost jako předsedkyně Komise pro vydávání spisů M. J. Husa při Filo
zofickém ústavu AV ČR. Tím převzala správu dědictví několika generací čes
kých medievistů, jejichž práce by přes nepřízeň osudu v minulých desetile
tích mohla být díky spolupráci s významným odborným nakladatelstvím Bre- 
pols Publishers a jeho ediční řadou Corpus Christianorum dovršena meziná
rodní edicí latinských děl Jana Husa v kritických vydáních nejvyšší úrovně.

Profesorka Nechutová tak zůstává i ve svém jubilejním roce ústřední po
stavou české medievistiky. To však není ani pro ni ani pro její kolegy nic ne
zvyklého.

Jan Kalivoda (Praha)

'0 Brno 1997.
" Praha 2000.

Brno 1987.
13 Brno 1991.
i"! M. Annaeus Lucanus, Farsalské pole. Chvalozpěv na Pisona, Praha 1976.
1^ Suetonius Tranquillus, O význačných literátech, in: Suetonius, Životopisy dva

nácti císařů, spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech, Praha 1974.
1^ http://litterae.phil.muni.cz
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