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V loňském roce oslavila důležité životní výročí badatelka evropského for
mátu na poli indoevropeistiky a klasických jazyků, dlouholetá pracovnice 
Akademie věd, která význačným způsobem podpořila studium latiny na Jiho
české univerzitě v Českých Budějovicích, profesorka PhDr. Helena Kurzová, 
DrSc.'

Narodila se 14. 9. 1936 v Praze, vystudovala na FF UK v Praze klasickou 
filologii a obecnou a srovnávací jazykovědu, kde mezi její učitele patřily ta
kové osobnosti jako prof. Karel Svoboda, prof. Karel Janáček a prof. Pavel 
Trost. Brzy po ukončení studia začala pracovat v Kabinetu pro studia řecká, 
římská a latinská ČSAV. Zde napsala a brzy nato i obhájila (1965) kandidát
skou disertační práci Infinitiv v klasické řečtině, jež vytvořila základ její prv
ní monografie Zur syntaktischen Struktur des Griechischen - Infinitiv und 
Nebensatz (Praha - Amsterdam 1968), v níž podrobila důkladnému a vše
strannému rozboru infinitivní konstrukce v klasické řečtině a jež jí získala 
uznání nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. V roce 1981 vyšla její dru
há monografie, zaměřená tentokrát indoevropeisticky. Der Relativsatz in den 
indoeuropäischen Sprachen (Praha, Academia), kde zkoumala vznik relativ
ních vět v souvislosti s jejich starobylým charakterem, zejména rozdíly mezi 
větami uvozovanými morfémy yo- a kwi-/kwo-, a vývoj jednotlivých typů 
vztažných vět v moderních evropských jazycích. O několik let později (1985) 
získala H. Kurzová titul doktora věd (DrSc.) na základě práce K vývoji indo- 
evropské a řecké větné stavby. V té době se také začala rozvíjet její dlouhole
tá spolupráce s jazykovědným ústavem v Bonnu (1983-dosud) na problemati
ce týkající se typologie a historické jazykovědy.

Většinu svého života (1960-1995) působila profesorka Kurzová v Kabi
netu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, později nazvaném Ústav pro 
klasická studia AV ČR. Její badatelský zájem se zaměřoval zejména na 
problematiku typologickou, především s ohledem na syntax a morfologii kla
sické řečtiny a latiny (popř. jiných jazyků), mnohdy s indoevropeistickým 
přesahem, např. Zum Charakter des griechischen Artikels (LF 1969, 92, 
s. 198-205), Die Wort- und Satzstruktur des Indogermanischen (LF 1973, 96,

’ Medailonek k 60. narozeninám prof. Kurzové vyšel spolu s její bibliografií 
v časopise Echo latina 1997, 49-54, péčí I. Lisového.
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s. 1-15), Der indoeuropäische Satz und seine Modelle (LF 1977, 100, s. 193- 
198), Syntaktische Typologie und die Entwicklung der indoeuropäischen 
Sprachen (LF 1981, 104, s. 201-207), Altgriechisch und Neugriechisch. Struk- 
turell-typolo gische und historische Betrachtung (Eirene 1982, 19, s. 71-81),
Zur linguistischen Charakteristik des Griechischen im Vergleich mit dem 
Lateinischen (in: Oliva, P. - Frolíková, A., Concilium Eirene XVI, Praha 
1983, s. 257-262), Zum Typus des Altgriechischen (LF 1985, 108, s. 3-13), 
Strukturell-typolo gische Sprachbetrachtung und die Morphosyntax des Grie
chischen und Lateinischen (LF 1987, 110, s. 202-215), Morphological Seman
tics and Syntax in the N on-formalized Sentence Structure of Greek (in: Rijks- 
baron, A. et at, In the Footsteps of Raphael Kühner, Amsterdam 1988, vol. 2, 
s. 147-159), Typologie und integrierende Prinzipien des Sprachbaus (LF 
1990, 113, s. 81-89), Morphosyntaktische Entwicklung der indogermanischen 
Sprachen (LF 1992, 115, s. 5-25).

Svému zájmu o typologická studia zůstala prof. Kurzová věrna i po odcho
du z KŘŘL, kdy publikovala některé své nejvýznamnější práce, např. Notes 
on Greek Participial Constructions (in: Banfi, E., Studi di linguistica Greca, 
Pavia 1997, s. 107-127), Syntax in the Indo-European M orpho syntactic Type 
(in: Justus, C. F. - Polomé, E. C., Language Change and Typological Varia
tion, Washington 1999, vol. 2, s. 501-520), Typology and Diachrony of the 
Middle Voice (in: Embleton, S. - Joseph, J. E. - Niederehe, H. J., The Emer
gence of the Modern Language Sciences, Amsterdam 1999, vol. 2, s. 115- 
129), Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus (in: Šefčík, O. - 
Vykypěl, B., Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto ... oblata, Brno 
2001, s. 106-119), Von der Derivation zur Flexion (in: Krisch, T. - Lindner,
T. - Müller, U., Analecta homini universali dicata, Stuttgart, vol. 2, s. 546- 
558), Latein in Areal- und Kontaktbeziehungen (in: Meiser, G. - Hackstein,
O., Sprachkontakt und Sprachwandel, Halle 2005, s. 319-330).

K dalšímu okruhu zájmů prof. Kurzové patří nové přístupy v lingvis
tice, např. Transformational Grammar and Greek Syntax (Eirene 1972, 10, 
s. 21-52), Die textsyntaktischen Regeln des Griechischen (Eirene 1978, 16, 
s. 51-57), Zur Text syntax des Griechischen (LF 1979, 102, s. 87-92), ale i filo
zofie, např. Le scepticisme grec á la lumiěre de V analyse linguistique (LF 
1974, 97, s. 109-113), Zu Platons Philebos 13 B (LF 1976, 99, s. 131-133), 
pozdní latina, např. Zum spät- und vulgärlateinischen Verb (in: Iliescu, M. - 
Werner, M., Latin vulgaire - latin tardif Tübingen 1992, s. 213-223) a bi
blický jazyk, např. Biblický jazyk v ekumenickém překladu (in: Hoskovec, T.
- Šefčík, O. - Sova, R., Teorie a empirie. Bichla pro Krčmová, Brno 2006, 
s. 91-101).

Kromě toho se profesorka Kurzová věnuje i činnosti překladatelské, a to 
jak teoreticky, např. Die modeme Syntax und die Übersetzung (LF 1980, 103,
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S. 65-68), tak i vlastními převody antických děl. Spolu s J. Klierem se podíle
la na překladu některých Eurípidových tragédií (Hekaba, Hérakleovci, lán, 
Bakchantky, Kyklop, AK 57, Praha 1988) a na překladu Plautovy komedie 
Mercator (Amfitryon a jiné komedie, AK 41, Praha 1978). Později, během 
svého působení v Českých Budějovicích, vydala - nejen pro potřeby studentů 
- nový básnický překlad Vergiliových Eklog (České Budějovice 1998, bi
lingvní text s komentářem; Praha - Litomyšl 2002-2003).

Pro úplnost je třeba se zmínit i o její práci ediční: v letech 1987-1994 byla 
hlavní redaktorkou časopisu Listy filologické a od r. 1998 působí jako členka 
poradního sboru časopisu Archivio glottologico italiano vydávaného ve Flo
rencii. V roce 2001 redigovala spolu s M. Autovou dvoudílná skripta Latini
tatis Christianae fundamenta (České Budějovice).

Tím se dostáváme k další oblasti aktivit profesorky Kurzové, k činnosti pe
dagogické. Od roku 1992 přednášela externě na FF UK v Praze, kde působila 
i jako školitelka doktorandů. Je také členkou oborové rady klasické filologie 
na FF UK v Praze a členkou oborové komise na MU v Brně. V letech 1995- 
2000 vyučovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde konala 
přednášky z historické gramatiky latiny, z křesťanské a vulgární latiny a z an
tické filozofie a kde se r. 1996 stala vedoucí katedry klasické filologie. 
V poslední době přednášela také na HTF UK v Praze a dosud spolupracuje 
s Ústavem jazykovědy a baltistiky v Brně. Kromě českých vysokých škol 
hostovala profesorka Kurzová i na univerzitách v zahraničí, především v Bo- 
logni (1986), ve Frankfurtu (1993-1994) a v Salzburgu (2001). V prosinci 
1996 byla jmenována docentkou indoevropské srovnávací jazykovědy na UK 
v Praze, a to na základě práce From Indo-European to Latin. The Evolution 
of a Morphosyntactic Type, která vyšla v prestižním nakladatelství Benjamins 
(Amsterdam - Philadelphia 1993); o pět let později, v březnu roce 2001 byla 
jmenována profesorkou.

Zatím posledním působištěm prof. Kurzové se stal Filozofický ústav AV 
ČR, kde se v oddělení starší české a evropské filozofie věnuje především ja
zykové analýze předsokratovských textů. Připravila vydání, překlad a ko
mentár zlomků megariků (v tisku) a několik speciálně zaměřených studií, 
např. Syntactic Ambiguities in Presocratic Texts (in: Crespo, E. - de la Vil
la, J. - Revulta, A. R., Word Classes and Related Topics in Ancient Greek, 
Louvain-la-Neuve 2006, s. 347-360), Milovníci moudra (B 35} (Relationes 
Budvicenses 4-5, 2003-2004, s. 67-70), Parmenidova cesta veškerou řečí 
(LF 2004, 127, s. 191-204) atd.

Jak vidno, vědecké zájmy prof. Kurzové jsou velmi široké, její bohatá 
bibliografie obsahuje jak publikace vážící se k indoevropeistice, tak i k řecké 
a latinské lingvistice, mnohé práce jsou publikovány nejen v cizích jazycích, 
ale i zahraničními nakladatelstvími. Její originální a hluboce teoreticky pro-

pracované studie získaly mezinárodní ohlas. Významného ocenění sejí dosta
lo, když byla v letech 1989-1991 jmenována prezidentkou a viceprezidentkou 
mezinárodní vědecké společnosti Societas Europea, nebo když byla přizvá
na, aby se podílela na prestižní mezinárodní publikaci o flexi a slovotvorbě, 
kde zpracovala oddíl věnovaný řečtině (Booij, G. - Lehmann, Ch. - Mug- 
dan, J., Morfologie - Morphology, Berlin - New York 2004, s. 1310-1327).

Pro mladší i starší badatele představuje práce prof. Kurzové trvalý zdroj 
poučení a inspirace. Do dalších let jí přejeme dobré zdraví, hodně energie 
a jejím čtenářům hodně dalších publikací.

Dagmar Muchnová (Praha)
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