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K osmdesátínám profesora 
PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc.

V minulém roce oslavil významné životní jubileum přední český klasický 
filolog, světově uznávaný grécista a odborník v oblasti mykénologie, profe
sor PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.

Profesor Bartoněk se narodil 29. října 1926 v Brně. V roce 1950 úspěšně 
ukončil studium latiny a klasické řečtiny na filozofické fakultě v Brně a zís
kal akademický titul PhDr. Od roku 1952 působil jako odborný asistent na 
katedře starověké kultury Filozofické fakulty UJEP v Brně. Svou kandidát
skou práci úspěšně obhájil v roce 1961 a získal vědeckou hodnost kandidáta 
věd. O rok později se habilitoval z klasické filologie a posléze (r. 1963) byl 
jmenován docentem. Od roku 1968 je profesorem klasické filologie. V roce 
1972 získal vědeckou hodnost doktora věd.

Přes rozsáhlou vědeckou a pedagogickou činnost zastával jubilant v rámci 
fakulty i řadu významných vedoucích funkcí, od roku 1966 působil po dobu 
tří let jako proděkan na Filozofické fakultě UJEP v Brně (v této funkci se 
mimo jiné pokoušel prosadit - s podporou tehdejšího MŠ ČSR a ve spoluprá
ci s univerzitami v Praze, Olomouci a Bratislavě - nový, volnější způsob stu
dia pro filozofické fakulty, který však byl v r. 1969 odmítnut). Hned od pro
since 1989 se znovu angažoval v zavádění reformovaného modelu studia a stal 
se na FF MU jedním z jeho hlavních podporovatelů. V letech 1974-76, 
1990-93 a 1995-97 byl vedoucím Katedry starověké kultury na Filozofické 
fakultě UJEP (později Ústav klasických studií Filozofické fakulty MU). 
V letech 1990-93 předsedal Akademickému senátu FF MU a od roku 1992 po 
dobu šesti let působil i jako člen poradního sboru pro jazyk a literaturu při 
Akreditační komisi ČR.

Jubilant se mimoto vždy zajímal i o oblast organizace a náplně výuky hu
manitních předmětů na gymnáziu. V r. 1992 se stal nositelem grantu MSMT 
ČR, směřujícího k přípravě studijního plánu pro humanitní gymnázium kla
sického směru. Grant byl obhájen v r. 1995 a plán byl přijat MŠMT jako jed
na z učebních gymnaziálních variant.

Ve své vědecké práci se profesor Bartoněk zabývá především nejstaršími 
vývojovými fázemi řeckého a latinského jazyka, jazykem a kulturou tzv. my- 
kénské civilizace, vznikem řecké abecedy a jejím šířením ve Středomoří, ja
zyky staré Egeidy a Itálie, starořeckými dialekty a řeckými eposy připisova
nými básníku Homérovi. Z jeho badatelské činnosti vzešlo celkem třináct mo
nografií (z těch prvních připomeňme především Vývoj konsonantického sys

tému v řeckých dialektech, Praha, SPN 1961, Development of the Long-Vowel 
System in Ancient Greek Dialects, Praha, SPN 1966 a Classification of the 
West Greek Dialects at the Time about 350 B.C., Praha, Academia - Amster
dam, A. M. Hakkert 1972). Vývoji řeckého jazyka a starořeckým dialektům 
je rovněž věnována publikace Prehistorie a protohistorie řeckých dialektu 
(Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1987).

Značnou část své vědecké práce věnoval profesor Bartoněk především my- 
kénologii. Po roce 1952, kdy došlo v souvislosti s rozluštěním lineárního pís
ma B k prokázání předpokladu, že krétsko-peloponnéské záznamy na ne vy
pálených hliněných tabulkách ze 13. a 14. století př. n. 1. jsou psány řečtinou 
velmi podobnou Homérovu jazyku, se jubilant významně podílel na výzku
mu svou vlastní badatelskou činností (jedním z prvních kroků byla úspěšná 
interpretace dalšího znaku tohoto slabičného písma), z níž vzešla celá řada 
studií publikovaných u nás i v zahraničí. V roce 1995 dokončil výzkumný 
grantový úkol „Mykénská řečtina“ v rámci Grantové agentury České republi
ky a za účinné podpory německé nadace Alexander von Humboldt-Stiftung 
vydal o několik let později první všestrannou encyklopedii mykénské řečtiny 
Handbuch des mykenischen Griechisch (Heidelberg, C. Winter Verlag 2003). 
Za tuto publikaci obdržel i prestižní ocenění rektora Masarykovy univerzity 
(Cena rektora MU za významný tvůrčí čin, Brno 2003).

Pozornost široké veřejnosti zaujaly také jeho vědecko-populámí publika
ce, v nichž autor seznamuje čtenáře s kulturou a společností starých Řeků od 
jejích počátků až po novověk (Zlatá Egeis, Praha, Mladá Fronta 1969; Odys- 
seové na mořích historie, Praha, Mladá Fronta 1976; Světem starých Řeku, 
Praha, Orbis 1977; Zlaté Mykény, Praha, Panorama 1983). Společně s D. Bar- 
toňkovou je autorem i podrobného turistického průvodce Řecko - Turecko - 
Kypr (Praha, Olympia 1985) a dalších publikací (jmenovitě Pobřeíními kra
jinami Helady, Brno 1987, Itálie, Praha, Olympia 1988, 1990 a Řecké ostro
vy, Praha, Olympia 1998). V současné době dokončuje komparativní studii 
starořecké a latinské syntaxe (v rámci výzkumného projektu Grantové agen
tury ČR).

Kromě odborných a vědecko-populámích knih publikoval profesor Barto
něk přes dvě stě odborných článků, recenzí a zpráv,které byly uveřejněny 
v prestižních vědeckých časopisech a sbornících u nás i v zahraničí (v rámci 
České republiky zmiňme především LF, SPFFBU, Eirene, AJJC', ze zahranič
ních se jednalo především o Das Altertum, Romanitas, Minos, Acta Myce
naea, Studi micenei ed egeo-anatolici), a tři vysokoškolská skripta, jež se 
dodnes užívají při výuce oborových i neoborových studentů latiny (Latina pro

Podrobná bibliografie obsahující veškerou publikační činnost profesora A. Bar
toňka do roku 2000 vyšla v SPFFBU, N 6-7, Brno 2001-2002.
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posluchače filologických oboru, Praha, SPN 1959; Latina pro posluchače filo
sof ické fakulty, Praha, SPN 1965; Cvičebnice latinské syntaxe, Praha, SPN 
1973, spolu s E. Kamínkovou a B. Mouchovou).

Již od počátku padesátých let 20. století, kdy začal profesor Bartoněk pů
sobit na Filozofické fakultě UJEP v Brně, se podílel svými přednáškami, se
mináři i osobním příkladem na výchově mnoha studentů latiny a klasické 
řečtiny. Inicioval vznik a posléze i vedl celou řadu ročníkových, diplomových 
a disertačních prací, podněcoval mladé jazykovědce k tomu, aby se ve své ba
datelské činnosti zaměřili na výzkum klasických jazyků na základě moderních 
lingvistických metod. Pro své studenty se stal nedostižným vzorem i vzhle
dem k vysokým oceněním, kterých se mu dostalo od vědecké komunity nejen 
u nás, ale i v zahraničí. Je členem výboru mezinárodní mykénologické spo
lečnosti cípem (Comité International Permanent des Études Mycéniennes, 
UNESCO), mezinárodní latinsko-romanisticke společnosti Romanitas v Rio 
de Janeiru a rovněž členem řady dalších významných společností (Societa Ita- 
liana di Glottologia - Roma, Societas Linguistica Europaea - London, Gör- 
res-Gesellschaft - Mainz). Je činný v redakční radě časopisu Minos (Salaman
ca), Eirene (Praha) a Listů filologických (Praha). Jako hostující profesor dlou
hodobě přednášel na univerzitě ve Vídni, v Heidelbergu, v Grazu, v Amster
damu a v Cambridgi. Za svou rozsáhlou vědeckou a pedagogickou činnost 
získal profesor Bartoněk i celou řadu dalších ocenění, kromě výše zmíněné 
Ceny rektora MU obdržel v dubnu roku 2001 Zlatou medaili Masarykovy 
univerzity a o necelé tři roky později mu byla ministryní školství udělena 
Medaile 1. třídy (MŠMT, Praha 2003).

Vzhledem k jeho význanmému životnímu jubileu se nám naskýtá příleži
tost, abychom mu tímto poděkovali za veškerou podporu, kterou nám, svým 
studentům a kolegům, věnoval, a abychom mu do dalších let popřáli mnoho 
energie a životního i pracovního elánu.

Kateřina Pořízková (Brno)

K významnému 
životnímu jubileu 
PhDr. Jana Jandy, CSc.

Vstupovat do devátého decennia svého života v plné duševní a tělesné svě
žesti je výsadou nemnohých. Nyní se k nim přiřazuje i náš přední klasický 
filolog PhDr. Jan Janda, CSc. Jubilant se narodil 9. února 1927 v Rimavské 
Sočí na Slovensku, kde jeho otec působil jako inspektor finanční stráže.

Po návratu rodiny do Čech v roce 1939 se Jan Janda stal studentem reálné
ho gymnázia v Soběslavi, po válce pokračoval ve studiu na reálném gymná
ziu v Táboře, kde v roce 1947 maturoval. Intenzivní zájem o starověkou kul
turu ho po maturitě přivedl na pražskou filosofickou fakultu, kde si zvolil jako 
studijní obory klasickou filologii a filosofii. Po úspěšném zakončení studia 
v roce 1951 se stal na krátkou dobu učitelem a později vedoucím domova řec
ké mládeže v Chrastavě u Liberce. Již v roce 1952 byl přijat jako asistent na 
Katedru věd o antickém starověku tehdejší filosoficko-historické fakulty UK 
a působil zde do roku 1957, kdy přešel na Katedru neslovanských jazyků. 
V roce 1962 byl přijat do tehdejšího Kabinetu pro studia řecká, římská a la
tinská ČSAV, kde pracoval téměř tři desetiletí. V letech 1980-1990 toto pra
coviště vedl. Souběžně vykonával i další funkce: byl editorem periodického 
sborníku Eirene, členem redakčních rad Listů filologických a ediční řady An
tická knihovna při nakladatelství Svoboda, řešitelem několika významných 
badatelských projektů a organizátorem mnoha vědeckých konferencí.

Ve své vědecké práci se Jan Janda od počátku věnoval především dějinám 
antické filosofie. Publikoval řadu statí věnovaných Hérakleitovi, Diogenu 
Laertiovi, Zénónovi z Kitia, Epikúrovi, Platónovi a Aristotelovi. Tyto práce 
jsou cenným příspěvkem k objasnění zkoumaných klasických filosofických 
textů i k prohloubem' celkového pohledu na historický význam jejich autorů. 
Vyznačují se jak hlubokým vhledem do zkoumané problematiky, tak i uplat
něním mimořádně rozsáhlých filologických znalostí, kromě toho i přesností 
podávaného výkladu a dokládáním předložených tvrzem' přesvědčivými argu
menty. O Jandových výsledcích v oblasti textové kritiky se zmiňoval na svých 
senúnářích s velkým uznáním i prof. Karel Janáček. Cenné výsledky přinesla 
i autorská spolupráce Jana Jandy na dílech encyklopedického a popularizač
ního charakteru. Platí to zvláště o rozsáhlých heslech v Encyklopedii antiky 
(Praha 1973) a ve Slovníku spisovatelů - Řecko (Praha 1975), přinášejících 
kromě velkého množství potřebných údajů i objasnění a výstižné zhodnocení 
jednotlivých představitelů i celých směrů antické filosofie, ale i o Jandových 
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