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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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kapitolách v publikacích Antická kultura (B. Borecký a kol., Praha 1961) 
a Čtení z antiky (Praha 1969). Jan Janda má také významný autorský podíl na 
několika vysokoškolských učebnicích latiny a dalších učebních textech.

Vysoce je nutno hodnotit i pedagogickou činnost jubilanta. Na studenty 
kladl vysoké nároky, ale současně byl i oblíbeným učitelem, a to jak pro svoji 
schopnost srozumitelně a výstižně přednášet i o velmi náročných tématech, 
tak pro ochotu prodiskutovat každý problém a poradit, jak postupovat v další 
práci. Diskuse s ním mohly vždy přesáhnout odborný rámec a přesunout se 
k tématům z mnoha jiných oblastí, při jejichž probírání jubilant poutavě uplat
ňoval své rozsáhlé znalosti a životní zkušenosti. Těmito svými vlastnostmi - 
odbornými i povahovými - získával Jan Janda uznání a oblibu i u svých spo
lupracovníků. Významně přispěl k tomu, že i v sedmdesátých a osmdesátých 
letech minulého století si tehdejší Kabinet pro studia řecká, římská a latinská 
ČSAV udržel pověst velice kvalitního vědeckého pracoviště, v němž panova
la atmosféra mnohem liberálnější a činorodější než v řadě jiných akademic
kých institucí s humanitním zaměřením.

Ve svých odborných aktivitách pokračuje Jan Janda i po odchodu do 
důchodu. Stále spolupracuje s FF UK i s odbornými nakladatelstvími. Ve 
funkci odpovědného redaktora připravil v nakladatelství Oikůmené k vydání 
několik náročných publikací, např. Stoickou filosofii J. M. Rista v překladu
K. Theina (Praha 1998) nebo rozsáhlou práci G. S. Kirka, J. E. Ravena 
a M. Schofielda Předsokratovští filosofové (přel. F. Karfík, P. Kole v a T. Ví
tek, Praha 2004). Pro nakladatelství Rezek napsal doslov k českému překladu 
Pindarových Olympijských zpěvů (přel. J. Šprincl, Praha 2002). V tomto do
slovu podal podrobnou informaci o dosavadních překladech Pindarových děl 
do češtiny. Na přípravě dalších textů k vydání intenzivně pracuje. Přitom se 
stále velmi zajímá o veškeré společenské a kulturní dění a s mladistvým zau
jetím sleduje i zprávy ze sportu, který vždy patřil k jeho zálibám. I nyní pěs
tuje svoji oblíbenou turistiku. Do dalších let přejeme našemu jubilantovi pev
né zdraví, mnoho tvůrčích úspěchů a dobré pohody!

Milan Mráz (Praha)

XIV. letní škola
klasických studií
(1.-4. července 2006, Brno)

Tématem letošního ročníku Letní školy klasických studií byla Klášterní 
vzdělanost a její význam pro evropskou a českou kulturu. Setkání českých 
a slovenských latinářů (a nejen latinářů) již po čtrnácté organizoval Kabinet 
pro klasická studia FIÚ AV ČR a Asociace učitelů klasických jazyků. Letos 
byl přizván ke spolupráci Ústav klasických studií FF MU, a tak se akce kona
la vůbec poprvé v Brně. XIV. letní školu klasických studií finančně podpořila 
brněnská nadace Sophia.

Program byl jako obvykle rozdělen po tři dny na dopolední čtení a odpo
lední přednášky, čtvrtý den proběhla exkurze. Vedení seminářů četby a před
nášení bylo svěřeno nejen renomovaným odborníkům, ale i mladým začí
najícím badatelům. Stejně tak v posluchačských lavicích se sešli lidé různého 
věku a povolání, asi největší část účastníků však tvořily středoškolské kantor
ky latiny, pro něž je tato akce příležitostí k prohloubení vědomostí, udržování 
kontaktu s vývojem oboru - a samozřejmě také k setkání s kolegy a přáteli.

Témata čtení a přednášek obsáhla nejen dlouhý úsek dějin, ale také rozlič
né aspekty klášterního života a kultury. Tak si účastníci mohli vyslechnout na 
jedné straně výklad o počátcích monastických hnutí v pozdní antice (dr. Jiří 
Šubrt z olomoucké univerzity) a na straně druhé jim byl představen zpěvník 
z rajhradského kláštera datovaný do poloviny 18. století (prof. Miloš Štědroň 
z brněnské univerzity). Dozvěděli se o kalendáři a martyrologiu uěené řehol- 
nice Herrad z Landsberga, žijící ve 12. století (dr. Zuzana Silagiová z Kabi
netu pro klasická studia Akademie věd ČR), o dramatizované podobě veliko
nočních slavností ve středověku (Mgr. Kateřina Vršecká z Kabinetu pro kla
sická studia AV ČR) či o různých interpretacích biblické Písně písní pochá
zejících z klášterního prostředí (Mgr. Anna Pumprová z Historického ústavu 
brněnské filozofické fakulty). Tento výčet není úplný, program letních škol 
je kdykoli přístupný na www.clavmon.cz, resp. www.ics.cas.cz.

Ti vytrvalejší - a nebylo jich letos málo - dostali při dopoledních čteních 
například příležitost na vlastní kůži se potýkat s květnatými periodami, jež ve 
12. století stvořil opat Suger z francouzského kláštera Saint-Denis (seminář 
vedla dr. Iva Adámková z Centra pro práci s patristickými, středověkými 
a renesaněními texty) a přečíst si v originále, jaký názor na mnišský život měl 
svátý Augustin či zakladatel benediktinského řádu Benedikt z Nursie (dr. Jan 
Kalivoda, Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty v Praze).
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