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místo/^ mohu připomenout i životopis tohoto svátého člověka, který někteří 
jiní vylíčili nejen zcela nepravdivě, ale i velmi nezáživně, a který jsem já zre
konstruoval na základě všech jeho spisů?° Konečně je třeba uvážit i to, že 
povaha těchto prací je taková, že jejich užitečné plody sklízejí všichni, zatím
co s nimi spojené útrapy nezakusí nikdo jiný než ten, kdo je sám vykonává. 
Čtenář, který si pohodlně prochází celé knihy, tak nemá ani potuchy o tom, že 
jsem často nad jediným slovíčkem musel strávit i několik dní, a nechápe 
(a chápe-li, zapomíná), jaké oběti mě stála ona lehkost, jíž si při četbě užívá, 
a s jakými obtížemi jsem obtíží zbavil ostatní. A tak se mi někdy zdá, že jsem 
se snad i já musel narodit čtvrtého dne nového měsíce,protože mi nějakým 
řízením osudu byly na bedra naloženy tyto práce víc než Hérakleovy.

Jan Janda^ CSc. 
(1927-2008)

Listy, které považoval za nepravé, Erasmus vyčlenil do druhého svazku Jeroný
mových sebraných spisů a tyto své ateteze zdůvodnil v samostaných „censurae“.

Hieronymi Stridonensis vita, in: Erasmi opuscula, ed. W. K. Ferguson, The 
Hague 1933, s. 125-190.

Erasmus Rotterdamský, Adagia 77: Quarta luna nati. „Toto přísloví se užívá 
o těch,“ píše Erasmus, „kdo se narodili pod nešťastným znamením, protože o Héra- 
kJeovi se říká, že se narodil v této fázi měsíce a celý jeho život byl prostý jakéhokoli 
potěšení a plný útrap. Lze ho použít o tom, kdo se moří namáhavými pracemi, které 
jemu Samému nepřinášejí žádný užitek, podobně jako Hérakleovi, který se lopotil jen 
proto, aby pomohl jiným.“

Zpráva o skonu našeho kolegy a přítele nás zasáhla jako blesk z jasného 
nebe.^ Zcela nečekaně, náhle již není mezi námi... Mé přátelství s Janem Jan
dou trvalo déle než šedesát let. Setkal jsem se s ním, když po maturitě na tá
borském gymnáziu přišel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, aby tu 
studoval klasickou filologii a filozofii.

Dobře jsem ho poznal zejména v létě roku 1948, kdy jsme společně odjeli 
na studentskou brigádu na Slovensko. Stavěli jsme místo staré úzkokolejky 
železniční trať vedoucí z Hronské Dúbravy do Banské Štiavnice. Cítil se tam 
velmi dobře, protože své dětství strávil na Slovensku. Pro svou bujnou čer
nou kštici a ovšem i proto, že se již tehdy zajímal o řeckou filozofii, dostal od 
kamarádů přezdívku Athéňan.

Po skončení studií pracoval jako učitel a pak i jako vedoucí domova řecké 
mládeže, dětí, které v té době přicházely se svými rodiči do Československa. 
Zanedlouho se však vrátil na fakultu a působil na tehdejší Katedře věd o an
tickém starověku. Jednou z jeho prvních prací byla recenze překladu knihy 
George Thomsona Aischylos a Athény. Krátce nato uveřejnil zajímavou stu
dii o vztahu mezi bohatstvím a občanskou ctností u Sallustia ve sborníku Stu
dia antiqua vydaném k sedmdesátinám profesora Antonína Salače.

Na fakultě se také věnoval výuce latiny a učebnice, jejímž byl spoluauto
rem, měla velký ohlas, o čemž svědčí celá řada dotisků a vydání. K výuce la
tiny na FF UK se vrátil v letech 1991-1996/97. Na počátku šedesátých let vy
šla Jandova rozsáhlá stať o antické filozofii v publikaci Antická kultura, při
pravené pracovníky katedry, a o tři roky později na celostátní konferenci 
v Liblicích podal výklad o výzkumu antické filozofie v Československu 
v uplynulém desetiletí.

V Listech filologických uveřejnil rozsáhlou studii o zakladateli kynické 
školy Antisthenovi a věnoval značnou pozornost zlomkům Hérakleita z Efe- 
su. Zkoumání textu zachovaného o tomto filozofovi u Diogena Laertia ho při
vedlo k textové kritice tohoto významného spisu o řecké filozofii.

Pro časopis Dějiny a současnost napsal stať o antické demokracii a aktiv
ně se podílel na diskusi o tzv. formacích, v níž jsme se v šedesátých letech 
kriticky vypořádávali s přežitky dogmatického výkladu dějinného vývoje.

Viz medailonek Milana Mráze, in: Auriga 49, 2007, s. 85-86.
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V té době již působil v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV. 
Podílel se na přípravě Encyklopedie antiky\ byl členem bibliografické komise 
Jednoty klasických filologů a publikoval celou řadu analytických recenzí 
v periodickém sborníku Eirene, mimo jiné o knihách Jean-Pierra Vernanta 
a Olofa Gigona. Na mezinárodní konferenci o helénismu v roce 1972 předne
sl obsáhlý výklad o sociálních aspektech filozofické koncepce Zénóna z KLitia, 
zakladatele stoicismu.

Krátce nato uveřejnil v Eirene rozsáhlou recenzi knihy profesora Karla 
Janáčka o skeptické metodě Sexta Empeirika, připravil texty o představitelích 
antické filozofie pro Slovník řeckých spisovatelů a v Listech filologických pu
blikoval studii o pojetí spravedlnosti a nespravedlnosti v Platónově Ústavě.

Na počátku osmdesátých let byl Jan Janda jmenován vedoucím Kabinetu 
pro studia řecká, římská a latinská ČSAV a stal se editorem periodika Eirene. 
Mohu osobně dosvědčit, že pod jeho vedením se na tomto pracovišti udržo
valo tvůrčí prostředí, na které jen málo doléhaly neblahé důsledky tzv. nor
malizace. Podílel se významně na přípravě a průběhu velké mezinárodní kon
ference Eirene, která se konala v Praze v roce 1982. Byl spoluautorem stati 
o historii tohoto mezinárodního sdružení za uplynulých dvacet pět let.

Od počátku devadesátých let se zabýval problematikou raného křesťanství, 
byl spoluautorem publikace o latinské syntaxi, podílel se na přípravě druhé
ho vydání Slovníku řeckých spisovatelů a spolupracoval s nakladatelstvím 
OIKOYMENH. Pod jeho odbornou redakcí byly vydány překlady stěžejních 
děl o předsokratovské filozofii, o stoicismu a o helénistické filozofii. Napsal 
také doslov k českému překladu Pindarových Olympských zpěvů. V poslední 
době se vrátil k dílu profesora Karla Janáčka. Svědčí o tom mimo jiné jeho 
vynikající studie uveřejněné v časopise Graecolatina Pragensia (21, 2006, 
s. 29-50) a Auriga (49, 2007, s. 35-52) a zejména vydání Janáčkových studií 
ve spolupráci s F. Karfíkem pod názvem Studien zu Sextus Empiricus, Dioge
nes Laertius und zur pyrrhonischen Skepsis ve významném německém nakla
datelství (Berlin: De Gruyter 2008).

Využíval možnosti cestování k tomu, aby trávil dovolenou společně se 
svou manželkou poznáváním antických památek, zejména na území Malé 
Asie. Byl dlouhá léta členem výboru Jednoty klasických filologů. Zúčastňo
val se pravidelně jejích přednáškových večerů a přispíval do nich diskusními 
vystoupem'mi, v nichž uplatňoval zejména své hluboké znalosti antické filo
zofie. Účastníkům přednášek Jednoty klasických filologů, kolegům i přátelům 
a všem milovníkům antické kultury bude Jan Janda citelně chybět.

Pavel Oliva (Praha)

Za Mgr. Štěpánkou Brožovou 
(1945-2008)

Když nás v letos v září Štěpánka Brožová opustila, byl to pro mnohé kole- 
gy, kteří ji znali jako dlouhodobou aktivní organizátorku vzdělávacích a kul- 
tunuch akcí v čele Asociace učitelů klasických jazyků (Antiquis Linguis Fo
vendis Associatio - ALFA) otřes. Neméně pro nás, kdo jsme s ní sdíleli roli 
učitele budoucích lékařů a bakalářů lékařských oborů na půdě 1. lékařské fa
kulty UK v Praze...

Mám za to, že o člověku zásadně vypovídá škála hodnot, v něž věří, neboť 
i ona to je, kdo dlouhodobě spoluutváří jeho osud. Pokud pamatuji, chovala 
Štěpánka hlubokou úctu k vzdělání a k vzdělanosti. Není také divu, vždyť 
tvrdá intelektuální práce obou rodičů, vážených lékařů v rodné Opavě, stejně 
jako jejich zodpovědnost za svěřené bytosti, ji provázely odmalička. Vedle 
akademického zájmu o medicínu jí ovšem učarovala antika (viz např. pozdější 
spolupráce na odeonském Slovníku řeckých spisovatelů, 1975, ^2006) a je
jí odkaz, románská kultura. Je příznačné, že po absolutoriu oborů latina- 
francouzština na FF UK (1969) si svými pevnými morálními postoji neusnad
nila kariéru a dala přednost nenápadnému kultivování gymnaziálních studen
tů (Na Vítězné pláni 1973-1989). Jak se ukázalo později, právě předávání 
vědění a starost o duchovní obzory mladé generace se staly jejím hlavním 
posláním. Učení ji však přece jen nepohltilo natolik, aby nezměřila své síly 
s půvabným dílkem Aenea Silvia Piccolominiho O dvou milencích (Praha, 
Odeon 1990), jehož překlad prozrazuje nejen její odbornou poučenost, ale 
i opravdové literární nadání.

V r. 1989 Štěpánka nastoupila do Ústavu cizích jazyků 1. LF UK, kde 
vlastně mohla uplatnit obojí svou výbavu - jak jazykovou erudici (vedle řec- 
kolatinské lékařské terminologie učila lékařskou francouzštinu), tak zájem 
o lékařskou sféru jako takovou. Jak by jistě potvrdili mnozí absolventi jejích 
kurzů, vyžadovala od studentů podobné vědomí závazku, jaké u vědomí zod
povědnosti vůči budoucím pacientům svých posluchačů do výuky vkládala 
sama. Troufám si říct, že tento zásadový přístup studenti akceptovali jistě 
i proto, že ho vmmali jako požadavek člověka, který studenta vnímá jako do
spělého partnera na úrovni. Snad se nemýlím, řeknu-li, že tento rys - serióz
ní, chápavé partnerství vůči „slabším“ - byl vedle úcty k lidem dosahujícím 
v jejích očích ať již profesionálních nebo lidských kvalit u Štěpánky naprosto 
nepřehlédnutelný, stejně jako neschopnost bojovat za prosazení či zviditelně
ní své osoby, zejména pak na úkor někoho jiného (a proti vlastním zásadám).

AVRIGA - ZJKF 51, 2009, s. 101-102AVRIGA - ZJKF 51. 2001. s. 99-100



ZPRÁVY / MISCELLANEA 103

Tím nejzajímavějším momentem na Štěpánčině intelektuální cestě je pro 
mne přesah, schopnost vidět - a také zviditelňovat - tak žádoucí souvislosti. 
Fascinace divadlem (podnícená možná jejím životním partnerem, doc. PhDr. 
Bořivojem Boreckým) ji vedla např. k důkladnému studiu Senekových tragé
dií, ale teprve v jejich odkazu evropskému dramatu pozdějších epoch naléza
la zřejmě jejich hlubší smysl. Tímto směrem, k širšímu pohledu na antickou 
mytologii a literaturu, vedla své studenty na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity (1993-2006/07) a později na Fakultě humanitních studií UK (2006- 
2008). Výrazem tohoto pohledu na význam a úlohu latiny jakožto univerzál
ně využitelného prostředku ke kultivaci ducha je Štěpánčina „Nová koncepce 
výuky latiny“, projekt, do nějž zapojila ještě další tři kolegy a který vzbudil 
velmi kladnou odezvu na mezinárodních konferencích Euroclassica (Udine 
2000) a Eurosophie (Limoges 2002), projekt, za nímž stálo Štěpánčino vidění 
antického odkazu, souznící s pohledem Jana Patočky: „Kéž bychom dokázali 
svým studentům předávat antiku právě jako starost o duši.“

Každému z nás bylo osudem naloženo nějaké břímě. Štěpánce v podobě 
dlouhodobé choroby, jejímž vlivem mnoho zajímavých přístupů a myšlenek 
zůstalo nezhmotněno - podobně jako zůstala v rovině platonické Štěpánčina 
láska k Francii. Přesto věřím, že ona sama zůstane v paměti kolegů z klasic- 
kofilologické obce a zvláště učitelů latiny, pro něž obětavě a s velkorysostí, 
noblesou a šarmem sobě vlastním připravovala a spolu s nimiž pak i vychut
návala výpady za poznáním ducha historických lokalit v Itálii, kterou tolik mi
lovala, a že i v mysli jejích studentů zůstane otisk ideálů, v něž věřila.

Dana Svobodová (Praha)
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LITTERARVM VIS
Omnium gentium seminaria de litte
rarum virtutibus penitus intellegendis
(Segedini et Budapestini, in Hungaria, inde 
a die XXIV mensis Iulii usque ad Kalendas 
Augustas a. MMVIII)^

Litterae inditos nobis a natura honestatis igniculos excitant; luxuriantes 
quasique fruticantes cupiditates stringunt ac coercent, easque rationis finibus 
regunt; abducunt a vitiis, duces et magistrae sunt ad virtutem; prosperis re
bus ornamento sunt, solacio adversis; neque illis exsultare atque efferri suos, 
neque his frangi ac deprimi sinunt; eam denique tranquillitatem animi effi
ciunt, quam multi finem bonorum esse dixerunt f

His verbis adumbratum est argumentum et subiecta materia tractanda se
minariorum, quae habita sunt mense Iulio exeunte Segedini et Budapestini vel, 
si mavis, Aquinci, in urbibus Hungariae inclitis, quo factum est, ut quodam 
modo continuaretur opus Neapoli iam anno MMVII inter conventum c. n. 
HVMANITAS^ inceptum: nam praeter propria quaedam et peculiaria"^ utrius- 
que hominum Latinitatem Graecitatemque colentium congressus id ambobus 
effici debuit, quod multi, saepenumero vel doctissimi quoque homines, non 
solum mente fingere nequeunt, quoniam plerumque ne imaginari quidem ta
lia volunt, verum etiam in ludibrio habere videntur. Nempe de conatibus lo
quor usurpandae linguae Latinae ad bonae notae acroases instruendas, ad ora
tiones graves parandas, ad alicuius ponderis seminaria celebranda, quibus 
monstretur sermonem Latinum maxime aptum esse omnium gentium conven
tibus, qui litteris, philosophiae, glottologiae, rerum gestarum historiae, studiis 
scilicet humanitatis et non tantum iis, ut Neapoli experiri licuit,^ destinati re

’ http://www.litterarumvis.eu, situs variis linguis hodiernis (Bohemice quoque) 
exaratus est.

2 M. A. Mureti oratio XXIII De utilitate, iucunditate ac praestantia litterarum, 
habita Romae a. d. XV Kal. Nov. a. MDLXXIII.

Omnia indicia omnesque nuntios ad hunc conventum spectantes inveniri licet in 
retis omnium gentium situ, cui inscribitur: http://www.conventushumanitas.eu.

Conventus HVMANITAS nuncupatus describitur etiam e. g. his commentariis: 
Marek, B., 2008, Další aktivity spojené s živou latinou na ÚŘLS FF UK, in: Pokor
ná, B. (ed.), Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků, Olomouc, Univerzita Pa- 
lackého, pp. 33-34; Honč, P., 2007, HVMANILAS. Convegno Internazionale sulFat- 
tualitá delVumanesimo, in: SBFFBU N 12, Brno, Masarykova univerzita, pp. 156-157;
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