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ZPRÁVY A RECENZE

Aspekty jazykovedy v klasickej filológii. Mezinárodní workshop. 14. 4. 2007,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Slavnostnímu otevření nového národního divadla ve slovenské metropoli dne 14. dubna konkurovala jednodenní přednášková akce nazvaná Aspekty jazykovedy v klasickej filológii. Uspořádala ji
Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského ve spolupráci se
Slovenskou jednotou klasických filologů. Největší posluchárnu fakulty zaplnili tamní studenti i hosté a před tímto plénem vystoupilo patnáct přednášejících ze čtyř středoevropských zemí a sedmi
univerzit (Košice, Bratislava, Vídeň, Brno, Praha, Krakov, Varšava). Příspěvky se věnovaly různým
lingvistickým disciplínám a tématům od vývoje indoevropského prajazyka přes mykénštinu a latinskou fonetiku až po raně středověkou řečtinu.
Není možné se zde zmínit o všech příspěvcích, tedy alespoň namátkou: svoji novou hypotézu
o vzniku tzv. latinské přehlásky představila Lucie Pultrová (Praha), problémům interpretace řeckého perfekta se věnoval Heiner Eichner (Vídeň), nové poznatky k typologii balkánských dialektů
indoevropštiny předložil Wojciech Sowa (Bratislava/Krakov) a o vznikajícím slovenském ekumenickém překladu Bible a problematice hebraismů biblické řečtině hovořila Helena Panczová (Bratislava). Většina příspěvků prezentovala aplikaci moderních lingvistických metod na dílčí problémy
studia klasických jazyků.
Díky rozumně sestavenému programu, v němž se střídaly kratší úseky přednášek s poměrně
častými přestávkami na občerstvení, většina účastníků zvládla absolvovat celý bezmála jedenáctihodinový program workshopu. O přestávkách také pokračovaly diskuse k příspěvkům, které nebylo
možno dokončit v půlhodinovém čase pro každý příspěvek vymezeném. Zásluhou skvělé organizace i předsedajících jednotlivých bloků se podařilo něco skoro neuvěřitelného: dodržet téměř přesně
časový harmonogram celého dne.
Tištěné ani elektronické vydání příspěvků, jež na workshopu zazněly, se bohužel nepřipravuje,
o to více mohou být jeho účastníci spokojeni, že této jedinečné příležitosti využili. Bratislavská
katedra klasické filologie umožnila tímto workshopem také navázání kontaktů mezi kolegy z blízkých zahraničních univerzit, což je po hledisku vědeckém druhým významným přínosem takovýchto setkání.
Podle slov hlavní organizátorky Jany Gruskové připravuje bratislavská katedra na příští rok
podobnou akci, tentokrát věnovanou medievistice. O perfektní organizaci po letošní zkušenosti
není pochyb, popřejme tedy bratislavským kolegům dostatek prostředků na organizaci a alespoň
stejně hojnou účast a kvalitní příspěvky jako na akci letošní.
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