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Stanislav Segert zemﬁel
Pavel Spunar
S hlubok˘m zármutkem vzpomínáme na kolegu a pﬁítele Stanislava Segerta (4. kvûtna 1921 – 30. záﬁí 2005), kter˘ zemﬁel v americkém Malibu
po mnohaletém pÛsobení jako profesor na Kalifornské univerzitû v Los
Angeles.
Stanislav Segert1 mûl charisma spojující v sobû pﬁem˘‰livého vûdce,
protestantského kazatele a ãestného muÏe s pochopením pro jinovûrce
a bezvûrce. Religionistiky si váÏil jako samostatného vûdeckého oboru
a od samého poãátku spolupracoval s na‰ím ãasopisem. Stal se platn˘m
ãlenem redakãní rady a ãasopisu zasílal své pﬁíspûvky, zprávy a recenze.
Patﬁil ke generaci citelnû poznamenané druhou svûtovou válkou. Vysoko‰kolská studia zapoãal v roce 1939 v Praze na Husitské teologické a Filozofické fakultû. KdyÏ nacisté je‰tû téhoÏ roku zavﬁeli ãeské vysoké ‰koly, Stanislav Segert nadále pokraãoval ve studiu. Nav‰tûvoval kurzy, které
vedli uãitelé Husitské fakulty, a docházel do Orientálního ústavu.
Své odborné pÛsobení zaãal jako vikáﬁ âeskobratrské církve evangelické v Praze-Nuslích. Studia dokonãil po válce a roku 1947 získal doktorát
z filosofie po úspû‰ném absolvování studií semitské a klasické filologie.
Zaãal pracovat jako asistent na Husovû, pozdûji Komenského evangelické
teologické fakultû, pÛsobil jako vûdeck˘ pracovník Orientálního ústavu
âSAV a externû vyuãoval i na Filozofické fakultû Karlovy univerzity.
Stal se odborníkem v oblasti semitsk˘ch jazykÛ, starohebrejské literatury a judaistiky. Brzy dobyl svûtového uznání, po odchodu do USA pÛsobil
na univerzitách v Chicagu a Baltimoru, aÏ zakotvil na Kalifornské univerzitû v Los Angeles.
Stanislav Segert byl plodn˘m autorem se ‰irok˘m zábûrem, uveﬁejnil
dvacet knih a více neÏ dvû stû statí. Jako jazykovûdec se proslavil pﬁedev‰ím prací vûnovanou základÛm ugarit‰tiny,2 ãeskému ãtenáﬁi je v‰ak
1 Fundované nekrology pﬁinesli Jaroslav Oliverius – Petr Zemánek („In memoriam Stanislav Segert“, Archív Orientální 73, 2005, 497-500) a Pavel âech („bcl mt my lim Stanislav Segert (1921-2005)“, Chatre‰‰ar 2004-2005: Roãenka Ústavu srovnávací jazykovûdy FF UK, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2004-2005, 9-26). Srov.
téÏ Jiﬁí Gabriel et al. (eds.), Slovník ãesk˘ch filosofÛ, Brno: Masarykova Univerzita
1998, 504-505; Jan Filipsk˘ et al. (eds.), Kdo byl kdo: âe‰tí a sloven‰tí orientalisté,
afrikanisté a iberoamerikanisté: Biografick˘ slovník, Praha: Libri 1999, 432-434.
2 Stanislav Segert, A Basic Grammar of the Ugaritic Language with Selected Texts and
Glossary, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1984.
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znám také jako autor historick˘ch prací Synové svûtla a synové tmy3 a Starovûké dûjiny ÎidÛ.4
SvÛj nitern˘ vztah k Bibli projevoval v pﬁesn˘ch filologick˘ch pﬁekladech vybran˘ch knih, které s radostí pﬁedával ãesk˘m básníkÛm, pﬁedev‰ím Vilému Závadovi a Jaroslavu Seifertovi.
Stanislav Segert, aãkoliv proÏil dlouhá léta v zámoﬁí, nikdy nezapomnûl
na své koﬁeny. Byl svûtovû uznávan˘m vûdcem, ale i hrd˘m âechem a Evropanem. S Prahou a Brnem udrÏoval pﬁátelské kontakty a snaÏil se pomáhat domácí biblistice, orientalistice a rozvíjející se religionistice. Jeho
pomocné ruky budeme vzpomínat s vdûãností.

3 Stanislav Segert, Synové svûtla a synové tmy: Svûdectví nejstar‰ích biblick˘ch rukopisÛ, Praha: Orbis 1970.
4 Stanislav Segert, Starovûké dûjiny ÎidÛ, Praha: Svoboda 1995.

