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Pátá evropská konference Evropské společnosti 
novořeckých studií, Soluň, 2.–5. října 2014

Nicole Votavová Sumelidisová

Ve dnech 2. až 5. října 2014 Evropská společnost novořeckých studií uspořádala 
svou 5. konferenci, a to ve spolupráci s katedrami fi lologie, historie a archeologie 
Filozofi cké fakulty Aristotelovy univerzity v Soluni, katedrami balkanistiky, slavistiky, 
orientalistiky a hudební vědy Makedonské univerzity a Fakultou humanitních stu-
dií Řecké mezinárodní univerzity. Konference byla věnována památce Isabel Garcíi 
Gálvez († 2012) z univerzity La Laguna (Tenerife). Místem konání byla Soluň, Grand 
Hotel Palace, který poskytl vhodné zázemí pro sedm paralelně probíhajících sekcí.

Téma konference Kontinuita, diskontinuita a zvraty v řeckém světě (1204–2014) – 
ekonomika, společnost, dějiny, literatura bylo záměrně vybráno tak, aby umožnilo 
účast odborníků zastupujících různé vědní disciplíny.  

Tematickou různorodost dokládají názvy jednotlivých sekcí, jako např. Kon ti-
nui ta, diskontinuita a zvraty v literatuře nebo divadle, Otázky historie a teorie jazyka, 
Di dak tika řečtiny jako cizího jazyka, Proměny náboženského a politického paradigmatu, 
Di gitální realita aj.  

Podobně jako na předcházejících konferencích ESNS prezentovali i zde své 
příspěvky nejen renomovaní neogrecisté, ale i začínající vědci. Velká část pro-
gramu patřila doktorandům, kteří v některých případech vystupovali v jedné 
sekci se svým školitelem, a posluchačům tak dali možnost zajímavé konfrontace. 
V tomto směru konference navázala na předchozí čtyři setkání (poslední proběhlo 
v Granadě r. 2010) s jejich pozitivy i negativy: široký tematický záběr a interdis-
ciplinární charakter, možnost vyslechnout příspěvky renomovaných odborníků 
i příležitost pro mladé badatele, a jako logický důsledek kolísavá úroveň příspěvků. 
Nicméně základním přínosem je, tak jako v minulosti, setkání a komunikace zá-
stupců neogrecistiky, byzantologie a jiných oborů z různých zemí s různými, nebo 
naopak velmi obdobnými problémy, které se týkají především, ale nejen fungování 
těchto oborů na vysokých školách.

Za českou grecistiku se konference zúčastnili Pavlína Šípová (Η μητέρα του 
σκύλου. Η συνάντηση του Παύλου Μάτεσι με τον Pavel Kohout σε μια σκηνή της 
Πράγας), Kostas Tsivos (Ο ελλ ηνισμός της Τσεχοσλοβακίας – Από τη μια ρήξη στην άλλ η) 
a Nicole Votavová Sumelidisová (Η γυναίκα και το γυναικείο σώμα στην ελλ ηνική και 
τσεχική υπερρεαλιστική ποίηση του μεσοπολέμου).

Sborník příspěvků v online podobě bude k dispozici na internetových stránkách 
Evropské společnosti novořeckých studií www.eens.org.
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Konference byla ukončena valnou hromadou společnosti a volbami do správní 
rady. Účastníci valné hromady se věnovali aktuálním otázkám spojeným se situací 
neogrecistiky v Evropě, ať už je to hrozba uzavření některých kateder, vznik řecké 
a kyperské pobočky ESNS nebo podoba budoucí, šesté, konference. Diskusi vyvola-
la například otázka užitečnosti takto tematicky široce pojaté konference, nicméně 
z debaty vyplynulo, že většina účastníků upřednostňuje stávající interdisciplinár-
ní charakter a chtějí jej i do budoucna zachovat. Propojování vědních disciplín je 
ostatně trendem doby a nepochybně přináší možnost komplexního pohledu na 
otázky, které nás zajímají.  

Předsedou Evropské společnosti novořeckých studií byl opět jednomyslně 
zvolen Konstantinos Dimadis, novým místopředsedou je Vassilios Sabatakakis 
(Švédsko), tajemníkem Tudor Dinu (Rumunsko), pokladníkem Alceste Sofou 
(Francie) a dalšími členy správní rady Moschos Morfakidis-Filactós (Španělsko), 
Anastasia Danaé Lazaridis (Švýcarsko), Ana Chikovani (Gruzie), Tatiana Markaki 
(Nizozemí). Z České republiky byla zvolena Markéta Kulhánková do revizní 
komise. 

Kriarasovo století

Kateřina Bočková Loudová

Dne 22. srpna 2014 zemřel v Soluni ve věku sto osmi let jeden z nejvýznamněj-
ších grecistů 20. století Emmanuil Kriaras. Byl světově uznávaným fi lologem, je-
hož zásluhy ve výzkumu zejména pozdně byzantské a raně novořecké literatury, 
zásluhy lexikografi cké a rovněž nezanedbatelný podíl na prosazení dimotikismu 
včetně zavedení monotonického systému byly již za jeho života vyznamenány 
mnoha cenami, řády i čestnými funkcemi, a to jak v Řecku, tak v zahraničí. Již 
v roce 1977 mu byla ve Vídni udělena významná Herderova cena německé nada-
ce Alfreda Toepfl era (Alfred Toepfl er Stift ung) za celoživotní dílo. Zastával funkci 
čestného předsedy Řecké společnosti srovnávací literatury (Ελλ ηνική Εταιρεία Γενικής 
και Συγκριτικής Γραμματολογίας) a Všeřecké fi lologické společnosti (Πανελλ ήνια Ένωση 
Φιλολόγων), byl čestným členem Centra řeckého jazyka v Soluni (Κέντρο Ελλ ηνικής 
Γλώσσας) a emeritním profesorem Aristotelovy univerzity v Soluni, kde mu v roce 


