
60

Kateřina Loudová

61

KONTOSOPULOS, Ν. G. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής, Αθήνα 19942.
KOREC, J. Z Řecka. Obzor 16, 1893, 212–213.
KOREC, J. O novořečtině. České museum filologické 3, 1897, 118–135.
KOREC, J. O novořecké výslovnosti, České museum filologické 5, 1899, 77–81.
KRÁL, J. Dojmy z cesty po Řecku a Turecku. Zvon 6, 1906, 453–456, 469–472, 483–486, 

504–506, 518–520, 533–536, 548–551, 564–546.
KUDELA, J. Dva měsíce v Řecku, Brno 1926.
LOUDOVÁ, K. Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá 

vpravo. In ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕNΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám, επιμ. M. Kulhán-
ková – K. Loudová, Brno 2009, 210–221.

MOLČÍK, M. Cestopisné obrázky ze starého i nového Peloponnesu, Praha 1898.
SVATOŠ, M. Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích 19. 

století. In Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, επιμ. K. Bláhová – V. Petrbok, 
Praha 2004, 39–52.

SYMEONIDIS, Ch. P. Οι Τσάκωνες και η Τσακωνιά, Θεσσαλονίκη 1972.
ŠAFRÁNEK, J. Dvě jubilea. Věstník českých profesorů 11, 1903/1904, 378–385.
VAŘEKA, J. Slovanská jména v topografii Novořecka. In Třicátá výroční zpráva c.k. českého 

gymnasia v Čes. Budějovicích za školní rok 1902, České Budějovice 1902, III–XX.
VYMAZAL, F. Novořecky snadno a rychle, Praha 1897.
WIED, K. Praktisches Lehrbuch der Neugriechischen Volkssprache für den Schul- und 

Selbstunterricht, Wien – Leipzig 18932.
ZHÁNĚL, I. Z cest, Velké Meziříčí [1901?].

Přínos oboru Novořecký jazyk a literatura Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity a České společnosti novořeckých studií 

k šíření a propagaci novořecké literatury* 

AIKATERINI FRANC-SGOURDEOU

V roce 1993 jsme společně s paní prof. Růženou Dostálovou stály u zrodu nového oboru 
Filozofické falulty Masarykovy univerzity, oboru Novořecký jazyk a literatura. Tehdy byla 
jiná doba, problémy byly také jiné a nebylo jich málo. Mezi ty stěžejní patřilo vytvoření 
studijního programu právě vznikajícího oboru. Co by měl program obsahovat? Jaké by měly 
být základní studijní předměty oboru?

Z iniciativy nás obou, ale především paní profesorky R. Dostálové, která měla bohaté 
zkušenosti s programy oborou novořečtina na Karlově univerzitě i na univerzitách v zahra-
ničí, zejména v Německu, jsme došly k závěru, že naším prvořadým cílem v této první fázi 
musí být výuka jazyka. Aniž bychom chtěly do budoucna opomíjet předměty, jako jsou ději-
ny, folkloristika, náboženství a reálie, jako druhý základní kámen programu jsme stanovily 
literaturu. Proto je také název tohoto oboru Novořecký jazyk a literatura. Měly jsme stále 
na zřeteli specificka tohoto předmětu – literatury, prostřednictvím kterého je možné jak 
vyučovat jazyk, tak umožnit studentům, aby se se blíže seznámili s duchovním a kulturním 
prostředím země, jejíž jazyk studují, v našem případě Řecka.

Pro výuku literatury je potřeba vytvořit určité zázemí. Proto během let, která následo-
vala, jsme se snažili a stále snažíme, nakolik nám to pravda dovolí naše možnosti, vybudo-
vat knihovnu, která tento cíl naplní. Vybudování knihovny, která bude reagovat na aktuální 
dění v řecké literatuře, to byl a stále je jeden z našich prvořadých cílů. Odpovídající knihov-
na by sloužila potřebám vyučujících i studentů. Naplnění takového cíle není jednoduché, 
měli jsme však, a stále máme, nezištnou podporu různých řeckých vzdělávacích institucí, 
především Nadace Kostase a Eleni Urani, která nás finančně podporuje i dnes, a dále také 
českých i řeckých ministerstev školství a kultury.

Pojem literatura nepředstavuje jen studijní předmět nebo texty určené k četbě, je to také 
komunikace, výměna názorů a dialog. Proto jsme se také před lety rozhodli založit Českou 
společnost novořeckých studií. Jedná se o organizaci, která zastupuje české neogrecisty, 
ty, kteří se zabývají výukou řečtiny, absolventy oboru, ale i všechny ostatní, kteří se o ne-
ogrecistiku zajímají. Od začátku působení byla hlavním cílem společnosti podpora činnosti 
oboru prostřednictvím přednášek vzdělávacího a vědeckého charakteru a dále také informo-
vání členů i ostatních zájemců o její činnosti. K tomuto druhému účelu jsme začali vydávat 

* Příspěvek přednesený na semináři Velikáni novogréckej poézie: Kavafis, Seferis, Elytis, Ritsos, které 20. listopadu 
2009 uspořádaly Katedra klasickej a semitskej filológie FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenská 
spoločnosť novogréckych štúdií a Spoločnosť slovensko-helénského priateľstva Filia.
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časopis, který mapoval činnost společnosti a v menší míře i oboru. Postupně se však tento 
poměr měnil, v současné době najdete v časopise články především na témata z oblasti řec-
ké literatury, ale i lingvistiky nebo historie, od našich vyučujících Chrysuly Manu, Simone 
Sumelidu, Nicole Votavové, Markéty Kulhánkové nebo Kateřiny Loudové a od zástupců 
jiných kateder, kde se vyučuje novořečtina. Z Prahy od prof. Dostálové, Kostase Tsivose, 
Kyriaki Hábové, ze zahraničí např. od prof C. Cupane, M. Stasinopulu, F. Ambatzopulu 
nebo W. Hörandnera, J. Kodera, H. Eideneiera, Ath. Markopulose, R. Beatona aj. Ale také 
od řeckých spisovatelů, kteří nás navštívili, např. Dimitrise Nollase.

Co nás obzvlášť těší, je také spolupráce našich studentů, ať už jsou to jejich překlady člán-
ků nebo vlastní přednášky, např. od Karolíny Madajové nebo Martina Surovčáka. Naším cí-
lem je neustálé zvyšování kvality, můžeme říct, že od doby, kdy jsme jej začali vydávat, máme 
stále vyšší požadavky, které se nám, jak doufáme, daří naplňovat. Určité problémy, ať už malé 
či větší, spojené s vydáváním se objevují vždy a na tomto místě je potřeba zdůraznit, že jsme 
měli a stále máme podporu naší katedry, Akademie věd ČR, Tiskové kanceláře Velvyslanectví 
Řecké republiky, Asociace řeckých obcí v ČR, nadace Hellenika a také přátel, kteří zajišťují 
technickou stránku, uvedla bych především velmi cennou pomoc Tomáše Hlavičky. 

 Veškerá činnost, kterou jsem doposud naznačila, se soustředí na naší katedře, v posled-
ních letech však díky snaze našich vyučujících M. Ku lhánkové, S. Sumelidu a N. Votavové, 
které se zabývají překladem, editorskou a literárně kritickou prací, se podařilo dále přiblížit 
řeckou literaturu i českým čtenářům a navázat tak na tradici českého překladu řecké lite-
ratury, která byla započata před mnoha lety významnými překladateli. Jmenuji zde přede-
vším paní prof. Růženu Dostálovou.

Překlad literatury není práce jednoduchá. Kromě schopností překladatele je třeba také fi-
nanční podpory různých subjektů, neboť jak všichni víme, i zde hrají zákony trhu nemalou roli. 

Dále bych ráda upozornila na činnost, která s literaturou také souvisí, byť nepřímo, týká se 
pedagogické práce našich spolupracovníků a také možností komunikace s katedrami, na kte-
rých se vyučuje novořečtina v zahraničí. Mám na mysli pořádání seminářů na témata z oblasti 
starořecké, byzantské a novořecké literatury a překladatelských a interpretačních seminářů, 
jak je najdete v studijním plánu našeho oboru. Zájem o řeckou literaturu dokazuje také účast 
našich vyučujících na konferencích zaměřených na řeckou literaturu, ať už jsou to konference 
pořádané naší katedrou, nebo konference v zahraničí, např. v Aténách, Rize, Bukurešti aj. 
Nesmíme zapomínat také na kolektivní práci neogrecistů, a to i zástupců naší katedry, na 
dokončení česko-řeckého slovníku Theodora Nedělky pod vedením paní prof. Dostálové. 

 Na závěr bych chtěla říci, že v oblasti literatury je vždy řada možností a prostoru pro 
další práci. Podle mého názoru by literatura na půdě ústavu, jakým je ten náš, neměla být 
pěstována a vyučována pouze na vědecké úrovni, velký důraz kladu i na její překlad a přiblí-
žení čtenářům, tím spíše, že se jedná o literaturu tzv. „malého jazyka“, tak jako je i čeština 
nebo slovenština. 

Přeložila Nicole Votavová Sumelidu

Η συμβολή του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μάσαρυκ στο Μπρνο και της Τσεχικής 

Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στη διάδοση της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας*

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΝΚ-ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ

Το 1993 ξεκινήσαμε με την καθηγήτρια Ρούζενα Ντοστάλοβα την προσπάθεια ίδρυσης του 
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Μάσαρυκ 
στο Μπρνο. Άλλες εποχές, θα έλεγα, τότε, άλλα τα προβλήματα και μάλιστα πολλά. Ανά-
μεσα σ’ αυτά και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπό σύσταση τμήματός μας. Τι θα 
περιείχε; Ποιο ή ποια  θα ήταν τα βασικά αντικείμενα σπουδής για όσους θα αποφάσιζαν να 
διαλέξουν το τμήμα που προτιθέμεθα να ιδρύσουμε;

Με πρωτοβουλία και των δύο μας, κυρίως όμως της κυρίας Ντοστάλοβα, η οποία είχε  
μακρά εμπειρία  και  γνώση από αντίστοιχα του τμήματός μας προγράμματα του Πανεπι-
στημίου της Πράγας, αλλά και ξένων Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα  γερμανικών, καταλήξαμε 
πως αυτό που θα έπρεπε να προέχει και να αποτελεί  άμεση προτεραιότητά μας, θα ήταν 
η εκμάθηση σε πρώτη φάση της ελληνικής γλώσσας. Χωρίς να παραγκωνίζονται στη συ-
νέχεια η ιστορία, η λαογραφία, η θρησκεία και ο πολιτισμός τοποθετήσαμε στον αντίποδα 
της γλώσσας τη λογοτεχνία, ανάγοντας την σε δεύτερο σημαντικό πυλώνα του αναλυτικού 
προγράμματος του τμήματος  – από εκεί και η ονομασία του ως Τμήμα νεοελληνικής γλώσ-
σας και λογοτεχνίας. Στην επιλογή μας αυτή βάρυνε η ιδιαίτερη φύση και το περιεχόμενο 
της λογοτεχνίας ως διδακτικού αντικειμένου, καθώς, μέσα από τη  μελέτη της μπορεί να 
βοηθηθεί η εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και να δοθεί η ευκαιρία στους σπουδαστές, να 
έλθουν πιο κοντά σε ότι έχει να κάνει με αυτό που αξιολογούμε ως πνευματική κίνηση σε 
ένα πολιτισμικό περιβάλλον, το ελληνικό στην περίπτωσή μας.   

  Η λογοτεχνία  δε φτάνει να είναι μόνο αντικείμενο διδασκαλίας για ένα τμήμα, φιλολο-
γικών γενικότερα σπουδών. Έτσι, στο διάστημα όλων αυτών των ετών που πέρασαν από την 
ίδρυση του δικού μας προσπαθήσαμε και προσπαθούμε, όσο το επιτρέπουν, είναι αλήθεια, 
οι δυνατότητές μας, να αποκτήσουμε μια χρηστικά αξιόλογη βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη  
οργανωμένη και  ενημερωμένη γύρω από το τι γίνεται στο  χώρο της λογοτεχνίας στην Ελ-
λάδα ήταν και είναι  στις επιδιώξεις μας. Ικανοποιητική υποδομή στο συγκεκριμένο σημείο 
σημαίνει ουσιαστική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του διδακτικού 

* Η εισήγηση ειπώθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης Αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες ποιητές: Καβάφη, 
Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο που στις 20 Νοεμβρίου 2009 οργάνωσαν η Έδρα Κλασσικής και Σημιτικής Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Comenius, η Σλοβακική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και ο 
Σύνδεσμος Σλοβακο-Ελληνικής Φιλίας «ΦΙΛΙΑ».


