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vliv italštiny na jazyk krétské renesance (M. Pirrone) až po činnost zapomenutého filologa
Nikifora Filitase z 19. stol. (A. Katsigiannis).

Vynikajícím vstřícným krokem vůči zájemcům o témata přednášená na konferenci byla mož-
nost sledovat celou konferenci online na webu Historického muzea Kréty. Doufejme, že se vyplní 
i přání organizátorů co nejrychleji vydat sborník z konference. Zatím je pro zájemce k dispo-
zici alespoň její program (http://www.historical-museum.gr/pdfs/Neograeca_24-9-2012.pdf) 
a některé z příspěvků lze zhlédnout i na internetovém kanále www.youtube.com.

Zemřel řecký dramatik a spisovatel Pavlos Matesis1

PAVLÍNA ŠÍPOVÁ

V neděli 20. ledna 2013 v ranních hodinách zemřel ve věku 80 let významný řecký spiso-
vatel, překladatel a dramatik Pavlos Matesis. Na divadle se poprvé uvedl roku 1967 dra-
matem Η τελετή (Obřad), za něž dostal Státní divadelní cenu. Z jeho prozaického díla je 
nejznámější Psí matka, která se dočkala padesáti reedic a mnoha překladů včetně českého. 
V Čechách je Matesis známý rovněž z překladu románu Starý dnů, ale hlavně z jevištního 
monologu Psí matka od Pavla Kohouta inspirovaného stejnojmenným Matesisovým romá-
nem, který v Divadle Na Prádle (premiéra 16. 4. 2008) vedla Marie Málková (www.kavar-
na.hostbrno.cz/cs/seznam-clanku/psi-matka-na-scene).

Nutno dodat, že to byla to právě Kohoutova adaptace, která Matesise přivedla k vlastní 
dramatizaci románu zásadně odlišné od Kohoutovy: na jevišti se vyskytuje až 11 postav, 
a vytváří se tak dojem, že Pavlos Matesis převedl na divadelní scénu svůj román v téměř 
nezměněné podobě. Na Nové scéně Národního divadla v Aténách měla tato hra premiéru 
6. 4. 2010 a reprízovala se po celý měsíc téměř denně.

Neopomenutelná je také Matesisova překladatelská činnost: do řečtiny přeložil dramata 
Sławomira Mrożka, Williama Shakespeara, dále díla Williama Faulknera, Stendhala, Mar-
garet Atwoodové, Harolda Pintera, Henrika Ibsena, Antonina Artauda, Beaumarchaise, 
Alain-Fourniera aj. a také ze starořečtiny většinu her Aristofanových.

Pavlos Matesis se narodil roku 1933 ve vesnici Divri na Peloponésu. Studoval diva-
delní vědu (obor herectví), hudbu (obor hra na housle) a cizí jazyky (angličtinu, francouz-
štinu a španělštinu). V letech 1963–1964 vyučoval herectví na Σχολή Κινηματογράφου 
Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου (Filmové a televizní škole Lykurgose Stavrakose). V le-
tech 1971–1973 byl také pomocným dramaturgem Národního divadla. V letech 1974–
1976 napsal a režíroval dva televizní seriály (TV YENED) a psal články pro Floor Show. Je 
autorem celkem 12 próz a 13 divadelních her, z nichž se jich 11 hrálo v Národním divadle. 
Rozloučení s ním se uskutečnilo ve středu 22. ledna na aténském hřbitově Papagu.

Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη. Προσωπεία περικείμενοι, 
Αθήνα: Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ, 2012, 190 σελ. 

ISBN 978-960-221-570-8.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΟΣ

«Προσωπεία περικείμενοι»· αυτοί που φοράνε προσωπεία. Αυτοί που κρύβουν το πρόσωπό 
τους, αλλά ουσιαστικά τον πραγματικό εαυτό τους, πίσω από μάσκες· αυτοί που επιλέγουν 
να εμφανιστούν με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κρίνοντας πως έτσι θα επιτύχουν να 
παραπλανήσουν, να ξεγελάσουν, να φτάσουν πιο σίγουρα και εύκολα στο στόχο τους. Προσωπεία 
περικείμενοι είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου της «δικής μας» συγγραφέως Βίβιαν 
Αβρααμίδου-Πλούμπη, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Τα πρώτα τρία μυθιστορήματα που έγραψε η εδώ και μια δεκαπενταετία «Πραγιανή» 
συγγραφέας, έχουν ένα βασικό κοινό στοιχείο: o καμβάς πάνω στον οποίο έχει κεντηθεί 
η μυθοπλασία αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, άλλοτε της Κύπρου και άλλοτε μιας ευρύτερης 
ζώνης της Ευρώπης. Η κυπριακή της καταγωγή, η επίδραση των ιστορικών γεγονότων της 
νεώτερης κυπριακής ιστορίας, η τουρκική εισβολή του 1974 και η επακόλουθη προσφυγιά, 
καθόρισαν την θεματολογία και την προβληματική των πρώτων έργων της. Με θέματα 
παρμένα από την ιστορία και με γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο η Κύπρος παίζει κυρίαρχο 
ρόλο, αποτυπώνονται και αναλύονται τα στοιχεία των χαρακτήρων των ηρώων της και μέσα 
απ’ αυτά ανθρώπινες αξίες, αρχές και δοξασίες.

Στο Προσωπεία περικείμενοι, το τέταρτο της μυθιστόρημα, η συγγραφέας «δοκιμάζει» 
τις συγγραφικές της δυνατότητες σ’ ένα ακόμα πιο ελεύθερο πεδίο, όπου οι ήρωες δρουν σε 
χώρους που περιορίζει μόνο η συγγραφική φαντασία. Μυθιστορηματικοί οι ήρωες, λοιπόν, 
που δρουν σε ακαθόριστο γεωγραφικό μήκος, που σίγουρα μυρίζει Ελλάδα, φανταστική 
και η πλοκή της ιστορίας. Κι όμως, κάτω απ’ όλα αυτά κρύβεται κάτι πέρα για πέρα 
πραγματικό και διαχρονικό. Η ίδια η στάση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή. Οι συγκρούσεις 
που ο καθένας μας αντιμετωπίζει στη διεκδίκηση για το δίκαιο, την αντίδραση στην 
εκμετάλλευση. Το προσωπικό κόστος που υφίσταται κάποιος στην προσπάθεια αποκάλυψης 
μιας αλήθειας, απέναντι στην αποσιώπηση.

 Η Χριστίνα Χύτα, μια νεαρή δημοσιογράφος και βασική ηρωίδα του βιβλίου, έχει τάξει σκοπό 
της ζωής της ν’ αφαιρέσει τα προσωπεία από εκείνους που αναίσχυντα κρύβουν τις πομπές τους 
και τις παρανομίες τους πίσω από αυτά. Και ξαφνικά μπαίνουν στη ζωή της ο Άγγελος, η θεία 
του η Ειρήνη κι ο μικρόκοσμος ενός απομονωμένου χωριού εξαρτημένου οικονομικά από το 
γειτονικό ορυχείο χρυσού. Κι εκεί, δίπλα στο κόκκινο γυμνό βουνό και το ήρεμο ποτάμι που 
χαϊδεύει τα ριζά του, με τις παράνομες ανασκαφές στην αρχαία Πέτρα, η Χριστίνα θα έρθει 
αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό τρόπο διάκρισης μεταξύ τιμωρίας-εκδίκησης.

Η συγγραφική παρουσία της Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη ξεκινά το 2004 και τo 
Προσωπεία περικείμενοι είναι το τέταρτο μυθιστόρημά της. Το βιβλίο βραβεύθηκε με έπαινο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Το πρώτο της έργο (Όταν θα πέσουν τα μαύρα, 1 Dříve publikováno na www.divadlo.cz/zemrel-recky-dramatik-a-spisovatel-pavlos-matesis.
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Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου, 2004) απέσπασε το Κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 
στην Κύπρο. Το ίδιο μυθιστόρημα αυτό εκδόθηκε και στην τσεχική γλώσσα με τον τίτλο 
Zaváto v písku (μετέφρασε Georgia Zerva, Praha: Baronet, 2008) και η πρώτη έκδοση 
εξαντλήθηκε.

Το δεύτερο μυθιστόρημα (Η ψυχή του χρυσού, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 
2009) τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Το βιβλίο 
«παρακολουθεί» έναν Κύπριο ευφάνταστο απατεώνα, ο οποίος μετά την άλωση της 
Αμμοχώστου περιέρχεται τις αυλές της Κεντρικής Ευρώπης, μεταξύ αυτών και της Πράγας, 
υποδυόμενος τον Αλχημιστή και πλουτίζοντας από την ακόρεστη επιθυμία των ισχυρών για 
περισσότερο χρυσάφι.

Το τρίτο της βιβλίο (Στο αδιέξοδο, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2011) ήταν στη 
βραχεία λίστα των υποψήφιων μυθιστορημάτων για Κρατικό βραβείο Κύπρου για το 2011. 
Ο μικρόκοσμος μιας γειτονιάς ενός φανταστικού νησιού στη δυτική Μεσόγειο ζει, αντιδρά 
αλλά και επηρεάζει τα ιστορικά γεγονότα της χώρας του που εκτυλίσσονται με φρενήρη και 
απροσδόκητο ρυθμό.

David Holton, Peter Mackridge & Irene Philippaki-Warburton. 
Revised by Vassilios Spyropoulos. Greek: A Comprehensive 
Grammar. 2nd edition, London – New York: Routledge, 

2012, 648 str. ISBN 978-0-415-59202-4.

KATEŘINA BOČKOVÁ LOUDOVÁ

Počátkem roku 2012 se neogrecistická odborná veřejnost dočkala druhého vydání do-
sud nejrozšířenější souhrnné novořecké gramatiky autorů Davida Holtona, Petera Mac-
kridge a Irene Philippaki-Warburton, od jejíhož prvního vydání (1997) uplynulo již 15 let. 
K původní autorské skupině se ve druhé edici přidružil odborný asistent Ústavu jazykovědy 
Aténské univerzity Vassilios Spyropoulos, specialista na generativní syntax a morfosyntax, 
který byl již autorem novořeckého překladu této gramatiky z roku 1999. Jeho účast na re-
vizi první edice byla dle autorů samotných přínosem zejména proto, že zbývající tři autoři, 
včetně Řekyně Irene Philippaki-Warburton, již mnoho let nežijí ani nepůsobí v Řecku, a tu-
díž je jejich kontakt s živým jazykovým prostředím a vývojem jazyka minimální. Ověřování 
aktuální podoby nové řečtiny bylo v této edici provedeno nejen prostřednictvím zástupce 
mladé generace řeckých lingvistů, ale nově byl pro sledování soudobé podoby jazyka využit 
také internet, zejména pak on-line korpusy novinových textů, blogy a diskusní fóra.

Výsledkem této spolupráce je výrazně inovovaná publikace, a ačkoliv většina úprav pů-
sobí na první pohled spíše nenápadně, nejedná se rozhodně jen o změny kosmetické. Autoři 
například přestali používat termín katharevusa pro označení stylisticky vyšších variant ja-
zyka, neboť předpokládají, že řada čtenářů dnes již nemusí vědět, co katharevusa byla. Při-

klonili se tedy k užití adjektiva learned, s jehož pomocí označují lexémy přejaté do dnešního 
standardu novořečtiny buď přímo ze starořečtiny, nebo prostřednictvím katharevusy, které 
však nyní existují jako běžná součást vyššího stylistického registru, aniž by byly mluvčími 
pociťovány jako umělé tvary.

Autoři zachovali původní členění gramatiky na tři oddíly (zvukový a grafický systém,
morfologie, syntax) včetně vnitřního strukturování kapitol, přidání některých nových částí 
nicméně způsobilo posun v jejich číslování, takže druhá edice se v tomto ohledu od první 
lehce liší. Značných úprav a doplnění se dočkal zejména první oddíl věnovaný zápisu a fo-
nologickému systému řečtiny. Na rozdíl od první edice byl pro přepis řeckých fonémů použit 
mezinárodní systém IPA, nově byla koncipována také kapitola věnovaná výslovnosti nepří-
zvučného neslabičného /i/ a jeho alofonům. Zřejmě nejvýraznějším rozdílem oproti dosud 
uplatňovaným ortografickým pravidlům je pak na základě reflexe soudobé podoby mluvené
i psané řečtiny upuštění od tzv. Triandafyllidisova pravidla o přítomnosti, resp. nepřítom-
nosti koncového -ν u akuzativu maskulin a feminin určitého členu a osobních zájmen, το(ν) 
τη(ν) a u záporek δε(ν)/μη(ν). Autoři gramatiky v soudobé řečtině pozorují trend zachová-
vat koncové -ν u akuzativu maskulina určitého členu a osobního zájmena τον a u záporek 
δεν/μην bez ohledu na náslovný vokál následujícího slova, zatímco u akuzativu femininní 
formy την zůstává (i v psaném projevu) zachováno pravidlo o jeho vypouštění před frika-
tivami včetně /s/ a /z/ a před likvidami /l/ a /r/. Odstranění koncového -ν u maskulinních 
forem tedy považují nově již jen za fakultativní volbu. Celý oddíl je pak rozšířen o další 
příklady ilustrující u každého fonému výslovnost jeho jednotlivých alofonů.

Ve druhém oddílu věnovaném morfologii je nejpatrnější inovací zcela přepracovaná a zá-
sadně rozšířená kapitola věnovaná slovotvorbě, v níž je prostor věnován i otázce akronym, 
jejich vzniku, výslovnosti i skloňování. U jmenné morfologie se autoři rozhodli vyčlenit 
speciální deklinační kategorii maskulin zakončených v nom. sg. na -ης a v nom. pl. na -εις 
(πρύτανης) jako kategorii sdružující slova z vyšších vrstev slovní zásoby (původem ze staré 
řečtiny, resp. z katharevusy), která byla původně zařazena do skupiny substantiv s nepra-
videlným skloňováním (μυς).

Oddíl věnovaný syntaxi se rovněž rozrostl o nové ilustrativní příklady, v některých ka-
pitolách došlo opět k rozšíření výkladu, za všechny jmenujme např. kapitolu věnovanou 
slovesnému rodu (III.1.4), výklad o obsahových vedlejších větách (III.5.3.4), vedlejších 
větách odporovacích a přípustkových (III.5.3.6) či kapitolu věnovanou parataxi (III.5.4.1). 
Novinkou je tabulka obsahující soupis předložek a adverbií užitých k vyjádření prostorových 
a časových vztahů (Appendix 2). Vylepšení se dočkaly také indexy odborné terminologie 
a gramatických kategorií, nově byl přidán index řeckých slov, která nesou gramatickou 
funkci a v gramatice jsou často zmiňována (Index of Greek Words, str. 641).

Připočteme-li ke všem těmto vylepšením také novou a výrazně přehlednější grafickou
úpravu knihy, lze očekávat, že nová edice souhrnné řecké gramatiky se opět stane hlavní 
příručkou neogrecistů po celém světě. Doufejme, že se brzy dočkáme i jejího novořeckého 
překladu, vždyť překlad první edice byl reprintován celkem třináctkrát. Řecké Ministerstvo 


