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Klu~ ~odern1ch filologů, dávTIýpředchůdce našeho Kruhu~
se od něho odlišoval nejen -prvým slovem svéh1'\názvu, ale i
oelkovou náplní své či!ll~osti.Klub vznikl roku 1911 z iniciati-
vy tří skupin studentů filozofické fakulty, t~tiž Kroužku čes-
kých slavistů, Kroužku českých germanistů a Cercle fran9ais
děS étu.diantos. Cílem těchto kroužků bylo pomáhat svým člonům,
a~y si důkladněji oDvojovali přednášenou látku, prohlubovali
jojí znalost a získávali informaco o tom, co se v jejich obo-
roch dějo i mimo jejich fakultu. Přívlastek ltmodeřn.í'ivejméně
nového spolku přitom naznačoval, že se tu nepočítalo",s ptlslu-
cha.ci a pracovníky z oboru klasické filologie : ti astatne už
měli řadu desítiletí svůj vlastní odborný spelek, erganiz~jící
původně i rnhemisty a slavisty. Byla to slavná JedJ.~otatkl:ťih~f
kých filelogů, založená již r,ku 1868 jako " svépcmocný student-
ský spcloku• Od roku 1872 však již JedJ.~otapůsobila ja.ko spolek
vědecký, který už ,od roku 1874 vydával své Listy fil~logick~,
spojené pak se jmény tak význrom~ch badatelů, jako by~i např~
Jan Gobauer a p6zději Josef Král. Jednota ~vše~ ve svém pro -
gramu neměla germanistiku ani romanistiku, volmi málo se za.jí-
mala o modern.i litoratury a o nové lingvistické .:nete.dy/např.
n fonetll{u/. Všem těmtl"l"blastem proto nový spolok sliboval
venovat náležitou pozornost.

Touto situací bylo dáno" že předsodl;u / "starostou"/ nové-
ho spolku se stal z Vidně koncem stoleti přišlý, modorně orien-
t~val~ slavista prqf.František Pastrnek / ktorý se také vydatně
zasloužil o zřízeni prvého pracoviště připravujícího akademický
olovn.ilcspisovné češtiny/. Jako trmístostarosta" opolku figuroval
romanista pr~f. Max Křopinský; germanisté t~ byli zastoupeni
tehdy třicetilatým dr. Antonínem Boorem / pozdějším ůrdinářem
gormanistiky v Brně/ jako prV'jm jednatelem ~.mlaCLÝ'1l1docentom
dr.Otr:,karemFischerom ja.ko členem výboru. Ve výboru byli i
bohemističtí literární histnrici Josef Jakubec a Miloslav Hýsoki
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mozi členy ~ poslucheči. falr:tLJ.tynaj deme j, jmsna Bohumila Methe-
sia a Františka Trávníčka. Z anglistů nebyl v prvém roce ve vý-
boru nikdo, zřejmě proto, že počet stu.duj:Ccích anglistiky byl
tehdy' mizivý /V~lém Mathesius, habili tovaný roku 1909 j VzpGmínal,
že v svém prvém roce měl jen dva p~sluchače I / ~ Zato jsou mezi
členy výboru. uyedeni i dva lfp,:)řadatelé předl1.ášek17

1 dr"Jaroslav
O.' Hruška / pozdější docent didaktiky moderních jazyků/ a drqJ~
,FÓlpt-ocht.4-však na tomto poli noměl bývalý Klub nikdy rozv;i -
nou.t s ousta.vněj ší činnost, a právě v'tom byl ne jp ó'dstatně j ší r0Z-

dÍl mezi Klubem a naším Kruhem, který se, svou předlláškrvou altti-
"-

vitou / i v svých odborných skupinách/ výrazně zařadil mozi vě-
docké společnosti stojící pod egidou nové Oosk':"slovenské. altadomio
věd.

To ~ša.k naprosto neznamená, že 'b-y Klub byl měl v oborech,
jazykovědných, a literán1.ě vědných malý význam. ~ravý opak je

, ,

pravda : )sama skutečnost, že' Klub hned pr: svém ,·ustavení zalcžil
, "

a po čtyŤi desítiletí úspěšne vedl své cem1.é periodikum Oas~pis
prn moderní filologii / 1911 - 1951, o přestávkou jen za nacisti-
cké ckupaoe/ je výmluvným dokladem zásluh Klubu '! vě '1ní obory,
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z ktorých se jel,?-t'Jčlenové rekrutovali~ Vedoní Casopisu so ujali
tři čelni představitelé sVých oborů, Jan Máchal pro slavistiku,
Josef .Janko pro germanistiku a Prokop Miroslav Haškovec pr~
rOJnanistiku. K nim v roco 192'2 přistl':\upili Vilém Mathesiuo jako
redaktor pro anglistiku/ do té d.r~b"ybyly' anglistické příspěvk.y,
psané pnnejvíce ~~athesiem samým1 řazerty mezi germanj,stické/ a
Jaroslav O.Hruška pro didaktiku - té byla věnována samost.atná
přiloha, jež byla pn Hruškově smrti r. 1929 opět zrušena, Mezi
p"zdejšími čelnými redaktory (fu;lFnacházíme jména prof" E~Sme'-
tánky, pak, prof .• M~W('lingarta.pro obor bohemistiky a slavistiky,
prof.B .•Trnky pro anglistiku a prof" Jos efA. K'"'pala pJ:'o romanistiku.

Dodoj~e joště~ že CMF vychá'zol původně ·v poti,' pnzději vo
i.5tyřech :,č\íslec~ ročne < při čemž objom ročníku býval na. 4-8') stran/ ~
I když se joho V'Jdáváni' 'během prvé'sv.ět'ivé války zpomalovalo,
přoce jen se jOho kontinuitu p";dařilo zabezpočit. Vyd4váni QJF
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narušila teprve nacistická. t'kupaee, je~ na tři léta násilnc'
sloučila ČMF s Listy filologickými v jediný čtvrtletník 1 Čes-
ký časopis filologický~ joho~ li~há čísla po tři léta obh~spo-

v y .. ,darovala redakce CN&.a Buda rodakce LF. Ihned po osvobozeni byl
ovšem mv& .. obnovan a setrval tak / později už boz slavistický~h
příspěvků./ až do .roku 1951, k~' byl začleněn do oítě časť'lpisů

•...vydávaných eSAV v jojím nakladatelství / dnes .Academia/• .Ala
to·je už jiná kapitola.

stojí joště za zmínku, že m,w byl finančně zajištován
hlavně SV3~i ndbšrateli, jen malá část finančního nákladu byla
hrazona podporou ministerstva školství ČSR. V té dc~ě si vY'bu-
deval Klub novou finanční základnu pro mvw pť'lřádánímpraktických
kursů moderních jazyků ; kursy si získaly ve veřejnosti velkeu
oblibu a tak poskytly vítanou ,pomoc klubcvé ediční činnosti ..
V jejím rámci, mim.chodem řočano, vyšly.navíc i dva významné
jUbilejni sb~n1.íky'Ir životním jubilejím význačných jazykcvědců,
a to Slovanský sborník,. v,ěnovaný prof 9 F. Pastrnkovi., a sborník
MNHMA, jímž bylo uctěn~ čtyŤicot let uč:itelskéčinn('sti prof p

yJosefa Zubatého9 .A ještě na ckraji tu připomonme jinou závažn0u
ediční či~ost Klubu,. totiž vydáváni skript s přednáškami nka -
demických učitelů / hlavně.profesnrů S"metánky, Woingarta, Janka

Ia Křepinskéhlt./.Pro výhody' této edice, určené člonům Klubu,
skero žáfu1Ý posluchač moderní filologie nezůstával mimo jeho řady.

Zvláště významný byl však. obsah klubového Ča8opisu~ Prebí-
,.rámo-lise dnes jeho ,starými ročníky', zvláště do doby druhé svě-
tové války, neubráním~ se obcl.ivunad tím, jak se jeho redakto -
rŮIn dařilo soustředit k0lem sebe mnoho nových a,doptů syých obo-
.rů, ·kteří tu tiskli své zprávy, referáty i studie / c-asto výta-
hy' ze sVijch disertací! a tak dokázali sVÝm čt'enářům posky·tnout
prakticky úplný obraz toho, co se v dané době v j~jich 'oboru
děje nového, a to i v celém / aspo~ ovropském/ filologickém
světe. Jen uk~zkove tu připomeňme Mathosiův velmi cenný roz -
sáhlý" přohle.d shakospearovských publikací a pOjednání, jež byly'
inspirovány jubilejním rtlkem 91916" třístÝm výročím básník()vy'
s.mrtia Noméně s.v8domite 80 tu registr~valyhové metod.y a práce
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jazyk8vědné ,- je tu n~př. p~drobn~ referát C slavném haagekém
sjozdu z r. 1928, na kterém naši jaz:Y'kovědci sehráli jak význam-
n0u-r0li, joou tu reforáty o úsilí o jodnotn~u fonetickou trans-
kripci, ~ publikacích o větné melodii, 'zvláště v ffi~gličtině atp.
Můžemebez nadsáz)ry říci, že středoškolsk~Ť učitel Cldbírající čMF

a pravidelně sle1ující jeho stránky byl c' situaéi ve svém oboru
výb0rně i,nformován a nacházel tu i cenné bibli~grafické údajo
pro případ, že by dan~u tomatiku chtěl studovat pOdr"bněji.
Musíme si přiznat, že dnošní středošk~iský učitel moderně filo-
logických cb("irůvdJ.~ešnich našich filologickýoh časopisech takl"'>-
vé údaj e ~a směrnic,e k dalšímu studiu 's ~tva naj ďe, rozhodJ.~ěno
vtakl"'>vé přehlednosti, _ v nejlepším případě by' je musil 'shledá-
vat v řadě čascpisů / j .Slovoa slovesnos't, Sl~via, berlínsl{ý
Zeitschrift fur Anglistik a mn4jO/' k nimž se dnešní, zvláště
mimopražský učitel sotva dostane. Dne~ní naše"moderně filolo -

, 'tO

'gická peri~dika tu zůstávají až pří~iš mnoho d1~žna - to platí
nejon o ~bsahově přetížených Philrylegikách, v p0s1edJ.1Ích des~ti-

-letích pr~storově nebývale stísněných, ťak zvláště oskromnič-~ '

kérh zbytku 00, z něhož JI zásluhouTf úsp~rných opatřoní naklada-
telství zbylo p~uhých 32 potitových ~tránek ročně, připojova -
ných ob jedno číslo Philol.ogik. Volkou vinu na dnešní situaci.... ,.\ ..

má ovšem také nepatrný zájem dnešních střed~školskýchučitelů-- . '.

filologů () jejich odborný časopis : před pŮlsto-letím téměř každý
"učitol m~derní filologie 'C'dbíral svůj ČIvlF, jejž dobřo zmiluz
od d0by fakultního studiae M=!:moto i ti1 kdl) nebyli přímými ť?d-
běrateli, 'mol1.1ifilolÓgické ča/?o:eisy sledovat na prakticky každé

." Q .

střoCLDÍ škole, jejichž profes~rská knihovna jak OrvlF tak Listy
\ "

filologické 'pravid.elně, odbírala., Dnešní středóšk'Jlská učiliště '
lvšak tyto,'časopisy nekup4tjÍ, - V nejlepším případě odbírají časo-
pis Cizí jazyky'vo škole, p')krývající mnohemužší pole, kdy'si
~bst.arávané didaktickou pjílohou býval~ho Čl\;lF. '

Lze tedy říci, žo bývalý Klub svým časopisom záslužně
udržoval trvalý kontakt'El,.bsr,lventů moderně filologických r'borů
s jejich někdejšími učiteli, i kd;r.ž nepořádal S(\Ustavn~u'před-
náškovou ČilTI1.qst, jako organizuje dJ.~e~níKruh~ Někdy však d~chá-
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zel~ i k takovým s~u?tavnějším přednáškovým akcím, jež bývaly
i publikačně zajiš~ovány. Mám tu ,na mysli např. Pr~ sjezd
čs" prof'eso"růfilozofie, filologie a historie, k,Jnaný v dubnu '.
1929. Přednášeli na něm i přednÍ představitelé Klubu, který se
na erganize..oisjezdu vydatně podÍlel. By'li to např.germanist«5,
KrsUa, Janke, Siebenschein, anglisté Mathosiua, Vanč~ra, s ..
~otter, roman1sté Haškovec, Ke~al, Buben aj. Jejich přednášky
vYšly / alespaň ve výtazíchl v puplikova~ém sjezdovém sborníku.

Je tu ještě třeba dodat, že brzy p~sk~~čení druhé světové
války' redakco 00/ z~láště záoluheu pre:f.B.Trnkyl připc-jila

", ".- ..• ':,

k ~asopisu pravidelneu .šestnáctistránkovou cizojazyčnou rocenz-
ní přílohu Philel.gica. T e'vydatně zvýšilo výrně]JIloUhoch'lotu
ČMF za zahraničn1 ;~blika;e I do té doby se v čMF objevovaly
příspěvky psané světovými jazyky jen výjim~ou/. Touto přílehou
byTa připravena půda prt"lvznik samostatného akademického 'čtvrt-
leníku ~hilologica ~ragensia, který byl pak od ~ osamostatněn
10 to měl hlavní zásluhu prof.Z.Vančura/f Tonto nový časopis
existuje dnos již esmadvacátý rok jako je~iná tribuna celé
řady našich oborů jak jazykevědnýoh tak literárně v~dnYch.
Bohužel bYl v posledním desítiletí značně omezen na rozsahu ;
navíc bylo jeho osam,statněni brzy dra,ze zaplaceno prakticky
úplným zánikom dávného ČMF, z kterého zbyl, jak už řečeno,
skromničký pezůstatek 32 petito~ch stránek ročně. Že za této. '

oituace nomůž~ tente n, zbytkov:ý" 00 ani samotná, obsahově
novyvážoná a přoplněná ~hilolegica Pragenoia bý,t středcškol -
akým učitelům tak vydatným pomocníkom, jako býval předváločnÝ
~MF, nem tř.eba obširně dovozovat. Chtěl by'ch jen zdůraznit,
že už proto si předchůdco našeho Kruhu, starý Klub moderních
filelogů, zaslouží v' dnešním našem shromáž dění alespoň opravdu
vděčnou vzp~mínku.

Rád bych skončil drebn9u osobní vzpomínkou jako jeden
z nejstarších pamětníků, nějaký čas i člen redakčních radČMF
i ~hil.Prag.,a vědecké rady bývaléh~ Kabinotu pro moderní filo-
logii ČSAV~ Naší nejstarší generaci je dnešní Kruh milý a cenný
i proto, že představuje svým způsobem posle~illÍpozůstatek kdysi
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TÝznamných akn.domických pracovišt spocializ4)vanýcp.na tomatiku
moderně filologických oborůt někdejšího Kabinetu pro m~derní

J'filologii a pak Ustavu jazyků a literat~~ Naše gonerace se
těžko zbavuje pftcitu.,žo zrušením těcht'J specializovaných;praco-
~išt'byl náš vedockýa,kulturní život ochuzon o velmi spec! -
fickou složku svéhocolkového kultu.rriÍhokontoxtu.lI.práv~ proto

vpatří našemu Kruhu. dik za to, že~- byt v omezonémrozsahu- paná-
há tomatiku těchto zaniklých specializ~vaných pr,acovišt alespoň
dÍlčím způsobem př{št~h generací. udržovat. ~řejeme mu k této
práci jistě všichni. plný zdar l ,]


