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Silere. Last Year for the 90th Birthday of Italian Scientist and University Pedagogue of Sig-
nificant Value Franco Sartori (30. 12. 1922 – 13. 10. 2004)

This text is dedicated to the life and work of a renowned Italian scholar in the field of his-
tory and culture of Classical Antiquity and a prominent university professor, Franco Sar-
tori (1922–2004). The main elements of his teaching work were the history and culture of 
Classical Antiquity. He was a member of an array of scientific and cultural institutions and 
received numerous Italian and international awards. In his research, he mainly focused on 
the political history of ancient Athens of the classical period, Attic theatre and dramaturgy, 
Athens between Macedonia and Egypt until the times of Chemonides, Magna Graecia and 
ancient Sicily, Plato as a political thinker, etc. Sartori is famous for his translations of Pla-
to’s works.
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V dějinách literatury a umění se často setkáváme s vynikajícími jedinci, kteří svým talen-
tem razantně vyznačují směry vývoje, vyplňují na jejich cestách chybějící úseky a pod-
statně je obohacují. Stejným fenoménem na poli italské vědy o antice a na poli vysoko-
školského vzdělávání byl bezesporu profesor Franco Sartori, o čemž přesvědčivě mluví 
jeho životní dráha a tvůrčí pozůstalost.

Franco Sartori spatřil světlo světa ve vesnici Cro cetta del Montello v provincii Treviso 
(30 km od Benátek). Základní školu navštěvoval v Crocettě, poté v Trevisu (1928–1932). 
Zde byl F. Sartori ovlivněn svým učitelem Giovanni Brasim, který mu poskytl mnoho rad 
ohledně studijní metodiky a bibliografie. S antickou civilizací, především s latinou a řeč-
tinou, se Fr. Sartori seznámil až v lavicích Humanistického gymnázia (lycea) Antonia 
Canovy v Trevisu, které začal navštěvovat v roce 1933. Zde se mu dostalo vzácných uči-
telů, mezi nimiž byl např. klasický filolog, pozdější profesor dě jin antické literatury na 
univerzitě v Cagliari a Turině Antonio Maddalena. Právě on přiblížil zvídavému a pilnému 
studentu různorodý svět starověké kul tury. Po absolvování gymnázia se Fr. Sartori zapsal 
na oddělení klasické filologie Filozofické fakulty univerzity v Padově, kde s přestávkou (od 
roku 1943 do 1945 byl zaměstnán jako důstoj nický čekatel) studoval až do prvních pová-
lečných let. V rámci tohoto studia Sartoriho nejvíce zaujaly starověké dějiny, které před-
nášeli Aldo Ferrabino a Paola Zancan; řeckou literaturu studoval u Manary Valgimigliho, 
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římskou u Concetta Marchesiho, latinský jazyk u Et to ra Bolisaniho a klasickou archeolo-
gii u Carla Anta.1

Na doktora filozofie Franco Sartori promoval 6. února roku 1947. Svou di ser tační práci 
věnoval ústavě klasických Athén (La costituzione di Atene dell’anno 411 a.C.). V příštím 
roce přednášel kla sic kou archeologii na téže univerzitě a pokračoval v činnosti asistenta 
latinské literatury u prof. Pietro Ferrarina. Roku 1949 získal další diplom na historicko-

-filologické škole Benátského kraje (Univerzita v Padově), také mag   na cum laude. Když 
se roku 1949 přestěhoval jeho učitel Aldo Ferrabino do Říma (univerzita „La Sapienza“), 
Ferrabinovo místo zaujal proslulý odborník na antickou kulturu, zvlášť na latinskou epi-
grafiku, Attilio Degrassi.2

Přestože Sartorimu nabízeli cestu k zaměstnanecké kariéře ve Florencii a Turinu, zů-
stal věrný své fakultě. V Padově, rodišti slavného římského historika Livia, Franco Sar-
tori pracoval od roku 1950 jako interní asistent klasické archeologie u prof. Carla Antiho 
a záhy s ním navázal vyni ka jící spolupráci, především v oblasti výzkumu dějin a kultury 
starověkých Athén. Rok poté působil jako učitel starověkých dějin na svobodné vysoké 
ško le společenských věd ve Veroně a také jako pomoc ný učitel latiny a řeč tiny na Huma-
nistickém gymnáziu Tita Livia v Padově a interní asistent sta rověkých dějin u prof. A. De-
grassiho.

Na začátku padesátých let publikuje F. Sartori svou první vědeckou monografii, vě-
novanou krizi roku 411 př. n. l. podle Aristotelovy Athénské ústavy (La crisi del 411 a. C. 
nell’Athenaion Politeia di Aristotele. Padova 1951) a také ústa vám starověkých Italiků 
(Problemi di storia costituzionale italiota. Roma 1953). V první z nich autor provedl kri-
tickou analýzu antické tradice o oligar chickém převratu roku 411 př. n. l. v Athénách. Po-
kusil se o srovnání a vyhodnocení údajů a informací o složení lidového shromáždění, které 
bylo ve svých právech omezeno oligar chickým režimem. V další své práci Sartori podal 
rozbor vývoje městského zřízení v řec kých a oských obcích v jižní Itálii od jejich vzniku až 
po dobu jejich romani zace.3

V roce 1954 Sartori působil i nadále jako vysokoškolský učitel starověkých dějin na pa-
dovské univerzitě a také jako čestný inspektor starožitných pa mátek v provincii Padova. 
Po úspěšném složení státní zkoušky v Římě se stal roku 1955 docentem na padovské uni-
verzitě, kde v letech 1955–1958 před ná  šel řecké dějiny a v letech 1956–1967 také římské 
dějiny. Ve stejné době vychází Sartoriho monografie o hetairiích v athénském politickém 
životě 6.–5. století př. n. l. (Le eterie nella vita politica ateniese del VI e V secolo a. C. Roma 
1957). V této knize se autor zabýval jevem pro Řecko tak spe cifickým, jako je vznik a exi-
stence athénských sdružení (hetai reiai). Právě v Athénách došlo k rozvoji spikleneckého 

1 V jedné ze svých vzpomínek na Alda Ferrabina (Padova e il suo ter ritorio, 17, 2002, 55–56) F. Sartori napsal, 
že po celou dobu byl studentský život v Padově podstatně ovlivněn Ferrabinovým přístupem k antice, jeho vý kla-
dem antických autorů. Nového smyslu nabyla již známá slova a pojmy, např. paideia, eleutheria a civitas. Nové 
pojetí získala také Hérodotova touha po poznání světa a Thúkýdidova bystrost úsudku, Liviova zbožnost a ví ra 
v poslání národa. 
2 S ním Sartori spolu pra coval jako asistent a odborný asistent celých sedm let. Mnoho se od něj naučil a stal se 
jeho důvěrným přítelem (tyto vztahy nezanikly, ani když byl Degras si povolán do Říma jako řádný profesor la-
tinské epigrafiky na univerzitě „La Sapienza“). O Degrassim viz SARTORI, Franco: Attilio Degrassi e epigrafia 
latina (Attilio Degrassi /1887–1969/ a latinská epi gra fie). Relationes Budvicenses, 4, 2005, č. 6, s. 95–103; TÝŽ: 
Attilio Degrassi maestro nell’univerzità di Padova (Attilio Degrassi – profesor univerzity v Padově). Relationes 
Budvicenses 3, 2003–2004, č. 4–5 (Ioanni Burian LXXV), s. 131–137.
3 Obsah a část recenzí na tuto publikaci viz Litora vitae honestae. České Budějovice – Venezia 2006, s. 33–37.
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hnutí, jež zde pod statně ovlivnilo soudní a politický život. Převážně je označováno za je-
den z oligarchických prostředků, ale může být i představitelem demokratických kruhů. Je 
nutné zdůraznit, že tato publikace přinesla Sartorimu nejen kladný ohlas u široké vědecké 
veřejnosti, ale poskytla mu i pevný základ pro peda gogický růst. Roku 1958 se stal profe-
sorem starověkých dějin a od roku 1959 (do roku 1976) byl vedoucím Ústavu starověkých 
dějin na univerzitě v Padově. V le tech 1959–1964 byl také vedoucím Ústavu historických 
studií univerzitního internátu «Don Niccola Mazza» v Padově. Kromě toho, že působil 
jako pro fesor řeckých dějin, byl v letech 1961–1974 vedoucím postgraduálních studií na 
téže univerzitě a v letech 1964–1967 vedoucím letních kurzů a knihovny studentských 
kolejí padovské univerzity v Brixenu/Bressanone.

Roku 1965 se F. Sartori stává doktorem honoris causa univerzity v Be sançonu (Fran-
cie) a od téhož roku až do roku 1967 přednáší řeckou epigrafiku na univerzitě v Padově, 
v příštím školním roce k tomu přibudou přednášky o státních institucích. Stává se čle-
nem správní rady padovské univerzity a čle nem vědecké rady Centra pro studium a do-
kumentaci římské Itálie na uni verzitě v Miláně (1967–1969). Působí i jako učitel řím-
ských dějin na Pe da gogické vysoké škole (1967–1975), jako řádný profesor řeckých 
a řím ských dějin na univerzitě v Padově (1967–1993) i jako lektor dějin starově kého Vý-
chodu na postgraduálním oddělení téže univerzity (1968–1981).4 Předtím si však, roku 
1970, ke svým vyznamenáním připsal další, neméně důležitá: Zlatou medaili padovské 
univerzity za zásluhy a roku 1971 Zlatou me daili za zásluhy o její prorektorát. Čtyři roky 
poté získal od nadace Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. v Hamburku zlatou Mon taigneovu 
medaili za výjimečné zásluhy o rozvoj spolupráce mezi univerzitami v Innsbrucku a Pa-
dově při vzdělávání učitelů z jižního Tyrolska se zřetelem ke kulturnímu rozvoji smíšeného 

4 Začátek 70. let byl pro F. Sartoriho i nadále naplněn prací a byl stejně bo hatý na úspěchy jako roky předešlé. 
V letech 1970–1971 se stává prorektorem Uni verzity v Padově, v letech 1970–1972 se vrací k vedení letních 
kurzů a kni hov ny téže univerzity v Brixenu. V letech 1971–1987 působí jako vedoucí Byra pro kul turní vztahy 
padovské univerzity v jižním Tyrolsku. Od roku 1971 před náší řím ské dějiny na speciálních kurzech suplentů 
na jihotyrolské střední škole v rámci dohody mezi univerzitami v Innsbrucku a Padově. Roku 1973 byl do konce 
ředitelem těchto kurzů (jeden rok na nich jako hostující profesor působil také docent Jan Burian). 

Franco Sartori (1922–2004),  
italský historik antiky a vysokoškolský pedagog.  
Foto archiv autora
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ně mecko-ital ského obyvatelstva. Tato medaile je udělována od roku 1975 a F. Sar tori se 
stal jejím prvním nositelem.

Téhož roku vyšla další monografická práce Sartoriho o interpretaci Eu po lidova úryvku 
týkajícího se athénského veřejného života koncem 5. stol. př. n. l. (Una pagina di storia 
ateniese in un frammento dei «Demi» eupolidei, Roma 1975). V tomto pojednání autor 
provedl revizi Eupolidova zlomku, ve kterém básník napadá demagoga a kariéristu oli-
garchického režimu z roku 411 př. n l. (přes nejrůznější pokusy moderních ba datelů se 
nepodařilo zjistit jeho jméno).

Sedmdesátá až devadesátá léta minulého století byla pro profesora F. Sartoriho nepo-
chybně dobou tvůrčího vzestupu, dobou nejrůznějších výz kumů a bádání jak na poli vě-
dy, tak i pedagogické činnosti. Vždy se jim vě noval velice důsledně a s tvůr čím elánem. 
Za svou vynikající práci, ohromný přínos italskému školství a vědě o antickém starověku 
získal vyznamenání nejen od četných insti tucí a úřadů tuzemských, ale i zahraničních.5

V badatelské práci F. Sartoriho zaujímá významné místo historie před římské Itálie, ze-
jména široce sledovaná problematika řeckých kolonií na Sicílii a v jižní Itálii, jejich vztahů 
k místnímu obyvatelstvu a postupná ro manizace obyvatel Apeninského poloostrova. Vý-
sledky této své vědecké čin nosti uveřejňoval F. Sartori v řadě menších studií. K poctě au-
torových sedm desátin vyšly tyto příspěvky v souborném vydání, jež redigovali M. Capozza, 
L. Braccesi a E. Buchi a vydali pod symbolickým názvem Dall’Italía all’Italia (1–2. Pa-
dova 1993). Do tohoto díla jsou zahrnuty články z nejrůz něj ších dob. První svazek je vě-
nován otázkám politických a sociálních institucí staro věkého Řecka a Sicílie, ve druhém 
jsou publikovány studie týkající se roma nizace severovýchodní části Itálie, kde se narodil 
a vy rostl sám autor.6

Prof. Franco Sartori vynikl i jako člen mnoha vědeckých a kulturních institucí: Gali-
leovy Akademie v Padově, Aka de mie dei Concordi v Rovigu, Zemědělské Akademie ve 
Veroně, Akademie degli Agi  ati v Roveretu, Aka demie v Athénách, Chor  vatské Akademie 
v Záhřebu, Rakous ké Akademie ve Vídni, Papežské archeologické Akademie, Benátského 
ústavu věd, lite ra tury a umění, Německého archeologického ústavu v Berlíně, Insti tutu 
etruských a italických studií ve Florencii, Sicilského ústavu antic kých dějin v Palermu, 

5 Roku 1978 obdržel od rakouského spol kového prezidenta za úspěchy ve své badatelské činnosti Čestný kříž za 
vědu a umění I. třídy. Kromě toho, že byl roku 1980 vyznamenán medailí Kopernikovy uni ver zity v Toruni, zde 
byl roku 1985 poctěn udělením doktorátu (doctor ho noris cau sa). Roku 1982 byl poctěn Velkým tyrolským kří-
žem, roku 1987 Křížem I. třídy za zásluhy Spolkové republiky Německo a roku 1992 čestnou medailí od města 
Bre ssanone. 
6 Pro představu o záběru jeho bádání přibližuji obsah 1. svazku (v závorkách jsou uvedeny stránky): Bibliografia 
di Franco Sartori (s. XVII–XXXV); Antichi insediamenti greci nell’Occidente mediterraneo (s. 3–23); Il problema 
storico di Sibari (s. 25–45); Riflessioni sui regimi politici in Magna Grecia dopo la caduta di Sibari (s. 47–84); 
Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a. C. (s. 85–122); Rapporti delle città italiote con 
Atene e Siracusa dal 431 al 350 a. C. (s. 123–144); Agrigento, Gela e Siracusa: tre tirannidi contro il barbaro 
(s. 145–167); Sulla DYNASTEIA di Dionisio il Vecchio nell’opera diodorea (s. 169–233); Città e amministrazione 
locale in Italia meridionale: Magna Grecia (s. 235–272); Società e diritto nelle Tavole greche di Eraclea lucana 
(s. 273–288); Dediche e Demetra in Eraclea lucana (s. 289–306); Ancora sulle dediche a Demetra in Eraclea lu-
cana (s. 307–318); Demetra Pampanon in Eraclea di Lucania? (s. 319–321); Appunti di storia siceliota: la costitu-
zione di Tauromenio (s. 323–347); Costituzioni italiote, italiche, etrusche (s. 349–380). La Magna Grecia e Roma 
(s. 381–423); Le città italiote dopo la conquista romana (s. 425–466); Proagori in città siceliote (s. 467–479); 
Le dodici tribù di Lilibeo (s. 481–502); I praefecti Capuam Cumas (s. 503–531); La legge Petronia sui prefetti 
municipali e l’interpretazione del Borghesi (s. 533–545); Le condizioni giuridiche del suolo in Sicilia (s. 547–580). 
Suburbanitas Siciliae (s. 581–592); Italie et Sicile dans le roman de Xénophon ď Éphèse (s. 593–620). Il commune 
Siciliae nel tardo impero (s. 621–633); Italia e Italici nell’età romana repubblicana (s. 635–646).
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Institutu cír kev ních dějin v Padově, Zastupitelstva historiků Benátské ob las ti, Univerzity 
v Tre visu, Spo lečnosti trentinských studií historické vědy, Na dace Lorenza Vally, Istrijské 
archeologické a historické společnosti, Ital ské asociace klasické kultury.

Směry jeho vědeckých bádání jsou mnohostranné, stejně jako jeho ve řej ná činnost. 
Jsou to především politické dějiny starověkých Athén v době klasické, attické divadlo 
a dramaturgie jako zrcadlo historických udá lostí (Ai schylos, Eupolis a Aristofanés), 
Athény mezi Makedonií a Egyptem do doby Kremónidovy, Velké Řecko a antická Sicílie 
(dějiny, místní reálie a vztah k Řecku a Římu, problém ro manizace), Platón jako poli-
tický myslitel a autor Ústavy, Regio Decima v systému římské říše s přihlédnutím k Ve roně 
a Padově, Historia Augusta a Benátsko (problémy hodnověrnosti), Univerzita v Padově 
a Evropa a jižní Tyrolsko jako střet rozporů a místo do hod. Je znám i jako talentovaný 
překladatel Platóna.

V roce 1996 odešel profesor Franco Sartori de iure do důchodu. Ale ne odložil pero a ne-
rozloučil se ani se studenty, ani s kolegy, ani s antikou. Již v příštím roce pokračoval ve 
výuce řeckých a římských dějin na univerzitě v Padově a do roku 1999 působil jako externí 
odborník doktorandského studia v oboru sta ro věkých dějin na římské univerzitě Tor Ver-
gata. Za svou neutuchající ener gii a mnohostranné obohacení světové a zejména italské 
vědy o antickém sta ro věku získal v prosinci roku 2003 čestnou medaili města Padova.

Prof. Fr. Sartori byl velkým bibliofilem. Jeho padovská knihovna byla tak bohatá, že by 
se s její pomocí dala napsat nejedna doktorská práci. Prof. Sartori byl velkým příznivcem 
české vědy o antice, a to jako člen redakce časopisů Athene e Roma a Relationes Budvi-
censes. Rád pomáhal všem, kdo o takovou pomoc stáli. Jeho životní krédo je vyjádřeno 
v názvu příspěvku: chovat se důstojně, tvrdě pracovat, jiným pomáhat, s každým se snést 
a o sobě mlčet. Takového jsem profesora Franca Sartori doopravdy znal. Nyní, když od 
nás odešel, latinské přísloví non moriuntur, sed orientur snad nejlépe vystihuje fenomén 
(jménem) Franco Sartori. Ne náhodou se ještě za svého života dočkal vydání své úplné 
bibliografie (tiskem i v podobě CD-ROM)7, řady Festschriftů8 a originálního sborníku 
vzpomínek na svou tvorbu vydaného Sartoriho přáteli a žáky.9 Je to však pouhý začátek 
zhodnocení jeho díla. Díla, které je velkým a pevným přínosem do italské i evropské vědy 
o antice. 

7 LISOVÝ, Igor: Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia. České Budějovice 20021, 20032 (CD-ROM). 
Srov. BURIAN, Jan: Franco Sartori. Relationes Budvicenses, 2, 2002, č. 3, s. 194–196; BURIAN, Jan – LI-
SOVÝ, Igor: Franco Sartori. In: Z dějin vědy o antickém starověku, 1 : Antická civilizace v obraze vědeckého a umě-
leckého zpracování. Praha 2004, s. 67–77.
8 Srov. ERKOS : Studi in onore di Franco Sartori a cura del Dipartamento di Sienze delľUniversià di Padova. Pa-
dova 2003 (srov. recenze J. Buriana v Menerva, 6, 2004, č. 7, s. 124–126); La Società di studi Trentini a Franco 
Sartori. Studi Trentini di science storiche, Sezione prima, 82, 2003 (rec. J. Burian v Relationes Budvicenses, 3, 
2003–2004, č. 4–5, s. 197–198). 
9 LISOVÝ, Igor – LANZA, Letizia (eds.): Litora vitae honestae (Břehy ctihodného života) : Disputationes de 
magistro nostro, collega et amico, professore Franco Sartori (1922–2006). České Budějovice – Venezia 2006. 
Z jeho obsahu BASSIGNANO, Maria Silvia: Amicus verus multorum hominum : Franco Sartori (1922–2004), 
s. 10–15; GABBA, Emilio: Franco Sartori in memoriam, s. 19–20; BIASI, Tiziano: In memoria di Franco Sartori, 
s. 21–23; LANZA Letizia: Per Franco Sartori, a memoria eterna, s. 25–29; OLIVA, Petr: Alexander der Große 
und die kleinasiatischen Griechen, s. 57–62; DE FINIS, Lia de: Franco Sartori, ritratto di un maestro, s. 67–75; 
RUGGERA, Fauro Rossi: La cultura al servivenza : La paziente opera del prof. Franco Sartori a Bressanone 
e in Alto Adige, s. 76–80; BURIAN, Jan: Franco Sartori – Amicus certus in re incerta cernitur, s. 81–85; GA-
LASTRI, Daniela Pellegrini: In memoria di Franco Sartori, s. 86–88; ZALIN, Giovanni: Spunti e problematiche 
economico-sociali nella storiografia di Franco Sartori, s. 107–114; LONGO, Oddone: Ricordo di Franco Sartori, 
s. 115–118; LISOVÝ, Igor: Non omnis moriar, s. 119–121.
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