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Edice BILINGUA je nový vydavatelský projekt Jednoty klasických 
filologů, nejstaršího českého filologického spolku (byl založen roku 
1868). Jeho cílem je zpřístupnit důležité řecké, latinské a další texty 
co nejširšímu spektru českých čtenářů, od studentů gymnázií přes 
jejich učitele, vysokoškolské studenty různých oborů (filologických, 
historických, filosofických a teologických, uměnovědných…) až po 
odborníky a další poučené čtenáře se zájmem o literární a kulturní 
dějiny. Inspirací pro vznik edice byly podobné ediční počiny zahraniční, 
např. řada Reclam v Německu nebo Collection Budé ve Francii. Jednotlivé 
svazky by měly sestávat z fundované předmluvy, originálního textu 
převzatého z dobré edice, kvalitního českého překladu a řádkového 
komentáře. 

První svazky budou věnovány antickým dílům v řečtině a latině, 
do budoucna se počítá také s řadou medievistickou (latinskou i ve 
středověkých národních jazycích), byzantskou, novolatinskou,  
případně dalšími. 

Ambicí celého projektu je přispět k naplňování jednoho ze základních 
smyslů existence Jednoty klasických filologů – totiž role prostředníka 
mezi odborníky, kteří se zabývají řeckolatinským (nebo jiným) kulturním 
dědictvím, a širší veřejností. 
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Svazek I 
Alkmán, PARTHENEION Z LOUVRU 
Úvodní studie, překlad a komentář Robert Roreitner

Alkmánovo Partheneion z Louvru, vytvořené ve Spartě zřejmě na sklonku 
7. století př. Kr., je jedním z nejtajemnějších básnických textů starověkého 
Řecka. Na stovce jen neúplně dochovaných veršů doprovází básník, hudebník 
a choreograf neznámého původu skupinu dívek během rituálu, v němž mají 
snad překročit práh dospělosti. Od papyrového nálezu v roce 1855 byl tento 
po mnoho staletí ztracený text podroben intenzivnímu zkoumání, kterému však 
dodnes úspěšně vzdoruje: o mytickém pozadí i o podobě rituálu se z básně 
samotné dovídáme jen málo a zkušenost ukázala, že možných způsobů, jak jejich 
smysl rekonstruovat, existuje celá řada;  záhadou zůstává také identita bohyně 
(Áótis), k níž se dívky Partheneia obracejí. Alkmánův text však dodnes právem 
přitahuje pozornost nejen filologických dobrodruhů toužících rozlousknout 
některou z jeho mnohých hádanek. Jedná se o zdaleka nejvýznamnější 
z dochovaných příkladů řecké sborové lyriky před Pindarem (tj. za první dvě 
staletí vývoje tohoto specifického žánru). Papyrus nalezený na egyptské poušti 
zároveň nabízí letmý pohled na velmi nečekanou a téměř zapomenutou stránku 
života archaické Sparty. Alkmánovy verše ale navzdory přísným metrickým 
pravidlům, torzovitosti díla a jeho sepětí se zvyklostmi společenství tak 
odlišného od těch, která známe, dokáží také promlouvat, jako by byly napsány 
včera.

Řecký text a překlad Partheneia z Louvru je doplněn studií, která čtenáře 
postupně uvádí do diskusí o hlavních otázkách Alkmánova textu, a dále 
podrobným komentářem k jednotlivým veršům. Připojen je také první český 
výbor z dalších dochovaných fragmentů Alkmánova díla.

Robert Roreitner je absolvent filosofie (2012) a starořečtiny (2014) na 
Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od r. 2014 doktorand  
na Filosofické fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně.

Připravujeme – svazek II
Lucius Annaeus Seneca, DE OTIO / DE TRANQUILITATE ANIMI
Úvodní studie, překlad a komentář Edita Wolf

Spis De tranquillitate animi, snad předcházející spisu De otio, se snaží nabídnout 
cestu od neklidu, jehož popis předznamenává popis acedie Jana Kassiána 
a Baudelairovo ennui, k dosažení trvalé vyrovnanosti, k nalezení rovnováhy mezi 
společenskostí a samotou.

De otio lze číst v návaznosti na předchozí spis. Představuje Senekovo 
přepracování tradičního římského rozdělení na otium a negotium, tedy čas 
věnovaný činnosti ve prospěch státu a čas věnovaný soukromým záležitostem. 
Senekovo pojetí otia ilustruje změnu v římské společnosti, ale sehrálo také 
významnou roli později – vychází z něj totiž svatý Augustin ve svém pojetí 
rozdělení života na vita activa a vita contemplativa. 


