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římských osobností“ - 
původní i rozšířená verze 
jako doplněk při studiu latiny 
BOHUMILA MOUCHOVÁ (Praha)

V nedávné době vyšel ve Francii nevelký soubor biografii od anonymního 
autora ze 4. století Liber de viris illustribus nebo De viris illustribus {DVI),' 
který vydala Monique Bouquet z univerzity Rennes 2 v úpravě vhodné pro vý
uku latiny? Obsahuje 86 krátkých kapitolek pojednávajících nejen o význam
ných Římanech královské a republikánské doby, nýbrž i o několika historic
kých postavách z mimořímského světa; najdeme tu také portrétek Cloelie, 
Kleopatry i krátké zmínky o Lucretii a Vestálce Claudii. Je to jeden z několi
ka málo dochovaných římských souborů, které nesly oblíbený název De viris 
illustribus. Stejný titul měly biografie sepsané Comeliem Nepotem, z nichž se 
zachovala jen malá část, dále Suetoniovy životopisy básníků, rétorů, historiků, 
filologů a řečníků, z nichž zůstal pouze předposlední oddílek a úvod k posled
nímu. Ve 4. století převzali štafetu na této dráze křesťanští spisovatelé, takže 
týž titul má známé dílo Jeronýmovo, první dějiny křesťanské literatury, a poté 
dílka dalších tvůrců pokračujících v jeho tradici.’

Knižní verze DVI vydaná Bouquetovou obnáší na 128 stranách předmlu
vu, latinský text a zrcadlový překlad, jmenný rejstřík a instrukce k využití 
CD-ROMu, který je vložen do knihy. Podoba latinského textuje dílem M. Fes- 
tyho. Ve srovnání s Pichlmayrovým vydáním DVI v Bibliotheca Teubneriana'' 
je text změněn na řadě míst,’ ale protože nejde o vydání s kritickým apará-

' Český překlad B. Mouchové in: Eutropius - Festus, Stručné dějiny Říma, Pra
ha, Arista - Basel - Maitrea 2008.

Monique Bouquet (trad. ). De viris illustribus urbis Romae, CRDP de Bretagne 2005.
’ Prvními články v tomto řetězu jsou Gennadius z Marseille (druhá polovina 5. sto

letí), Isidor ze Sevilly (asi 560-636) a Ildefons z Toleda (asi 607-667).
■* Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesoribus. Praecedunt Origo gentis Romanae 

et Liber de viris illustribus urbis Romae, subsequitur Epitome de Caesoribus. Recen
suit Fr. Pichlmayr. Addenda et corrigenda collegit et adiecit R. Gruendel, Lipsiae 1961.

’ Jde nejen o drobnější změny v ortografii a malé rozdíly v interpunkci, ale i o řadu 
podstatnějších úprav. Některé jsou ve srovnání s Pichlmayrovou edicí přínosem. 
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tem, nelze hodnotu změn spolehlivě posoudit. Nové kritické vydání DVÍ pat
ří stále mezi desiderata.®

V úvodu řadí Bouquetová portrétky DVÍ ke genus laudativum a pokládá 
je vzhledem k jejich struktuře za blízké náhrobním elogiím a nápisům na so
chách, jejichž páteří, stejně jako portrétků v DVI, je cursus honorum popiso
vané osobnosti. K této charakteristice lze dodat, že styl medailonků je mnoh
dy blízký stylu elogií, která byla umístěna na podstavcích soch významných 
Římanů na Augustově font v Římě a která se dochovala ve velmi fragmentár- 
ní podobě v Antiu.’ Pasáže DVI s řetězem krátkých, hutných samostatných vět 
nebo souřadných, asyndeticky spojených souvětí se slovesem v závěru vět ná
padně připomínají styl některých nápisů.

Při určování charakteru DVI je však třeba brát v úvahu několik dalších fak
torů. Jednotlivé osobnosti, jejich vlasmosti a činy jsou podány tak, že římský 
čtenář byl a dnešní čtenář je schopen je hodnotit jako vzorné, nebo méně pří
kladné, anebo až zavrženíhodné jedince, ať už je hodnocení vyjádřeno přímo 
slovně, nebo vyplývá z charakteru činů a životní dráhy. A protože medailonky 
jsou v podstatě - až na určité výjimky - řazeny chronologicky, vnímal je je
jich čtenář jistě jako výseky z římských dějin viděné prostřednictvím význač
ných osobností, které je spoluvytvářely. Ačkoli nikde v DVI není zmínka o po
slání tohoto dílka, představovaly v době svého vzniku most spojující tehdejší 
přítomnost s minulostí, která byla stále živá, a to do té míry, že si autor mohl 
dovolit podat čtenáři o osobnostech velmi zhuštěnou informaci.

Pro uživatele nedávno vydané knížky M. Bouquetové je především zajíma
vé uspořádání informací na přiloženém CD-ROMu. Když jej otevře, může si 
nejen přečíst, ale i poslechnout příslušnou kapitolu čtenou restituovanou vý
slovností i s elizemi a vázáním. Na dalším listu CD-ROMu může srovnávat la
tinský text s francouzským překladem, nebo jej přeskočit a přejít hned na ná
sledující list, na jehož jedné straně je znovu text kapitoly a na druhé začíná ko
mentář. Struktura komentáře je dána charakterem DVI a přizpůsobena úrovni 
uživatelů, jimiž mohou být jak gymnazisté, tak studenti romanistiky či začína
jící historici a latinisté.

Již při pouhé četbě DVIýe místy zřejmé, že neznámý pozdněantický autor 
čerpal z obsáhlejší předlohy, ale že některé údaje ze svého pramene vypouštěl 
takovým způsobem, že zatemnil původní souvislosti a dopustil se i věcných 
omylů. Někteří badatelé se domnívají, že jako předloha posloužily autorovi
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® Podle poznámky M. Festyho v článku A propos du Corpus Aurelianum: á la re
cherche des legons du Codex Metelli perdu, in: Pallas 41, 1994, 122, pozn. 24, připra
voval novou edici Paul M. Martin.

’ Tato elogia byla někdy pokládána za přímý pramen DVI, naposledy L. Bracce- 
SIM, Introduzione alDe viris illustribus, Bologna, Patron 1973.
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DVÍ životopisy, které sepsal propuštěnec císaře Augusta, bibliotékář veřejné 
knihovny na Palatinu C. lulius Hyginus,® jiní navrhují jako pramen druhé vy
dání životopisů Cornelia Nepota, a to těch, které se nedochovaly.’

Na začátku komentáře ke každé kapitolce je obecná charakteristika posta
vy, o níž se právě pojednává. Tento úvod je poměrně stručný, ale další odka
zy vedou zájemce k oddílům nabízejícím ještě detailnější vysvětlení. Výklad 
je zpravidla založen na porovnávání zpráv různých autorů citovaných v pře
kladu, ať jde o autory řecké nebo latinské, a je dostatečně obsáhlý i instruk
tivní. Kromě toho jsou v latinském textu červeně nebo zeleně vyznačena jmé
na osob nebo míst i výrazy týkající se římských reálií, zejména náboženství, 
státního zřízení a práva, k nimž je možno vyhledat bližší poučení. Vzhledem 
k charakteru dílka, pojednávajícího o řadě osobností, jejichž životy se prolí
naly (Pompeius, Caesar, Cicero apod.) a jejichž kariéry byly při vší rozdílnos
ti obdobné, je takové řešení velmi vítané, zejména když se čtou z DVI pouze 
některé medailonky, což je nanejvýš pravděpodobné. Geografické údaje jsou 
spojeny s odkazy na atlas, který je k dispozici přímo na CD-ROMu.'®

Toto pozdněantické dílko, které bylo čteno na francouzských středních ško
lách ještě v 18. století, se rozhodla M. Bouquetová zpřístupnit tak, aby se opět 
četlo a užívalo v nové podobě a za dostupnou cenu."

Na sklonku 18. století bylo totiž ve Francii nahrazeno jiným dílem s po
někud rozšířeným názvem De viris illustribus urbis Romae a Romulo ad Au
gustum, které poté sloužilo při výuce latiny po více než 150 let, jak tvrdí fran
couzský spisovatel a latinista Jacques Gaillard, jeho novodobý editor a pře
kladatel.'^ Autorem zmíněného textu byl abbé Charles-Frampois Lhomond 
(1727-1794),'® který vystudoval teologii na Sorbonně, byl učitelem na collěge

* Zejména P. L. SCHMIDT, RE, Supplementband 15, s. v. Aurelius Victor, col. 1636 
nn. Hyginovo dílko se nezachovalo; podle Gellia, který z něj cituje (1,14,1) mělo název 
De vita rebusque inlustrium virorum.

’ L. Braun, Zur Quelle des Florus, des Ampel ius und des „Liber de viris illustribus ", 
in: Würzburger Jahrbücher für Altertumswissenschaft 31, 2007, 169 nn.

'“ Počet odkazů na jednotlivé reálie dosahuje u Caesara čtyřicítky, u Viriatha je jich 
celkem jedenáct. Výhodou tohoto typu komentáře je, že poslouží dobře začátečníkům, 
ale nezdržuje pokročilé.

’* V současnosti se zabývá DVI ve Francii kromě Bouquetové, jejíž hlavní cíl je di
daktický, i historička M.-P. Amaud Lindetová a její úvod, překlad a komentář k DVI 
jsou k dispozici v Bibliotheca Augustana (www.hs-augsburg.de/~Harsch/augustana).

" Abbé Lhomond, De viris - Les Grands hommes de Rome, Arles, Actes Sud 1995, 
s. 5. Ve skutečnosti tomu bylo na některých, zejména církevních školách déle, takže D VI 
četli (podle ústního sdělení) žáci narození r. 1930 i roku 1955.

" Jako rok vydání uvádí 1779 HOEFER, s. 86 (viz zde v pozn. 15), Gaillard (viz 
zde pozn. 12), s. 5, Ruiz Vila (viz zde pozn. 23). Nejstarší exemplář s datem vydání 
1796 je z blízkých knihoven v Bayerische Staatsbibliothek.
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Cardinal-Lemoine v Paříži při Sorbonně a vyučoval latinu v šesté, tj. z našeho 
hlediska první a začátečnické třídě, jedenácti- až dvanáctileté žáky. Považo
val tuto opomíjenou třídu za tak důležitou, že odmítal kariémí postup a zůstal 
jí věrný dvacet let. Věnoval se také tvorbě elementárních učebnic, a to latiny 
(1779)"* i francouzštiny (1780). Obě napsal jako zkušený praktik, a proto byly 
velmi jednoduché a srozumitelné, takže byly vydávány znovu a znovu a Lho
mond si jimi získal ve své době reputaci, ačkoli o ni neusiloval.'®

Lhomondovo dílko De viris illustribus představovalo podle autorových 
slov přípravu na četbu latinských originálů, která začínala v páté třídě (z naše
ho hlediska druhé) Nepotem, Vergiliem a Ovidiem. Pro informaci dodejme, že 
ve čtvrté třídě byl na řadě Eutropius a Aurelius Victor, ve třetí Caesar, ve druhé 
Sallustius a Florus, v poslední Livius; Cicero byl čten průběžně.'® Abbé Lho
mond se rozhodl využít pro text, který sepsal, látku z římské historie, ale spí
še než souvislým líčením úseků římských dějin chtěl zaujmout žáky portréty 
osobností, které hrály v římském politickém životě důležitou úlohu. Jako vzor 
a odrazový můstek mu posloužily právě pozdněantické biografické medailony 
DVI, ačkoli se o tom nezmiňuje, což mu Bouquetová nezapomněla vyčíst. Při 
řazení portrétů zachoval zhruba chronologický sled, jak to učinil i jeho staro
věký předchůdce, ale ani jeden, ani druhý jej v několika případech nedodrže
li. Některé portréty z původních DVI eliminoval, mezi nimi především neřím- 
ské osobnosti Hannibala, Hasdrubala, Antiocha, Mithridata,” Viriatha a Kleo
patru, dále i některé důležité římské postavy'® a také celou řádku méně důleži
tých,'’jejichž životopisy nebyly pro jeho účel zajímavé, a jiné dodal navíc.®“
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” V ČR je k dispozici vydání z r. 1817, které pořídil Charles Constant Le Tellier 
(Lyon chez Theodore Pitrat).

'’ Pro začátečníky v latinské četbě sepsal také účelnou a jednoduchostí se vyznaču
jící Epitome historiae sacrae (1784). Nedávno bylo toto dílko znovu vydáno ad usum 
discipulorum podle metody H. H. 0rberga, tj. se stručnými, jednoduchými a návod- 
nými latinskými vysvětlivkami a rozmanitými, přitažlivými, snazšími i méně snadný
mi cvičeními a úkoly (Caroli Francisci Lhomond, Epitome historiae sacrae brevi 
Christi vitae narratione addita. Integrum opus ad usum discipulorum edidit Robertus 
Carfagni paucissimis verbis mutatis, Montella 2009 [Edizioni Academia, Vivarium no
vum]). Lhomond byl kromě toho autorem ještě dalších spisů náboženského charakteru. 
Pro informaci o Lhomondově životě je lépe sáhnout ke starším encyklopediím, např. 
J. Ch. F. Hoefer, Nouvelle biographic générale, t. 31, Paris, Firmin-Didot 1860, 84 n.

To alespoň vyplývá z Gaillardových slov (viz zde pozn. 12), s. 9 n.
” Nicméně však o nich pojednal v medailonech osobností, jejichž osud byl s nimi 

spojen.
Appia Claudia Caeka DVI 34, Lucia Apuleia Satumina DVI Ti, Lucia Cornelia 

Cinnu DVI 69, Gaia Cassia Longina DVI 83, Marka Antonia DVI 85.
” V celkovém počtu čtrnácti.
“ V počtu sedmi.
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Lhomond se nemohl spokojit ani s malým rozsahem dílka, které jej inspiro
valo, ani s jeho telegrafickým textem, a proto portréty tu více, tu méně rozšířil. 
Vůbec si nečinil nárok na originalitu a jeho životopisné medailony římských 
osobnosti lze označit za kompiláty - to ostatně přiznává i on sám.^' Jak praco
val, je dobře patrné na méně rozsáhlých portrétech, mezi něž patří vyprávění 
o vícenásobném konzulovi ze 4. stol. př. Kr., hrdinovi války Římanů se Samni- 
ty Gaiu Papinovi Cursorovi. I když jde o historickou postavu, tvoří jádro por- 
trétku legendární vyprávění o jeho sporu s velitelem jízdy Quintem Fabiem 
Rullianem Maximem, který v jeho nepřítomnosti svedl bitvu se Samnity v roz
poru s jeho rozkazem. Takové porušení kázně a jeho řešení zaměstnávalo Ří
many vícekrát a v tomto případě neskončilo exemplárním trestem známým 
z vyprávění o Titu Manliovi Torquatovi. Lhomond se na začátku příběhu opřel 
o DVI a po stránce gramatické upravil méně jasné znění původního textu, aby 
bylo lépe srozumitelné. A protože z příběhu zůstala v DVJ pouze kostra, doplnil 
jej větami z obsáhlého Liviova vyprávění (VIII 29-30), které pak pospojoval 
v jednoduchý text. Sice se v něm už vyskytují participia, gerundivum, akuz. 
s inf., abl. abs., cum historicum, věta obsahová, ale věty jsou poměrně krátké, 
takže tento životopis nepatří mezi obtížné. Látkově bohatší a delší biografie 
jsou poměrně náročné, přesto však „méně namáhavé“ než Liviovy dějiny.

Podobně postupoval Lhomond i u rozsáhlejších a detailnějších portrétů, 
jako u Scipiona Staršího, kde využil hlavně Livia a doplnil jej epizodami pře
vzatými z Valeria Maxima. Jinde čerpal z Velleia Patercula, Suetonia, Flora 
i Macrobia, mezi Řeky z Plútarcha i Diona Cassia. Pokud začali jeho mladič
cí žáci číst celé dílko hned po absolvování základního kurzu gramatiky, mu
seli mít už dobré znalosti latiny.Lhomondovi však zdaleka nešlo jen o „vý
uku“ jazyka a o znalosti římské historie, jeho hlavním cílem bylo formování 
charakteru dětí způsobem, který by odpovídal jejich věku.

M. Bouquetová se dívá na Lhomondovo dílko spíše úkosem a dává jedno
značně přednost původním portrétkům v DVI pro jejich autentičnost a zejmé-

Vzhledem k věku žáků a jejich znalostem dával Lhomond přednost působivé struč
né a živé přímé řeči před nepřímou a jednodušším souvětím, někde upravoval i slovo
sled originálu. Jeho latina však neušla kritice a jeden z vydavatelů jeho dílka, L. Duval 
(Hachette 1891), některé jeho věty opravoval, jak píše Galliard (viz pozn. 12), s. 14.

Francouzský spisovatel Marcel Pagnol (1895-1974), který začal s latinou v 6. tří
dě a který přiznává, že si tehdy vůbec nevěděl rady s deklinacemi a konjugacemi, četl 
Lhomondovy DVI v 5. třídě, jak píše ve svých vzpomínkách Čas tajemství a Čas lásek 
(česky vyšly pod názvem Jak voní tymián). V pozdějších letech se zřejmě z DVÍ četly 
jen některé portréty, jak je patrné z toho, že v roce 1958 vydal v Liege A. Tomsin slovní
ček a komentář pouze k šesti krátkým z nich - Vocabulaire et commentaire grammatical 
de Lhomond De viris illustribus: vies choisies: IX, X, XI, XII. XVII etXX ál ’usage des 
élěves de cinquiěme.
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na proto, že o osobnostech římské historie píše autor, jehož pojetí světa bylo 
stejné jako jeho postav, na rozdíl od křesťanského pojetí abbého. Lhomond si 
však - stejně jako pozdněantické DF7- zaslouží hodnocení v dobovém kontex
tu a v souladu se zaměřením svých DVI k širším pedagogickým účelům a po
tom obstoji mnohem lépe.“ Obě díla celá, ale ve výuce spíše jenom jejich čás
ti, tak mohou najít své čtenáře i dnes.

Dodejme ještě, že tato Lhomondova knížka nezůstala omezena na Fran
cii, užívala se také v Belgii a Švýcarsku i v Rusku. V Německu ji pro gymná
zia upravil E. C. Holzeri“' a také zde se dočkala řady vydání. Postupem doby 
však téměř zapadla, i když zájem o ni úplně nezmizel, a v ZS 2007 se stala 
i předmětem výkladu v semestrovém prosemináři na univerzitě v Mannheimu:
Die römische Geschichte im Lichte der Historiographie des 18. Jhs.: Ch.-Fr. 
Lhomond (1721-1794) und seine antiken Quellen.

Při výuce lze latiny lze využít některé životopisné portrétky jak v původ
ní pozdněantické verzi, tak v Lhomondově přepracování F K nim však lze ješ
tě - ovšem u pokročilých - připojit životopisy nebo výňatky ze životopisů ně
kterých osobností římské historie v podání Francesca Petrarcy. Geneze Petrar- 
cova díla D17 byla velmi složitá,jakvyložil v úvodu kritického vydání G. Mar- 
tellotti,^^ o jehož závěry se opírají následující badatelé. Učinil tak v zrcadlo
vém vydání“ i S. Ferrone, překladatel DVI do italštiny, a v úvodu stručně vy
líčil osudy Petrarcova díla za jeho života i po smrti. Petrarca pracoval na Dř7 
přerušovaně snad od r. 1338, rozšiřoval je, měnil název, ale nikdy je nedokon
čil, i když jeho okolí naléhalo a Karel IV. si přál, aby mu je věnoval.^® Původní
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“ JOSÉ Manuel Ruiz Vila, Fuentes historiográficas latinas del De viris illustribus 
urbis Romae a Romulo ad Augustum (1779) de Charles Franfois Lhomond, in: Cuad. 
Filol. Clás. Estudios Latinos 16, 1999, 423-448, který se zabývá prameny medailonků 
z královského období, srovnává Lhomondův záměr s Orbergovým (má zřejmě na mysli 
2. dil jeho učebnice Lingua Latina per se illustrata, Roma aeterna. Domus Latina Gre- 
naa 1998, ale jen tu část, která se zakládá na latinských historických textech).

Urbis Romae viri illustres a Romulo ad Augustum von Lhomond. Überarbeitet und 
mit einem Wörterbuch versehen von C. HOLZER. Stuttgart 1885.

“ Text Ize online nalézt např. na www thelatinlibrary.com/lhomond.viri, ale i jinde. 
F. Petrarca, De viris illustribus, ed. erit. Guido Martellotti, vol. L, Firen

ze, Sansoni 1964.
“ F. Petrarca, De viris illustribus, přel. Silvano Ferrone, Firenze, Le lettere (Ediz. 

nazionale delle opere di Francesco Petrarca), s. a.
Největši změny však dílo doznalo po Petrarcově smrti, když je vydal Lombar

do della Seta, připojil k němu další životopisy ze své vlastní dílny, Petrarcův text místy 
upravil a někde jej při svých úpravách ani nepochopil. Časem se dokonce stalo, že ži
votopisy jím přidané byly považovány za Petrarcovy. Historie vzniku díla by nemuse
la být líčena tak podrobně, kdyby se čtenář starých tisků nesetkával s různými verzemi 
Petrarcových D VI, jimiž může být přiveden do mírných nesnází.
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Petrarcova verze měla zahrnovat významné římské osobnosti od Romula k cí
saři Titovi - jejich však jen 23 od Romula po Catona Staršího nejrozsáhlej
ší měla obsáhnout i biblické postavy a končit měla císařem Trajánem. Petrarca 
skutečně vytvořil některé životopisy biblických postav” a poté ještě velmi roz
sáhlý Caesarův portrét. Když jej pak vyzval Francesco da Carrara, aby svými 
životopisy vytvořil pendant k Šala dei Giganti v Padově, shromáždil do jedno
ho celku jak 23 životopisů DVI, tak dvanáct dalších i Caesarovu biografii a na
zval tento soubor Quorundam illustrium virorum et clarissimorum heroum epi- 
thoma. Nato se pustil ještě do další verze nazvané Compendium, ale všechny 
verze zůstaly nedokončeny a nezachovaly se ani jejich autografy. Petrarcu při
tahoval mezi římskými osobnostmi zejména Scipio Africanus Starší, o čemž 
svědčí jak nesrovnatelně velký rozsah jeho životopisu vzhledem k ostatním 
portrétům, tak i to, že jemu jako prvnímu věnoval svůj zájem v době, kdy psal 
svou latinskou epickou báseň Africa o druhé punské válce. Viděl v něm proto
typ člověka opřeného o virtus, spoléhajícího především na sebe, narážejícího 
na zájmové bariéry dané uspořádáním a řízením římské společnosti a končící
ho svůj život mimo Řím. Co můžeme v Petrarcových D VI hledat, formuloval 
nejlépe on sám: Apudme nisi ea requiruntur, que ad virtutes vel virtutum con
traria trahi possunt; hic enim, nisi fallor, fructuosus historicorum finis est, illa 
prosequi, que vel sectanda legentibus vel fugienda sunt}^

Portréty Římanů a občanů římského imperia na způsob De viris illustribus 
vznikají i dnes. Příkladem může být kniha Životy Římanů Philipa Matysza- 
ka a Joanne Berryové, která se objevila v překladu nejen v Německu, ale 
i u nás.^' Jde o publikaci přeloženou z angličtiny a vydanou na křídovém pa
píru s 217 ilustracemi. Její autoři chtějí vytvořit představu o římském světě od 
jeho vzniku až po jeho zánik prostřednictvím stovky osudů mužů i žen, a to 
jak politiků, státníků, vojevůdců, tak i některých básníků, historiků, stavitelů 
a kromě nich také prostřednictvím osudů běžných lidí. Mezi prvními čtyřice
ti postavami se tu setkáme i s řadou jmen, která jsou v pozdněřímských DVI. 
Cíl, který si autoři kladou, je v první řadě zajímavě informovat o minulosti 
a vzbudit o ni zájem. K některým údajům přistupují s kritickým odstupem, ob
čas - zejména v období římského císařství - sahají k senzačnějším zprávám. 
Českou verzi však zcela znehodnotil překlad. Již na prvních stránkách lze spo
lehlivě zjistit, že čeština není překladatelčiným mateřským jazykem a že jí činí

” Jsou to portréty Adama, Noe, Nimroda, Nina, Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, 
Mojžíše, ale i Semiramidy, lásona a nedokončený portrét Herkulův.

“ Z předmluvy (A), kterou Petrarca předeslal svému dílu v době, kdy je zaslal Fran- 
cescovi da Carrara.

’* Vydalo ji nakladatelství Mladá fronta v Praze 2009. Anglický originál Lives of the 
Romans vyšel v nakladatelství Thames & Hudson, London 2008.
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nepřekonatelné obtíže.’^ Narážíme na „hrubé“ chyby,’’ podivnou volbu slov,’“* 
nezvládnutou syntax, a jak lze očekávat, na zcela neadekvátní styl. I bez mož
nosti srovnat překlad s originálem je zřejmé, že místy jde o elementární nepo
chopení věcného obsahu a situace.“ Neznalost základních termínů’* a pomý
lený překlad latinského textu, pokud nebyly k dispozici již publikované pře
klady,“ i některé další aspekty včetně faktických chyb způsobují, že publikace 
v této české podobě je ve výuce použitelná jen pro výstrahu.

„Životopisy slavných římských osobností“ - původní i rozšířená verze jako doplněk... 81

■ ZUSAMMENFASSUNG
De viris illustribus - originale und erweiterte Version 
im Lateinunterricht

Anonym verfasstes Werk De viris illustribus (4. Jh.), jetzt didaktisch vorzüglich 
für diejenigen Schüler und Studenten herausgegeben, die mit der lateinischen 
Lektüre beginnen (De viris illustribus urbis Romae, traduction de Monique Bou
quet, CRDP de Bretagne 2005), kann bei den fortgeschrittenen Interessenten mit 
Lhomonds Bearbeitung (18. Jh.) derselben Viten und dazu noch mit Passagen aus 
weit anspruchsvoller Petrarcas Version ergänzt werden, und dadurch kann auch 
weitere Wirkung eines vernachlässigten Werkes gezeigt werden.

” Kuriozita typu „Jedné noci byl vzbuzen (sc. Manlius) syčením a kdákáním posvát
ných hus...“ (s. 41) není ojedinělá.

“ Potíže činí překladatelce rozdíl mezi -y a -i při shodě (s. 50: „Dorazili čerstvé žold- 
néřské oddíly ze Sparty“ - uvést lze nejméně dvanáct dalších příkladů), u přechodníku 
přítomného se opakovaně těší oblibě ve vztahu k mužskému rodu koncovka -jic, k žen
skému rodu -jíce, akuz. zájmena Jenž je někde jen náhodou správný.

S. 49: „V raném Římě nosila většina mužů brady; [...] a brady se staly znakem bar
barů nebo filosofů“; s. 84: „Římané své domy zaplňovali nejenom ukořistěným řeckým 
uměním, ale svou pozornost také obrátili k domácím odrůdám“; s. 194: Plinius [...]
nabalil na svých 56 let více psaní a výzkumu, než by se dalo očekávat od jiných mužů“. 

“ S. 276: „Hornatá krajina Arménie [...] u břehů jezera Van byla ve skutečnosti star
ší než samotný Řím.“

Výraz „konzulát“ je neznámý, zato je časté „konzulství“, „tribunát“ se jednou ob
jeví, ale běžně se vyskytuje „tribunství“; s vlastními jmény osob a míst jsou běžné po
tíže vždy, zde tomu není v přeěetných případech jinak.

” Překlad nápisu na náhrobku Metelic Acte je vadný (s. 222), stejně tak překlad 
úryvku z Gellia (s. 226) i část Martialova epigramu (10,58 na s. 181), abychom uved
li konkrétní příklady.
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