
Pracovní list - střední školy

ČESKÝ JAZYK – POJĎME SI ČÍST O CAESAROVI!

Text č. 1: Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967, s. 307, 376.

„Vypisujíce v této knize život krále Alexandra a Caesara, jenž přivodil pád Pompeiův, 
pro množství činů, jež tu jsou, nepředešleme předmluvou nic jiného, leč že si vyprosíme 
od čtenářů, aby nás nehaněli, nebudeme-li vyprávět všechny události, aniž tak že bychom 
nějaký z proslulých příběhů dopodrobna vypracovávali, nýbrž tak, že si většinou povedeme 
stručně. Vždyť nepíšeme historie, nýbrž životy, a v nejznamenitějších skutcích se nejeví tak 
veskrze zdatnost a zbabělost, ale často nepatrný skutek, výrok, žert nějaký spíše ozřejmí povahu 
než bitvy s tisíci a tisíci mrtvých, největší řady vojsk a dobývání měst. Jako se tedy snaží malíři 
zachytit podoby z obličeje a z tvarů očí a jejich okolí, kde se jeví povaha, a o ostatní části těla 
se pramálo starají, tak také je třeba dovolit nám, abychom se spíše ponořovali do projevů duše 
a těmi charakterisovali život každého jednotlivce a abychom jiným ponechali ty velkoleposti 
a zápasy...

...Vypráví se, že když přecházel přes Alpy a míjel jakousi malou barbarskou obec obývanou 
nevelkým počtem lidí, řekli jeho druhové se smíchem v žertu: „Zdaž pak je i tu řevnění o úřady, 
zápasy o první místo a vzájemná závist mezi mocnými?“ A Caesar prý k nim s plnou vážností 
pravil: „Já bych chtěl být raději u těch zde první než v Římě druhý!“

Podobně opět v Hispanii, když prý jednou ve volné chvíli četl jakousi knihu o Alexandrovi, 
zamyslil prý se velice a pak konce zaplakal. A když přátelé nad tím projevili podiv a ptali se po 
příčině, pravil: „Nemyslíte, že to musí vzbudit smutek, jestliže Alexandros v tak mladém věku 
kraloval už tak veliké říši, kdežto já jsem dosud nevykonal nic?“

Jakmile tedy vstoupil do Hispánie, hned začal být horlivě činný. V několika dnech sehnal 
deset nových kohort k dvaceti, jež tam dříve byly, pak podnikl výpravu proti Gallaecům 
a Lusitanům, porazil je a postoupil až k vnějšímu moři, podrobuje si kmeny, které dosud Římany 
neposlouchaly. A když šťastně skončil boje, řídil neméně dobře i poměry v míru, obnovuje 
svornost mezi obcemi a hlavně léče spory mezi dlužníky a věřiteli... Těše se pro tyto činy dobré 
pověsti, rozloučil se s provincií; sám zbohatl, vojákům z válečných výprav dopřál prospěchu 
a byl od nich provolán imperátorem.“

Otázky k 1. textu:

•	 Jak charakterizuje Plutarchos svou autorskou intenci? Co považuje za svůj cíl a jak jej chce 
dosáhnout?

•	 Jaké za tím účelem volí jazykové a stylistické prostředky a postupy?

•	 Které vlastnosti popisuje v ukázce?
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Text č. 2: Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967, s. 307, 379.

„Vypisujíce v této knize život krále Alexandra a Caesara, jenž přivodil pád Pompeiův, 
pro množství činů, jež tu jsou, nepředešleme předmluvou nic jiného, leč že si vyprosíme 
od čtenářů, aby nás nehaněli, nebudeme-li vyprávět všechny události, aniž tak že bychom 
nějaký z proslulých příběhů dopodrobna vypracovávali, nýbrž tak, že si většinou povedeme 
stručně. Vždyť nepíšeme historie, nýbrž životy, a v nejznamenitějších skutcích se nejeví tak 
veskrze zdatnost a zbabělost, ale často nepatrný skutek, výrok, žert nějaký spíše ozřejmí povahu 
než bitvy s tisíci a tisíci mrtvých, největší řady vojsk a dobývání měst. Jako se tedy snaží malíři 
zachytit podoby z obličeje a z tvarů očí a jejich okolí, kde se jeví povaha, a o ostatní části těla 
se pramálo starají, tak také je třeba dovolit nám, abychom se spíše ponořovali do projevů duše 
a těmi charakterisovali život každého jednotlivce a abychom jiným ponechali ty velkoleposti 
a zápasy...

Doba válek, jež potom vedl, a výprav, jimiž podrobil Gallii, kdy jako by se byl chopil jiného 
začátku a postavil na jinou cestu života a nových činů – ta doba ukázala, že není z vojevůdců, 
kteří došli největšího obdivu a stali se nejslavnějšími, ani jediného, kterého by on jako válečník 
a vůdce nedosahoval. Ať kdo postaví vedle něho Fabie, Scipiony, Metelly, a jeho současníky 
nebo muže jen krátký čas před ním působivší, Sullu, Maria, oba Lucully anebo i samého Pompeia, 
jehož sláva tehdy vzkvétala pod širým nebem všelijakými válečnými zásluhami, činy Caesarovy 
předstihují jednoho obtížností míst, v nichž válčil, druhého velikostí země, které dobyl, třetího 
množstvím a silou nepřátel, jež porazil, čtvrtého zvláštnostmi a nespolehlivostí povah, jež si 
stykem podrobil, pátého slušností a mírností k zajímaným, šestého dary a důkazy přízně ke svým 
spolubojovníkům, všechny pak tím, že vybojoval nejvíce bitev a nejvíce protivníků zničil. Válčil 
v Gallii neplných deset let, a při tom dobyl silou přes 800 měst, podmanil si 300 kmenů, bil se 
postupně s třemi milióny nepřátel a z nich jeden milión v boji zahubil a druhý milión za živa zajal.

Náklonnost a ochota, již k němu jevili vojáci, byla taková, že se i ti, kteří se na ostatních 
výpravách nad druhé nevyznamenávali, řítili nezdolně a neodolatelně do každého nebezpečí 
pro slávu Caearovu...“

Otázky k 2. textu:

•	 Jak charakterizuje Plutarchos svou autorskou intenci? Co považuje za svůj cíl a jak jej chce 
dosáhnout?

•	 Jaké za tím účelem volí jazykové a stylistické prostředky a postupy?

•	 Které vlastnosti popisuje v ukázce?



Pracovní list - střední školy

Text č. 3: Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967, s. 307, 380-381.

„Vypisujíce v této knize život krále Alexandra a Caesara, jenž přivodil pád Pompeiův, 
pro množství činů, jež tu jsou, nepředešleme předmluvou nic jiného, leč že si vyprosíme 
od čtenářů, aby nás nehaněli, nebudeme-li vyprávět všechny události, aniž tak že bychom 
nějaký z proslulých příběhů dopodrobna vypracovávali, nýbrž tak, že si většinou povedeme 
stručně. Vždyť nepíšeme historie, nýbrž životy, a v nejznamenitějších skutcích se nejeví tak 
veskrze zdatnost a zbabělost, ale často nepatrný skutek, výrok, žert nějaký spíše ozřejmí povahu 
než bitvy s tisíci a tisíci mrtvých, největší řady vojsk a dobývání měst. Jako se tedy snaží malíři 
zachytit podoby z obličeje a z tvarů očí a jejich okolí, kde se jeví povaha, a o ostatní části těla 
se pramálo starají, tak také je třeba dovolit nám, abychom se spíše ponořovali do projevů duše 
a těmi charakterisovali život každého jednotlivce a abychom jiným ponechali ty velkoleposti 
a zápasy...

V Británii zabředli přední centuriové do místa bažinatého a plného vody, a tu na ně nepřátelé 
učinili útok. Jeden prostý voják se vrhl, zatímco sám Caesar přihlížel bitvě, do středu nepřátel, 
vykonal mnoho pravých divů statečnosti a centuriony zachránil, neboť nepřátelé prchli, sám 
však, přecházeje jako poslední za všemi a jsa tísněn, vrhl se do vod močálu a jen stěží, jednak 
plavaje, jednak kráčeje, dostal se bez štítu na souši. Když se mu Caesar s družinou podivovali 
a s radostí a křikem ho vítali, on velmi zahanben a se slzami v očích padl Caesarovi k nohám 
a prosil ho za odpuštění, že odhodil svůj štít... Tak horlivé a ctižádostivé smýšlení Caesar sám 
vypěstoval a vycvičil, za prvé tím, že nešetřil dary a poctami, dávaje tím najevo, že shromažďuje 
bohatství z válek nikoli na vlastní přepych a nějaké požitky, nýbrž že jsou u něho uloženy 
a hlídány pro každého ceny za statečnost a že jemu záleží na bohatství potud, pokud je dává 
vojákům, kteří ho jsou hodni; za druhé pak tím, že ochotně podstupoval každé nebezpečí 
a žádné námaze se nevyhýbal.

Že ovšem miloval nebezpečenství, tomu se nedivili při jeho ctižádostivosti; ale v úžas uváděla 
jeho vytrvalost v námahách, neboť se zdálo, že je snáší, přepínaje své tělesné síly. Byl totiž útlé 
postavy, pleť měl bílou a jemnou, trpíval bolestmi hlavy a propadal epileptickým záchvatům – ta 
nemoc ho poprvé přepadla v Cordubě. Ale svou chorobnost si neučinil záminkou pro pohodlí, 
nýbrž v poli hledal lék proti své slabosti, bojuje nesmírnými pochody, prostou životosprávou, 
stálým pohybem na vzduchu a útrapami proti zlu a střeže své tělo, aby mu nepadlo za kořist. 
Spával většinou na vozech nebo v nosítkách, aby mohl doby odpočinku využívat k činnosti. 
Za časného rána jezdíval k tvrzím, do měst a k opevněním; při tom u něho sedával jeden 
z těch sluhů, kteří byli zvyklí za pohybu zapisovat, co říkal, a vzadu stával voják s mečem. A on 
cestovával s takovým vypětím sil, že při svém prvním odchodu z Řím dorazil k Rhodanu v osmi 
dnech.“

Otázky k 3. textu:

•	 Jak charakterizuje Plutarchos svou autorskou intenci? Co považuje za svůj cíl a jak jej chce 
dosáhnout?

•	 Jaké za tím účelem volí jazykové a stylistické prostředky a postupy?

•	 Které vlastnosti popisuje v ukázce?
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Text č. 4: Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967, s. 307, 381.

„Vypisujíce v této knize život krále Alexandra a Caesara, jenž přivodil pád Pompeiův, 
pro množství činů, jež tu jsou, nepředešleme předmluvou nic jiného, leč že si vyprosíme 
od čtenářů, aby nás nehaněli, nebudeme-li vyprávět všechny události, aniž tak že bychom 
nějaký z proslulých příběhů dopodrobna vypracovávali, nýbrž tak, že si většinou povedeme 
stručně. Vždyť nepíšeme historie, nýbrž životy, a v nejznamenitějších skutcích se nejeví tak 
veskrze zdatnost a zbabělost, ale často nepatrný skutek, výrok, žert nějaký spíše ozřejmí povahu 
než bitvy s tisíci a tisíci mrtvých, největší řady vojsk a dobývání měst. Jako se tedy snaží malíři 
zachytit podoby z obličeje a z tvarů očí a jejich okolí, kde se jeví povaha, a o ostatní části těla 
se pramálo starají, tak také je třeba dovolit nám, abychom se spíše ponořovali do projevů duše 
a těmi charakterisovali život každého jednotlivce a abychom jiným ponechali ty velkoleposti 
a zápasy...

Jezdit na koni byla pro něho už od dětství snadná věc; neboť byl zvyklý ze všech sil hnát 
koně, stahuje při tom ruce dozadu a zakládaje si je na zádech. Ale za toho tažení (do Galie) 
se ještě vycvičil v tom, že mezi jízdou na koni diktoval dopisy a postačil současně dvěma 
písařům, jak tvrdí Oppius, dokonce i většímu počtu. Vypráví se také, že si on první vymyslil vést 
s přáteli rozhovor písemně, když mu naléhavé okolnosti pro množství práce a velikost města 
nedovolovaly vyčkat osobního setkání.

Jako důkaz toho, jak lehko ho bylo uspokojit ve stravě, uvádějí toto: Když ho jednou 
v Mediolanu častoval hostinský přítel Valerius Leo, předložil mu chřest a místo olivového oleje 
naň nalil vonný olej. Caesar to klidně snědl, a přátelům, kteří se nad tím pohoršovali, vyhuboval: 
„Stačilo přece,“ pravil, „nebrat si to, jestliže to někomu nechutnalo; ale kdo takový poklesek 
ve způsobech vytýká, sám není způsobný.“

Na cestě byl jednou zimou přinucen uchýlit se do chýše chudého člověka. Když v ní 
nenalezl nic mimo jedinou místnost, jež mohla s bídou pojmout jednoho člověka, pravil svým 
přátelům, že při vyznamenáních je třeba ustupovat před nejlepšími, při nutných potřebách 
před nejslabšími, i poručil, aby si tam odpočinul churavý Oppius. Sám s ostatními spal na krytém 
místě přede dveřmi.“

Otázky k 4. textu:

•	 Jak charakterizuje Plutarchos svou autorskou intenci? Co považuje za svůj cíl a jak jej chce 
dosáhnout?

•	 Jaké za tím účelem volí jazykové a stylistické prostředky a postupy?

•	 Které vlastnosti popisuje v ukázce?
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Text č. 5: Plutarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967, s. 307, 382.

„Vypisujíce v této knize život krále Alexandra a Caesara, jenž přivodil pád Pompeiův, 
pro množství činů, jež tu jsou, nepředešleme předmluvou nic jiného, leč že si vyprosíme 
od čtenářů, aby nás nehaněli, nebudeme-li vyprávět všechny události, aniž tak že bychom 
nějaký z proslulých příběhů dopodrobna vypracovávali, nýbrž tak, že si většinou povedeme 
stručně. Vždyť nepíšeme historie, nýbrž životy, a v nejznamenitějších skutcích se nejeví tak 
veskrze zdatnost a zbabělost, ale často nepatrný skutek, výrok, žert nějaký spíše ozřejmí povahu 
než bitvy s tisíci a tisíci mrtvých, největší řady vojsk a dobývání měst. Jako se tedy snaží malíři 
zachytit podoby z obličeje a z tvarů očí a jejich okolí, kde se jeví povaha, a o ostatní části těla 
se pramálo starají, tak také je třeba dovolit nám, abychom se spíše ponořovali do projevů duše 
a těmi charakterisovali život každého jednotlivce a abychom jiným ponechali ty velkoleposti 
a zápasy...

Když viděl, že jeho důstojníci pozbývají zmužilosti, a to hlavně ti urození mladí muži, kteří se 
s ním odebrali do Gallie v domnění, že na Caesarových výpravách budou žít v přepychu 
a obohacovat se, svolal je dohromady a vyzval, ab odešli a neúčastnili se boje, jsou-li tak 
nemužní a změkčilí, on prý si vezme toliko desátou legii a potáhne proti barbarům. Vždyť má 
bojovat s nepřáteli, kteří nejsou statečnější než Kimbrové, a on sám není horší vojevůdce než 
Marius. I poslala k němu desátá legie deputaci a ujišťovala svou vděčností, ostatní pak legie 
vyčítaly svým velitelům zbabělost. Všichni byli naplněni nadšením a horlivostí a následovali ho 
na cestě trvající mnoho dní, až se utábořili ve vzdálenosti 200 stadií od nepřátel...

Jakmile dorazil k řece oddělující Předalpskou Gallii od ostatní Itálie (nazývá se Rubico), začal 
v duchu rozvažovat, neboť se blížil k vážnému rozhodnutí, a velikost jeho smělého podniku 
v něm vzbudila zmatek; i dal zastavit. Také pochod svých sborů zarazil a v nitru bojoval těžký 
boj, mlčky se rozhoduje brzy pro to, brzy pro ono, a jeho rozvaha tehdy velmi kolísala. Četné 
pochyby rozbíral i se svými přítomnými přáteli – mezi nimi byl také Asinius Pollio –, uváděje si 
na mysl, jakých strastí počátkem bude pro všechny lidi jeho přechod přes řeku a jak o něm 
potomstvo bude mluvit.

Ale nakonec se prudce vytrhl ze svých úvah, učinil jaksi skok do budoucnosti a pronesl ono 
známé úsloví, jehož užívají lidé vstupující do nejistých osudů a odvážných podniků: „Ať je 
kostka vržena!“ a vyrazil k přechodu. Nadále pak již postupoval kvapem, vpadl přede dnem 
do Arimina a zabral je.“

Otázky k 5. textu:

•	 Jak charakterizuje Plutarchos svou autorskou intenci? Co považuje za svůj cíl a jak jej chce 
dosáhnout?

•	 Jaké za tím účelem volí jazykové a stylistické prostředky a postupy?

•	 Které vlastnosti popisuje v ukázce?


