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Cíl práce 

Cílem této práce je na základ ě relevantní komplexní 

analýzy textu dosp ět k odpov ědi na otázku, zda je Valeriovo 

dílo vhodné považovat spíše za praktickou p říru čku pro 

řečníky a deklamátory či za svého druhu u čebnici morálky 

pro vzd ělané Římany, ur čenou k souvislé četb ě. Rozbor díla 

je koncipován na pozadí sémantického výkladu pojmu exemplum  

a zkoumání teoretického pojetí exempla  v římských 

rétorických pojednáních, k nimž je p řipojeno shrnutí 

moderních p řístup ů k definování a typologizaci exempla . 

Zkoumání Valeriových Facta et dicta memorabilia  se po číná 

výkladem o makrostruktu ře sbírky, tedy člen ění jednotlivých 

tematických skupin do knih, kapitol a jejich pododd íl ů. 

Značná váha je p řitom p řikládána Valeriovým praefationes a 

dalším komentá řům, jež za čle ňuje do svého textu a jež mohou 

osv ětlit jeho p řístup k práci. V rámci tohoto výkladu jsou 

rovn ěž (v návaznosti na výše zmín ěné moderní p řístupy 

k definici a typologizaci exempel ) nastín ěny t ři hlavní 

typologické tendence, jež lze ve Valeriových exemplech  

vysledovat. Záv ěre čná kapitola je v ěnována exemplu jakožto 

základní stavební jednotce Valeriova díla, když nej prve 

jsou pojednána exempla domestica  a následn ě externa ; 

struktura první části reflektuje vymezení typologických 

tendencí, jak bylo formulováno v p ředchozím úseku práce. 

 

Teoretické východisko práce 

Jakožto vhodný nástroj pro zkoumání exempla u Valeria 

Maxima byla zvolen intertextuální p řístup, jenž umož ňuje na 

základ ě srovnání postihnout zvláštnosti a tendence 

Valeriova pojetí tohoto útvaru. Jeho prost řednictvím lze 

osv ětlit, které aspekty či motivy Valerius klade do pop ředí 

a které naopak upoza ďuje, když p řetvá ří historickou látku 
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do podoby sev řeného exempla ; umož ňuje tak odhalit míru 

manipulace se zdrojem vypráv ění či obecn ěji s historickou 

vzpomínkou na p říslušnou událost tak, jak byla uchovávána. 

Širší pojetí intertextuality, jaké preferuje n ěmecká 

badatelka Renate Lachmann, v jehož rámci je kontinu um text ů 

chápáno jakožto prostor pam ěti, navíc poskytuje vhodné 

zázemí pro uchopení sbírky Valeria Maxima v kontext u doby 

vzniku, a sice prom ěnlivé období nastupujícího principátu, 

jenž nicmén ě vytrvale usiloval o zachování zdání kontinuity 

s republikánskou minulostí. 

 

1.  Exemplum: antická tradice a moderní p řístupy 

Na základ ě sémantické analýzy pojmu exemplum  byla 

jakožto jeho základní a charakteristická vlastnost 

rozpoznána „vy ňatost“. V návaznosti na d ůkladný rozbor H. 

Kornhardt jsme pak mohli rozlišit dva základní sm ěry vývoje 

významu tohoto pojmu („vzorek“, „ukázka“ a „vzor“, 

„p říklad“); ob ě tyto sémantické tendence lze vysledovat i 

v užití tohoto pojmu u Valeria Maxima. 

V teoretické rovin ě jsme se exemplu věnovali i 

v následujícím výkladu, jenž shrnuje pojednání o ré torickém 

exemplu  a jeho definice v teoretických spisech Rhetorica ad 

Herennium , Ciceronov ě De inventione  a Quintilianov ě 

Institutio oratoria . Exemplum je v t ěchto textech úzce 

spjato s ostatními rétorickými figurami, jež funguj í na 

principu analogie a jsou p řibírány zvn ějšku; významný 

moment v jejich využití tedy p ředstavuje zvolení vhodného 

tertium comparationis , jež umožní jejich za člen ění do 

nového kontextu. Rhetorica ad Herennium  klade exemplum  

rovn ěž do souvislosti s dignitas , podobn ě jako Ciceronovo  

De inventione a Quintilianus s auctoritas ; setkáváme se zde 
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tedy s pojmy, jež jsou ur čující pro chápání a vyhodnocení 

funk ční síly a p ůsobnosti exempla  v kontextu.  

Na základ ě shrnutí moderních p řístup ů k definování a 

typologizaci exempla  jsme pak mohli vy členit ur čité 

tendence a pojmy, jež se nám jevily být p řínosné pro 

pozd ější vystižení koncepce exempla u Valeria Maxima: na 

jedné stran ě je to „evoka ční síla“ (J.-M. David), tedy 

schopnost exempla vyvolávat v souvislosti s jeho obsahem 

v adresátovi ur čité asociace, a stanovení „potenciál ů“ 

exempla (U. Lucarelli), jež mohou ( či naopak nemusí být) 

v konkrétních p řípadech v r ůzné mí ře realizovány, na stran ě 

druhé sice pon ěkud schematické, nicmén ě jakožto vodítko pro 

pojmenování typologických tendencí exempla  velmi užite čné, 

vy člen ění typ ů exemplum virtutis a exemplum  reflektující 

mos maiorum  (K.-J. Hölkeskamp, M. Stemmler). 

 

2.  Struktura Facta et dicta memorabilia 

Ve výkladu o struktu ře spisu, jsme se pokusili doložit, 

že a č Valerius nepostupuje s d ůslednou logikou, lze jeho 

dílo považovat za do zna čné míry systematicky, nikoli 

svévoln ě a nahodile uspo řádané. Zárove ň platí, že 

v n ěkolika delších úsecích na úrovni knih Valerius 

preferuje v závislosti na tématu ur čité podoby exempla , 

v nichž se zrcadlí n ěkteré typologické tendence nastín ěné 

v kapitole III,3. První skupinu p ředstavují knihy 1-2 se 

zaměřením na documenta  zaznamenávající mos maiorum ; do 

druhé skupiny pat ří knihy 3-5 a tém ěř celá kniha šestá (do 

6,8), zam ěřené p řevážn ě na virtutes , jejichž výb ěr 

v podstatných rysech koresponduje se systémem stoic kých 

kardinálních ctností (F. Römer). V poslední t řetin ě knihy, 

jež je zna čně rozt říšt ěná, se pak ve zna čné mí ře 

koncentrují exempla , jejichž charakteristickou vlastností 
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je potla čení normativního hlediska a naopak d ůraz na aspekt 

neoby čejného, pozoruhodného či paradoxního (srv. kap. 6,9; 

7,1; 8,11-12; 9,12-15). 

Jak se domníváme, práv ě p řítomnost tohoto typu exempel  

ve Valeriov ě sbírce hovo ří spíše ve prosp ěch názoru, že 

Facta et dicta memorabilia je t řeba klást do úzké 

souvislosti s realitou řečnícké praxe, spíše než jej 

považovat za literární dílo etického obsahu ur čené širšímu 

čtená řskému publiku. 

Na tomto hodnocení nic nem ění ani skute čnost, že 

Valerius prokazateln ě projevuje literární ambice, jež se ve 

velké mí ře projevují jak v jeho snaze o strukturování 

jednotlivých částí spisu, a to na všech úrovních, tak 

v úsilí o jejich d ůsledné propojení (taktéž na všech 

úrovních) a vytvo ření textového kontinua. Na úrovni kapitol 

a jejich pododdíl ů realizuje Valerius tuto snahu v podob ě 

praefationes , komentá řů či dov ětk ů k jednotlivým úsek ům; na 

úrovni exempel  k tomuto propojení často sta čí n ěkolik slov 

či jediná partikule, jež uvedou sousedící epizody do  

vzájemné souvislosti. 

 

3. Exemplum u Valeria Maxima 

V této kapitole jsme p řistoupili k vlastní analýze 

několika Valeriových exempel ; snažili jsme se p řitom 

postihnout všechny t ři typologické tendence, jak byly 

vymezeny v p ředchozí části v ěnované struktu ře spisu. 

Jakožto pom ůcky ke zmapování struktury Valeriova exempla  

jsme využili schématu vytvo řeného R. Guerrinim; na základ ě 

zkoumání jednotlivých typologických tendencí práv ě 

v souvislosti se strukturou exempla  se ukázalo, že zatímco 

exempla virtutis a exempla  anekdotického typu vykazují 

silnou tendenci ke struktu ře A-B-C, u exempel  
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dokumentujících mos maiorum  je patrný sklon k člen ění A-B, 

resp. B. Častou absenci části C v exemplech tohoto druhu si 

vysv ětlujeme inherentní p řítomností auctoritas  v popisované 

res gesta ; obsah exempla  natolik významn ě reprezentuje mos 

maiorum , že není t řeba dalšího výkladu. 

Při zkoumání jednotlivých Valeriových exempel jsme dále 

dosp ěli k následujícím poznatk ům: Valerius p ři práci 

s v ětším po čtem zdroj ů, zpravujících o téže události či 

osobnosti, d ůmysln ě volí a upravuje látku pro zvýšení 

účinku svých exempel ; v rámci sbírky neváhá v r ůzných 

exemplech  uplatnit r ůzná podání, jež mohou být navzájem 

protich ůdná či rozporná (Metellus, Cassius). Tato 

skute čnost, jak se domníváme, op ět hovo ří ve prosp ěch 

názoru, že Valeri ův spis je primárn ě ur čen pro prost ředí 

rétorských škol a auditorií, nebo ť vícero variant téhož 

příb ěhu dává více možností využití potenciálu epizody, 

zatímco v textu s etickým zam ěřením by ve stávající podob ě 

působil dojmem spíše matoucím, zasluhujícím vysv ětlení. 

V rámci téhož exempla Valerius zpravidla usiluje o 

jednozna čný výklad exemplární osobnosti (Regulus, Metellus, 

Maelius), není-li ovšem její ambivalentnost natolik  

typická, že p ředstavuje charakteristickou sou část obrazu 

její osobnosti (Manlius), či nevytvo ří-li v exemplu žádoucí 

kontrast (Cassius). Valerius také zpravidla (a niko li 

překvapiv ě) volí takovou variantu p říb ěhu, jež podporuje 

jednozna čnost vyzn ění exempla ; tato volba často zahrnuje 

vypušt ění problematických moment ů, jež by snižovaly 

působnost a potenciál exempla v oblasti, již mu Valerius 

zařazením do p říslušné kapitoly vymezil (Metellus, Caesar). 

V n ěkterých p řípadech je dokonce upozad ěním nežádoucích 

detail ů schopen zachovat kladnou exemplární hodnotu, a to i 

v rámci jediného exempla , u zcela protich ůdných osobnosti 

(Caesar – Cato).  
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Zařazení do kapitol m ůže být vzhledem k tradi čnímu 

pojetí postav či p říb ěhu neobvyklé (Cassius, Maelius, 

Manlius); zejména pro exempla  anekdotického typu platí, že 

Valerius se je snaží ukotvit v rámci sbírky bu ď odkazem na 

jejich potenciální etický rozm ěr, či nazna čuje, jakým 

způsobem mohou být v člen ěna do nového kontextu. I na 

základ ě naposledy zmín ěné skute čnosti jsme dosp ěli 

k názoru, že místo Valeriovy sbírky je vskutku t řeba hledat 

v prost ředí rétoriky spíše než etiky a považovat je i p řes 

nepřehlédnutelnou literární ctižádost autora nikoli za dílo 

primárn ě ur čené k souvislé četb ě (by ť jeho podoba to jist ě 

nevylu čuje), ale spíše za praktickou zásobnici exemplárníc h 

příb ěhů.  

  



8 
 

Bibliografie 

1.  Prameny: 

 

ARISTOTELES, Ars rhetorica , vyd. R. Kassel, Berlin 1976. 

ANAXIMENES, Ars rhetorica, quae vulgo fertur Aristotelis Ad 

Alexandrum , vyd. M. Fuhrmann, Leipzig 1966. 

AURELIUS A UGUSTINUS, Confessiones , in: PL 32,657-868. 

CICERO, Brutus , in: Cicero, Scripta quae manserunt omnia , 

IV, vyd. E. Malcovati, Leipzig 1965. 

CICERO, Cato maior de senectute , vyd. J. G. F. Powell, 

Cambridge 1988. 

CICERO, De divinatione , in: Scripta quae manserunt omnia , 

XLVI, vyd. R. Giomini, Leipzig 1975. 

CICERO, De domo sua ad pontifices oratio , in: Scripta quae 

manserunt omnia , XXI, vyd. T. Maslowski, Leipzig 1981, 

str. 35-89. 

CICERO, De inventione , in: Cicero, Scripta quae manserunt 

omnia , II, vyd. E. Stroebel, Stuttgart 1965 2. 

CICERO, De inventione , in: Cicero II (De inventione, De 
optimo genere oratorum, Topica) , p řel. H. M. Hubbel, 
London – Cambridge 1949 (reprint 1976). 

CICERO, De officiis , in: Cicero, Scripta quae manserunt 
omnia , XLVIII, vyd. C. Atzert, Leipzig 1963. 

CICERO, De re publica , vyd. K. Ziegler, Leipzig 1969. 
CICERO, In L. Sergium Catilinam orationes , vyd. P. Reis, 

Leipzig 1938. 
CICERO, In M. Antonium orationes Philippicae XIV , in: 

Scripta quae manserunt omnia , XXVIII, vyd. P. Fedeli, 
Leipzig 1986 2. 

CICERO, In Verrem actio I et II , in: Cicero, Scripta quae 
manserunt omnia , V, vyd. A. Klotz, Leipzig 1923. 

CICERO, Orator , in: Cicero, Scripta quae manserunt omnia , V, 
vyd. P. Reis, Leipzig 1932.  

CICERO, Topica , in: M. Tulli Ciceronis scripta quae 
manserunt omnia , I, 2, vyd. W. Friedrich, Leipzig 1907, 
str. 425-449. 

ENNIUS, Ennianae poesis reliquiae, vyd. J. Vahlen, Leipzig 
1903. 



9 
 

Incerti auctoris de ratione dicendi ad C. Herennium  libri 
IV , in: M. T. Cicero, Scripta quae manserunt omnia , I,  
vyd. F. Marx, Leipzig 1923 2. 

LIVIUS , Ab urbe condita. Libri I-X , vyd. W. Weissenborn – M. 
Müller, Leipzig 1932. 

LIVIUS , Ab urbe condita. Libri XXIII-XXV , vyd. T. A. Dorey, 
Leipzig 1976. 

LIVIUS , Ab urbe condita. Libri XXVIII-XXX , vyd. P. G. Walsh, 
Leipzig 1986. 

PLINIUS SECUNDUS, Naturalis Historia , II, vyd. L. von Jan – 
K. Mayhoff, Leipzig 1909. 

POLYBIOS, Historiae , I, vyd. L. Dindorf – T. Buettner-Wobst, 
Leipzig 1905 2. 

QUINTILIANUS , Institutio oratoria , I-II, vyd. L. Rademacher, 
Leipzig 1959. 

Res Gestae divi Augusti. Das Monumentum Ancyranum , vyd. H. 
Volkmann, Berlin 1969 3. 

SUETONIUS, De uita Caesarum , vyd. M. Ihm, Leipzig 1905. 
TACITUS, Historiae , vyd. H. Heubner, Stuttgart - Leipzig 

1978. 
VALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta memorabilia , I-II, vyd. J. 

Briscoe, Stuttgart – Leipzig 1998. 

VALERIUS MAXIMUS, Factorum et dictorum memorabilium libri 
novem, vyd. C. Halm, Leipzig 1865. 

VALERIUS MAXIMUS, Factorum et dictorum memorabilium libri 
novem, vyd. K. Kempf, Berlin 1854. 

VALERIUS MAXIMUS, Faits et dits mémorables , I (livres I-III), 
vyd. a p řel. R. Combès, Paris 1995. 

VALERIUS MAXIMUS, Faits et dits mémorables , II (livres IV-
VI), vyd. a p řel. R. Combès, Paris 1997. 

VALERIUS MAXIMUS, Memorable Doings and Sayings , I-II, vyd. a 
přel. D. R. Shackleton Bailey, Cambridge – London 200 0. 

VELLEIUS PATERCULUS, Histoire Romaine , I, vyd. a p řel. J. 
Hellegouarc’h, Paris 1982. 

 
 
2.  Sekundární literatura: 
 
ALBRECHT,  M.  VON, Geschichte der römischen Literatur , I-II, 

München – New Providence – London 1994 2. 



10 
 

ALEWELL,  K., Über das rhetorische ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ. Theorie, 
Beispielsammlungen, Verwendung in der römischen 
Literatur der Kaiserzeit , diss. Leipzig 1913. 

D’A RMS,  J.  H., Pro Murena 16 and Cicero’s Use of Historical 
Exempla , in: Phoenix , 26/1, 1972, str. 82-84. 

ASSMANN,  J., Kultura a pam ěť, p řel. M. Pokorný, Praha 2001. 
BAŽIL ,  M.,  Pozdněantické cento jako intertextuální literární 

forma, I: Teorie a možnosti její aplikace , in: Auriga – 
ZJKF, 52,2010, str. 18-32. 

BAŽIL ,  M.,  Centones Christiani. Métamorphoses d’une forme 
intertextuelle dans la poésie latine chrétienne de 
l’Antiquité tardive , Paris 2009. 

BELLEMORE,  J.  D., When did Valerius Maximus write the Dicta 
et Facta Memorabilia? , in: Antichthon , 23, 1989, str. 
67-80. 

BLOOMER,  W. M., Valerius Maximus and the rhetoric of the new 
nobility , Chapel Hill 1992. 

BOSCH,  C., Die Quellen des Valerius Maximus. Ein Beitrag zur 
Erforschung der Litteratur der historischen Exempla , 
Stuttgart 1929. 

BRISCOE,  J., Praefatio , in: V ALERIUS MAXIMUS, Facta et dicta 
memorabilia , I-II, vyd. J. Briscoe, Stuttgart – Leipzig 
1998, str. VIII-XLII. 

CARTER,  C.  J.,  Valerius Maximus , in: T.  A.  DOREY (vyd.), 
Silver Latin II. Empire and Aftermath , London – Boston 
1975, str. 26-56. 

CHAPLIN,  J.  D.,  Livy’s Exemplary History , Oxford 2007 2. 
COMBÈS,  G.,  Introduction , in: V ALERIUS MAXIMUS, Faits et dits 

mémorables , I (livres I-III), vyd. a p řel. R. Combès, 
Paris 1995, str. 7-84. 

COMES,  G.,  Valerio Massimo , Roma 1950. 
DAVID,  J.-M., Maiorum exempla sequi. L‘exemplum historique 

dans les discours judiciares de Cicéron , in: J.-M. 
DAVID (vyd.), Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de 
l’École Française de Rome (Moyen Âge)  92/1, 1980, str. 
67-86. 

FLECK,  M., Untersuchungen zu den Exempla des Valerius 
Maximus , diss. Marburg 1974. 

FUHRMANN,  M., Das Exemplum in der antiken Rhetorik , in: R.  

KOSELLECK – W.-D.  STEMPEL (vyd.),  Geschichte: Ereignis und 
Erzählung , München 1973, str. 449-452. 

GEBIEN,  K., Die Geschichte in Senecas philosophischen 
Schriften. Untersuchungen zum historischen Exempel in 
der Antike , diss. Konstanz 1969. 



11 
 

GENETTE,  G., Palimpsestes. La littérature au second degré , 
Paris 1982. 

GOWING,  A.  M., Empire and Memory. The Representation of the 
Roman Republic in Imperial Culture , Cambridge 2005. 

GRIES,  K., Valerius – Maximus an Minimus? , in: Classical 
Journal , 51, 1956, str. 335-340. 

GUERRINI,  R., Studi su Valerio Massimo , Pisa 1981. 
HALES,  S., At Home with Cicero , in: Greece and Rome , 47/1, 

2000, str. 44-55. 
HELM,  R., Valerius Maximus , in:  RE , VIII A, 1, 1955, sl. 

90-116. 
HERKOMMER,  E., Die Topoi in den Proömien der römischen 

Geschichtswerke , diss. Tübingen 1968. 
HÖLKESKAMP,  K.-J., Exempla und mos maiorum. Überlegungen zum 

kollektiven Gedächtnis der Nobilität , in: H.-J.  GEHRKE – 

A.  MILLER  (vyd.), Vergangenheit und Lebenswelt: soziale 
Kommunikation, Traditionsbildung und historisches 
Bewusstsein , Tübingen 1996, str. 301-338. 

HOMOLÁČ,  J., Intertextovost a utvá ření smyslu v textu , Praha 
1996. 

HONSTETTER,  R., Exemplum zwischen Rhetorik und Literatur: zur 
Gattungsgeschichtlichen Sonderstellung von Valerius  
Maximus und Augustinus , diss. Konstanz 1977. 

HUBBELL,  H.  M.,  De inventione. Introduction , in: Cicero II 
(De inventione, De optimo genere oratorum, Topica) , 
přel. H. M. Hubbel, London – Cambridge 1949 (reprint 
1976), str. XI-XVIII. 

JACQUEMIN,  A.,  Valère Maxime, lecteur et utilisateur de 
Salluste , in: J.-M.  DAVID (vyd.), Valeurs et mémoire à 
Rome: Valère Maxime ou La vertu recomposée , Paris 1998, 
str. 97-110. 

KAPPELMACHER,  A.,  Iulius Paris , in: RE X, 1919, sl. 686-689. 
KEMPF,  K.,  De Valerii Maximi vita et scriptis , in: V ALERIUS 

MAXIMUS, Factorum et dictorum memorabilium libri novem , 
vyd. K. Kempf, Berlin 1854, str. 1-12. 

KLEBS,  E.,  Atilius (51) , in: RE,  II, 1896, sl. 2086-2092. 
KLOTZ,  A.,  Studien zu Valerius Maximus und den Exempla , 

München 1942. 
KORNHARDT,  H.,  Exemplum. Eine bedeutungsgeschichtliche 

Studie , diss. Göttingen 1936. 
LACHMANN,  R.,  Intertextualita a dialogi čnost , in: M. 

Červinka (vyd.), Čtená ř jako výzva. Výbor z prací 
kostnické školy recep ční estetiky , Brno 2001, str. 243-
270. 



12 
 

LACHMANN,  R.,  Intertextualita jako konstituce smyslu. 
Petrohrad Andreje B ělého a „cizí“ texty , in: R. 
Lachmann, Memoria fantastika , p řel. T. Glanc, Praha 
2002, str. 55-98. 

LACHMANN,  R.,  Paměť a literatura , in: Česká literatura , 
42/1, 1994, str. 3-22. 

LACHMANN,  R.,  Paměť a ztráta sv ěta. Borgesovo Memorioso – 
s narážkami na Lurijovy Mnemonisty , in: R. Lachmann, 
Memoria fantastika , p řel. T. Glanc, Praha 2002, str. 
141-180. 

LE GOFF,  J.,  Paměť a d ějiny , p řel. I. Kozelská, Praha 2007. 
LINTOTT,  A.  W.,  The Tradition of Violence in the Annals of 
the Early Roman Republic , in: Historia , 19/1, 1970, str. 
12-29. 
LITCHFIELD ,  H.  W.,  National Exempla Virtutis in Roman 

Literature , in: Harvard Studies in Classical Philology , 
25, 1914, str. 1-71.  

LUCARELLI,  U.,  Exemplarische Vergangenheit. Valerius Maxius 
und die Konstruktion des sozialen Raumes in der frü hen 
Kaiserzeit , Göttingen 2007. 

LUMPE,  A.,  Exemplum, in: Reallexikon für Antike und 
Christentum , VI, 1966, sl. 1229-1257. 

MARINCOLA,  J.,  Intertextuality and Exempla , in: Histos. The 
Online Journal of Ancient Historiography , (Working 
Papers) 3, 2011, str. 1-31. 
(http://research.ncl.ac.uk/histos/documents/2011WP0 3Mar
incolaIntertextualityandExempla.pdf; p řístup 17.1.2014) 

MASLAKOV,  G., Valerius Maximus and Roman historiography. A 
study of the exempla tradition , in: ANRW,  II, 32/1, 
1984, str. 437-496. 

MAYER,  R.  G., Roman Historical Exempla in Seneca , in: P.  

GRIMAL (vyd.),  Sénèque et la prose latine: neuf exposés 
suivis de discussions , Genève – Vandœuvres 1991, str. 
141-176. 

MIX ,  E.  R., Marcus Atilius Regulus. Exemplum Historicum , 
The Hague – Paris 1970. 

MORGAN,  T., Popular Morality in the Early Roman Empire , 
Cambridge – New York, 2007. 

MOOS,  P.  VON, Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum 
von der Antike zur Neuzeit und die historiae im 
Policraticus des Johann von Salisbury , Hildesheim – 
Zürich – New York 1996 2. 

MÜNZER,  F.  , Cassius (91) , in: RE, III, sl. 1749-1753. 
MÜNZER,  F.  , Maelius (2) , in: RE, XIV, sl. 239-244. 
MÜNZER,  F.  , Manlius (50) , in: RE, XIV, sl. 1167-1174. 
NOVÁKOVÁ,  J.  , Devět kapitol o takzvaném st říbrném v ěku 

římské slovesnosti , Praha 1953.  



13 
 

O’GORMAN,  E.,  Intertextuality and Historiography , in: A.  

FELDHERR (vyd.), The Cambridge Companion to Roman 
Historians , Cambridge – New York 2009, str. 231-242. 

OPPERMANN,  I., Zur Funktion historischer Beispiele in 
Ciceros Briefen , München – Leipzig 2000. 

PANITSHCEK,  P., Sp. Cassius, Sp. Maelius, M. Manlius als 
exempla maiorum , in: Philologus , 133, 1989, str. 231-
245. 

PRICE,  B.  J., Paradeigma and Exemplum in Ancient Rhetorical 
Theory , diss. Berkeley 1975. 

ROLLER,  M., The Exemplary Past in Roman Historiography and 
Culture , in: A.  FELDHERR (vyd.), The Cambridge Companion 
to Roman Historians , Cambridge – New York 2009, str. 
214-230. 

RÖMER,  F., Zum Aufbau der Exemplasammlung des Valerius 
Maximus , in: Wiener Studien , 103, 1990, str. 99-107. 

SEAGER,  R., ‚Populares‘ in Livy and the Livian Tradition , 
in: Classical Quarterly , 27, 1977, str. 377-390. 

SCHAHADAT,  S., Intertextovost: čtení – text – intertext , in: 
M. Pechlivanos – S. Rieger – W. Struck – M. Weitz 
(vyd.), Úvod do literární v ědy , p řel. M. Pet ří ček, 
Praha 1999, str. 357-367. 

SCHANZ,  M.  – HOSIUS,  C., Geschichte der römischen Literatur , 
München 1935 4. 

SCHITTKO,  M.  P., Analogien als Argumentationstyp. Vom 
Paradeigma zur Similitudo , Göttingen 2003. 

SCHÖNBERGER,  H., Beispiele aus der Geschichte, ein 
rhetorisches Kunstmittel in Ciceros Reden , diss. 
Erlangen 1910. 

SKIDMORE,  C.  J., Practical Ethics for Roman Gentlemen. The 
Work of Valerius Maximus , Exeter 1996. 

SKIDMORE,  C.  J., Teaching by Examples: Valerius Maximus and 
the Exempla Tradition , diss. Exeter 1988. 

SKUTCH,  O., (rec.), Hildegard Kornhardt: Exemplum. Eine 
bedeutungsgeschichtliche Studie , in: Classical Review , 
51, 1937, str. 86. 

STEMMLER,  M., Auctoritas Exempli. Zur Wechselwirkung von 
kanonisierten Vergangenheitsbildern und 
gesellschaftlicher Gegenwart in der 
spätrepublikanischen Rhetorik , in: B.  LINKE – M.  STEMMLER 
(vyd.), Mos maiorum. Untersuchungen zu den Formen der 
Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römisc hen 
Republik , Stuttgart 2000, 141-205. 



14 
 

THEMANN-S TEINKE,  A., Valerius Maximus. Ein Kommentar zum 
Zweiten Buch der Facta et Dicta Memorabilia , Trier 
2008. 

THURN,  N., Der Aufbau der Exemplasammlung des Valerius 
Maximus , in: Hermes , 129 (1), 2001, str. 79-94. 

WALTER,  U., Memoria und res publica. Zur Geschichtskultur im 
republikanischen Rom , Frankfurt am Main 2004. 

WEILEDER,  A., Valerius Maximus. Spiegel kaiserlicher 
Selbstdarstellung , München 1998. 

WESSNER,  P., Ianuarius Nepotianus , in: RE IX, 1916, sl. 697-
698.  

 
 
3.  Slovníky a p říru čky 
 
ERNOUT,  A.  – MEILLET ,  A., Dictionnaire étymologique de la 

langue latine , Paris 2001 4. 
GEORGES,  K.  E., Ausführliches latein-deutsches 

Handwörterbuch , I-II, Leipzig 1913-1918 8. 
KUŤÁKOVÁ,  E.,  -  VIDMANOVÁ,  A.  A KOL .,  Slovník latinských 

spisovatel ů, Praha 1984. 
LAUSBERG,  H., Handbuch der literarischen Rhetorik , I-II, 

München 1960. 
Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike , vyd. H. Cancik – 

H. Schneider, Stuttgart – Weimar 1996-. 
Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertums-

wissenschaft , vyd. G. Wissowa, Stuttgart 1894-. 
Slovník spisovného jazyka českého ,  I-IV, vyd. B.  HAVRÁNEK, 

Praha 1958-1971. 
Thesaurus linguae Latinae , Leipzig 1900-. 
 

 


