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Předmluva

Období od konce 18. století do konce 20. let 19. století představuje v dějinách
českého verše jednu z nejdynamičtějších fází, ne‑li nejdynamičtější fázi
vůbec. Jsou to roky „neúnavného, imponujícího experimentování“ (Červenka 1963: 145), a to jak v básnické praxi, tak v oblasti teoretického uvažování o verši. V druhé jmenované oblasti v této době vznikla velmi početná
a žánrově různorodá skupina textů zabývajících se prozodickými otázkami
(zahrnující kapitoly v gramatice, předmluvy, knižní pojednání, veršovanou
satiru, soukromé dopisy; prozodické spory byly dokonce tematizovány v divadelních hrách).
Předkládaný svazek přináší souborné vydání čtyř nejvýznamnějších
prozodických prací daného období. V čele souboru stojí nový český překlad
Dobrovského pojednání Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798), která
položila základy sylabotónické reformy českého verše. Třetím v pořadí je
spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka
a Františka Palackého (vydaný však bez uvedení jména autorů), jehož autoři
vedli ve jménu časomíry vášnivou polemiku s Dobrovského sylabotónismem
a jeho realizací v poezii puchmajerovců. Soubor uzavírá doposavad přehlížený
spis Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii, v šesti listech (1820) Šebestiána Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace a její
poetiky a zároveň neúspěšný pokus o syntézu obou prozodických systémů.
Edice byla inspirována nerealizovaným edičním návrhem, který pro nakladatelství Československý spisovatel vypracoval v roce 1973 přední znalec
literatury 19. století Mojmír Otruba.1 Otruba navrhl široce založený výbor „ze
statí, korespondence a vzpomínkových článků“ týkajících se prozodických
sporů z konce 18. a počátku 19. století. Pořadatelovým záměrem bylo ukázat
„smysl, který měly tyto spory o prozódii za zvláštních podmínek restaurace
české poezie“ a doložit, „že se do těchto sporů promítaly principiální záležitosti ‚počátků novočeské poezie‘“. Texty Otruba rozvrhl do dvou nestejně velkých oddílů, soustředěných kolem Dobrovského prozodických statí a kolem
Počátků… Zamýšlený výbor byl určen širšímu publiku a počítal s uvedením
rozsáhlejších textů ve výňatcích a obsahových výtazích.

1

Návrh je uložen v autorově pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
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Na rozdíl od Otrubova návrhu se přítomný výběr soustředí pouze na texty,
které definovaly podobu raně obrozenských prozodických sporů a s výjimkou Hněvkovského Zlomků… podstatně zasáhly do vývoje českého verše
(a české literatury). Jejich společným rysem je úsilí autorů o prozodickou
„revoluci“, tedy o „změnu nebo radikální posun rytmické základny verše“
(Červenka 2006: 283).
Texty jsou vydány nekrácené a jsou opatřeny komentářem, obsahujícím
základní informace o vydávaném textu, a vysvětlivkami, zaměřenými na
výklad prozodické problematiky a dobových souvislostí a na identifikaci
a osvětlení odkazů.
Svazek obsahuje rovněž metrický slovník, zahrnující základní pojmy
z teorie verše užívané ve vydávaných textech a ve vysvětlivkovém aparátu.
1.
Dobrovského prozodická reforma, formulovaná ve dvojici pojednání Böhmi
sche Prosodie a Prosodie,2 koresponduje s osvícenským „ideálem zřetelného,
racionálně uchopitelného tvaru, přesného odlišení verše od prózy, využití
veršových útvarů k diferenciaci žánrů a ovšem i pojetí metrické normy jako
souboru závazných a naučitelných pravidel“ (Červenka 2006: 284). Nový
versifikační systém, odpovídající těmto požadavkům, umožnil obnovující
se české poezii jasně se vymezit proti starší tradici časomíry a sylabismu.
Prostředkem pro reorganizaci českého verše se stal přízvuk, jehož studiem se Dobrovský zabýval od 80. let.3 Podstata sylabotónické reformy spočívala v tom, že oproti sylabismu bylo ve verši zavedeno rozlišení metricky
důrazných a nedůrazných pozic a že metricky důrazné pozice se začaly
obsazovat přízvučnými slabikami, jedno jestli dlouhými, nebo krátkými,
a nikoliv slabikami dlouhými, jako tomu bylo v časoměrném verši.
Touto reformou se český verš zařadil mezi evropské versifikace, které
v 17.–20. století přešly od sylabismu k sylabotónismu. Tato změna proběhla
ve většině evropských versifikací, pokud nebyly jazykové vlastnosti zcela
proti tomu (např. francouzština). Kontextem pro reformu českého verše byl
v tomto ohledu verš německý a ruský.4
Dobrovského reforma se bezprostředně promítla do básnické praxe a sylabotónismus se v krátké době stal hlavním versifikačním systémem českého
básnictví (toto postavení si udržel až do mohutného uplatnění volného verše
ve 20. století). Její úspěch byl patrně dán jednak autoritou původce, jednak
2
3

4

8

Srov. Mukařovský 1953, Wirtz 1999, Červenka 2003, 2006 a Dobiáš 2010.
Dobrovský jako první odlišil český přízvuk od (vokalické) kvantity, se kterou byl v předchozí mluvnické tradici zaměňován. Srov. Krbec 1953.
Srov. Cooper 2010, Gasparov 2012.
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tím, že byla od počátku v úzkém sepětí s potřebami obrozující se literatury (Dobrovský od počátku 90. let vyučoval mladé básníky metrice) a že
ji přijala za svou skupina básníků publikujících v almanaších vydávaných
A. J. Puchmajerem od roku 1795 (nejprve Sebrání básní a zpěvů, od 1798 Nové
básně). Starší versifikační systémy, sylabismus a časomíra, se ocitly na periferii umělé literatury, sylabismus přetrval v tvorbě autorů starší generace
a v lidové a pololidové produkci a časomíra především v překladech z antické
literatury (srov. Sgallová 2011).5
Ze zavedení sylabotónismu vyplývala i jistá omezení. Byl to především
relativně úzký (ve srovnání s časomírou) repertoár meter (iniciální postavení
českého přízvuku dovolovalo pouze trochej, daktyl, daktylotrochej a s výhradami jamb) a nemožnost adekvátně napodobit většinu antických rozměrů,
především však prestižní hexametr (ta je Dobrovským předvedena v pojednání Prosodie na Puchmajerovu překladu Vergilia). Tyto nedostatky byly
podnětem pro první revize Dobrovského pravidel (Jan Nejedlý, A. J. Puch
majer) a rovněž pro odmítnutí sylabotónismu jako takového.
2.
Sylabotónický verš se nesetkal pouze s příznivým přijetím. Polemika proti
němu byla vedena ze dvou stran: jednak z pozice zastánců staršího způsobu
veršování, sylabismu a časomíry, jednak z pozice mladší generace, projevující nespokojenost s dosavadní básnickou praxí. Ze starších autorů vystoupil
proti Dobrovskému Václav Stach, přispěvatel Thámova almanachu. Sylabo
tónismus odmítl v rozsáhlé básnické skladbě Divný oučinek potěhu… (1797, zůstala v rukopisu) a v satirické sbírce Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli
(1805). O řadu let později z týchž pozic vedl polemiku Václav František Hříb
v básnickém cyklu „České básnířství v novém rouše“ (1816).
Ve jménu nové, náročnější poetiky počal zpochybňovat vhodnost sylabotónismu pro češtinu Josef Jungmann. V roce 1804 rozeslal předním básníkům
anonymně spis Nepředsudné mínění o prozódii české, ve kterém doporučoval
časoměrné básnictví.6 Spis zůstal bez odezvy a Jungmann se časomíry veřejně nezastal a nadále publikoval pouze přízvučné básně. Otázka vhodnosti
časomíry pro češtinu se opět otevřela v 10. letech, v době zjevného vyčerpání
puchmajerovské poetiky. Zlom nastal v roce 1813, kdy byla publikována Jungmannova časoměrná báseň „Slavěnka Slavínovi“, doporučující slovenskému
překladateli Samuelu Rožnayovi pro překlad z řečtiny časomíru, a v Palkovi5

6

V období od poloviny 10. let do 50. let 19. století v důsledku nápodoby verše lidových písní
sylabický verš silně ovlivnil verš sylabotónický.
Pojednání je dnes nezvěstné. Dochoval se pouze výtah v Zeleného Životě Josefa Jungmanna
(1883: 393–394).
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čově časopisu Týdeník proběhla diskuse o dvojím překladu Vergiliovy Aeneidy.
Tyto a další projevy obnoveného zájmu o restauraci časomíry, např. Jungmannův časoměrný překlad Popeova „Mesiáše“ (1814), už bezprostředně
působily na Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého.
Oba autoři se po sylabotónických počátcích přiklonili k časomíře.7 Jejich
společný spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie byl nesmlouvavým
a prudkým vystoupením proti dosavadní básnické tvorbě a především proti
sylabotónismu, který byl identifikován jako hlavní příčina nežádoucího stavu
české poezie. Východisko jeho autoři spatřovali v nápodobě antické časomíry,
kterou a priori stavěli nad monotónní a nenáročný sylabotónismus.8 Jedním
z hlavních argumentů pro zavedení časomíry byla postulovaná blízkost češtiny a řečtiny. Podstatné bylo, že časoměrný projekt nespojili s domácí tradicí
časomíry (J. A. Komenský, V. J. Rosa), ale v duchu preromantického zájmu
o starověkou poezii jej vztahují přímo k řeckým vzorům (Homér, Pindaros),
byť za vydatného zprostředkování soudobé německé klasické filologie (srov.
Dobiáš 2012). V mezinárodním kontextu Počátkové… navázali na německou
diskusi o nápodobě antických rozměrů, jejímž hlavním protagonistou byl
Friedrich Gottlieb Klopstock (srov. Hellmuth – Schröder 1976).
Vizi exkluzivní poezie a časomíru jakožto prostředek k jejímu naplnění,
nabídnutou v Počátcích…, přijala za své nastupující básnická generace a roky
po vydání spisu se vyznačují prudkým kvantitativním nárůstem časoměrné
produkce, a to jak v tvorbě původní, tak překladové. Sbírky mladých autorů, vycházející kolem roku 1820 (J. Kollár, F. L. Čelakovský, J. V. Kamarýt,
J. K. Chmelenský, F. A. Rokos, J. Herzog ad.), byly buď složeny výhradně
časoměrně, nebo alespoň obsahovaly oddíly časoměrných básní. Působení
časoměrného impulsu v české poezii trvalo po celá 20. léta, do 30. let však
výrazně nezasáhlo (srov. Sgallová 2011). Příčiny postupného ústupu časomíry
patrně tkvěly v jejím příliš těsném sepětí s antickou kulturou a s tím spojenou
uzavřeností metrického a strofického repertoáru (srov. Červenka 2006: 288)
a rovněž v přerušení teoretického stimulu v první polovině 20. let.
3.
Obsah Počátků… a zvláště jejich dikce vyvolaly silnou nevoli na straně starší
generace a potřebu postavit se „hanebným utrhačům“ (V. Nejedlý). S výjimkou Dobrovského, v jehož odpověď postižená strana doufala, reagovali
na počátky všichni přední autoři puchmajerovské generace: Vojtěch Nejedlý satirickou básní Bohyně (dokončena 1820, otištěna 1910), A. J. Puchma7

8

10

Vedle uvedených podnětů zde působilo patrně i kontakt se živou tradicí slovenské a maďarské časomíry. Srov. Bakoš 1984: 7–118.
Podrobný estetický rozbor Počátků… podal David L. Cooper (2010: 108–134, 187–210).
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jer v předmluvě k soubornému vydání svých básní (dokončena 1820, otištěna 1833), Jan Nejedlý v univerzitní přednášce.9 Jedinou odpovědí, která
byla zveřejněna v době probíhající polemiky, bylo knižní pojednání Šebestiána Hněvkovského Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii. Jednalo
se o autorovu první teoretickou práci, ke které se necítil zvlášť povolán.10
Jednotlivé listy Zlomků vznikaly od roku 1818 a Hněvkovský je konzultoval
s bratry Nejedlými a rovněž s A. J. Puchmajerem (některé listy údajně četl
a schválil Josef Dobrovský). Od generačních druhů čerpal nejen povzbuzení,
ale i příklady a argumenty proti autorům Počátků… (za ty považoval nejspíš
P. J. Šafaříka, J. Jungmanna a J. Benediktiho).
Oproti předchozím dvěma pojednáním se Zlomky… vyznačují obranným postojem a tím, že prozodická problematika byla odsunuta do pozadí
zřetelem literárněkritickým a vlastně již literárněhistorickým (především
v šestém listu). Pokud jde o stránku prozodickou (její rozbor podal Král
1923: 204–216), převládl názor, že se jednalo o obhajobu Dobrovského sylabotónismu, v mnohém ustupující zastáncům časomíry (zřetel ke kvantitě).
Hněvkovského záměr byl však odlišný a podstatně ambicióznější. V konceptu
dopisu Janu Nejedlému z roku 1819 se vymezuje jak proti sylabotónismu
(„pouhý přízvuk žádnou výbornost neplodí a […] v češtině jednozvučnost
způsobuje“), tak proti užívání de facto dvojí prozódie u Puchmajera (časoměrné pro antické rozměry, přízvučné pro původní tvorbu) a za cíl si klade
nalezení univerzální prozódie, „která se pro rýmy i rytmy hodit musí“ a která
umožní spojit „přirozenou dlouhost s přízvukem“ (srov. Šťastný 1910: 3–4).
Syntézu obou prozódií Hněvkovský založil na přijetí přirozeně dlouhé slabiky (tedy slabiky s dlouhou samohláskou nebo dvojhláskou) za metricky
důraznou (v tom navazuje na Puchmajerovu a Nejedlého revizi Dobrovského
pravidel) a na interpretaci českého přízvuku jako „povýšení“, tj. prodloužení, slabiky, která nemá obdoby v soudobých prozodických diskusích a je
Hněvkovského inovací.
Hněvkovského pokus o syntézu sylabotónismu a časomíry do dějin českého verše v podstatě nezasáhl. Důvodů bylo patrně více, v první řadě šlo
o jeho těsné napojení na anachronickou obhajobu puchmajerovské poetiky,
které jej činilo krajně neatraktivním pro mladou generaci (u té vyvolával
v lepším případě posměch, v horším naprostý nezájem).
Hněvkovského spis byl posledním pokusem o reformu prozodické základny českého verše v raném obrození. Jeho vydáním se víceméně uzavírá
období intenzivních prozodických diskusí. Jejich dozvukem byla Jungman
9

10

Odpovědí na Počátky… měla být rovněž souborná vydání básní puchmajerovských autorů,
která se však ve většině případů podařilo uskutečnit až o řadu let později.
V dopisu Františku Bohumíru Štepničkovi uvádí „když žádný do ní [brožury] se pustit nechtěl, tak mně nezbejvalo, než že jsem v ní skrovně zasloužil“ (srov. Strejček 1907: 359–360).
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nova a Šafaříkova metrická pojednání uveřejněná v prvním ročníku časopisu Krok (1821) spolu s Jungmannovou zamítavou recenzí Hněvkovského
Zlomků…, která až na pokus o obohacení repertoáru časoměrných meter
o indické rozměry nepřinášejí nové podněty. S ústupem časomíry a jednoznačnými úspěchy sylabotónického verše ve 20. letech (Ján Kollár) postupně
poklesá zájem o prozodické otázky. Ty se přesouvají na okraj syntetických
prací (např. Jungmannova Historie literatury české, 1825, Šafaříkovy Geschichte
der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, 1826) a jejich řešení
již podstatně nezasahuje do dějin českého verše.
*

*

*

Rád bych na tomto místě poděkoval Petře Hesové a Robertu Kolárovi, kteří
spolu se mnou knihu připravili, a dále všem kolegům a přátelům, kteří mi při
její přípravě byli nápomocni, především Martinu Bažilovi, Sylvě Fischerové,
Jiřímu Flaišmanovi, Michalu Kosákovi, Kristýně Merthové, Václavu Petrbokovi a Marku Přibilovi. Dík patří rovněž oběma recenzentům, Daliboru Turečkovi a Václavu Vaňkovi.

Jakub Říha
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Resumé / Summary

The volume provides an edition of the four most important prosodic writings
of the early National Revival, which defined the field of contemporary
controversy between advocates of accentual‑syllabic verse and
quantitative verse. The volume opens with a new Czech translation of Josef
Dobrovský’s treatises Böhmische Prosodie [Czech prosody] (1795) and Prosodie
(1798), which laid the foundation for accentual‑syllabic reform of Czech
verse at the end of the 18th century. It is followed by Pavel Josef Šafařík’s and
František Palacký’s passionate polemic with Dobrovský’s accentual‑syllabic
reform and its implementation in the poetic works of the Puchmajer group
in the name of quantitative prosody in the treatise Počátkové českého básnictví,
obzvláště poezie [The beginnings of Czech poetry, especially prosody] (1818).
The volume closes with Šebestián Hněvkovský’s hitherto overlooked treatise
Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii [Fragments on Czech poetry,
particularly on prosody] (1820), which presents a defence of the poetics
and achievements of the Puchmajer group and at the same time attempts
to synthesize the two opposing prosodies. Edited texts are provided with
extensive commentary and notes.
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