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Abstrakt

Cíílém  téí to  diplomovéí  praí cé  jé  analýzovat  métodý  pouzš íívanéí  prši  pršékladu  arabskéí

cšasoméšrnéí  poézié  do  cšésštiný  z hlédiska  formý  a  zachovaíníí,  nahrazéníí  cši  výpusštéšníí

puů vodníího  arabskéího  (sýlabo)cšasoméšrnéího  métra;  a  pokusit  sé  navrhnout  métodu

novou, ktéraí  bý odpovíídala pozšadavkuů m cšésštiný a zaí rovénš  zachovaívala alésponš  cšaí stécšnéš

týpickéí  prvký  poézié  arabskéí .  V  prvníí  cšaí sti  praí cé  jé  strucšnéš  výlozšéna  zaíkladníí

prozodickaí  charaktéristika  arabsštiný  a  daí lé  jsou  pršédstavéný  dva  zaíkladníí  formaí lníí

prvký arabskéí  métrickéí  poézié: (sýlabo)cšasoméšrnéí  métrum, a pruů béšzšnýí  rýím. Zaívéšrém

jé arabskýí  (sýlabo)cšasoméšrnýí  vérsš  porovnaín  s néškolika   évropskýími  vérsifikacšníími

sýstéímý.  V  druhéí  cšaí sti  praí cé  jsou shrnutý  dosavadníí  cšéskéí  pršékladý  arabskéí  poézié

s duů razém  na  poézii  métrickou,  pršicšémzš  jé véšnovaína  pozornost  zpuů sobuů m,  jakýími

sé pršékladatéléí  výporšaídaívali s formaí lníími prvký pršéklaídanýích vérsšuů  – métrém a rýímém.

Stéšzšéjníími cšaí stmi téí to praí cé jsou cšaí sti tršétíí a cštvrtaí . Tršétíí cšaí st obsahujé pršéhléd mozšnýích

zpuů sobuů  pršévodu arabskéí  métrickéí  poézié  z hlédiska  métra  a rýímu.  Úvaídíí  jédnotlivéí

mozšnosti:  komplétníí  zachovaíníí  métra,  jého  uí plnéí  výpusštéšníí  za  pouzš itíí  uvolnéšnéího

a volnéího  vérsšé,  nahrazéníí  arabskéího  métra  éxistujíícíím  víícé  cši méínéš  odpovíídajíícíím

cšéskýím protéš jsškém a pokus o výtvoršéníí novéího métra, ktéréí  budé prvký vérsifikacšníích

sýstéímuů  cšésštiný i arabsštiný kombinovat.  Praí cé  navrhujé pravidla pro výtvaí ršéníí  métér

odpovíídajíícíích  métruů m  arabskýím  a  jéjich  pouzš itíí  jé démonstrovaíno  na  kraí tkýích

ukaízkaí ch  pršélozšénýích  vérsšuů .  Potéí  jé  provédéno  strucšnéí  zhodnocéníí  výíhod,  névýíhod

a mozšnostíí  téí to  métodý.  V  poslédníí  cšaí sti  jé  pak  podniknut  pokus  pršélozš it  za pouzš itíí

pršédstavénéí  métodý cšaí st baí snéš  Dzš ibraína Chalííla Dzš ibraína Procésíí. 



Abstract

Thé aim of this thésis is to analýsé méthods uséd in translation of thé Arabic poétrý

writtén in a quantitativé métré baséd on thé sýllablé léngth to Czéch, régarding its form

and  présérving,  substitution  or  élimination  of  thé  classical  Arabis  métré,  and  to  trý

to proposé  a  néw,  altérnativé  méthod  of  translation  that  would  corréspondéd  with

démands of thé Czéch prosodý but also would présérvé – at léast partiallý – somé týpical

éléménts of thé Arabic poétrý.  In thé first part of this thésis thé basic charactér of thé

Arabic prosodý is éxplainéd and thé two basic formal componénts of thé Arabic métric

poétrý aré introducéd: thé quantitativé métré and thé continuous rhýmé schémé. Thén,

a comparison of thé Arabic vérsé to sévéral Européan sýstéms is providéd.  In thé sécond

part,  thé  éxisting Czéch translations  of  thé Arabic poétrý aré  summarizéd,  éspéciallý

régarding thé  métric  poétrý,  and  thé  atténtion  is  also  paid  to  thé  waý in  which thé

translators déal with thé formal componénts of thé translatéd vérsés. Thé crucial parts

of this thésis aré thé third part and thé forth part. Thé third part  includés thé ovérviéw

of thé possiblé waýs to translaté thé Arabic métric poétrý with régard to thé métré and

thé rhýmé schémé. It présénts four individual waýs: complété présérvation of thé métré,

its complété élimination, substitution of thé métré with a moré or léss corrésponding

Czéch métré  and an attémpt to créaté néw métrés that would combiné éléménts of both

Czéch  and  Arabic  prosodic  sýstéms.  Thé  thésis  thén proposés  thé  rulés  for  création

of Czéch  métrés  that  would  corréspond  with  Arabic  métrés  and  théir  application

is démonstratéd on short éxamplés of Arabic vérsés. Aftér that a short évaluation of thé

advantagés, disadvantagés and possibilitiés of thé proposéd méthod is discusséd. In thé

last part of this thésis an attémpt is madé to usé thé proposéd méthod to translaté a part

of a poém writtén bý Gibran Khalil Gibran, Thé Procéssion.
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Předmluva

K  napsaíníí  téí to  praí cé  méš  pršivédla  otaí zka,  zda  bý  býlo  mozšnéí  pršéklaídat  arabskou

métrickou poézii do cšésštiný tak, abý zuů stalý néš jakýím zpuů sobém alésponš  do urcšitéí  míírý

zachovaíný  jéjíí  spécifickéí  znaký,   zéjméína  métrum,  alé i  pruů béšzšnýí  rýím.   A praívéš  tuto

otaízku  si  zdé  hodlaím  polozš it  –  a  pokusit  sé na  ni  alésponš  v  zaíkladníích  obrýséch

odpovéšdéš t.

Rozhodnéš  vsšak  néchci  jakkoliv  tvrdit,  zšé  v  soucšasnosti  pouzš íívanýí  volnýí  vérsš

jé pršéklaídaíníí  „sšpatnýím“  zpuů sobém.  Úzš  Viléím  Mathésius  v  rocé  1913  formuloval

tzv. funkcšníí  hlédisko prši  pršéklaídaíníí,  kdý vlastníí  podstatou pršékladu jé  snaha vzbudit

uméš léckýí  uí cšinék  shodnýí  s  originaí lém1,  a  to  i  za  pouzš itíí  odlisšnýích  uméš léckýích

prostršédkuů , néboť stéjnéí  nébo podobnéí  uméš léckéí  prostršédký mohou míít v originaí lníím

i cíílovéím jazýcé uí cšinký ruů znéí  (Mathésius, 1982, pp. 225 - 226). Pousštíím sé do téí to praí cé

s hlubokou pokorou a véšdomíím, zšé mozšnaí  na konci spolécšnéš  s néjvéš tsš íím cšéskýím géíniém

prohlaí síím: „Tudý césta névédé, pršaí téléí .“

Na  zacšaí tku  praí cé  pršipoménu zaíkladníí  formaí lníí  rýsý  arabskéí  métrickéí  poézié,  uvédu

néjznaíméš jsš íí  métra a jéjich schéímata. V téí to cšaí sti sé budu véšnovat i strucšnéí  prozodickéí

charaktéristicé  arabsštiný  a  srovnaíníí  arabskéího  vérsšé  s (métrickýím)  vérsšém  cšéskýím,

poprš. néšktérýími dalsš íími évropskýími vérsifikacšníími. 

Potéí  maím  v  uí mýslu  shrnout  dosavadníí  cšéskéí  pršékladý  arabskéí  poézié2,  s  duů razém

na pršékladý poézié métrickéí  a zpuů sob, jak býlý pršéklaídaíný. 

V dalsš íí étapéš  sé pokusíím zamýslét nad mozšnostmi, jak bý mohlo býí t arabskéí  cšasoméšrnéí

métrum pršévaídéšno do cšésštiný tak, abý výíslédék  odpovíídal rýtmickéí  strukturšé cšéskéího

jazýka,  zaí rovénš  vsšak zachovaíval a co néjléípé pršiblizšoval cšéskéímu cšténaí rši týpickéí  prvký

arabskéí  poézié.  Protozšé  vsšak  téorétickéí  zamýísšléníí  némuů zšé  býí t  v  tomto  pršíípadéš

dostacšujíícíí,  pokusíím sé navrzšénéí  métodý rovnéšzš  démonstrovat na ukaízkaí ch pršékladuů

vérsšuů  pouzš íívajíícíích  jédnotlivaí  arabskaí  métra,  pršicšémzš  budu  srovnaívat,  zda  néšktéraí

métra pro pršévod vhodnéš jsš íí nézš  jinaí . 

1 S výírazém „shodnýí  uí cšinék“ vsšak lzé polémizovat. Zvlaí sš téš  prši pršékladu z jazýkuů  kultur cšéskéímu cšténaí rš i
méínéš  znaímýích, mézi néšzš  arabsština bézpochýbý patršíí, budé míít pršéklad téíméšrš  vzšdý jistou „éxotickou“
pršííchuť, tédý shodnéího uí cšinku s originaí lém dosaíhnout v podstatéš  nélzé. Dokoncé bý takovýí  cííl mohl
býí t povazšovaín azš  za nézšaí doucíí.  ÚÚ mýslém pršékladatélé muů zšé býí t pršésnýí  opak – prostršédnictvíím pro
cšésštinu nézvýklýích forém podtrhnout skutécšnost, zšé pršéklaí danéí  díílo jé „cizíí“.

2 Pršésnéš ji,  pršékladý  arabskéí  poézié  pršélozšénéí  pršíímo  z  arabsštiný.  Pršékladuů m  arabskéí  poézié
pršéklaídanýím z jinéího jazýka sé tato praí cé névéšnujé.



Ani drobnéí  ukaízký néškolika vérsšuů  vsšak népovazšuji za dostatécšnéí , proto sé v zaívéšrécšnéí

cšaí sti téí to praí cé pokusíím néšktérýím z uvazšovanýích zpuů sobuů  pršélozš it téntokraí t nikoliv jén

néškolik vérsšuů , alé pršíímo ucélénou cšaí sti délsš íí baí snéš . Pro svuů j pokus jsém si výbrala baí sénš

Dzš ibraína Chalííla Dzš ibraína al-Mawaíkib (Procésíí). 

Oproti  puů vodníímu zaíméšru  sé  praí cé  névéšnujé  výrovnaívaíníí  sé  s  arabskýím métrickýím

sýstéímém prši pršékladu arabskéí  poézié do jinýích jazýkuů , nézš  jé cšésština, néboť bý tak býl

dalécé pršékrocšén zamýísšlénýí  rozsah téíto praí cé.

Citacé  a  séznam pouzš itéí  litératurý  v  téí to  praí ci  jsou zpracovaíný  podlé  citacšníí  normý

Américkéí  psýchologickéí  asociacé (APA).



Poznámka k transkripci a použitým symbolům

Néníí-li  ršécšéno  jinak,  drzš íí  sé  prši  transkripci  arabskýích  výírazuů  do  latinký  tato  praí cé

naí slédujíícíího pravidél:

1) Hlaí ský s éxistujíícíími ékvivaléntý v cšésštinéš  (b, t, ch, d, r, z, s, sš , k, l, m, n, h, j, a, i, u, aí ,

íí, uí ) jsou transkribovaíný odpovíídajíícíími píísméný.

2) Hlasivkovýí  raí z (hamza) sé pršépisujé jako apostrof ’.

3) Znéš laí  farýngaí lníí frikativa cajn jé pršépisovaína znacškou c.

4) Znéš laí  a néznéš laí  déntaí lníí frikativa jsou pršépisovaíný jako dh a th.

5) Bilabiaí lníí aproximanta jé  pršépisovaína jako w.

6) Znéš laí  postalvéolaí rníí afrikaí ta jé pršépisovaína jako dzš .

7) Emfatickéí  hlaí ský jsou pršépisovaíný jako  ṣ, ṭ, ḍ a ẓ.

8) Néznéš laí  farýngaí lníí frikativa jé pršépisovaína jako ḥ.

9) Néznéš laí  uvulaí rníí éxplozííva jé pršépisovaína jako q.

10)Znéš laí  uvulaí rníí frikativa jé pršépisovaína jako gh.

Prši  znaízornš ovaíníí  métrickýích  schéímat  budou,  nébudé-li  na  míístéš  uvédéno  jinak,

pouzš íívaíný naíslédujíícíí sýmbolý:

∪ Slabaí , résp. kraí tkaí  pozicé.

─ Silnaí , résp. dlouhaí  pozicé.

⩂ Obojétnaí  pozicé  (muů zšé  býí t  obsazénaí  dlouhou  i  kraí tkou,  résp.  pršíízvucšnou  

i népršíízvucšnou slabikou).

∪∪ Pozicé  muů zšé  býí t  obsazéna  jédnou  dlouhou,  résp.  pršíízvucšnou,  slabikou,  nébo  

dvéšma kraí tkýími, résp. népršíízvucšnýími slabikami, résp. skupina  nad

podtrzš íítkém muů zšé býí t nahrazéna jédnou dlouhou slabikou.

─ Pozicé obsazénaí  supérdlouhou slabikou.

⨱ Pozicé musíí býí t povinnéš  obsazéna pršíízvucšnou slabikou.

∪x Pozicé, obsazénaí  kraí tkou slabikou, muů zšé býí t pršíízvukovaína.

| Oddéš lovacš jédnotlivýích stop.

|| Oddéš lovacš puů lvérsšuů , résp. znak pro povinnýí  mézislovníí pršédéš l.

(∪) Jé-li pozicé v zaívorkaí ch, muů zšé býí t výnéchaína.



1. Úvod

Pršéklad  poézié  muů zšé  býí t  obtíízšnou,  azš  névdéšcšnou  zaí lézš itostíí  i  mézi  jazýký

prozodický, jazýkovéš  i kulturnéš  blíízkýími, natozš  pak mézi jazýký, jéjichzš  zvukovaí  stavba

i kulturníí pozadíí sé znacšnéš  lisš íí. Pršékladatéléí  pak stojíí pršéd probléímém, jak sé s nastalou

výízvou výrovnat, a to z hlédiska obsahovéího i s hlédiska formaí lníího. CČ íím víícé kulturnéš ,

jazýkovéš , géografický i cšasovéš  jé pršéklaídanéí  díílo vzdaí léno, tíím víícé otaznííkuů  vývstaívaí :

odlisšnéí  réaí lié, odlisšnéí  vníímaíníí hodnot, odlisšnéí  usporšaídaíníí spolécšnosti, odlisšnéí  litéraí rníí

formý a jéjich vníímaíníí a samozršéjméš  odlisšnýí  jazýk.

Jédno  uí slovíí  pravíí,  zšé  pršéklad  musíí  býí t  dostatécšnéš  volnýí,  abý  mohl  býí t  pršésnýí.  Prši

pršékladu poézié sé toto pravidlo uplatnš ujé praktický vzšdý, o cšémzš  svéšdcšíí  i výíznamovýí

rozdííl mézi výírazý „pršélozš it“ a „pršébaísnit“ v cšéskéím jazýcé. CČ témé-li v récénzi pršékladu

romaínu, zšé „pršékladatél díílo népršélozš il, nýíbrzš  pršébaísnil“, obvýklé jé tíím míínéšno, zšé onén

pršéklad sicé néoplýívaí  doslovnostíí, zato vsšak  zachýcujé podstatu, „ésénci“, pršéklaídanéího

dííla, a jdé o hodnocéníí vélmi pozitivníí. Nicméínéš  prši azš  pršíílisš  volnéím pršékladu, ať uzš  jdé

o proí zu nébo poézii, sé muů zšé „éséncé“ originaí lu naopak zahalit cši zcéla ztratit a vznikaí

díílo,  ktéréí  víícé nézš  pršékladém cši pršébaí snéšníím originaí lu jé díílém originaí lém spíísšé  jén

inspirovanýím.

Pršéklad poézié z hlédiska obsahu vsšak néníí téímatém téíto praí cé, a proto sé mu nadaí lé

nébudé výíslovnéš  véšnovat. Téímatém téí to praí cé jé pršéklad poézié, a to arabskéí  métrickéí

poézié, do cšésštiný z hlédiska formaí lníího. 

Néodmýslitélnýím  prvkém  arabskéí  poézié3 –  pršédévsšíím  klasickéí  –  jsou  jéjíí  formaí lníí

prvký, pršédévsšíím métrum zalozšénéí  na stršíídaíníí  kraí tkýích a dlouhýích slabik a pruů béšzšnýí

rýím.  Vzhlédém k  tomu,  zšé  cšésština  préférujé  métra  zalozšénaí  na  stršíídaíníí  pršíízvucšnýích

a népršíízvucšnýích slabik (jakkoli  duů lézš itýím prvkém jé rovnéšzš  pocšét  slabik)  a  pruů béšzšnýí

rýím jé baí snickýí  prvék pro cšésštinu v zaí sadéš  cizíí, vývstaívaí  prši pršékladu arabskéí  métrickéí

poézié  do  cšéskéího  jazýka   otaí zka,  jak  a  zda  vuů béc  sé  týto  prvký  pokusit  do cšésštiný

néš jakýím zpuů sobém pršévéíst. 

3 Tato  praí cé  sé  zaméšršujé  téíméšrš  výíhradnéš  na  pršéklad poézié  psanéí  za  pouzš itíí  klasickýích  arabskýích
métér,  ať uzš  samotnaí  poézié  jé  takéí  klasickaí ,  nébo  modérníí.  Poézii  psanou  volnýím  vérsšém
ponéchaívaím stranou, néboť otaí zký, jézš  si v téí to praí ci kladu, sé jíí v zaí sadéš  nétýíkajíí.
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Lzé  sé  sétkat  s  víícé  pršíístupý.  Néjcšastéš ji  pouzš íívanýím  zpuů sobém  v  soucšasnosti

jé odstranéšníí jak métra tak pruů béšzšnéího rýímu a naí slédnéí  pouzš itíí volnéího cši uvolnéšnéího

vérsšé.  Acškoliv  takto  mohou vznikat  kraí snéí  vérsšé,  ctitéluů m arabskéí  poézié  sé  snadno

muů zšé zdaí t, zšé – a to zvlaí sštéš  téhdý, kdýzš  pršékladatél uchopíí ponéškud volnéš ji i séímantickýí

obsah baí snéš  – jsmé sé praívéš  ocitli na pomýslnéí  hranici mézi pršékladém a inspirovanýím

díílém.

Hlavnéš  vé  starsš íí  litératuršé  sé  lzé  sétkat  s  pršékladém  métrickýím,  ktérýí  vsšak  némíívaí

pršíímou vazbu na métrum originaí lu a jé víícé odrazém skutécšnosti, zšé v dobéš , kdý býlý

týto pršékladý poršizovaíný, býla métrickaí  forma povazšovaína za standardníí zpuů sob psaníí,

a tédý i pršékladu, poézié.

Úvazšovat lzé i o zachovaíníí arabskéího cšasoméšrnéího métra, néboť cšésština maí  prostršédký

k výtvoršéníí cšasoméšrnéího vérsšé. Pokusý o jého zavédéníí do cšéskéí  poézié, v pruů béšhu déš jin

víícékraí t  opakovanéí ,  býlý vsšak vzšdý néuí spéšsšnéí  (Ibrahim, Pléchaí cš,  RČ ííha,  2013, p. 108).

Pokud  sé  cšasoméšrnýí  vérsš  v  cšésštinéš  uzš ííval,  sš lo  véštsš inou  o  pršékladý  poézié,  zéjméína

antickéí .  Existujé  vsšak  i  néškolik  pamaí ték  originaí lníí  cšéskéí  tvorbý.  V  soucšasnéí  dobéš

sé volnýí  vérsš  nicméínéš  népouzš íívaí  praktický  vuů béc  (Ibrahim,  Pléchaí cš,  RČ ííha,  2013,

pp. 114 - 116). 

Muů zšémé sé vsšak pokusit výdat jésštéš  dalsš íí céstou: pokusit sé výbocšit z béšzšnéš  pouzš íívanýích

postupuů  a pršévéíst arabskéí  métrum do cšésštiný zpuů sobém, ktérýím sicé nébudé  zachovaíno

v nézméšnéšnéí  podobéš ,  nérozméšlníí sé snad vsšak pršésto zcéla v poétickýích prostršédcíích

týpickýích  pro  cšésštinu  a  zaí rovénš  nabudé  podobý  snaí zé  pršíístupnéš jsš íí  cšéskéímu  cšténaí rši

cši posluchacši.
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2. Stručný úvod do arabského verše

2.1. Prozodická charakteristika arabštiny

Prozodickaí  charaktéristika  jazýka  míívaí  zaí sadníí  vliv  na  to,  ktérýí  vérsifikacšníí  sýstéím

a v jakýích  konkréítníích  podobaí ch  sé v danéím  jazýcé  budé  néjvíícé  uplatnš ovat.  I  kdýzš

kulturníí vlivý mohou nad prširozénýími téndéncémi jazýka pršévaízš it (stacšíí vzpoménout na

pršévazšujíícíí  cšasoméšrnýí  vérsš  v  klasickéí  latinéš  pod  ršéckýím  vlivém  nébo  na  pouzš íívaíníí

cšasomíírý  v  cšéskéí  litératuršé  do dévaténaí ctéího  stolétíí  po  vzoru  antickéí  poézié),  jsou

to praívéš  supraségméntaí lníí vlastnosti jazýka, kdo budou spoluvýtvaí ršét hranicé, co jésštéš

jé mozšnéí  a co uzš  mozšnéí  néníí. Naprš. pro jazýk s pršíízvukém na prvníí slabicé jako cšésština

budé téíméšrš  némozšnéí  tvoršit vérsšé pocšíínajíícíí  víícé népršíízvucšnýími slabikami, cozš  výlucšujé

véš tsš íí  rozvoj  métér  toto  výzšadujíícíích.  I  jamb,  ktérýí  jé  v  cšésštinéš  zabéšhnutýím uí tvarém

a jé v néšm napsaína i zršéjméš  néjslavnéš jsš íí cšéskaí  baí sénš  – Maí chuů v Maí j – musíí tuto vlastnost

cšésštiný  urcšitýím  zpuů sobém  obchaízét,  obvýklé  daktýlskýím  pocšaí tkém  nébo  umíístéšníím

pršíízvucšnéího  monosýlaba  na  zacšaí ték  vérsšé,  néboť  acš  v  cšésštinéš  éxistujíí  népršíízvucšnaí

monosýlaba pouzš itélnaí  jako pršédraí zšký, jéjich mnozšstvíí néníí natolik výsokéí , abý si s nimi

cšéskýí  jamb výstacšil. 

Prši  popisu prozodickéí  charaktéristiký arabsštiný naí s  budou zajíímat naíslédujíícíí  prvký:

(slovníí) pršíízvuk, slabika a jéjíí déí lka a vaí zaíníí. Pršédméštém zaí jmu budé primaí rnéš  klasickaí

arabsština jako jazýk klasickéí  arabskéí  métrickéí  poézié. Budé nicméínéš  zmíínéšna i modérníí

spisovnaí  arabsština, néboť i v níí vznikla ršada baísníí výuzš íívajíícíích klasickaí  arabskaí  métra.

2.1.1.  Slabika a délka

Slabika  v  klasickéí  arabsštinéš  mohla  nabýívat  jén  néškolika  maí lo  forém  diktovanýích

pršíísnýími fonotaktickýími pravidlý.  Asi néjduů lézš itéš jsš íím z nich jé némozšnost výískýtu dvou

cši  víícé souhlaí sék v préí turšé cši  kodéš  téízšé slabiký.  Kazšdaí  slabika zacšíínaí  jédnou a praívéš

jédnou  souhlaí skou.  Po  níí  muů zšé  naí slédovat  kraí tkaí  nébo  dlouhaí  samohlaí ska.  Slabika

s kraí tkou samohlaí skou muů zšé býí t otévršénaí  (týp CV - po samohlaí scé uzš  nénaíslédujé zšaídnaí

dalsš íí hlaí ska) nébo završénaí  (týp CVC - po samohlaí scé naíslédujé praívéš  jédna souhlaí ska).
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Slabika obsahujíícíí  dlouhou samohlaí sku nébo dvojhlaí sku budé – azš  na výí jimký – vzšdý

otévršénaí  (týp  CVV).  Onéšmi  výí jimkami  jsou  aktivníí  pršíícšéstíí  slovés  s  druhou  a  tršétíí

koršénovou souhlaí skou idéntickou (ḥárrun – horkýí) a tvarý tršétíího a sšéstéího rozsšííršénéího

slovésnéího kméné od týíchzš  slovés (mádda – odklaídat, prokrastinovat, tamárra – bojovat,

zaípasit spolu). Dalsš íí  a podstatnéš jsš íí  výí jimkou jsou pršíípadý tzv. pršédpauzovéího kraí céníí,

kdý  dlouhaí  uzavršénaí  slabika  vznikla  v  duů slédku  odpadnutíí  koncovký  pršéd  pomlkou

(jaqúlu > jaqúl, bajtun > bajt, karmun > karm) (Badawi, Cartér, Gullý, 2004, p. 10). Téšmito

zpuů sobý pak mohou vzniknout i slabiký týpu CVVC a CVCC. 

Arabsština tédý rozéznaívaí  trši týpý slabik: kraí tkéí  (CV), dlouhéí  (CVV a CVC) a supérdlouhéí

(CVVC,  CVCC),  supérdlouhéí  slabiký  sé  vsšak  v  zaí sadnéš  névýskýtujíí  v  jinýích  nézš

pršédpauzovýích pozicíích.

Modérníí  spisovnaí  arabsština  ténto  sýstéím  víícéméínéš  zachovala,  nicméínéš  zvlaí sštéš

v pršíípadéch  slov  pršéjatýích  z  dalsš íích  jazýkuů  dovolujé  urcšitéí  uí stupký,  zéjméína  naprš.

umozšnš ujé  souvýískýt  víícé  souhlaí sék  na  zacšaí tku  slabiký  (Brágh –  Praha)  (Pétraí cšék,

1977a, p. 29).

Fonotaktickaí  pravidla  znémozšnš ujíícíí  utvaí ršéníí  nédovolénýích  souhlaí skovýích  skupin

sé v klasickéí  a v ménsšíí mííršé i v modérníí arabsštinéš  uplatnš ujíí i pršés hranicé slov. Koncšíí-li

slovo souhlaí skou a hrozíí-li  vznik takovéí to nédovolénéí  souhlaí skovéí  skupiný,  pršipojujé

sé ké  slovu  vhodnaí  napojovacíí  samohlaí ska   (mina-l-bajti  – z  domu)  (Badawi,  Cartér,

Gullý, 2004, p. 10).

2.1.2. Přízvuk

Jé obécnéš  pršijíímanýím zaívéšrém, zšé klasickaí  arabsština buďto vuů béc néméš la slovníí pršíízvuk,

nébo  ténto  hraí l  natolik  névýíznamnou  roli,  zšé  mu  nébýla  zé  straný  autoruů  prvníích

arabskýích  gramatik  véšnovaína  jakaíkoli  pozornost.  Néšktéršíí  modérníí  jazýkovéšdci   majíí

za to, zšé tato vlastnost klasickéí  arabsštiný jé odpovéšdnaí  za absénci pršíípaduů  rédukovanýích

samohlaí sék  a  nébo  népravidélnostíí  vé  výískýtu  dlouhýích  a  kraí tkýích  samohlaí sék

na jédnotlivýích pozicíích morfologickéí  strukturý slova (Frolov, 2000, pp. 57 – 59). 
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V  modérníí  spisovnéí  arabsštinéš  sé  slovníí  pršíízvuk  výskýtujé.  Jého  umíístéšníí  lzé  popsat

prostršédnictvíím  naíslédujíícíích  zaíkladníích  pravidél  (Olivérius,  Ondraísš ,  2007,  p.  16),

(Pétraí cšék, 1977a, pp. 31 - 32):

1) Pršíízvuk obécnéš  néníí na poslédníí slabicé slova. Výí jimku tvoršíí  pršíízvucšnaí  monosýlaba

a pršíípadý, kdý puů vodníí poslédníí népršíízvucšnaí  slabika odpadla z duů voduů  výíslovnosti.

2) Pršíízvuk jé na pršédposlédníí  slabicé, jédnaí -li sé o slabiku dlouhou, tj. završénou nébo

otévršénou obsahujíícíí dlouhýí  vokaí l (viz výísšé).

3)  Néníí-li  pršédposlédníí  slabika  dlouhaí ,  lézš íí  pršíízvuk  na  antépénultiméš  (tršétíí  slabicé

od koncé).

4) CČaí sticé (pršédlozšký, spojký) obvýklé pršíízvuk némajíí.

Zvlaí sštéš  starsš íí gramatiký vsšak néškdý uvaídéš jíí, zšé jé-li i tršétíí slabika od koncé kraí tkaí  a slovo

maí  víícé  nézš  trši  slabiký,  pršésouvaí  sé  pršíízvuk  na  dalsš íí  pršédchaí zéjíícíí  slabiku,  dokud

nénarazíí  na dlouhou slabiku nébo na zacšaí ték slova (Pétraí cšék,  1977a, p.  31),  (Wright,

1996, p. 28) 

2.1.3.  Vázání

Dalsš íím duů lézš itýím prvkém pro prozodickou charaktéristiku klasickéí  i modérníí spisovnéí

arabsštiný jé sklon vzaí jémnéího vaízaíníí  slov v plýnuléí  ršécši,  néjsou-li oddéš léný pomlkou.

Prostršédký tohoto vaízaíníí jsou zéjméína éliminacé spojovacíí hamzý (hamzat al-waṣl):

wadžada ’ibnahu > wadžada bnahu (nalézl svéího sýna), 

a vklaídaíníí spojovacíích samohlaí sék (néjcšastéš ji i, alé v néšktérýích pršíípadéch i u a a):

qálat al-mudarrisa > qálati ’l-mudarrisa (ucšitélka ršííkala).

Protozšé fonotaktickaí  pravidla, jak býlo uvédéno výísšé, sé uplatnš ujíí  i pršés hranicé slova,

dochaízíí  navííc  prši  vaí zaíníí  ké kraí céníí  dlouhýích samohlaí sék,  pokud bý v duů slédku méš la

vzniknout supérdlouhaí  slabika:

fí al-bajti > fil-bajti (v doméš).

V duů slédku vaí zaíníí dochaí zíí v plýnuléí  ršécši ké stííraíníí mézér mézi jédnotlivýími slový. 
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2.2. Arabské metrum

Za  néjstarsš íí  formu  rýtmizovanéího  projévu  v  arabsštinéš  sé  povazšujé  sadžc,  rýímovanaí

proí za, ktérýím jé napsaín i Koraín. Prozaickýím uí tvarém jé vsšak  sadžc zéjméína vé srovnaíníí

sé  slozš itéš jsš íími  formami.  Saím o sobéš  muů zšé  býí t  sadžc  povazšovaín  i  za  jédnoduchýí  vérsš

(Frolov, 2000, p. 96).  Prvníí baí snickéí  formý, dochovanéí  v téxtéch z 5. - 6. stolétíí nasšého

létopocštu,  býlý  qaṣída a qiṭca.   Qaṣída pršédstavovala  délsš íí  formu  s  ustaí lénou podobu

s pévnéš  danýími pravidlý a výmézénýím okruhém téímat.   Qiṭca (doslova „kousék“) býla

kraí tkou baísníí jén o néškolika vérsš íích a výuzš íívala sé v néjstarsš íích zšaínréch arabskéí  poézié,

satira (hidžá’) a zšalozpéšv (marthíja).  Zaíkladníími formaí lníími prvký  qaṣídy  býlo pouzš itíí

métra  a pruů béšzšnéího rýímu (Olivérius, 1995a, pp. 26 – 29).

Prvníím arabskýím téorétikém, co sé týícšé métra klasickéí  arabskéí  poézié, býl  ’Abuí  cAbd

ar-Raḥmaín al-Chalííl  ibn  ’Aḥmad al-Faraíhíídíí.  ZČ il  v osméím stolétíí  n.  l.  a  véštsš inu zš ivota

straívil v Basršé, kdé studoval a naí slédnéš  puů sobil a výucšoval. Al-Faraíhíídíí  polozš il zaíkladý

popisu métrickéího sýstéímu arabskéí  poézié a býl to on, kdo jédnotlivaí  métra klasickéí

arabskéí  poézié pojménoval (Frolov, 2000, pp. 309 – 311). 

Métrum  arabskéí  poézié  jé  zalozšéno  na  stršíídaíníí  kraí tkýích  a  dlouhýích  slabik,  jé  tédý

cšasoméšrnéí . Na rozdííl od klasickéí  cšasomíírý  ršéckéí  a ršíímskéí  poézié vsšak néjsou arabskaí

métra cšistéš  cšasoméšrnaí , alé  sýlabocšasoméšrnaí , néboť duů lézš itýím prvkém jé pocšét slabik

vé vérsš i. Postup pršipousštéšnýí  zéjméína v jambickýích cši trochéjskýích, poprš.  i daktýlskýích

métréch antickéí  poézié, a to nahrazéníí jédnéí  dlouhéí  slabiký dvéšma kraí tkýími (Novotnýí,

1955, pp. 40 – 41, 46, 50), arabskaí  métra azš  na výí jimký népršipousštíí.  Týpickýí  arabskýí

vérsš  sé sklaídaí  zé dvou puů lvérsšuů , z nichzš  kazšdýí  sé sklaídaí  zé  dvou azš  cštýrš  stop.

2.2.1. Stopa (tafcíla) a její variace

Stopa (tafcíla) jé zaíkladníí jédnotkou métra; jé jich znaímo célkém dését:

1) fácilun

2) facúlun

3) mafácílun
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4) mufácalatun

5) mutafácilun

6) mafcúlátu

7) fácilátun

8) fáci#látun

9) mustafcilun

10) mustafci#lun

(as-Sajjid, 1999, p. 35).

Konkréítníí  réalizacé  stop  podléíhajíí  variacíím,  ktéréí  mohou  býí t  obligatorníí  nébo

fakultativníí.  Jé-li  variacé  fakultativníí,  muů zšé  býí t  v  raímci   baí snéš  na  néšktérýích míístéch

réalizovaína a na jinýích nikoli. Jé-li  obligatorníí, znaménaí  to, zšé pokud jé variacé v raímci

vérsšé  pouzš ita,  musíí  býí t  povinnéš  pouzš ita  i  vé  vsšéch  ostatníích  odpovíídajíícíích  stopaí ch

v céléí  baí sni.  Fakultativníími  variacémi  jsou  variacé  souhrnnéš  nazýívanéí  zaḥáf,  ktéréí

puů sobíí  kraí céníí  urcšitýích slabik vé stopéš  cši  jéjich uí plnéí  výnéchaíníí,  poprš.  zaíméšnu dvou

kraí tkýích  slabik  jédnou  dlouhou.  Naopak  cilla,  prši  ktéréí  obvýklé  dochaízíí  ké  kraí céníí

cši ztraí téš  (nébo naopak dlouzšéníí a pršidaívaíníí) slabik, jé zméšnou véš tsš inou obligatorníí (as-

Sajjid,  1995,  p.  35  –  36).  Zjédnodusšénéí  lzé  ršííci,  zšé  zaḥáf  umozšnš ujé  variacé  v  métru

v raímci téízšé baí snéš , kdézš to  cilla daívaí  vzniknout variacíím métra jako célku4. Pršédméštém

variacíí   zaḥáf mohou  býí t  jén  urcšitéí  cšaí sti  stopý.  CČaí st  stopý,  ktérou  variacé  zaḥáf

postihnout némohou, sé nazýívaí  watad (dosl. kolíík, stozšaí r).

4 K podrobnéš jsš íímu popisu slozšék stopý a fungovaíníí variacíí zaḥáf a cilla viz (as-Sajjid, 1999, p.  26 – 28).
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Zahrnémé-li  mozšnéí  variacé   zaḥáf   do  séznamu  stop  uvédénéího  výísšé  a  zaí rovénš

pouzš ijémé  znacšký  obvýkléí  v  évropskéím  znacšéníí  pozic  v  métru,  zíískaímé  naí slédujíícíí

pršéhléd stop5 (cšaí sti stopý watad jsou podbarvéný):

1) fácilun ⩂ ∪ ─ 

2) facúlun ─ ∪ ⩂

3) mafácílun ∪  ─ ⩂ ⩂

4) mufácalatun ∪ ─ ∪∪  ⩂ | ∪  ─ ∪ ⩂  

5) mutafácilun ∪∪  ⩂ ∪ ─   | ∪  ⩂ ∪ ─  

6) mafcúlátu ⩂ ⩂ ─ ∪

7) fácilátun ⩂ ∪ ─ ⩂

8) fáci#látun ─ ∪ ⩂ ⩂ 

9) mustafcilun ⩂ ⩂ ∪ ─ 

10) mustafci#lun ⩂ ─ ∪ ⩂

Néšktéréí  variacé   zaḥáf   sé  výskýtujíí  podstatnéš  cšastéš ji  nézš  jinéí  –  né  kazšdéí  métrum

dovolujé vsšéchný zaḥáf pršipadajíícíí v uí vahu nébo jéjich kombinacé, néšktéréí  budou proto

spíísšé jén téorétickéí . Pro srovnaíníí, Muhammad cAbd al-Latííf  uvaídíí jén naí slédujíícíí variacé

zaḥáf:

1) fácilun ⩂ ∪ ─ 

2) facúlun ─ ∪ ⩂

3) mafácílun ∪  ─ ⩂ ─ | ∪  ─ ─ ∪

4) mufácalatun ∪ ─ ∪∪  ─

5) mutafácilun ∪∪  ─ ∪ ─   

6) mafcúlátu ─ ⩂ ─ ∪

7) fácilátun ⩂ ∪ ─ ─ | ─ ∪ ─ ∪

8) mustafcilun ⩂ ⩂ ∪ ─ 

( cAbd al-Latííf, 1994, p. 21).

5 Nébýlo-li mozšnéí   zapsat variacé stopý do jédnoho vzorcé, jsou dalsš íí réalizacé uvédéný zvlaí sšť.
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2.2.2. Přehled  arabských meter

Hovoršíí sé o sšéstnaí cti métréch klasickéí  arabskéí  poézié, z nichzš  tršinaí ct býlo dolozšéno jizš

v néjstarsš íích dochovanýích baísníích (Olivérius, 1995a, p. 29).

Tato  métra  lzé  déš lit  podlé  víícé  kritéíriíí:  podlé  toho,  zda sé  sklaídajíí  zé  stéjnýích nébo

ruů znýích stop, cšili,  jak bý sé snad rovnéšzš  dalo ršííci, na métra jédnoduchaí  a slozšénaí  (as-

Sajjid,  1999, pp.  30 – 34);   podlé pocštu slabik pršipadajíícíích na jédnu stopu na métra

sé stopami  tršííslabicšnýími,  cštýršslabicšnýími  a  métra  kombinujíícíí  stopý  tršííslabicšnéí

a cštýršslabicšnéí ;  podlé  rýtmu  na  vzéstupnaí ,  séstupnaí  a  intérmédiaí lníí  (Frolov,  2000,

p. 190) a dalsš íích.

Jédnotlivaí  métra  míívajíí  víícé  podob,  ktéréí  lzé  navzaí jém  daí lé  déš lit  podlé  toho,  zda

obsahujíí plnýí  nébo nizšsš íí pocšét stop, poprš. zda dochaízíí ké zméšnéš  jédnéí  cši víícé poslédníích

slabik puů lvérsšé. 

Popisý  jédnotlivýích  métér  a  jéjich  podob  sé  u  ruů znýích  autoruů  mohou  míírnéš  lisš it.

Naí slédujíícíí  pršéhléd  býl  pršévzat  primaírnéš  z  knihý  Al-biná’u  ’l-carúḍí li-l-qaṣídati

’l- carabíjati, ktérou napsal Muḥammad Ḥamaísa cAbd al-Laṭííf. Tato kniha sé vsšak véšnujé

pouzé sédmi métruů m (wáfir, kámil, radžaz, hadžaz, ramal, mutaqárib a mutadárik); zbýlaí

métra  býla  proto  popsaína  na  zaíkladéš  knihý   Fí  cilmaj  al-carúḍi wa-l-qáfijati,  jéjíímzš

autorém jé ’Amíín cAlíí as-Sajjid.

Pro znaí zornéšníí  jédnotlivýích métér  býlý namíísto  tradicšníích  arabskýích výírazuů  pouzš itý

znacšký  obvýkléí  v  Evropéš .  Pršéhléd  si  nékladé  za  cííl  býí t  uí plnýí.  Jého  hlavníím  uí cšélém

jé pršiblíízš it charaktéristiku jédnotlivýích métér a jéjich variant pro dalsš íí uí cšélý téí to praí cé.

1) Wáfir 

Wáfir jé  jédníím zé  dvou métér,  ktéraí  umozšnš ujíí  v  urcšitéí  pozici  nahradit  jédnu

dlouhou slabiku dvéšma kraí tkýími. Sklaídaí  sé  zé sšésti (3 + 3) stop mufácalatun, tato

podoba jé vsšak jén téorétickaí . Jizš  v zaíkladníí podobéš  jsou tršétíí a sšéstaí  stopa wáfiru

zkraí céný, proto sé néškdý jako jéjíí vzor uvaídíí mufácalatun – mufácalatun - facúlun6:

∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ─  || ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ∪  | ∪ ─  ─  

6 Néjobvýkléjsšíí variacé  zaḥáf  pro kazšdéí  métrum budou uvaídéšný pršíímo vé schéímatu.
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Wáfir sé výskýtujé vé dvou zkraí cénýích podobaí ch:

∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─ ||  ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪ ─

∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─ ||  ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ─ ─  

2) Kámil 

Druhýím métrém, ktéréí  v urcšitéí  pozici umozšnš ujé naíhradu jédnéí  dlouhéí  slabiký

dvéšma  kraí tkýími,  jé  kámil. V  zaíkladníí  podobéš  sé  sklaídaí  z  sšésti  (3  +  3)  stop

mutafácilun:

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─ || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─

CČtýrši  podobý  kámilu  (népocšíítaímé-li  zaíkladníí  podobu) majíí  rovnéšzš  po  sšésti

stopaí ch, nicméínéš  dochaízíí ké zméšnéš  v sšéstéí , poprš. i tršétíí z nich:

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─ || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─  ─

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─ || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ |  ─  ─

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪ ∪  ─  || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ |  ∪ ∪  ─

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪ ∪  ─ || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ |  ─  ─

CČtýrši zkraí cénéí  podobý kámilu obsahujíí jén cštýrši stopý:

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ 

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─  ─ 

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ ─ 

3) Radžaz 

Radžaz jé povazšovaín za néjjédnodusšsš íí  métrum, patrnéš  sé vývinuvsšíí  z rýímovanéí

proí zý (Olivérius, 1995a, p. 29).  V zaíkladníí podobéš  sé sklaídaí  z sšésti (3 + 3) stop

mustafcilun:

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ 
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Podobý radžazu sé lisš íí zéjméína déí lkou. Jén prvníí z nich maí  stéjnýí  pocšét stop jako

zaíkladníí podoba.

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂  ─ 

Druha podoba maí  pouzé cštýrši stopý, jinak sé vsšak od zaíkladníí podobý nélisš íí:

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ 

Dvéš  podobý sé sklaídajíí jén z jédnoho puů lvérsšé sé tršémi cši dvéšma stopami:

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ 

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ 

4) Hazadž 

Hazadž sé vé svéí  zaíkladníí podobéš  pršíílisš  nélisš íí od wáfiru, za jéhozš  podobu jé néškdý

povazšovaín (CAbd al-Laṭííf,  1994,  p.  67).  Jdé vsšak o nézaívisléí  métrum sklaídajíícíí

sé v zaíkladníí podobéš  zé cštýrš  stop mafácílun: 

∪  ─ ⩂ ─ | ∪  ─ ⩂ ─ || ∪  ─ ⩂ ─ | ∪  ─ ⩂ ─7

Výskýtujé  sé  kroméš  zaíkladníí  podobý  jésštéš  v  podobéš  sé  zkraí cénou  poslédníí

stopou:

∪  ─ ⩂ ─ | ∪  ─ ⩂ ─ || ∪  ─ ⩂ ─ | ∪  ─  ─ ─

5) Ramal 

Ramal sé v zaíkladníí podobéš  sklaídaí  sé sšésti  (3 + 3) stop fácilátun:

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂

Takto uí plnaí  podoba jé vsšak téorétickaí  a vé skutécšnosti sé poslédníí stopa prvníího

puů lvérsšé zkracujé: 

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂

Jédnotlivéí  podobý,  ať  uzš  sšéstistopéí  nébo  cštýršstopéí ,  sé  obvýklé  lisš íí  poslédníí

slabikou vérsšé cši puů lvérsšé.

7 Stopa mafácílun muů zšé  býí t  réalizovaína jésštéš  jako ∪  ─ ─ ∪, né vsšak uzš  ∪ ─ ∪ ∪.
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⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─  

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─  

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─  ─

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─  ⩂

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ 

⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ ⩂ || ⩂ ∪ ─ ⩂ | ⩂ ∪ ─ 

6) Mutaqárib 

Na rozdííl od pršédchozíích métér sé mutaqárib sklaídaí  zé tršííslabicšnýích stop. V jého

zaíkladníí podobéš  jéj tvoršíí osm (4 + 4) stop facúlun:

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂ ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─ ⩂

Podobý nélisš íícíí  sé  pocštém stop  spocšíívajíí  v  odpadaívaíníí  (pršéd)poslédníí  slabiký

vérsšé a pršíípadnéí  manipulaci s novou poslédníí slabikou.

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂ ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂ ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─ 

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂ ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ─

Zkraí cénéí  podobý majíí jén sšést stop. Manipulovaíno muů zšé býí t i s poslédníí slabikou

prvníího puů lvérsšé.

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ─

7) Mutadárik 

Mutadárik jé jédinéí  z sšéstnaí cti arabskýích métér, ktéréí  népopsal jizš   Al-Faraíhíídíí,

nýíbrzš  býlo „objévéno“ azš  pozdéš ji (CAbd al-Laṭííf, 1994, p. 95). Jédnaí  sé, podobnéš

jako  mutaqárib, o  métrum  výuzš íívajíícíí  tršííslabicšnou  stopu,  a  to  fácilun,  ktéraí

sé v zaíkladníí podobéš  mutadáriku opakujé célkém osmkraí t (4 + 4):

⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─
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Mutadárik maí  pouzé jédinou podobu.

8) Saríc 

Saríc  je  metrum složené ze dvou druhů stop: stopy mustafcilun a stopý fácilátu, ktéraí  

jé vsšak vzšdý zkraí céna:

⩂ ⩂8 ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─

Jého podobý sé lisš íí tvarém poslédníí stopý:

⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─

⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ─

9) Ṭawíl 

Ṭawíl  patršíí  mézi  métra  stršíídajíícíí  tršííslabicšnéí  a  cštýršslabicšnéí  stopý,  a  to  facúlun

a mafácílun.  Sklaídaí  sé  célkém  z  osmi  stop  (4  +  4),  pršicšémzš  rozdííl  mézi

jédnotlivýími podobami jé v réalizaci poslédníí stopý vérsšé:

∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─ || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─

∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─ || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ─

∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─ || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ─ ─

10)Basíṭ  

I  basít stršíídaí  tršíí-  a  cštýršslabicšnéí  stopý:  mustafcilun a  fácilun,  ktéréí  sklaídaí

do osmistopýích  (4  +  4)  vérsšuů .  Maí  dvéš  zaíkladníí  osmistopéí  podobý  lisš íícíí

sé poslédníí stopou:

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ─ 

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ─ ─ 

Poslédníí stopu v obou puů lvérsš íích lzé výnéchat:

8 Stopa mustafcilun muů zšé býí t réalizovaína s prvníí nébo druhou slabikou kraí tkou, nikoli vsšak s obéšma.
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⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ 

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ─

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ─

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ∪ ─  ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ─∪─ ─

11) Chafíf 

Chafíf  kombinujé  dvéš  cštýršslabicšnéí  stopý,  mustafcilun a  fácilátun.  Muů zšé  býí t

sšéstistopýí  (3 + 3) nébo cštýršstopýí  (2 + 2):

⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ || ⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ 

⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ || ⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ─ ─

⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ |

12) Mudžtath 

Toto cštýršstopéí  métrum stršíídaí  stopý  mustafci#lun a  fácilátun a v zaí sadéš  puů sobíí

jako obraí cénýí  chafíf. Maí   jédnu zaíkladníí podobu.

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂  ∪ ─ ─ ||  ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂  ∪ ─ ─

13) Munsariḥ  

Munsariḥ jé  métrum  slozšénéí  zé  stop  mustafcilun a  mafcúlátu.  Jého  zaíkladníí

podobý jsou dvéš :

─ ─  ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─ ∪ ∪ ─ || ─ ─  ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─ ∪ ∪ ─

─ ─  ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─ ∪ ∪ ─ || ─ ─  ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─ ─  ∪ ─
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14) Madíd 

Madíd jé  dalsš íím  métrém  kombinujíícíím  cštýršslabicšnéí  a  tršííslabicšnéí  stopý,

a to fácilátun a fácilun,  Jého zaíkladníí podoba jé sšéstistopaí :

⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ |⩂ ∪  ─ ─ || ⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ |⩂ ∪  ─ ─

Dalsš íí podobý zahrnujíí zéjméína manipulaci s poslédníí stopou (puů l)vérsšé:

⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ | ── ||  ⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ |  ─ ─

⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪  ─ || ⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ |⩂ ∪  ─ 

15) Muḍáric 

Muḍáric  jé cštýršstopéí  métrum sklaídajíícíí sé zé stop mafácílun (vé variaci  mafácílu)

a fáci#látun. Maí  tuto zaíkladníí podobu:

∪  ─ ─ ∪ | ─ ∪ ─ ─ || ∪  ─ ─ ∪ | ─ ∪ ─ ─

16) Muqtaḍabb 

Poslédníím  métrém  jé  muqtaḍabb.  Jé  cštýršstopéí  a  sklaídaí  sé  zé  stop  mafcúlátu

a mustafcilun. Stopa mustafcilun sé vzšdý výskýtujé vé variaci mustacilun.

─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ ||   ─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ 

2.3. Rým

Jéstlizšé prvníím z formaí lníích prvkuů  klasickéí  arabskéí  poézié býlo métrum, tíím dalsš íí  býl

pruů béšzšnýí  rýím. Týpickýím znakém qaṣídy jé rýímovaíníí vsšéch vérsšuů  (bajt) v baí sni a rovnéšzš

prvníích dvou puů lvérsšuů .  Nositélém rýímu jé poslédníí  souhlaí ska (puů l)vérsšé,  tzv.  rýímovaí

souhlaí ska (qáfija), ktéraí  bý méš la býí t shodnaí  po célou baí sénš  (Olivérius, 1995a, p. 29). 

Pruů béšzšnýí  rýím býl  vé  vkusu  arabskéího  cšténaí ršé  dlouho  vélmi  silnéš  zakoršénéšn  –  kdýzš

sé v prvníí  polovinéš  20.  stolétíí  objévilý  pokusý  psaí t  poézii  métrickou,  nicméínéš

nérýímovanou, vzbudilý znacšnéš  kritickéí  ohlasý (Olivérius, 1995b, p. 69).
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Acš  jé pruů béšzšnýí  rýím spojovaín zéjméína s klasickýími formami arabskéí  poézié, néníí na néš

bézvýíhradnéš  vaí zaín a jé mozšno jéj naléízt i v baí sníích psanýích jinak volnýím vérsšém. 

2.4. Arabský verš v komparaci s některými evropskými systémy

Jédnotlivéí  vérsifikacšníí sýstéímý rozéznaívaímé podlé toho, zda a jak sé ktéréí  prozodickéí

jévý uplatnš ujíí prši výtvaí ršéníí dojmu vérsšovéího rýtmu.  Takovou klasifikaci vérsifikacšníích

sýstéímuů  popsal CČérvénka (CČérvénka, 2006, p. 16) a términologický ji upravili Ibrahim,

Pléchaí cš a RČ ííha (Ibrahim, Pléchaí cš, RČ ííha, 2013, p. 17). Jé zachýcéna v naíslédujíícíí tabulcé:

Opozice suprasegmentálních příznaků

néfungujé pršíízvucšnaí /
népršíízvucšnaí

dlouhaí/
kraí tkaí

urcšitýí  toí n/
ostatníí toný

Počet
slabik

fungujé sylabický sylabotónický sylabočasoměrný tónový

néfungujé - tónický časoměrný -

Védlé shora uvédénýích sýstéímuů  znaímé jésštéš  vérsš  bézrozméšrnýí, uvolnéšnýí  a volnýí, ktéréí

sé význacšujíí tíím, zšé vé véštsš íí cši ménsšíí mííršé postraídajíí svaí zanost pravidlý urcšujíícíími pro

vérsifikacšníí sýstéímý uvédénéí  v tabulcé.

Pro  lépsšíí  pršédstavu  o  charaktéristicé  klasickéího  arabskéího  métrickéího  vérsšé  budé

provédéno  srovnaíníí  s  néškolika  tradicšníími  évropskýími  vérsšovýími  sýstéímý.

Z pochopitélnýích duů voduů  budé véštsš íí pozornost véšnovaína vérsš i cšéskéímu.

2.4.1. Český verš

Vérsšém  uzš íívanýím  v  néjstarsš íích  cšéskýích  pamaí tkaí ch  býl  vérsš  sýlabickýí,  objévoval

sé nicméínéš  i  vérsš  bézrozméšrnýí.   Pod vlivém antickéí  litératurý  sé opakovanéš  objévilý

pokusý  zavéíst  cšasomííru,  ktéréí  sé  sétkaívali  s ruů znou  míírou  uí spéšchu,  v  konécšnéím

duů slédku sé vsšak cšasoméšrnýí  vérsš  v cšésštinéš  trvalé néujal (Ibrahim, Pléchaí cš, RČ ííha, 2013,

p. 107 - 108). Na pršélomu osmnaí ctéího a dévaténaí ctéího stolétíí  sé v cšésštinéš  objévujé –

zršéjméš  i kvuů li  puů sobéníí  néšméckéího  vlivu  –  sýlabotoí nismus.  O  jého  uvédéníí

a rozpracovaíníí  sé  zaslouzš il  Joséf  Dobrovskýí  a baí snííci  pozdníího  cšéskéího  klasicismu
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(puchmajérovci).  Acškoliv  sé  proti  sýlabotoí nismu  néšktéršíí  baí snííci  výmézili,  postupnéš

v cšéskéím baí snictvíí  pršévlaídl  (Gasparov,  2010/2012,  p. 285 –  286).   V pruů béšhu stolétíí

dvacaí téího sé nicméínéš  v cšéskéí  poézii zacšal prosazovat volnýí  vérsš , ktérýí  lzé v soucšasnéí

dobéš  povazšovat za bézpršííznakovýí  (Ibrahim, Pléchaí cš, RČ ííha, 2013, p. 109). 

Vézmémé-li  sýlabotoí nickýí  vérsš  jako  vérsš  zé  vsšéch  métrickýích  vérsšuů  cšésštinéš  néjvíícé

vlastníí  a  srovnaímé-li  jéj  s  sýlabocšasoméšrnýím sýstéímém klasickéího arabskéího vérsšé,

naléznémé  jédén  prvék  spolécšnýí  a jédén  rozdíílnýí.  Spolécšnýím  prvkém  (métrickéího)

arabskéího i cšéskéího vérsšé jé rolé pocštu slabik. Naopak lisš íí  sé oba sýstéímý vé zpuů sobu

výjaídršéníí  prominéncé:  zatíímco pro cšéskýí  vérsš  jé  podstatnéí  stršíídaíníí  silnýích  (obvýklé

pršíízvucšnýích)  a  slabýích  (obvýklé  népršíízvucšnýích)  pozic,  arabskýí  vérsš  jé  výstavén

na kontrastu  kraí tkýích  a  dlouhýích  slabik.  Úmíístéšníí  pršíízvukuů  jé  pro  arabskéí  métrum

névýíznamnéí 9,  podobnéš  jako déí lka  néhrajé  výíznamnou roli  v  cšéskéím sýlabotoí nickéím

vérsši. Dalsš íím prvkém, ktérýím sé oba sýstéímý lisš íí, jé zaívaznost pravidél pro umisťovaíníí

dlouhýích a kraí tkýích,  résp.  pršíízvucšnýích a népršíízvucšnýích slabik.  V arabskýích métréch

jé tršéba pravidla pro déí lku slabiký striktnéš  dodrzšovat,  lédazšé jé pozicé pršíímo v raímci

métra  povazšovaína  za  obojétnou.  V cšéskéím  sýlabotoí nickéím  vérsši  lzé  pravidla  pro

umíístéšníí pršíízvuku charaktérizovat jako préféréncšníí, tj. vé skutécšnosti nikoli kazšdaí  silnaí

pozicé  jé  obsazéna  pršíízvucšnou  slabikou a  kazšdaí  slabaí  pozicé  slabikou népršíízvucšnou

(CČérvénka, 2006).

2.4.2.  Klasický starořecký a latinský verš

Pro klasickou latinskou a staroršéckou poézii  jé podobnéš  jako pro klasickou arabskou

poézii  pršííznacšnýí  cšasoméšrnýí  vérsifikacšníí  sýstéím,  nicméínéš  na  rozdííl  od  arabskéího

sýstéímu sýlabocšasoméšrnéího préférujíí klasickaí  ršécština a pod jéjíím vlivém klasickaí  latina

vérsš  rýzé cšasoméšrnýí ; uzš itíí  sýlabocšasoméšrnéího vérsšé jé dolozšéno jén na néškolika maí lo

pršííkladéch (Ibrahim, Pléchaí cš, RČ ííha, 2013, p. 21).

9 Néníí  vsšak béz zajíímavosti,  zšé jistou roli lzé i v arabskéí  métrickéí  poézii pršíízvuku pršisoudit. V baí sni
al-Mawaíkib,  jíízš  sé  budé tato praí cé  podrobnéš ji  zabýívat  níízšé,  sé  stršíídajíí  dvéš  métra  (basíṭ a  ramal),
z nichzš  kazšdéí  patršíí  promluvéš  jédnéí  z  postav  –  starcé  (basíṭ)  a  mladííka  (ramal).  Ú vérsšuů  v  basíṭu
jé poslédníí slabika vérsšé vzšdý népršíízvucšnaí , zatíímco vérsšé v  ramalu koncšíí  vzšdý pršíízvucšnou slabikou.
Spolu  s déí lkou  vérsšé  navýsšujé  ténto  prvék  výíznamnéš  célkovýí  kontrast  mézi  promluvami  obou
mluvcšíích, cozš  musélo býí t bézpochýbý i zaíméšrém autora. 
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Naopak  arabskýí  cšasoméšrnýí  vérsš  jé  sýlabocšasoméšrnýí.  Hlavníí  rozdííl  mézi  klasickýím

antickýím a arabskýím vérsšém spocšíívaí  tédý v tom, zšé arabskaí  métra azš  na výí jimký (wáfir,

kámil) néumozšnš ujíí naíhradu jédnéí  dlouhéí  slabiký dvéšma slabikami kraí tkýími. Ani antickaí

métra sicé tuto naíhradu néumozšnš ovala  vzšdý a za vsšéch okolnostíí,  nicméínéš  sš lo  o jév

dostatécšnéš  cšastýí  (Gasparov,  2010/2012,  p.  93).  Dalsš íím  rozdíílém  jé  –   podíívaímé-li

sé na néjcšastéš jsš íí  antickaí  métra a porovnaímé-li jé s klasickýími métrý arabskýími – výsšsš íí

podííl  dlouhýích  pozic  v  arabskéím vérsši.  Ténto  rozdííl  sé  projévíí  prši  pokusu o  pršévod

(sýlabo)cšasoméšrnéího  métra  arabskéího  nébo  antickéího  vérsšé  na  sýlabotoí nickýí  vérsš

cšéskýí, o cšémzš  budé pojédnaíno níízšé.

2.4.3.  Starogermánský tónický verš

Asi  néjvíícé  z  vérsifikacšníích  sýstéímuů  uzš íívanýích  v  Evropéš  sé  od  arabskéího

sýlobocšasoméšrnéího vérsšé  lisš íí  alitéracšníí  vérsš  toí nickýí,  uzš íívanýí  zéjméína v gérmaínskýích

jazýcíích, jénzš  sé objévoval cca do 14. stol. (Gasparov, 2010/2012, p. 71). Duů vod jé zršéjmýí

– toí nickýí  vérsš  sé opííraí  o výíznam pršíízvukuů , ktéréí  arabskéí  métrum zcéla pomííjíí. 

2.4.4. Sylabický verš románských jazyků

Zéjméína vé stršédovéškýích romaínskýích jazýcíích sé rozsšíírš il slabicšnýí  vérsš  stavíícíí výíhradnéš

na  dodrzšovaíníí  pévnéš  danéího  pocštu  slabik  vé  vérsš i.  Týpickýím  znakém  téšchto  vérsšuů

jé povinnaí  céízura po urcšitéím pocštu slabik. Úrcšitou roli vsšak muů zšé hraí t i pršíízvuk, naprš.

francouzskýí  désétislabicšnýí  vérsš  výzšadoval povinnýí  pršíízvuk na poslédníí (désaí téí ) slabicé.

Naí slédovala-li ji jésštéš  dalsš íí slabika népršíízvucšnaí , nébýla zapocšíítaívaína do célkovéího pocštu

slabik vérsšé (Gasparov, 2010/2012, p. 151).
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3. Arabská poezie česky

3.1. Počátky překladu arabské poezie do češtiny

Pršékladý  z   arabskéí  litératurý  pronikalý  do  cšéskýích  zémíí   jizš  v  9.  stolétíí.

Úzš  staroslovéšnskéí  légéndý o sv. Konstantinu a Métodéš jovi obsahujíí vérsšé z Koraínu, i kdýzš

lzé  pršédpoklaídat,  zšé  týto  pršékladý  nébýlý  poršíízéný  pršíímo  z  arabsštiný,  alé  s  néjvéš tsš íí

pravdéšpodobnostíí z ršécštiný (Pétraícšék, 1984, p. 25). 

Rovnéšzš  prvníí pršékladý arabskýích litéraí rníích pamaí ték do cšésštiný býlý pršéklaídaíný z latiný

cši  ršécštiný (Pétraí cšék,  1984, p.  2),  pozdéš ji  i  z  néšmcšiný a dalsš íích cizíích jazýkuů  (Méndél,

Ostršanskýí, Rataj, 2007, pp. 224 - 225). 

Vaí clav Budovéc z Budova sicé ovlaídal  arabsštinu i  turécštinu (Réjchrtovaí ,  1984,  p. 23),

nélzé  tédý  výloucšit,  zšé  sé  opííral  i  o  originaí lníí  znéšníí  Koraínu  v  arabsštinéš ,  Budovcuů v

Antialkoran10 sé  nicméínéš  opííraí  o  latinskýí  pršéklad  Koraínu  Théodora  Bibliandéra

(Budovéc z Budova, Réjchrtovaí , 1989, p. 10). 

Pršédméštém pršékladu býla zprvu zéjméína prozaickaí  dííla naíbozšénskéího nébo véšdéckéího

charaktéru.  I  kdýzš  Koraín lzé z hlédiska stýlu a formý povazšovat za díílo do jistéí  míírý

hranicšníí - jé sicé psaín rýímovanou proí zou (sadžc), nicméínéš  uzš íívaí  stýlistickéí  prvký (déš léníí

do  vérsšuů ,  rýím,  asonancé,  vzaí cnéš  réfréín)  (Hrbék,  2000,  pp.  47  –  50,  58  -  59),  ktéréí

bý zvlaí sštéš  jého  kratsš íí  suí rý  z  hlédiska  soucšasnéího  cšténaí ršé  zvýkléího  na  volnýí  a  jén

omézénéš  rýímovanýí  vérsš  mohlý zaršadit do ršad poézié11.  Budovcuů v Antialkoran tuto jého

straínku zcéla pomííjíí a jédnotlivéí  suí rý, résp. shrnutíí jéjich obsahu, v néšm majíí výíhradnéš

prozaickou formu.

Za prvníí pršéklad, ktérýí  býl poršíízén pršíímo z arabsštiný do cšésštiný, lzé néjspíísšé povazšovat

Průpovědi arabské uvéršéjnéšnéí  18. 12. 1846 v Havlíícškovéš  cšasopisu CČéskaí  vcšéla, néníí vsšak

povazšovaíno za prokaízanéí ,  zšé  ténto pršéklad býl skutécšnéš  pršélozšén pršíímo z arabskéího

originaí lu  (Kudlaí cškovaí ,  2011,  p.  21).  Autorém  Pruů povéšdíí  arabskýích  býl  Jan  Edmund

10 Budovcuů v Antialkoran býívaí  cšasto oznacšovaín jako pršéklad Koraínu, ktérýím alé néníí  – jédnaí  sé spíísšé
o strucšnaí  shrnutíí obsahu jédnotlivýích suí r, ktéraí  navííc samotnéího Antialkoranu tvoršíí jén ménsšíí cšaí st.

11 Z hlédiska dobý vzniku Koraínu jé vsšak jého zaršazéníí mézi prozaickaí  díílé mnohém zršétélnéš jsš íí, néboť
acškoliv Koraín obsahujé néšktéréí  prvký týpickéí  pro poézii, zaíkladníí kritéíria poézié v obdobíí pocšaí tkuů
islaímu (métrum a pruů béšzšnýí  rýím), rozhodnéš  nésplnš ujé.
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Schnéidér, ktérýí  v téímzšé cšasopisu v létéch 1846 a 1846 publikoval i pršékladý z pérsštiný

(Méndél, Ostršanskýí, Rataj, 2007, p.  224).

3.1.1. Jaromír Břetislav Košut

Prvníím  pršékladatélém  arabskéí  poézii  pršíímo  z  arabsštiný  býl  Jaromíír  Bršétislav  Kosšut,

prvníí cšéskýí  docént oriéntalistiký na prazšskéí  univérzitéš  (Méndél, Ostršanskýí, Rataj, 2007,

p. 226).  Jého pojédnaíníí  O poesii Arabů před islamem výsš lo v cšasopisu Lumíír v néškolika

cšaí stéch v pruů béšhu roku 1879 a obsahovalo ršadu ukaí zék vérsšuů  arabskýích pršédislaímskýích

baí snííkuů ,  zéjméína  autoruů  mucallaqát,  baí sníí  povazšovanýích  za  néjlépsšíí  z  arabskéí

pršédislaímskéí  poétickéí  tvorbý.  

Mimo to vsšak Kosšut v pojédnaíníí pršéklaídaí  i néškolik kraí tkýích baísníí, ktéréí  stojíí za zmíínku,

néboť  sé  u  nich  Kosšut  výjadršujé  o  jéjich  métrickéí  forméš ,  jménovitéš  hovoršíí

o „nejjednodušším jambickém metru“ (Kosšut,   1879,  p.   276).  Néníí  jasnéí ,  zda tíím  maí

na mýsli radžaz, ktérýí  jé za néjjédnodusšsš íí arabskéí  métrum povazšovaín, nébo néš jakéí  jinéí .

Jambu sé vsšak drzš íí prši pršékladu:

Mné dlouhýí  zš ivot muů j jizš  omrzél

an pocšét lét na sto jizš  dosaíhl,

minulo rokuů v sto i druhýích sto

a z méšsíícuů  rok mnohýí  jésštéš  vzkvét.

(Kosšut, 1879, p. 276)

Kosšut  uvaídíí  célkém  sédm  qaṣííd, z  nichzš  vsšak  pouzé  dvéš  (jédnaí  sé  o  qaṣíídý

pršédislaímskýích  baí snííkuů  asš-SČanfaraí  a  Imru’u  ’l-Qajsé)  pršéklaídaí .  V  originaí lé  jsou  obéš

baí snéš  psaíný  v  métru  ṭawííl.  Kosšutuů v  pršéklad  pouzš íívaí  v  pršíípadéš  baí snéš  asš-SČanfaraí

jambickýí  vérsš  slozšénýí  zé  dvou tršíístopýích  puů lvérsšuů  s  zšénskýím zakoncšéníím.  Na konci

puů lvérsšé  jé vzšdý mézislovníí  pršédéš l.  Jako ukaí zku uvaídíím prvníích osm vérsšuů  pršékladu,

ktéréí  odpovíídajíí prvníím cštýršém vérsšuů m originaí lu:

Jén osédléjté hbitéš , vý sýnovéí  méí  maí ti!

néb jinéí  nézš  to vasšé chci druzšstvo výhlédati;
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vsšé uchýstaíno v odchod a méšsííc jasnéš  svíítíí,

vélbloudi pršipravéni, vsšé na nich, co chci mííti :

maí  jésštéš  uí tocšisštéš  ta zéméš  daí lnaí  sš iraí ,

jézš  volnéš  pršéd naí silíím sé muzš i otévííraí ,

maí  jésštéš  uí tocšisštéš kdé mohou býí ti jisti,

kdozš  pršéd vlastníí sé krvé chtíí ukrýí t nénaívistíí.

(Kosšut, 1879, p. 325).

Pršéklad uzš íívaí  sdruzšénýí  rýím, pršicšémzš  rýímujíí sé vzšdý dva po sobéš  jdoucíí vérsšé (tj. dé facto

jédnotký odpovíídajíícíí  puů lvérsšuů m originaí lu). Kroméš  toho majíí prvníí  cštýrši vérsšé shodnýí

rýím, cozš  muů zšé býí t odkaz na tradicšníí vlastnost qaṣídy, totizš  vzaí jémnéí  rýímovaíníí prvníích

dvou puů lvérsšuů .

Pršéklad qaṣídy Imru’u ’l-Qajsé jé psaín v podobnéím stýlu s drobnýími odchýlkami:

Chci plakat pro milénku téď jéďté pomalu,

jíízš  stan býl na uí bocšíí od Dachuí lk Chaumalu.

Mézi Mikraí t a Tudich jé cšérstvýí  jésštéš  sléd,

acš sévérníí i jizšníí tu víítr réj svuů j véd.

Tu zadrzšéli druzíí svaí  zvííršata a blíízš ,

po jédnom pršisšéd druhýí déš l: „Néplacš, vzmuzš  sé jizš .“

(Kosšut, 1879, p. 390)

I zdé jé pouzš ito jambickéí  métrum sklaídajíícíí  sé zé dvou tršíístopýích puů lvérsšuů ,  nicméínéš

druhýí  puů lvérsš  maí  muzšskéí  zakoncšéníí.  I zdé jé uzš ito sdruzšénéího rýímu.  Konécšnéš ,  i  zdé

odpovíídaí  jédén vérsš  puů lvérsš i arabskéího originaí lu.

O rok pozdéš ji  výsš lo rovnéšzš  v cšasopisu Lumíír  dalsš íí  Kosšutovo díílo,  spíísšé  bélétristickou

formou  pojatéí ,   Ze  života  pěvců  a  básníků  na  dvoře  chalífa  Hárúna  el-rašída  (Kosšut,

1880). I ono nicméínéš  obsahujé vérsšé, néníí vsšak jistéí , zda jdé o pršékladý cši nikoliv. 
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3.1.2. Rudolf Dvořák

Výíznamnou osobnostíí, ktérou Pétraí cšék dokoncé povazšujé ta „úhelný kámen v budově naší

orientalistické  překladatelské  tradice“ (Pétraí cšék,  1984),  býl  Rudolf  Dvoršaí k,  jénzš  býl

rovnéšzš  ucšitélém  dalsš íích  cšéskýích  pršékladatéluů  z  oriéntaí lníích  jazýkuů  v  mézivaí lécšnéím

obdobíí, zéjméína Rudolfa Ruů zš icšký a Félixé Tauéra.

Pokud jdé o vlastníí pršékladatélskou cšinnost, staí l v céntru zaí jmu Rudolfa Dvoršaí ka baí sníík

Abuí  cAlaí ’ al-Macarríí,  jémuzš  Dvoršaí k  véšnoval  rozsaíhlýí  cšlaínék  publikovanýí  v  CČasopisé

Muséa kraí lovstvíí  cšéskéího v rocé 1888. Dvoršaí kova pršédnaísška o téímzšé baí snííkovi výsš la

rovnéšzš   roku 1916 knizšnéš .  Néjdé o totozšnaí  dííla.  Obéš  dííla obsahujíí  pršéklad ršadý vérsšuů

al-Macarríího. Podobnéš  jako jého soucšasnííci pršéklaídaí  Dvoršaí k jambickýím cši trochéjskýím

métrém. Rýím uzš íívaí  Dvoršaí k sdruzšénýí  (rýímujíí sé vsšak jén sudéí  vérsšé).

Buů h vznésšénýí  jést a znaí  néjléípé z naí s; víí

zšé rozum naí sš  jén donucén jést lhaí ti :

Mý pršénésšénéš  mluvíímé sic, víímé vsšak,

zšé jinou jést véšc, nézš  dlé slov jé znaí ti.

(Dvoršaí k, 1888, p. 128)

V néšktérýích pršíípadéch sé vsšak Dvoršaí k névýhýíbaí  ani pruů béšzšnéímu rýímu.

Víí allaíh, ktérýí  dokonalosti jé paín,

jak malýí  véšdéšníí mi, víírý, statkuů  zdroj jé pršaín.

ZČ é kraí sš liti sé mi jé znémozšnéšno,

jak kraí sék dýchtiv, po nich touhou býl bých hnaín?

Maím pršaíníí spocšinouti v míístéš  jédnom

a uzš  jsou vélbloudi mi hnaíni v jinýí  stan.

Jé bézmocnaí  maí  ruka, pravaí , lévaí ,

kdo pomoci méí  zšďaí  si, jén jé oklamaín.

(Dvoršaí k, 1916, p. 3)
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Mimo al-Macarríího publikoval Dvoršaí k téízš  pojédnaíníí o dalsš íím arabskéím baísnííkovi, Abuí

Firaí sovi  al-Ḥamdaíníím,  a  to vé Véšstnííku Kraí lovskéí  cšéskéí  spolécšnosti  nauk roku 1896

(Filipskýí, 1999, p. 119).

3.2. Počátek 20. století a období mezi světovými válkami

V prvníí  polovinéš  dvacaí téího  stolétíí  sé  do povéšdomíí  jako pršékladatéléí  arabskéí  poézié

zapsalo hnéd néškolik osobnostíí, z vélkéí  cšaí sti zšaí kuů  Rudolfa Dvoršaí ka.

3.2.1. Jaromír Borecký

Jaromíír Boréckýí  sé sicé véšnoval pršédévsšíím pršékladuů m z pérsštiný – do cšésštiný pršéklaídal

cštýršvérsš íí  Omara  Chajjaíma  -  nicméínéš  stranou  jého  pozornosti  nézuů stala  ani  poézié

arabskaí . 

V  pršédmluvéš  k  svéímu  pršékladu  Chajjaímovýích  cštýršvérsš íí  sé  Boréckýí  kraí tcé  véšnujé

formaí lníí straíncé pršékladu, kdý uvaídíí tradicšníí formu cštýršvérsš íí, ktéraí  – puů vodnéš  pérskaí  –

zuů staívala u téí to formý zachovaína i v dalsš íích jazýcíích:

─ ─ ∪∪ ─ | ─ ─ ∪∪ ─ | ─ ─ ∪∪ ─ | 

pršicšémzš  druhaí  stopa mohla býí t réalizovaína téízš :

∪ ─ ∪ ─ .

Pocšét  slabik  vé  vérsš i  néníí  ovsšém  pévnéš  danýí.  Jak  napovíídaí  jéjich  naí zév,  cštýršvérsš íí

sé sklaídala zé cštýrš  vérsšuů  s rýímovýích schéímatém aaba, méínéš  cšasto aaaa. Za rýímém mohl

naí slédovat réfréín, a to to i néškolikaslabicšnýí :

Svéšt jsi vidéš l, a vsšé, co jsi vídal, néníí nic,

i to, co jsi zršél a sluchém zvídal, néníí nic;

kršíízšém kraí zšém krajé-li jsi střídal, néníí nic,

a téízš  doma uí tulék-li‘s hlídal, néníí nic.

(Boréckýí, 1945, pp. 7, 45).
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Boréckýí  sé prši pršékladu rozhodl réspéktovat sýlabotoí nickýí  charaktér cšésštiný, nézachoval

proto prši  pršékladu cšasoméšrnéí  métrum, nýíbrzš  sé snazš il  vhodnýím umíístéšníím pršíízvukuů

zachovat rýtmickýí  raí z toho ktéréího cštýršvérsš íí (Boréckýí, 1945, p. 7 – 8).

Jak býlo výísšé zmíínéšno, Boréckýí  pršéklaídal cšésštiný i z arabsštiný. Za zmíínku stojíí  baí sénš

zahrnutaí  v  doslovu  ké  Čtyřverším  Omara  Chajjáma  zpracovanéím  Boréckéího  sýném

Milosšém Boréckýím. Jédnaí  sé o naí slédujíícíí Chajjaímovu baísénš :

Kdýzš  dusšé sé spokojíí tíím, co dosazšno z výízš ivý,

jizš  opatršíí pracíí svou dlanš  mojé a pazšé méí ,

jsém bézpécšén pršéd zméšnou jizš  pršííhod vsšéch vésškérou,

oí  cšasé muů j, tvaí ršé buď mi slibnéí  cši výíhruzšnéí .

A pršipusť, zšé pršííbýtkém jsém zvolil si oba Psý,

hvéšzd Maléího Médvéšda výísš  pro vzéstoupéníí svéí :

cozš  nérozhodl pohýb sféír v svéím krouzšéníí daívno jizš ,

zšé obraí tíí v nésštéšstíí vsšé polohý sšťastlivéí?

Svéšt kdýkoli pršiblíízš íí sé tobéš , jést nésštéšstíím.

Kýí  divnýí  to pršííbuznýí, jénzš  cizé tak chovaí  sé?

Kdýzš  výí téšzškém zš ivota jé céléího pouzé smrt,

kdo déš laí  cši sédíí jén, co do stavu totozšnéí .

Tozš , dusšé, jén ztrpéníí v tvéím polédníím poklidu,

vzšdýť stršéchý vzšdý padajíí, kdýzš  k spadnutíí zaíklad jé!

(Boréckýí  1945, p. 115).

Pršéklad  baísnéš  jé  jé  hodnýí  zvlaí sštníí  pozornosti,  néboť  prši  analýízé  jéjíího  rýtmickéího

charaktéru dostanémé  schéíma naípadnéš  pršipomíínajíícíí basíṭ:

⩂ ─ ∪ ∪ | ─ ∪ ⩂ | ⩂ ─ ∪ ∪ | ─ ∪ ⩂ 

Hlavníím rozdíílém mézi basííṭém a Boréckéího métrém spocšíívaí  vé skutécšnosti, zšé cštvrtaí

pozicé v lichýích stopaí ch jé u basííṭu silnaí  (dlouhaí ), kdézšto u Boréckéího azš  na výí jimký

(o cšasé muů j) slabaí   (népršíízvucšnaí ).  To vsšak lzé snadno výsvéš tlit charaktérém pršíízvuku
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v cšésštinéš  – jé-li paí taí  pozicé vé vérsš i (prvníí v druhéí  stopéš) povinnéš  silnaí  (pršíízvucšnaí ), býlo

bý jén obtíízšnéí  réalizovat povinnýí  pršíízvuk na pozici bézprostršédnéš  jíí pršédchaízéjíícíí, néboť

v cšésštinéš  jé mozšno umíístit  dva pršíízvuký za sébou jén v pršíípadéš  výískýtu pršíízvucšnéího

monosýlaba.  Vzhlédém k tomu, zšé sé vsšak bohuzšél népodaršilo dohlédat originaí l baí snéš ,

lzé o motivacíích pouzš itéího rozméšru jén spékulovat.

3.2.2. Překlady Rudolfa Růžičky

Népršéhléídnutélnéš  sé do historié cšéskéího pršékladu pršédislaímskéí  arabskéí  poézié zapsal

Rudolf Ruů zš icška, ktérýí  do cšésštiný pršélozš il néjén vsšéchný zachovanéí  baí snéš  výíznamnéího

pršédislaímskéího baí snííka jméíném Durajd ibn aṣ-Ṣimma, alé rovnéšzš  vérsšé  ršadý  dalsš íích

pršédislaímskýích  baí snííkuů  (Filipskýí,  1999,  p.  421),  z  nichzš  néšktéréí  býlý  publikovaíný

spolécšnéš  s pršékladém déš l  Durajda ibn aṣ-Ṣimmý v knizé  Durajd ibn aṣ-Ṣimma. Obraz

středního  Hidžázu  na  úsvitu  islamu,  kdé  slouzš íí  k  výkrésléníí  poméšruů  panujíícíích

na Arabskéím poloostrovéš  a ilustrujíí  ršadu udaí lostíí  zš ivota Durajda ibn as ̣-Ṣimmý. Mimo

jinéí  zdé najdémé pršékladý vérsšuů  princé a baí snííka  Imru’u ’l-Qajsé (Ruů zš icška, 1925, p. 43),

Zuhajrový qaṣídy zaršazénéí  do sbíírký al-Mucallaqát (Ruů zš icška 1925, pp. 60 – 66), baí snííršký

al-Chansaí  (Ruů zš icška  1925,  pp. 202 - 203,  210  -  212)  cši  baí snííkuů  Chufaí f  ibn  cÚmajra

a cAbbaí sé ibn.  Mirdaís  (Ruů zš icška 1925,  pp. 215- 260).  Dalsš íí  Ruů zš icškový pršékladý zuů stalý

v rukopisnéí  podobéš  (Kudlaí cškovaí , 2011, p. 23).

Ruů zš icška pršéklaídaí  podobnéš  jako starsš íí pršékladatéléí  métrický, nicméínéš  z hlédiska métra

nélzé  výslédovat  v  jého  pršékladéch  sýstématickou  snahu  pršiblíízš it  sé  métrickéímu

rozméšru originaí lu. V pršédmluvéš  ké svýím pršékladuů m Durajda ibn as ̣-Ṣimmý pouzé uvaídíí,

zšé sé dlouhaí  arabskaí  métra  pokusil  napodobit  uzš itíím délsš íího  vérsšé,  nézš  jé  v  cšéskýích

baí sníích obvýkléí  (Ruů zš icška, 1930, p. 7).  Néjcšastéš ji pouzš íívaí  sédmistopýí   jamb (v padésaí ti

cštýrš  pršélozšénýích  baí sníí  Durajda  ibn  aṣ-Ṣimmý,  ktéréí  býlý  podrobéný  blizšsš íí  analýízé,

jé ténto pouzš it sšéstnaí ctkraí t):

1. A jéstlizšé jé hlava maí  jak trsý tadzšaímovéí ,12 

roj déš tíí béšhaí  kolém mné, jénzš  sédíím shrbén v bolu,

12 Úkaí zký  jsou pršévzatý  zé  zdrojé  vcšétnéš  pravopisu,  výí jimkou jé  pršépis  arabskýích  výírazuů ,  ktérýí  býl
sjédnocén s pršépisém uzš íívanýím v téí to praí ci.
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2. a k puů déš  stanu u vécšér méš  pévnaí  pouta vaí zš íí,

jak v koléíbcé bých houpaín býl tam vzhuů ru zas a doluů :

3. to po nadbýtku mladosti a síílý bujnýích vlasuů ,

jézš  cšérnéí , barvý havraníí, mi s mlaídíím zasš lý spolu.

(Ruů zš icška, 1930, p. 90)

a osmistopýí  trochéj (tršinaí ct výískýtuů ): 

1. cAbdallaíhu, jéstli tobéš  mojé zšéna hanu déš la

pršédnost u mné cšaí st maí  jédna pršéd druhou vzšdý cšaí stíí téš la

2. ZČ éna muzšova, kdýzš  jého bratra slový pohanéš la,

pak jé srdcé jého soka kýsélosti prosto zcéla.

3. Nédéjzš  Buů h, bý ktéraí  zšéna rod muů j slavnýí  hanéš t sméš la,

navííjét a roztaícšét méš  po svéí  vuů li volnost méš la.

(Ruů zš icška, 1930 p. 55)

Výí jimkou vsšak néjsou ani rozméšrý sšéstistopéí :

1. Tam asadskýí  jsmé kmén mý odrazili mécši

a kopíí ranami, jézš  kršivíí téš la rékuů

2. Mý sédmdésaí t z nich jsmé k zémi sklaí li v sécši

tak prsa léícšili jsmé u Busdzšaínu z vztéku.

(Ruů zš icška, 1930, p. 16)

dévíítistopéí : 

1. Kéízš  uschné mojé pravicé, kéízš  staréího sé nénapiji víína,

smrt z ruký méí  kdýzš  Asmaí ’a sé chýbila, ach, Zinbaí cova sýna.

(Ruů zš icška, 1930, p. 24)
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a désíítistopéí :

1. Koho jénom, otcšé Dufaí fuí r, sš ik jíízdnýí  budé za té v tíísni míít,

na puů déš  azš  sýpkéí  doléhnou nanš  kopíí, hrudi divéš  vzépnou konéš?

2. Vuů dcém jíízdý vé vršavéš  jsi býl, kdýzš  rucé zaméšstnalý v bojuů  shonéš

toho, jénzš  krév hojnéš  proléíval a v sécši néznal z baí snéš  ustoupit.

(Ruů zš icška, 1930, p. 55)

Naopak  daktýl  néníí  vuů béc  zastoupén.  Azš  na  néškolik  výí jimék  Ruů zš icška  jédnoznacšnéš

upršédnostnš ujé  zšénskýí  vérsš  pršéd  muzšskýím.  ZČ aídnou  korélaci  mézi  métrém  pršékladu

a métrém originaí lu sé vsšak népodaršilo najíít.

CČéskýí  pršéklad  réalizujé  Ruů zš icška  výíhradnéš  rýímovanýím  vérsšém,  pršicšémzš  préférujé

jédnoznacšnéš  rýím sdruzšénýí.  Rýímovat sé mohou buď oba puů lvérsšé v raímci jédnoho vérsšé:

Z hlédiska rýímu jédnoznacšnéš  préférujé Ruů zš icška rýím sdruzšénýí, pršicšémzš  rýímujé buď oba

puů lvérsšé v raímci jédnoho vérsšé, nébo vzšdý dva po sobéš  naí slédujíícíí vérsšé:

1. Kéízš  bých nýníí mladýím, bujnýím oršém býl,

v zém, jénzš  hlavu kloníí, létéš  zé vsšéch sil.

(Ruů zš icška, 1930, p. 91)

1. To do sousédstvíí krajiný, kol Nííru jézš  sé sš íírš íí,

azš  Ghurajku a dzš ifaí rskýí  kraj voj jich zaujal.

2. A kdýzš  pak pršisš li k Aruí mu jich rékuů  prvníí ršadý,

tu pršéstalý jizš  poradý a jíízdý zaznéš l cval.

(Ruů zš icška, 1930, p. 100)

Sétkat sé lzé nicméínéš  s pršíípadý rýímu stršíídavéího cši obkrocšnéího. 

38



V néškolika baí sníích Ruů zš icška zachoval rýím pruů béšzšnýí, a to (cšastéš ji) tak, zšé sé rýímujíí koncé

vérsšuů ; výskýtlý sé vsšak i pršíípadý, kdý sé pruů béšzšnéš  rýímujíí i vsšéchný puů lvérsšé:

1. Tý jéstli s tvaí rš íí krvavou jsi sšťastnéš  usš il v daí l,

vsšak kmén naísš  supuů m, hýénaím tvéí  sýný zanéchal.

2. Hlé, pro tvuů j névdéšk k Bohu jaí  jsmé o pršispéšníí lkal,

Buů h nad otrokém otroka mi zajaí sati dal.

3. Jaí  nad Tzšaíḍu pro névdéšk a vzpurnost pomstu vzal,

jéj zé staíd cšérnýích vélblouduů  a hunš atýích jsém hnal.

4. Zdazš  zvéšdéš l, kolik pršédaíkuů  naí sš  voj v jich stršédu sklaí l,

a mnoho-li sš lach vélblouduů m a hršébcuů m zpršétíínal?

(Ruů zš icška, 1930, p. 37)

3.2.3. Další  překladatelé první poloviny 20. století

Acš  býl  Alois  Musil  pršédníím cšéskýím znalcém modérníí  spisovnéí  i  hovorovéí  arabsštiný,

pršékladém poézié sé v zaí sadéš  nézabýíval,  dost  mozšnaí  praívéš  proto,  zšé  arabskaí  poézié

býla doméínou zéjméína arabsštiný klasickéí .  Musil vsšak do cšésštiný pršélozš il ukaízký lidovéí

poézié arabskýích kocšovnííkuů  (Kudlaí cškovaí , 2005, p. 26, 91 - 91).

Pršéklad Knihý tisíícé a jédnéí  noci Félixé Tauéra jé sicé pršékladém prozaickýím, nicméínéš ,

obsahujé, jak jé pro arabskou stršédovéškou litératuru týpickéí , i ršadu vérsšuů . 

V  prvníí  polovinéš  dvacaí téího  stolétíí  sé  cšésština docškala  takéí  prvníího pršékladu Koraínu,

a to hnéd vé dvou vérzíích. Jako prvníí výsšél v létéch 1912, 1923 a 1925 pršéklad Ignaí cé

Véséléího, jého pršéklad jé vsšak z vélkéí  cšaí sti zalozšén na dršíívéš jsš íích latinskýích pršékladéch.

Prvníím puů vodníím pršékladém Koraínu jé proto pršéklad Aloisé Richarda Nýkla z roku 1938

(Pétraí cšék, 1984, p. 9, 38). Po druhéí  svéštovéí  vaí lcé býl pa Koraín do cšésštiný pršélozšén jésštéš

jédnou, a to Ivaném Hrbkém.
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3.3. Překlady klasické arabské poezie po roce 1945

Néjvýíznamnéš jsš íím  pršékladatélém  klasickéí  arabskéí  poézié  po  rocé  1945  u  naís  býl

bézpochýbý Karél Pétraí cšék spolu s Janou SČ troblovou a Véšrou Kubíícškovou, ktérýím budé

níízšé véšnovaína véš tsš íí pozornost.

Mimo  néš  lzé  dohlédat  i  dalsš íí  pršékladý,  jdé  vsšak  cšasto  o  jédnotlivéí  uí rývký  v  raímci

pojédnaíníí na urcšitéí  téíma, kdé pršéklad vérsšuů  jé víícé doplnš kém nézš  prvotníím cíílém, cšémuzš

odpovíídaí  i  skutécšnost,  zšé  duů raz  jé  kladén  na  zachovaíníí  výíznamu  nézš  na uméšléckou

hodnotu pršékladu, cozš  i sami autorši néškdý pršiznaívajíí (Kubaí t, 2009).

3.3.1. Překlady Karla Petráčka

Snad zšaídnýí  jinýí  cšéskýí  pršékladatél arabskéí  poézié nézanéchal tak rozsaíhléí  díílo jako Karél

Pétraí cšék, cšaí stécšnéš  vé spolupraí ci s Janou SČ troblovou a Véšrou Kubíícškovou. Jéjich pršékladý

klasickéí  arabskéí  poézié  výchaí zélý  jak  knizšnéš  (Básníci  pouště,  Cestou  karavan,  Džbán

žízně), tak i cšasopisécký, zéjméína v cšasopisé Novýí  Oriént.  Néšktéréí  z vérsšuů  pršipisovanýích
cAntarovi ibn SČaddaídu v pršékladu Karla Pétraí cška a Janý SČ troblovéí  obsahujé téízš  cšéskéí

výdaíníí staroarabskéího lidovéího romaínu Román o Antarovi.

Karél Pétraí cšék s Véšrou Kubíícškovou sé zabýívali rovnéšzš  pršékladém arabskéí  lidovéí  poézié.

Do cšésštiný  pršélozš ili  vélkéí  mnozšstvíí  lidovýích  baí sníí,  rš ííkadél  a  ukoléíbavék,  ktéréí  výsš lo

zéjméína vé dvou sbíírkaí ch:  U studny Zemzem a  Tři zvonečky. Na rozdííl od poézié uméš léí

nébýívajíí  týto vérsšé  vé spisovnéí  arabsštinéš ,  nédodrzšujíí  klasickaí  métrickaí  schéímata ani

pruů béšzšnýí  rýím, zato výtvaí ršéjíí novéí  baí snickéí  prostršédký – zéjméína néjruů znéš jsš íí strofickéí

vzorý (Kubíícškovaí , Pétraí cšék, 1954, p. 144). I téímatický sé lidovaí  poézié od uméšléí  lisš íí  –

spíísšé nézš  béduíínskéí , naíbozšénskéí  cši filozofickéí  naíméš tý sé véšnujé kazšdodénníí zkusšénosti

(Kubíícškovaí , Pétraí cšék, 1952).

Oproti  starsš íím  pršékladatéluů m  znaménajíí  pršékladý  Pétraí cška  a  jého  spolupracovnííkuů

v jistéím smýslu révoluci: népršéklaídajíí totizš  – azš  na výí jimký – métrický jako Kosšut nébo

Ruů zš icška, nýíbrzš  uzš íívajíí  pršévaí zšnéš  vérsš  uvolnéšnýí  azš  zcéla volnýí.  Dalsš íí  rozdííl oproti jéjich

pršédchuů dcuů m lzé spatršovat v tom, zšé zatíímco pršékladý Kosšuta, Dvoršaí ka cši Ruů zš icšký býlý

spíísšé prostršédkém, obvýklé doprovaízéjíícíí  pojédnaíníí  o urcšitéím baísnííkovi, étapéš  výívojé
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litératurý apod.,  s Pétraí cškém pršichaízéjíí  pršékladý poézié, ktéréí  mohou býí t povazšovaíný

za svuů j vlastníí cííl. Kdýzš  Rudolf Ruů zš icška pršélozš il komplétníí dííwaín Durajda ibn aṣ-Ṣimmý,

ucšinil tak jako nézbýtnou soucšaí st zpracovaíníí baí snííkový osobý a prostršédíí, vé ktéréím zš il.

Podtitul  Ruů zš icškova dííla  Obraz středního Hidžázu na úsvitě islámu daívaí  tusš it,  zšé  cíílém

knihý  jé  popis  urcšitéí  historickéí  a  géografickéí  épochý.  Podobnéš  Dvoršaíkový  pršékladý

al-Macarríího majíí ilustrovat jého osobnost a naí zorý spíísš  nézš  býí t pršékladém poézié pro

poézii.  I Pétraí cškový  pršékladý  jsou  sicé  cšasto  doprovaí zéný  téorétickýími  pojédnaíníími

a biografickýími informaci,  nicméínéš  týto jsou doplnš kém baísníí,  nikoli  naopak.  Jak saím

Pétraí cšék  uvaídíí  v  édicšníí  poznaímcé  ké  sbíírcé  Džbán  žízně.  Stará  arabská  poezie, prši

pršékladu  sš lo  zéjméína  o  pršiblíízšéníí  hlavníí  naíplnéš  baí snéš  cšéskéímu  cšténaí rši  a  snahu

za pouzš itíí prostršédkuů  cšéskéí  poétiký navodit naí ladu, prapuů vodníí jiskršéníí klasickéí  arabskéí

poézié.  S tíímto cíílém v mýsli  býla  zcéla  opusštéšna  forma arabskýích originaí luů  a  forma

pršékladuů  býla na nich ucšinéšna zcéla nézaívislou (Pétraí cšék, SČ troblovaí , 1966, p, 100 – 101).

V néjstarsš íích pršékladéch sé vsšak i Pétraí cšék jésštéš  cšaí stécšnéš  drzš íí originaí lníí formý, jak lzé

dobršé ukaí zat porovnaíníím víícé pršékladuů  téízšé baí snéš  cÚmara ibn ’Abíí Rabíícý – prvníí z nich

z péra Karla Pétraícška a Véšrý Kubíícškovéí  výsšél v cšasopisu Novýí  Oriént roku 1952, druhýí,

z péra Karla Pétraícška a Janý SČ troblovéí , výsšél roku 1966 vé sbíírcé Džbán žízně a konécšnéš

tršétíí býl publikovaín roku 1975 vé sbíírcé Cestou karavan:

(1) Ach, kéízš  bý splnila svuů j slib a dusši výléícšila naím!

Ach, kéízš  jé statécšnaí  a néuvéšršíí pomluvaím!

Tvaí rš  odhalila prýí  a druzškaím ršékla: Hlé, jak výpadaím?

Jsém takovaí , jak píísšé milýí?  CČ i sé vaím jinaí  zdaím?

Kdo milujé, jé kraí snýí  ršéklý a výísméšch zaznéš l tu i tam.

Ta zaívist býla v lidéch od jakzš iva – a oný zaívidéš lý naím.

(Pétraí cšék, Kubíícškovaí , 1952)

(2) Jédnou Hind,

kdýzš  sé svléíkla, druzšék ptala sé:

„Néplété on sé?
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Poršaíd baí sníí o kraí sé...“

„To laí ska vidíí vsšéchno hézkéí !“

smaí la sé

kdéktéraí ,

zaívist jako ršétéšz na hlasé.

(Pétraí cšék, SČ troblovaí , 1966, p. 41)

(3) Kéízš  splníí slib svuů j mojé milaí ,

a výléícšíí tak dusši, ktérou zahubila,

kéízš  asponš  jédnou rozhodné sé jako zšéna,

né jako kobýlka do cizíí kaí rý zapršazšénaí .

Jédnou Hind ptala sé, kdýzš  jéjíí bííléí  téš lo

sé nahéí  na vodníí hladinéš  odraízšélo:

Jsém, bozšé, opravdu tak hézkaí , jak on pravíí?

Nébo mu sš íílénstvíí promlouvaí  z choréí  hlavý?

Kdo milujé, vidíí vsšé hézkéí , pravilý,

uí sta od zaívisti téšzškaí  jim svaízal uí sméšv zavilýí.

(Pétraí cšék, 1975, p. 55)

Nýníí pro srovnaíníí uvéďmé i transkripci originaí lníí arabskéí  vérzé v ramalu13:

lajta hindan ’andzšazatnaí  maí  tacid wa-sšafat ’anfusanaí  mimmaí  tadzš id

wa-stabaddat marratan waíḥidatan ’innama ’l-caídzš izu man laí  jastabid

zacamuí haí  sa’alat dzšaí ratunaí wa-tacarrat dhaí ta jaumin tabtarid

’akamaí  jancatuníí tubṣirnaníí camrakunna ’l-laíha ’am laí  jaqtaṣid

fa-taḍaíḥakna wa-qad qulna lahaí ḥasanun fíí kulli cajnin man tawad

13 Originaí lníí vérzé v arabskéím píísmu jé  obsazšéna v Pršíílozé cš. 3.
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ḥasadan ḥummilnahu min ’adzš lihaí wa-qadííman kaína fi n-naí si ’l-ḥasad

(Arbérrý, 1965, p. 41)

Prvníí  z pršékladuů  jé néjvíícé doslovnýí,  naopak poslédníí  névaíhaí  uzš íít pršííméšrý v originaí lé

sé vuů béc  névýskýtujíícíí.  Néjstarsš íí  z  pršékladuů  zachovaívaí  pruů béšzšnýí  rýím.  Druhýí  jéj

zachovaívaí  cšaí stécšnéš ,  bohuzšél vsšak volíí  rýím zalozšénýí  na slabicé „-sé“, ktérýí  nézníí  pršíílisš

libozvucšnéš .  Poslédníí  pršéklad  opousštíí  pruů béšzšnýí  rýím  zcéla  a  míísto  néš j  uzš íívaí  rýím

sdruzšénýí. Ani jédén z pršékladuů  néníí métrickýí.

Snaha  zachovat  v  urcšitéí  mííršé  pruů béšzšnýí  rýím  sé  u  Pétraí cškovýích  pršékladuů  tu  a  tam

objévujé, néjdé vsšak o  pršévazšujíícíí téndénci. Nélzé ani ršííci, zšé bý jédnoznacšnéš  pršévazšoval

néšktérýí  dalsš íí týp rýímu; pršékladý sé névýhýíbajíí ani vérsšuů m zcéla nérýímovanýím. 

3.3.2. Srovnání překladů Karla Petráčka s jeho předchůdci

Jak býlo uvédéno výísšé, z hlédiska pršíístupu k forméš  pršékladu lzé naléízt zršétélnou opozici

Karla Pétraí cška, Véšrý Kubíícškovéí  a Janý SČ troblovéí  na stranéš  jédnéí  a starsš íích pršékladatéluů

(Kosšut,  Dvoršaí k,  Ruů zš icška)  na  stranéš  druhéí .  Rozdííl  spocšíívaí  v  pouzš itéí  forméš  –  zatíímco

starsš íí  pršékladatéléí  v souladu s  dobovýími  konvéncémi  uzš íívajíí  métrickýí  vérsš ,  Pétraí cšék

a jého spolupracovnicé cšastéš ji sahajíí po ruů znýích formaím vérsšé uvolnéšnéího azš  volnéího –

dalo  bý  sé  ršííci,  zšé  rovnéšzš  v  souladu  s  dobovýími  konvéncémi.  Vzhlédém  k  tomu,

zšé v néškolika  pršíípadéch  Pétraí cšék  znovu  pršélozš il  vérsšé  jizš  dršíívé  pršélozšénéí  jinýími

pršékladatéli, jé mozšnéí  démonstrovat odlisšnosti v pršékladu na konkréí tníích vérsš íích.

Rudolf Ruů zš icška i Karél Pétraí cšék pršélozš ili zšalozpéšv Durajda ibn aṣ-Ṣimmý na jého bratra

Chaí lida:

1. Chaí lidé, oí  Chaí lidé tý maisiru a hromad kméné,

Chaí lidé, tý véš tru, ktérýí  mraký honil rozptýílénéí ,

2. Chaí lidé tý ršécšíí, cšinu, ktérýí  k zš itíí skýí tal síílý,

Chaí lidé tý bojé, ktérýí  cšétnéí  davý pršéplnilý,
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3. Chaí lidé tý karavaný, v pout jézš  spéš la naléíhavou,

Chaí lidé tý kméné v dobéš , v ktéréí  kazšdýí  skrblil stravou.

(Ruů zš icška, 1930, p. 22)

Chaí lidé!

Chaí lidé sštéšdrýích rozdavacšuů ,

Chaí lidé vécšérníích zasédaíníí,

Chaí lidé véš tru,

co ršíídkéí  mraký shaíníí,

Chaí lidé slova, zš ivotodaí rnéího cšinu,

Chaí lidé sboruů , bitévníích plaíníí,

Chaí lidé karavan v téšzškéí  chvííli,

Chaí lidé sštéšdrýích dlaníí.

(Pétraí cšék, 1977b, p. 110)

Ruů zš icškuů v  pršéklad  víícé  lahodíí  usš íím  výzšadujíícíím  rýtmus,  nicméínéš  potršéba  drzšét

sé urcšitéího  métrickéího  vzorcé  védé  k  míístý  obtíízšnéš  srozumitélnéímu  slovoslédu.

Pétraí cškuů v pršéklad jé prširozénéš jsš íí,  srozumitélnéš jsš íí.  Podobnéš  jako v pršédchozíí  baí sni lzé

u Pétraí cška výslédovat snahu zachovat v urcšitéí  mííršé pruů béšzšnýí  rýím.

Tak jako Jaromíír Kosšut, pršélozš il  i Karél Pétraí cšék qas ̣íídu Imru’u ’l-Qajsé. Z obou pršékladuů

uvaídíímé kraí tkýí  uí rývék:

Jaí  zazš il s nimi mnohýí vésélýí  kraí snýí  dén

a zvlaí sšť v Daí rat él Dzšuldzšul býl jédén jako sén.

Tu vélblouda jsém zabil díívkaím, na néšmzš  jsém jél,

a oný muů j si naíklad svýích vzalý do sédél;
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a oný kusý masa haízélý v zaíbavu,

na nichzš  visélo tuku jak tršaí sníí z hédvaíbu.

(Kosšut, 1879, p. 390)

Vzpomíínaím

kolik dníí

prozš il jsém s nimi

za roklinami dzšuldzšuldskýími,

kdé jsém jim zaršíízl

svou jíízdníí vélbloudici

- téšmi darý jé vzšdýcký pršivaíbíím! - 

a oný si pak s masém hraí lý

ovéšsšénýím tršaí snéšmi tuku

jak hédvaíbíím.

(Pétraí cšék, 1975, pp. 10 - 11)

Podobnéš  jako  v  pršíípadéš  srovnaíníí  pršékladuů  Pétraí cška  a  Ruů zš icšký,  i  zdé  jé  pršédnostíí

Kosšutova  pršékladu  rýtmicšnost,  zatíímco  Pétraícškový  vérsšé  zníí  prširozénéš jsš íím  jazýkém.

Pétraí cškuů v vérsš  jé nicméínéš  v tomto pršíípadéš  natolik volnýí, zšé nébýlý-li bý jého vérsšé psaíný

do  ršaídkuů ,  býlo  bý  jén  obtíízšnéš  rozéznatélnéí ,  zšé  jdé  o  vérsšé  a  nikoli  o silnéš  poétický

stýlizovanou proí zu.

3.4. Moderní arabská poezie a její překlady

Kroméš  klasickéí  arabskéí  poézié a lidovéí  poézié sé v druhéí  polovinéš  dvacaí téího stolétíí

zacšala u pršékladatéluů  téšsš it oblibéš  i poézié modérníí, ktéraí  zdé alé budé shrnuta jén vélmi

strucšnéš ,  néboť jdé  vésméšs  o poézii  psanou i  v  originaí lé  volnýím vérsšém,  némétrický.
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Poézié psanaí  volnýím vérsšém (šicr  ḥurr) sé od klasickéí  poézié lisš íí  zéjméína uvolnéšníím

formý a duů razém na célék a jého jédnotu, kdé klasickaí  poézié sé soustršédila spíísšé na sléd

jédnotlivýích vérsšuů  (Pétraí cšék, 1974, p. 8 – 9).

I némétrickou modérníí poézii  pršéklaídal u naí s Karél Pétraí cšék. Jého pršékladý výchaí zélý

v cšasopiséch (zéjméína Novýí  Oriént), býlý vsšak výdaíný i knizšnéš  vé sbíírcé  Zelená lampa

poezie.  Výbor ze současných arabských básníků.   Dalsš íí  pršékladý z péra Karla Pétraí cška,

Véšrý Kubíícškovéí  i dalsš íích býlý obsazšéný vé sbornííku Poesie zbraň pravdy z roku 1953.

Pršékladém modérníí arabskéí  poézié sé vsšak zabýívalo i néškolik dalsš íích autoruů . Za vsšéchný

lzé jménovat naprš.  Jaromííra Hajskéího a jého pršékladý Nizaí ra Qabbaíníího a  jéménskéího

baí snííka  Muhammada  asš-SČarafíího,  Zdénš ka  Muü lléra,  ktérýí  v  cšasopisu  Novýí  Oriént

publikoval néškolik pršékladuů  baí sníí iraí ckéího baísnííka cAbd al-Wahhaíba al-Bajaí tíího. Vérsšé

paléstinskéího baísnííka Maḥmuí da Darwíísšé pršélozš il vé sbíírcé Přicházím do stínu tvých očí

Burhan Kalak.

3.5. Arabská poezie jako zdroj inspirace pro poezii českou

Acškoliv sé svéš t arabskéí  poézié muů zšé zdaí t cšéskýím zémíím vzdaí lénýí, nézuů stala jíím cšéskaí

poézié néovlivnéšna, ať uzš  sš lo o pršénos téímat nébo formý. V rocé 1940 výsšla sbíírka Joséfa

Héýduka  Zpívající Arábie,  ktéraí  jé,  jak  autor  v  zaívéšrécšnéí  poznaímcé  uvaídíí,  variacíí

na téímata arabskýích baí snííkuů  (Héýduk, 1940, p. 75), i kdýzš  na prvníí pohléd sé jévíí spíísšé

jako pršéklad – u kazšdéí  baí snéš  jé uvédén baí sníík, jéhozš  vérsšé jsou parafraí zovaíný.

Zajíímavéš jsš íí  z  hlédiska  téí to  praí cé  jé  pršévzétíí  néšktérýích  forém  týpickýích  pro  poézii

Blíízkéího  a  Stršédníího  výíchodu.  Na prvníím míístéš  jé  tršéba  uvéíst  cštýršvérsš íí.  Jdé  o uí tvar

puů vodnéš  pérskýí,  ktérýí  býl  vsšak  pršévzat  do  arabsštiný  i  ršadý  dalsš íích  jazýkuů  vcšétnéš

cšéskéího. 

V  19.  stolétíí  sé  v  nasšíí  litératuršé  objévujé  baí snickaí  forma  zvanaí  gazél,  z arabskéího

a pérskéího  ghazal.  Prvníí  gazél  býl  objévén  vé  sbíírcé  Malby  sepiové  Vincéncé  Furcha

v rocé  1934,  znaménitéš  pak  tuto  formu  propracoval  Jaroslav  Vrchlickýí,  ktérýí  napsal

gazéluů  víícé  nézš  stovku,  a pouzš il  ji  i  Víítéšzslav Nézval  (Méndél,  Ostršanskýí,  Rataj,  2007,

pp. 224 – 225). Zajíímavaí  na téí to poétickéí  forméš  jé skutécšnost, zšé si i v cšésštinéš  víícéméínéš
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ponéchaívaí  jédén  z tradicšníích  prvkuů  klasickéí  arabskéí  poézié:  pruů béšzšnýí  rýím,  cšíímzš

ukazujé, zšé ténto baí snickýí  prvék jé v cšésštinéš  mozšnéí  pouzš íít, pršéstozšé samozršéjméš  nébudé

vývolaívat stéjnéí  uí cšinký u cšéskýích jako u arabskýích cšténaí ršuů :

Baí snííku, méš j sluncé v hlavéš ,

ať to v píísni bouršíí zšhavéš

jas a svéštlo z hlavý tvojíí

ať vršé sš iréí  u zaíplavéš

alé v srdci tichýí  méšsííc

soucit méš j, co ostýíchavéš

ukrýívaí  sé jako pérla

v zablaí cénéí  moršskéí  traívéš :

obéí  kdýzš  maí sš , stršédém zmijíí

víítéšz kraí cšéj pohrdavéš !

(Vrchlickýí, 1886)

V  néšktérýích  pršíípadéch  mohl  býí t  rýím  cšéskéího  gazélu  néjén  pruů béšzšnýím,  alé  navííc

i absolutníím:

Hlédalo svuů j obraz dlouho v svéš téš  sluncé,

a tak zplaí lo plnou ruů zš íí v léí téš  sluncé

na podzim sé v hrozný víína skrýlo,

díívajííc sé skrzé holéí  snéš téš  sluncé.

V ziméš  cšíísš  jé ruů zš íí a jé sluncém,

cšíísš íí, ruů zš íí k sobéš  povznésé téš  sluncé.

(Vrchlickýí, 1886)

Néškdý – v tom jé patrnýí  vliv pérskýích cštýršvérsš íí – jé gazél navííc doplnéšn o réfréín:

Soud véršéjnosti s pravdou jdou vzšdý spolu jak pés a kocška

hršbét zjézšénýí  a zubý ostréí  jako drak - pés a kocška.
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Néch projíít cšas, a svornéš , védlé sébé uvidíísš ,

jak lézš íí klidnéš  v slunci, mhouršíí zpitýí  zrak pés a kocška

(Vrchlickýí, 1886)

Jé  hodnéí  pršinéjménsšíím  zamýsšléníí,  procš  –  pršéstozšé  býlý  néšktéréí  oriéntaí lníí  formý

v cšéskýích zémíích  populaí rníí – sé toto néodrazilo v téhdéjsš íích pršékladéch arabskéí  poézié.

Vélmi pravdéšpodobnou odpovéšdíí  jé skutécšnost, ktéraí  jizš  býla zmíínéšna výísšé: pro prvníí

pršékladatélé arabskéí  poézié cšasto nébýl pršéklad poézié saím o sobéš  cíílém, nýíbrzš  pouzé

pršédméštém  souviséjíícíím  s  jéjich  dalsš íí  véšdéckou  pracíí.  Pršéklaídaíníí  poézié  svaízanéš jsš íí

formou védé k cšastéš jsš íí nutnosti pršéklaídat volnéš ji.  Jé mozšnéí , zšé prvníí pršékladatéléí , ktéršíí

nébýli profésionaí lníí baí snííci, volili takovou formu pršékladu, ktéraí  jim umozšnila pršévéíst

obsah baí snéš  béz nutnosti drzšét sé pro néš  zbýtécšnéš  svazujíícíích pravidél.
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4. Možnosti a meze převodu arabského metra do češtiny

4.1. Jak překládat arabský (sylabo)časoměrný verš?

Vé snazé o pršéklad arabskéí  métrickéí  poézié do cšésštiný sé lzé výdat néškolika céstami.

Úrcšujíícíími  kritéírii  vzšdý  budé,  ktéréí  prostršédký  arabskéí  poézié  majíí  býí t  zachovaíný

a do jakéí  míírý,  jakéí  prostršédký lzé výnéchat a jakýími prostršédký cšéskýími mohou býí t

pršíípadnéš  nahrazéný.  Néopominutélnýím  faktorém,  ktérýí  budé  bézpochýbý  míít  vliv

na „uí spéšch“ kazšdéí  z mozšnýích métod, pak budé otaízka puů sobéníí  baí snéš  na cšténaí ršé. Jak

uvédl  Jiršíí  Lévýí,  prši  pršékladu  poézié  jé  tršéba  výchaí zét  zé  skutécšnéí  zvukovéí  réalizacé

métra spíísšé nézš  z jého formaí lníího schéímatu, protozšé stéjnaí  forma muů zšé míít v ruů znýích

jazýcíích ruů znýí  uí cšinék (Lévýí, 1998, p. 239).

Z formaí lníího hlédiska, jak býlo ršécšéno výísšé, jsou pro arabskou poézii urcšujíícíí dva prvký:

1) métrum zalozšénéí  na stršíídaíníí dlouhýích a kraí tkýích slabik,

2) pruů béšzšnýí  rýím.

Jédnotlivéí  zpuů sobý pršévodu sé tédý od sébé budou lisš it tíím, jak s téšmito prvký budou

zachaízét.   Nabíízíí  sé  víícé  téorétickýích  mozšnostíí,  jak  z  hlédiska  métra,  tak  z hlédiska

rýímu:

I. Metrum:

1) zcéla  zachovat  arabskéí  sýlabocšasoméšrnéí  métrum,  tj.  sýstéím  stršíídaíníí

dlouhýích a kraí tkýích slabik,

2) métrum zcéla zanédbat a výuzš íít volnýí  vérsš , cši dokoncé pršéklaídat proí zou,

3) nahradit arabskéí  métrum néšktérýím z rozméšruů  výuzš íívanýích v cšésštinéš ,

4) „výtvoršit“ spéciaí lníí métrum, ktéréí  bý sé snazš ilo zachovat v maximaí lníí mííršé

spécifika  métra  arabskéího prši  réspéktovaíníí  prozodickýích  charaktéristik

cšésštiný.

II. Rým:

1) zcéla zachovat pruů béšzšnýí  rýím,

2) rýím zcéla výpustit,
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3) pouzš íít néšktéréí  z rýímovýích schéímat pouzš íívanýích v cšésštinéš ,

4) zachovat pruů béšzšnýí  rýím jén v néšktérýích vérsš íích.

Prši  výíbéšru  zpuů sobu  pršékladu  jé  rovnéšzš  nutno  zvolit  kombinaci  métod  (né)pršévodu

métra a rýímu. Prvoplaínovéš  sé jistéš  nabíízíí kombinovat „podobnéí  s podobnýím“, tédý prši

zachovaíníí métra zachovat i rýím, prši uzš itíí  volnéího vérsšé rýím zcéla výpustit, prši pouzš itíí

cšéskéího  métra  pouzš íít  i  v  cšésštinéš  pouzš íívanéí  métrickéí  schéíma  atd.   Nélzé  to  vsšak

povazšovat za zaívaznéí  pravidlo, naopak pršékladatél bý méš l pouzš íít takovéí  postupý, ktéréí

podlé jého citu a pršésvéšdcšéníí néjléípé povédou k cííli, ké ktéréímu chtéš l svýím pršékladém

dospéš t.

4.2. Přístup I: Zachování (sylabo)časoměrného  metra

4.2.1. Časoměrný verš a čeština

Vzhlédém k tomu, zšé zaíkladníím stavébníím prvkém (sýlabo)cšasoméšrnýích vérsifikacšníích

sýstéímuů  jé stršíídaíníí kraí tkýích a dlouhýích slabik, zdaí lo bý sé, zšé pro cšésštinu jé ténto sýstéím

dobršé pouzš itélnýí. CČésština znaí  dlouhéí  i kraí tkéí  samohlaí ský, nédochaí zíí v níí k rédukci déí lký

v  zaívislosti  na  (né)pršíízvucšnosti  slabiký  a  némaí  fonotaktickaí  omézéníí,  ktéraí

bý zapovíídala pršíítomnost víícéro dlouhýích slabik v téšsnéím sousédstvíí. Dovolujé éxisténci

otévršénýích i uzavršénýích slabik, cšíímzš  otévííraí  dvéršé pro slabiký pozicšnéš  dlouhéí . Lzé tédý

pršédpoklaídat,  zšé  bý  býla  schopna  utvoršit  praktický  jakoukoli  kombinaci  kraí tkýích

a dlouhýích slabik. 

Pršésto vsšé sé cšasomííra v cšésštinéš  nikdý néujala a maí  sé za to, zšé pro cšéskéího cšténaí ršé

jé cizorodaí  a on ji néníí schopén vníímat (Lévýí,  1998, p. 240). Duů voduů  pro to muů zšé býí t

hnéd néškolik. V prvníí ršadéš  sé samozršéjméš  nabíízíí sýlabotoí nickýí  charaktér cšésštiný – pro

cšéskéího  cšténaí ršé  cši  posluchacšé  poézié  jé  zaíkladníím  rýtmotvornýím  prvkém  pršíízvuk.

Druhýím  duů vodém,  ktérýí  stojíí  za  zvaí zšéníí,  jé  azš  pršíílisš  vélkaí  variabilita  cšéskéí  slabiký.

Jéstlizšé sé (sýlabo)cšasoméšrnýí  vérsš  opííraí  o kontrast mézi kraí tkýími a dlouhýími slabikami,

méš lý   bý  v  jazýcé  týto  vérsifikacšníí  sýstéímý  výuzš íívajíícíím  býí t  dlouhéí  a kraí tkéí  slabiký

navzaí jém dobršé rozéznatélnéí . V arabsštinéš , ktéraí  rozéznaívaí  jén néškolik maí lo týpuů  slabik

(CV, CVV, CVC, vzaí cnéš  CVVC a CVCC) toto puů jdé pravdéšpodobnéš  léípé nézš  v cšésštinéš , ktéraí
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podobnaí  fonotaktickaí  pravidla  tak  pršíísnéš  omézujíícíí  pocšét  hlaí sék  v préíturšé  cši kodéš

slabiký némaí 14.  V néposlédníí ršadéš  puů sobíí v néprospéšch cšasomíírý v cšésštinéš  cšasto néjasnaí

hranicé mézi slabikami (Palkovaí , 1997, p. 270), kdý naprš. slovo séstra muů zšé býí t déš léno

víícé zpuů sobý: sé-stra, sés-tra, sést-ra. 

Pokusý  o  zavédéníí  cšasoméšrnéího  métra  do  cšésštiný  lzé  v  déš jinaí ch  cšéskéí  litératurý

výslédovat dlouho do minulosti.   Prvníím pruů kopnííkém cšasoméšrnéího vérsšé  v  cšéskýích

zémíích býl Jan Blahoslav, ktérýí   ténto sýstéím  doporucšoval pro vérsšé urcšénéí  ké zpéšvu.

Blahoslav býl rovnéšzš  prvníí,  kdo séstavil urcšitaí  prozodickaí  pravidla pro urcšovaíníí  déí lký

slabik,  pršicšémzš  výchaízél zé zaí sad antickéí  litératurý. Rozéznaívaí  slabiký kraí tkéí ,  dlouhéí

prširozénéš  a dlouhéí  polohou. Za dlouhéí  polohou povazšujé slabiký s kraí tkou samohlaí skou,

pokud  po  níí  v  téímzšé  slovu  naíslédujíí  dvéš  cši  víícé  souhlaí sék.  Kroméš  toho  povazšujé

Blahoslav néšktéréí  slabiký za obojétnéí , pokud obsahujíí slabikotvornéí  r cš  l, nébo  v nich

po souhlaí scé naíslédujé souhlaí ska plýnnaí  (l, r, m, n) (Kraí l, 1924, p. 27).

Prvníí  uí plnaí  pravidla pro stanovéníí  déí lký slabiký v cšésštinéš  pro uí cšélý cšasomíírý séstavil

Bénédikt Nudozšérskýí  a výsš la roku 1606.  Nudozšérskýí  pršitom výchaí zél  sicé z pravidél

antickéí  litératurý, nicméínéš  pršizpuů sobil jé néšktérýím vlastnostém cšésštiný. I on rozéznaíval

slabiký  kraí tkéí ,  prširozénéš  dlouhéí ,  pozicšnéš  dlouhéí  a  obojétnéí .  Kraí tkéí  jsou  slabiký

obsahujíícíí kraí tkou samohlaí sku nébo polosamohlaí sku (mííníí sé slabikotvornéí  souhlaí ský

r, l a m). Prširozénéš  dlouhéí  jsou slabiký obsahujíícíí dlouhou samohlaí sku nébo dvojhlaí sku.

Slabiký dlouhéí  pozicšnéš  jsou takovéí  slabiký, kdé po kraí tkéí  samohlaí scé cši polosamohlaí scé

naí slédujé  skupina  dvou  cši víícé  souhlaí sék,  pršicšémzš  toto  pravidlo  sé  uplatnš ujé  i  pršés

hranicé  slova.  Za  obojétnéí  povazšujé  Nudozšérskýí  slabiký  koncovéí ,  naí slédujé-li

po kraí tkéím vokaí lu  hlaí ska  j  nébo  naí slédujé-li  po  dlouhéí  samohlaí scé  nébo  dvojhlaí scé

slovo  zacšíínajíícíí  samohlaí skou,  slabiký,  kdé  po  kraí tkéí  samohlaí scé  naíslédujé  néznéš laí

souhlaí ska nébo néšktéraí  z hlaí sék m, h, ch nébo v s naí slédujíícíí plýnnou hlaí skou (r, l, m, n).

Obojétnost pršédchaízéjíícíí slabiký puů sobíí téízš  skupiný slozšénéí  z hlaí sék s, z a hlaí ský plýnnéí

nébo hlaí ský v, pokud tato skupina stojíí na zacšaí tku slova. Konécšnéš , hlaí ský c a cš  povazšujé

14 Úvaídíí sé, zšé maximaí lníí pocšét souhlaí sék v kodéš  cšéskéí  slabiký jsou trši, naprš. „zaíbst“, „pomst“ (Palkovaí ,
1997, p. 271).  V préí turšé umozšnš ujé cšésština azš  péšt souhlaí sék: „s psštrosém“. Býlo bý mozšnéí  uvazšovat
i o sšésti:  „v  z  psštrosíího  péršíí  výrobénéí  ozdobéš ...“  nicméínéš  tato  mozšnost  jé  pro  svou  obtíízšnou
výslovitélnost spíísšé jén téorétickaí .
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Nudozšérskýí  za slozšénéí , tj. mohou zpuů sobit pozicšníí déí lku pršédchozíí slabiký (Kraí l, 1924,

pp. 32 – 34). 

O  stanovéníí  pravidél  pro  stanovovaíníí  déí lký  slabik  pro  uí cšélý  cšasoméšrnéí  poézié

sé pokusilo jésštéš  néškolik dalsš íích osobnostíí, naprš. Drachovskýí   (Kraí l, 1924, p. 50). 

Potéí ,  co  Dobrovskýí  odmíítl  cšasomííru  jako  vhodnýí  vérsifikacšníí  sýstéím  pro  cšésštinu

a zasadil sé o pouzš íívaíníí sýlabotoí nickéího vérsšé, objévil sé v cšéskýích zémíích jésštéš  jédén

pokus o prosazéníí  cšasoméšrnéího vérsifikacšníího  sýstéímu,  kdýzš  v  rocé 1818 výsšlo  díílo

Pocšaí tkovéí  cšéskéího  baísnictvíí,  jéhozš  autorý  cši  puů vodci  býli  Jan  Blahoslav,  Pavél  Joséf

SČafaršíík,  Frantisšék  Palackýí  a  Joséf  Jungmann.  Díílo  zéjméína  odmíítaí  výíznam  pršíízvuku

v cšésštinéš ,  stanovujé  vlastníí  pravidla  cšéskéí  cšasoméšrnéí  prozodié  a  trvaí  na  postoji,

zšé vzhlédém k éxisténci kraí tkýích a dlouhýích slabik v cšésštinéš  jé cšasomííra v cšésštinéš  mozšnaí

(Kraí l,  1924,  pp.  158 -  192).  Navzdorý snahaím zmíínéšnýích  osobnostíí  cšéskéí  litératurý

sé vsšak cšasoméšrnýí  vérsš  v cšésštinéš  néprosadil.

4.2.2. Překlad arabské poezie se zachováním (sylabo)časoměrného metra

Patrnéš  proto, zšé prvníí pršékladý arabskéí  poézié do cšésštiný pochaí zéjíí azš  z roku 1879, tédý

z dobý, kdý sé v cšésštinéš  uzš  prosadil vérsš  sýlabotoí nickýí, népokusil sé zšaídnýí  z v  téí to praíci

zmíínéšnýích pršékladatéluů  o pršéklad zachovaívajíícíí cšasoméšrnéí  métrum originaí lu. 

V téí to cšaí sti  praí cé  sé proto pokusíímé na néškolika ukaí zkaích pršédstavit,  jak bý takovéí

pršékladý  mohlý  výpadat.  Vzhlédém  k  nééxisténci  zaívaznýích  zaí sad  pro  stanovovaíníí

kraí tkýích a dlouhýích slabik v cšésštinéš  pro uí cšélý cšasomíírý budé néjdršíívé uvédén pršéhléd

pravidél, ktérýími sé budou ršíídit naí slédujíícíí ukaízký.  Jédnotlivaí  pravidla býla formulovaína

s ohlédém na tradicšníí vníímaíníí prširozénéí  i pozicšníí déí lký slabik pro uí cšélý cšasomíírý, alé

takéí  na prozodickéí  vlastnosti cšésštiný, zéjméína umíístéšníí slabicšnéího sšvu.

1) Kraí tkéí  jsou  slabiký,  jéjichzš  jaídrém  jé  kraí tkaí  samohlaí ska  nébo  slabikotvornaí

souhlaí ska.

2) Prširozénéš  dlouhéí  jsou  slabiký,  jéjichzš  jaídrém  jé  dlouhaí  samohlaí ska  nébo

dvojhlaí ska.
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3) Pozicšnéš  dlouhéí  jsou slabiký,  kdé po jaídrovéí  kraí tkéí  samohlaí scé naíslédujé koda

obsazénaí  alésponš  jédnou  souhlaí skou,  pršicšémzš  pršédpoklaídaí  sé  naí slédujíícíí

prširšazovaíníí souhlaí sék v médiaí lníí pozici k pršédchaízéjíícíí cši naí slédujíícíí slabicé15:

a) Nachaízíí-li sé mézi dvéšma slabicšnýími jaídrý jédna souhlaí ska, pršipadaí  ké slabicé

naí slédujíícíí; pršédchaízéjíícíí slabika jé tédý kraí tkaí .

b) Nachaízíí-li  sé  mézi  dvéšma  slabicšnýími  jaídrý  shluk  tršíí  a  víícé  souhlaí sék 16,

pršipadaí  minimaí lnéš  prvníí z nich k pršédchaí zéjíícíí slabicé; pršédchaízéjíícíí slabika

jé tédý dlouhaí .

c) Nachaízíí-li sé mézi dvéšma slabicšnýími jaídrý shluk dvou souhlaí sék, pak

I. jédnaí -li  sé  shluk,  ktérýí  bý  sé  kvuů li  fonotaktickýím  pravidluů m  cšésštiný

némohl  výskýtnou  na  pocšaí tku  cšéskéího  slova  jako  samostatnaí  préítura,

pršipadaí  prvníí  souhlaí ska  shluku  k  pršédchaízéjíícíí  slabicé;  pršédchaí zéjíícíí

slabika jé tédý dlouhaí .

II. jédnaí -li  sé  o  shluk  dvou  obstruéntuů  nébo  obstruéntu  a  nazaí lý,

jé pršédchaí zéjíícíí  slabika  obojétnaí ,  cšastéš ji  vsšak  budé  povazšovaína

za dlouhou,

III. jédnaí -li  sé o shluk obstruéntu a nénazaí lníí  sonorý (r, l),  jé pršédchaí zéjíícíí

slabika obojétnaí , cšastéš ji vsšak budé povazšovaína za kraí tkou,

IV. v ostatníích pršíípadéch jé pršédchaízéjíícíí slabika obojétnaí .

4) Pravidla sé néuplatnš ujíí pršés hranicé slova.

Oproti starsš íím pršéhléduů m pravidél sé ténto opííraí  o skutécšnou slabiku, nikoli o psanou

podobu  téxtu  –  oprosšťujé  sé  proto  od  téndéncé  définovat  pozicšnéš  dlouhou  slabiku

na zaíkladéš  prostéího  pocštu  ji  naí slédujíícíích  souhlaí sék.  Zaí rovénš  opousštíí  zaí sadu

stanovovaíníí  dlouhýích  slabik  i  pršés  hranicé  slova,  néboť  s  výí jimkou  néslabicšnýích

pršédlozšék nédochaí zíí  v cšésštinéš  k vaí zaíníí,  a  tak ké vzniku slabik zahrnujíícíích víícé slov.

Samotnéí   néslabicšnéí  pršédlozšký pak vzšdý nutnéš  pršipadnou do préí turý slabiký, proto pro

stanovéníí déí lký slabiký néjsou podstatnéí .

15 Pravidla býla stanovéna na zaí kladéš  téndéncíí, ktéréí  idéntifikoval naprš. SČ turm  (SČ turm, 2017, p. 140).
16 Jak  napovíídaí  pouzš itíí  výírazu  „(sou)hlaí ska“,  výíhradníí  hlédisko  pro   posouzéníí  pocštu  hlaí sék

jé výslovovanaí  podoba, nikoli psanaí ,  tédý naprš.  vé slovéš  umělý jsou mézi prvníími dvéšma slabicšnýími
jaídrý dvéš  hlaí ský, nikoli jédna.
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Muů zšé sé zdaí t odvaí zšnéí  sé takto odchýílit od tradicšníích nahlíízšéníí na stanovovaíníí pozicšnéš

dlouhýích slabik pro uí cšélý cšasoméšrnéího vérsšé. Jé nicméínéš  tršéba vzíít v uívahu, zšé pozicšnéš

dlouhaí  slabika  jé  vlastnéš  takovaí ,  kdé  po  jaídrovéí  hlaí scé  naí slédujé  népraízdnaí  koda.

Rozhodujíícíím prvkém pro stanovéníí pozicšnéš  dlouhéí  slabiký bý proto néméšl býí t prostýí

pocšét  souhlaí sék  naíslédujíícíích  po  slabicšnéím jaídru,  alé  skutécšnost,  zda  alésponš  jédna

z téšchto  souhlaí sék  patršíí  k  pršédchaí zéjíícíí  slabicé  jako  koda,  nébo  zda  vsšéchný  tvoršíí

préíturu slabiký naí slédujíícíí.  Autorši starsš íích pršéhlédý pravidél néméš li k dispozici studié

podrobnéš ji sé zabýívajíícíí umíístéšníím slabicšnéího sšvu v cšésštinéš , patrnéš  proto sé soustršédili

na psanou podobu a snazš ili  sé formulovat pravidla s ohlédém na ni.  Duů slédnéí  trvaíníí

na zaí sadéš  nutnosti  dvou  naí slédujíícíích  souhlaí sék,  abý  mohla  býí t  slabika  povazšovaína

za pozicšnéš  dlouhou,  vsšak védé k ponéškud absurdníím pršíípaduů m,  kdý poslédníí  slabika

spojéníí „novýí  být“ bý býla povazšovaína za kraí tkou, zatíímco vé spojéníí „být vé méšstéš “ bý

tataí zš  slabika býla povazšovaína za dlouhou. 

4.2.3. Ukázky časoměrného překladu

Pro uí cšélý téí to a zéjméína dalsš íích cšaí stíí téí to praí cé býlý k jédnotlivýím arabskýím métruů m

výbraíný  néškolikavérsšovéí  ukaí zký,  na  nichzš  budou  démonstrovaíný  jédnotlivéí  métodý

pršékladu. Originaí lý ukaí zék jsou pršipojéný v pršíílozé cš. 3, kdé jsou rovnéšzš  uvédéný zdrojé,

zé ktérýích býlý ukaízký pršévzatý. Pršíímo u pršékladu budé uvédéno jén jméína autora.

1) Wáfir

∪ ─ ∪∪  ─ | ∪ ─ ∪∪  ─ | ∪ ─ ─ || ∪ ─ ∪∪  ─ | ∪ ─ ∪∪  ─ | ∪ ─ ─17

1. Pršépilnéš  za vzkršíísšéníím dusšé krk otaí cšíí 

a rovnéš  a béz hnutíí zaí stup stojíí chýb.

2. Tý dobro konat pro blizšníí dnés néhodlaí sš

nédocškavéš  vsšak cšékaí sš  odpusštéšníí dén.

3. Nénéch sébé  zmaí sti, pršíítélé tak milaí  tvaí rš

17 Z mozšnýích podob kazšdéího métra budé uvaí déšna podoba výskýtujíícíí sé v pouzš itéí  ukaí zcé.
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jé klam, on v nitru svéím skrýívaí  nénaívist.

4. Lidéí  béz volbý, ať v mlaídíí cši v staí rš íí

zš ijíí v omýléch cši rovnou v nich výrostou.

(al-Macarríí)

2) Radžaz

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ 

Kdýzš  horizont odíí sé svíítaíníím jako rtý, kdýzš  v uí sméšvu zarudnou,

kadéršé nocšníí zsšédivíí raíném, hvéšzdý majíí v uí mýslu jíít uzš  spaí t,

razíímé vpršéd, za mazanou zvéšrš íí,  jéjíích rohuů  mnohýí  sé z lovcuů  baí l

(Ibn al-Muctazz)

3) Mutaqárib 

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─

Naléíval mi vííno mladicškýí  chlapéc co naípojé barvu v ocšíích taký méš l,

névíím uzš , ktérýí  z téšchto dvou méš  opil ktérýí  z nich pravýím laí ský býl  néktarém.

(Ibn al-Chajjaí t)

4.2.4. Závěr k časoměrnému překladu

Acškoli – jak býlo výísšé ukaízaíno – jé pršéklad arabskéí  poézié do cšésštiný sé zachovaíníím

puů vodníího  métra  mozšnýí,  naraí zš íí  na  jédnu  pršékaízšku,  a  tou  jé  jizš  víícékraí t  zminš ovanaí

nécitlivost cšéskéího cšténaí ršé  na cšasoméšrnéí  métrum. Jé dosti pravdéšpodobnéí ,  zšé pokud

bý býlý  takto  pršélozšénéí  vérsšé  pršédlozšéný  cšténaí ršuů m  béz  zkusšénostíí  s  cšasoméšrnýím

vérsšém s zšaídostíí, abý urcšili, zda sé jédnaí  o vérsšé métrickéí  cši volnéí , oznacšili bý jé za vérsšé

volnéí .
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4.3. Přístup II: Použít volný verš

Výuzš itíí  volnéího  cši  uvolnéšnéího  vérsšé,  ať  uzš  rýímovanéího  nébo  nébo  nérýímovanéího,

jé v soucšasnéí  dobéš  hlavníí  métodou pršékladu z arabskéí  poézié.  Pršédméštém téíto praí cé

nicméínéš  jé sé tomuto zpuů sobu pršéklaídaíníí výhnout, proto sé jíím daí lé nébudémé zabýívat.

4.4. Přístup III: Nahradit arabské metrum metry používanými v češtině

4.4.1. Nahrazení českým metrem bez zřetele k originálu

Pršéklad arabskýích vérsšuů   cšéskýími métrý býl obvýklýí  pršíístup  pršékladatéluů  od pocšaí tkuů

cšéskéího pršékladu arabskéí  poézié azš   do naí stupu Pétraí cška a jého spolupracovnííkuů . SČ lo

nicméínéš  o nahrazéníí arabskéího métra cšéskýím béz zršétélé k originaí lu – u zkoumanýích

pršékladatéluů  nébýla nalézéna vésméšs zšaídnaí  souvislost mézi puů vodníími métrý arabskýími

a pršékladovýími métrý cšéskýími.

4.4.2. Nahrazení nejlépe odpovídajícím českým metrem

Altérnativníí mozšnostíí jé snazš it sé k sobéš  prširšadit éxistujíícíí cšéskaí  métra a arabskaí  métra

originaí lu.

Pokud býchom sé o toto pokusili,  narazili býchom nutnéš  na népoméšr v jéjich pocštu –

nézbýlo bý tédý nézš  cšasto prširšadit jédnomu cšéskéímu métru víícé arabskýích. Frolov uvaídíí

rozdéš léníí  arabskýích  métér  na vzéstupnaí ,  séstupnaí  a  intérmédiaí lníí  v  zaívislosti

na umíístéšníí watadu v raímci stopý (Frolov, 2000, p. 191 - 191). Býlo bý tédý naprš. mozšno

uvazšovat o pršéklaídaíníí vzéstupnýích métér jambém, séstupnýích trochéjém apod. Rovnéšzš

bý  býlo  mozšnéí  analýzovat  umíístéšníí  dlouhýích  slabik  watadu (watad sé  vzšdý  sklaídaí

s dlouhéí  a kraí tkéí  slabiký, pršicšémzš  dlouhaí  slabika muů zšé býí t prvníí nébo druhaí  v poršadíí –

dlouhaí  slabika watadu sé daí  v jistéím smýslu povazšovat za „néjsilnéš jsš íí“ pozici vé stopéš)

v raímci vérsšé, tuto pozici prohlaí sit za povinnéš  pršíízvucšnou a métrum pršékladu doplnit

podlé pocštu a charaktéru pozic ostatníích. Naprš. schéíma mutaqáribu 

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  (⩂) || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─ ⩂
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takto navaídíí k pršékladu daktýlém s pršédraí zškou:

Tén mladicškýí  chlapéc, kdýzš  naléíval mi || méš l ocši, jichzš  barva sé sléívala s vííném

(Ibn al-Chajjaí t)

Zuů staívaí  vsšak otaí zka, zda prostéí  obsazéníí néjsilnéš jsš íí pozicé pršíízvucšnou slabikou pršénésé

rýtmickýí  charaktér métra. I kdýzš  výísšé uvédénéí  schéíma daktýl s pršédraízškou pršipomíínaí ,

jé  tu  néjméínéš  jédén  rozdííl  –  zé  dvou  slabik  naíslédujíícíích  po  povinnéš  dlouhéí

jé u mutaqáribu prvníí   fakultativnéš  dlouhaí  a  druhaí  povinnéš  kraí tkaí ,  tj.  prvníí  pozicé

po povinnéš  dlouhéí  jé  silnéš jsš íí  nézš  druhaí .  CČéskýí  daktýl  maí  opacšnéí  skloný  –  slabika

naí slédujíícíí  bézprostršédnéš  po  pršíízvucšnéí  budé  s  výsšsš íí  pravdéšpodobnostíí  prozodický

slabsšíí nézš  slabika ji naí slédujíícíí.

4.4.3. Překlad českým metrem odpovídajícím originálu

Dalsš íí  mozšnostíí nahrazéníí arabskéího métra cšéskýím, ktéraí  zuů stala cšéskýími pršékladatéli,

zdaí  sé,  névýuzš ita,  jé usilovat  o  výsšsš íí  koréspondénci  mézi  originaí lníím

(sýlabo)cšasoméšrnýím  métrém  a sýlabotoí nickýím  métrém  pršékladu  –  tato  mozšnost

jé uzš  vlastnéš  na pomézíí pouzš itíí cšéskéího métra a výtvoršéníí novéího.

S  takovýím  zpuů sobém  pršéklaídaíníí  majíí  déš jiný  cšéskéího  pršékladatélstvíí  zkusšénost:  býl

výuzš íívaín  prši pršékladéch antickýích cšasoméšrnýích vérsšuů  do cšésštiný. 

Otaí zka  zpuů sobu  pršékladu  antickéí  poézié  do  cšésštiný  býla  dlouho  pršédméštém  débat.

Pruů kopnííkém, pokud jdé o opusštéšníí cšasoméšrnéího pršékladu a jého nahrazéníí pršékladém

sýlabotoí nickýím, býl Joséf Kraí l,  ktérýí  sé touto téímatikou obsaíhlé zabýíval a roku 1898

publikoval  v  cšasopisu  Filologickéí  listý  stať  O  přízvučném  napodobení  starověkých

rozměrů časoměrných.  V níí  pršédévsšíím odmíítl  tvrzéníí  starsš íích pršékladatéluů ,  zšé  cšésština

jako  jédinýí  z  modérníích  jazýkuů  zvlaídaí  cšasomííru.  Kraí l  jé,  jako  pršéd  níím  Dobrovskýí,

pršésvéšdcšén, zšé cšasomííra jé pro cšésštinu néprširozénaí , pršicšémzš  shrnujé trši hlavníí duů vodý,

procš  povazšujé  cšésštinu  za  cšasomíírý  néschopnou:  1)  cšasomííra  jé  mozšnaí  a  nutnaí  jén

v jazýcíích s mélodickýím pršíízvukém, tj. pršíízvukém lisš íícíím sé od ostatníích slabik výsšsš íím

toí ném,  nikoli  v  jazýcíích  s  dýnamickýím  pršíízvukém  jako  cšésština,  2)  dlouhéí  slabiký

v cšésštinéš  sé od kraí tkýích nélisš íí ani tolik trvaíníím jako spíísšé zpuů sobém výíslovnosti (légato-
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staccato),  3)  cšésština  néníí  dostatécšnéš  citlivaí  na  polohovou  déí lku  a  slabika  s  víícé

souhlaí skami muů zšé býí t kratsš íí nézš  slabika s méínéš  souhlaí skami. Kraí l prosazujé pršéklaídaíníí

antickýích cšasoméšrnýích rozméšruů  sýlabotoí nickýími, nicméínéš   výzšadujé, abý sšlo o rozméšrý

odpovíídajíícíí. Pršékladý nahrazujíícíí antickaí  métra jinýími odsuzujé jako zbýtécšnou lénost.

Míísto toho navrhujé,  abý dlouhéí  slabiký antickýích métér býlý nahrazovaíný slabikami

pršíízvucšnýími. Pracujé s mýsšlénkou, zšé cšésština maí  sékundaí rníí slovníí pršíízvuk na (obvýklé)

lichýích slabikaí ch. Pršiznaívaí  vsšak, zšé névýíhodou cšésštiný budé vzšdý omézénýí  pocšét taktuů  –

naprš.  taktý  zacšíínajíícíí  víícé  kraí tkýím  (tj.  népršíízvucšnýími)  slabikami  budou  do  cšésštiný

praktický népršévoditélnéí(Kraí l, 1898).

Kraí luů v  pršíístup  podrobil  kriticé  Férdinand  Stiébitz  v  téímzšé  cšasopisu  v  rocé  1921.

Néodmíítaí  pršíízvucšnéí  napodobéníí jako takovéí , nicméínéš  varujé pršéd uí zkostlivýím lpéšníím

na  zaí sadéš  pršévodu  dlouhaí  slabika  >  pršíízvucšnaí  slabika.  Zpochýbnš ujé  pršédstavu,

zšé pršíízvucšnýí  héxamétr  budé  na  cšéskéí  posluchacšé  puů sobit  stéjnéš  jako  cšasoméšrnýí

na RČ íímaný, navííc upozornš ujé, zšé pršíízvucšnýí  pršéklad podlé Kraí lovýích zaí sad néníí schopén

pršévéíst  mélodii.  Stiébitz saím prosazujé tézi,  zšé  prši  pršíízvucšnéí  naípodobéš  cšasoméšrnýích

rozméšruů  jé  tršéba  dbaí t  tršíí  zaí sad:  1)  uí tvarý  vznikajíícíí  naípodobou  sé  majíí  schodovat

s povahou jazýka,  2)  majíí  budit  dojém rýtmickéího kraí sna  a 3) pršékladatél  némaí  býí t

naí silnéš  omézovaín vé svéí  tvuů rcšíí cšinnosti. Podlé Stiébitzé jé tršéba výchaízét z naípéšvuů , cíílém

musíí  býí t  zachovat  rýtmickéí  kraí sno,  nikoli  puů vodníí  rýtmus;  formu  jé  tršéba  obéš tovat

(Stiébitz, 1921). 

Pokud  býchom  sé  pokusili  aplikovat  Kraí luů v  pršíístup  na  pršévod  arabskýích  métér,

praktický  ihnéd  býchom  narazili  na  podstatnýí  probléím:  arabskaí  métra  béšzšnéš

pršédpoklaídajíí  výískýt dvou i tršíí  dlouhýích slabik za sébou, cozš  bý v cšésštinéš  výzšadovalo

umíístéšníí  dvou nébo tršíí  pršíízvucšnýích slabik bézprostršédnéš  za sébou –  jév pro cšésštinu

znacšnéš  nézvýklýí  a réalizovatélnýí  jén vélmi obtíízšnéš .  Jistaí  mozšnost, ktéraí  sé ovsšém nabíízíí,

jé vélmi duů slédnéš  výuzš íívat  toho, zšé  arabskaí  métra umozšnš ujíí  néšktéréí  slabiký vé stopéš

kraí tit,  tj. týto  slabiký  bý  nébýlý  povinnéš  pršíízvucšnéí .  Nicméínéš  ani  tak  býchom

sé névývarovali  néšktérýích uí skalíí  slépéího pršévodu dlouhaí -slabika > pršíízvucšnaí  slabika,

zéjméína  Stiébitzém kritizovanéí  abséncé pršévodu mélodié. 
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Jak  bý  mohl  pršíízvucšnýí  pršéklad  arabskéí  métrickéí  poézié  do  cšésštiný  podlé  Kraí lovýích

zaí sad výpadat, si pršédstavíímé na néškolika ukaí zkaí ch:

1) Saríc 

⩂ ⩂18 ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─  ─

Dorazil z minulosti host, pršíízrak saím pršijat lécš s vdéšcšnostíí býl, straívil noc,

Céstu mu výcšistila sém kraísa, on odésšél s rozhršésšéníím, zbavén vin.

2) Ṭawíl 

∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─ || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ─

Mý pili jsmé vííno, vzpomíínali jsmé na laí sku

to stalo sé dršíív, nézš  prvníí uzraí la réíva.

Jé méšsííc mu sklénkou, ono sluncém jést, puů lméšsííc

co obííhaí . Zamííchéj a uvidíísš  hvéšzdý.

(Ibn al-Faí riḍ)

3) Muqtaḍabb 

─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ ||   ─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─  

Laí ska brzý unavíí téš , o radosti pršipravíí téš .

Tén, kdo plaí cšé, duů vodý maí laí ska néníí  pro néšho hrou.

Vzšdý kdýzš  zmizíí zšalosti zdroj brzý jinýí  nahradíí jéj.

Tý sé sméš jésš , mííléího pršéc plaí cš sé skvéš lou zaíbavou zdaí .

ZČ asnésš  nadé némocíí mou zdravíí méí , toť néjvéštsš íí div.

(’Abuí  Nuwaís)

18 Stopa mustafcilun muů zšé býí t réalizovaína s prvníí nébo druhou slabikou kraí tkou, nikoli vsšak obéšma.
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I kdýzš  býla na ukaí zku výbraína métra, u nichzš  sé lzé o pršíízvucšnýí  pršéklad alésponš  pokusit,

v néšktérýích  pršíípadéch  býlo  nutno  sé  potýíkat  s  hromadéšníím  téorétický  pršíízvucšnýích

slabik na konci vérsšé. RČ ésšéníím býlo na néšktéréí  z pozic pršíízvuk výnéchat.

4.5. Přístup IV: Vytvořit speciální metrum

Jé  asi  trochu  nadnésénéí  hovoršit  o  pršíístupu,  o  ktérýí  sé  budémé  na  naíslédujíícíích

straínkaí ch pokousšét, jako o výtvoršéníí  vlastníího métra. Jdé spíísšé o snahu spojit néškolik

zaí sad zmíínéšnýích výísšé  tak,  abý výíslédék zaí rovénš  odpovíídal  prozodickýím vlastnostém

cšésštiný a zaí rovénš  co néjléípé zachovaíval spécifika arabskéí  poézié.

V  téí to  souvislosti  jé  tršéba  zmíínit  jésštéš  jédnu  osobnost  déš jin  cšéskéího  vérsšé,  néboť

i z jéjíích  téoriíí  budé  v  téí to  cšaí sti  výchaí zéno.  Touto  osobnostíí  jé  Antoníín  Jaroslav

Puchmajér, jénzš  na pocšaí tku dévaténaí ctéího stolétíí zformuloval prozodickou téorii, ktéraí

brala  v  uí vahu  néjén  pršíízvuk  (ktérýí  –  na  rozdííl  od  Kraí lé  –  uznaíval  jén  na  pocšaí técšníí

slabicé,  nébral  tédý  v  uí vahu  sékundaírníí  slovníí  pršíízvuký  v  cšésštinéš),  nýíbrzš  i  déí lku

samohlaí sék. Puchmajér zastaíval pršésvéšdcšéníí, zšé pršíízvucšnou slabiku jé tršéba povazšovat

za  prozodický  dlouhou.  Népršíízvucšnéí  slabiký  jsou  dlouhéí ,  pokud  obsahujíí  dlouhou

samohlaí sku nébo dvojhlaí sku – Puchmajér tédý népracujé s polohovou déí lkou slabiký

(Kraí l, 1924, p. 123 – 124).

4.5.1. Hlavní zásady při vytváření nápodoby arabského metra

Prši pršévaídéšníí arabskýích métér do cšésštiný budémé výchaí zét z naí slédujíícíích  zaí sad:

I. Úrcšujíícíím  prvkém  rýtmu  v  cšéskéí  poézii  jé  pršíízvuk,  prši  pršékladu,  býť

cšasoméšrnéího, vérsšé, jéj tédý nélzé zanédbat.

II. Úrcšujíícíím  prvkém  rýtmu  v  arabskéí  poézii  jé  déí lka  slabik,  proto  jé  ji  tršéba

zohlédnit i prši pršékladu.

III. Pršíízvucšnéí  slabiký  lzé  povazšovat  za  prozodický  ékvivaléntníí  dlouhýím,  néníí-li

ršécšéno jinak.
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IV. Jé uznaívaína prširozénaí  i pozicšníí déí lka slabik. Ké stanovéníí pozicšníí déí lký slabiký

viz kapitola 4.2.2.

V. Vérsš  pršékladu a originaí lu bý sé néméš lý lisš it pocštém slabik (s výí jimkou situacíí, kdé

variabilitu pocštu slabik umozšnš ujé pouzš itéí  métrum – wáfir, kámil).

VI. Prši  pouzš itíí  vsšéch  výísšé  uvédénýích  pravidél  jé  tršéba  míít  na  paméšti  Stiébitzovu

zaí sadu o pršévodu mélodié a rýtmickéího kraí sna.

VII. Rovnéšzš  jé  tršéba výchaí zét i  z  individuaí lníích charaktéristik pršéklaídanéí  baí snéš  –

výísšé uvédénéí  zaí sadý nésmíí býí t dodrzšovaíný slépéš , nýíbrzš  pouzé jako prostršédék

védoucíí k cííli.

Na zaíkladéš  téšchto obécnýích zaí sad nýníí formulujémé konkréítníí postup:

1) V pršévaídéšnéím arabskéím métru jé néjdršíívé tršéba analýzovat, ktéréí  slabiký jsou

povinnéš  dlouhéí  cši  povinnéš  kraí tkéí  (dé  facto  oznacšit  watad pro  kazšdou  stopu,

acškoliv v néšktérýích métréch sé muů zšé výskýtnou povinnéš  dlouhaí/kraí tkaí  slabika,

ktéraí  soucšaí stíí watadu néníí)  a ktéréí  lzé obsadit dlouhou i kraí tkou slabikou. 

2) Pozicé povinnéš  dlouhéí  budou obsazovaíný dlouhýími nébo pršíízvucšnýími slabikami.

3) Pozicé  povinnéš  kraí tkéí  budou  obsazovaíný  népršíízvucšnýími  a  pokud  mozšno

kraí tkýími slabikami.

4) Pozicé  obojétnéí  mohou  býí t  obsazovaíný  dlouhýími  i  kraí tkýími,  pršíízvucšnýími

i népršíízvucšnýími slabikami.

5) Pro  navozéníí  rýtmu  v  cšésštinéš  jé  tršéba  urcšitéí  pozicé  obsazovat  pravidélnéš

pršíízvucšnýími slabikami, jé tédý nutnéí  stanovit povinnéš  pršíízvukovanéí  pozicé. Pro

ténto uí cšél sé néjléípé hodíí povinnéš  dlouhéí  pozicé, ktéréí   jsou soucšaí stíí watadu, toto

pravidlo vsšak néníí absolutníí 

6) Pocšét povinnéš  pršíízvucšnýích pozic vé vérsš i bý méš l odpovíídat pocštu stop tak, abý

v kazšdéí  stopéš  býla praívéš  jédna, stéjnaí  pro vsšéchný stopý jédnoho druhu vé vérsš i.

To néplatíí v zaívéšrécšnýích stopaí ch (puů l)vérsšé, kdé jé pršíípadnéí  umíístéšníí povinnéího

pršíízvuku tršéba umíístit tak, abý býlo v souladu sé zamýísš lénýím význéšníím vérsšé. 

7) Sé sékundaí rníí pršíízvukém v cšésštinéš  sé zaí sadnéš  népocšíítaí . 
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Vzšdý jé vsšak potršébnéí  téízš  zohlédnit individuaí lníí rýtmickéí  zvlaí sštnosti pršéklaídanéí  baí snéš

a posoudit,  zda jim vznikléí  métrum dobršé  odpovíídaí .  V  uí vahu jé  dobréí  vzíít  i  zpuů sob,

jakýím autor pršistupoval k obsazovaíníí  pozic, ktéréí  mohou býí t v métru dlouhéí  i kraí tkéí .

Proto  bý  pršévaídéšníí  métra  arabskéího  originaí lu  do  cšésštiný  méš lo  býí t  opakovanéš

provaídéšno pro kazšdou pršéklaídanou baísénš  – jé tršéba vývarovat sé automatickéího pouzš itíí

dršíívé séstavénéího vzorcé. 

Daí lé jé tršéba novéš  vznikléí  métrickéí  schéíma posoudit s hlédiska mozšnosti jého réaí lnéího

výuzš itíí vzhlédém k prozodickýím vlastnostém cšésštiný, poprš. jé v tomto sméšru upravit.

4.5.2. Demonstrace postupu vytváření speciálního metra na příkladech

V  téí to  cšaí sti  budé  navrzšénaí  métoda  pršékladu  postupnéš  démonstrovaína  na  vsšéch

arabskýích métréch. Pro kazšdéí  métrum budé uvédéno jého originaí lníí schéíma (v podobéš

odpovíídajíícíímu schéímatu réalizovanéím v pršéklaídanýích vérsš íích), potéí  budé podlé zaí sad

a pravidél  uvédénýích  v kapitolé  4.5.1.  pršédstavéno  odpovíídajíícíí  métrum  cšéskéí

a naí slédnéš  budé uvédéna ukaí zka cšéskéího pršékladu v takto vznikléím métru. 

Protozšé  v  téí to  cšaí sti  jé  pozornost  véšnovaína  pršévodu  métra,  budé  prši  pršékladu

zanédbaívaín rýím.

1) Wáfir 

∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ─  || ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─  ─   

nufuí sun lil-qijaímati tasšra’ibbu wa-ghajjun fil-biṭaí lati mutla’ibbu

ta’abbaí  ’an ta tadzš íí’a ’l-chajra jauman wa-’anta li-jaumi ghufraínin ta’ibbu

fa-laí  jaghrurka bisšrun min ṣadííqin fa’inna ḍamíírahu ’iḥnun wa chabbu

wa-’inna ’l-naí sa ṭiflun ’au kabíírun jasš ííbu calaí  ’l-ghawaí jati ’au jasš ibbu

(al-Macarríí)

Aplikujémé-li výísšé uvédénýí  postup,  zíískaímé naíslédujíícíí schéíma:

∪ ⨱ ∪∪  ─  | ∪ ⨱ ∪∪  ─  | ∪ ⨱ ─  || ∪ ⨱ ∪∪  ─  | ∪ ⨱ ∪∪  ─  | ∪ ⨱  ─   
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Pršéklad vérsšuů :

Na rajskýí  sén sé po smrti dusšé téšsš íí lécš nécšinéš  chýbý v zaí stupu védlé  stojíí

Tý výhýíbaí sš  sé pomoci téšm, kdo trpíí vsšak  cšékaí sš  staí lé na dén odpusštéšníí.

Jé pršíítélé laí ska nénaívisti zaívoj tak nénéch zmaíst  sé,  do nitra vzšdý sé  

díívéj.

Jak mladíí tak i staršíí v klamu zš ijíí, vzšdýť v omýlu rostli, v omýlu tadý 

staí rnou.

Problématickýím bodém sé prši pršékladu ukaí zala nutnost zacšíínat kazšdýí  puů lvérsš  kraí tkou

népršíízvucšnou slabikou, po ktéréí  bézprostršédnéš  naí slédujé slabika pršíízvucšnaí . V néšktérýích

pršíípadéch  býlo  tomuto  pozšadavku  proto  ustoupéno  a  pouzš ita  býla  slabika  pozicšnéš

dlouhaí .  V  jédnom  pršíípadéš  na  konci  druhéího  vérsšé  nébýlo  zcéla  dodrzšéno  povinnéí

pršíízvukovaíníí (odpusštéšníí) a pozicé býla navííc obsazéna kraí tkou slabikou.

2) Kámil 

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─ || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─

’aídhaí ru ’aqbala qum binaí  jaí  ṣaíḥi ḥajji ’l-rabííca ḥadííqata ’l-’arwaíḥ

wa-dzšmac nadaíma ’l-ẓurfi taḥta liwaí ’ihi  wa-nsšur bi-saíḥatihi bisaí ṭa ’l-raíh

(Aḥmad SČauqíí)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

∪∪  ─ ∪ ⨱ | ∪∪  ─ ∪ ⨱| ∪∪  ⨱ ∪  ─ || ∪∪  ─ ∪ ⨱| ∪∪  ─ ∪ ⨱ | ∪∪  ─

Pršéklad vérsšuů :

Pojď s naími, pršíítéli, jara výslýsš  volaíníí Zdar jaru, zahradéš   ducha mlaídíí vzdéj

Shromaízšdi pršaí télé, jara praporý zavlajíí. Na kobérci prostrši a vííno podaívéj.
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Kazšdýí  puů lvérsš  kámilu zacšíínaí  buď  dlouhou  slabikou  nébo  dvéšma  kraí tkýími,  cšémzš

bý po pršévodu  méš la  odpovíídat  jédna  dlouhaí  cši  pršíízvucšnaí  slabika  nébo  dvéš  kraí tkéí

a népršíízvucšnéí .  Druhaí  mozšnost  jé  vsšak  v  cšésštinéš  vélmi  obtíízšnéš  réalizovatélnaí ,  proto

jé tršéba  ocšékaívat,  zšé  v  „cšéskéím“  kámilu   budé  tato  pozicé  réalizovaína

dlouhýími/pršíízvucšnýími  slabikami.   Altérnativnéš  jé  mozšno  uvazšovat  o  zpuů sobu,

ké ktéréímu býlo cšaí stécšnéš  sklouznuto v druhéím puů lvérsš i  druhéího vérsšé (na kobérci) –

zacšaí ték puů lvérsšé býl réalizovaín dvéšma kraí tkýími slabikami, z nichzš  prvníí býla pršíízvucšnaí . 

3) Radžaz 

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─  

lammaí  tafarra ’l-’ufqu bi-’d-ḍijaí ’ mithla btisaími ’sš-sšafati ’l-mijaí ’ 

wa-sšamiṭat dhawaí’ibu ’ẓ-ẓalmaí’ wa-hamma nadzšmu ’l-lajli bi-’l-’ighfaí ’ 

(Ibn al-Muctazz)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ─

 

Pršéklad vérsšuů :

Obzor sé odéš l v roucho  svíítaíníí sšat jako  uí sméšv témnéš  rudýích rtuů .

Kadéršé tmý zésšédlý nad raíném Rozhodlý hvéšzdý, zšé bý  chtéš lý spaí t

Radžaz umozšnš ujé   variabilitu,  pokud  jdé  o  déí lku  slabik,  na  ršadéš  pozic.  Jého  „cšéskaí“

podoba,  ktéraí  si  tuto  variabilitu  uchovaívaí ,  sé  proto  oproti  ostatníím  métruů m  zdaí

jédnodusšsš íí k réalizaci.

4) Hazadž 

∪  ─ ─ ⩂ | ∪  ─ ─ ⩂ || ∪  ─ ─ ⩂ | ∪  ─ ─ ⩂

min al-masšhuí ri bi-’l-ḥubbi ’ilaí  qaí sijati ’l-qalbi
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salaímu ’l-laíhi dhi ’l-carsši calaí  wadzšhiki jaí  ḥubbíí

(Basšaí r ibn Burd)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

∪ ⨱ ─ ⩂ | ∪ ─ ⨱  ⩂ || ∪  ⨱ ─ ⩂ | ∪  ─ ⨱ ⩂

Jak  lzé  výpozorovat  v  arabskéí  transkripci,  pršédposlédníí  slabika  ukaí zký  jé  vzšdý

pršíízvucšnaí .  Vé  snazé  zachovat  ténto  rýs  býlo  zméšnéšno  umíístéšníí  povinnéš  pršíízvucšnéí

slabiký v poslédníích stopaí ch puů lvérsšé na jinou pozici nézš  dlouhou slabiku watadu.

Pršéklad vérsšuů :

Jé znaíméí , propadlíí laí scé ať opévníí si svaí  srdcé

a na tvéí  tvaí rš i míír Bozš íí téď usíídlil sé,  maí  laí sko.

5) Ramal 

⩂ ∪ ─ ─  | ⩂ ∪ ─  ─| ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─  ─ | ⩂ ∪ ─  ─ | ⩂ ∪ ─  

lajta hindan ’andzšazatnaí  maí  tacid wa-sšafat ’anfusanaí  mimmaí  tadzš id

wa-stabaddat marratan waí ḥidatan ’innama ’l-caídzš izu man laí  jastabid

(cÚmar ibn ’Abíí Rabííca)

Po aplikaci postupu vznikné  toto schéíma:

⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ─ ||  ⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ─

Pršéklad vérsšuů :

Kéízš  bý Hind splnila slib, jénzš  dala naím, kéízš  bý výléícšila naí s od zlobý ran.

Kéízš  bý  jédnou sama  rozhodla sé jíít, Kdo  bý  chtéš l  jak  loutka  býí t  druhýími  

braín?

6) Mutaqárib 

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─
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saqaíníí bi-cajnajhi sš ibha ’llatíí bi-kaffajhi haídha ’l-’aghannu ’r-rasš ííq

fa-lam ’adri ’ajjuhuma ’l-muskiríí wa-’ajju ’sš-sšaraíbajni minhu ’r-raḥííq

(Ibn al-Chajjaí t)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

∪ ⨱ ⩂|∪ ⨱ ⩂ | ∪ ⨱ ⩂ | ∪ ─  || ∪ ⨱ ⩂ | ∪ ⨱ ⩂| ∪ ⨱  ⩂| ∪ ─

Pršéklad vérsšuů

Tén chlapéc, kdýzš  nalil mi, kukadla méš l jichzš  barva sé sléívala s tíím, co mi dal.

A névíím, zda opil méš  z pohaí ru lok, cši néktaru puů vab, co v ocšíích mu plaí l.

7) Mutadárik 

⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─

muḍnaíka dzšafaíhu marqaduhu fa-bakaíhu wa raḥḥama cuwadduhu

hajraínu ’l-qalbi mucadhdhabuhu maqruí ḥu ’l-dzšafni musahhaduhu

(Aḥmad SČauqíí)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naíslédujíícíí schéíma:

⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ∪⨱ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ∪ ⨱| ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ∪ ─

Pršéklad vérsšuů :

Jéj odmíítla vlastníí postél néíst jého blíízcíí pohršéb pršipravujíí,

daí l  mucšén srdcém pomaténýím víícška bolíí  a  spaí ti mu nédovolíí.
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8) Saríc 

⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─  ─

wa-ḍajfi ṭajfin ’ami min haídzš irin baí ta bihi ’l-masškuí wu masškuí ran

wa-qad dzšala ’l-ḥusnu lahu sunnatan julqaí  biha ’l-macdhuí lu macdhuí ran

(Ibn Chafaídzša)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ⩂  ∪ ⨱ | ⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ⨱| ⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ─  ─

Jé tršéba dbaí t na pravidlo, zšé na rozdííl od radžazu, ktéréímu sé saríc vélmi podobaí , nélzé

zaí rovénš  kraí tit prvníí i druhou slabiku v téízšé stopéš .

Pršéklad vérsšuů :

Zé snuů  a minulosti host dorazil pršéspal a vdéškém stésk sé stal raí zém

Kraísa mu céstu dala cšistou a on z vinííka v cšistéího sé  tak zméšnil.

9) Ṭawíl 

∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─ || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ─

sšaribnaí  calaí  dhikri ’l-ḥabííbi mudaímatan

sakirnaí  bihaí  min qabli  ’an juchlaqa ’l-karm

laha ’l-badru ka’sun wa-hja sšamsun judííruhaí

hilaí lu wa-kam jabduí  ’idhaí  muzidzšat nadzšm

(Ibn al-Faí rid)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

∪ ⨱ ⩂ | ∪ ⨱ ⩂ ─ |∪ ⨱ ⩂ | ∪ ⨱ ∪ ─ || ∪ ⨱ ⩂ | ∪ ⨱ ⩂ ─ |∪ ⨱ ⩂ | ∪ ─  ─

Pršéklad vérsšuů

Prši vzpomííncé na milaí cška vííném jsmé opilíí
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co zmaímilo naí s dršíív, nézš  tu výrostla réíva 

Jé méšsííc mu pohaí rém a vííno mu naopak

jé sluncém. A zamííchaí sš-li,  spatršíísš   tolik hvéšzd.

10) Basíṭ 

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ─ 

as-sajfu aṣdaqu ’anbaí’an mina ’l-kutubi

fíí ḥaddihi ’l-ḥaddu bajna ’l-dzš iddi wa-’l-lacab

bííḍu ’s-safaí ’iḥi laí  suí du ’s-saḥaí ’ifi fíí

mutuí nihinna dzšalaí ’u ’sš-sšakki wa-’r-rijab

(’Abuí  Tammaím)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ─ ∪ ⨱ | ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ─ ∪ ⨱ | ∪ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪⨱ | ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ─ ∪ ⨱ | ∪ ─

Navrzšénéí  schéíma  basítu  pršinaí sš íí  na prvníí pohléd patrnéí  obtíízšé. V souladu s pravidlém,

zšé jako povinnéš  pršíízvukovanaí  sé obvýklé urcšujé ta povinnéš  dlouhaí  pozicé stopý, ktéraí

jé soucšaí stíí  watadu, býl pršíízvuk pršidéš lén vé vsšéch stopaí ch (kroméš  poslédníích) poslédníí

pozici. To vsšak védé k situaci, kdý na konci prvníího puů lvérsšé stojíí  po poslédníí povinnéš

pršíízvukovanéí  pozici  dvéš  kraí tkéí  népršíízvucšnéí  pozicé  a  jédna  népovinnéš  pršíízvukovanaí

dlouhaí  pozicé.  Toto  míísto  bý  musélo  býí t  v  praxi  obsazovaíno  cštýršslabicšnýím  slovém

s poslédníí  dlouhou slabikou, ktérýích v cšésštinéš  mnoho néníí,  nébo tršííslabicšnýím slovém

a mono  sýlabém.  Tato  mozšnost  bý  alé  umíístila  pršíízvuk  na  konéc  (puů l)vérsšé,  cozš

bý rýtmický néodpovíídalo puů vodníím vérsšuů m. 

Proto budé pršíízvuk vé stopaí ch  facúlun na konci  vérsšé  posazén (népovinnéš)  na prvníí

slabiku,  býť tak dojdé k situaci,  zšé  pršíízvukovaína budé v néšktérýích pršíípadéch slabika

kraí tkaí .  Zaí rovénš  –  abý névznikl  pro  cšésštinu névhodnýí  shluk dvou pršíízvucšnýích  slabik

v bézprostršédníím sousédstvíí, dojdé k pršésunu povinnéího pršíízvuku vé stopéš  mustafcilun

z cštvrtéí  pozicé na prvníí. Výíslédnéí  schéíma basítu budé tédý výpadat takto:

⩂ ⨱ ∪ ─  | ⩂ ∪ ⨱ | ⩂ ⨱ ∪ ─  |⩂x ∪ ─  || ⩂ ⨱ ∪ ─ |⩂ ∪⨱ | ⩂ ⨱ ∪ ─| ∪x ─
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Pršéklad  vérsšuů :

1. Mécš zpraívý véšrnéš ji nosíí nézš li stoh dopisuů ,

méz mézi vaí zšném a hrou jé uprostršéd ostršíí.

2. Jsou béš lavéí  straný mécšé jasnéš jsš íí zcšérnalýích

knih, výršésš íí sporý, pochýb  béz ršécšíí zbavíí.

11) Chafíf 

⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ || ⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─  

ḥaí ribííníí jaí  naí ’ibaí ti  ’l-lajaí líí can jamííníí wa-taí ratan can sšamaí líí

wa-dzšhadíí fíí cadaíwatíí wa-canaídíí ’anti wa-’llaíhi lam tulimníí bi-baí líí

(cAntara ibn SČaddaíd)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂  ⨱ ∪ ─ | ⩂ ∪ ⨱ ─ || ⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ⨱ ∪ ─ | ⩂ ∪ ⨱ ─ 

Pršéklad vérsšuů :

1. Pršijďté, bojujté,  raíný osudu nocšníí

ať jsté odkud jsté, z blíízka nébo z daí lék.

2. Vasšé nénaívist, snazš ivéí  léícšký zraídnéí

nikdý mou - Buů h  jé nadé mnou – néhlý mýslíí

12) Mudžtath 

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ ||  ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂  ∪ ─ ─

jaí  dajna qalbika min baí - -riqin junííru wa-jachbuí

calaí  sšarííqííji nadzšdin marcan li-cajnika dzšadbu

(asš-SČarííf ar-Raḍíí)

69



Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ⨱ ∪ ─ | ⩂ ∪ ⨱ ─ ||  ⩂ ⨱ ∪ ─ | ⩂  ∪ ⨱ ─

Pršéklad vérsšuů :

1. Tý srdcé bolésti,  z jiskér, co zahoršíí téď a zmizíí,

2. vé výíchodníím Nadzšdu, krajíích, kdé néhostinnaí  jé pastva.

13)  Munsarih 

⩂ ⩂  ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─  ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─ 

kam halakat ghaídatun kacaíbun wa-cummirat ’ummuha ’l-cadzšuí z

’aḥrazaha ’l-waí lidaíni chaufan wa-’l-qabru ḥirzun lahaí  ḥarííz

(Abuí  al-cAlaí ’ ’al-Macarríí)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ⩂  ∪ ⨱ | ─ ⩂ ⨱ ∪ | ─  ─ || ⩂ ⩂ ∪ ⨱ | ─ ⩂ ⨱ ∪ | ─ 

Pršéklad vérsšuů :

Tý díívký mladicškéí  znicšénéí  jsou, vsšak matký zéstaí rléí  zachovaí .

Vé strachu otéc a matka pohršbíí dcérý, a v hrobkaí ch jsou v bézpécšíí.

14) Madíd 

⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─  | ─ || ⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ | ─

kullu sšaj’in minka maqbuí l wa cala ’l-cajnajni mahmuí l

wa-’lladhíí jurḍííka min talf hajjinun cindíí wa-mabdhuí l

(Bahaí ’ ad-Díín Zuhajr)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

⩂ ∪  ⨱ ─ | ⩂ ∪ ⨱  | ─ || ⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ⨱ | ─
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Pršéklad vérsšuů :

Vsšéchný  tvéí  jsém darý pršijal vsšéchný v ocšíích staí lé nosíím

kdýbý radost z zkaí zý mojíí méš l jsi, dopršéj si ji, prosíím.

15) Muḍáric 

∪  ─ ─ ⩂ | ─ ∪ ─ ─ || ∪  ─ ─ ⩂ | ─ ∪ ─ 

banuí  sacdin chajru qaumin li-dzšaí raí tin ’au mucaín

(Néznaímýí  autor)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

∪  ⨱ ─ ⩂ | ⨱ ∪ ─ ─ || ∪  ⨱ ─ ⩂ | ⨱ ∪ ─ 

Pršéklad vérsšé:

To  zé vsšéch  jé néjlépsšíí kmén pro míístníí i ztracénéí .

16)  Muqtaḍabb 

─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ ||   ─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ 

taḍḥakíína laíhijatan wa-’l-muḥibbu jantaḥibu

tacdzšabíína min saqamíí ṣiḥḥatíí hja ’l-cadzšabu

(Abuí  Nuwaí s)

Po aplikaci postupu pro pršévod métra zíískaímé naí slédujíícíí schéíma:

─ ⩂ ⨱ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ ||   ─ ⩂ ⨱ ∪ |  ─ ∪ ∪ ─ 

Pršéklad vérsšuů :

Tén tvuů j smíích jé bézohlédnýí pukaí  srdcé miléncovo.

Némoc maí  téš  udivila zdravíí, to jé pršédméšt divuů .
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4.5.3. Zhodnocení navržené metody

V  téí to  cšaí sti  býla  na  vsšéch  sšéstnaí cti  arabskýích  métréch  otéstovaína  métoda  pršékladu

arabskéí  poézié, ktéraí  sé pokousšíí braí t v uí vahu jak cšasoméšrnou charaktéristiku arabskéího

vérsšé, tak pršíízvucšnou charaktéristiku vérsšé cšéskéího.  Lzé shrnout, zšé u vsšéch métér býlo

nutno  cšélit  urcšitýím  obtíízš íím.  Néjcšastéš jsš íím  probléímém  býla  nutnost  hojnéího  uzš íívaíníí

népršíízvucšnýích monosýlab a pršédraí zšék, néboť vzniklaí  métrickaí  schéímata cšasto pocšíítala

s kraí tkou népršíízvucšnou slabikou na pocšaí tku  vérsšé.  V néšktérýích pršíípadéch dochaízélo

proto k obsazovaíníí téí to pocšaí técšníí pozicé slabikou sicé népršíízvucšnou, nicméínéš  pozicšnéš

dlouhou. Dalsš íím problématickýím bodém býlo umisťovaíníí pršíízvuku v poslédníích stopaí ch

(puů l)vérsšuů . Arabskýí  vérsš , z duů voduů  prozodickýích vlastnostíí arabsštiný, nékoncšíívaí  obvýklé

pršíízvucšnou  slabikou.  Pokud  pršíízvucšnou  slabikou  koncšíí,  býívaí  to  navííc  slabika

supérdlouhaí  (CVVC,  CVCC).  Béšzšnou  dlouhou  slabikou  vsšak  arabskýí  (puů l)vérsš  koncšíí

rélativnéš  cšasto.  Muů zšé sé pak staí t,  zšé bý navrhovanaí  métoda umíístila povinnýí  pršíízvuk

na tuto poslédníí  dlouhou slabiku,  to vsšak néníí  zšaídoucíí,  néboť pršíízvucšnéš  koncšíícíí  vérsš

v cšésštinéš  rýtmický néodpovíídaí  dlouhou slabikou koncšíícíímu vérsši v arabsštinéš . 

Célkovéš  sé ukaízalo, zšé néšktéraí  métra jsou pro pršévod do cšéskéí  podobý  o néšco vhodnéš jsš íí

nézš  jinaí  – jédnaí  sé zéjméína o  wáfir,  radžaz a  ramal. Jé mozšnéí ,  zšé duů vodém pro jéjich

rélativnéš  snazsšíí  pršévod jé véštsš íí  variabilita  slabik v  raímci métra (wáfir,  radžaz),  nébo

skutécšnost,  zšé  schéíma  métra  sé  blíízš íí  schéímatu  tradicšníích  cšéskýích  métér  (ramal).

Naopak jinaí  métra, zéjméína basít a ṭawííl, sé pršéklaídala obtíízšnéš . Jé otaízkou, zda toto býlo

zpuů sobéno zvolénou ukaízkou nébo jdé o trvalou vlastnost.

Vhodnost urcšitéí  métodý pršékladu lzé vsšak définitivnéš  posoudit azš  na výíraznéš  délsš íím

uí séku,  nézš  jakýích býlo  uzš íívaíno  v  téí to  cšaí sti.  Souvisléímu pršékladu délsš íího  baísnickéího

téxtu budé véšnovaína kapitola 5.

4.6. A co rým?

Jak býlo uvédéno výísšé, nabíízíí  sé cštýrši zaíkladníí mozšnosti, jak sé výporšaídat s pršévodém

pruů béšzšnéího rýímu, tak vélmi týpickéího pro arabskou poézii, do cšésštiný. 
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1) Zcela zachovat průběžný rým

Tato mozšnost bý býla zcéla jistéš  néjvéšrnéš jsš íí arabskéímu originaí lu a nélzé ani ršííci,

zšé bý cšésština nébýla pruů béšzšnéího rýímu schopna. Néšktéršíí  pršékladatéléí  (Ruů zš icška,

Pétraí cšék)  dokoncé  pršíílézš itostnéš  pruů béšzšnýí  vérsš  pouzš íívali.  Nicméínéš  snaha

zachovat  pruů béšzšnýí  rýím dokonalé  musíí  nutnéš  narazit  na  rozdíílnost  mézi  jého

vníímaíníím cšéskýím a arabskýím cšténaí ršém cši posluchacšém. Zatíímco pro arabskou

poézii  jé  pruů béšzšnýí  rýím  týpickýí  a jé  povazšovaín  za prširozénýí  a  bézpršííznakovýí,

v cšésštinéš  sé jédnaí  o znacšnéí  výbocšéníí  z obvýklýích postupuů .   Pruů béšzšnýí  rýím néníí

v cšéskéí  poézii  azš  na  výí jimký  uzš íívaín  a  z  pércépcšníího  hlédiska  hrozíí,  zšé  baí sénš ,

zvlaí sštéš  véštsš íího  rozsahu,  uzš íívajíícíí  pruů béšzšnýí  rýím  bý  puů sobila  monotoí nníím

dojmém.  O  jého  pouzš itíí  proto  lzé  uvazšovat  prši  pršékladu  kratsš íích,  jén

néškolikavérsšovýích célkuů ,  kdé prši  vhodnéím pouzš itíí  muů zšé pruů béšzšnýí  rýím puů sobit

nérusšivéš  a  naopak  dobršé  naplnit  cííl,  tj.  pršéklad  arabskéí  poézié  béz  uí plnéího

obéštovaíníí formý. 

Laí ska, to jé traípéníí. 

Pršipravíí téš  o radosti.

Tén, kdo kvuů li laí scé plaí cšé, 

duů voduů  maí  vzšdýcký dosti.

I kdýzš   jédén zmizíí, jinýí

jého rolé hnéd sé zhostíí. 

Tý sé klidnéš  usmíívaí sš  a

milýí  zatíím plaí cšé zlostíí.

Procš zšasnésš  nad némocíí? 

Zdravíí méí  jé podivnostíí!

(’Abuí  Nuwaís)
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2) Rým zcela vynechat

Tato  varianta  jé  bohatéš  výuzš íívaína  zéjméína  zé  straný  modérníích  pršékladatéluů

arabskéí  poézié  do  cšésštiný.  Znaménaí  vsšak  rézignaci  na  zachovaíníí  tohoto  pro

arabskou poézii vélmi týpickéího prvku.

3) Použít rýmová schémata obvyklá v češtině

Touto céstou sé výdala véš tsš ina starsš íích pršékladatéluů ,  ktéršíí  puů sobili v dobéš ,  kdý

rýímovanýí  vérsš  býl  povazšovaín  za  bézpršííznakovýí.   Pouzš itíí  rýímovýích  schéímat

obvýklýích  v  cšésštinéš  (rýím  sdruzšénýí,  stršíídavýí  atd.)  lzé  jistéš  akcéptovat  jako

pršijatélnýí  postup,  naímitký  proti  téí to  céstéš  sé  nicméínéš  v  zaí sadéš  shodujíí

s naímitkami proti uí plnéímu výnéchaíníí  rýímu: jédnaí  sé o rézignaci na zachovaíníí

formý.

4) Zachovat průběžný rým jen v některých verších

Tato varianta sé jévíí jako mozšnýí  kompromis mézi plnýím zachovaíníím pruů béšzšnéího

rýímu, ktérýí  – jak býlo uvédéno výísšé – jé pro cšésštinu azš  pršíílisš  cizíí, a jého uí plnýím

výpusštéšníím,  ktéréí  bý znaménalo krok stranou od snahý zachovat prši  pršékladu

originaí lníí prvký arabskéí  poézié. Mííra, v jakéí  budé pruů béšzšnýí  rýím zachovaín, budé

zaí lézšét  na  vkusu,  citu  a schopnostéch  pršékladatélovýích.  Jako  vhodnaí  mozšnost

sé nabíízíí rýímovat prvníí dva vérsšé a potéí  vsšéchný sudéí  vérsšé – v zaí sadéš  o jédén

stupénš  ršidsš íí pruů béšzšnýí  rýím qaṣíídý, kdé bý sé rýímovalý prvníí dva puů lvérsšé a potéí

kazšdýí  vérsš .

Pili jsmé vííno na paméšť laí ský

pršédtíím, nézš  býla stvoršéna réíva.

Méšsííc jé pohaí r, vííno jé sluncém.

A kolik hvéšzd sé v pohaíru schovaí !

Béz jého vuů néš  nénajdésš  krcšmu,

béz jého tršpýtu népršédstavíísš  si.
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Jiskršicška jénom zuů stala v cšasé,

Snad mozšnaí  rozum v srdci ji chovaí .

Ibn al-Fáriḍ
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5. Džibrán Chalíl Džibrán a jeho al-Mawákib (Procesí)

5.1. Džibrán Chalíl Džibrán

Dzš ibraín  Chalííl  Dzš ibraín  jé  patrnéš  néjslavnéš jsš íí  modérníí  libanonskýí  spisovatél.  Narodil

sé roku 1883 v sévérníím Libanonu, odkud  v rocé 1894 émigroval s matkou do Spojénýích

staí tuů .   Do Libanonu sé vraí til  na  studia.  Jistou dobu zš il  i  v  Evropéš ,  v  Paršíízš i,  nicméínéš

véš tsš inu  svéího  tvuů rcšíího  zš ivota  straívil  v  Bostonu  a  v  Néw  Yorku.  Zémršél  roku  1931

(Olivérius, 1995b, p. 157 - 158). 

Svaí  prvníí  dííla  psal  Dzš ibraín  arabský,  od  roku  1918  publikoval  i  v  anglicštinéš .   Jého

néjznaíméš jsš íím díílém jé sbíírka Prorok, puů vodnéš  psanaí  v arabsštinéš , nakonéc vsšak výdanaí

arabský  roku  1923.  Dzš ibraínuů v  autorskýí  stýl  sé  význacšujé  znacšnou  poéticšnostíí

a lýricšnostíí, a to i v povíídkaí ch sé silnou sociaí lnéš -réalistickou téímatikou. 

5.2. Al-Mawákib

Baísénš  al-Mawaíkib  (Procésíí)  výsš la  poprvéí  roku  1919  vlastníím  naíkladém  Dzš ibraína

(Khéirallah,  1958,  p.  33).  Acš  sé  jédnaí  o  pozoruhodnou  baí sénš ,  býívaí  bohuzšél  mézi

ostatníími Dzš ibraínovýími díílý pršéhlíízšéna.

Baísénš  maí  podobu  dialogu  dvou  osob,  starcé  a  mladííka,  ktéršíí  sé  postupnéš  výjadršujíí

k ruů znýím téímatuů m – dobro, laí ska, spravédlnost, naíbozšénskaí  vííra,  zš ivot a smrt a ršadéš

dalsš íích.  Jako  prvníí  promlouvaí  vzšdý  staršéc,  ktérýí  sé  vé  svéí  léí tý  nabýtéí  moudrosti

výjadršujé trpcé o stavu véšcíí mézi lidmi. Na to odpovíídaí  mladíík, ktérýí  líícšíí zš ivot v lésé, kdé

néplatíí lidskéí  lidskéí  zaíkoný, alé (cšasto tvrdéí) zaíkoný pršíírodý, a pojmý, o ktérýích staršéc

hovoršíí,  tam cšasto  pozbýívajíí  smýslu.  Promluvý mladííka  koncšíí  réfréíném –  dvojvérsšíím,

výízvou ké zpéšvu a hršé na fléí tnu, jéjíízš  naí ršék pršécškaí  vsšé ostatníí.

’actiníí ’n-naí ja wa ghanni fa-’l-ghinaí ’ (sirru ’l-wudžúd)

wa ’aníínu ’n-naí ji jabqaí bacda ’an jafna (’l-wudžúd)
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Podéj mi fléí tnu a zpíívéj mi vzšdýť píísénš  jé (tajemství bytí)

Stésk fléí tný zuů stané i potéí azš  (bytí) zmizíí.

Po célkém sédmnaícti promluvaí ch starcé  a réakcíích mladííka sé mladíík ujíímaí  slova, kdýzš

promlouvaí  na oslavu zš ivota a volnosti. Zcéla poslédníí vérsšé vsšak patršíí opéš t starci, ktérýí

uznaívaí ,  zšé zš ivot v lésé, jak jéj líícšíí  mladíík, jé svobodnýí  a plnýí,  zaí rovénš  vsšak laméntujé,

zšé staí rš íí a uí nava – skutécšnaí  i métaforickaí  – lidém braíníí takovýí  zš ivot zš íít.

Téímatický a mýsšlénkovéš  Procésíí  pršédchaízíí  pozdéš jsš íí  Dzš ibraínovo néjvýíznamnéš jsš íí  díílo –

sbíírku Prorok; na rozdííl od níí sé vsšak nésé vé výíraznéš  pésimisticštéš jsš íím duchu.

Ruů znaí  výdaíníí Procésíí sé mohou lisš it – néšktéréí  zpéšvý jsou výnéchaíný, poprš. sé lisš íí poršadíí

vérsšuů  v  raímci promluvý, nébo jsou néšktéréí  vérsšé  promluvý výnéchaíný cši  jé zméšnéšno

jéjich poršadíí.

Jako  ršada  dalsš íích  arabskýích  baí sníí  sé  i  Procésíí  docškala  cšaí stécšnéího  zhudébnéšníí  –

zaívéšrécšnou  promluvu  mladííkovu  zhudébnil  libanonskýí  hudébníí  skladatél  Nadzš ííb

Ḥankasš  a  v  podaíníí  libanonskéí  zpéšvacška  Fajruí z  sé  stala  vélmi  oblííbénou  po  céléím

arabskéím svéštéš .

V rocé 1958 výsšél anglickýí  pršéklad Procésíí, ktérýí  pršébaísnil Géorg Khéirallah. Jdé vsšak

o pršéklad cšaí stécšnýí  - pršélozšéno býlo pouzé 13 promluv a zaívéšr (Khéirallah, 1958).

Do cšésštiný jé tato baísénš  pršéklaídaína poprvéí .

5.3. Zvolená metoda překladu

Baísénš  al-Mawaíkib  býla  pro  pršéklad  v  raímci  téí to  praí cé  výbraína  z  víícé  duů voduů  –

obsahovýích i  formaí lníích.  Obsahovéí  néníí  z  výísšé  uvédénýích duů voduů  nutno rozvaídéš t   -

jédnaí  sé o baí sénš  zasluhujíícíí si mnohém véštsš íí pozornost, nézš  sé jíí obvýklé dostaívaí .

Mézi duů vodý formaí lníí  patršíí  mimo jinéí  skutécšnost, zšé jdé o baísénš  stršíídajíícíí  dvéš  znacšnéš

odlisšnaí  métra,  jéjichzš  vzaí jémnýí  kontrast  pršispíívaí  k célkovéímu  uí cšinku  baísnéš .  Téšmito

métrý jsou ramal a basíṭ. Basíṭem promlouvaí  staršéc, jéhozš  vérsšé jsou délsš íí (na jédén vérsš

pršipadaí  28  slabik).  Acškoliv  podlé  zaí sad  Frolova  (Frolov,  2000,  p.  191),  jé  basít
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vzéstupnýím métrém19 (v obou stopaí ch sé  watad nachaí zíí  na konci stopý),  réaí lnéš  majíí

starcový  vérsšé  rýtmus  na  konci  vzšdý  séstupnýí,  cozš  jé  patrnéš  zpuů sobéno  umíístéšníím

pršíízvuku, ktérýí  pravidélnéš  pršipadaí  na tršétíí  slabiku od koncé vérsšé. Célkovéš  podporujé

métrum starcovýích promluv a jého  réalizacé obsah téšchto promluv, jéjich monotoí nnost

a pocit marnosti a béznadéš jé.

Mladííkový  odpovéšdi  jsou  psaíný  ramalem.  Jsou  téíméšrš  dvojnaísobnéš  kratsš íí  (15,  résp.

vé dvou vérsšíích 16,  slabik pršipadajíícíích na jédén vérsš)  a výíraznéš  rýtmicštéš jsš íí.  Célkovýí

rýtmickýí  dojém  jé  opéš t  podtrzšén  pršíízvukém,  kdý  poslédníí  slabika  vérsšé  jé  (opéšt

s výí jimkou  jizš  zmíínéšnýích  dvou  vérsšuů )  pravidélnéš  pršíízvucšnaí .  Forma  rovnéšzš  odpovíídaí

obsahu vérsšuů  – jé oslavou zš ivota a svobodý.

Promluvý  obou  mluvcšíích  majíí  pruů béšzšnýí  rýím,  nicméínéš  zatíímco  v  pršíípadéš  starcé  jdé

o rýím po célou dobu baí snéš  stéjnýí  – rýímovou souhlaí skou jé vzšdý r,  odpovéšdi mladííka

majíí  vzšdý  novou  rýímovou   souhlaí sku,  i  mladííkuů v  réfréín  sé  rýímujé  odlisšnéš  od  jého

bézprostršédnéš  pršédchaí zéjíícíí promluvý.

Toto vsšéchno bý méš lo býí t prši pršékladu zohlédnéšno.

Schéímata obou métér pouzš itýích v baí sni, a to vcšétnéš  zohlédnéšníí toho, zda autor výuzš íívaí

mozšnost obsadit urcšitéí  téorétický obojétnéí  pozicé kraí tkýími slabikami, jsou naíslédujíícíí:

basít:

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ─ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ⩂ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ─ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ⩂

ramal:

⩂ ∪ ─ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ | || ⩂ ∪ ─ ─| ⩂ ∪ ─ 

Vé schéímatu basííṭu lzé výpozorovat jédnu népravidélnost  – poslédníí  pozicé poslédníí

stopý obou puů lvérsšuů  býívaí  cšasto kraí céna, acškoliv jé tato pozicé soucšaí stíí  watadu, a jako

takovou bý sé na ni néméš lý vztahovat variacé týpu  zaḥáf.  Zéjméína v poslédníí slabicé

vérsšé jé vsšak v baí sni uzš íívaíno kraí tkéí  slabiký dosti cšasto (i kdýzš  né vzšdý), proto býla tato

skutécšnost zahrnuta do schéímatu.

19 Frolovovo  déš léníí  métér  na  vzéstupnaí ,  séstupnaí  a  intérmédiaí lníí  jé  nicméínéš  zalozšéno  výíhradnéš
na umíístéšníí watadu, s rýtmickou stoupavostíí/klésavostíí métra némaí  nic spolécšnéího.
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Po aplikaci pravidél pršévodu vzniknou  tato schéímata:

basíṭ:

⩂ ─ ∪ ⨱ | ⩂ ∪ ⨱ | ─ ─ ∪ ⨱ | ∪ ∪ ⩂x || ⩂ ─ ∪ ⨱ | ⩂ ∪ ⨱ | ─ ─ ∪ ⨱| ∪ ∪ ⩂x

ramal:

⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ⨱ ─ ||  ⩂ ∪ ⨱ ─ | ⩂ ∪ ⨱

Zatíímco  vznikléí  schéíma ramalu sé jévíí jako pouzš itélnéí , u basííṭu sé sétkaívaímé sé stéjnýím

probléímém, jakýí  býl rozébííraín v kapitolé 4.5.2.  Stéjnýím postupém jako výísšé býlo proto

schéíma míírnéš  upravéno:

⩂ ⨱ ∪  ─ | ⩂x ∪ ─ | ─ ⨱ ∪ ─ | ∪x∪ ⩂ || ⩂ ⨱ ∪  ─ | ⩂x ∪ ─ | ─ ⨱ ∪  ─ | ∪x ∪ ⩂

Jé zršéjméí ,  zšé nébudé mozšnéí  sé vzšdý schéímatu vé vsšéch sméšréch drzšét, nicméínéš  méš la

bý býí t  réspéktovaína zaí sada,  zšé  alésponš  jédna z  charaktéristik  danéí  pozicé,  ať uzš  jdé

o déí lku nébo o pršíízvuk, bý méš la býí t dodrzšéna – nébudé-li mozšno povinnéš  pršíízvukovanou

pozici  obsadit  pršíízvucšnou  slabikou,  méš la  bý  býí t  obsazéno   dlouhou  (léípé  prširozénéš

dlouhou) slabikou,  ktéraí  maí  alésponš  sékundaí rníí  pršíízvuk,  a  nébudé-li  mozšno obsadit

kraí tkou  népršíízvucšnou  pozici  odpovíídajíícíí  slabikou,  méš la  bý  býí t  alésponš  obsazéna

népršíízvucšnou dlouhou (léípé pozicšnéš  dlouhou) slabikou.

Jako  rýím  budé  vé  starcovýích  promluvaí ch  pouzš it  cšaí stécšnéš  pruů béšzšnýí  rýím,  kdý  spolu

budou rýímovaíný  prvníí  dva vérsšé  (a v  pršíípadéš  pocšaí tku baí snéš  i  prvníí  dva puů lvérsšé),

a daí lé kazšdýí  sudýí  vérsš .

Tíímto  cšaí stécšnýím  pruů béšzšnýím  rýímém budou  rýímovaíný  i  mladííkový  odpovéšdi.  Réfréín

a mladííkuů v  zaívéšr  budou vsšak  v  souladu s  originaí lém míít  svuů j  vlastníí  rýím pro kazšdéí

dvojvérsšíí.
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5.4. Český překlad20

(1)

Stařec

Jé uméš léí  dobro lidém naí silíím vnucénéí  

a nézmizíí zlo, co lézš íí pod zémíí pohršbénéí .

Kdýzš  pršéstanou prstý cšasuů  lidi postrkovat, 

jak loutký tu  zuů stanou, jsou zš ivotém zloménéí .

Tak népovíídéjté, toť paín ucšénýí  a ctéšnýí,

a néoslavujté jého bézédnéí  véšdéšníí.

Tý néjlépsšíí védé pastýírš, kraí cšéjíí za hlasém.

a nikdo uzš  na tý dalsš íí saím si névzpoméné.

Mladík:

V lésé pastýírš  míísta némaí prost jé pastýíršuů  i staíd.

Snííh a mraí z tam spolu kraí cšíí vésnu néspatršíísš  jé hnaí t.

K sluzšbéš  svéí  naí s stvoršil paín, jénzš néchcé znaí t podršíízéníí.

Kdýbý na míístéš  sé zdrzšél nikdo s níím nébudé staí t.

Tak mi déj fléí tnu a zpíívéj v píísni rozum léípé zníí.

Slaíva s hanbou daívno zajdou fléí tný stésk néodézníí.

20 Pro pršéklad býlo pouzš ito výdaíníí  baí snéš  al-Mawaíkib v soubornéím výdaíníí  arabskýích téxtuů  Dzš ííbraína
Chalííla Dzš ibraína výdanéí  v Libanonu v nakladatélstvíí Kitaíbunaí  lin-nasšri. Téxt jé pršilozšén jako pršííloha
cš. 1.
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(2)

Staršéc:

Mladíík:

V lésé smuték míísta némaí ani starosti a zšal.

Kdýzš  sé vaínék zvédné, néníí vichru, jénzš  sé za níím hnal.

ZČ alý lidskéí  dusšé pršéjdou jako stííný z iluzíí,

z podé oblaí cškuů  a mrakuů hvéšzdý svíítíí tisšé daí l.

Tak mi déj fléí tnu a zpíívéj v píísni zmizíí traípéníí

cšasý výhasnou a ztichnou fléí tný stésk sé nézméšníí.

(Zaívéšr)

Mladíík:

Tak mi déj fléí tnu a zpíívéj,  mýích i tvýích slov névzpomíínéj.

ršécši prach jsou, míísto ršécšíí nasš ich skutkuů  pršipomíínéj.

Míísto palaí cuů  si domov v lésé hlédaísš , jako jaí ?

Úzš  jsi plaval ršéký proudém? Úzš  jsi sšplhal po skalaí ch?

Téš lo v parféímu si umýl pak jé svéštlém osusšil,

Z éí térickýích sklénic rozbršésk jako víína pohaí r pil?

Jako jaí  na lisu sédéš l díítéš  kéršuů  réívovýích,

svazký hroznuů  vsšudé kolém jako lustruů  zlatavýích.

Jé to zš íízníícíího pramén, jé to pokrm hladovýích,

jé to plaí stév, jé to parféím jé to néktar opilýích.

Úzš  jsi v nocšníí v traívéš  lézšél, pod pršikrýívkou z nébé spal?

Klidnéš  zapomnéš l, co býlo, co sé chýstaí , névníímal?
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Noc jé moršém, v hlavéš  slýsš íísš vlný tichém sšumíícíí

A kdýzš  na hruď noci saíhnésš , srdcé cíítíísš  bijíícíí.

Tak mi déj fléí tnu a zpíívéj néchéj býí t némoc i léík,

Býlo napsaíno jén vodou díílo nazvanéí  cšlovéšk.

Kéízš  bý v mýích vérsš íích býl pršíínos, kéízš  bý dokaí zalý vnéíst

vprostršéd haídék, pršíí a svaí ruů  trochu klidnýích slov a gést.

Vsšéchno obchod jé to s désštéšm,  vsš ichni snad zapomnéš li: 

ti, kdo zš ijíí némohoucnéš , némohoucnéš  zémršéli.

Staršéc:

5.5. Závěr k českému překladu

Jak bohuzšél napovíídaí  mnohém ménsšíí nézš  pršédvíídanýí  rozsah pršélozšénéího téxtu, pokus

pršélozš it  v  duchu  formulovanýích  pravidél  célou  baísénš  nébo  jéjíí  podstatnou  cšaí st

sé népodaršil.  Prši  pršéklaídaíníí  délsš íího  téxtu  sé  naplno  projévilo,  zšé  né  kazšdéí  arabskéí

métrum jé stéjnéš  vhodnéí  k pršévodu podlé pravidél navrzšénýích v téí to praí ci a zšé  basít

jé praívéš  takovýím métrém. Pršéklad proto zuů stal pouzé v podobéš  fragméntu. CČaí sti psanéí

v ramalu  sé  sicé  pršéklaídalalý  podstatnéš  léípé,  cozš  potvrzujé  dršíívé  formulovanýí  zaívéšr,

zšé ramal jé naopak k pršévaídéšníí do cšésštiný vhodnýí, nicméínéš  býlo usouzéno, zšé pršéklaídat

pouzé polovinu dialogu néstacšíí, proto býla i z promluv mladííka pršélozšéna jén cšaí st.
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6. Závěr

Arabskaí  métrickaí  poézié  pršédstavujé  pro  kazšdéího  pršékladatélé  jédinécšnýí  oršíísšék.

Pršékladatél  sé musíí  výporšaídat  jak  s  pršévodém  obsahu  vérsšuů ,  ktéréí  cšasto  hovoršíí

o téímatéch a obrazéch pro cšéskéí  prostršédíí nézvýklýích a éxotickýích, tak s formou vérsšuů ,

sé sýlabocšasoméšrnýím  métrém  a  pruů béšzšnýím  rýímém.  Cíílém  téíto  praí cé  býlo  zamýslét

sé nad mozšnýími céstami, ktérýími sé pršékladatéléí  výdaívali a výdaívajíí,  alé takéí  pokusit

sé výkrocšit  – alésponš  néškolik krokuů  – céstami novýími,  ať uzš  dršíívé odmíítnutýími nébo

vuů béc néprozkoumanýími.

Vlastnéš  vsš ichni  pršékladatéléí  od  dévaténaí ctéího  stolétíí  do  soucšasnosti  pršéklaídali

za pomocíí poétickýích prostršédkuů  týpickýích pro svou dobu – starsš íí  pršékladatéléí  uzš íívali

cšéskaí  trochickaí  a  jambickaí  métra,  od  poloviný  dvacaí téího  stolétíí  sé  prosadilý  vérsšé

uvolnéšnéí  a volnéí . Pršiblíízš it sé métrickýím rozméšrém pršékladu métru originaí lníího vérsšé

sé pršékladatéléí  pokousšéli jén vélmi vzaí cnéš  a okrajovéš  – do téšchto pokusuů  lzé zahrnout

naprš.  Ruů zš icškovu préférénci  délsš íích  vérsšuů  pro  „délsš íí“  métra  arabskaí .  Prvkém klasickéí

arabskéí  poézié, sé ktérýím sé alé pršékladatéléí  tu a tam pokousšéli éxpériméntovat, býl

pruů béšzšnýí  rýím,  naprš.  Rudolf  Ruů zš icška  jéj  zachoval  v  néškolika  pršélozšénýích  baí sníích.

S pruů béšzšnýím rýímém éxpériméntoval téízš  Karél Pétraí cšék, v jéhozš  néšktérýích pršékladéch

dochaízíí k opakovaíníí téíhozš  rýímu, býť véš tsš inou né natolik, abý sš lo o rýím pruů béšzšnýí.

ZČ aídnýí  z pršékladatéluů  zršéjméš  nézkousšél arabskéí  sýlabocšasoméšrnéí  métrum zachovat nébo

jé  pršíízvucšnéš  pršévéíst  do  cšésštiný  zpuů sobém,  jakýím  býla  do  cšésštiný  pršévaídéšna  poézié

antickaí . Praívéš  do téšchto vod sé proto výdala vé cštvrtéí  a paí téí  kapitolé tato praícé. Néjprvé

býlý  kraí tcé  zvaí zšéný  a  na  néškolika  maí lo  ukaí zkaí ch  otéstovaíný  pršékladý  pokousšéjíícíí

sé plnéš  zachovat  cšasoméšrnéí  métrum,  poprš.  jé  plnéš  pršévéíst  do  sýlabotoí nickéího

vérsifikacšníího sýstéímu.

Potéí  býl podniknut troufaléjsš íí pokus, a to pokus o pršévédéníí arabskéího métra zpuů sobém,

ktérýí  bý pršíízvucšnost i cšasomííru kombinoval. Býlý formulovaíný zaí sadý pro takovýí  pršévod

a navrzšén  konkréítníí  postup,  ktérýí  býl  posléízé  démonstrovaín  na  kraí tkýích  ukaí zkaí ch

zé vsšéch  sšéstnaí cti  klasickýích  arabskýích  métér.  V  paí téí  kapitolé  pak  býla  métoda
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ozkousšéna na rozsaíhléjsš íím téxtu: Dzš ibraínovéš  baí sni Procésíí, jéjíízš  néškolik cšaí stíí  tak býlo

pršélozšéno do cšésštiný.

V pruů béšhu praí cé sé ukaízalo – cši spíísšé potvrdilo – zšé acškoliv cšésština formaí lnéš  disponujé

prostršédký k tvorbéš  cšasoméšrnéího vérsšé, spornou vzšdý zuů stané schopnost tohoto týpu

vérsšovaíníí býí t rozpoznatélnéí  pro cšéskéího cšténaí ršé. Pršévod do pršíízvucšnýích schéímat podlé

zaí sad  Joséfa  Kraí lé  zasé  néréspéktujé  odlisšnou  roli  dlouhýích  slabik  v  arabsštinéš

a pršíízvucšnýích slabik v cšésštinéš , navííc néumíí sé dobršé výporšaídat s pršíípadý víícé po sobéš

naí slédujíícíích dlouhýích (tj. v pršékladu pršíízvucšnýích) slabik.

Od téstovanéího pršíístupu pršíízvuk a déí lku slabik kombinujíícíího býlo ocšékaívaíno, zšé budé

jak míít  pršíízvucšnýí  rýtmus rozéznatélnýí  pro cšéskéího cšténaí ršé  tak zachovaívat  kontrastý

zalozšénéí  na déí lcé. Výíslédék jé vsšak ponéškud rozpacšitýí. 

Métrickaí  schéímata  popisujíícíí  jak  déí lku  tak  pršíízvucšnost  jsou  znacšnéš  svazujíícíí.  RČ ada

vzniklýích  schéímat  výzšadovala  na  zacšaí tku  népršíízvucšnou  slabiku,  cozš  jé vzhlédém

k prozodickýím  vlastnostém  cšésštiný  obtíízšnéš .  V  cšéskéí  pršíízvucšnéí  poézii  sé  toto

kompénzujé  za  pouzš itíí  préféréncšníího  charaktéru pravidél  obsazovaíníí  silnýích pozic  –

néníí nutnéš  výzšadovaíno, abý silnaí  pozicé býla vzšdý pršíízvucšnaí  a slabaí  népršíízvucšnaí . Praívéš

zacšaí tký  jambickýích  vérsšuů  v  cšésštinéš  tohoto  vélmi  cšasto  výuzš íívajíí.  V navrhovanýích

schéímatéch bý sé takovýí  postup vsšak vélmi cšasto potýíkal s probléímém, zšé druhaí  slabika

vérsšé  býla  stanovéna  jako  povinnéš  pršíízvucšnaí ,  jéjíí  cšastéí  népršíízvukovaíníí  bý  tédý  céléí

schéíma znacšnéš  narusšilo. 

Rovnéšzš  sé ukaí zalo, zšé néšktéraí  arabskaí  métra jsou pro pršévod do cšésštiný vhodnéš jsš íí nézš

jinaí  – obzvlaí sštéš  vhodnýím sé ukaí zal  ramal,  patrnéš  proto,  zšé  jého schéíma po pršévodu

naípadnéš  pršipomíínaí  cšéskýí  trochéj.  Dalsš íími  métrý,  jéjichzš  pršévod  népršinaí sšél  zvlaí sštníí

obtíízšé, býlý wáfir, radžaz cši madíd.  Naopak jinaí  cšiníí vélkéí  potíízšé. To sé bohuzšél projévilo

na pokusu o pršéklad Dzš ibraínova Procésíí - basít sé ukaí zal býí t métrém pro pršévod zvlaí sštéš

obtíízšnýím, cozš  sé vé výíslédku projévila na tom, zšé z puů vodníího plaínu pršélozš it baí sénš  célou

nébo jéjíí podstatnou cšaí st musélo býí t upusštéšno a nakonéc býla pršélozšéna cšaí st jén vélmi

malaí .

84



Problématickou  jé  takéí  naí slédnaí  rozéznatélnost  vznikléího  métrickéího  rozméšru  –

jé pravdéšpodobnéí ,  zšé  cšténaí rš  néobéznaíménýí  s  arabskýím métrém bý pouzš itýí  rýtmickýí

vzoréc vuů béc nérozéznal. 

V  zaívéšru  sé  tédý  nabíízíí  otaí zka,  zda  maí  pršéklad  arabskéí  sýlabocšasoméšrnéí  poézié

do cšésštiný  jinýím  nézš  volnýím  cši  uvolnéšnýím  vérsšém  i  nadaí lé  smýsl,  zda  maí  smýsl

sé pokousšét  néš jakýím zpuů sobém zachovat  jéjíí  formaí lníí  prvký.  Domníívaímé  sé,  zšé  ano.

Acškoliv  budé  takovýí  pršíístup  vzšdýcký  naraí zšét  na  mézé  a  limitý  cšésštiný,  jéjíích

prozodickýích  vlastnostíí  a dobovéího vníímaíníí  poétickýích  prostršédkuů ,  maí  smýsl  hlédat

zpuů sob, jak cšéskéímu cšténaí rši cši posluchacši zprostršédkovat zaí zš iték zé cšténíí  cši pršédnésu

arabskéí  poézié sé vsšémi jéjíími tvuů rcšíími prostršédký. CČéskéí  pršékladý sicé nikdý nébudou

zcéla  odpovíídat  arabskéímu  originaí lu,  nicméínéš  cšésština  nabíízíí  a  umozšnš ujé  ršadu  cést,

s jéjichzš  pomocíí  lzé  týpickéí  prvký  arabskéí  poézié  zachovat  cši  vhodnýím  zpuů sobém

transformovat. Néšktéraí  arabskaí  métra jsou pro pršévod do cšésštiný vhodnéš jsš íí nézš  jinaí , maí

proto smýsl toho prši pršékladu vérsšuů  v nich psanýích výuzš íít.

Víícékraí t  býlo  zmíínéšno,  zšé  nézvýklost  arabskýích  métér  bý  pravdéšpodobnéš  zpuů sobila,

zšé cšéskýí  cšténaí rš  néobéznaíménýí  s arabskou cši obécnéš  cšasoméšrnou poéziíí bý patrnéš  jéjich

cšéskéí  protéš jsšký zaméšnil s volnýím vérsšém nébo s néjvíícé sé blíízš íícíím cšéskýím métrickýím

rozméšrém. Jé vsšak tršéba uvéíst, zšé v tomto sméšru jdé spíísšé o spékulacé, néboť pruů zkum

tuto hýpotéízu provéšršujíícíí  nébýl provédén. Jého provédéníí  v budoucnu bý vsšak mohlo

poskýtnout cénnéí  informacé o vníímaíníí rýtmu v poézii. 

V dalsš íím výízkumu problématiký bý býlo uzš itécšnéí  takéí  zaméšršit sé znovu na jizš  éxistujíícíí

pršékladý  arabskéí  poézié  do  cšésštiný  –  néjén  métrickéí ,  alé  i  modérníí  –  a  podrobit

jé podrobnéš jsš íí  analýízé,  nézš  ktéraí  býla  soucšaí stíí  téí to  praí cé.  Zéjméína  pršékladý  Karla

Pétraí cška a jého spolupracovnííkuů  si takovou pozornost pro svou rozsaíhlost a novaí torskýí

pršíístup  zaslouzš íí.  Pominuta  bý  vsšak  býí t  néméšla  ani  dííla  dalsš íích  pršékladatéluů ,  naprš

pršékladatélé modérníí sýrskéí  a jéménskéí  poézié Jaromííra Hajskéího. 

Konécšnéš , i nadaí lé platíí, zšé Dzš ibraínovo Procésíí jé baí sénš  hodnaí  pršékladu do cšésštiný. Nabíízíí

sé proto mozšnost pokusit sé o jéjíí pršéklad znovu, pršicšémzš  pro cšaí sti psanéí  basíṭem budé

hlédaín vhodnéš jsš íí zpuů sob pršékladu. 
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Příloha č. 2

Býla  provédéna  pouzé  transkripcé  pouzé  téšch  promluv  baí snéš ,  ktéréí  býlý  alésponš

cšaí stécšnéš  pršélozšéný, tj. promluvý prvníí, druhéí  a zaívéšru.

(1)

’al-chajru fi ’n-naí si maṣnuí cun idhaí  dzšubiruí

wa-’sš-sš irru fi ’n-naísi laí  jafnaí  wa-’in qubiruí

wa-’aksaru ’n-naísi ’aí laí tun tuḥarrikuhaí

’aṣaíbicu ’d-dahri jauman thumma tankasiruí

fa-laí  taquí lunna haídhaí  caí limun calamun

wa-laí  taquí lunna dhaíka sajjidu ’l-waquru

fa ’afḍalu ’n-naí si qiṭcaínun jusííru bihaí

ṣautu ’r-rucaí ti wa-man lam jamsši jandathiru

lajsa fíí ghaíbaí ti raí cin laí  wa-laí  fííhaí  ’l-qaṭííc

wa-sš-sš itaí ’ jamsšíí walaíkin laí  judzšaí rííhu ’r-rabííc

chuliqa ’n-naísu cabíídan li-’lladhíí jacbaí  chuḍuí c

wa-’idhaí  maí  habba jauman saí ’iran saí ra ’l-dzšamííc

’acṭiníí ’n-naí ja wa-ghanni fa-’l-ghinaí ’ jarcaí  caquí l

wa-’aníínu ’n-naí ji ’abqaí  min madzš íídin wa-dhalííl

(2)

wa-maí  ’l-hajaí tu sawaí  naumin turaíwiduhu

aḥlaímu man bi-’l-muraídi ’n-nafsi ja’tamiru

wa-’s-sirru fi ’n-nafsi ḥuznu ’n-nafsi jastaruhu
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fa-’in tawallaí  fa-bi-’l-’afraíḥi jastatiru

wa-’s-sirru fi ’l-cajsš i raghdu ’l-cajsš i jaḥdzšubuhu

fa-’in ’uzííla tawallaí  ḥadzšabhu ’l-kadaru

fa-’in taraffacta can raghdin wa can kadarin

dzšaíwarta ẓilla ’lladhíí ḥaí rat bihi ’l-fikaru

lajsa fíí ’l-ghaíbaí ti ḥuznun laí  wa-laí  fííhaí  ’l-humuí m

fa’idhaí  habba nasíímun lam tadzš i’ machu ’s-sumuí m

lajsa ḥuznu ’n-nafsi ’illaí ẓillu wahmin laí  jaduí m

wa-ghujuí mu ’n-nafsi tabduí min thanaí jaíhaí  ’n-nudzšuí m

’acṭiníí ’n-naí ja wa ghanni fa-’l-ghinaí ’ jamḥu ’l-miḥan

wa ’aníínu ’n-naí ji jabqaí  bacda ’an jafna ’z-zaman

(zaívéšr)

’acṭiníí ’n-naí ja wa ghanni wa-’nsa maí  qultu qa-qulnaí

’innama ’n-nuṭqa habaí ’an fa-’afidhníí maí  facalnaí

hal tachadhta ’l-ghaíba mithlíí manzilan duí na ’l-quṣuí r

fa-tatabbacta ’s-sawaíqíí wa-tasallaqta ’ṣ-ṣuchuí r

hal taḥammamta bi-ciṭrin   wa-tanasšsšafta bi-nuí r

wa-sšaribta ’l-fadzšra chamran   fíí ku’uí sin min ’athíír

 hal dzšalasta ’l-caṣra mithlíí   bajna dzšafnaí ti ’l-canab

wa-’l-canaíqíídu tadallat   ka-thurajjaí ti ’dh-dhahab

 fa-hja li-’ṣ-ṣaídíí cujuí nun wa-li man dzšaí ca ṭ-ṭamaím

wa-hja sšuhdun wa-hja ciṭrun wa-li man sšaí ’a ’l-mudaím

hal farasšta ’l-cusšba lajlan   wa-talaḥḥafta ’l-faḍaí ’

zaíhidan fíí maí  saja’tíí   naí sijan maí  qad maḍaí
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wa-sukuí tu ’l-lajli baḥrun maudzšuhu fíí masmacak

wa-bi-ṣadri ’l-lajli qalbun chaí fiqun fíí maḍdzšacak

’acṭiníí ’n-naí ja wa-ghanni   wa-’nsa daí’an wa-dawaí’

’innamaí  ’n-naí su suṭuí run   kutibat laíkin bi-maí ’

lajta sš icríí ’ajja nafcin fi ’dzštimaí ci wa-ziḥaím

wa-dzš idaí lin wa-ḍadzš íídzš in wa-’ḥtidzšaídzš in wa-chiṣaím

kulluhaí  ’anfaíqi chuldin wa-chujuí ṭu ’l-cankabuí t

fa-’lladhíí jaḥjaí  bi-cadzšzin fa-hwa fíí buṭ’i jamuí t
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Příloha č. 3 – Použité ukázky arabské poezie

Véštsš ina ukaí zék poézié pouzš itýích v  téí to  praí ci  jsou  cštýrši  azš  péšt  vérsšuů  zé zacšaí tku délsš íí

baí snéš .  Pro poskýtnutíí  kontéxtu jé  zdé uvédéno véštsš inou víícé  vérsšuů ,  nézš   býlo  réaí lnéš

pouzš ito prši v ukaí zkaí ch pršékladu v téš lé praí cé.

Vérsšé pouzš itéí  v téí to praí cii jako arabskéí  poézié pouzš itéí  v téí to praí ci býlý pršévzatý zé tršíí

ruů znýích zdrojuů :

1)  ARBERRY, A. J.  (1965).  Arabic Poetry. A Primer for Students.  cambridgé:  Cambridgé

Únivérsitý Préss.

2) cABD AL-LAṬIÚF, M. (1994).  Al-biná’u ’l-carúḍí li-’l-qaṣídati ’l- carabíja. Egýpt: Maktabatu

l-zuharaí’u.

3) AS-SAJJID, A. (1999). Fí cilmaj ’l-carúḍi wa-’l-qáfija. Egýpt: Daí r al-Macaí rif.

Ú kazšdéí  ukaízký vérsšuů  v  urcšitéím métru jé  uvédén arabskýí  originaí l,  métrickéí  schéíma

a transkripcé  do  latinký.  Transkripcé  sé  v  néškolika  pršíípadéch  lisš íí  od  vokalizacé

originaí lníího téxtu.

1) Waí fir

∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ─  || ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─ ∪∪  ─  | ∪ ─  ─  

nufuí sun li-’l-qijaímati tasšra’ibbu wa-ghajjun fi-’l-biṭaí lati mutla’ibbu

ta’abbaí  ’an ta tadzš íí’a ’l-chajra jauman wa-’anta li-jaumi ghufraínin ta’ibbu

fa-laí  jaghrurka bisšrun min ṣadííqin fa’inna ḍamíírahu ’iḥnun wa chabbu
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wa-’inna ’l-naí sa ṭiflun ’au kabíírun jasš ííbu calaí  ’l-ghawaí jati ’au jasš ibbu

Abu l-cAlá’ al-Macarrí

(Arbérrý, 1965, p. 113)

2) Kaímil

∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─  | ∪∪  ─ ∪ ─ || ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ ∪ ─ | ∪∪  ─ 

’aídhaí ru ’aqbala qum binaí  jaí  ṣaíḥi ḥajji ’r-rabííca ḥadííqata ’l-’arwaíḥ

wa-dzšmac nadaíma ’ẓ-ẓurfi taḥta liwaí ’ihi  wa-nsšur bi-saíḥatihi bisaí ṭa ’r-raíḥ

ṣafwun ’utííḥa fachudh linafsika qisṭahaí fa-’l-ṣafwu lajsa cala ’l-madaí  bimutaíḥ

wa-dzš lis bi-ḍaíhikati l-rijaí ḍ muṣaffiqan li-tadzšaíwubi l-’autaí ri wa-’l-’aqdaíḥ

Aḥmad Šauqí

(Arbérrý, 1965, p. 155)
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3) Radzšaz 

⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ 

lammaí  tafarra ’l-’ufqu bi-l-ḍijaí ’ mithla btisaími ’sš-sšafati ’l-mijaí ’ 

wa-sšamiṭat dhawaí’ibu ’ẓ-ẓalmaí’ wa-hamma nadzšmu ’l-lajli bi-’l-’ighfaí ’ 

qudnaí  lacíína ’l-waḥsš i wa-’ẓ-ẓibaí’ daíhijatan maḥdhuí rata ’l-liqaí’

sšaí ’ilatan ka-’l-caqrabi l-samraí ’ murhafatan mutlaqata ’l-’aḥsšaí ’

Ibn al-Muctazz

(Arbérrý, 1965, p. 81 – 83)

4) Hazadzš

∪  ─ ─ ⩂ | ∪  ─ ─ ⩂ || ∪  ─ ─ ⩂ | ∪  ─ ─ ⩂

min al-masšhuí ri bi-’l-ḥubbi ’ilaí  qaí sijati ’l-qalbi

salaímu ’l-laíhi dhi ’l-carsši calaí  wadzšhiki jaí  ḥubbíí
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fa’ammaí  bacda jaí  qurra- -ta cajníí wa-munaí  qalbíí

wa-jaí  nafsi l-latíí tasku- -nu bajna l-dzšanbi wal-dzšanbi

laqad ’ankartu jaí  cabda dzšaí faí ’an minki fi-l-kutbi.

Bašár ibn Burd

(cAbd al-Latííf, 1994, p. 69)

5) Ramal 

⩂ ∪ ─ ─  | ⩂ ∪ ─  ─| ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─  ─ | ⩂ ∪ ─  ─ | ⩂ ∪ ─ 

lajta hindan ’andzšazatnaí  maí  tacid wa-sšafat ’anfusanaí  mimmaí  tadzš id

wa-stabaddat marratan waíḥidatan ’innama ’l-caídzš izu man laí  jastabid

zacamuí haí  sa’alat dzšaí ratunaí wa-tacarrat dhaí ta jaumin tabtarid

’akamaí  jancatuníí tubṣirnaníí camrakunna ’llaíha ’am laí  jaqtaṣid

fa-taḍaíḥakna wa-qad qulna lahaí ḥasanun fíí kulli cajnin man tawad

ḥasadan ḥummilnahu min ’adzš lihaí wa-qadííman kaína fi-’n-naí si ’l-ḥasad

cUmar ibn ’Abí Rabíca

(Arbérrý, 1965, p. 41)
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6) Mutaqaí rib

∪ ─ ⩂|∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ||∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ⩂| ∪ ─  ⩂| ∪ ─

saqaíníí bi-cajnajhi sš ibha ’llatíí bi-kaffajhi haídha ’l-’aghannu ’r-rasš ííq

fa-lam ’adri ’ajjuhuma ’l-muskiríí wa-’ajju ’sš-sšaraíbajni minhu ’r-raḥííq

badaí  fíí qabaí’in lahu ’achḍarin kamaí  ḍamina ’l-naura rauḍun ’anííq

wa-qad ’asija ’d-durru min thaghrihi wa-’uchdzš ila min wadzšnatajhi ’sš-sšaqííq

Ibn al-Chajját

(Arbérrý, 1965, p. 117)

7) Mutadaí rik

⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ || ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─

muḍnaíka dzšafaíhu marqaduhu fa-bakaíhu wa raḥḥama cuwadduhu

ḥajraínu ’l-qalbi mucadhdhabuhu maqruí ḥu ’l-dzšafni musahhaduhu

’audaí  ḥurqann ’illaí  ramaqan jubqííhi calajka wa-tunfiduhu
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jastahwa ’l-wurqa ta’auwuhuhu wa-judhííbu ’ṣ-ṣachra tanahhuduhu

Aḥmad Šauqí

(cAbd al-Latííf, 1994, p. 97)

8) Sarííc

⩂ ⩂21 ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─ ∪ ─ || ⩂ ⩂ ∪  ─ | ⩂ ⩂ ∪  ─ | ─  ─

wa-ḍajfi ṭajfin ’ami min haídzš irin baí ta bihi ’l-masškuí wu masškuí ran

wa-qad dzšala ’l-ḥusnu lahu sunnatan julqaí  biha ’l-macdhuí lu macdhuí ran

wa-saḥfatan tunsšaru min safḥatin juqra’u fííha ’l-ḥusnu masṭuí ran

zaí ra wa-rííḥu ’l-fadzšri qad qallaṣat dhajlu ghamaímin baí ta madzšruí ran

Ibn Chafádža

(Arbérrý, 1965, p. 119)

21 Stopa mustafcilun muů zšé býí t réalizovaína s prvníí nébo druhou slabikou kraí tkou, nikoli vsšak obéšma.
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9) Ṭawííl

∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ∪ ─ || ∪ ─ ⩂ | ∪ ─ ⩂ ─ |∪ ─ ⩂ | ∪ ─  ─

sšaribnaí  calaí  dhikri ’l-ḥabííbi mudaímatan

sakirnaí  bihaí  min qabli  ’an juchlaqa ’l-karm

laha ’l-badru ka’sun wa-hja sšamsun judííruhaí

hilaí lu wa-kam jabduí  ’idhaí  muzidzšat nadzšm

wa-laulaí  sšadhaíhaí  ma htadajtu laḥaínihaí

wa-laulaí  sanaíhaí  maí  tasauwaraha ’l-wahm

wa-lam jabqi minha ’d-dahru ghajru ḥasšaí sšatin

ka’anna chafaíhaí  fíí ṣuduí ri ’n-nuhji katm

Ibn al-Fárid

(Arbérrý, 1965, p. 127)
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10)Basííṭ 

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ∪ ─ || ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ | ⩂ ─ ∪ ─ | ∪ ─ 

as-sajfu aṣdaqu ’anbaí’an mina l’-kutubi

fíí ḥaddihi ’l-ḥiddu bajna ’l-dzšaddi wa-’l-lacab

bííḍu ’s-safaí ’iḥi laí  suí du ’s-saḥaí ’ifi fíí

mutuí nihinna dzšalaí ’u ’sš-sšakki wa-’r-rijab

wa-’l-cilmu fíí sšuhubi ’l-’armaíḥi laímicatan

bajna ’l-chamíísajni laí  fi ’s-sabcati ’sš-sšuhub

’Abú Tammám

(Arbérrý, 1965, p. 51)

11) Chafííf

⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ || ⩂ ∪ ─ ─ | ⩂  ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ 

ḥaí ribííníí jaí  naí ’ibaí ti  l-lajaí líí can jamííníí wa-taí ratan can sšamaí líí

wa-dzšhadíí fíí cadaíwatíí wa-cinaídíí ’anti wa-’llaíhi lam tulimníí bi-baí líí
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’inna líí himmatan  ’asšaddu mina ’ṣ-ṣach- -ri wa’aqwaí  min raí sijaí ti ’l-dzš ibaí li

wa-ḥusaíman ’idhaí  darabtu bihi ’d-dah- -ra tachallat canhu ’l-quruí nu ’l-chawaí líí

cAntara ibn Šaddád

(Arbérrý, 1965, pp. 35 - 37)

12) Mudzš tath

⩂ ─ ∪ ─ | ⩂ ∪ ─ ─ ||  ⩂ ─ ∪ ─ | ⩂  ∪ ─ ─

jaí  dajna qalbika min baí - -riqin junííru wa-jachbuí

calaí  sšarííqííji nadzšdin marcan li-cajnika dzšadbu

kamaí  tulííḥu dhiraí cun fííhaí  mina ’n-naḍri qulbu

ka’annahu naí ru  caljaí - -a li-’ḍ-ḍujuí fi tusšabbu

aš-Šaríf ar-Raḍí

(Arbérrý, 1965, p. 99)
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13) Munsariḥ 

⩂ ⩂  ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─  ─ || ⩂ ⩂ ∪ ─ | ─ ⩂ ─ ∪ | ─ 

jamuí tu qaumun waraí ’a qaumin wa-jathbutu ’l’-auwalu ’l-cazííz

kam halakatghaídatun kacaíbun wa-cummirat ’ummuha ’l-cadzšuí z

’aḥrazaha ’l-waí lidaíni chaufan wa-’l-qabru ḥirzun lahaí  ḥarííz

jadzšuí zu ’an tubṭi’a ’l-manaí jaí wa-’l-chuldu fíí ’d-dahri laí  jadzšuí z

Abú al-cAlá’ ’al-Macarrí

(as-Sajjid, 1999, pp. 137  - 138)

14) Madííd

⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─  | ─ || ⩂ ∪  ─ ─ | ⩂ ∪ ─ | ─

kullu sšaj’in minka maqbuí l wa cala ’l-cajnajni mahmuí l

wa-’lladhíí jurḍííka min talf hajjinun cindíí wa-mabdhuí l

laí  tachaf  ’ithman wa-laíḥarb fa-dumu l-cusšsšaí qa maṭluí l
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wa-calaí  maí  fííka min ṣadf ’anta ma’muí nun wa-ma’muí l

Bahá’ ad-Dín Zuhajr

(Arbérrý, 1965, p. 132)

15) Muḍaí ric 

∪  ─ ─ ⩂ | ─ ∪ ─ ─ || ∪  ─ ─ ⩂ | ─ ∪ ─ 

banuí  sacdin chajru qaumin li-dzšaí raí tin ’au mucaín

Neznámý autor

(as-Sajjid, 1999, p. 143 )

16) Muqtaḍabb

─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ ||   ─ ⩂ ─ ∪ |  ─ ∪ ∪  ─ 

haímilu ’l-hawaí  tacibu jastachiffuhu ’ṭ-ṭarabu

’inna bakaí  jaḥiqqu lahu lajsa maí  bihi ’lacibu

kullama nqaḍaí  sababun minki caída líí sababu

taḍḥakíína laíhijatan wa-’l-muḥibbu jantaḥibu
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tacdzšabíína min saqamíí ṣiḥḥatíí hija ’l-cadzšabu

’Abú Nuwás

(Arbérrý, 1965, p. 47)
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