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Úvod
• rytmus
• rytmika × metrika
• Josef Král (1853—1917; Řecká a římská rhythmika a metrika)

Základní principy
• základní doba (mora)
• dlouhá slabika: většinou dvoudobá ( ); může být i trojdobá ( ), čtyřdobá ( ) nebo
pětidobá ( ); slabika dlouhá přirozeně (naturā) obsahuje dlouhou samohlásku či dvojhlásku; slabika dlouhá pozicí (positione) má krátkou samohlásku, je však zavřená
• syllaba anceps: u skupiny muta cum liquida přechází mezislabičná hranice před tuto
skupinu, slabika se stává otevřenou a bývá v metrice považována podle potřeby za dlouhou, či krátkou
• krátká slabika: vždy jednodobá (∪)
• stopa: iktovaná část — teze, neiktovaná část — arze
• stopy, jejichž znalost je nutná k četbě daktylského hexametru, elegického disticha
a většiny Catullových básní: daktyl ∪∪, spondej
, trochej ∪, iamb ∪
• prostředky k dosažení rytmu úpravou slovního materiálu: nahrazení dlouhé slabiky
dvěma krátkými a naopak, pauza (∧)
• pojmy označující rytmickou řadu: kólon, perioda, systém, strofa, metron, verš
• hiát a jeho odstraňování: elize, inverzní elize, synizese, „vocalis ante vocalem corripiturÿ

Daktylský hexametr
´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´ ∪
Ovid. Met. I, 89—96:
Aúrea príma satá (e)st aetás, quae víndice núllo,
spónte suá, sine lége fidém rectúmque colébat.
poena
´
metúsqu(e) aberánt, nec vérba minántia fíxo
aere
´ legébantúr, nec súpplex túrba timébat
iúdicis óra suí, sed eránt sine iúdice túti.
nóndum caesa
´ suís, peregrín(um) ut víseret órbem,
móntibus ín liquidás pinús descénderat úndas,
núllaque mórtalés praetér sua lítora nórant;
• přednes antických veršů
• vázanost
• cézura

´∪∪, ´∪∪, ´ , ´ , ´∪∪, ´
´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´ , ´∪∪, ´∪
´∪∪, ´∪∪, ´ , ´∪∪, ´∪∪, ´
´∪∪, ´ , ´ , ´ , ´∪∪, ´∪
´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´
´ , ´∪∪, ´∪∪, ´ , ´∪∪, ´∪
´∪∪, ´∪∪, ´ , ´ , ´∪∪, ´
´∪∪, ´ , ´ , ´∪∪, ´∪∪, ´

* Kompletní text referátu bude přístupný v elektronické podobě v mezinárodní počítačové síti na adrese:
http://www.phil.muni.cz/~brezina/#hzrm
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Elegické distichon
´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´∪∪, ´ ∪
´∧
´∪∪, ´∪∪, ´∧ k ´∪∪, ´∪∪, ∪
• diaireze
• katalexe

Ille ego qui fuerim, tenerorum lusor amorum,
quem legis, ut norı̄s, accipe posteritas.
(Ovid. Trist. IV, 10, 1 n.)

Metrické útvary Catullových básní
• Daktylský hexametr (básně 62 a 64): schéma viz výše
• Elegické distichon (básně 65—116): schéma viz výše
• Trimetr iambický (básně 4, 29, 52):
´
∪ ´, ∪ ´, ∪ ´, ∪ ´, ∪ ´, ∪∪
• Choliamb (básně 8, 22, 31, 37, 39, 44, 59, 60):
´
∪ ´, ∪ ´, ∪ ´, ∪ ´, ∪ ´, ∪
• logaédické řady
• Falaický hendekasyllabos (básně 1—3, 5—7, 9, 10, 12—16, 21, 23, 24, 26—28, 32,
33, 35, 36, 38, 40—43, 45—50, 53—58):
´ ∪, ´∪∪, ´∪, ´∪, ´∪
∪
• Sapfická strofa (básně 11, 51) — tři verše (hendekasyllaby) sapfické, za nimiž následuje
verš adónský:
3× ´∪, ´∪, ´∪∪, ´∪, ´∪
´∪∪, ´ ∪
• Glykónej a ferekratej (básně 34, 61): 34. báseň — strofy ze tří glykónejů a jednoho
ferekrateje; 61. báseň — strofy ze čtyř glykónejů a jednoho ferekrateje
glykónej:
´ ∧ (III.)
´ ∧ (II.), resp. ∪
´ ∪, ´∪, ´∪∪, ∪
´ ∪, ´∪∪, ´∪, ∪
∪
ferekratej:
´ ∪, ´∪∪, ´∪ (II.)
´∪∪, ´∪, ´∪ (I.), resp. ∪

Ukázky Catullových básní
začátek básně 62:
Vesper adest, iuvenes, consurgite: Vesper Olympo
exspectata diu vix tandem lumina tollit.
surgere iam tempus, iam pinguis linquere mensas,
iam veniet virgo, iam dicetur hymenaeus.
Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee!

první strofa básně 51:
Ille mi par esse deo videtur,
ille, si fas est, superare divos,
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit

báseň 85:
Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?
nescio, sed fieri sentio et excrucior.

začátek básně 8:
Miser Catulle, desinas ineptire,
et quod vides perisse perditum ducas.

báseň 49:
Disertissime Romuli nepotum,
quot sunt quotque fuere, Marce Tulli,
quotque post aliis erunt in annis,
gratias tibi maximas Catullus
agit pessimus omnium poeta,
tanto pessimus omnium poeta,
quanto tu optimus omnium patronus.

začátek básně 4:
Phaselus ille, quem videtis, hospites,
ait fuisse navium celerrimus,
neque ullius natantis impetum trabis
nequisse praeterire, sive palmulis
opus foret volare sive linteo.

druhá strofa básně 34:
o Latonia, maximi
magna progenies Iovis,
quam mater prope Deliam
deposivit olivam,
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