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Jungmannova Slovesnost:  
Kompilát,  

nebo významné dílo?1

Alena A. Fidlerová (Praha)

1. Úvod

Je těžké říci, jestli toho o Jungmannově Slovesnosti 2 bylo dosud napsáno hod-
ně, nebo málo. O důvodech a peripetiích jejího vzniku je možno se pou-
čit v souhrnných pojednáních o Jungmannově životě a díle3 nebo přímo 
v jejich pramenech: důležité údaje obsahuje především Jungmannova kore-
spondence s Antonínem Markem, ale i s dalšími přáteli a spolupracovníky.4 
vznikly více či méně stručné studie zabývající se různými aspekty Slovesnosti, 

1 Příspěvek vznikl díky podpoře projektu Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 18. století  
z muzejních sbírek v Čechách III (P–S) (GAČR P406/11/0782) a projektu Problémy porozumění jazyku  
a světu – různé jazykové konceptualizace světa v rámci výzkumného záměru Jazyk jako lidská činnost, její 
produkt a faktor  (MSM–00216208125).

2 První vydání vyšlo v Praze roku 1820, druhé, zcela přepracované roku 1845 (nezměněné třetí 
vydání pak roku 1846). Fotokopie textu prvního a druhého vydání jsou zpřístupněny v digitál-
ní knihovně Kramerius NK ČR [online], dostupné z: <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/hand-
le/ABA001/183588> a <http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/11682681> (náhled  
25. 7. 2011). v poznámkách odkazuji na druhé vydání z roku 1845.

3 Základním monografickým dílem o Josefu Jungmannovi je vácslav Zelený, Život Josefa Jung-
manna, Praha 1874 (2. vydání s přidaným rejstříkem 1881, o Slovesnosti zejména s. 170–175, 338–339). 
Z něj hojně čerpají všechny práce následující, např. Jan Jakubec, Josef Jungmann básník a publicista. 
Jungmannova škola, in: Josef Hanuš – Jan Jakubec – Jan Máchal – Emil Smetánka – Jaroslav 
vlček, Literatura česká devatenáctého století, I, Praha 1902, s. 542–632 (který ale Slovesnost nerozebírá) 
nebo nejnovější Jungmannův životopis Robert Sak, Josef Jungmann, Praha 2007. 

4 Podle Roberta Saka, Josef Jungmann, s. 256, je v LA PNP uloženo 264 Jungmannových dopisů 
Markovi (fond Antonín Marek) a 120 Markových dopisů Jungmannovi (fond Josef Jungmann). 
Částečně byly tyto dopisy vydány Josefem Emlerem v Časopisu Musea Království českého, a to 
v ročnících 55 (1881, s. 499–530), 56 (1882, s. 26–44, 161–184, 445–476), 57 (1883, s. 45–59, 330–353, 
496–512), 58 (1884, s. 54–70, 285–297, 405–425). 
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především jejími předlohami (viz níže), prozodií 5 a nově tvořenou českou 
terminologií6 a také významem Slovesnosti pro vyučování českému jazyku 
a slohu7 či jejími vztahy k dnešní stylistické teorii.8 Interpretována byla 
z mnoha různých hledisek, stylistického,9 rétorického10 atd.

Dříve než se však badatel začne touto knihou zabývat a vynášet o ní jaké-
koli soudy, musí si podle našeho názoru odpovědět na jednu základní otáz-
ku: mám před sebou koherentní dílo jediného autora, přinášející ucelenou 
teorii (zda stylistiky, rétoriky, poetiky či literární vědy, to v tuto chvíli ne-
lze řešit, neboť by to vydalo na samostatnou stať), nebo mám co do činění 
s kompilátem, vlastně téměř volným překladem dobových příruček jiných? 
Odpověď na tuto otázku totiž do značné míry determinuje povahu dalších 
otázek, které si badatel nad Slovesností klade, a také způsoby, jak na ně hle-
dá odpověď.

5 Např. Jan Jakubec (Mladý Šafařík a Palacký. Boj o vyšší úroveň české literatury, in: Josef Hanuš 
– Jan Jakubec – Jaroslav Kamper – Jan Máchal – Lubor Niederle – Jaroslav vlček, Literatura 
česká devatenáctého století, II, Praha 1903, s. 131–132) rozebírá ovlivnění už prvního vydání Slovesnosti 
Palackého a Šafaříkovými Počátky českého básnictví.

6 Srov. Alois Jedlička, Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a lingvistická, Praha 
1949.

7 Srov. Josef Hubáček, Jungmannova Slovesnost a vyučování slohu, Hradec Králové 1972. 
8 Tyto příspěvky bohužel často trpí neujasněností metodologických východisek a jistou náhod-

ností výběru srovnávaného materiálu, srov. např. Marie Čechová, Jungmannova Slovesnost a vývoj 
české stylistiky, in: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji, (eds.) Halina Mieczkowska – Tereza 
Z. Orłoś, Kraków 1999, s. 201–206, nebo početné, leč většinou téměř nic nového nepřinášející stati 
Michala Křístka (Teoretická základna české stylistiky v proměnách času: Jungmannova Slovesnost a sou-
časná situace, in: Stil 6, č. 1, 2007, s. 27–32; ad.).

9 Např. Karel Hausenblas, Otázky stylu v Jungmannově Slovesnosti, in: Slavica Pragensia 17, 1975, 
s. 81–87.

10 Zatím pouze velmi stručně: Jiří Kraus, Rétorika v dějinách jazykové komunikace, Praha 1981, 
zejm. s. 144–157; kratší verze in: Týž, Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998, s. 148–150; dále např. 
Michal Křístek, Rétorický styl ve Slovesnosti Josefa Jungmanna, in: Style konwersacyjne, (ed.) Bożena 
Witosz, Katowice 2006, s. 238–242.
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2. Zdroje a předlohy Slovesnosti

Sám Jungmann nijak nezastírá, že jeho práce není zcela původní. význam 
kritického označení, které o své práci užil v dopise Jánu Kollárovi z 2. úno-
ra 1820 („Panu Šafaříku a Palackému i Tablicovi píši též dnes, a posílám 
každému 1 výtisk své Škrabaniny a Sebraniny.“),11 se sice v literatuře asi 
přeceňuje (vždyť který autor necítí nedostatky svého právě dokončeného 
díla), přesto nelze popírat, že Slovesnost je práce silně závislá na svých cizo-
jazyčných vzorech. v obou vydáních také Jungmann v předmluvě některé, 
bohužel ne všechny své zdroje jmenuje; ve vydání z roku 1820 říká: „Přede-
slaná o slohu nauka podlé Pölitze, Eberharda a giných sepsána gest,“12 ve 
vydání z roku 1845 tento seznam poněkud rozhojňuje: „Něco owšem jemu 
samému, mnohem wíce Reinbecku, Poelicowi, Eberhardu a jiným náleží.“13 
Ty i další možné vzory pak shrnuje pod uctivé, leč nejasné označení „wýbor-
ných spisůw“ či „spisůw klassických“.14

Nejzevrubněji se Jungmannovým vzorům věnoval Karel Hikl v článku 
Jungmannova „Slovesnost“ a její předlohy.15 Podrobně, často paragraf po para-
grafu a někdy i větu po větě, prochází text obou vydání Slovesnosti a iden-
tifikuje jeho předlohy.16 Jako nejvýznamnější určil spisy Karla Heinricha 
Pölitze: v prvním vydání v něm vidí zdroj zcela dominantní („Pro první 
vydání Slovesnosti byly spisy Pölitzovy pramenem téměř jediným; jména 
Eberhard a Reinbeck, jichž se v úvodě Jungmann též dovolává, vyplňovala 
jen vloženými úryvky a citáty celkovou osnovu Pölitzovu.“),17 druhé vydání 

11 Dopisy Josefa Jungmanna k Janu Kollárovi, (vyd.) Antonín Jaroslav vrťátko, in: Časopis Musea 
Království českého 54, 1880, s. 40.

12 Josef Jungmann, Slowesnost aneb Zbjrka přjkladů s krátkým pogednánjm o slohu, W Praze 1820, s. Iv.
13 Týž, Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newá-

zané i wázané řeči, druhé oprawené a rozmnožené wydání, W Praze 1845, s. v.
14 Tamtéž. 
15 Karel Hikl, Jungmannova „Slovesnost“ a její předlohy, in: Listy filologické 38, 1911, s. 207–219, 

346–353, 416–448.
16 Pro první vydání na s. 428–441, pro druhé na s. 441–448.
17 Tamtéž, s. 346. Ostatně i Jungmann sám v dopise Antonínu Markovi z 31. července 1817 píše: 
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považuje za samostatnější, ale i tak Pölitzovi velmi poplatné („v druhém 
vydání Slovesnosti značná část je Jungmannova; z části předělané více než 
polovina přejata je zase z Pölitze.“).18 Z bohaté produkce tohoto německé-
ho autora pak jako hlavní zdroj prvního vydání identifikuje pětisvazkovou 
příručku Practisches Handbuch zur statarischen und kursorischen Lectüre der 
teutschen Klassiker, für Lehrer und Erzieher (Leipzig 1804–1806, 1817) spolu 
s dvojsvazkovou Die Aesthetik für gebildete Leser (Leipzig 1807),19 jako zdroj 
druhého vydání čtyřsvazkovou Das Gesammtgebiet der teutschen Sprache, 
nach Prosa, Dichtkunst und Beredsamkeit theoretisch und practisch dargestellt 
(Leipzig 1825).20 Jejich znění Jungmann kompiloval s dalšími dobovými 
příručkami, konkrétně s čtyřdílnou příručkou Johanna Augusta Eberhar-
da Handbuch der Aesthetik für gebildete Leser aus allen Ständen (1803–1805, 
2. vydání 1807–1820),21 dále podle svých vlastních slov, ale podle Hikla jen 
v nepatrné míře, také s některou z knih Georga Reinbecka, patrně Deutsche 
Sprachlehre, nebst Anleitung zu schriftlichen Aufsätzen (Wien 1817)22 a s dal-
šími zdroji.23 Hikl nicméně dále své tvrzení o dominantnosti Pölitzova24 
vlivu poněkud koriguje tím, že za předobraz teoretického rámce druhého 
vydání udává knihu Christiana Augusta Heinricha Clodia Entwurf einer 
systematischen Poetik nebst Collectaneen zu ihrer Ausführung (Leipzig 1804).25

Hiklovy vývody doplňuje o další inspirační zdroje Jungmannem přímo 
neuváděné (či uváděné jen letmo) Julius Dolanský:26 kromě několika mino-
ritních předloh poukazuje zejména na souvislost druhého vydání Slovesnosti 

„Já nyní posavad, ač pro školní práce zdlouha, na theorii maličké k chrestomatii pracuji, vzav za 
základ Pölitzovu.“ (in: Časopis Musea Království českého 56, 1882, s. 177).

18 Karel Hikl, Jungmannova „Slovesnost“ a její předlohy, s. 346.
19 Tamtéž, s. 417–418.
20 Tamtéž, s. 418.
21 Tamtéž, s. 425–426.
22 Určením konkrétního Reinbeckova díla si Hikl není úplně jistý (srov. tamtéž, s. 426).
23 Hikl na některé z nich upozorňuje na s. 426–427.
24 Ostatně i pro Pölitzovy práce Hikl shledává hojné vzory, mnohdy tytéž jako u Jungmanna 

(srov. tamtéž, s. 418–419, 425).
25 Tamtéž, s. 427.
26 Julius Dolanský, Jugmannův odkaz, Praha 1948.
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s prací Nikolaje Ivanoviče Greče Učebnaja kniga russkoj slovesnosti (Petrohrad 
1819; 2., mírně přepracované vydání Petrohrad 1830),27 dále s Komenské-
ho Zprávou a naučením o kazatelství (tiskem vydal pod názvem Jana Amo-
sa Komenského Uměnj kazatelské Josef Liboslav Ziegler v Praze roku 1823),28 
s pětisvazkovou učebnicí Teut, oder theoretisch-praktisches Lehrbuch der gesamm-
ten Deutschen Sprachwissenschaft (1. vydání Berlin 1807–1812) od Theodora 
Heinsia, s níž pracoval i Greč,29 a také s Quintilianovými Institutiones orato-
riae,30 na které se Jungmann v textu několikrát odvolává.31 Dolanský tvr-
dí, že Jungmann podle těchto předloh doplňuje zejména pasáže popisují-
cí „částky nauky o wýmluwnosti; nalézání (inventio), pořádání (dispositio), 
proslowení (enunciatio), a přednášení (pronunciatio)“,32 tedy rozčlenění gene-
ze textu založené na zásadách klasické rétoriky – tato díla podle něj Jung-
manna přesvědčila, že i v jeho době je možno podávat nauku o výmluvnosti 
za použití tradičních zásad.33

Z novější literatury je ještě třeba stručně zmínit Jiřího Krause, který 
k těmto jménům dále doplňuje Gottscheda a Blaira,34 své tvrzení však dále 
nerozebírá. Zdůrazňuje také již zmiňovaného Quintiliana, u kterého hledá 
předlohu pro Jungmannovo úvodní vymezení výmluvnosti a pro jeho pře-
svědčení, že „výmluvnost (rétorika) se má zabývat všemi látkami a celým 
spektrem funkcí jazykového projevu na veřejnosti i v soukromí“.35 Dále 
zmiňuje Aristotelův vliv, zprostředkovaný Gottschedovým žákem Pölitzem,  

27 Tamtéž, zejména s. 100–102.
28 Tamtéž, zejména s. 102–107. Jungmann Komenského v textu několikrát cituje (Slovesnost aneb 

Náuka o wýmluvnosti, s. 64, 78), nezmiňuje ho však v předmluvě.
29 Jde zejména o třetí svazek s názvem Der Redner und Dichter, oder Anleitung zur Rede- und Dichtkunst. 

viz Julius Dolanský, Jungmannův odkaz, s. 107–109.  
30 Tamtéž, zejména s. 109–113. Dolanský zdůrazňuje, že v Jungmannově době z Quintiliana 

vycházeli i němečtí estetikové a že byl v Německu často vydáván, v originále i v překladech.
31 Srov. Josef Jungmann, Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti, s. 34, 82.
32 Tamtéž, s. 36.
33 Julius Dolanský, Jugmannův odkaz, zejména s. 106.
34 Jiří Kraus, Rétorika v evropské kultuře, s. 148.
35 Tamtéž, s. 149.
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a to ve spojení řečového stylu s přirozenostmi (dispozicemi) lidské duše.36 
Rozvržení teoretické části Slovesnosti podle něj v zásadě odpovídá výklado-
vému schématu klasické rétoriky.

Na závěr je třeba dodat, že existují i další možné inspirační zdroje, které 
Hikl ani Dolanský ve svých pracích neuvádějí nebo uvádějí jen okrajově. 
Hikl, který se spíše než na rétorickou složku Slovesnosti zaměřuje na její 
složku esteticko-poetickou, se téměř nevěnuje inspiraci tradicí klasické 
rétoriky. Zmiňuje sice latinskou učebnici Institutiones oratoriae ac poeticae 
(Praha 1769), vydanou jezuitskou tiskárnou a užívanou na gymnáziích,37 
ale dále s ní nepracuje a nekomentuje ani jiné latinské (či latinsko-německé) 
příručky vydané v této době v Praze, např. Institutiones ad Eloquentiam Xave-
ra Hermana Petritsche (Pragae 1817–1818) – i kdyby neměly žádný gene-
tický vztah k Slovesnosti, považujeme za důležité je brát v úvahu, protože  
i samotnou rozdílnost je možno považovat za významnou, z Jungmannovy 
strany pravděpodobně vědomou a záměrnou. Stejně tak se Hikl příliš neza-
mýšlí ani nad možnými vlivy Jungmannovy činnosti jako gymnaziálního 
profesora, vyučujícího mj. poetice a rétorice,38 a nevyužívá jeho dochované 
rukopisné latinské poznámky z těchto oborů.39 Ani Dolanský se touto tra-
dicí příliš nezabývá, patrně proto, že jeho snahou je představit Jungmanno-
vy zdroje jako výběr z nejnovějších a nejkvalitnějších příruček, které byly 
k dispozici, nikoli tedy jako školní učebnice.

Dalším zdrojem, který ani jeden ze zmiňovaných autorů nejmenuje a se 
kterým by mohla být Slovesnost srovnávána, jsou přednášky pražského pro-

36 Tamtéž. 
37 Karel Hikl, Jungmannova „Slovesnost“, s. 427. Nepodařilo se mi bohužel získat výtisk této knihy 

ani bližší údaje o ní.
38 Jungmann vyučoval od roku 1799 na gymnáziu v Litoměřicích a od roku 1815 na staroměst-

ském gymnáziu v Praze, a to v zásadě do roku 1834, kdy se tamtéž stal prefektem (viz např. vácslav 
Zelený, Život Josefa Jungmanna, 2. vydání, s. 27–41, 151–169, 305–307); učitelem rétoriky byl od 
roku 1802 (tamtéž, s. 33). 

39 ve fondu Josef Jungmann v LA PNP se nacházejí rukopisy Poeticae 2nda pars, Prosa et poesis pro 
Ima classe humanitatis 2do semestri a Theoria Stili seu de Eloquentia in genere z roku 1828.



311

fesora krásných věd Augusta Gottlieba Meissnera,40 které Jungmann na-
vštěvoval za svých studií. Ty patrně neměli tito autoři k dispozici, protože 
nikdy nebyly vydány tiskem a zápisky z nich, mj. i z pera Josefa Jungmanna, 
byly podrobněji popsány teprve nedávno Tomášem Hlobilem v jeho objevné 
práci Výuka dobrého vkusu jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky 
ve středoevropských souvislostech 1763–1805.41 Díky jeho úsilí a do určité míry 
i díky pokračujícím pracím na soupisu raněnovověkých rukopisů docho-
vaných v muzejních sbírkách Čech42 je však v současnosti známo pět verzí 
studentských zápisků z těchto přednášek: z pera neznámého studenta (rok 
1788/1789), Josefa Jungmanna (1794/1795), Bernarda Bolzana (1798/1799), 
Josefa Liboslava Zieglera (1801/1802) a Antonína Marka (1803/1804);43 je 
tedy možno alespoň s jistou mírou pravděpodobnosti rekonstruovat jejich 
obsah. Meissnerovy přednášky byly mezi studenty oblíbené a ostatně i sám 
fakt, že si mnozí z nich po celý zbytek života uchovávali záznamy z nich, 
ukazuje, že je nepovažovali za triviální či zastaralé. Ostatně i dosavadní 
odborná literatura často upozorňuje na vliv, který měl Meissner na Jung-
manna v době jeho studií.44 

větší pozornost, než jí byla dosud věnována, by si patrně zasloužila  
i učebnice, podle které Meissner přednášel, tedy příručka Johanna Joachi-
ma Eschenburga Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften 

40 August Gottlieb Meissner (1753–1807) přednášel na pražské univerzitě v letech 1785–1804. 
Od roku 1786 zde vedl kolegium nazvané Die schönen Wissenchaften, mit Aesthetik, nejpozději od roku 
1789/1790 pak Die Aesthetik mit der Rede- und Dichtkunst. Srov. Tomáš Hlobil, Výuka dobrého vkusu 
jako státní zájem. Počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763–1805, Praha 
2011, s. 63–65, 76–77. 

41 viz předchozí poznámku.
42 Jaromír Linda – Alexandr Stich – Alena Fidlerová – Martina Šulcková, Repertorium 

rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, I/1,2: A–J, Praha 2003; Alena Fidlerová – Mar-
tina Bekešová, Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, II/1,2: K–O, Praha 
2007. v současnosti probíhají práce na III. dílu, P–Š. 

43 Podrobněji viz Tomáš Hlobil, Výuka dobrého vkusu, s. 131–168. Hlobil zde mj. rekonstruuje 
pravděpodobný obsah Meissnerových přednášek v obou semestrech včetně uvedení toho, ve kterých 
souborech zápisků se jednotlivé části nacházejí.

44 Srov. Jan Jakubec, Josef Jungmann básník a publicista. Jungmannova škola, s. 544–545.
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(Berlin und Stettin 1783, 2., upravené vydání 1789).45 Jednak, jak ukázal 
Hlobil, se jí Meissner ve svých přednášek vždy přesně nedržel (mj. na roz-
díl od ní zcela marginalizoval rétoriku, kterou Eschenburg pojímá široce 
jako teorii veškeré prózy, a polemizoval s ním i v jiných dílčích otázkách),46 
a jednak se postupem  času stala z učebnice doporučované pro vysoké školy 
učebnicí pro gymnázia, jimž byla doporučována ještě v roce 1816,47 a mohla 
se proto Jungmannovi dostat do ruky i později. Ze sekundární literatury ji 
zmiňuje pouze Dolanský (jako v době Slovesnosti beznadějně zastaralou)48 
a bez dalších podrobností tvrdí, že jí Jungmann jako vzoru neužíval.49

3. Kompilační charakter Slovesnosti a jeho hodnocení
 

Ačkoli jak Hikl, tak Dolanský věnují mnoho pozornosti Jungmannovým 
zdrojům a vzorům, hodnotí tyto zdroje a jejich vědeckou cenu rozdílně 
a shledávají také poněkud různé důvody pro to, aby mohli Jungmanno-
vo dílo ocenit jako všestranně přínosné bez ohledu na to, do jaké míry  
a z čeho čerpal. 

všimněme si nejprve rozdílného posouzení Jungmannových hlavních 
zdrojů, zejména knih Pölitzových. Hikl hodnotí Pölitze negativně až pohr-

45 Podrobněji o ní viz Tomáš Hlobil, Výuka dobrého vkusu, zejména s. 169–179.
46 Tamtéž. Hlobil učebnici porovnával se zápisky z přednášek pocházejícími od Josefa Jungman-

na a Josefa Liboslava Zieglera a Meissnerův vztah k předepsané učebnici souhrnně charakterizoval 
jako „záměrně vedený dialog s Eschenburgovými názory, dialog zejména v estetické části ne vždy 
souhlasný, mnohdy doplňující, zpřesňující, ba i odmítavě kritický“ (s. 176).

47 A ještě roku 1829 ji mohli gymnaziální studenti získat jako císařskou odměnu za vynikající 
výsledky. Srov. tamtéž, s. 179.

48 I podle Hlobila byla Eschenburgova učebnice na vrcholných protestantských i katolických 
univerzitách postupně překonávána již na přelomu 18. a 19. století, nicméně na pražské univerzitě se 
udržela i dlouho po Meissnerově odchodu, až do studijního roku 1833/1834. Srov. Tomáš Hlobil, 
Výuka dobrého vkusu, s. 178.  

49 viz Julius Dolanský, Jugmannův odkaz, zejména s. 107. Ze souvislosti se však zdá, že se Dolan-
ský při srovnání zaměřil výhradně na nauku o čtyřech částkách výmluvnosti, celkové srovnání by 
tedy bylo teprve třeba udělat.
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davě: jako bezvýznamného kompilátora a nicotného pisálka (doslova mluví 
o „marné práci povrchního spisovatele, jehož spisy zapadly úplně“),50 a to  
i přesto, že registruje jeho úspěšnou a intenzivní práci se studenty, z níž vze-
šlo nejen množství hojně užívaných příruček, ale i někteří významní žáci.51 
Tyto příručky přesto považuje za nevýznamné, protože jsou málo originální. 
Zároveň však uvádí, že Jungmannův text je vlastně pouhou kompilací, místy 
až překladem těchto příruček. To je samozřejmě v rozporu s jeho vysokým 
hodnocením Jungmannových zásluh; tento rozpor je třeba nějakým způso-
bem vyřešit. Poněkud naivně a dost nepřesvědčivě vyznívá Hiklův pokus 
omluvit Jungmannovu přílišnou důvěru v kvality Pölitzových knih jejich 
zdánlivou učeností 52 – ten, kdo by nerozeznal výjimečnou odbornou knihu 
od průměrné až podprůměrné, totiž těžko může být považován za význam-
ného vědce. Ani argument opřený o vysoké hodnocení Jungmannova progra-
mu tří fází národního obrození,53 jak jej Hikl vidí v posledních větách teoretic-
ké části druhého vydání Slovesnosti („Tři stupně projíti powinna literatura naše: 
poznání jazyka, známost wěcí a cwičenost ducha, půwodnost prací. K prw-
nímu pomoci jí mohau staré wzory, k druhému čtení a překládání cizích 
wýborných spisůw, ke třetí čas a wýtečné hlawy časem se rodící.“),54 příliš 
neobstojí – i jeho německý vzor měl poměrně ucelenou představu o tom, 
kudy by se němčina, její výuka a německá vzdělanost vůbec měly ubírat. 

Dolanský se domnívá, že je třeba posuzovat záslužnou podnětnost Jung-
mannova počinu z trojího hlediska: „1. do jaké míry se mu podařilo vyjádřit 

50 viz Karel Hikl, Jungmannova „Slovesnost“, s. 352.
51 „Plodný a pilný eklektik, dobrodušný a snaživý kompilátor a především paedagog Pölitz zůstá-

vá v německé literární historii zajímavým zjevem ve smyslu tom, že přes nepřehlednou řadu jeho 
spisů nová historie literární o něm, o jeho knihách, které v řadách regálů práchnivějí v knihovnách, 
nic neví.“ Tamtéž, s. 346.

52 „Jungmann neznaje všech spisů Pölitzových a jejich únavné jednotvárnosti, za to jsa oslepen 
apparátem bibliografickým, spoustou dat a životopisů, zdánlivě nestrannou objektivností (za níž 
se často skrýval nedostatek soudnosti), byl o vysoké ceně své předlohy přesvědčen.“ Tamtéž, s. 352.

53 „[J]e však nutno na závislost Jungmannovu pohlížeti s hlediska jeho pronikavého a kritického 
programu...“ Tamtéž, s. 352.

54 Josef Jungmann, Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti, s. 29.
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stovky odborných názvů českými slovy, 2. jak dobré předlohy si pro svůj 
obor vybral a 3. co z nich přenesl do češtiny jako základ pro budoucí prá-
ci,“ a tvrdí, že „[p]o všech těch stránkách se zhostil Jungmann svého úkolu 
opravdu čestně“.55 Na rozdíl od Hikla tedy (podle bodu 2) považuje Jung-
mannovy předlohy, především Pölitze, Eberharda a Clodia, za kvalitní, 
náležející k nejmodernějším dobovým učebnicím estetiky (mj. také proto, 
že německou estetiku této doby považuje za nejlepší v Evropě),56 nedostá-
vá se tedy do tak příkrého rozporu jako Hikl. Rozdíl v pohledu na Jung-
mannovy předlohy u těchto dvou autorů je dán patrně mj. tím, že Hikl tato 
díla posuzuje podle absolutních měřítek, tj. srovnává je s nejvýznamnější-
mi dobovými intelektuálními výboji, zatímco Dolanský je hodnotí zejména 
jako učebnice, tedy v rámci žánru, který je ze své podstaty kompilační a do 
kterého nejprogresivnější teorie vždy pronikají s určitým zpožděním.

Tyto práce analyzující Jungmannovy předlohy však zároveň dobře uka-
zují, že o Slovesnosti jako takové a jejím dalším působení v české kultu-
ře nemůžeme říci mnoho smysluplného, pokud s ní zároveň nezacházíme 
jako s jediným, svébytným dílem. Dobře je to vidět na práci Dolanského, 
která analýzu předloh užívá především k vysvětlení dílčích nesrovnalostí 
v Jungmannově teorii, s níž ale zachází jako s celkem. Ostatně jako celek 
Slovesnost v kultuře své doby a dob následujících i fungovala: mnozí její čte-
náři některé z předloh jistě znali, ale mnozí je také znát nemuseli – zejména 
gymnaziální studenti, jimž byla původně určena. A i když se s nimi třeba 
seznámili později, nerozkládali pravděpodobně poučení nabyté ze Sloves-
nosti na složky pocházející z různých zdrojů.

Na závěr si dovolíme malou úvahu: Hiklova poněkud křečovitá snaha 
dokázat, že (podle jeho vlastního hodnocení) kompilátor z kompilátora je 
mnohem lepší než původní kompilátor sám, je jistě do značné míry dobově 
podmíněná.57 Přesto má patrně pravdu v jedné věci: příslušník malého náro-

55 Julius Dolanský, Jungmannův odkaz, s. 25. Nicméně v dalším textu nachází ve Slovesnosti nejednu 
terminologickou i věcnou nesrovnalost, vyplývající z nedostatečného sjednocení rozdílných předloh.

56 Tamtéž, s. 27.
57 „Jungmann o tolik stojí výše, oč namáhavější, nevděčnější a intensivnější byla jeho práce; oč 
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da je opravdu samotnou omezeností národní kultury (v obrození větší než 
dnes, ale patrnou po celé české dějiny), danou malým počtem jejích aktiv-
ních uživatelů, do značné míry nucen k odvozenosti a povrchnosti – nedo-
statek pracovníků v mnoha oblastech kulturního a vědeckého života ho tlačí 
ke snaze alespoň o základní zprostředkování evropských a světových trendů 
domácímu publiku, tj. ke kompilaci a povrchnosti. Souvisí s tím i nedosta-
tečná hloubka domácí odborné diskuze (pro mnoho oblastí je třeba jen jeden 
odborník nebo žádný), tj. nedostatek kritiky, plodné polemiky, konkuren-
ce. Tak i potenciálně originální duch je veden k záplatování děr domácího 
odborného diskurzu a nedostává se mu času na vlastní originální práci. 

Že nejde jen o zpětné spekulace a že i sám Jungmann takto vnímal svou 
situaci a situaci svých souputníků, dokazuje povzdech ze závěru teoretické 
části druhého vydání Slovesnosti: „Šťastný ten literator, komu matka příroda 
dopřála naroditi se u prostřed welikého, mocného národu,“ doplněný dále 
krédem–naučením pro ty, kterým se takového štěstí nedostalo: „Hleďme 
wíce k národnímu blahu a wzdělání než k nějaké jeho u cizích slowútnosti 
a jménu, a bude i národ i wláda žehnati počínání naše; mysleme, že božská 
prozřetedlnost, kteráž má swé nezpytatedlné cesty, postawila nás práwě w tu 
zemi, w ten národ, kterýž pečliwosti naší nejwíce potřebuje. Nemějme zření 
k pomíjející w literatuře modě, ale k stálému užitku; warujme se poklesků 
jinonárodních některých literatur, kteréž staly se trhowými, ziskonosnými 
promyslníkůw fabrikami; spokojeni buďme skrownau od skrowné wlasti 
odměnau; pracujme pro wlast, ne pro sebe, aniž dbejme jak mnoho, ale jak 
dobře!“58

uvědomělejší byl jeho energický postup; oč promyšlenější a oč širší byly jeho perspektivy. A váženo 
také ex eventu: oč záslužnější a větší bylo uvědomění několikamilionové individuality národní, než 
marná práce povrchního spisovatele, jehož spisy zapadly úplně.“ Karel Hikl, Jungmannova „Slo-
vesnost“, s. 352.

58 Josef Jungmann, Slowesnost aneb Náuka o wýmluwnosti prosaické.
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Jungmann’s Slovesnost:  
Compilation or Important Work?

This paper considers a key text of the Czech National Revival dealing with 
aesthetics, poetics and rhetoric: Slovesnost by Josef Jungmann. It offers a criti-
cal analysis of modern scholarship (in particular that of Karel Hikl and 
Julius Dolanský) on the sources and models employed by Jungmann in 
preparation for both editions of the Slovesnost. Furthermore, it analyses the 
divergence in Hikl’s and Dolanský’s approaches and suggests other pos-
sible sources and inspirations not yet explored in detail: secondary school 
Latin textbooks of rhetoric and poetics, August Gottlieb Meissner’s lec-
tures on aesthetics at the Prague university, which Jungmann attended, and 
the prescribed textbook, Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wis-
senschaften by Johann Joachim Eschenburg. Finally, it reflects on possible 
approaches to Jungmann’s work today.




