
PoZNÁMKA REDAKCE

Výbor z české literatury od pďátku po dobu husitskou je prvním svazkem roxáhlého
ďla' které má za úkol ukrázat a dokumentovat rozvoi a bohatswí českého písen.
Bicť\'í od ieho pďátků do doby obrozenské a zátoveň' s tím jeho nepochybný význam
v měřítku evropském. Potřeba takového ýboru ukazuje se dnes zvlášť důležitou' po-
něvadž chceme víc než kdy iindy rozšiřovat poznání odl€zu naší minulosti a poněvadž
si jasnějí než ďíve uvědomuieme, že vývoi české literatury je nepřetráý proces, který
zrákonitě vyúsfuje v přítomnosti. Snažili jsme se o to' aby si čtenář mohl uvědomit
rozvoi m$lení i jazyka v celé šíři společenského života, pokud se odráží v literatuře.
Proto jsme v rámci iednotlivých časových období neistarší naší literatury členili látku
výboru podle jednotlivých druhů, které dobře rrkazují i rozrůzněné potřebysoudobého
společenského života. Snaha po vystižení celé rozmanitosti literárních potřeb a souběžně
s tín i rozmanitosti jazykově stylových forem veďa nás k tomu, že se neomezuieme jen
na literaturu krásnou v užším slova sm1nlu, ale že zahrnujeme do svého výboru i ukázky
zptózy odborné.Totohleďskorozhodovaloi otom, že jsme zďaďli do svého výboru
veďe památek psaných česky a staroslověnsky i památky psané latinsky.

Náš výbor mělsvé předchůdce v dobách ďívějších. Potřeba uvědomit si v literatuře
souvislost přítomnosti s minulostí objevila se po prvé ýrazaě v době obrozenské. Inten-
sivní woření noých nrírodních hodnot v době růstu novodobého národa se potřebovalo
opřít o znalost výsledků literárního úsilí minulosti. Tehdy uspořádali obrozenští vědci
Výbo5 z literatury české (první díl, sahaiící až do počátku 15. století, vyšel roku 1845 péčí
P. J. sďďíka, Fr. Pďackého, J. Jungmanna a V. Hanky, druhý, s ukázkami ze století 15.
a 16., péčí K. J. Erbena r. 1857-1868); tento Výbor měl také za úkol zveřeinit alespoň
v ukázkách staré památky do té doby nevydané.

Potřeba podobného výboru ukázala se za druhé světové válkn kdy proti tlaku oku-
pace, ničící všechny kutturní hodnotn bylo třeba tyto hodnoty ptávě zditaznit a upevnit
znovu jejich znalost ve vědomí lidu. Tehdy se ujal této myšlenky B. Havránek a J. Muka.
řovský, kteří ve spolupráci s A. Grundem a J. Vilikovským vypracovali zríkladní plán
výboru, myšleného původně ve třech dílech. K práci na prvním ďlu se v době perse.
kučního omezení vší české vědy sdružila za redakce B. Hawánka a J. Vilikovského řada
našich předních odborníků filologu i |iterárních historiků. Práce v době uzavření vyso-
kých škol rychle pokračovala a iiž roku 1942 bylzpracován první díl výboru v podstatě
v té podobě, rozsahu i uspořádání' jak jej vydáváme dnes; jen s tír.n rozdílem, že do
prvního ďlu mělo být původně poiato i husitswí. Proti původnímu plánu bude také
odďl českých biblických překladů zařaŽen až do dílu druhého, protože české překlady
bible a jejich význam vrcholí až v době husitské.

Podstatnou část textů latinských a velkou část textů českých tehdy zpracoval a ukázky
latinských texni přeložil J. Vilikovský; české texťy do čtyřicáých let 14. století zpracoval
vesměs B. Havránek a práce na česk'ých textech dalšího úseku (od čtyřicátých let 14. sto-
letí) se qýznamně účastnil J. Hrabrík, zejména v odďlu satir a básnicwí didaktického;
českou prózu historickou a latinskou prózu odbornou tohoto období zptacovaI R. Ho.
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linka (ukázky z Bartoloměje z Chlumce doplnil B. Ryba); cestopisnou prózu vybral
a komentoval K. Hrďna; rozsáhlý oddíl prózy t9ziímavé a nábožensky vzdělavatelné
připravil Fr. Ryšánek a oddíl právnické prózy Fr. Cáda. Překladatelé památek latinských
isou jmenováni v eďčních poznámkách k jednotlivým ukázkám; překlady textů veršo-
vaných isou vesměs ďlem F. Stiebitze. Nezpracováno zůstalo tehdy písemnicwí staro-
slověnské' jehož se později ujal K. Horálek za přispění J. Vašici. - Na vydání tako-
vého díla nebylo však již možno za zostřujících se censurních poměru okupačních vážně
pomýšlet, leda za cenu hrubého okleštění vybraných uldzek a jiných zásariních změn,
které by byly znamenaly znehodnocení výboru. Proto zůstala práce nedokončena.

Zbýta|o ještě dost práce, kterou nebylo možno vykonat zaztížených poměrů váleč-
ných: bylo třeba provést soustavnou a důkladnou revisi vybraných ukázek po stránce
textově kritické srovnáním se všemi použitými a dostupnými rukopisy (některé ukázky
jsou v našem výboru otištěny vůbec po prvé' mnohé po prvé ve vydání vědecky spolehli-
vém), a zejména uplatnit při výkladu i hodnocení památek jak nová zásadní hleďska, tak
výtěžky nového bádání.

Dokončení a vydání výboru ujala se teprye pracoviště nově vzniklé Československé
akademie věd, Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český. Redakci prvního
svazku vzal- la sebe opět B. Havrrínek a nově J. Hrabak' kteří s pomocí J. Daňhelkn
M. Nedvědové a Fr. Svejkovského organisovali dokončení výboru a říďli všechny prá-
ce s tím spojené. obecný úvod literrírněhistorický napsal J. Hrabák, poznámky
o eďčďcb zásadách a poučení o jazyce památek J. Daňhelka' který za vedení B. Ha-
vránka proveď také cělkovou jednotnou revisi textu po stránce jazykové.

Po stránce literárněhistorické se práce soustřeďla v Ústavu pro českou literaturu, kde
ii řldil I. Hrabá'k. oba hlavní redaktoři s pracovníky Ústavu (zvláště Fr. Svejkovslým a Z.
Tichou) zreďgovďi a upravili úvody k iednotlivým památ}ám' zpracované na podkladě
úvodů od původních autorů, avšak úvody k próze historické' cestopisné, rozjÍmavé a nábo-
žensky vzdělavatelné' dále úvody k latinské próze odborné a právnické byly upraveny jen
nepatrrrě. Pracovníci Ústavu (Fr. Svejkovský, Z. Tichá, J. Kolár a E. Pražak) zrevidova[,
sjednotili' po případě doplnili věcné vysvětlivky připojené k otiskovaným textům' zvláště
k textům latinským' a doplrrit základní literárněhistorickou bibliografii.

Po stránce textově kritické a jazykové se práce g6ugtřg.{ila v Ústavu pro jazyk český; kde
ji veď B. Hawánek. Pracovníci tohoto Ústavu proveďi kolaci ukázek s rukopisn po případě
s ýchozími texty' dále revisi texnr s hleďska vydavatelsloých zásad a zrevidovali, sjednotili
nebo doplnili eďčď poznámky a vysvětlivky jazykové a věctlé. Jsou to tito pracovníci: J.
Cejnar (Duchovní epika; Veršovaná epika; část BásnicM ďdaktického; druhá část Satir;
nejstarší část Právnické prózy); J. Daňhelka (Dalimil; z Lyriky Nota ot pana Viléma Za-
jiece; Drama; Ztěárky krásné prózy); A. Fieďerová (Alexandreida; první část Satir; S}dadby
lyrickoepické; část Básnictví ďdaktického; podstatná ěást Právnické prózy); M. Nedvědová
(První literrírní skladby české; Lyrika kromě Nory ot pana Viléma Zajiece; Lyrika ob-
dobí od čtyřicáťých let 14. stoled; Próza historická a cestopislá; Ptóza rozjímavá a ná-
božensky vzdělavatelná; Bartoloměi z Chlumce). Všechny překlady latinských ukázek
přehléď a podle potřeby upravil a věcné poznámky doplnil Z. Ty|. Tato úprava se dála
po dohodě a za spolupráce s původními vydavateli' pokud mohli na ďle dále pracovat
(s B. Havránkem, J. Hrabákem, Fr. Ryšrínkem, Fr. Čádou, J. Ludvíkovským); zemřeli
jiŽ R. Holinka' K. Hrdina a J. Vilikovský a zde veškeré konečné práce připadly na uve-
dené pracovníky.

Speciální komentái k filosofické próze naukové v období od čqrřicáých let 14. stoletl
napsal J. Patočka. Na konečné úpravě oddílu Právnické prózy spolupracoval jménem Ústavu
práva ČSAV J. Keiř. obrazové přflohy vybral Fr. Svejkovský.
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Cennými připomínkami a podněty Piigněli k zdokonalení ďla také oba recensenti,akademik Fr. Ryšánek. kt9ď po"o.ně iteaovat ..ro.' p.á.i 
" ".i"ile 

dal k ďsposiciemendace četných porušených,ňíst v textech, d:s"9 íúď-" ró;r!;-ii"eg'o" na přísluš.ných místech textovúch póznámek označeny zkr"*ó"--Řo, 
";;ffi. 

Skarka (zejménav částech literrírně trištoriótycn 
" "*r"a"w.t)l1im 

patři náš upřímný ďk.Vděčně připomínáme i ochotu, s tteioí iá-;.^ď; ;ffi;.i s rukopisy staro.eei|ý:n p-amátek vycházely vstříc íšechny koihooon jejicbžpomoci jsme potřebovali;zvláště děkujeme pracovnikům universiŇch 
Eúhoíil,p'.;'[ě;l;en'É, ío,noáyNárorlního musea.v Pr"z. a státních arcbivů v Ptaze,v Brně a v Třeboni.

ÁČ Archi
AMP archir
AZČ archil
CDB Cďe:
CDM Code:
Cod. jur. Boh. Code:
ČAVU Česru
ČČr Českj
ČČu Český
ČČ*t Časop
Čes.lit. Česká
Čur Časop
ČMusFil České
ČsAV Českc
Erb Karel
FeiÍ Julius
Fljš Václa.
FRB Fonte
Geb Jan G
Hat Marri
Hh Bohur
Hrab Josef
Jir Josef
Kap. Bratisl. Kapit
Kap. Ol. Kapit
Kap. Praž. Kapit
Krok časop:
LF Listy
Mus. kniho
Nej Zdent
Nejst. pan. Nejstr

1903)
NUK Naror
Pamdthy Pamá

Pamá
Pal Frant
Pat AdolÍ
PL Patro
Počdtky Zden
Prus F. X
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