PoZNÁMKA

REDAKCE

literatury od pďátku po dobu husitskouje prvním svazkemroxáhlého
Výbor z české
ďla' které má za úkol ukrázat a dokumentovat rozvoi a bohatswí českéhopísen.
Bicť\'íod ieho pďátků do doby obrozenskéa zátoveň' s tím jeho nepochybný význam
v měřítku evropském.Potřeba takovéhoýboru ukazuje se dnes zvlášťdůležitou'poněvadžchceme víc nežkdy iindy rozšiřovatpoznáníodl€zu našíminulosti a poněvadž
literatury je nepřetráý proces, který
si jasnějínežďíve uvědomuieme,ževývoi české
zrákonitěvyúsfujev přítomnosti. Snažili jsme se o to' aby si čtenářmohl uvědomit
rozvoi m$lení i jazyka v celéšíři společenského
života,pokud se odrážív literatuře.
Proto jsme v rámci iednotlivých časovýchobdobí neistaršínašíliteratury členili látku
výboru podle jednotlivých druhů,kterédobře rrkazujíi rozrůzněnépotřebysoudobého
společenského
života.Snahapo vystiženícelérozmanitostiliterárníchpotřeb a souběžně
s tín i rozmanitosti jazykověstylových forem veďa nás k tomu, žese neomezuiemejen
slova sm1nlu,ale žezahrnujeme do svéhovýboru i ukázky
na literaturu krásnou v užším
zptózy odborné.Totohleďskorozhodovaloi otom, že jsme zďaďli do svéhovýboru
veďe památekpsanýchčeskya staroslověnskyi památky psanélatinsky.
Náš výbor mělsvépředchůdcev dobáchďívějších.Potřeba uvědomitsi v literatuře
souvislost přítomnostis minulostí objevila se po prvéýrazaě v době obrozenské.Intensivní woření noých nrírodníchhodnot v době růstunovodobéhonároda se potřebovalo
opřít o znalost výsledkůliterárního úsilíminulosti. Tehdy uspořádali obrozenštívědci
Výbo5 z literatury české
(prvnídíl, sahaiícíaždo počátku15. století,vyšelroku 1845péčí
P. J. sďďíka, Fr. Pďackého,J. Jungmannaa V. Hanky, druhý, s ukázkamize století15.
a 16., péčí
K. J. Erbena r. 1857-1868);
tento Výbor měl takéza úkol zveřeinit alespoň
v ukázkách starépamátky do tédoby nevydané.
Potřeba podobnéhovýboru ukázala se za druhésvětovéválkn kdy proti tlaku okupace, ničícívšechnykutturníhodnotn bylo třeba tyto hodnoty ptávě zditaznit a upevnit
znovu jejich znalost ve vědomílidu. Tehdy se ujal tétomyšlenkyB. Havránek a J. Muka.
řovský, kteří ve spolupráci s A. Grundem a J. Vilikovským vypracovali zríkladníplán
výboru, myšlenéhopůvodněve třech dílech.K práci na prvním ďlu se v době perse.
kučníhoomezenívšíčeské
vědy sdružila za redakceB. Hawánka a J. Vilikovskéhořada
našichpředních odborníkůfilologu i |iterárníchhistoriků.Práce v době uzavřenívysokých školrychle pokračovalaa iiž roku 1942 bylzpracován první díl výboru v podstatě
v tépodobě, rozsahu i uspořádání'jak jej vydáváme dnes;jen s tír.nrozdílem,že do
prvního ďlu mělo být původněpoiato i husitswí. Proti původnímuplánu bude také
odďl českýchbiblických překladů zařaŽenaždo dílu druhého,protožečesképřeklady
bible a jejich význam vrcholí až v době husitské.
Podstatnoučásttextůlatinských a velkou částtextůčeskýchtehdy zpracovala ukázky
texťydo čtyřicáých let 14.stoletízpracoval
latinských texni přeložil J. Vilikovský; české
úseku(od čtyřicátýchlet 14.stotextechdalšího
vesměsB. Havráneka práce na česk'ých
letí) se qýznamně účastnilJ. Hrabrík, zejménav odďlu satir a básnicwí didaktického;
českouprózu historickou a latinskou prózu odbornou tohoto období zptacovaIR. 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 veršovaných isou vesměs ďlem F. Stiebitze. Nezpracováno zůstalo tehdy písemnicwí staroslověnské' jehož se později ujal K. Horálek za přispění J. Vašici. - Na vydání takového 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 ještědost práce, kterou nebylo možno vykonat zaztížených poměrů válečných: 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 spolehlivém), a zejménauplatnit při výkladu i hodnocení památek jak nová zásadní hleďska, tak
výtěžky novéhobádání.
Dokončenía vydání výboru ujala se teprye pracoviště nově vzniklé Československé
akademie věd, Ústav pro českouliteraturu 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 práce s tím spojené. obecný úvod literrírněhistorický napsal J. Hrabák, poznámky
o eďčďcb zásadách a poučení o jazyce památek J. Daňhelka' který za vedení B. Havránka proveď také cělkovou jednotnou revisi textu po stránce jazykové.
Po stránce literárněhistorické se práce soustřeďla v Ústavu pro českouliteraturu, 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
úvodůod původníchautorů, avšakúvody k próze historické' cestopisné,rozjÍmavéa nábožensky 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 jazykovése práce g6ugtřg.{ilav 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;
nejstaršíčást Právnické prózy); J. Daňhelka (Dalimil; z Lyriky Nota ot pana Viléma Zajiece; Drama; Ztěárky krásné prózy); A. Fieďerová (Alexandreida; první částSatir; S}dadby
lyrickoepické; část Básnictví ďdaktického; podstatná ěást Právnické prózy); M. Nedvědová
(První literrírní skladby české;Lyrika kromě Nory ot pana Viléma Zajiece; Lyrika období od čtyřicáťých let 14. stoled; Próza historická a cestopislá; Ptóza rozjímavá a nábožensky vzdělavatelná; Bartoloměi z Chlumce). Všechny překlady latinských ukázek
přehléď a podle potřeby upravil a věcné poznámky doplnil Z. Ty|. Tato úpravase 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 veškerékonečnépráce připadly na uvedenépracovníky.
Speciální komentái k filosofické próze naukové v období od čqrřicáých let 14. stoletl
napsal J. Patočka.Na konečnéúpravěoddílu Právnické prózy spolupracoval jménem Ústavu
práva ČSAV J. Keiř. obrazové přflohy vybral Fr. Svejkovský.
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ÁČ
AMP
AZČ
CDB
CDM
Cod. jur. Boh.
ČAVU
ČČr
ČČu
ČČ*t
Čes.lit.
Čur
ČMusFil
ČsAV
Erb
FeiÍ
Fljš
FRB
Geb
Hat
Hh
Hrab
Jir
Kap. Bratisl.
Kap. Ol.
Kap. Praž.
Krok
LF
Mus.
Nej
Nejst. pan.
NUK
Pamdthy
Pal
Pat
PL
Počdtky
Prus
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Archi
archir
archil
Cďe:
Code:
Code:
Česr
Česk
Česk
Časo
Česk
Časo
Česk
Česk
Karel
Julius
Václa.
Fonte
Jan G
Marri
Bohur
Josef
Josef
Kapit
Kapit
Kapit
časo
Listy
kniho
Zdent
Nejstr
1903
Naror
Pamá
Pamá
Frant
AdolÍ
Patro
Zden
F. X

