
i první časopisecky ot'isk, první knižní r.ydárrí, znění tex.
tu po'prvé zaňazeného do soub.orrr arrtorova díla nebo ko.
neěně p'oslední knižrrí vydání za života aut'orova, k ně-
muž autor dal svrij souhlas. Toto autorizované vydání
b f v á  n a z j ' v á n o  v y  d á n í  m , p  o  s  ]  e  d n í  r u k y '  m n o h -
dy nepiesně, pro'lože pÍi něm někdy ani nejde o auto.
rovu činnou spolu čast na vydání. Jsou piípaďy, kdy
autor vfslovně určuje toto poslední vydárrí nebo nělrteré
vydání píedcházející jalro text, kterj' má bjzt nadále pie-

t i s kován ,  vy j aď iu j e  t edy  svou  au to r skou  v r i l i ,  l r t e -
rá má nepochybně charaliter prár'ního ustanovení.

V některjzch zvláštních pÍípadech a ze zr.láštních <lťr.
vod je možno bez zietele k ťrplné textor'é kritice vydat
napňílrlad texty ve znění rukopisném nebo ve znění ně-
které vj.vojo,ilé fáze textu díla. PŤi vydárrí kritiekérrr však
text.olog rn-usí vždy vyclrázet z pozlání celj'clr dějin tex.
tu. Ani a,utoIem vyslovená vŮle, určrrjící to nebo ono
znění díla jako koneÓné, jako takové, které má bj.t na.
dále reproďukováno' ani poslední textov} pramon v chro-
rrologioké i'adě sám o 'sobě nezajišťují jednoznačně ne.
spolŤno|st .takového znění jako textu, z něhož má kritická
edice vycháze't. Autorova vrile jako právní akt nemá
v tom směru žádnou prrikaznost a není pro textologa roz-
lrodující. Jde tu někdy ,o text' kterj. chtěl sice ještě aut'o'r
upravit, ale zaměiil se zpravidla a píitom čast'o nesou.
stavně na věci r'nější' zatímco text po stránce uměleclré,
tv rčí už nijak neprohloubil.

Textolog se pÍi analytickém studiu textovfch pramenŮ
iídí j in j .m hlediskem, s leduje,  kde se autor uplatn i l  na-
posledy jako t v ú r c e' Takové zjištění je ovšem možné
jenom na základě podstatného rozboru díla, vylučujícího
subjektivní pÍístup. I{riliclrou analj'zou všech textovjlch
pramenri textolog svťrj pÍístup k danému rikolu objekti.
vizuje a dospívá talr k tomu. že se pÍi Íešení rikolu uplat-
ní jiné jevy, než je napÍíklad bezprostiední autorská vťrle
z  h l ed i s ka  p r ávního .  Au to rova  konečná  t v r i rčí  re .
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d a k c e díla je pak základem' z néhož se vychází pii

kanonizování texttr. Tato redakce díla je pro textologa

v j ' c h  o z i m  t e x t e m  ( n ě k d v  b Ý v á  n a z Ý v á n  t é ž  t e x -

tem základním).
Konečnfm cílem editorovy práce je tedy vydání tako-

vého textu díla, kterj' co nejpňesněji reprodulruje znění
vyšlé naposledy z ruky autorovy jako vj'raz jeho tvrirčí-

ho záměru. Jde.li pÍitom o vydání vědecké, je pak ďo.
p lněno  k r i t  i  c l r  j 'm  k  o  me  n t  áÍe  m (apa r á tem) ,  k te .

rj. objasůuje a vysvětluje vznik a vj'voj textu a uvádí
místa, na nichž se jeho jednotlivé redakce nebo znění ocl
sebe liší (tzv. r znočtení).

TExTovÉ PRAMENY
A Do KU M E NTAč N í  MATE R lÁL

K textologovj'm počátečním pracím patií shromáždění
všech textovj'ch pramenri vyďávaného díla a všech ma.
teriálri vztahujících se jak lre vzniku díla, tak k jeho vj'.
voji a ke všem okolnostem, které měly nebo mohly mít
vliv na jeho proměny.

Textovfmi prameny daného díla jsou všechna ruko-
pisná i tištěná znění, na kterj'ch je prokázána autorova
ričast. Jsou to:
A. Rukopisy a prťrpravné mebo praoo'vní texty:

a) r'rrkopisy všech stupůri vj.voje textu .od náčr.tri až
k čistopisrim (autografy) i strojopisy psané piímo
autorem nebo diktované a autorem revidované a
tím autorizované;

b) opisy, které autor prolrazatelně revidoval;
c) tiskárenské korektury autorem zpracované nebo

i nezpracované, jestliže jejich analj'za ukáže, že
reprodtrlrnrjí znění rukopisu, kterj' se nezachoval:

d) w.Ítiskv s autorovj,mi opravami, ripravami nebo do=



plriky a jinfmi změnami určenyrni pro nové za-
mjlšlené vydání;

e) neautorizované opisy, scházejí-li autentické a auto.
rizované pramen.v'

B' Tištěná znění:
a) všechny časopisecké otisky nebo jiná zveiejnění

píedcházející knižní publikaci, jejichž autorství je
spolehlivě proltázáno ;

b) knižní vydání vyšlá za života autorova a za jeho
činné ričasti (i ta, která vcelku pouze pietiskují text
vyriárrí piedchozílro, aniž je prYi nich možno auto.
rovu riplnou spolrrťrčast proli,ázal rrebo pÍedpoklá-
dat):

c) časopisecké otisli;' nebo jiná zvc'iejněrrí po knižrrínr
publikovaní jen tehdy' jestliže je doložeria autoro.
va záměrná a r.ědomá ričast na nové r.edakci ta-
kovéIro otislru;

'd) posmrtná vydání, která byla ještě pl:ipravena auto-
rem a jejichž znění mťržeme popŤípadě kontrolovat
rukopisem (pÍedlohou pro sazbu), nebo ta, která byla
prokazatelně píipravena rra záliladě autorovy'ch po-
známek nebo rukopisri dnes nedochovanych;

e) vydrání, která byla p.oiízena bez au'torolry ričasti,
slouží jako textové plameny jen tehdy, jestliže tex.
tová kritika prokáže jejich závislost na 

'autorslrém

nebo autorizovaném pramenu' nebo tehdy, není.li
vribec jiného pramene.

Doklady o autorově spoluričasti pÍímo pňi vydávání
díla mohou bj't materiální, nebo jsou vj'sledkem textově
kritické analfzy. N'Iateriálními doklady rozumíme existu.
jící rukopis, pÍi novém vydání vj'tisk nělrterého, zpra-
vidla posledního piedcházejícího vydání upravenjr auto-
rem jako ,,rukopis.., lrorektury a všechen dokumentační
materiál svědčící o vydávaném díle, jako korespondence,
deníky, pracovní záznamy, paměti, vzpomínky blízkj'ch
osob a spolupracovníkri, dokumen|y z redakčních a na-
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klada'telskj,ch arnchívri, ied,ni rozhodnutí, napí. cenzurní,

apod' Vydání, pÍi kterém je prokázána autorova spolu-

ričast, považuje se za autorizované. Neďostatek materiál.

ních dokladri sám o sobě nebrání tomu, aby mohlo byt

vydání považováno za autorizované' jestliže studium tex-

tu prokáže jeho autentičnost, opienou zvláště o piesvěd.

čivé doklady získané ze srovnání s jinj'mi, autorizovanj.'-
mi díly autorovfmi.

U tištěnfch pramenri je tŤeba poznat všechny okolnosti
jejich vzniku, zvláště zprisob i míru autorovy práce na
piípravě rukopisu pro tisk a pí'i publikování jeho díla
(írčast na korekturách apod.).

Textové pramerly nebj'vají vždy jedrrozrlačně rrrčeny.

Existují i takové prameny' jejichž autorská identifikace
není dána u autograf nespornj'm podpisem nebo nespor-
nym autorskfm rukopiscm, u opisri závislostí na známém
nesporném autografu nebo na jirrém autentickém prame-
nu (napň. na otisku), u časopiseckj'ch a podobnj'ch otiskťr
(napí. u letákú) a někdy i u knih uvedením autorova
jména. V takovj'ch pi'ípaďech stojíme píed otázkou urče-
ní autorství či l i  píed a t r ib ucí textu.

Autografy ověňujeme nejprve paleograficky srovnáním
s jinj'mi soudob:i'mi autorovj,mi písemrrfmi projevy. Uži.
tečnfmi vodítky pii posuzování autentičnosti dopisŮ i ji.
nj.ch rukopisnj'ch pramenri jsou rúzné vnější nebo vnitŤní
znaky. Vnějšími znalty mohou bjt napiíklad druh, barva,
r.ozměr užitého papíru i s jeho zvláštnostmi, jako jsou
vodní znaky, pňítisky a jiné charakteristické detaily, dále
užité psací potíeby, inkousty apod. Neautentičnost, ne-
pravost rukopisného textu prozradí někdy i jiné znaky,
jako tieba nápadná pňesnost a riplnost v dataci, nedolo-
žená v jinj.ch autenticlrfch pramenech, jindy ridaje o slrrr-
tečnostech, pro které nemáme jinfch dokladri a které se
od ostatního známého rukopisného materiálu odlišují upií.
l išněnou pečlivostí a dúkladností, spojenou často s odliš.
nj,m stylem' K tomu pŤistupuie ovšem rozbor tematic.
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k;fch, idec'r.ych, bioglafiokj'ch, jazykovj,ch a jinj'ch 1;rvkťr.
které by mohly dosvědčit autentičnost rukopisu ve vzrt'a-
lru lre ,sk,utečnost,em aurtorova živo,ta, k jinj'm je,ho dílrim.
k vj'voji jeho názorri apoď. Pňihlédnutím k naznačenj'm
prvkrim lze vyloučit ťalza nelb.o pozdější cizí r.pisky.* Piii

- V jednom autentickém Máchově dopise byl cizí lpiselr odhalen
rozborem písma, nápaclnjlmi, evidentními pravopisn mi chybami,
pro lrteré nebyla nalezena v autorovj,ch rulropisech analogie,
a konečně zjištěním, že vpisek jen dodatečně parafrázuje autorovo
stanovisko vyjádiené již jincle. (Srov. Spisy I(. H. Máchy,
sv. 3, clopis XXII, 1971.)

p,odezr:ení, že jďe o Íal'za, je tíeba se ptát, jaké by moltril1'
bf.t je.iich motivy a jaká je prrikaznost jejich existence
v té které době, tj. zdali vribec byly poclrnínky pro to,
aby falza vznik]a právě v .době, do které se kladou nebo
do které se hlásí. Pozdější falza se odhalí srráze, fa|zátot
se málokdy ubrání chybám a piehléclnutím, kŮerá nelze
ospravedlnit pro dobu' do níž se falzum hlásí. Tato pro-
blematilta se objevuje spíše u autor staršího období (srov.

napÍ. falza Máchovfch prací, Spisy KHN,Í, sv. l, 1959.
s'tr. 344).

Některé texty (napi. jednotlivé básně i celj. Máchriv
román Cikáni) se nám dochovaly 3.en v opisech. opisy
jsou problematiclré v těch píípadech, ltdy originál, z ně.
hož byl opis (ať rukopisnjl mebo otištěnj') poi'ízen, ne-
máme a opis se stal jedinjzm textovfm pramenem. K tomu,
aby mohly bj't takové opisy pÍijaty za autentickf texto-
vjr pramen, ale také k tomu, aby jim mohla bj't odepiena
autorská autenticita a aby mohly bft odmítnuty jako

textovf pramen' je or'šem tÍeba pror'ést zevrubnou kritikrr
textu. Nemáme-li vj'slovné zprávy od samého autora
o existenci díla, které je dochor,áno jen v opise, nebo
nejsou.li k dispozici spolehlivá sr'ědectr'í jinj'ch osob, je

vždy provedení takového drlkazu jedním z nejsložitějších
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lextologor'ych rikolri. Pňitom jc samozňejmě nutno stále

piihlížet k celému dílu autorovu a poďrobně znát celou
jeho literární pozristalost' l\ěkdy i drobnj. materiálovj'

záznam piivádí k tematickj"m, ideovj'm a jinj.m souvis-

Iostem, které jsou paik r,1ydatnou oporou pro konečné Íe-

šení.
Časopisecké a jiné otisky nebj'vají podepsány nebo bj'.

vají podepsány pseudonymem nebo označeny šifrou' k[e-

ré je tieba rozluštit a ověiit (pseudonymy a zvláště šifry

nebj.vaji vj'hradní značkou jediného autora). Podobná si.
tuace se mriže objevit též u linižrrího vydání. I tehdy,
kdy je dílo označeno autorovÍ/m jménem, mriže jeho text
(kromě autografri) obsahovat cizí ťrpravy; někdy miiže jít

dokonce jen o částečné použití autentického autorova
textu, zredigovaného a píípadně i doplněného pro zvlášt.
ní ričely bez autorovy činné ričasti (srov. napi. Nerudovu
studii Kláštery, které bylo užito v knize s názvem Šílení
v klášteiích; b|iže o tom viz v 6. sv. Spisri J. Nerudy,
1958, str. 451).

Problematičnost se tedy mriže objevit v nejrozmani.
tějších formách, které ani nelze pŤedvídat. Je vždy tieba
velké opatrnosti pii zaÍazováni neidentifikovanfch ruko-
pisri, opisri, otiskri a někďy i knižních vydání mezi texto-
vé prameny, o zaÍazení spornj.ch nebo problematickj'ch
pramenri' mriže rozhodnout jen všestranná analfza textu,
tj. vnitÍní i vnější (materiálové) stránky pramene. Vj.sled.
kem je drikaz o tom, že autor je skutečně ptivodcem da.
ného díla, nebo pňisouzení daného díla autorovi na zá-
kladě provedenj'ch analfz a po zhodnocení všech zptáv,
náznakú i argumentri mluvících jak pro autorství, tak
proti autorství díla.

PÍi určování autorství využívá textolog píedevším
r'šech informací o autorově životě, o jeho pracovních
podmínkách a zvyklostech' o publikačních možnostech,
o podnětech jeho tvorby, o autorově ideovém zaměiení,
o jeho ]iterárnÍm stylu, o jeho vztahu k jazykové tradici
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a k dobové jazylrové normě' popíípadě i o jeho jazylro-

vém novátorství a o dalších jinj'ch okolnostech. Piitom
je tÍeba stále pÍihlížet k širším literárněhistorickj'm sou.

vislostem (lr tvorbě autorovfch současníkri a k dobovému

lirterárním,u stylu). Cernná je analj'za jazykor.á a srtylis-

tická; zvláště srtylistické jevy, které mají vj,razně indivi.

duální charakter, jsou pro atribuci driležitějši než stylové

prostiedky mající vlastnosti typu. Jazykovou a stylistic.

kou ran.alfzo,u lze někdy,dosáhnorrt alespofi atribuce nega-

tivní, tj' určení, že text, kterj' je píipisován určitému

autorovi, od tohoto autora bj't nemriže.

Atribuování textor'ého pranene nebo celého díla patií.

vá rnezi riejsvízelnější práce textologovy. Pňi rozmanitosti

probléniri, se kterj'mi se pÍi atribuci setkáváme, není ani

možrro naznačit normativní postup. Zkoumání tu postu.

puje podle zvláštností každého jednotlivého piípadu a

využívá samozÍejmě všech metod určování podle vniti.

ních znakri v poti.ebnfch kombinacích, protože mnohdy

žádné hledisko samo o sobě nemriže mít rozhodující plat.

nost. Vj.sledky nebo náznaky jednotlivj.ch postupri mají

souhlasit aspofi ve většině zkoumanfch zietelri, když už

ne ve všech.

TYPY VYDÁNí A  JEJ l cH
UsPoŘÁoÁt.tí

Podle jejich určení dělíme kritická vydání literárního

d í l a n a v y d á n í  v ě d e c k á  a  č t e n á Í s k á .

Jako vědecké vydání označujeme vydání, které je vy.

pracováno kritickou metodou a opatÍeno podrobnj'm lite.

rárněhistorickj'm i textologicklm komentáíem (kritickj'm

aparátem), popiíparlě též studií r'ykládající a hodnotící

dané dílo. Toto r'ydárrí slouží pňi všestranném studiu

arrtora a jeho díla a je vj'chodiskem pro rrydání čtenáŤ.
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. Taková vědecká qydání sebranfch spisli se u nás v současné
době nepoiizují (až na iídké vj'jimlry, jako jsou Spisy J. Wo]kra

nebo K..H. Máchy)' Piibližuje se jim pouze česká iada Knihovny

klasikri. do níž jsou zaiazováni autoŤi, jejichž dílo pro svrij
základní vÝznam v dějinách české literatury vyžaduje soustavného
poznání a pečlivého prtizkumu po stránce textové. Protože česká
Ťada Knihovny klasikri je určena též širším vrstvám zájemcťl
o riplné rlílo yyniltajících česlifch spisor,atelri, trczai'azují se
většinou do vydání takové materiály z pozristalosti, které nemají
samostatnj'vfznam jako literární a uměleck1i projev.
Tento mateliál se registruje v textologickém komentáŤi a l5užívá
se ho v literárněhistorickém komentáÍi (popiípadě se cituje);
badatelé jsou odkázáni k piímému archívnímu studiu registrovaného
materiáIu. Ve zvláštních pňípadech se zaŤazují i ty pŤekladatelské
práce autorolry, které sice nejsou vj.sledkem jeho uměleckého
zájmu, ale které jsou jinfm zpúsobem cennj.m pramenem
k privodnímu autoroa'u dílu; pieklady B. Němcové jsou ta.k'owfm
pramenem pro poznání autorčina jazyka, a byly proto
do jejích Spisri v Knihorně klasikri zaíazeny,

ská. Jde-li o sebrané spisy, obsahuje ťrplné autorovo dílo

i s juveniliemi, varianty, zlomky, popÍípaďě i s náčrty,

pracovními poznámkami, zápisníky, deníky, dopisy atp.,

s pieklady a ripravami cizích prací.*

Čtenáiská vydání vycházejí zásadně z vydání vědecké.
ho 1 neexistuje{i, pak se má čtenáiské vydání poŤizovat
touž kritickou metodou jako vydání vědecké, editor má
tedy stejně shromáždit a poznat všechen textovjl i doku-
mentační materiál a po jeho prozkoumání a kritické ana.
|!ze rná stanovit stejně oďpovědně v!,chozi text i lry.
pracovat kanonické znění díla. Rozdíl proti vědeckému
vydání je tedy jen v rozsahu vydávaného díla (neotiskují
se zpravidla juvenilie, varianty, zlomky, náčrty, pÍeklady
a ripravy cizích prací; jde tedy prakticky vždy o vybrané
spisy) a v tom, ,že nemá kritickj. aparát.

Editor shromáždil tedy pňi studiu všechen textově kri.
tickj' materiál, avšak neotiskuje jej v celé šíii nebo jej
neotiskuje vribec. Alternativa vyplj'vá z vnějších podmínek
edice, popíípadě z celkového rázu knižnice, v niž dílo vy.
chází. Jsou-li pro to poďmínky, editor podává ve vyda.
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