
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.

14

. 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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. PÍíkladem komentovaného čtenáislrého wdání isou svazkv
Národní knihor'ny, z vybranj'ch spisú napÍ. Klicperriv V;ibor
z díla a Yybrané Spisy Terézy Novákové (v SNKLHU) 

'nebo

olbraclrtril. svazek Kritické knihovnv o umění a soolečnosti
(G. spisovatel) .  V praxi  se však rryškytují čtenáis l iá  vrydání
|iiprar.ená kritr.ckou metodou, k nimž editor nemúže piipojit
komentáŤ v potiebném rozsahu' Palt je žádoucí, aby byla
piipojena rámcová textologická inÍormace o vzniku díla, o jeho
historii, o vfchozím textu a o zprisobu pňíprar'y textu.
Piíkladem takov;ich edic jsou A. M. Píšou por:ádané svazky
Díla. Josefa uorj' 1Čs. spiiovatel), Zeyerriv Jan Maria Plojhar
v edici Ces]rá klasická prÓza nebo Mahenovy Balady v edici
Skvosty (v SNKLHU).

vatelskych (edičních) poZnámI(ách podrobnější zprávu
o vzniku a osudech díla, o pramenech textu a o jejich
hodnotě, o historii textu, o jazykové stránce díla a o pro-
vedenych ripravách textu. Pii prvním kritickém vydání
díla nebo pii novém lrritickém vydání, podstatně revidu.
jícím prr'ní ijoktls o takové vydání, 'má bjt podr'obnější
zpráva vžd;'ok1' piip'ojona, Lprotože l"ždy tu jde o pri-
vodni  kr i t ickou edic i . '

no\'ě nalezenfch materiálri a nově objevenjzch faktri, na

záltladě nového studia, dokorralejšího poznání a nového,

lepšílro hodnocení jcdnotlivj'ch složclt díla nebo díla jako

celhu.*

- Napňíklad v 10. q1dání Staškova románu o ševci Matoušovi
a jeho pÍátelích ve Vybranfch spiseclr Antala Staška (sv. 9,
sNIoHU' 1961) mohl editor proti svému kritickému lydání
v \járodní ]rrri}rovrrě (1957) emerrdo\'at' (: opravit) potletná rnísta
vlchoziho textu podle prvrrího, pracowílro rukopisu díla,
kter mu pŤedtím nebyl pi'ístupnj..

V čtenáňslrém vydání a ovšem ani v reedicích kterého-
lioliv vydání nelze pi.etiskor'at text zálrladního vydání
lnechanicky. Vždy je žádoucí kontrola textu; jejím cílem
je vyloučení chyb a nedostatkli, které vnikly do kritic-
kého nebo vúbec piedcházejícího v1'dání i pŤi největší
pracovní drikladnosti a pečlivosti ' Kontroluje se text zá.
kladního vydání edice, u čtenáŤskÝ.ch vydání tedy text
pÍedcházejícího kritickéhg 1';'dání, popŤípaclě _ objeví-li
se d&vodné pochybnosti _ i r'e srovnání s vfchozím tex.
tem kritíckého vydání' Jestliže bylo základní vydání pii-
praveno za platnosti starších pravopisnÝch pravidel a
provádí{i se pro nové vydání nová pravopisná prava,
je tieba mít na zíeteli systém, pod|e něhož byla provede-
na základní riprava 1 kritické vydání se totiž mnohdy pi.i
všeobecném respekio\'ání platnj.ch pravopisnych pravidel
musí v ripravě pravopisné stránky vyrovnávat se zvlášt.
nostmi podmínčnymi dobor'j'mi piíčinami (napň. dobové
psaní pŤejatfch slov, které vzhledem k užitj.m tvar m
rrelze někdy upravit podle současné normy) nebo jinfmi
speciÍiclr;i'mi kr,alitami textu a nemŮže l'šechny pravopis-
né jevy textu Ťešit paušálně.

Vydáme-li vybrané spisy autora, jehož dílo bylo již
kriticky pňipraveno ve vědeckérrr vydání, vychází edice
vybranj'ch spisri z tohoto \'}'dání. Jestliže vědecké vydání

Taková edice nrriže bj't vj'chodislrern pro pŤípadné vě.
decké vydání jako edice píípravná, a pokud neexistuje
vědecké vydání, má bj't vždy vj.cliodislrem pro další čte-
náÍská r'ydání' která píejímají text beze změny jak po
stránce plnosti a piesnosti, tak po stránce jazykové, ne-
otiskují však vydirvatelské (ediční) poznámky. Ve stručné
poznámce se tu vždy uvádějí základní bibliografické rida-
je a inforrrrace o textu' kterj' se pÍetiskuje. Text základ-
nílro vydání prYevzaté ětenáislré edice má bj"t pro editora
závazn!'* N{ťrže bj't měněn a upravován jen na základě

. PÍíkladem čtenáiského vydání jsou čtyňsvazkové Vybrané spisy
B' Němcové, Nerudoqy Ctyri knihy básní v edici Skvosty,
Jiráskovi Psohlavci v edici Nesmrtelď nebo Dílo JiÍiho Wolkra
(SNKLHU).
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neexistuje, avšak některá díla byla vydána kriticky v ko-

mentovaném čtenáňském vydání (napŤ. v Národní knihbv-

ně), stár.ají se t}'to edice záli laďcm pro n91'{ yydsrlí'

V obou piípadeclr se r' edičních 1,oznánrli/rch odliazuje

pouze na ediční poznárnliy zálrl irdu. z lěhož odvozené

čtenái'slté v1.dárrí vyclrází, a trr'áclějí sc je n irlformace

o vzniku díla a o vyďání, z néhož vyšla lrritická edice'

Jestl ižc je do vybranj'ch spisú zaiazcno dilo, které dosud

lrriticlr;, v}.dáno neb;'lo, pŤíprava jcho vydání se Ťídí ty.

miž pravidly, poďle nichž se pi' iprar'uje lrrit iclré komen-

tované čLerrái.ské vydání. Doplůuje-li se talito kriticl ié

vydání rrěIrtel'élio clíla lr díhim již di'íve vydanj'm a do

vybranj'clr spisri piejímanym, je ticba clbát toho, ab.v

b;.la ve všeclr ohledech zachována stejná edičrrí praxe,

byla-li správná.
Zvláštním clruhem čterráŤslij,ch vydárrí jsou vydání

určená mládeži do t5 let (ukončení zálrladní št<oly). Jen

v těchto vydáních mŮže byt kanoniclrf text záklaďního

v;'dání oďchylně upraven pro rrizné věliové stupně, a to

pŤedevšÍm po stránce jazykové (z didakticlrj'ch dňr'ocú).

Jiné možnosti riprav v těchto vydáních se tj'kají jen vj.-

běru (do něhoŽ počítáme i zaŤazování riryvkri a píípadné

krácení textu), Íízenélro ričelem vydání nebo pedagogic-

lij.mi zÍeteli.

URčeNívÝcHoziHoTEXTu

Úkol vydat l iterární dílo nás r'ede lr tomu, abychom si

ujasnil i ' lttery tcxt budenre vydávat a jalij 'm zpŮsobem.

Rozlroclor'ání o tom, lrtery text rrrčíme za vychozí, jsme

zproštěrri tclrcly, rnáme-li lr dispozici pouze jediny texto.

vj, pramen; talrovy pÍípad je v novoclobé literatuÍe méně

častjl, múže však bj.t spojen s jinou problematilrou (napň'

s atribucí daného textu)' Vyloučímc-li zatím ze svfch
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rivah tuto situaci, jsme obvykle po skončení všech heuris.

tickfch prací postaveni pÍed fakt, že dílo se prezentuje

v menším nebo větším počtu textovj'ch pramenri rriznj'ch

druhri (rukopisri a tiskri), které všecky podávají v pod-

statě text (nebo část textu) téhož literárního díla.

DeÍinice textu je záležitost složitá a r' textologii dosud

dislrutovaná, Vedle definicí jednoduchj.ch _ ,,text je ja-

zykové vyjádÍení záměru jeho tvrirce" (D' S. I,ichačev)
_ jsou definice snažící se vystihnout specifické vlastnosti

textu i ve vztahu k vj.voji a proměnám díla a k okolnos.

tem podmiriujícím nebo pror.ázejicim jeho vznik; tak

v definici K. GÓrského text je ,,konečrry jazykovj' tvar
danj'dílu autorem v tvrirčím procesu a vyjadiující tako.
vou realizaci tvrirčiho záměru, kterou umožnily podmínky
píi vzniku díla a spisovatelské schopnosti téhož autora...
Konečnf jazykov! záznam autorova uměleckého zá.
měru však nemusí bj.t realizován až ve vydání vyšlém
naposled za autorova života (čili v tzv. vydání poslední
ruky), nlbiž už v nělrterém vydání díívějším. Než texto-
log dojde k poznání, v l<terém textor.ém pramenu autor
tohoto záměru dosáhl, má pÍed sebou časově náročnou a
namáhavou práci,' zaležející v podrobném srovnávání a
studiu všech textoqfch pramen , ve kterj'ch se dílo ůplně
nebo částečně zachovalo (rukopisy všech stupríri) nebo ve
kterj.ch se tradovalo, popňípadě traduje (opisy a tisky).

V praxi se setlráváme s tím, že pojmenor.áním ,,text..
se rozumějí jednotlivé textové prameny' znichž v každém
- jde"li o pramen reprodultující celé dílo, nikoli jeho ná.
črty nebo zlomlty apod. _ je obsaženo totéž dílo, často
ovšem s většími nebo merršími odchylkami. Již termín
v f  ch  oz i  t ex t  ukazu je ,  že  t a to  p raxe  j e  běžná :  ne -
mohli bychom pojmenovávat někter.j.text v1ichozím, kdy.
by neexistovalo textri několik, několik realizací téhož díla.
kter.é sc od sebe navzájem liší.

Abychom se vyhnuli pojmové interferenci, užíváme pro
,,text.. ve vjzznamu jednoho z textovfch pramen také po.




