
aie vždy musí bj't zpúsob iešení jednotnj. pro vydávanf
svazek, popŤípadě pro Ťadu svazkri.

Literárrrí dokumentv, jako jsou dopisy, deníky, zápis-
níky' koncepty, náčrty a podobně, zpracováváme v kritic-
kém vydání stejně jako umělecké nebo jiné ucelené texty'
pokud jde o stránku ;.azykovou a pravopisnou' Avšak za.
tímco v edici ucelen1y'ch uměleckj'ch textri zaznamenává-
me vj'voj textu, popfípadě rriznočtení v kritickém apa-
rátu, u textri. dokumentárního charakteru zaznamenáváme
všecky táze, které pocházeji z autorovy ruky, pŤímo
v textu. Postupujeme píitom zpravidla takto: škrty, ripra-
vy omylri a autorov;' zmény, k nimž docházelo pÍímo pŤi
psanÍ (slova, vj,razy nebo vazby), zaznamenáváme tak,
že privodní stav klademe do špičatj'ch závorek a za ním
uváďíme stav konečnj'. Doplriky a vsuvky' které autor
nadepsal nad plivodní text nebo pod něj a zaiadil je
zatahovacím znaménkem, i takové, které vepsal do mezi.
slovních mezet (často v souvislosti s ripravou sousedních
člen'i), vňazujeme do texttr, avšak privodní stav (pňed
ripravou) otiskujeme pied upravenjzm zněním rovnéž
ve špičatj.ch závorkách' Tímto zpú.sobem však neregistru-
jeme takové meziiádkové vpisky, které neznamenají
změnu vyjádŤení, nj'brž které jenom opravují běžnou
písaŤskou chybu (napŤ' vlastní pisatelovo opomenutí nebo
vjzpustku nezbytného členu). Pod]e okolností pŤipojuje.
me popisnou a interpretující poznámku v aparátu. Po-
tÍebnj. popis vj'voje textu podáváme v aparátu také
tehdy, jestliže jej není možno vyjádŤit běžnjrmi znaě-
kami v textu nebo kombinací uvedenj'ch zp sobri.

Jestliže je autorskjl text nějak porušen, ať vynecháním
slova, nečitelností nebo vnějším poškozením, ďoplfiujeme
podle možnosti kontext konjekturami, které vkládáme do
hranatj.ch závorek' Ke konjekturám však saháme jen
v nejnutnějších pŤípadech a tam, kde je doplnění neripl.
ného slova nebo chybějícího vj'razu jeďnoznačné.
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Do textu tedy nevkládáme žádné vfklady nebo upo.

zornění; to vše patŤí do ediční poznámky, v níž se auto.

graf popisuje' nebo do kritického aparátu. Jedině tehdy,

je.ti not.tere místo porušeno a nemáme.li pro ně vhodnou

konjekturu, upozorníme na takovou situaci v hranaté zá.

vorce.
Uspoiádání a rozvrženi textu na stránce' které by

odpovídalo uspoÍádání v autografu, zachováváme jen

ve vfjimečnfch pŤípadech, a to tehdy, jestliže by

béžné, souvislé uspoiádání zkreslilo textovou situaci a

jestliže by ani popis v aparátu nepostihl pÍesně všechny

zvláštnosti autografu (srov. napííklad otisk náčrtu Máje,

Spisy K. H. Máchy I, 1959, str. 351-353 a III, L97t.,

v oddílu MalÝ sešit). Ve složitějších pÍípadech je však

nejlépe piipojit k vydání faksimile takové stránky.

UsPoŘÁoÁNí sP|sŮ
A JEDNoTl|vÝcH svAzKŮ

UspoÍádání autorovfch sebranfch spisri vzniká z po.

tíeby mít v ucelené iadě celé autorovo dílo, rozptflené
zpravidla v jednotlivj'ch knihách, v časopisech' v nepe.
riodickj'ch tiscích nebo dokonce ještě nepublikované a
zachované jen v rukopisech či v opisech. Jestliže autor
sám za svého života provedl konečnj'rozvrh celého svého
díla, ať už tím, že je vydal, nebo tím, že sestavil plán na
jeho uspoŤádání, je poÍadatelova práce usnadněna, neboť
autorriv plán má bft pro něho závazn;i'.*

* Piedpolrládáme, že toto uspoÍáclání nebylo ovlivněno žádnfmi
vnějšími ohledy, autocenzurou, komerčďmi zájmy nakladatele apod.
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V praxi se však s pňesnj'm dodržováním takového auto.
r,or.a plánu setlráváme zňídka, zpravidla jen tam, kde jde
o dílo nevelké rozsahem, nebo tam, kde autor sám do knih
shrnul vše, co za svého žir'ota napsal. Jinak autor pro své
sebrané spisy zpravidla vybírá, nezahrnuje do nich prá.
ce, které r'znikly mimo jelro hlavní dílo nebo které
v době poiádání nepokládá za ,,zralré,, nebo esteticky či
ideově prisobivé (napi'. své jur.enilie). Pii píípravě r'ě-
deckého yydání je však tňeba usilovat o shromáŽdění
r,šeho, co tvoií dílo i literárrrí pozristalosi autorovu. Proto
je tÍeba, aby každému uspoÍádání spisri piedcházel riplrrf
a zevrubnj' }reuristickj. prrizkum, k něrnuž nrá bj.t pod.
ltladem bibliograficlrjl soupis celého autorova díla a in-
ventarizace archívních rukopisnj'ch dokumentŮ.

Zprisob, jak mriže bft autorovo dílo uspoÍádáno, je

několikerf :
N'íriže bft uspoÍádáno dťrsledně chronologicky' a to

buď podle vzniku, nebo podle publikování. Podle chrono-
logie vzniku by se poměrně snadno dalo uspoiádat dílo
skládající se z větších jednolitj.ch celkri, napŤ. románri,
U sbírek básnickj'cli, u nichž často neznáme piesnou da.
taci vznilru jednotlivj'ch čísel knihy, u knih novelistic.
k!ch, u prací žurnalistickj'ch apod.' kieré autor sám uspo-
ňádal a které lrompozičně neměnil, Ťídí se uspoíádání ve
spisech podle data knižního vydání. Existují-li práce časo.
pisecky tištěné pŤed první lrnižní publikací autorovou'
sestaví se v samostatnf clrronologicky uspoŤádanj' svazek
(nelro svazky), tvoiicí zpravidla začátek nebo konec se-

branj'ch spisri. Práce' které vycházely v rrizn$ch obďo.
bích autorova žil'ota' které však autor do knižních celkri
nezaiadil, pŤiňazují se zpravidla jako dodatky nebo ,,práce
knižně nepublikované.. na konec autorem uspoňádanfch
sbírek, k nimž chronologicky patŤí (srov. napÍ. svazky
Básní J. Nerudy nebo S. K. Neumanna v Knihovně kla.
sikti) ; mohou též tvoiit Samostatné svazky, zaíazované
podle chronologie mezi svazky autorem komponované.
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"|,o záIeži na rozsahu a charakteru autoro\'a díla (nebu-

deme tieba piiÍazovat k rornánrim krátké por'ídky nebo

práce jiného drrrhu" i kd1'ž s nimi ďobotr r'zniktr sotrvj.

sejí'
Jde-li o dílo druhově rriznorodé, obsahuje-li básně ly-

rické, veršované sltlacl|ry epické, romány, povídky, feje.

tony, dir'adelní hry, ltrit ik;' apod.' volíme uspoÍádání

podle literárních drulrťr. (Tak jsou riapi|. uspoŤádány Spisy

J' Nerudy v l(nihovně klasikri.) Diíve se pro druhové

uspoŤádání píijímala zásada, že v sebranfch spisech mají

za sebou následovat svazky obsahující 1. lyrická díla,

2' veršovanou epiku, 3' dramata, 4. prozaicltá díla,

5. autobiografické práce, 6. práce o literatuÍe a umění

a podobnou pr6zu. Pňitom práce nedokončené, pieklady,

zpraeování cizích prací se pÍiíazovaly ke svazkrim, k nimž

náležejí (srov. G. Witkowski, Textkritik). Dnes si n sta.
víme žáďné píedem jlqrr-s-v-ellé schéma a vycházíliJ;n' 

:

sestavo*vání sebranfch spisri vžďy z díla samého.

Hlediska druhová a chronologická lze kombinovat, ať

už zd razníme to či ono hledisko. Napi, Spisy S. K. Neu-

manna v l(nihovně klasikri jsou koncipovány tak, že

shrnují Neumannovu produkci básnickou za určitj. časowj'
sek do svazlrri, které se stňídají se svazky obsahujícími

stati a projevy, popiípadě ostatní pt64r za piibližně stejné
období. Spisy J. \\Iolkra v téže knihor'ně shrnují do prv-

ních sl'azlrri verše a prÓzu s dramaty zralého období,
v tÍetím a čtvrtém svazlru pak mlaclistvé práce veršem
a prÓzou. Celkor.ému zaměÍení spisri odpor'ídá tak kompo.
zice jednotlir1ych svazkú; tzn. jsou-li spisy uspoiádány
chronologicky, je tak komponor'án i každj' svazek (není-li

vyplněn jedinj.m cclkem). Unifikující směrnice pro poiá-
dání sebranj'ch spisri není tedy ani ričelná, ani dobŤe
možná. Je tíeba vždy r'ycházet z daného atrtorova díla
a jeho specifickj.ch vlastností. Driležité je, aby uspoŤádání
bylo pror'edeno po zevrubném prlizkumu celého díla a
aby bylo stanoveno dííve, než začne soubor vt,cházet.



Hlavními poŽaďavky jsou jeho ťrplnost, ťrčelnost a píe.
hlednost.

Složitější je situace u knih povídek nebo jinj'ch men-
ších prÓz, a zejména u knih verš , jejichž skladbu a uspo-
Íádání autor pr během času měnil tím, že jednotlir'á čísla
vypouštěl, jindy doplůoval, pieskupoval uvnitň knihy
nebo zaňazoval do jinfch knih. Takové zmény nejsou
ojedinělé a jejich pňíčiny jsou rozmanité (srov.. napŤ. dílo
A. Sovy, S. K. Neumanna, V. Nezvala, J. Seiferta).
PÍitom často dochází k tomu, že text prÓz nebo básní,
které již nebyly pojaty do jinj'ch sbírek, popÍípadě do
definitivního vydání sbírky, zústává v pŮ.voďní podobě,
zatímco ty, které by|y zaíazeny do jiné, pozdější sbírky
nebo do definitivního vydání, mívají redakci novou. Vzni.
ká potom otázka, jak vydávat takové dílo, zdali v auto-
rově konečné podobě, v konečné kompozici i redakci,
nebo v jejím privodním uspoiádání i v její historické po-
době. V prvém píípadě bychom respelttovali au[orovu
v li, která v určité době dala sbírce určitou podobu;
v druhém bychom zachováváním privodní podoby sbírky
vyjadňovali určité stadium v uměleclrém díle autorově,
dalším vj'vojem často píekonané. Protože rikolem vědec-
kého vydání je piedevším shromáždit a uspoí.ádat (a

textově kriticky zpracovat) všechnu tvorbu autorovu, je
jasné, že se píi edici takové sbírky r' sebranÝch spisech
(stejně jako pÍi edici sbírky mimo spisy) nrusí r-rplatnit
jak hledisko historické, tak vj'vojové; platí zde také
v plné míie to, co b1'lo Ťečeno o určení vychozího textu'
Zvolíme.li za fichozí text vydání, z něhož byla proti
piedcházejícím vydáním některá čísla vyprrštěna, anebo
které bylo o nová čísla rozšíŤeno' či lrteré neobsahuje ješ.

tě čísla zaíazená do vydání pozdějších, pak je nutrro v ko.
mentáŤi' historii textu zevrubně popsat a podle poiieby
pňíslušná čísla otisknout. I zde ovšem platí zásada, že
sbírka musí bft ďoplněna o čísla, která byla v některém
vydání vyŤazena vnějším zásahem. Stejně náležité je
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doplnění sbírky básní nebo prÓzou, kterou autor do

sbírky z jakj,chkoli drivodti zaŤadit nemohl a o niž

máme svědectví, že si autor pÍál, aby do sbírky zaÍa.

zena byla (srov. Wolkrovu skladbu Svatj' Kopeček a

báseí V parku pÍed polednem ve sbírce Host do domu,

Spisy I, Básně, 1953, str. 224)' Jestlriže pozdější redakce

jednotlivj'ch básní nebo pr6z je tak pronikavá, že zce|a

změní jejich privodní tvar, že vznikne dílo ,,na starjr.mo-

tiv.o, ale v podstatě nové, vyjadiující jinou situaci, pňe.

tiskujeme na svj'ch místech znění obojí. Stejně básně

nebo prÓzy pojaté do jíné sbírky otiskujeme na obou

místech (napÍ. Lístky ',Hibitovního kvítí.. v Nerudovj'ch
Knihách veršri).

Múže nastat pňípad' že sbírka byla komponována ně.

kj.m jinj.nr než autorem (redaktorem, piítelem), talrže
její kompozice mriže bj.t diskusní (napí. Slezské písně

Petra Bezruče). Není.li prokázáno, že uspoňádání sbírky
bylo autorovi vnuceno proti jeho vúli, je nutno považovat
kompozici sbírky za stav' proti němuž autor nevznesl ná.
mitky, nebo za stav. se kterfm mlčky souhlasil, tedy za
historickj' fakt z irlr:iliska autorské autentičnosti. Ke změ.
ně kompozice nemiižeme bez prrikaznj,ch dokladri pÍi-
stoupit, poněvadž bychom v takovém piípadě nikoliv
sice autorské, ale autorizované uspoiádání nahrazovali
uspoÍádáním zcetra neatrtorskj'm.

Čtenáíské vyclání básnickj'ch sbírek nemusí bj't vždy
pÍísně závislé na vědeckém vyďání, pokud jde o volbu
r'j'chozího vydání se zieteiem lr obsahu a ke kompozici
knihy. Zatirnco vědecké vydání v souboru celého díla
sleduje historickjz a vj.vojov;i aspelrt básníkovy tvorby,
čtenáiské vydání múže vyc}rázeI z jinj,ch potÍeb, napíí-
ltlad ze záměru zachovat tematickj. .g|gk '.lytvoŤenj. bás.
nÍkem (srov. Neurnannovu sbírku Bohyně, světice, ženy,
jejíž druhé vydání z t, L925 obsahuje i básně vzniklé
lruďto dííve než jádro irni}iy v 1. vydání z t' L9I5, nebo
po tomto vydáirí, lrteré je základem pro vydání vědecké).
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