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Poznámka

Text Dějin upravujeme podle platných Pravidel českého pravopisu z roku 1993. Součas-
nému pravopisnému úzu přizpůsobujeme i citáty z dobových textů a názvy děl. 

Rok vydání literárních děl uvedený v závorce standardně znamená první oficiální 
knižní vydání v Československu. Jiný typ a způsob publikace specifikují připojené 
zkratky: zkratka smz. značí samizdatové vydání, rkp. rukopis, název města místo exilo-
vého vydání. Zkratku rkp. (rukopis) připojujeme v případech, kdy je odstup od vzniku 
a publikace díla výraznější, tj. přesahuje období dané kapitoly. Pokud bylo dílo nejprve 
otištěno časopisecky, případně jde o edici, která zpřístupňuje dnes již těžko dostupné 
vydání (např. sborník Aktiv, reedice a komentář čas. Aluze 2000, č. 1), uvádíme je pod 
zkratkou čas., k níž připojujeme název zdroje, rok vydání a číslo. Strany, na kterých je 
dílo zpřístupněno, neuvádíme, stejně tak u textů otištěných v knižních publikacích (zde 
pouze in, název a rok vydání). Bibliofilie (bibl.) či soukromé tisky (soukr. tisk) evidujeme 
v případě, že předcházely prvnímu oficiálnímu knižnímu vydání. U sporných případů 
vročení se důsledně řídíme údajem v tiráži. Vzhledem k tomu, že registrujeme první 
knižní vydání, neuvádíme polistopadové vydání v Československu, kterému předchá-
zelo knižní publikování v exilu. Rok samizdatového vydání sjednocujeme podle zdrojů 
knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Pokud je údaj dostupný, připo-
jujeme i informace o následných osudech díla, které ovlivnily jeho pozdější dostupnost 
(nedistribuováno, rozmetáno apod.). Sledujeme také případné změny v následných 
verzích textů (rozšířené, přepracované či upravené vydání). 

Podtituly uvádíme pouze v případech, kdy mají vypovídací hodnotu (např. Obezná-
meni s nocí. Noví američtí básníci) a od titulu je oddělujeme tečkou. Pokud se titul knihy 
skládá z více názvů, oddělujeme je od sebe středníkem. 

U divadelních her rozlišujeme knižní a rozmnožené vydání (vydané Českým diva-
delním a literárním jednatelstvím Dilia, zkratka rozmn.). Strojopisy sloužící pro interní 
potřebu jednotlivých divadel neuvádíme. Pokud bylo drama nejprve publikováno kniž-
ně, následující rozmnožené vydání již neuvádíme. Divadelní inscenace jsou označeny 
datem jejich premiéry (prem.) a kromě přesného data ještě dodáváme dobový název 
divadla (pouze v případech, kdy je název divadla dnes již nezřetelný či zavádějící, při-
pojujeme upřesňující údaj, např. Divadlo československé armády, Vinohrady). Pokud 
předcházela premiéře ve známém divadle (která fungovala v dobovém obecném pově-
domí) premiéra v menším, regionálním divadle, uvádíme obě premiéry. V kapitole 
Souvislosti divadelního života používáme zkrácený zápis premiér. 

U sekundárního zpracování literárních děl připojujeme zkratky roz., jež značí rozhla-
sové zpracování, f. filmové, tv. představuje televizní inscenace. V těchto případech uvá-
díme rok premiéry, ne výroby. Oba údaje uvádíme pouze v případech většího rozestupu 
data výroby a premiéry, který zpravidla vypovídá o mocenských zásazích do distribuce. 
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Jméno autora předkládáme v takové verzi, v jaké je uvedeno v knižním vydání 
analyzovaného díla, ať už jde o vlastní jméno, či pseudonym. Vedle pseudonymu pak 
do závorky zapisujeme vlastní jméno autora pouze v těch případech, kdy fungovalo 
i v jiném kontextu či období. U stálých literárních pseudonymů pak tento údaj nepoklá-
dáme za relevantní. Pokud autor knihu publikoval pod vlastním jménem, ale známý je 
převážně pod svým pseudonymem, uvádíme i tento údaj. U autorů, kteří mají dvě křestní 
jména, používáme ve výčtových pasážích zkrácený zápis, rozepisujeme je pak v místě 
hlavního výkladu. U ruských jmen uvádíme jenom křestní jméno, pouze v určitých 
případech ustáleného užívání jmen obou užíváme i zkratku otčestva (např. V. I. Lenin). 
U cizích jmen dodržujeme jinojazyčný pravopis i grafiku. 

Citáty odlišujeme uvozovkami. Pokud citujeme z knihy, uvádíme autora a název, 
případně i bližší určení (doslov, předmluva), u periodik registrujeme autora, název zdro-
je, rok a číslo. Strany neuvádíme (s výjimkou nečíslovaných časopisů), název článku, 
studie apod. pouze v případě, že má vypovídací hodnotu (vynecháváme je zvláště u krat-
ších publicistických žánrů). Zkrácený bibliografický zápis a normální písmo užíváme 
u krátkých, nevětných citátů. U citátů ze zákonů či jiných úředních podkladů podrobně 
neodkazujeme. Původní grafická proznačení citovaného textu nezachováváme. 

Přehlednosti a snazší orientaci napomáhá grafické rozlišení jednotlivých údajů. 
Jméno autora proznačujeme polotučnými kapitálkami, název díla, které je předmětem 
výkladu dané kapitoly, kurzívou, a to v pasážích, kde se jim věnujeme podrobněji. 
Grafické rozlišení proto nepoužíváme ve výčtech (výjimečně jen pokud nejsou díla 
a autoři zmíněni jinde). Opakujeme je, pokud se podrobnějšímu popisu věnujeme na 
více místech. Neproznačujeme tak díla, která nespadají do období, jemuž je věnována 
dotyčná kapitola, či se vymykají jejímu žánrovému určení a zpravidla jsou podrobněji 
charakterizována na jiných místech příslušných kapitol (například filmové či rozhlaso-
vé zpracování díla). Proznačujeme však názvy těch knih, které obsahují text z období, 
o němž kapitola pojednává, ačkoli jejich rok vydání překračuje rámec dotyčného období 
(např. KAREL HYNEK: Deník malého lorda, rkp. 1951–52; in S vyloučením veřejnosti, 1998), 
případně přepracované vydání díla (např. VÁCLAV BOUKAL: Blázen veze pravdu v kufru, 
1947; rozšíř. 1980 s tit. Maturita v železném dešti). Neproznačujeme cizojazyčné vydání 
děl, která v dotyčném období vyšla v české verzi. Kurzívu však používáme v případě, 
že dílo česky nevyšlo. 

Grafické proznačování přizpůsobujeme tak, aby byl vždy zdůrazněn předmět výkla-
du dané kapitoly. V kapitole Literární život proto neproznačujeme kapitálkami a kur-
zívami jednotlivá literární díla a autory, ale názvy institucí, dokumentů, nakladatelství, 
časopisů, slovenských autorů a jejich děl či divadel podle toho, co právě tvoří hlavní 
předmět výkladu jednotlivých oddílů. V kapitole Myšlení o literatuře požíváme kurzívu 
i pro označení názvů literárněvědných statí, studií a kritik. V kapitole Drama prozna-
čujeme jak jméno dramatika, tak dramatizátora (název předlohy dramatizace a jejího 
autora ponecháváme normálním písmem). Kurzívou označujeme i díla, která nebyla 
knižně vydána, ale pouze inscenována. V kapitole Literatura v masových médiích pro-
značujeme kurzívou název sekundárního zpracování, ne původní předlohy. Vzhledem 
k problematickému určení autorství díla zde kapitálky nepoužíváme.

A. F.
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