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ÚvoD EM
Soubor statí, kterj' čtenáÍi píedkládáme pod názvem
Editor a tent' je od počátku do konce dúsledně zaměňen
na sledování problémri spojenfch s kritickj'm vydáváním
literárních děl, konkrétně s vydáváním textri novočeskj.ch
(otázky edic staršíčeskéliteratury se pouze dotj'ká histo.
rická kapitola a částečněna ni odkazuje bibliografie).
Jestliže jsme dali naší knížce pocltitul Úvod do praktické textologie, clr'tělo tím bí't íečono, že editorskou
práci nep.ovažujerne za pouhou techniku vydávání, za
sotrb.orpracor,"rríchpostupti' ale že ji chápeme jako sou.
část širšíproblematiky zkoumání literárního textu, která
se jeho prostym vydáním zdaleka nevyčerpává: v šííe
pojatj.ch dějinách textu se odráží uměleckj. vfvoj autora
i 'sp'olečenské
a kulturní proměny doby. Vfzkumem textu
literárního díla se zablvá mladá literárněvědná disciplína
_ .textol.ogie.Jarko systematiokj., svébytnj. ,olbor.se zaéiná
formovat v okamžiku, kdy je tradičnífilologické (textové)
kritiky použito na vydávání novodobj'ch textri a kdy si
novf materiál vynucuje vytváÍení nov'j,ch metod a zásad,
jak praktickj'ch, tak teoretickfch. Vedle základního ťrkolu
studia textu a s ním spojeného Íešenívlastní teoretické
problematiky má textologie praktickf cíl
vydávání
textri. I když je v naší knize stiedem pozornosti právě
tento praktickj. cíl, snažili jsme se zároveri jasně nazna.
čit,,že vypracování kanonického textu a jeho vydání je
vždy pouze jedním z možnfch, nikoli nutnj.ch vj'sleďkri
textologického vfzkumu, a že tento vfzkum je primární.
Lapidárně ňečeno:ne kažďj'textolog musí bj't nutně i edi.
torem, ale každj' editor musí bft textologem.
Kniha je naším prvním pokusem o souborné shrnutí
zkušenostíz mnohaleté práce na piípravě kritickj.ch edic
nové českéliteratury, zkušeností s íešením praktickj'ch
i teoretickj'ch problém , jak jsme se s nimi pii této práci

setkávali. Domníváme se, že pÍed stejné problémy musí
bft postaven každj', kdo se podílí na 1'ydání textu literárního díla, ať pÍímo jako editor, nebo jako reďalrtor
edice. To jsme měli na mysli, když jsme dávali knížku
dohromady. V žádném pÍípadě není míněna jako striktní
návod k jednání, ale spíšejako návod k píemj'šlení.Chce
pomoci každému, kdo se rozhodne vydávat literární
text, uvědomit si problematiku edičního rikolu alespoů
v tom rozsahu, kterj' jsme v knize zachytili, uvědomit si
i vzájemné sotrr'islosti jerlnotlivfch textovj.ch faktri, i je.
jich hierarchii - rozeznat r'ěci podstatné od drtrhoí'adj.ch,
tresporné od spornyclr. respektive zcela oievienjlch.
Bude-li naše práce poclropena talrto, pak máme za Io,
že nebyla zbytečná.
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zÁKLADttí cíl rDtToRoVY PRÁcE
Editor (tj. textolog píipravující vydání literárního díla)
obrací pozornost k textu díla, tj. k jeho graficltému (psa.
nému nebo tištěnému) záznamu. Ten mriže bj.t fixován
v jednom nebo v několika rukopisech' v jeďnom nebo
v nělrolika otiscích knižních ncbo vedle knižních otisk
i v otiscích časopiseckj'ch, sborníkov13ch apod' Mohou
existovat náčrty, poznámky nebo zlomky rukopisri, které
pÍedcházely definitivní poďobě textu, a mohou existovat
i opisy textu, autorské nebo cizí' Povinností editora je všechna tato znění a všechny tyto materiály, které souhrnně
prameny,
z n á l .P i i z k o u m á n í
nazj'vámetextové
jednotlivj'ch textovj.oh pramenri jde sice textolog ďo nejmenšíchpodrobností,nemrižeje však hodnotit izolovaně,
ale vždy jako součást struktury nejen vydávaného,díla,
nfbrž autorova díla celého, stejně jako se piedpolrládá
i textologova znalosI společenskésituace (pňedevšímliterární a jazykové), v nížautor tvoÍil a v nížzkoumané dílo
vzniklo. Toho všeho je někdy ve větší' někdy v menší
míÍe tŤeba k tomu, aby bylo možno stanovit, z kterého
textového pramene bude edice v1'cházet, pi.ipravit znění
textu, které bude vj'sledkem zevrubné analj'zy na základě
srovnání všech textovfch pramenri, a podle povahy vy.
dání doprovodit text kritickj'm komentáíem.
Takto získanjl text, zbavenf zároveri všech vrrějších
nedostatkri, jako jsou písaÍskéa tiskové chyby a jiná po.
škození,j'akoži cizich zásahri a ťrpravnesrovnál.ajícíoh'se
s autorovj'm záměrem, nazfváme t e x t e m k a n o ni ck Ý -. Kanonizací textu se dílo upevůuje ve r'ědomí ěte.
náiri v určitépodobé, Z toho hlediska je driležité,z kterého textového pramene, z kterého textového znění se
píi kanonizování textu vycházi. V chronologické iadě
textovj'ch pramenri by mohl bj't zvolen leckterf z nich.
Vedle rukopisu jakožto primárního znění mohl by to bjt

