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KOMENTARE
Jak jsme r'iděli, není pÍíprar'a textu jedr-roduchá zá|ežitost; je s ní spojena r:adatilronŮ a prací, kterych si čtenárY
díla není r'ědom' Je však pov,innostítolro, kdo autorovo
di|o 11.dál.á, aby čtenáíeo Své práci na textu infornroval'
Tomu ričelu sloužíliomentáie piipojor.ané ke knize jako
její samostatná část.Ve vědeckj.ch vydáních jsou liornentáÍe rrezb1'tnousoučástídÍla.
KomentáÍe tr'oÍí pŤeder.šímedičrrí(vydavatelsl.é) po.
známky a vysvětlivlry. Jejich obsah a rozsah i zpúsob
jejich vypracování se Ťídípodle toho, k jakémrr l.ydání
se piipojují.
Ediční (v1'davatelské)poznámky obsahují ve v ě d e ck é m v y d á n í r i d a i e o v ; ' d á r ' a n é md í l e ,a t o n a z á l r l a d ě
shromážděnéhomateriálu lirerárněhistoricliéhoa textolo.
giclrélro.Jejich rikolem je trkázat, ja|<dílo r'znilialo, jak
se r'yvíjelo, popiípadě proměůovalo. Zil'isolr' jakj'm
jsou eciční poznámky podár'án-v. ncbtrde steinÝ ani
u cdic stejrrélroŤ1'pu,poněvadž je zár'islj. na bolratství
materiálu a na celém charakteru vydávaného rtíla: jinj'
posttrp je r'hodnj' u díla, které je iedinj.m celkem. jinj'
u sbírky básní, jinf u souboru fejetonri, publicistickfch
statí,korespondence apod. Nelze ani ollecně piedem stanovit" jakym zpúsobcm mají bj't spojor'rin--v
r,1'klady litepráce
rárrrělristorické s r'j'slcdliy
textově kriticlré; nělrdv
se ulráževhodnějšíje silojit, jindy odděIit. Údaje edičních
poznámelr nrají byt uspoiádán.-v pr:elrlcdně a logick1' a
v určitémsledu.
Co mají obsahor'at cdičnípoznárnliy?
1. Ur.ádějí l'ždy g odrivodněním, která díla jsou r'e
svaziiu zaiazena a v jalrém poiádku; uvádějí, co je ve
sr'azlru navíc proti q'dání p voclnímu, popÍípaďě které
části díla, closud autorovi piipisované, jsou z vydání vy.
puštěny;
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2, zaznaurclrár,ajíbibliografické ridaje o zaŤazovanj'ch
dílech, a to od prvních otiskťr (i časopiseckj'ch)až po vydárríposledníruky;
3. registrují existenci rulropisri, náčrtŮ, opis autorskfch
nebo cizích,popisují je a lrodnotí;
4. sledují podle potieby podnět a prameny vzniku díla
a osvětlují je liriticltou interpretací zachovaného mate.
riálu, jímž jsou kromě textol.j.ch pťamen rrizné poznám.
ky, zmínky v zápísnících,v korespondcnci, v jinfch dílech

a projevech autorovj'ch, zprávy jirrj.ch osob, eventuálně
zprávy o knihách a jinj.ch prameneclr, které autor studoval nebo z nichž čerpal,apod.;
5. sledují osudy díla a jeho vfvoj, pokud do něho
zasahoval autor sám a ze své vúle nebo poktrd se snad
uplatnily zásahy jinfch osob, nebo vliv jinfch vnějšÍch
okolností;
6. odrivodfiují určenívj'chozího textu, k němuž se dospělo srovnárríma zhodnocením všecirpramenú1
7' uvádějí zásad;', podle nichž byl text pi.iprar'or,'árr,
popÍípadě obecně charalrterizují jazyk a styl vydávaného
dila a jejich proměny v rriznfch vydáních;
B. registrrrjí ťrpravy vj'chozího textu, k nimž editor
dospěl texto\jou kritikou, pŤeder'šímpokud mají emendačníclrarakter,tj. pokud opravují dané znění;
9. registrují rťrznočt,ení,
tj. odchvlrrá čtení v rúznj'ch
pramenech díla (této části ediční poznámlty iíliáme kritickÝ'aparát).
I když ncní možno stanovit a zachovávat stejnj' postup
ve v}'l]racor'ání edičních poznámek r'ždy a u lraždého
díla, je žádoucí, aby lrlar.ní lirrie vj'liladu bvly zachol.án}'.

U lrrrih básní' por'ídek, fejetonri, Itritilr, dopisri apod.
podává se s}rrrrujícílitcrárněhistoriclrj' a textologiclt! ko.
mentái sledující osud;' knihy zpravidla v rivodu edičních
poznámek' Poznámir5. k jeduotlil'j.m oddílrim, básním,
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čláirkrlm, dopisŮm spolu s textově kritickj'm aparátem se
zatazuji postupně podle oddílri knihy.*
*

Srov. napÍ. svazek Básně II nebo Studie' krátké a kratší II ve
Spisech J. Nerudy v I{ni]rovně klasiji ,.

f{riznočtenímají ukazovat proměny textu. Nejsou samoričelná; jejich smyslem je odhalení autorova tv rčího
ťrmyslu,jeho proměn a realizace v jednotlivych zněních.
Rriznočtenízachycujícívšechny odlišnostiexistujícíchpramenú jsou nělrďy velmi rozsáhlá. Vedle zr:něndilrtovanj'ch
zátněry iďeovymi a estetickjlmi (v tom i změny kompoziční,lexikální a st;'listické),které mají pro vnitiní vj'voj
textu základní vj'znam, jsou často rrrezi zméttímihojné
rozdíly vnějšího charakteru, tj. ďrobné změny jazykové
a změny pravopisné. Rozdíly tj.kající se těchto jazykovj.ch a pravopisnj,ch jevri se v r znočlení neregistrují;
podle potÍeby se o nich učiní souhrnná zmínlra spoltr se
zprál.orr, jakfm zp&sobem editor po iazylror'é stránce
text rrpravoval. Uvádějí se však změny a autorovy ťrpra.
vy irrterpunkce, které mají nebo by mohly mít vj'zrialnovou nebo stylistickou platnost, a ty, kterj.mi se mění
intonační linie ve verších. Neregistruieme takové inter.
punkční změny nebo odchylky, lrteré jsou mecha.
nické, závislé na dobové zvylriosti a syntakticky, stylisticky a vj,znamor'ě neodŮvoďněné, ani změny v textech,
literé mají interpunkci ne plnou nebo chaoticlrou.
.Ia.zykovézměny v užšímsmyslu se tjrkají iazyltovfch
jevri pÍedevšímhláskoslo.rnÝch, tvaroslovnj'clr a syntakticlrj,ch. Vedle neoďúvodněného kolísání, které je rnožno
považovat za omyly a nedostatky pisecké nebo tiskové,
jde někdy o lrolísánív autorově osobnínormě nebo v nor.
mě dobové. Sledování textovjlch rozdíiri tohoto druhu a
jejich registrace v ediční poznámce mají vj.znarn pro
poznání jak arrtorova, tak i dobového iazyka. Úplná re.
gistrace ta}<ovj'ch jazykovj'ch rriznočtení je potíebnější
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jazyková noru autor|i z období obrozenského, kdy byla
jevu
že
nělrterého
u
ma neustálená. Jestliže se ulrazuje,
d'ocházi všeobecně a vžďy ke stejné změně, neregistrujeme ji, nj,brž upozorriujeme na ni ťrhrnrlě v obecné cha.
rakteristice jazyka daného svazku nebo celého autorova
díla. Hlubší poznání jazykovj.ch změn tohoto dl:uhu a jejich pohybu mriže mít podstatnjl v1fznam napr:íklad pÍi
určování autorství. U novějších spisovatelú je možno
ťiplnou registraci jazykovj.ch rriznočteníopomíjet' zvlášnetě tam, kde autorovo ťrsilí o jazykovj. vltaz
vystupuje do popÍedí nebo kde se v rozdílech zíejmě
oďrážejí změny v kodifilraci, někďy jen pÍechoďné. h{e.
chanická registrace podává sice v takovj'ch pÍípadech
vedle otištěníkanonického textu rozsáhlé informace o podobě ostatních pramenŮ, poznání vlastního jazykového
vj.voje však znesnadůuje. Místo ní je čelnějšípopis
jazykového vfvoje autorova na patŤičrrémmístě ediční
poznámky.
Textové změny motivované slohově registrují se v kri.
tickém aparátu vždy. PÍitom se zaznamenává textovj'
vj.voj každéhojednotlivého místa, a to oď rukopisŮ (tedy
i se škrty, změnami, doplfiky apod.). Registrovat jen ně.
které vybrané varianty není ve věďeckém vydání pÍípustné. Vedle kriticlrého aparátu, kterj' vj'voj textu za.
chycuje jen prostj.m vfčtem změn, mají eďičnípoznámlri'
podat interpretaci h]avních t'enďencí tohoto vfvoje a dri.
sleclky změn pro uměleckou strukturu díla. Takovj. vÝklad zároveri posiluie dúr'oďy pro některá textologická
iešení, zvláště prcr určení vfchozího textu. V některj'ch
vědeckj.ch vyďáníclr se vj.lrlaď o proměnách textu po
stránce umělecké podává spolu s literárněhistorickj,mi
poznámkami o genezi a historii ďíla. Jestliže jedním z cí1ťl
textologovy práce je edice díla, je jedním z cílri r'ědeckého bádání postiženía poznání historie textu v celé šíŤi.
teďy poznání a odhalení tvrirčího proceslr' jakfm dílo
vznikalo i jak a z jakfch podnětri se proměfiovalo. Zlrou.
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rrrání historie textu mriže bj.t pror'ederto i bez paralel.
ního vydání textu a kriticlrého aparátu' ovšcm n,a z,á.
kladě věcleckého vydárrí. (Srov. napi' studii o' Králílt;r
Historie textu NÍáchovaclíla,1953.)
-qam,ostatnjrmoddílem edičních poznámek je zpráva
o tom, jakj'm zpťrsobemeditor uprar'oval text po stránct:
jazykové a pravopisné, jakj'mi lrledisky se iíďil, kde a
z jakého drivodu se musel odchjllit od platné edičnípraxe
nebo od systému, kterf si podle daného materiálu v1-.
ťvoňil.
Také komentované
je
čtenáíské vydání
doprovázeno edičnímipoznámkami, které informují o literárněhistorickfch skutečnostechtj'kajících se daného díla
a o vj.voji i konečnémstavu textu, a to na základě stejně
zevrubného stuďia, které je nutné k poiízení vyďání vědeckého.Vzhledem k charakteru čtenáÍslrého
vydání omezují se edičnípoznámky na shrnutí základních a nejdrile.
žitějšíchfaktti, spojené s jeiich hodnocením, avšak bez
širšílioodrivodriovánía bez registrace rúznočtení.
V čtenáÍskémvydání jde zpravidla o jednotlivá díla
nebo o vybrané spisy. V jeho edičních poznámkách se
proto piedevším uvádí, která díla nebo literé části díla
jsou l'e vydávaném svazltu zaÍazeny a v jakém poÍádku.
Bibliografické ridaje o časopiseckj'ch otiscích a o knižních
vydáních a ridaje o existenci rukopisú, náčrtli, o|isri spo.
lu s poznámkami o jejich autentičnostinebo o pochybnos.
tech, které je piípadně vyloučily ze souboru textovj'ch
pramen , u.ládějí se v poznámkách obdobně jako ve vě.
deckém vydání (viz bod 2 a 3). Vfklady sledujícípoďnět
lr vzniku díla a jeho prameny podávají se v čtenáŤském
v1'dání pouze v piípadeclr zasluhujících zvláštrrí pozor.
rrosti a jerr v nejpotiebnějšímíie.*
' Těmito w.j'klady
se někdy zabfvá doslov píipojenj' k lydáni
a pak je možno v eďční poznámce na něj odkázat.

Zato nemá chybět, jestliže je k dispozici, dokumentačrrí
materiál, zpráva o tom' jaké byly osudy díla, jak do něho
zasahoval autor sám a jak se v něm popŤípaděuplatnily
jiné vlivy. označí se pramen' kterj. je vfclrozím zněrrírrr
pro edici, a popíše se zp sob, jak byl text clíla píipraven
na základě provedené kritiky.
V praxi se osvědčil zprisob popisující napňed celkově
kompoziční, jazykovou, stylistickou a pravopisnou stránku díla a jejich pŤípadnéripravy (zvláště jazykové a pravopisné) a nakonec uvádějící textové ripravy v pravérn
slova smyslu a ty ripravy jazykové a pravopisné (pňedevším interpunkční),které nebylo možno rihrnně charakterizovat.
Poznámky o jazykové stránce díla probírají nejprve
jevy hláskoslovné (kvantitu a kvalitu hlásek), pak jevv
tvaroslovné (podle slovních druhri), slovní vazby, pÍípad.
né lexikální zvláštnosti (nejprve domácí, pak cizí slovní
materiál).
Zpráva o jazykové stránce díla má dobie a spolehlivě
informovat zejména o odchylnj'ch jazykovj.ch jevech a
o kolísání v jazykovj'ch podobách a tvarech, které se
v textu zachovávají; jde o takové jevy, jejichž zachování
by bylo čtenáii bez upozornění nepochopitelné. Píitom
však ani tato část poznámek nemá pÍekračovat nutnou
míru a jmenovitě se v nÍ nemriže vyčerpávat všechen
materiál získany pňi studiu textrr. Běžnéjevy známé z ja.
zykového vfvoje a lišícíse od současnéjazykové normy
i její kodifikace uvádějí se jen ilustrativně jako typy charakterizující autor v jazyk. Poznamenávají se nejprve odchylné formy, které se v textu ponechávají, na druhém
místě pÍípadná kolísáni mezi dvěma nebo několika for.
mami' která se ponechávají, uvádějí se pŤípady, v nichž
se kolísání odstrariuje nebo r,:yrovnává, a konečně ťrpravy
editorovy s jejich odrivodněním. Není{i v takovém pÍípa.
dě možno shrnout některé ripravy slovních podob nebo
tvarri do vj'raznj'ch a jasně popsanj'ch skupin, vyjmenují
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se piíslušnévěci jednotlivě. Stejně se postupuje pÍi re.
gistraci vazeb, které se ponechávají nebo které Se upra.
vují; nejde.li o typické a opakující se vazby nebo fráze,
uvádějí se pÍípady této kategorie mezi jednotlivymi tex.
tovymi ripravami, provedenj'mi na základě kritiky textu.
trlovněž poznámky o pravopisné ripravě mohou bÝt
zcela stručné;konstatují, podle jakého systému byl text
upraven' a upozorůují jmenovitě jen na odrivodněné od.
chylky.
Jmenovitj' vjlčet textovjlch riprav í.adíme za se.
bou poclle stránek, popiípadě Ťádkri vydávané knihy.
obyčejně nestačíur'éstjen slovo nebo slovní vj'raz, nlbtž
je potŤebny větnj' nebo aspofi vazebnf kontext. Zpravidla
se na prvém mísiě otiskuje upravenj, text, za ním za
zkratkou m. (_ místo) text vychozího vydání, v závorkách potom privod emendace (textovj. pramen nebo edi.
tor), popŤípaďětéžopora v textu, podle které byla emendace provedena; slušíse konstatovat také shodu s emen.
dací, která byla provedena jinym editorem již v některém
diívějším vydání.
V ediční poznámce rovněž regisirujeme pravy v čle.
nění textu (rušení a zavádění oddílri, odstavcri, slok
apod'), pravy v grafické podobě veršovanfch textri proti
základnímu vydání apod.
Zpiisob, jak mají b''t ediční poznámky členěny, není
opět závaznj,. Jde vždycky v prvé Íadě o to, aby byly
podár'ané informace pÍesné, logicky uspoiádané a píehledné. Uvedenj' postup je však béžn!, učleůujevšechny
informace a uživateli umožůuje rychlou orientaci.
se
čtenáíském
vydání
V odl,ozeném
v edičníchpoznámkách uvádí jen doba vzniku díla a zá.
klarlní ridaje z jeho his'torie (napň. časopiseckj.otislr, první
knižní vydání, popÍípadě další vydání díla), jakož i které
vydání je vj'chozírn textem. Uvádí se, z kterého vědeckého vydání nebo z kterého komentovaného čtenáÍského
vydání se vychází, a odkazuje se na jeho edičnípoznám.
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ky, obsahující podrobnější ridaje bibliografické i textolo. gické.
pro školní mládež,
oďvozeVe vydáních
je
nebo
čtenáÍskj'ch
vydání,
vědecirych
mimoto
z
nlch
nutno v edičníchpoznámkách vyložit a odrivodnit,z jakého
hledislraa jakym zp&sobem byia provedena jazylrová prava textu a kterych jevri se tj.kala (s uvedenim pŤíkladŮ).
které
J i n o u č á s t ík o m e n t á i eb j . v a j í v y S v ě t l i v k y ,
podrob.
porozumění
MnoŽství,
textu.
mají čtenáŤiumožnit
nost i ťormulace vysvětlivek závisí na typu edice. Ve vědeckj'ch vydánich jsou na místě vysvětlivlry objasůující
narážky, souvislosti, vztahy a historické okolnosti. Poclle
potňeby se v nich určují citáty (cizojazyčnése pÍekládají)
a uvádějí informace o osobách' dílech, událostech apod.,
o nichž je v knize Ťeč.IJž z toho vyplyvá, že ve svazcich
krásné iiteratury (snad kromě historické prÓzy) budou
vysvětlivky minimální, kdežto svazky obsahujícíliterární,
politické a podobné stati nebo korespondenci a jinj. dokumentačnímateriál budou doprovázeny vysvětlivkami hojnějšími a podrobnějšími. Ve čtenáiskÝ.chvydáníclr piistu.
pují k nejnutnějším vysvětlivkám věcnj'm i vysvětlivky
jazykové. Vysvětlují arciraismy, méně známá slova náíeč.
ní a cizi, jejichž vj,znam není jasnf ze souvislosti, speciál.
ní a odlehlé termíny. V některj.ch knihách, v nichž se ná.
Íeční,archaická nebo jiná málo znárná slova opakují často, je možno sestavit samostatnf slovníček. Zásadou pÍi
vypracovávání vysvětlivek má bi,t, že se vysvětluje jen
to, co je nutné k pochopení textu; rozšiiování vysvětli.
vek za tulo hranici je zbytečné.
Hesla vysvětlivelt, lrterá se tj.kají lexikálních nebo
encyklopedíckj.ch ridajú, uvádíme obyčejně v nominativu1
vj.jimkou jsou fráze a někdy též ohfbané slovní tvary,
které by bylo obtížnépÍevádět na základní tvar. Hesla
kontextová, situační,tedy taková, která objasriují smysl
a vj'znam daného místa, uvádějí se v doslor'ném znění,
omezeném na nejnutnějšíslovní kontexí.

Za komerrtáii bfvajÍ ve vědeckj'ch v1'dáriích podle po.
tieby pňipojovány ještě rejstňíky, seznamy básní podle
prvního verše (incipity), speciální seznam1', napiíklad seznamy adresát autorovy korespondence, chronologicky
seznam autorovfch publikovanj'ch děl, obrazové piílohy
apod.
Re j s tiíky
r o z l i š u j e m eo s o b n ía v ě c n é .J m é n a v r e j .
stňíku osobním mohou bj't doplněna základními živoiopisnj'mi ridaji nebo i stručnou charakteristikou. Tyto do.
pl ky jsou nutné tam, kde se objevují osoby stejného
jména. Tam, kde jde o větší množství odkazŮ na stránky
v textu, je prospěšnépiipojovat k stránkovému riďaji věcrré sdělení, informující, čeho se pÍíslušnémísto tj'ká;
tím se usnadnÍ užívání knihy. Pro rozlišení takovj.ch
míst se někdy užívá alespori odlišného typu písma.
Je-li nutno pňipojit ke lirrize i rejsti.ík věcnj', je možné
oba rejstŤíky spojit do jedné abecedy a pro jejich rozlišeníužítrrizného písma.
podle
Seznamy
prvního
básní
verše
(incipitri) se ve vědeckfch vydáních mají piipojovat vždy.
otiskuje se první verš bez ohledu na to, je.li syntakticky
rrebo myšlenkově ucelenf ; interpunkci na jeho konci
vypouštíme (kromě otazníkri, vykňičníkri a tňí teček).
adresát
Seznamy
s e o s v ě d č u jvíe v y d á n í c h
korespondencí.
mnohostrannj'ch
U jmen se uvádějí nejjiná
potiebná ďata a všeobecné
nutnější životopisná a
daje, které pak není nutno opalrovat ve vysvětlivkách
na mnoha místech. PÍipojují se číslapííslušnfch dopisri'
D o k u m e n t á r noí b r a z o y é p Í í l o l r y , o p a t i e n é s t r u č nj'mi popislrami, jsou ve vědeckj'ch vydáních a ve vy.
branlch spisech pňi dobrém wj.běru vlrodnj'm a ričelnj'm
doplůkem' Umožriují čtenáŤisledovat rukopisy a otisky,
pÍičemžse vybírají takové ukázky, které se pŤimykají
li textologické problematice vykládané v komentáŤi nebo
které vribec ulrazují zprisob autorovy práce. Dále mohou
obrazové pňílohy scznamovat s autorem (dobové podo-
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bizny), s jeho životem a dílem (napí. titulní listy vzácrrějších vydání), s osobami, ke lrterfm měl autor vztah, a
mohou pÍibližovat proslňedí a dobu, o něž v knize jďe.

H|sToRlcrÉ uvEDENí Do DNEšNi
sITUAcE vE vYDÁvÁNí llrenÁnruícH
pĚl

u
i

I

I

r

'tt

Ú.

I-Iistor.icli obraz vědeckého zkoumání a vydáváni čes.
kj.ch a sloverrskfch literárních textú nebyl dosud napsán.
.{' pr:ece má prár.ě textor.á kritika. textologie, v1.niliající
postavení v dějinách filologie a v bec společenslr-Ýchvěd
c,bou národťi. Za zalrladatele česlréfilologie a slavistilry
je pokládán .Ioscf Dobrovslrj'' Dobror'slry zahajoval svou
odborrrou činnost jalro textovy kritilr. K slavistice byl pÍiveden Iím, že si uvědomil, jalrj. vj'znam mají pro textovou kritilru bible staroslověnslrér'arianty piekladu ltíovélro zákona. Prostiednictvím textové kritiky souvisí metoda
Dobrovslrého s typicky osr'ícenskfm vztahem ke skuteč.
nosti, s jeho kriticismern, s jeho racionalismem. Odtud,
z kritické analyzy textri vyr&stají jeho odpovědi na zá.
l'iadní otázlry historické, literárněhistorické a filologické,
v ní je uložen nástroj, kterf umožůuje stavět hráz legen.
dám, picdsudlrŮm, ,,temnotám staréhověku... Je známo,
že jedna z jeho prr.ych edicí, Fragmentum Pragense Evan.
gelii s. Nlarci (1778), je věnována biblickému rukopisu
pokládanému ,,\'ícepobožrrě než učcně..za Markrj'v auto.
graf.
Jinf pňílrlad lristorického 1'jrznamu textologie poskytují
Rtrkopisy lrrálovédvorskf a zelenohorskj'. Byly objevenv
v letech 1817-18 a zdály se dosvčdčovatvelkou vyspěiost a národrií ur'ědomělost v českémdávrrověku. Zjišťo-
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