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BoJn{na proto má uproutřtd

kulturaÍbe

trgtví rvl"dštaÍ výrnarn dědletví lítcrdrnť,
funkční glořku

lltarára{bo

v[dgní

tvořÍoí pod-

proo6;u. ko

poohoprní

a Ítmkag 1lterártrÍho dřdí'etvf v lt.tgrcrnÍn

proEC'E

r gotodol.ogl.akých d{vodil výhodud a účol'aó, budlml-ll
|ír rabývrrt r hledíakn ltterdní

konrrntksoo.
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Konunlkatlvní poJetí 11tgráraÍbo proocau Jc v rlvelr{sb
lttarárnÍn dřdt.otví vo]'mt Í.1ustratttaí. UmoÍiuJl nthl{dvtcchny vltalry'

ktrrá

lpoJnJÍ lttarárrrí

d{lg l oltnt-

l],gÍkalol procsÚut a navÍe 1 JcJ!'ch or1cntae1.
obtonř Je }'ítcr{rní kouunlk*ot přoc.''

ktgrý v robř

tt vrnÍk e půaobaní l1tc:rárrrího díla aa příJcuot,
rlovy

řcčgno poplluNe přenol unřlcekd

t tonplexu lnťoruaog íaktlekd
přítenc1.

sg roldÍ]" o{ břřn{,

No kód l1ttrární

Jt.-

tnťornaoa, to

a eltetÍ"ckí, od autora
praktÍeky mařřcnt

koaunl.

konunlkacc mnotrcml].ořltřJří,

ncbot

Joa kódm larykovýo,

ala koraplaxním k6úen, vyuříva.

tía unřlackýoh obrapú, pomocí nlchÉ Je oobreaovcna ro*11Xguunlkeění epoJení ngaÍ autorea a reo1plcntan
r pouo*í textu,

tG tre-

který vgnlká na sátqladř autorgva

oltního kompl.eru. flkuěenoatnÍ kourplcr eutore !c lou.
porn*t}cfi, lku*enoctí, v*douaoatí' náror* / a takó íc
tortlován

mord]"níral.vlagtnoatml

autora/,

Jail te tak

-J

..t i,
"--t

ěí onek v ttxtu
rtrrnř
ll*dr

koÍBunlkát Je na dřultó

honunlkačního řgt*eu vníadn příJanocn,
Jcho lkuřenoatnítro konpl.lxrr. řodobnolt

lxutcnogtních
tlrtu

proJ*vuJí. Text.

koxpl"oxú autora a rcolp{cntn

& ne Jabo l,ntrrprstael.

e to na ld*
il1 rosdílnolt

aó na vnímdaí

ságaďní vl'!.v.

sgbéna Iíterární

komunlkaco neobaahuJ* Ytab Jon lúklgd.
ní konuntkeĚní řstělco autor - tclt . příJcuoa. EďrnuJ;
{;]'ří vrt*lty'

l nlohř n*JddůIc'tt*ítÍ

který ge n*nlfoatuJe

rt*1|'tř1
lÍtorární

aílrnatlvn*

lr rtoípÍcntfit

aťlraattvní

ProltuduJonc-].1 nřktarý
který vlatt],

ř1 kontrovcrrnÍ

v kolaktlvrr

aetodl'ky v Hltřc,

vltah

koaun1krct'

*atan* Fopovlčc na

lÍtarárn{

konunlkacr

vtílrnnoma11 na první Fo*

vlcNcun{tro propoJoaí v[ach aoučágtí komunlkeo..t
Jcn o vgteh autor . ttxt
1g bčlnÚ Jtř {ř{va'
l{ratol'ogtcký,
1. X tradtol
lotpantt

k trn*

vnénnartátro
konunlkátu.

l glode].s lttgróřnÍ

Yšdrokorýlkumn*ho preeavlřt{
lrprcl.ucntáInÍ

la k..ll,tr-

nsbo kontroveraa* v{Ěa a ltclnř

rpol.npodílí aa l,nt*rpr*t*e1
Íkleů tan'

vstalr *utorre 1 rřílrlot

|Pext1 produkovaný antorc&'

tradlol.

tradloí

vrtab pří$cmor

ne tcxtu,

B pŤa udl vg!.lar dfilcřttý

renlltř

Ja autor{v vrtah

- přÍJcnot,

l{'.

Jek ;s o Rřa bo.

a3.c v tlvďru gc ber* l acptkt od*

pnolavuíÍeí ĚG Íako vrtalr tcxtu k tra*

a k rga].tt[ uraJí vřak vgtab 1 oba lkttvní

konun!'kec*, gutor a přťJornea.

8a lehcnnet1ok*ho robrgganÍ l1tnrárnf

konunlktrGo tcdy

Yí, !o Í1ttý vrtah k l1tardrnímu {ědtctv{ ll1teráraí
LaI/ rc rga].lauJa vřdy.
rlořky
al{'

l"tter*rtrího řlvotg
řtaaářt'

Íento vgtah a1 utřdomrrJí vřogh- tvúroln ltterárnf

s,hápánÍ lítorsrn{ho

vřda,ne*

dí].e Jako konuu!.*

'&<.

i',w*

ektu a Jnko výa]'edku vgtahu noJen k real1tř'
llttrárnínu

dědlctví

umořňuJ* vldřt

*1c

vsáJannó relrcc

a rÚosprer a navíc 1 ne$růsněJšÍ podoby a odltíny
to rolaeí.
*řcdcvšíp je dúleslté aí uvědomltr ře tcxt nenÍ vríntn
lgolovenýn raclpt.tnten.
o rilruc

dru}ry příJ*ucfi'

l{eJde eamorř*Jnš o kvarrtÍtu;
ktcří

text ne rákl.adl

rtních konplexrl 1nterpretuJí.

rúunýelr

|ťaxt tedy vstupuJc

nr|rú*ař$ilíc}r kontaxtil lřtenářgkóho,

lÍterárnsvÍdndho,

xtr].rkébo apod./, a to |" mlmo]"1tarcrníeh, např.
ek6tto ě1 f1loloťlckého.

A právs

v těehto

najrfil-

Jříah kontcxtooh půsgbí 1 noJrú*n*Jň{ typr'vgtghú k 1ttc.
trEdÍo1,
tclnc

typy aíge d,tťersncované, el'e v gd*adř !$Es.

{o dvon aákl.ednfch'

o nlch6

Jtř

byle

řeš,

u eť1rmattvnÍho a kontrovgrsnÍho.
Yltab
terárnÍ

k tr*dlel'
komunlkaoo

k ].ltgrárnímu

dř{l.otví'

íG a hlgdllka

vrtaheru k mnoillně prototcrtfi

a nd.

tně aharaktgr nctakomunikeoan nabgt ÍnÍcíuJl vlntk

n*..

Jfoíoh tcxtů * nctgtgxtú. fieJdo vĚak Jon o aesltsxtová
f v psvodnÍu anyalu alova, nt uř Ba íadná o alulc,
1o' travaat1e'

drametÍ*aea č1 adaptnec' alo tra neta-

ř Jc třaba poltt.ádat t o}r]'as vg vňech a1oř*6eb J.1tardr.
vldy

a takó,

&[ 8e to nnfiřg gdát ne první pohlcd

, olrlas odlřní
kmurrlkaot'

a vřeobacns textol.ogloký.

poměr prototextu

rr1ý tÍ.terárnÍ proc€ a
trdaou g dfilořttýeh

a mttatcxtu,

na atraně tvorby

Y* evtt].e ll.tcrární

I.,ltarárnÍ
aagďlulící

1 raeepeu,

rákon1togtí lltcrárnfho

rrsnř

Je tedy

vývoJt.

kornunl'kaoeae tedy vgtah k lÍtc*

{uu dřdtetvÍ

Javí Jako neurtál.ý dlalog

J.rónotlíworr

' BrYk.y nuořlny prototextů. A právř tento álaporrr1ňu|c to, .|lgaa s ealé nnořlny prototextil vydřluJc
lolpant{

torÍraÍ dřdletvÍ'

pronřnllvý

a otevřcný lyltéa.

Jak k tonu

Í?
fra kaildý lÍterární

tcxt

, l to l hledlaka
Lc/ a g blcdlska

cngká raal1raee

lgc nahlířet

gcnolc

/eo!

ge dvou lckladníoh

Ja přcdcvřím

Jaho apoleěenrká

doadnou

realÍgaoe.

Výrlrun

tertu však neepoěívá Jen vc lkouníní

. $poleěenrká rea1l.lacc Je poJcm š1rĚÍ, nahrnutíc{
raocpěaí prooogy' do ntchž text vstupuJo v podobl tÍlacbo prootřcdnlctv{rr

Jlného konun1kašního ned1a /uays

tíu probčhl proocs adaptaec'

.;roortlr' osnečovanéna rordÍl

dranatlgaee

alc

od tdto veřeJné konurrlkaoc

komrrrlkeěnÍ prooauy nevcřatné /např.
, rcdakcc,

apod.l,

e;nlura'

konlul-

Jaayková revlrc,

drameturgla epoá "/ .2 l úvďr
rpolrĚonek{n půrobcnÍ tcxtu vyplývá polnatck, ktcrý Jc
rttý ncJcn pro tcxtologtl,

a1e Jak lc rrkářc, ná ovúJ

1 pro výakun ].ltcrárnÍ}ro děc!Íetví. Ye atud1t ť(skontaxtovóho tr'roceou formuluJe }avel Yařák lávařný

3á-

' řc po vořcJná konaunlkaění táaí., tcdy tehdy, kdy text
e do honunlkačnÍho ayetdmu dané upolečnoatl.,
í proocrGm lcoopoo

tcnto lávěr

96 tcxt

Y dí].o.}

platí mutatll

nutandla 1 pro aťcru l1torár-

dld1etví. Fakt, Ee tcxt apolcčenaXy íunguJa' JG-l1
nÍl vcdgn dlalog,

Jc lřcJný

ncJen u tgxtů nově vrnltaJícíoh

tekovóu cnyelu l tímto faktsn poč{tá tertologLc/,
trrtá

r nnořÍny prototcxtů.

twrcní,

ela 1

A právě to náa opravňuJo

ře prooagam apo]'ečanckého firngování,

komunlkaer,

r€
gtává lltarární

t protot.Ítu

dědt.ctYí. 8 tohoto twrrní

vyohárínr.
Protořc

dílo ÍunguJr aa půaobcní eclého koupl.cru tpo.
podnÍnck' Jc nřcJné' řo spfilob komurr!.kroa!. vý-

prototrxt{

r púvodní unoltny

. tlk

1rr vyavět]'tt
lltrrárnÍtro dědletví . 4
llwdínc.I1r

Je tÚtrrlto podmínkanl dc-

pronřnl1voat

ilc vgt*}r k ltterártíau

teto eflraratlmÍ

ncbo kontrovcrrní

a otavřcaort

J!}-

dědtetví ar realílud1a1og, Jc třcbr

uvólt,

tsou podoby tohoto dlalogu.
Ylcohuy vychálcJí
Jrdnd gtraně ltoJí
l Jgdnak rkrlc
lltrrártínu
tellÍoh

la eohénatu ].1teránrí kopunlkloo.
vsta}ry autorak{,

tgxt.

dÚdlctví

l,utor

real.ltovnn{

můře lauJínat

atanovlake

1 vc gvó nclplcovaiglgké

afdréeh evě aktívlty,

Jodnak

ělnnortl,

ele neJvýmanněJší

dtalog

..lltarárnÍm dřdÍctvÍm vgde akrle gvs dílo. A nomulí íít
o nyšlenky, ktaré toto dílo oblahuJc. Ygtah k l1tcrárdědlctví
nlvalování

Jc al'ce neJl'épc patrný v oblaatl

ntrltclto-

a v reněřaní hodnotové orlcntaec

autorl,

proJevu|G tG 1 v návagnost1 na obgoněJšÍ eatet1ekú
ttoltl

tvorby'

tody na to, ěemu Jevově říkáne fornál-

výrtavbová prlnclpy

textulžánr,

kornporteg rýn apod./.

t těn1to výatavbovým1 prootřed'ky, at uá aou}rlarný ě1
1cký'

BQDc vildy Jeden z dalĚích

tÍe drubé ltranĚ

loustavy

výrnanovýeh

vgtďrfi k lltcrárnínu

Jí votahy roccpční, ktoró ur{lřongrogdňltt
kd a l|'tsrámřvědný

rorměrú

dldletví

na vrtahy

ohlag, proJevuJící Úe vo vlgolr

olkáoh lÍ.torární vědy, to Jeet v teorll,

h1etorl1

1 krt-

-J
II

. Otcnářlký
nr*llruJr

oh]'ar Jo nepoohybně velnl

Jodaak př{no, tcdy komunlkaoí rc aanotnýul

: od'kelu níau}oltl,
ltrle

reJÍaevý, ncbot

Jadnak nopřÍno, to{y n*takoannÍ-

dí1e aoudobá. Jednotl'ívé paranattÍ,

Ý ne rcorpěnÍ pochody n8 gtraně iltcn{řc,

ktcrÚ

naJf

ígog neJon 1t..

' el'c 1 m1nol1tarární /nepříklad pryohologlck{ & !olckd povahy/. Pro tuto ehvílt vĚak oBlaat čtcnářskÚ
troohu poneotráne atranou a budemc věnovat potot.
rroopol' lltgrárrněvědnó,

která u{ pro analýru apol'o-

firngování l1toráraího
ut Jcn proto'

ře llterárněvědná

ín ótrn{řakou

reeepol

&půeobútltgrárněvÚdnd
lyntatíeuJíoí

blatortoká

rcoepog múřc evýn pů.

Jlř

rtcepc.
díla,

Jg cclá

tíu te laělcňovet
led l.lteránrí
traý. I'ltcrdrní

tak 1 rrrobntJtí

mcl1 vldou a publÍcletlkou

- ělía.kl

Jeden podltatný

určttou ltíet nnořlny prototcrts

do l1tcrártrÍho dřdtctví.

Yatnřlo

tl ne-

děJ1ny, kde Je procog aktual1gaec rv14Ět
h!,gtorÍk nutÍ vřdy přl

obdobÍ lltorárního
' ktrrý

řada. Jcou to

nono8raf1cká poJcdníní

epod. Yleohny naJí kron[ dalříah

' e to ektueltrovct

lpúeoban gv1ív.

ncrrncd'batelnýn

lokd t taorct1ekál a lnterprcteoc,
' olgll'uí{cÍ

výlnaa - tř6.

děd1ctví vřtáí

vývoJc dě1at výběr a roraáb}ého

představuJc

roubor textů vrn1kt.ých vo llc-

období. $tačí arovnání llterdrníoh
obí' JoJ1ch přfltupfi

výkladu děJía rrrět,.

děJ1a r růln|oh

a hodnotových bledtrck,

orřcJní.l1 pronřnl1vogt a otavřanolt

abyohol e!'

aktualÍrovan{ho

prototoxtú - l1terdrrrÍtro dědtctví.

-J

r

Podobná aktuaIlgecc
Í. Uř to'

naatóvá

monografl.ckých

kdo ncbo co ag etává v urě1té dobš obJcktem

Íekóbo spracování'
lcdl

1 v případě

k otárkán

Je gamo o sobě velnr1 vfnt.uvnó'

tnttrpretaoo.

Jr toho aapotřebí' nůře aktuallrace
lakého problému akealcrovat

1 brldlt/

lltcrární

ře v období'

|[ak 86 ctává,

Jtgtóho autora nebo

/v některých

vývoJ. }ie náhodou byll

íeh národního útlaku ektuglllqvánt

případeoh

v rúrných

}lue, Komanský ncbo

ěgk' ne ná}rodou byl.a v devadeaátých }etech grlnulého
lrtÍ

nastol.ana

pravooti

otácka

l{cJvětší nořnostl

RK'.

pro aktua].lsael 1l.tcránrí}to dÚdle.

nó porněrnšnadcvno konctltuovaná

d1aelplína

Gl Jc vynelována Jako lÍterárněvědná
plína' ktcrá
lltarántího
procctu'

- texto.

a llngvlltlcká

atuduJe genez1, h|.atorll

a autorství

díla. JeJín eílern Je rekonatrukce tgxto-

JcJímř prakttekým výcl'edkcm Ja přÍprava vy-

trxtu dÍl.a, to Jcet cd.lcc.5
itrcet].1ře tdrlralňuJemr nutnogt apolečengké roall.larc
lltcrórního

dÍl"a Jako gďkladní

v ránc1 lltcrárrního

přodpoklad

$eho futl-

Pek uugíme přlponcnout

dřd1etvÍr

nutnou, *].e nlkolÍ poataěuJící podmínkupro tuto rga].Íl.

fouto

podaínkou Jc fyzlcká

díle'

k níř právš vsde ta část tsxto],ogle' která so t8.

exlgtonee'

č1].1 doltupnoat

přÍpravou tsxtu k vydání. }'odÍl edtční lllnnogtl n8 eklracl

ltterárrrího

dědl.gtví Je tedy ev1dcntnÍ. Edl.ční

t vĚak neprobíhá lrolovaně,

eIořtsamí'lltcrárrní

vřdy'

Jí přcdevšÍn tcoretlclqy'
póčc o taxt

ele

kteró

vg epolupráe1

&G ne aktuelÍcacl'

přlprevuJÍ

Je vĚak oní.' creadlen,

B ogtat-

po-

J1 a obhaJuJí. Bdlě-

které eelkový

výeledek

'.'...........'.-.4

ltreoc

odráří g ktars nakongo rcpros€ n tujc

terárn{ vřdy vc vgtebu k tlterárnímu
da]"řf dsleřrtý
ování llterórnílro

dřdÍctvf.

egl*

3 toho

poanatek, podrtatný pro výrkrru
dtdtctvÍ. tgxto1ag1c' rQÚp. J*ÍÍ

gřá óáet . cd1ěa{ pcěc o text,
!. lttorárníhg

ltav

dřdlatvÍ

apoJ.uvytváří obrgt

v konkrétrrích hlgtor1okýo}r

ínkdeh.

JadnÍgr x dúlgáttých dtrotfi textologle

]e rckonatrukec

laké}ro tcxtovéhn prosegu. Itlstorlakýnn textovým Flo.
taou rnín$ny všechny ťágc' které prgběhly od vrn!.ku
dfxa. PřÍ rekonltruke1 vyeháaí tgxtolos

s vřdEuí

tenca anoĚl.ny taxtott'eh prarnenrla p vědomí hlerarohl.eulpořádóní tdto mnoblny'6
lovsímnřma al nyn{ arralo5le mnořlny tcxtových prarnenrl
nnořlay prototext$

l hl.argr*hl.ektho uspořáddní obou těc}t-

to anoÚ1n.? s tcto anal.ogla vyplývá.

řo ateJně Jako 6x!'*

Ja procag vrntku díla' sx1ntuJe 1 obdobný procg' Jsbo
gr{ní a sačleňovdní do ].lttrdrního dědletví. s vědomÍm
lobo' řc ilídn* srovn{n{ ntní rlptně přasné, etrlřcml porovná*
t např{k3'nd potrnutky vtdoucÍ k* vgnlku d{}a 1 k Jeha
ryátowrí aktua]'lraclr

mrlřgnnevídě{norrv1n].oat rnegí textový.

I}ranolly e Jt$1eh hlerarch1ggcí

rltuelírovaných
rrl*lu

a r*anýrnl var1antanÍ

text* /op1a1 fi&tliírdat, krlttcká

aáLedlr Fá-

l.ra konečnř véat 1 v pŤ{pacl*chneJtattho autoratvÍ

r důll.odkso ktort

fr t*to neJlltoty

nohou vyplynout. Obdob-

lá ťaktor1ynkteré ovltvňuJÍ vanlk textu,

ovltvňu$í toďy

{ prgcsg te}ro apoleěerrekéhoéungovánť. 1 tento proecl
třaba rckonctruorrat,

Je

eby by}.o moilno poeoud!.t Jeho prtlbšh

vtln*n v konkrétnÍnrhtgtor1ekém období, a to přl

uvdřenÍ

h rpol.eř*nakýeh' *utetíekých t 1Ítgrárních faktoril'
$ct detarrnínuJÍ.
l{fiřena nynf naáe po*natky ahrnout l
fi prtnelpfi

ltteránrÍ

konnuníkaaovyplývnJí

pro výrkun

$ k l!'tcrdrnÍrnu ďědlotvÍ v konkrétnÍnnhtetorlokáa
Ďí tyto

gákladnÍ

Bředpokl.adyl

Tltah k lttarárnímu
dlalog

d*dtetví ge aavenak $aví $*ko ne*

Jadnotllvých

!Ě"}rř anoilíny prototoxtů.

rÍěagtn{kr1ltterární
ťento dlalog

konun1kael

a konkrótnÍml.

otexty xakld{á Jettch *roilnd ťungovánť v *tevřendm & pTotvéa aystému líttrárního
fuagování prototextu

děd.íctvÍ. hoeee epol.eš*ntr pro funkeí 1lter*rnťho dř.

podstatný.
PodgÍnkou rpoleěengkdho íungovánÍ tgxtu Jako součáat1
tcráx*Ího ďědtctvÍ Je Jetro d'oetupaoat. přl raJ1řtBní t6to
pnotttr hrnte {ígnamnou rtr].ahuoďlilnÍ psile o textr
k{ r].oilka textologÍe . sroveň odiřnÍ pélle o text
rn *ktua].1raag konkrstního t*xtu & Y€
ttntuJo ptav ee]"c llterární

Fl&k-

te od-

evémvýgl.sdku

vřdy ve vrtahu k ].lterár-

ru &řdlotví.
.

!écpochybněsxÍotuJe Jtetá analogle ue*1 htetorlekýrt
proc$Ú€ n

vgnlku dfla

e. proceoorll fungován{ áÍ]'a Jlř

lk1{}ro a $eho Eačleňování do l1terdrní}ro

d'ěd!"ctví. Bg*

txukoe tohoto pros*stl umořn{ poaoudÍt J*ho průběh a Yj.
v konkrétnÍmhlatoríckóm obdobÍ. Rekonatrukcc Ygtahu
líterárnÍnu dědtctvÍ nen{ věak J1ř aou[ástí tertolo51e,
lltcrárnf

htetorl'o.

'4

íc rřcJnó'

ře ed1[nÍ pálle o tgxt a Jgíí úrovrň $e íod-

l ncJd$lcřltĚíříeh

ukalatclú vrtahu k lltgrárníru

v určltám konkrctn{n obdobÍ. ťuto ckutcřnort
pokurllt

tcorotleky

děJlnc

dolořlt.

olBánky

Popovtě' Antoar l{onunlka|lná proJckty lltcrúrneJ
Frdegogtcká fak.'

vrdy.

l{ltre t98}l 3. 25 a ndll.

Bekonatrukeg tgx qv.{ho plo.
...
B3tll. Cl}6, 1988' č. ,, a. 244 - e56.

ll'Íře o ton Y1g ťaš{k, Favclt
vtt porn. 2, sr 215.
Rortlřulcuc

rde třrgenÍ P. Yařáka,

dÍlo V!RÍ"ka!dá
t{ rc pilaobení komplcxu apoločenlkýeh podnínck: /vLl lutor,
trxt a cpol.cěnoct. Aeadeuta, hahg

ta

1986t !.

26l v tor.

Ůq|'tlu' řc re upcelflekýeh podm{nckdÍlo ncJcn vmík{,
rlc

1 firnguJc. RídÍoí ayetém, který ae ada íomou oněetr

poduínak pro$cvuJc, púaobí v calénallterámím
SlovnÍr l1tcrár:rí
vll

tcorle.

proeclu.

0s, P:raba í9841 6. '84

posn. 2, $o e44.

Přlponínáne však, ile hterarehlc
te proaěnl"lví.

v mnořlně protot*xt{

'8'.

\'l

