
144 SLOVO A SMYSL 22

1989 v cizině s respektem přijímány a reflektovány, jak dokládají jednak ohlasy na 
jeho díla, jednak pocty, jichž se mu dostávalo (např. vydání sborníku k jeho sedm-
desátým narozeninám, které inicioval v Lovani přední evropský neolatinista Jozef 
Ijsewijn).

Vedle odborného přínosu si povšimne dnešní čtenář ještě jednoho aspektu 
Martínkových studií. Je jím etika vědce, jež je neustále skrytě přítomna, jen občas 
však explicitně zmíněna. Autor vnímá svoji práci navýsost zodpovědně, hovoří o po-
vinnosti badatele nejen ke zkoumanému materiálu, ale především k ostatním vědcům, 
kolegům z oboru i svým nástupcům, kteří budou navazovat na jeho bádání. Dokladem 
jsou i nejmladší studie, které byly do edice zařazeny (z osmdesátých let), jež se týkají 
výhledů, plánů a příprav další práce s latinskou humanistickou literaturou. Martínek 
zde precizně a systematicky vytyčuje oblasti, na něž bude zapotřebí se v neolatinském 
bádání zaměřit; sám se pak v dalších letech nejednoho z naznačených úkolu ujal.

Badatelská metoda Jana Martínka stojí na základech pečlivé heuristické práce. 
Důkladná filologická průprava, znalost dobové poetiky a jejích proměn mu pak umož-
ňovaly odkrývat smysl nejen textů samotných, ale i jejich vzájemných vazeb, roz-
plétat předivo intertextových vztahů, které spojovaly díla nejen mezi sebou v rámci 
učenecké humanistické komunity, ale např. též s antickými pretexty. V souboru Mar-
tinian najdeme rovněž studie, které dokládají, že Martínek byl nejen literárním histo-
rikem, ale i filologem-lingvistou, zabývajícím se např. otázkami onomastickými (stati 
ve čtvrtém oddílu o latinských osobních a místních jménech). To vše bylo v osobě 
Jana Martínka spojeno s erudicí historika, znalce dobového literárního života, dějin 
knižní kultury, vývoje školství… a mohli bychom pokračovat. Máme-li tedy své úvahy 
nad odkazem tohoto badatele uzavřít, pak vyjádřením jistoty, že vedle řady nových 
cest a přístupů, jimiž se současné bádání nad starší literaturou dnes ubírá, zůstává 
Martínkovo dílo — tradiční v nejlepším smyslu slova stále inspirativní.

AD: 
Jan Martínek: Martiniana. Studie o latinském humanismu v českých zemích, úvodní slovo napsal Jiří Be-
neš, předmluvu a ediční poznámku Marta Vaculínová, překladyz latiny a němčiny Irena Zachová. 
Academia, Praha 2014. 503 s.
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V posledních letech není neobvyklé, že jsou postupně v knižní podobě zpřístupňo-
vány výbory z prací nebo přímo sebrané spisy lingvisticky i literárněvědně zamě-
řených bohemistů — učitelů současných badatelů různých generací. Jen namát-
kou: v letech 2004–2006 vycházelo dílo Vladimíra Skaličky, v roce 2007 byl vydán 
další ze souborů studií Jaroslava Kolára, v roce 2009 práce z historické jazykovědy 
Igora Němce, v roce 2011 výbor z textologických studií Alexandra Sticha, a tak by-
chom mohli pokračovat. Jsou to samozřejmě vesměs počiny velice záslužné — přes-
tože mnoho takto reeditovaných článků a studií nikdy neupadlo v zapomenutí, jsou 
stále citovány či předepisovány studentům k přečtení, jejich dohledávání v různých 
časopisech nebo starších, často nízkonákladových publikacích může být časově ná-
ročné a poněkud odrazující, zvlášť pro už zmíněné studenty, kteří mívají někdy sklon 
domnívat se, že není třeba brát vážně to, co je vytištěno na zažloutlém starém papíře. 
Jen to by ale samo o sobě k odůvodnění takovýchto souborů nestačilo, vždyť leckteré 
z vydávaných prací jsou naopak dnes snadno dostupné on-line a zpřístupnění dalších 
se dá očekávat. Hlavním přínosem nových souborných vydání je totiž něco jiného: 
právě ono shromáždění rozptýleného, uvedení do souvislostí, představení názoro-
vého vývoje a šíře odborného záběru autora a jeho angažovanosti v dobových disku-
sích, prostě umožnění kontinuálního čtení, srovnávání a nového promýšlení.

Do této řady přirozeně patří i výbor z textologicky a edičně zaměřených prací lin-
gvisty, literárního historka, textologa a editora Jiřího Daňhelky (1919–1993), editora 
(mimo jiné) děl Husových a Komenského, ale také účastníka některých dalších vel-
kých bohemistických projektů jako Staročeský slovník nebo vydání nejstaršího čes-
kého biblického překladu, abych jmenovala jen ty nejdůležitější. Jsou zde shromáž-
děny autorovy studie na téma textologie a editologie, doplněné o tematicky spřízněné 
pasáže z jeho dopisů. Některé z vydávaných textů dosud nebyly publikovány, jiné vy-
šly v časopisech nebo různých sbornících. Jsou uspořádány chronologicky a pokrývají 
období více než čtyřiceti let, ukazují tedy dobře vývoj či spíše precizování autorových 
názorů. Každý z nich je navíc pečlivě edičně připraven: je doplněn o výčet všech edito-
rem provedených úprav, vysvětlivky nejasných míst, narážek a dobových reálií, a ze-
jména o poznámku upřesňující dobu a okolnosti jeho vzniku a prvního publikování 
a upozorňující na soudobé kritické reakce nebo další tematicky spřízněná autorova 
díla (obojí včetně textů nevydaných a jejich lokace) a ve stručnosti nabízející také 
editorovu interpretaci místa dané práce v celku autorovy tvorby a v soudobém i dneš-
ním odborném diskurzu. U publikovaných dopisů jsou tyto poznámky ještě rozsáh-
lejší, popisují místo uložení a fyzickou podobu vydávaného textu (včetně informace 
o celku dochované autorovy korespondence s příslušným adresátem) a zejména před-
stavují jak osobu adresáta a jeho vztah k Daňhelkovi, tak situaci, ve které příslušný 
dopis vznikl a příp. i publikované a nepublikované práce, s nimiž obsahově souvisí.

Jako u každého výboru, i tady lze polemizovat o zařazení či nezařazení některých 
textů. Při kontinuálním čtení si čtenář nemůže nevšimnout, že se některé pasáže 
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téměř doslova opakují, což je ale pochopitelné a odpustitelné u článků rozvíjejících 
v delším časovém horizontu postupně totéž téma. Největší pocit subjektivnosti vý-
běru má čtenář v případě zařazených dopisů, neboť jsou vybrány z natolik rozsáhlé 
korespondence, že čtenáře spíš navnadí, než uspokojí, a ponechají mnoho nezod-
povězených otázek; je ale třeba říci, že tematicky dobře doplňují vydávané studie. 
Důležité a instruktivní jsou však jednak už zmíněné poznámky k jednotlivým stu-
diím a dopisům a jednak Daňhelkova chronologicky uspořádaná bibliografie, která 
zprostředkuje čtenáři pohled na celek autorova díla. Zde je navíc třeba zdůraznit, 
že jde o bibliografii pořizovanou editorem v maximální možné míře de visu, tedy 
zkontrolováním příslušného dokumentu, a zejména že jde o bibliografii stručně, ale 
výstižně komentovanou, poskytující poměrně přesnou představu o tom, co má čtenář 
od jednotlivých prací čekat. Nechybí v ní ani různé soupisy (autorových redakčních 
aktivit, šifer, časopisů, kde publikoval apod.), několik rejstříků a výběrový soupis 
medailonů k autorovým kulatinám, vzpomínkových jubilejních textů či nekrologů. 
Jmenným a věcným rejstříkem a rejstříkem anonymních literárních děl je krom toho 
doplněn i výbor jako celek.

Samostatnou zmínku si zaslouží editorova závěrečná studie, která může sloužit jako 
dobrý úvod do poznání a interpretace Daňhelkova díla. Popisuje jak jeho životní osudy, 
z nichž zejména nemožnost svobodně publikovat (platící pro 70. — 80. léta minulého 
století) výrazně ovlivnila zaměření jeho odborných aktivit, tak i jeho odborný vývoj, 
zasazuje jeho dílo do kontextu předchozích i soudobých přístupů, snaží se vymezit 
jeho přínos, jejž (právem) vidí v soustředěném úsilí „metodologicky pojednat vlastní 
ediční techniku a teoreticky ji obhájit“ (s. 241), a zejména charakterizuje jeho pracovní 
metodu, základní pojmy jeho textologického uvažování a jeho nejdůležitější edice.

Vraťme se ale na chvíli k jádru předloženého výboru, k Daňhelkovým studiím. 
Do knihy byly zařazeny texty sice obsahově spřízněné, ale žánrově poměrně růz-
norodé: recenze edic, průpravné studie k vlastím edicím, programové stati, ediční 
směrnice, detailní rozbory dochovaných rukopisů editovaných památek a zásady 
pro jejich hodnocení, písemné verze konferenčních referátů o dílčích problémech 
i o obecnějších otázkách, obecné teoretické práce probírající základní terminologii 
oboru. Jejich tematika se neomezuje jen na samotné ediční zásady; autor se zamýšlí 
i nad ostatními náležitostmi dobré edice, jako jsou úvody, vysvětlivky, slovníčky 
apod., a jejich funkcí. Je při tom velice náročný jak na výslednou podobu edice, tak 
na postup práce při jejím vytváření (jako ilustrativní příklad uveďme to, že edici 
opatřenou několika samostatnými úvody odborníků z různých oborů nepovažuje za 
pravé kolektivní dílo). A nezůstává jen u praktické ediční problematiky, texty místy 
přirozeně přerůstají v obecnější úvahy o možnostech a mezích rekonstrukce původní 
podoby textu dochovaného v několika variantách, o charakteristických znacích růz-
ných vývojových stádií jazyka, možnostech jejich kodifikace, roli variant v nich apod., 
nebo obecně o vztahu textologie a lingvistiky. Jsou tak cenné nejen pro odborníky 
a studenty zajímající se o ediční problematiku, ale i pro historické lingvisty, bada-
tele zabývající se dějinami češtiny nebo dějinami jazyků obecně, historiky literatury 
apod. Tedy pro všechny, jejichž obor má své kořeny v bádání tradičně označovaném 
jako filologické — a není tedy náhoda, že filolog bylo oborové vymezení, které podle 
závěrečné studie (s. 234) sám Daňhelka preferoval. A právě tento přístup, autorem 
vymezovaný jako „jazykovědný a spolu s ním současně i přístup věcný, tj. u literár-

ních textů přístup literárněvědný, a to teoretický i historický“ (s. 83), může být inspi-
rativní i v dnešní době, tíhnoucí k neustálému oborovému štěpení a specializaci, ale 
zároveň i k interdisciplinaritě. Důkazem toho jsou obnovené diskuze o filologii jako 
přístupu v minulosti i současnosti,1 dosud u nás bohužel poměrně málo reflektované.

Pro mne jako předem už poněkud poučeného čtenáře bylo asi nejpříjemnějším 
překvapením, jak dobře a inspirativně výbor zprostředkovává vhled do „kuchyně“ 
předchůdců dnešních badatelů, do jejich pracovních postupů, metod práce a vzá-
jemných vztahů. Ukazuje se, že přes veškeré dnešní zaklínání se týmovou prací byla 
tehdy vědecká práce, alespoň ta textologická, znatelně méně individualizovaná než 
dnes. Badatelé byli méně uzavřeni do svých (časově striktně ohraničených, a tedy 
často poněkud uspěchaných) grantových projektů, měli více času postup svých vý-
zkumů či edičních prací mezi sebou důkladně konzultovat, upravovat své přístupy 
na základě posudků a přátelské kritiky kolegů. Také polemiky jako by byly vedeny 
s větším prospěchem, s větším důrazem na společný zájem a větší ochotou naslouchat 
argumentům protivníka.

Tím se dostávám k jedné zajímavé charakteristické vlastnosti posuzovaného vý-
boru: nenechává zaznít jen jeden, autorův hlas, naopak, je důsledně dialogický. Pokud 
Daňhelka reagoval na nějakou studii nebo naopak jeho práce vyvolala polemickou 
reakci, jsou tyto texty do výboru zahrnuty, aby si čtenář mohl udělat ucelený obrá-
zek. Stejnému cíli slouží i už zmíněný výbor z dopisů, který umožňuje téměř intimní 
vhled do způsobů Daňhelkovy práce a názorně ukazuje jeho schopnost radit méně 
zkušeným kolegům (i nefilologům) a vést je nenásilnou cestou k zlepšení jejich práce. 
Dopisy jsou navíc zajímavé i z jazykového hlediska — ukazují Daňhelku jako zruč-
ného stylistu, který má rád jemnou jazykovou hru (ocenila jsem třeba slova odsýpat 
a načumování v poměrně těsném sousedství, s. 196) a dokáže se kriticky a zároveň 
s humorem vyjadřovat o své starší i současné práci.

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že téma výboru je poměrně technické a tak 
trochu nudné, výsledný svazek ukazuje, že v rukou erudovaného a zapáleného odbor-
níka žádné nudné téma neexistuje. Navíc, jak víme ze zkušenosti, je v dnešní době 
ediční problematika někdy i vzrušeně diskutována nejen filology, ale i historiky, 
archiváři a badateli dalších oborů, součástí jejichž práce je zpřístupňování starších 
českých textů dnešním čtenářům. Největší praktickou důležitost pro tyto uživatele 
má pravděpodobně znovuotištění Daňhelkovy Směrnice pro vydávání starších českých 
textů. I když jde o text v současnosti dobře dostupný v elektronické podobě, pova-
žuji jeho zařazení do výboru za podstatné právě kvůli zasazení do kontextu ostatních 
statí, umožňujících mnohem lepší pochopení zásad předkládaných ve Směrnici, než 
je-li čtena samostatně. Navíc jde o text i dnes podnětný, vzhledem k měnícím se pod-
mínkám na poli editování starších českých textů ale také vybízející k diskuzím a po 
nich i k určité revizi (kterou statně sám autor očekával). Jako každá práce, i Směrnice 

1 Srov. např. Gumbrecht, Hans Ulrich: The Powers of Philology: Dynamics of Textual Scholar
ship. University of Illinois Press 2003; Schwindt, Jürgen Paul (ed.): Was ist eine philologis
che Frage? Beiträge zur Erkundung einer theoretischen Einstellung. Suhrkamp 2009; Hama-
cher, Werner: Für — Die Philologie. Engeler 2009; Bremer, Kai — Wirth, Uwe (eds.): Tex
te zur modernen Philologie. Reclam 2010; nebo diskuzi o tzv. New Philology, shrnutou edito-
rem na s. 251.
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je svázána jak se situací doby svého vzniku a dobovými technickými možnostmi zve-
řejňování textů (poněkud legračně dnes působí například návrh zpřístupnit soupis 
různočtení, nezařazených do edice, v ústavu AV k nahlížení), tak s osobností svého 
autora. Sám editor knihy v závěrečné studii poukazuje jak na její trvalý význam, tak 
i na některé její mezery a omezení (např. absenci podrobnějšího pojednání o kvan-
titě samohlásek nebo omezenou aplikovatelnost na texty střední doby) a zejména na 
jisté rozpaky v její praktické aplikaci, především ze strany nefilologů. Pro ty totiž 
není snadné dostát Daňhelkovým nárokům, zejména ztělesněným v jeho neochotě 
podat něco na způsob návodu, „jak co přepisovat“. I když tuto neochotu plně chápu, 
domnívám se, že jako filologové bychom se přece jen dnes měli pokusit o „uživatelsky 
vstřícnější“ přístup, když už ne ve smyslu „návodu na přepis“ (což je opravdu těžko 
proveditelné obecně, pro jakýkoli starší text), tak alespoň ve smyslu popisu toho, „na 
co dávat při transkripci pozor“. Jinak je totiž logické, že historikové a archiváři raději 
využívají příručky jiné, snáze aplikovatelné, jako jsou např. Zásady vydávání novo-
věkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti: příprava vě-
deckých edic dokumentů z 16 — 20. století pro potřeby historiografie (Ivan Šťovíček a kol. 
Archivní správa ministerstva vnitra ČR, Praha 2002).

Jak vysvítá z editovaných článků i ze závěrečné editorovy studie, Jiří Daňhelka byl 
ediční maximalista, jehož nárokům na přípravu textu i doprovodný aparát nebylo 
snadné dostát. Domnívám se ale, že Jakub Sichálek se o to zpracováním tohoto vý-
boru pokusil poměrně zdařile — jeho sestavení, pečlivá příprava i bohaté doprovodné 
texty ukazují, že si vzal Daňhelkovy ediční zásady k srdci. Formální nedostatky (jimž 
se žádný text nevyhne) jsou ojedinělé, takže vlastně čtenáře spíš překvapí — ať už to 
jsou krátké koncovky v 3. osobě plurálu aoristu asigmatického (přijidu, vzvedu, s. 169), 
ojedinělé nezkorigované nevhodné dělení slov (bu-ožiej, s. 170) nebo zápis slova vy-
typovat (s. 179).

I když se v poslední době vede debata spíše o edičních zásadách pro vydávání 
českých textů střední doby než textů staročeských (srov. např. polemiku nad edicí 
Kochemova Velikého života, zahájenou Marií Škarpovou v Tvaru v roce 2008 a dále 
vedenou Janem Malurou, Janem Linkou a Milošem Sládkem v České literatuře v roce 
2009, nebo kritické zhodnocení Šlosarovy edice Rvačovského Massopustu Tomášem 
Havelkou v Česká literatuře 4/2011), nedá se říci, že by posuzovaný výbor byl pou-
hou pietní vzpomínkou na jednoho z významných českých filologů doby nedávno 
minulé. Naopak, považuji ho za podstatný příspěvek i do těchto debat. Ať už jako 
výzvu k následování (to zejména v poctivosti a systematičnosti vědecké práce), nebo 
jako podnět k věcné polemice a návrhům nových řešení, vhodnějších pro české texty 
raného novověku.

Text vznikl v rámci projektu GA ČR P406/11/0782 „Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. 
a 18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š)“.

AD: 
Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura, uspořádal, závěrečnou studii a ediční poznámku na-
psal, komentáře, vysvětlivky a bibliografii sestavil Jakub Sichálek. Ústav pro českou literaturu AV 
ČR, Praha 2013. 360 s.

Rozpaky editorské čili První moderní edice 
zapomenutého románu Karla Sabiny

Petra Hesová — Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1.

Především díky Sabinovu celoživotnímu zvyku podrobně a kriticky zpravovat 
všechny adresáty své soukromé korespondence o nejnovějších počinech na poli české 
beletrie a žurnalistiky i o vlastních literárních aktivitách uskutečněných, vyvíjejících 
se i plánovaných, a s oporou soupisu tisků v dobových nakladatelských katalozích se 
už před více jak sedmdesáti lety podařilo Janu Thonovi atribuovat několik česky i ně-
mecky psaných Sabinových románů vydaných anonymně či pod pseudonymy a nastí-
nit tak mnohdy složitou provázanost jejich vzniku, proměn i distribuce. Pragmatické 
příčiny vedoucí ke změně pracovního názvu pozdního Sabinova románu Z nedávných 
časů, který vycházel anonymně po sešitech na pokračování v nakladatelství Aloise 
Hynka roku 1875 s titulem Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba a podtitulem Původní 
román z nejnovějších časů, osvětlil spisovatel sám v dopisu zeti Emanuelu Vávrovi z 12. 
listopadu 1875 nabízeje mu zaslání jednoho výtisku, čímž nejen potvrdil své autorství, 
ale lze se i domnívat, že mu na díle, respektive jeho obsahu záleželo. J. Thon a v ohlase 
na jeho závěry i Miroslava Tučková, která se v dizertační práci (1946) jediná romá-
nem zabývala podrobněji, ovšem zdůrazňovali především Sabinovu finanční moti-
vaci a odkazem na nakladatelův komerční záměr produkovat rychle a levně masově 
konzumované „senzační“ čtivo predikovali i brakovost Sabinova románu.

Toto hodnotící zařazení čtenářsky zcela a literární vědou téměř zapomenutého 
románu se pokusil radikálně změnit Michal Charypar ve své sabinovské monografii 
(2010), zaměřené především intertextuálně a interpretačně. Ve spolupráci s Lenkou 
Kusákovou loni dokončil i ediční úpravu samotného textu k novodobému vydání. 
Tak byla v říjnu roku 2013 (u příležitosti dvoustého výročí narození Karla Sabiny) 
uvedena první moderní edice románu Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba, poprvé 
i se jménem autora. V knihkupectvích i knihovnách je to svazek nepřehlédnutelný, 
jednak díky nadstandardním rozměrům, do nichž se podařilo stlačit původních 1535 
stran osmerkového formátu, jednak černo-červenou obálkou Pavla Růta, která izolo-
vanými kolážovými výseky a vertikálním rozložením odkazuje k námětu a kompo-
zici příběhu i sociálnímu rozvrstvení jeho protagonistů. Vnitřní grafický doprovod 
se soustřeďuje jednak k autorovi (portrét Karla Sabiny následovaný jeho dobovou 
karikaturou v roli odsouzeného zrádce národa — problematika udavačství je ostatně 
neustále tematizována v samotném románu i v komentářích k němu, ne-li přímo, pak 
alespoň latentně), jednak ilustruje výklad geneze textu (komparace titulních a úvod-
ních stran variant vydání a přetisk dvou původních litografií z pozdějšího patisku — 
škoda, že se nevešla i ta třetí…).

Každý z editorů vybavil svazek vlastním rozsáhlým úvodním komentářem. M. 
Charypar shrnuje především dosavadní poznatky o vzniku a proměnách textu, zva-


