TISKOVÁ ZPRÁVA: Nové kritické vydání Máje
Karla Hynka Máchy
Praha 7 . 1 0. 2019 – Po šedesáti letech od posledního akademického v ydání nejznámější básně
české moderní poezie, Máje Karla Hy nka Máchy, nedávno vyšla její nová edice, kterou k v y dání
připravil tý m literárních historiků a editorů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Kniha
v y daná v e spolupráci s nakladatelstvím Akropolis v knižnici Kritická hybridní edice přináší
knižní čtenářské vydání textu s doprovodným komentářem a současně novou digitální
v ědeckou edici na příbalovém DV D, jejíž součástí je kompletní obrazový a textový materiál
a další v ědecký aparát v ztahující se ke v zniku Máje.

● Nov á edice Máje v znikla na základě rozsáhlého badatelského v ýzkumu,
který prověřil autorství dochovaných pramenů (písmozna lecký a chemický
v ý zkum),
● digitální edice zpřístupňuje digitalizované prameny Máchova Máje,
v četně unikátního dochovaného kompletního autorského rukopisu,
● digitální edice nabízí databázi v šech knižních českojazyčných
a překladových vydání Máje,
● edice obsahuje transkripce rukopisů, různočtení, vysvětlivkový aparát,
bohaté ediční komentáře atd.

Karel Hynek Mácha: Máj, edd. Michal Chary par, Jiří Flaišman, Michal Kosák. Praha, Ústav pro
českou literaturu AV ČR, v . v . i. – Akropolis 2019. 1 48 stran + přílohové DV D s digitální v ědeckou
edicí.
Nov ou edici Máje provází odborná knižní monografie:
Michal Chary par: Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy . Praha, Ústav pro českou literaturu
AV ČR, v . v . i. – Akropolis 2018. 168 stran.
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O projektu
Na počátku nové vydavatelské iniciativy byla možnost po mnoha desetiletích prozkoumat
a reprodukovat rukopis Máje, který je trv ale v soukromém majetku. Tento rukopis neměly
k dispozici generace máchovských badatelů, a tak neby lo ani možné důkladně ověřit hypotézy
o jeho autorství. Příslib dědiců rukopisu Máchova Máje tedy otevřel cestu ke zjištění autenticity
tohoto Máchova rukopisu, na něž pak nav ázal detailní průzkum znění zapsaného tex tu (v četně
škrtů) a následně další revize faktů historie textu (např. otázka cenzury Máje nebo stanov ení
hy potéz o účelu pořízení manuskriptu). S úkolem v ydat Máchův Máj v nov é kritické edici byl zase
spojen průzkum v ydavatelské historie a různý ch edičních přístupů.
V ý sledkem těchto a dalších v ýzkumů podpořených také grantem GA ČR je v y dání Máje v Kritické
hy bridní edici (KHE). Obsahem knižního čtenářského v y dání je prav opisně modernizov aný
tex t, který doprov ází aparát zaměřený na dnešního čtenáře. V digitální v ědecké edici přináší
nov ý sv azek KHE nejen kv alitní faksimile rukopisu, který byl poprvé a naposledy z originálu
reprodukován v roce 1916, a digitální kopie dalších důležitých pramenů, ale také nově pořízené
přepisy těchto pramenů, aparát a nakonec také v ědeckou edici Máje. Součástí digitální aplikace je
též aktualizov aná databáze dosav adních tištěný ch v y dání Máje, zahrnující ny ní takřka 400
položek v četně překladů Máje do v íce než dv aceti cizích jazy ků. Další dokumentac e k historii
v zniku Máje, osudům básníka a údaje o další v y dav atelské historii jsou přehledně soustředěny
na časov é ose.
Pro nov ou edici by la také kompletně inov ov ána digitální platforma KHE. Změnou prošla
architektura edice, doplněny by ly další funkce, zásadně inov ov án by l způsob zobrazení kopií
rukopisů i metody použité pro transkripci manuskriptů. Kódov ání tex tu je ny ní realizov áno
v mezinárodním standardu TEI P5.

Ediční a tex tologický výzkum k této edici shrnuje monografie Michala
Chary para Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy. Představuje
podrobně jednotlivé textové prameny Máje a přináší nov é informace
zejména o rukopisu Máje a o Máchov ě tzv . V ýkladu Máje. Mimoto na
základě nov ých poznatků rekonstruuje vznik Máchovy básně, tiskový proces
v četně cenzury prvního vydání (1836) a mapuje pozdější ediční historii Máje
do dnešních dob.
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Kritická hy bridní edice se zaměřuje na v y dávání textů novočeské literatury. Spojuje
knižní čtenářské vydání kriticky ověřeného textu a v ědeckou elektronickou edici
na přiloženém DV D. Ta obsahuje v eškeré dochované tištěné i netištěné, dokončené
i neúplné v erze textů (rukopisy jsou k dispozici též jako faksimile i jako transkripce),
doplněné edičním aparátem, jenž zahrnuje i tzv . sy noptický záznam v ariant. Zpřístupňuje
(jako v případě F. Gellnera a K. Hlav áčka) buď kompletní autorovo textové dílo, včetně
korespondence, reprodukcí výtvarného díla, výběru ze sekundární literatury a dalšího
tex tového i obrazového materiálu, nebo jen jedno vybrané dílo, které má složitou textovou
historii (jako v případě právě vycházejícího Máje K. H. Máchy či již staršího vydání Slezských
písní Petra Bezruče nebo chystané Kytice K. J. Erbena).

Kontakt:
Mgr. Olga Sedílkov á (propagace), e-mail: sedilkova@ucl.cas.cz, tel.: 7 34 1 88 005
Mgr. Michal Chary par, Ph.D., e-mail: charypar@ucl.cas.cz, tel.: 7 20 662 310
Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D., e-mail: flaisman@ucl.cas.cz, tel.: 607 251 7 07
Mgr. Michal Kosák, Ph.D., e-mail: kosak@ucl.cas.cz, tel.: 7 24 07 0 430
Mgr. Filip Tomáš (nakladatel), e-mail: filiptomas@akropolis.info, tel.: 7 74 626 097
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