
(1917) a označenou v kniŽním vydání podtitulem ,,PŤednáška, prosinec
Textoqim zněním článkri ostatních se tťetí vydání neliší od druhého.

Čtvrté vydání, nezměněnf otisk vydání tňetího, vyšlo r. 1922, opět jako
Spťsri .F.. X. Šaldg v Uníi. Je to poslední vydán1 zaživota autorova.

i'áÍ,é vydání qlšIo jako III. sv. DíIa tr,' X. Šcild'g v Melantrichu péčí B. FučÍka;
je doprovozeno r'ydavatelskou poznámkotr, která je charakterisuje jako ,,nezměně-
n pŤetisk vydání tÍetÍho až na pravopisné ripravy, prováděné ve shodě s ostatním
dÍlem... Ve skutečnosti je však text tohoto vydání r'e srovnánl s vydánÍm tŤetím
zrněněn netoliko menšími zásahy protektorátní cerrstrry, ale také zásahy vydavatel.
sk$mi' tfkajícími se veďe pravopisu i morfologie (jich-jejich), lexika (skorem.skoro,
ďe-poďe atp.) a syntaxe (změrry slovesn1ich vazeb, vkládánl spojky ,,a.. atp.).

Naše vydání' které vychází jako I. sv. Souboru d.íIa F. X. Šatd'g,v celkovém poŤadí
šes{é, vrací se k tcxtu vydání čtvrtého, poslednÍho, vyšIého za života autorova'
jehož text pŤejímá beze změn jazykovj.ch a stylistict' ch. opraveny jen nesporné
tiskové chyby a pravopisně je text pŤepisován podle Pravidel českého pravopisu
z t. 1910. PrivodnÍ kvantita samohlásek ponechána však i tam, k<le se autor rozcházÍ
s dnešnÍ pravopisnou normou. Interpunkce doplněna jcn v takovlch pŤÍpadech,
kde šlo u autora o vynechání čárky v neshodě s gramatici{y uzákoněnfm pravidlem
(na pŤ. pÍed zájmenem,,kter;i.., pŤed větou vloženou a po ní atp.). Na někoiika nrís-
tech bylo pŤi rekonstrukci autorova záměru vodítkem zněnl vydání prvního (na pÍ.
na str. 54 restituováno slovo ,,smysl.. mlsto chybného zněni ,'mysl.., které je ve
všecb vydáních pozdějších; na str. 161 obnoveno vzhledem k celkovému smyslu
věty znění,,volního umění.. místo znění,,volného umění.. atd.).
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