
Ediční zpráva

Básnické tvorYení je součástí literárně umělecké dráhy Šaldovy v celém jejíIn časovém
prťrběhu: pnní básně spoluvytváŤejí její počáteční podobu. poslední poclrázejí z doby
krátce pŤed autolovou snrrtí. Celkově pievažuje vysoko p&r'odní \.rika. rrepočetné jsou
pieklady a aktuální satirické epigramy. Básně jistě vznikaly v souvislosti s obecnj'm v;i.
vojov!'m směŤováním naší poezie a s oh|eclern na své umístění a fungor.ání v nětrr' tn'ale
však byly pr.o samotnéIro autor:a také nástrojern sebereflexe a sebepoznávání; jejiclr clr.tr-
lrotrr1írn. nikoli však nepodstatrrfm rikolem zŤejrně bylo frrngor.at též jakoby osobit{' autoko-
munikát _ měl1'z básníkova bytí nejen vycházeI. ale také v něm plynule Iral*at sr'rlj snr1'sl
a adresnost. V tom clrceme nrimo jiné spatiovat i jednrr pĚíčinu toho. že Salda se sví'm
básnick'Ým tvoiením viditelně nesnrěŤoval k jeho dílčímu uzavírání. pňelrlížení a slrrnování
v podollě básnickj.ch knih' Vydal pouze jedIru. Strorn bolesti (1920)' která je sv;fm mo-
notenratickj'm obsalrenr, reakcí na smrt Rťrženy Svobodové. ostŤe olrraničenfm. jakoby
pňíležitostn!.'m poetick!''m celkern. Konečnou redakcí textu se Salda ričastrril na LiÍkově
bibliofilskénr vydání své starší básně Selskf svatj-Yáclav (1925) a nejspíš se podí|el i na
sestavení sešitku Verše (t935)' kterÍ obsahuje šest již clŤíve publikovanyj'ch básní a jeclnu
novou a kterj' vydal Kmen jako pŤíležitostnf tisk pro Írčastníky Saldov'v piednášky. Sám
básník sice uváděl proponovanf titul své poezie Kniha chval (resp. Kniha ..Clrva|..), ale
z toho není zÍejné' zda rnělo jít o sámostatllou sbírku. rrebo o jeden oclclíl v clrt'starrénr
autorskénr v!'boru z poezie pro Ťadu spisťr r' Melantrichu. Pro toto konečné vfběrové shmutí
Salda por'rze vykonával v 30. letech pŤípravy (asi nepiíliš soustavné). Co z nich pozústalo'
použil B. Fučík, kclyž zanrfšlenou finální sbírku posmrtně realizoval knilrou Nova et vetera
(Dílo E. X- Saldy. sv. 7. l93B). Je to ediční počin velice citlivj.ve vfběru. zac|rycuje vše
podstatné pro tematickou i vfrazovou rozlolru Saldova básnění v celém jelro lristorickérn
vj'voji a nrá také vzlrledem k tehdejší v"vdar'atelské pr.axi neobvyklÝ sm1'sl pro autorskou
autentičnost básnickélro textu. Dodnes fungují Nova et vetera jako spolehliv ' Iepr.ezentant
celku Šaldov'v poezie; pozdější antologie M. Čer.l'enk1' (Niké bezkĚícllá. l9B2, pod kr1cím
jnrérrenr J. Adama) má naproti tomu akcentovat. co z časově odlehlého Sa|dy básníka mťrže
bí't nadále pňijínráno jako unrělecky aktuální a esieticky púsobivé.

Na rozdíl od těchto dvou vfbon1 je pňítomná kniha prr'nírn souborn1fnr v1.clárríIn všelro.
co v této chvíli z Šaldovy poezie známe, tj ' co se podaiilo slrledat z jejích otiskťr a rukopisťr;
stranou ztistalo pouze jedno drrbiunr a nepatrnf počet rukopisnfch z1omkŮ nebo skic. Vedle
slrrornáždění textovfclr pramenri si dala edice za rikol také zjistit a popsat vfvojov!'pohyb
jerlnotlir..y.'ch skladeb a r'ribec je textologicky prověiit. Jenonr po této strárrce nrá char.akter
kr.itického vydání. Uskutečrrit lro v plrré šíŤi i na rovině komentáíové není dosud možné
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44B vzhledem k zatím nedostateěnéInu shromáždění relevantních informačních dat. zeiména
írdajri z šaldovské biografie (v nejširším smyslu slova). potÍebnfch i vzhledem k zmín8nému
zvláštnírnu postavení poezie v obr'odu básrríkovy osobnosti a existence.

UspoĚádáIrí knilry pŤihlíží pouze k markantním a jednoznačn;y/'m objektivním danostem.
oddělujeme pŮvodní tr'orbu od pŤekladové. básrrě Šaldou zveŤejněné od dochovanfch jen
v nrkopiseclr (popň. vydanfch pak až posmrtně) a v básních publikovanf'ch vytváňíme
separátní pododclíly z epigramťr a sbírky Strom bolesti. I když víme. že o zveŤejnění básně
rrerozhodova] vžcl1, sám atrtor (napŤ. básně pro Zápisník leckdy vybíral z Šaldovfch starších
rukopisú nakladatei o. Cirgal)' nemohli jsnre zvolit jiné kritérium pro poňadí našich otiskú.
než je cloba uveÍejr-rění (ojediněle je to proní z r,íce uveŤejnění). U rukopisú se iídínre
cloloženou nebo piedpokládanou dobou vzniku. nevelkf oddíl pŤekladú je sv.fIn uspoÍádá-
ním pro pí-ehlednost orientován k osobnostem pŤekláclan;fch básníkŮ a jejich národnosti
i lristorické posloupnosti (čímž se nahodile také dosta]i do popŤedí autoŤi pňekladatelsky
více frekventovaní a pňeklady tiskem zveŤejněné). Pokud není uvedeno jinak. tiskneme bás-
ně podle jejich (většinou jediné) podoby tiskové. resp. rukopisné; další pietisky (extolo-
gicky rnnolrdy irelevantní) zaznamenávánle. pokud jsou z Šaldova života. dobové picklady
Saldov,Ých básní do cizích jazykri ani neevidujenre. Dochované rukopisy básni publikova-
n!'ch registrujeme pro kritiku textu a prc obrazjeho polrybu. Fučíkovo vydání Nova et vetera
nrohlo pracovat i s rukopisy dnes nezvěstnf'mi a obsahujícími Šaldovy poslední textové
Úpravy; je nám směrodatné potud, pokud tyto ar:torské ripravy jmenovitě r-rvádí. Protože je
signování básní v tisku neproblematické. rcgistrujeme jen podpisy pseudonymem.

První povinností v editorské práci s jazykem vžily je unifikovat v žádoucí a možné míŤe
grafickou (pravopisnou) podobrr celku. S názorem. že jakÝkoli zásah do pravopisrré formy
textu je vždy možrr!'m zásalrem clo jeho vy/.znanrotvornfclr potencí. protože koneckoncri
postilruje eventuální korrotované vfpovědi. nemťržeme souh]asit. Víme totiž. že jednak jsou
konotace prvoŤadě závislé na danostech recepce (na nrístě, času. kulirrňe a čterráŤově
osobr-rosti) a r'clrisledku tolro velice polryblivé, píípad od pffpadu rozličné v své vfpovědi.
a jednak že je jejich specificky sdělovan;í. obsalr r'ždy hodnotovf, tedy opět dirigovan;y/' l,íce
recepcí než intenrí iniciativou textu. Hlásíme se k jedné z lr]avních tezí české textologie,
že se do části pravopisnfclr likazŮ nepromítají vlastní danosti jazykové struktury a žě je
yo'ž1o s touto jazykově a vfznanrotvortrě irelevantní vrstvou pravopisu a grafiky pohybovat.
V Sa]dově poezii' která se vždy olrlížela na panující ortogr.afické zvykloiti. a kteráieclyje
za jedno pfilstoletí svého vznikání po této stránce značně rozrúzněna. je takovéto vnějškové
a íormá]ní sjednocení nutné už vzh|edem k prinrárnímu graficky vizuálnímu poi.adk,'.
Pozadím našeho uvažování o pravopisné unifikaci je pro nás poslední vydání Pravidel
českého pmvopisu (1993). a kde tato norma pňipouští dublety, orientujeme se k těm. jejiclrž
podobu lze považovat zahéžnější a více lž zdomácnělou a které isou stylistickv neutrální.

Velk;fm blokem postiženfm ítpravou prar'opisu jsou slol,a piejatá. Šaldova gr.afika se tu
er'identně vyr'íjí snrěrem ke zčešťování a naše zavádění dnešnílro pravopisu do celého
souboru básní je pak v souladu s tímto vnitŤním v 'vojovfm pohybem. Nejnápaclnější jsou
pravy tam, kde se české psaní riplně vyváza|o z dÍívější závislosti na ortografii privoclní.

ho jazyka' jako je to napŤ. ve s|ovech gri;eta, iltl'ze, kadril, kolosi, krémy, íetargickj,, ma-
dam, parfémy, D ry,tmu, splín, tragéd,ie, žurnál (nísto staršího i Šaldora p,i:itta'. iluse,
quadrille. kolossi. crém1.. lethargickÝ, madame. parfum1.. u rhytmu. spleen, ta{oed.ie. journal.
Píšeme -z. místo -s. (event. s délkou sousední samohlásky) ve slovech apoieíza, izyl, bat-
zamicky vonnf,, bazaltouj,, cézara, u extázích,fantazmatem, improuizace, kataklyzma, ml:rÓz-
ní, neruÓzni, uáza, uirtuÓzní, ubionfi' aj. Délku samolrlásky zavádíme nebo ponecháváme ve

s|'ovech aréna, bábel, bakchanál, beduín, efeb, fata mnrgána, génifl, s grticií, cherubí.
ni, chiméry, m.6dní, monot6nní, myriáda, promená'd,a, rébus' r6ba, saturná,lie, sirény, suue-
rénní, bez teatráltnsti' titán, tymiánu apocl.. a na krátkfch samohláskách nic neměníme
napĚ. in amfora, aneman pár, balon. dva citron1,, fantom, u chitonu, magnolie, na periferii,
semafor, sezona. Dá|e píšeme: agon, architráu, asfodel, dryáda, éter, éterrui r že, féerická
rosa, gejzíry. k cbráml jínickému, manžety, meruidry, palestra. kť e panteíí, témbrem, nac!
t jí.Ceskémvpr.avopisusenesnažímepŤizpúsobovatslova.kteránepociéujemejakoběžnou
součást českéIro slovního fonclu (napi: d propos, acholon' emm'eleia, népenthes, vašimi
traghetty) a zcela ojerliněle vybočujeme z pmktikovanfch zásad, když musíme respektovat
rytmus verše (Iilje) nebo odkaz na slovní hÍíčku (šance : hradby X šarue : vylrlídka na
ťrspěch).

Projednotnf tizus v psaní antick;Íchjmen vlastních se nám ukázaljako vhodny.'pŤíslušnf
seznam v Pravidlech a jelro principr'. Jsme pŤitom většinou v souladu se zvyklostmi
Saldov!'mi. zvláště když pŤi dubletách volíme psaní méně pŤizpŮsobené české vfslovnosti.
Píšeme ted1: Achilles, Aias, Ares, Atropos, Caesar, Cerbera, o Dionfsoui, Elysium, Erinyí,
Corgory,pŤílbice. Cr cie, H6ry,, Hymen, Kotho, Kythairon, Lykorida, Lykori"s, od' Maratho-
nu, Neptun, |.nth okeanu, Pallad,o má, Parthernn, Phoebus, Platon, Proserpina, Thetis,
Triton apod. od Pravidel se uclrylujeme pouze tím, že píšeme dlouhé á ve jménechAfrod,ité,
Léthé, Niké.

Níeclranicky pÍijímáme současnou pravopisnou normrr pro rozlišování i - y, ně - mně,
ji - jí atd,. a pr.o Stanovení hranic slov v písmu; jde jen o malí. počet oprav. poměrně
rrejčastěji zasalrujente u pŤíslol'ečn,Ých spŤežek. Naproti tomu se distancujeme ocl zvyklosti
i v našich dŤívějších edicích obvyklé" od totální likvidace genitivní pŤedložky s (se) ve
prospěch univeráIního z (ze), Roz|išování mezi rrimi" které bylo pro jazyk Saldovy doby
béžné a v podstatě se stále Ťídilo staršími poučeními Gebaueroqfrni" zachováváme. i když
se zdá, že užití rozdílné pÍedložky asi už telrdy neneslo s sebou ve všeclr piípadech také
zŤe-telrrf rozdíl vfznanrovf', a b1la to tedy pouhá ortografická zlyklost. Nasvědčuje tomu
v Saldovfch básních 14 píípadfi. kdy je v rozporu s vysoko pŤevažujícírn rizem užito
piedložky ; (ze) tam. kde je jinak s (se) . a jeden pr-ípad opačnf. Tato n sta vedeme k shodě
s ostatními. Je to v básních: Letní noc, v. 6; Chvála žebrákfi, v. 13; Stromu svobod}'. v. 16;
Mezi tmou a ťrsvitem. v. 2I; Mně stesk|o se.... v. 12; Krajina ve vysokfch polohách duše"
v. 7; Prorok zpronevěŤil!'" v' 13; Star'j.mužzpívá, v. I; Dnes a tehd1'. v. 14; Niké bezkŤíd]á
3. v. 13; Niké bezkiídlá B. v. 16; Vinobraní. v' l0; obrozenélro. osvobozeného světa
básníŤko.... v. 10; PiedjaĚí. v. I; _ Z plamenťr zdv|ženj, 2, v. 3.

Diferencovaně se chovánre k píedponám s-, se-' z-' ze.' pfihlížejíce zejména k voka]izaci
a k v'í'slovnosti psaného. Rozcházíme se s dnešním pravopisem. když ponecháváme dobové
suadl!, saadtnuti a se-, z-, ze- v poměmě poě,etnémzesou;j se (ponechali jsme i jediné sesrqí
se) a v unikátrrích sestará, setlít' zežehlj, zžehá. Dá|e setrváváme u Saldova psaní s., se-. kde
se slloduje se současnou pravopisnou normou (seclzlělo, schuátí, skropila, stáPěti, strhané')"
a pro soulad s ní zar'ádírne J. Inísto púvodnílro z- (sbírá, sdírá hnis, shnilou, shoíely
sklenula) a obclobně a častěji o-- místo pfivodního s- (zd,rané té|o, zháší, zhíeje se, zchromí,
zchxiutí se vysoko, zkruší, zpijí se, zpilj,, zpití, zpleněnírn, ziítí se, zsinal.j., zšed'lé, ztichne, ztlíuá,
ztonulj,ch lodí). S tírn sanroziejmě souvisí kladení s. místo ss- (sáti, píi:tit, uysálo; sedl,!,
sutiny, sutlíy) a az- místo z- (azbuzenj,, uzkuétá, uzkuetlj:ch, uzpurněji apod.).

V nejstarších básních se objevují jmenné tvary Íem. bolesť, crnsť, Lidskosť, propasi.
PŤijírnáme HavránkŮv vfklad. že tato grafika tehdy už nepoukazuje na obecnou tnluvní
podobu. n!'brž je jen ustr.nulou písemnou zvyklostí, a vesměs tu zavádíme -r (l'četně psaní
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450 ctnost).Uchováváme však tvarynepamět, pamět, snět (které se vyskytují i v pozdější Šetclově
poezii) a jediné {nejspíš tiskově chybné) zďt pÍepisujeme na zášť.

Zhusta se v Šaldol''í'clr básních setkár,áme _ i"t. lut.o v mnolra starších i rrovějších
literámích dílech _ se zvláštnostni v hláskové kvarrtitě (dosáhá, Iehínkí._ IehynkÝm. do
nižin. píilba _ pííll:ire. sAytal. slúj. spo1r? jtlou. r srazném ryktl. stéid _,a,ten'al.ita,.o,.
užásla a mnoho dalšíclr). NÍirnoto jsou tam dnes neobvyklé jmenné tvan (oř podsvětném
kataklyzmě, u kláuesech, kr 'pěji rosnou' mrakúu, MytbekŮ' : Myslbekiir', za podzimi.
k podzimi' teče pomali, n? piídě (lod1), Ťíčn! písek" slznějši, uarhann! zpěv. k ztisnibť1m aj.)
nebo rreběžné lexikální jednotky (napí.. bezrad,!' v pokoji hotelném,.mhami, paže ptiié,
pohrda. pak.raz, se všecko mění.slizil sekal'slouchají' dechzhrdy, zplošenímvseho). Jistu
9e{ 

nutn9 piipomínat. že l'šeclrny takovéto írkazy uchovávánie. jelikoz jsou pro.;evem
Saldova icliolektu. PrYipomeiime r'šak. že takto vybar,,ené tvarosloví u 

"lou'ik 
zpomalují

recepci básně. retardují vnírnání textu, na čemž se u Šalcly poclstatně poclílejí t;ké ko;.
strukce věty a verše. siovosled fnrenovitě upozoriíujeme na umístění rczvíjejících členťr)
a interpungování. Nepovažujenre tento jev ani za nepodstatnou rralrodilost. uni 'u pouhí
pocit čterráŤe časově už l'zdáleného orl vzniku básní. VímeJi, že estetick.í obiekt (kttŇ se
pŤi čtení ustavuje ve vnínratelově rnysli) je zjedné str.an1.utr'áŤen textem bas'o a', clíne
strany čtenáŤskou konkretizací, potom jestliže je recípování textenr zpomalováno- zv1.raz.
iiuje se pozice textu" požadr-rje se. ab1' ho čtená pŤednostně a v autentické poclobě bral
v potaz pii své kreaci estetického objektu' Není vy]oučeno - že záměrně zpomalované
vnínání textu spojené s akcerrtací jeho role a dŤíve už ztnítlěná kvaziautokonrulikativní
frrnkce básrrí spolu nějak sor'rvisejí. Jisté je. že musínre vést ecliční pŤípravu tak. ab1,clrorn
se nedotkli ničelro. co rnfiže recepční retardaci sloužit. Šalcla *a oso]lite irrterpungovárrí"
které se nejzietelněji projer'rrje vysokou frekvencí dvojtečky a někcle Irápacln 'nr ontezová-
ním v kladení čárk1'; napŤ. slrodné acijektivní pŤívlastki, postpozitivní mnolrdv nejsou
čárkami oclclělován1',-nabjvajíce tak vlastnosti postuprrélro rozvíjení atribrrovanycl.r kvaiit
(což se jinak zprar'idla ryja<lŤuje pŤívlastky v prepozici). Do užíválrí clvojteček jsme taklYka
nezasalrovali, čárku jsnre dopliiovali povětšinou pouze v barrálně nutn!'cir piípadech (napŤ.
prYed poclŤadicí spojkou) a oclstraiiovali ji tam. kde vskutku byla narlbytečnj (pi.ed eviclentně
slučovací spojkou" mezi interjekčnínl Ó a vokativem či inrperative. upo.lj.

Majuskule. které psárr1. na počátku zájmen osobr-rích a piil,lastřovácích jsou vfrazem
zvláštní írcty a lrodnoty (Ty, on, Txfij' Jeho...), ponecháváme a pŤi rozkoiísanénr užití
velkého a malél-ro písnrerra uvnitŤ jeclné básně zavááíme jeclrrotu poďe pňevažující frekveIr.
ce (a na tento zásah pak upozot.iiujeme v jnrenovité poznáInte k áané básni). Pouze
ojedinělé Suri7 vesměs měnínte na sr.r?j. Píše-rne jenom s minuskulí málokcly se vl.skytující
zájmeno boží" avšak beze zrněny zťrstává Šaldorc Bú,h _ b h' jelikož rozdilné p",ni .1"zpravidla spojeno s r.ozc|ílem obsalrovÝrn 1s nlajuskulí psán Bťrh kŤeséanskí). ŠetŤínre i pií
pady (vyskytující se porrejvíce v počátčích Šaldova báinění). kclv maiuskule rr apelativ rrrá
ryjat lÍovat p i .er od daného 1rojnru do s1 l Irbol ické rovin1. ax io logicŘy ho por znášet rre l lo. i inak
ozvláštĚovat. Jak je běžné. zavádíme formální jednotu tvpogra"fi"kou (kurzíva pňi akcentaci
slova ve verši. číslování ocldílťr arabsk!'mi číslicerni apoj.). avšak n"*ší'1" sjíše ojedirrělé
graficky zdobné uspoi.ádání str.ofy (ponejvíce posouvání suclj'.ch veršťr doprava v čtvŤveršové
sh.ofě). Nevíme sice, co vÝznamotvornélro nl že tato sazba s sebou nést. a musíIne i pŤed-

|*lÍť,.'že 
ji.leckdy neurčil autor' nfbrž grafik v časopisu. ale berenle rra ni ohlecl. prctože

ji Salda v sv;fch kritikách pojímal jako kaz závažnj. rÁbo pŤíznačnf pro dané básnické clílo
(viz napi. v Zápisníku 5 rra str. 3I3).

V následujících bibliografickfch a textologickfch zprávách o jednotlivfch básních 451

uživ álne zvláštníclr zkratek:

rXŠ _ F. X. Šalda

L{ PNP - Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze

NEV - F. X. Šalda: Nova et vetera, ed. B. Fučík, Praha I93B

ša|Záp - Šaldúv Zápisník

BÁsNĚ PUBLIK}VANÉ

9: Letní ttoc-Lumir 13' IBB5' č. 16, str. 255, 116.
IO: Niké. Lurnír 14" 1886. č.28. str.443' I/ l0.
|": Řecké uáze. L:umír 14' 1886, č. 28. str. 443, Il10.
12: V cirku. Lumír 14. 1886, ě. 28, str.444, IlI0.
13: Sonet. Lumír 14. }886' ě. 36" str.565,20lI2.
14: Dialoe. Česká Thalia }' lBB7, č. 7, str. II7, Il4.
15: Akt korned,ie. Česká Thalia t, 1BB7, č. 1]. str. 176, 116.
16: Potlesk. Česká Thalia i' lB87' č. Il' str. 176, |16.
L7: Fraška. Česká Thalia I. 1BB7, č. II, str. 176, 116.
|8: Píse , suatodušní. Slavnostní list v upomínku na zábavy poŤádané na ostrovech

Žofínském, Stňeleckém a Židovském pražskfmi odbory matičními' Měšéalsk.u

a Uměleckou besedou l .. .l 2. a 3. ěervence }B87" str. 7. Rkp.: a l,A PNP' fond FXS,

r l. 1r,B x 2l cm' autograf FxŠ (?); á lÁ PNR fond A. Klášterskj', 1-l. I7 x 21 cm,

opi. .uko.. A. KláštersĚého s tit. Dvě písně svatodušní, od Fr. X. Saldv (púvorlně

uvedené autorovo jméno začerněno do nečitelnosti); zdejší báseĎ označena II, jako

I báseĚ zcle s tit. Svatodušní (str. 25). Rkp. a zcela shodnf s textem tisku, v á jsou

nepodstatné rozc|íly v psaní velkfch pís.án. ' interpunkci a ojediněle v slovosledu
(v. 6: jdu jím / jím jdu).

19. šon"tj, litntho"spltiu il. No p,o-"nádě _ 2. Vzpomíniia). Paleček t5. lBB7' ě. 28

(770), str. 23I, Bl7.
V b. Na promenádě. v. 14. píšeme: studujete (m. čos. studujeme).

2l: AnticA.á tragédie t l l j i  Ceorgáuu). Česká Thal ia I. IBB7. ě. 19. str: 2B9. | l l0

Ilja Georgov - pseud. básníka Antonína Sovy.
22: Duě ma,Ěy Q. Aias - 2. Harnlet). Česká Tlralia r, lBB7, č. 19. str. 2B9' Ulo.
24: Večerní. Světozor 2l' rBB7, č. 52 (1065). str' 826_827, IB/Il.
25: Suatod,ušní. Světozor 2l. 1BB7, č. 52 (1065), str. B27, iB/Il. Rkp.: LA PNP, fond

A. Klášterského, opis r.ukou A. Klášterského _ popis viz zde u koment. k Písni

svatoc|ušní. Rozdíl nrezi tiskem / rkp. ve v. B: A duše réžkél A smutné duše.

26.. oblaka ue dne (T... B'..). Světozor 22, IBBB, č. B (}073), str: lIB' ]3/I.

27: Pod'stata žitota (Rond6). Světozor 22, IBBB, ě. B (1073). str. 1IB' l3/1.

28: Naposkd! Česká Tlralia 2, 1BBB' ě. 2, str. 29 /in Fejeton/. 15/I.
Spojer'í 2. a 3. stroíy do jedné v čas. považujeme za clrybu vyvolanou nedostatkem

místa a odstraĚujeme.
29: SkŤeky. Česká Thalia 2' IBBB, č. 7. str. 104_105 /in Fejetoď' I/4.

30: Emtneleia. Lumír I6. 1BBB, č. 14. str. 162, lo/5._ K tilulu básně se vztahuje pozn.

pocl čarou. citát ze spisu Josefa Krále o tanci antickém (Praha }BB4, str..13): ',Staií

iAtt,".,. t.p.20 E. iukianos, de salt.26, Pollux 4,99) rozeznávali.tŤi dnrlry tancri
jramatickfch; v tragéclii tančen tanec vážnj', nehybn!' _ emnleleia. v komedii



452 nevázanÝ a rozpustilÍ lt,ordax, v dramatě satyrskérrr. ve hŤe to veselé. jejíž látka
brávána by-la z kruhu bájí o Dionfsor'i a prťrvoclcích jeho satyreclr, ...sikinnis.,,
Ve v. ]9 píšeme: spí v lrrobce (m, čas. spí lrrobce).

32 :  S . tm fon i e .  Svě to zo r22 .  IBBB .  č .29  ( |Og4) .  s t r . 455 .15 /6 .
Ve r'. B píšeme: jejž (m. čas. jež).

34: Apoteízrl. Sr'ětozor 22. IBBB. č.29 (Iog4\, str. 455. 1516.
Na konec v. 14 (za: zpívá) vkládánre čárku.

35: česká píseti. Literárrrí prémie Umělecké besedy v Praze na rok IBBB. ed. J' Holeček,
Pralra IBBB, str. 9l; pŤetištěno: Právo lidu 43, 1934, č. 2B3' pi.íl. Našim dětenr,
stl.. 20, 2ll2' s tit. Poclzinr. Rozdíly mezi tisky IBBB l 1934 ve v.: 2 rud!,, suchf l
such!', rudf; 4 svist! / svist.; 7 sprchnul / .p"dt.

36: Diuaclelním žtinrúm Petra Jasmína. Lumír ž0. |Bg2. č' 34. str. 40B /in Fejetoď.
l/l2. Sorret. pocházející asi z 1886_1887. je otištěn v anonymní glose. kdyžLumír

]B9j''9bl]"j"j: 
poezii A. Klášterského proti kritice p.xŠ. rrrá tu bir clokladem to|ro.

že FXS ',bí'val někdy také básníkern a osobním piíte|em Ant. KlášierskéI ;;. 6*;J:Petr Jasmín) a takto vyjáClŤil své uznání pro jehá tvorbu. krajně oc|lišné oc1 c|nešního
postoje kritika. V replice Zas|áno TJ'-í.u u Času (Literární list}, 14, I}g2lg3, ě.2,
str: 4l-43. I/t 1B93) potvrdil FXŠ své autorství: ',Sonet p. éláštá..ké-u n"p."í
1sem píed šesti letyjako IB-I9let! čtouěk. Je to zcela baná|ni a prosttYední. naclšením
pÍetékající poem naivníIro a nekritického č|ovíčka. jako je snad všecka nr|ádež ve
znríněném věku... (Viz též FXŠ: Kritické projew l' 

"d. 
J. Pi.to,iu. a E' \bdička.

1949. str .  105 n. .423 a pozn.)
37: Láska osudz- Novina l .  l90B, seš.2. str .  5O_5|.24l| .
40: Písežt ke cti horkého tlne. Novina 1. r90B. seš. 4. str. lOI. 2Bl2 (pocl pseud. Jan

Br.aun). Rkp.: lÁ PNP, fond FXŠ. l 1. 17 x 20,B cnr. autograf FXš. Rozdíly mezi
tiskem / rkp. ve v.: 3 Jednomu / Leckomu; 5 naslouchat / poslouc*rat; 6 hruď tvá /
l i ruď má: 8 tvé / nré: 9 Je r 'ečer.  měsíc / Jde večer a nrěsíe: l0 píše; /  píše':  l2 teď
rád se / se rácl^teď; 2] tak _ pojal / takl Pojal; 32 v poslední a / u siedni, svetle.

42: Beznázxu(MP).Novinar.190B.seš.6.str ,168_169..27l3(poc|pseud.JanBraun).
Ve l'. 13 píšeme pod|e NEV: si svítí (rn. čas. si svítíc).

44: Pííjezd do Prah1,(Paní Rúženě Suobodoué). Novina l, l90B. seš. 1l, str.329-33l.1') tA
48: Vzpomínkazuašeh,o_rodnéhokraje(PaníRúženěSuobod'oué).Novinal. I90B.seš. 13.

str. 399-400" t0/7.
49: Za Detleuem uon Liliencron. Novina 2. IgOg, seš. 17. str. 523-525, l3/B.

Německf básník D. v. L. (lar. |B44\ zemÍe| 2217 lg)og.
52: Tragédie duše (l_2. Památce J. Al). Novina 2, ],gog. seš. 21. str. 645-Ó46. B/l0.
51.. Píseít pŤedjitíní. Novina 2. 1909. seš. 2l. str. 646. B/l0.
55: Na kíižoua,ce. Novina 2" l9og. seš. 2]. str. 646447. Bllo.
56: Píse prosíncouá. Novina 2. 1909. seš. 2|, str. 647. Bl|o.
58: Apostrofa mého-kraje (Myšleru na galeii su. Barbory,na Horách Kutnfch, I-5).

Novina 4. l9r0/I l ,  seš. 2 '  str .  33_35. 2511I l9 l0 '
62: Tíi mosty. Novina 5' l9I2. seš. 9, str.257_258. 2213; pietištěno: sb. Lyrickf rok

1913, ed. E. S..Procházka, Praha l9l3. str. 9l-93. s ieai,,y. r.ozdílem ve v' 24:
bolela (rn. čas. bolely).

64: Píseř trpícího a městě. Novina 5. l9l2. seš. 9. str. 258-'259' 2213.
65: Muka zroitz. Novina 5, |9l2. seš. 9. str. 259_260.2213.

ojedině|é: ty: tvŮj pievádítne na většinové: Ty. Tvrij.

67: Píseít,jitíní. Květy 36' I9l4. ě. 5, str. 5l3_5l4. květen. 453

69: Chuála agonu. Květy 36, -l9l4. č. 5. str. 514-515" květen.

Tiskrrenre's opravami FXŠ r.egistrovan'Ými v NEV, str. 258_259. ve znění / místo

časop. ve v-: 13 míjejíc / míjíc dne; l9 nápověď. podobu jednou sr'é / napovězené.

oodobu; 30 Boha / boha; 31 aby se / aby si; 36 hra bojem / boj hra je; 39 jaklnrsi

" 
.eb" n vržená na zem / s nebe.a roztŤíštěnájím o zem;44 s Bohern / s bohem; 54 ve

tvj'ch / v tvojich.
7l: Selski: suclt! Václau. Venkov 12. 19I7' č. 274, str.2 /in Fejeton/' IB/ll (zi|e značeno

č); pňetištěno: Národní čítarrka. ed. C. Merlrout a B. Něnrec. Praha l9l8_l9l9.

Urn3lecké snahy,. sl,. 131, str. 549_55I (zde značeno AIČ1; dale pÍetištěno: biblio-

filsk-í. tisk B. Lifky v Praze 1929. vyšlo koncem I92B (zde značeno BL) _ r|aj

v tiráži: .,Tento tŤetí, prvrrí samostatnÝ otisk autor prohlédl a opravil... Rkp.: tÁ PNP'

zápisník Duhy a mosty'. celkově 4. báseĚ. autograf FXS; pod texten kresbička kr'ětiny

s květenr dolťr (zde značeno r). Tiskneme ve znění Liíkovy bibliofi|ie (BL); rozdí|y

mezi tínrto zněním a verzenri tiskovfmi č, NC a rukopisnou r ve r'.: l grošovém koni

BL č NČ l totéž m. pria. koni grošovatém r; 2 rousnatj-ch nol-rou BI č NC l totéž m.

pr?,a. o rousnat!'ch nohách r; za u. 4 škrtnut uerš s čabrakou pestrou r; I0 a r pllu. součáx

u.9; |o vinicí Bl č NC l totéž m. púl. nad v.inicí r; lI jíž zraje BL č NC l totéž m.

púu. a již zraje i sládne r; II jíněnf BL č NC l d,odatečně,uepsáno r; 14 moudré Bl.č 
Nč f totéž"m. pria. i moucirj r; 16 kŤesť.ane.'asketo B| č r / kĚesfane asketo NČ;

|7 pú'u. součást t.. 16 r; 19 clrladnfclr BL č NC l dod'atečně rcpsáno r; 26 duše jelro

spanilé BL č h,C l totéž m. pflu' spani|é duše jeho r; 28 zapŤáIrat BL č r l zapŤahat
vČ. 28 buinéI,o b(ka BL r ŇČ t pi,. samsnrij, terš r: 29 círrániti BL-l brániti č \.Č.

pria: a brániti pal brániti r; 29 ho BL NC l jej č r; 32 nároclu BL č NC l totéž nt. pfl,t.

mu r; 36 není zuláštní strofa NC; 36 díky|. BL č NC l totéž rn, pria: diky ti ! r; 39 krŮpěje

rosné BI č NČ l totéž m' pr?u. knlpěji rosnou r; 40 trávě' B!' č NC l trávě; ry 42 p ,u.

součťut u. 41 ri 46 púx. součást u. 45 r;48 zdupaná BL č NC l totéž m.p u. rozclupaná

r; 48 však BL č Ňč l uepsátn posud však op,o,",- na Gak r.' 49 tvojí. BL č NČ l
pfi,u. Ivojí' _ opran;ena na lvojí. - r; 50 PokomÍ/ BL č NC l totéž m. púu. pokorn!'r;.st 

u t. ptali BL l a p|at; č Nč r; Slsestoupáš BL č r l sestoupíš AC; 57 k vychucllé

horečné hrudi BL č NC l totéž m. p u, k r1chudl!'m horečn1fnr plecím r; 60 tŤese se

bolestné BL č r l tŤese se bolestí AC; 6l těm se nejprr'e zjer.íš BL č-NC l totéž m.

2r?u. zjevuješ nejprve těm'se r; 64 prostnjm BL č NC / prostim NC; 65.za stavu

rachotnj'nr dí|em BL č NC l totéž m. pflu. prací za Staveln r;67 je BL č NC_! sej !;
68 uvykl!. BL l uv.vk|é č NC r; 7l ke vsem Bl / ke vsínr č NC r; 72 sládne Bl č NC

l totéž ,i. pfill. tatte r;74 jenž podzimem BL č Nč l totéž m. pfi'u. jejž podzinr r;

75 z|aten: BL l z|atem. _ t uČ ,ito šedivou. plachou jí pad'á BL č/ šedivou placlrtou
jí pa.clá.NČ. šedivou plachou jí padá m. pú,u' je1í padne placlrou r; 77 p.{lbvBl / pŤilbv

č NČ r; 77 hoŤící BL č NC l d'odatečně aep-sátn r; B l staženo BL č NC l totéž m, pflx-

naje staženo r; 84 na hlar'u dračí BI č NC l totéž m. prir,: na dračí lrlavul; BB.hronrfi

BL / hr.onru č NČ r; 89 na poli brázdu BL l brázdu na poli č-NC r; 90 rad|icí BL

č NČ l totéž m. plia. ruchadlem r; 9l plaší: BL l plaší _ č NC r:92 z nraku BL l

z mTkťr č 1VČ r; 95 od pluhu Btr č NC l totéž m. pr1u. odtl9čí r; 96 z:i:a|Ý 
!I: / zsinal.y.'

č NČ,púa. zpéněn!oprauetw na zsina|!r;97 jakBL č NC l jenžr; l02 na kleče lehne

BL č NČ l totéž m. pIir,,. nalehne na pluh r; IO3 za země L-epsá'no a pak škrtnuto zpo(|

něIro r; I04 vúně: Btr / vťrně - č NC r.
?5 :  Chuá l ažeb r ákú ' . L ípa I . 19 l 7 l l 8 ,č .B . s t r . I 13 - I14 ' a s i konec l i s t opadu I9 l 7 .Rkp . :



454 LA PNB fond FXŠ, zápisník Duhy a mosty, celkově 2. báseií. autograf FXŠ; pod
textem: ,,Koncip. a většinou napsáno v Kandlově mlfně. DotvoŤeno v Praze 30. X.
17... Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: 16 krásní / krásni; ]9 A ruce l ]lch rucei 22
zdvihaly l zdvíhaly;3l jejich / jich je; 35 či / neb; 37 penízkem l totéž m,. pfi,a. s
penízkenr; 4I či l neb;60 prstfnek zlat| l totéž rn. pfil. věz vždycky.
Tiskneme s opravami FXS registrovanfmi v NEV, str.259. ve v. l5: tísní (nz. čas.
stíní) a ve v. 19: bezvládné (m,. čas. bezvládně).

78: Vlchod' i ndurat. Venkov 12. I9|7, č.304. Vánoční pŤíloha, str. 3. 25ll2. Rkp.:
LA PNP' fond FXS, zápisník Duhy a mostr'" celkově 3. báseř. autograf FXŠ; pod
textem kresba květiny (s květem nahonr) a tužkou clatace: ",Někdy v I. polovici listop.
l9l7,'. Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: B suchého l totéž m. pr1a. svadlélro; 14 sucha,
/ sucl-ra.; 15 co / Co; 22 moci míít l totéž m, pflx. 6 nroci zemŤít; 22 zač l d'odatečně
uepsáno; 22 vášeíl rozkáže. / vášeii tvá rozkáže!; 23 zraněnénru l zraněnému: ; 25 I

směvy l začírui nouá strofa,;26 6 slunce l totéž m, p u. stíny; 3I sen. / sen.; 32 kruh
/Kruh;32vracísefzwacíse;33chápat: lchápat!;35navázat.kdebylkdyspŤetržen
l totéž m. pú'u. vázat, kde kdys byl pňetržen.
Ve v. 5 píšeme podle rkp.: trině byla ticha hlubirrná (m. čos. tťrně byla tichá lrlubinná).

B0: Krása člněku. Lípa I, I9I7lIB, č,.2I, str. 32l_322. asi konec nora l9lB. Rkp.:
lÁ PNP, fond FXŠ, zápisník Duhy a most1,. celkově l' báserí. autograf rxŠ; poa
textem datace: .,l9. Ťíjna 19l7... Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: J.0 z téc|t l z mfch;
17 zbožné l totéž m. pťlu. zbožná;26 uneseš bouŤi mfch Ías, l je součdstí píed'chozího
uerše; 30 pohas m&j svjt l je součťutí píedchozího uerše; 3)' jímat _ l jímat a;32 nechtěj
mne mít. l je součástí píedchozího uerše; 32 míL l mít!;36 životu, l životu; ; 39 na
věčnost / ve věčnost.

82: Dítěti _ d'ěd'ici. Lípa I, I9|71IB. č. 39. str. 609--610, 2716 tgl8..
85: Za Milanem SteJánikem. Lípa 2. I91Bll9. sešit 32. str. 497498. l5/5 l9r9.

M. R. Stefánik zahynul pŤi havárii svého letad]a 4l5 l9I9; proníclr 5 strof básně je
otištěno v černém rámečku na titulní straně časooisu.

BB: Josefu B' Foerst,roui. Hudba l. Ig]'gl2o' č. 2_4. str. 2I. IBn'2 l9l9 (trojčíslí
časopisu je jubilejním sborníkem k šeclesátinám J. B. F.; nar. 30/l2 lB59).

89: Stromu saobod'y' Máj česk-oslovenskfch socialistň. ed. R. I. x{alf, Pralra 1920" str. l.
Rkp.: lÁ PNP fond FxS, l l. 17 x 20'4 cm.- autograf FXŠ; pod textem šikmo:
.,- Konec. _.', vpravo nahoÍe. snad rukou FXŠ: ",Korektura i s rukopisem budiž
poslána autorovi: Pralra III, Pod Bruskou 3... pŤeškilan1. púv. titul. asi: ..Pozdravení...
Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: Il byl dÍiv l totéž m. pú'u'. dÍív byl; 17 zemsk!.ch
l totéž m, púa. země.

90: A rcc je zde. Lípa 3, 1920" sv. 9_]0. str. 2_3. listopad.
92: Vlaky. Národní ku]tura 2. 1923' č. ]. str. l-4" asi leden.
97: Paní smíchu a saětlo. Národní kultura 2, t923,č.5. str' l37-l38" asi květen.
99: Píed, nocí' Národní kultura 2. 1923, č.9_I0. str. 2B9. asi prosinec.

Ve v. 16 píšeme: vem (m. čas. ven).
I0I: Nouoluni. Iskusstvo Slavjan I. I923l24, č. ]. str.59. asi konec 1923; pŤetištěno:

ŠalZáp l ,  l92Bl2g,č.7"s lr .2) '2,bÍezen1929 (podtextem datace:t922i) .Zdepodle
otisku v SalZáp I. Rozdíly rnezi Ša|Záp l / Iskusstvo Slavjan l ve v.: l bez konce;
/ bez konce.; 2 na krvi / na krvi. ; 7 znovu f znova;9 za prvního rána l za bí|ého
rána; 10 světlo pít / světla pít; 14 ieď děti počaty bft chtějí / chtí děti nové počaty
bí't; l7 prší sině / prší síně; 19 sterfmi kiídly neb / sterfmi novfmi kŤídly či;.26 jsi
/ tvs.

IO3: Píed' Suat!,m Duchern. Kritika I, 1924. č. 3. str- 97_98,5l4.

IO5: Princezně z čturti touární. Kritika l, 1924, č.6_7. str. 2I7_2IB, 1016.

IOi: Ilezi tmnu a tisuitem. Kritika l, 1924, č. 6-7. str. 2IB_2I9,1016.

IO9: Jistota. Tvorba ]. 1925126, č. 5, str: 89_90, 1/l 1926 (pod pseud. A. D. Laš; pod

textem datáce: 1922).

IlI: Tich! podzim. Tr.or'ba ]. 1925126, č.6_7, str. ]04-]05, ÉlI 1926 (pod pseud.

A. D. Laš; pocl textern datace: 1922).

II3: Chráta rotliček. Rrrdé právo B, L927, ě. 43, Literární pŤíloha Dělnická besídka.

str  II] ,  20/2.
ll5: Chuála tanečnice. Tr'orba 2. 1926127, ě. 3, str. 96_98. bÍezen 1927.

lIB: Jížní motiu. Rur|é právo B. 1927, č.55. Literární pŤíloha Dělnická besídka.

str: It], 6/3.
Tiskirenie s opravarrri FXŠ registrovarrÝmi v NEV, str-259, ve r'. I a lI: dumu (rn.

čas. smutek) a ve v. }0: slije je (n. čas. siije se).

719: Večerní Óeseda. Rudé prár'o B. 1927^ č,. }33. Literární pŤíloha Dělnická besídka.

str. [I], 5/6 (pod texten datace: 1927).

L2I: Napinění. Ruáé právo B, Ig27, č. l5I, Literární piílolla Dělnická besídka, str. [l].
2616 (pod. textem datace: 1923).

I22.. Letní ilunourat. Rudé prár'o B,1927. ě. 163. Literárrrí pŤíloha Dělnická besídka,

str. [l], l0/7. NEV str. 262, uvádi: opatieno rrrkopisnou pozrr. 1923.

I24: Z pasiště. Tl'orba 2, 1926127' č. 7. str. 205. í1jen )927-

I25: Cludla majáku. Tvorba 2. 1926127, č. 7, str. 220,í1jen l927. s tit. Na majáku. Zde

titrrl podle opravy FXŠ registrované v NEV str. 259.

126: Z cyilu: Tei zraje čas.., (14). l a 2: Literární svět I, I927l2B. ě. 4" str. l. I71IL

tsži;s a 4: Rozprav1.Avent ina 3,I927l2B, č.6_7" str .65 a 68. pros inec 1927;

5: Kmen 1,1926127, č. 12. str-  2BB. pros inec 1927.,  6: Nová scéna I,I929l30, č- 4,

str'. BB. duben 1930.
Tonruto souboru básní dáváme soulrmnj'. názel-. jak je uvederr u většinv časopiseckfch

otiskú. a seŤazujene je podle postupu uveŤejn8ní. Číslování jednotlir'fch skladeb je

zavedeno až zde. Básrri 2 a i tiskne.e s opravami FXŠ regisirovanfmi v NEV,

str. 259. V básni 2, v. 4. píšeme: snrrti znaky (m. čas. snrrti zvuky), což zíejmé

odpovídá Šaldově opravě. i když to je v NEV opačrrě registr.ováno a také clrybně

v textu provedeno. V básni 3 píšeme ve v. lI: hle (m- čas. tak)' ve v. 15: hrdliččím

srníchem, slyš. se směje (m. čas. se snrěje hrdliččím smíchem), ve v. 16: šťastné (m.

čas. šťastná) a ve l'. 23: do klínu (m. čas. do klína).

I30.. Píestupná stctnice. -Ša|Záp l, I92Bl29, č. l. str' 9. Ťíjen 1928.

I31: Moíská ulaštouka. ŠaiZáp I, I92Bl29,ě.?, str..63" listopad t92B. Rkp.: [,A PNP' fonrl

FxŠ. 11. 2 l .B x29.3 cn. autogr.af  FXŠ" čistopis;  pod textem: , .F.  X.  Salda 1922.. .

Rozdíly rnezi tiskem / r*p' v nadpisu: vlaštor'ka / vlašiovka a ve r'.: B Den. noc jsme

pluli / Mv pluli derr' noc; 14 ty masy / nrasy; I6 v]aštor'ko / vlašéovko; 26 rozmamé

f rozverné.
Ye v.29 píšeme podle.rkp': pod tvfmi (m. čas. pod Tvfnri).

I33: Dú,m na stráni (14). Ša|Záp I, l92\l29, č. 3' str: B7J9. prosirrec 1928. -
136: Bohonosič. Host B. Ig2Bl29' č. 4" str' 73, U| 1929. Rkp.: LA PNP, fond FxS, I l.

lB x 25 cm. autograf FXŠ. čistopis; pod textem datace: .,(1925)... Rozdíl mezi tis-

kem / rbp. ve v. 5: pietížená / pŤetížena.

I37: Jaro u Čichách. Tuo'.b" 4, ]lq/2Ó, č. I, str. 3. I2ll; pŤetištěno: Ša|Záp 2, |929130,

455



456 č- 9. str. 306. květen l930 (pocl textem datace: 1925). Zd,e podle otisku v Ša|Záo"
poďe Tvorby píšeme jen ve v.22: váhá (m. ŠalZáp vallá). Rozdíly mezi otiskem in
Sa|Záp I / Tvorba 4 ve v.: 17 bez jména l beze jména;20 sémě l síně; 2l_22 tuoíí
jednu strofu u Trcrbě.

I3B: Teskná gauota. ŠaVáp t, |92\l2g, č. 4. str, t22.],ed,en 1929.
I40 Bentitky horečné. Ša|Záp )'. |g2\l2g, č. 4, str. l23-l24. leclen ]929.
l42: otiizky. SalZáp l. I92Bl29, č. 5_6. str. 166" rinor 1929.
],43: Krásná rounouáha. ŠaIZáp 2. Ig29l3O' č. I. str. I4_l5, záÍí 1929.
l45: Když jsem snil o Beethot.enni. Ša|Záp 2. Ig2gl3o, č. l, str. 16, záíí 1929.
146: hLotj.měsíc. SalZáp 2, I929l30, č. 2_3. str. 59. Íí1en 1929.
I47: Den^a noc.Ša|Záp2,Ig2gl3o, č.2_3. str '  60. iíjen 1929. Rkp.: LA PNP, fond

9. Girg?I, I l. 17 x 2I cm" strojopis s rkp. opravou a pozn. k tisku.
I4B: Pozdní této. sa|Záp 2, |929l3O, č. 2-3' str' d,, ííien 1929.
|49: Z ohniué slunečné r že... šalZáp 2, Ig29l3o,;. z_3. .t.. 62. Ííien |929.

Podle NEV píšeme ve v. 7: již jen (m. čas. 1iž je).
|50: Postfij tak chuíli.Ša|Záp 2. ITž9BO, č. 4" str. itz_tts. listopad 1929.
I52: Tuld,k ueleměst. Ša|Záp 2, Ig2gl3o' č. 4. str. ll9_l20, listop;d 1929.
|54: Soustolouník. Ša|Záp 2.1g2gl3o. č. 5. str. l38_t4o. prosinec 1929.
l57: Kalnj.d'en. Sa|Záp 2, I929l30, č. 5. str. 14l. prosinec 1929.
l5B: Huizd' a rnci. P|án I, I929l3O. č. 9. str. 5l3, prosinec 1929.
!59-: J!'ou'jd'ou'utopenky... Plán l. I929l3O, č. 9, str. 5l4. prosinec 1929.
|6]: Pramen. SaIZáp 2. j929l30. č. 6. str. 186. |eden 1930. Rkp.: tÁ PNP. forrd FXŠ.

l l. |4,7 x 2I,6 cm, autograf FXŠ. čistopis; pod textem poápis a datace: .,1930...
Rozdíly mTi tiskem / rkp. ve v.: B_9 ještě; a / ještě. A; 13 zbožná| l zboiina.

162: Vlstraha. Sa|Záp 2' l929l3o, č. 6. str. lB7, leclen 1930. Rkp.: lÁ PNP. Íond
.'^ 9: Girgal l-l.25.! x i3'B cm. stťojopis s rkp. opr-avami FXŠ a.s pozn. pro tisk.
163: Plamen.Sa|Záp2. ]929130. č.6. str. lBB. leden to:o. Rkp.. LA PNP. fond o. G;,g"l.

l |. 25'5 x 33,B cm, strojopis s rkp. opravami FXŠ a s pozn. k tisku. Rozdíl mezr
tiskem /-rkp. ve v. 3: peruti? / peruti..

|64: Apíece.Sa|Záp2, I929l30,č.6.str. 1B9, leden1930.Rkp.:L{PNPíonclo.Girgal,
l l. }7 x B,4 cm. strojopis s rkp. opravou a s pozn. i tisku; p&v. název básně
.,Bezpečno.. pŤeškrtán a rukou FXŠ napsáno ..A pt'ece.'; poznámka FXŠ: ,.Dá se jako
4. básnička na zvláštní stránku...

165: Mináz1 ktěte"sím,!... Nová scéna l" 1930. č.3, str.55, r inor 1930.
|66: Z^a matkou. 'SaIZáp 2' I929l30, č- 7, str. 20B, rinor 1930. Rkp.: LA PNP fond

o. Girgal, I l. 16,9 x 2)',2 cm" strojopis s rkp. opravami FXŠ ' s po,,'. pro tisk. Piivl.
. '_ z.ájm.tv&j psáno v rkp. všude (v. I. 4, B, 10) s velkfm písmenem.
167: A mne nezná. Sa|Záp 2, I929l3O, č. 7. str. 209. linor 1930. Rkp.: L4 PNP. fond

o. .Ci.gl!l=I l. 17 x 20,B cm" strojopis s rkp. opravami a s pozn. pro tisk. tužkovÝ
podpis FXS.

168: Teď měsíc studen!. vest_pocket levue ].-1929/30. č- 4. str. 4, Il2 Ig3O (s pozn. pod
textenr: Psán-o pro V. P. R.); pÍetištěno: ŠatZáp 2, lg2gl3}' č. 7, str. 2lo' í;or ]93o.-Zde podle Sa|Záp2; otisk ve Vest pocket revui se liší jen ve v. 9: mllrami 1m. Šatzap
mhami).

169: Poslední plauba. Ša|Záp2, |g2gl30, č. B. str' 268. bŤezen 1930; pŤetištěno' FXŠ.
Verše' 1935. v textově'shodném znění. Rkp.: lÁ PNP fond o. iirgal. l dvojlist
16.5 x 22"2 cm (rra 2. listu báseř Noc na periferii), autograf FXŠ. ěřtopi. s po,,,.
pro tisk. Rozdíl mezi tiskem / rkp. ve v. 3: nebezpečí l tátéz m. p,fl,. ,.L",péěni.

I70: Noc na peri.ferii. Ša|Záp 2, |g29l3o, č. B. str. 269' bíezen 1930; pňetištěno: FXŠ. 457

Verše. 1935. a Ranní noviny 3. ]935' č. 265, str- 4, 16|II, obojí v textově shodném

znění. Rkp.: lÁ PNP, fond o. Girgal - viz pozn. k pŤeclclr. básni. Rozdíly mezi tiskem

/ rkp- r'e v.:2 právé l dodatečně aepsáno: 12 víš již l t9 ! 
m, py" již,Í:' 

-,
L7I: lit; sebut!í.ŠatZáp2,I929l3O,č' B, str. 27O"bíezen 1930; pŤetištěno: FXS: Verše.

]935. a Ranní noviny 3, 1935, č. 268' str: 4' 20lI|, obojí v textově shodném znění.

Rkp.: tÁ PNP, fond o. Girgal, l l. 16'9 x I7.2 cm" strojopis s rkp. opravami a s pozn.

pro tisk. Rozdíl mezi tiskenr / rkp ve v. B: stroj / totéž m. pú;u. dej.

I72: je prosinec... Ša|Záp2, I929l30, č. B. str. 27L,bíezen 1930. Rkp.: tÁ PNP' fond

O. Girgal. I l. 14,6 x 21.7 cm. strojopis s rkp. opravou a s Pozn. pro tisk; ve v' 4

tužkou opraveno: mha (m. pr?l. mlha).
Tisknenre s opravami FiŠiegistrovanfmi v NEV, str.259, ve v.7: Teď (m. čas.že)

a ve v. B: všem světa (m. čas. i vlastním).

I73: Hu,dba za íekou. Ša|Záp 2, l929l3o, č. 9. str. 305. květen 1930 (pod textem datace:

1930). Rkp.: lÁ PNP, fond o. Girgal. l l. t7 x 20,B cm' autograf FXS, čistopis

s pozn. pr-o tisk.
I74 Píedjaíí.ŠaIZáp2,I929l30, č. l0,  str .344. ěerven 1930.

I75: Mnž stesklo se... Literární rozhledy 14. l929l30, č.4. str. 149, leden J.930; pie-

tištěno: Ša1Záp 2. I929l3o. č. I0" str. 345, čenen 1930. v Lit. rozhledech jsou sudé

verše ve strofách bez zarážek; zde podle Sa|Záp 2-

|76: Zdpas s and'ěIem. ša|Záp 3, l930/3l, č. I, str. 9_I0, záÍí L930.

WB: ŽeÁka podobbna. šaIZáp 3, t930/3r' č. I. str. ll. záĚí 1930. Rkp': LA PNP' fond

o. Girgal. l l. 17 x 20"B cm' auto4raf FXS, čistopis s pozn. pro tisk.

179: Krajina Ue L-ysokÍ,Ch poloh ch duše. Ša|Záp 3, 1930/3l, č- 4. str. l39. listopad l930.

Rkp.: I,A pivn 
-ro"j 

o. Girgal. I I.20'7x 33,7 cm, strojopis s.kp. op."uou FXŠ

a s pozn. pro tisk.
V" u. 1l pišenre podle tiskové opravy v ŠaIZáp 3. s1. l92, a podle rkp.: do ledrréIro

(m. čas. do ledového).
l$o: Teď čas se r toku obrací... Ša|Záp 3,1930/3l, č. 5_6, str. lB5, prosinec 1930.

lB|: Teďléto od,chází... ŠalZáp 3. r95o/3l. č. 5-6. str. 186. prosinec 1930.

IB2: Již d'en se chj.lí k aečeru...-šulZáp 3, I93O|3I, č. 7. str. 223" leden t93l.

1B3: Jsou madrédátkydnes' . .  Ša|Záp 3 '  l930/3r,  č.7. str .224'  leden l93I.

IB4: Wzněrui. ŠalZáp 3, 1930/31' č. B_9' sh.. 263. ťrnor 193l. Rkp.: lÁ PNP' fonr|

O. Girgal. I l. 20,7 x 17 cm. strojopis s rkp. opravami FXS.

lB5: 1n memoriam Jeny Němečkoué.ša|Záp 3, I930/3l, č. l0, str. 3l7. biezen l93I.

K rimrtí sestry Rúženy Svobodové' matky spisovatele Zdeřka Němečka.

186: A jseš jako člouěk zm'ámen!'... ŠalZáp 3, 1930/31, č. I0, str. 3IB. bŤezen 193}.

IB7 Dojetnz ticha. Sa|Záp 3, 1930/31' č' l0, str. 319. bŤezen l93l.

IBB: Leč nejuíc mučí kíídel pahlly... šaIZáp 3' 1930/3l' č. 13_14, str. 432, červen l9.3l

(pod textem datace: 1926).
1B9: Prípitek posled,ní.Ša|Záp 3, ]930/31' č. 13-14, str. 433, čen'en l93l (pod textem

datace: 1929).
I9o: Milosrderlstuí. šatZáp 3, I930i3l, č. l3-I4, str 434, červen l93l.

ojedinělé: Tn lvúj pí.evádíIrre na většinové: ty, tvúj.

|9l: Milostí tknut!. Ša|Záp 3, I930/3I, č. 13-14' str. 435, čen'en l93l.

odstraĎujeme dvojtečku za nadpisem.
I92 HouoŤí anděI. Ša|Záp 3, I930/3l' č. l3-l4, str. 436' červen l93l.



15B I93: Laskauj,  podzim- Blok 1, I93l .  č. 2.  str .  33. čerr 'en I93l;  pŤet ištěno: Blok 1936.
ed. J. Janouch a J. Heyduk. Praha 1936. str-. 33.
Tiskneme s o|)ravou FXŠ registror.anou v NEV str.259. ve v.3: nacllou.,.lo (m' čas.
t ak  d l ouho ) .

l94: De profundis clamaui... Ša|Záp 4. Ig31l32, č. l, str: 36_37, záŤí I93l.
De profunclis clamavi (ad te. Domine) - žalnr l30. poclle ekunrenickélro pŤeklaclu
bib|e z 1979: Z lrlubin bezeclnÝch tě volánr. Hospodine.

196: A slunce studené kosem hledí'-.. ša|Záp 1. Ig3il32. č. ], str' 38.39. zárYí 1931.

$q..u PNP fond FxS.2l .  I7 '2x2I-5 cnr.  strárrkor,í obtah t isku s rkp. korekt.
FXS. Rozdíly mezi tiskem / púvodní sazbou r,e r,.: l lroŤela / kr,etou; 2 viplanu|é l
r'zplanuté; 9 pŤátele. ženy / piátele i žerrv; l2 nrr.anrorrr1..clr / spolusr,ornícli; I7 svistí
l sviští; 22 jaké l jak\ 26 sklivfm / tklivfni; 29 ho|é l tak; 35 cluomou / rlrsnor-r.

I9B: Prorok zpronet,ěíilj..-Sa|Záp 4, I93ll32, č. B_9' str. 268_269, tinor 1932.
200: V*aíl, Santone... Sa|Záp 4. ]'93Il32. č. B_9, str.270. r-irror 1932.
20l: My Proti sobě stáli'.. Sa|Záp 4^ r%Il32, č. B-9. str' 27l. nor 1932; prYetištěno:

FXS: Verše. 1935. r'textově slrodném zněnr.
202: ||[ladá ženn :pít'd. Ša|Záp 4. I93]l32. č. 8_9. str. 272- Ú,nor l932; pŤetištěrro: FXŠ:

Verše" l935. s tit. x{ladá žena" jinak v texto\.ě shoclnénr znění.
odstraiiujerne d\,.ojtečku za naclpisem.

2o3.. Star! muž zpíuá. Sa|Záp 4.I93}'l32, č. B_9, sh: 273^ (tnor 1932 (pod textem datace:
r923).
odstraĚuj-enre dvojtečku za nadpisem.

204: Piedsuit. Sa|Záp 4. I93)'l32, ě.-10_tl. str' 294. čen-en l932 (pocl tertenr clatace:
1926). Rkp.: LA PIP, fond FXŠ. r l. 16,4 x 23.3 cn. str.ánkovf] obtah tisku s rkp.
korekturanri snad Saldor'í'mi. Rozdíl,v mezi tiskem / pťrvodní sazbou r,e l'.: 6 olovo
a noci-/ olovo. noci; l6 jim / jimž.

2O5: Ruce.ía|Záp 4. lg3]'l32. č. ld-ll, str. 295. čeruen ]932. Rkp.: LA PNP. foncl FXŠ.
l l. 16,4 x 23,3 cm. str.árrkov obtal' sazby s rkp. korektura-i r.xŠ; korigován}, jen
3 eviclentní tiskové chyb}'.

206: Až bude zorána,púd:, 
' -ŤlZ* 

1. Ig3U32, č. l0_1l. str- 296, čeruen 1932. Rkp.:
Ld PNP' fond FXS. I|-I7 x22.4 cm" stránkor'Ý obtalr sazbv s rkp. korekturanri FXŠ.
Rozclíly mezi tiskenr / pťrvodní sazbou ve v. 5: a kanrení l toté2 m. púu. uysázenéln
o kamerrí.

207: J^ak ztižiÚ,... ŠatZáp 4. Ig3ll32' č. 10_11. str.297. čelven 1932' Rkp.: lÁ PNP
fond FXS. r-l. 16.9 x22.6 crn. stránkovÝ obtalr sazby s rkp. korektr.rrami (asi rrikoli
aujograf FXŠ). Rozc|;ly nrezi tiskern / piivodrrí .u,]'ou '" i'.: 4 pije / pijí; B natit!./
zalit!.

20B: Souc! nad tebou. i  nade ntnou. ŠalZáp 4. lg3u32, č. 12-13, str:  353_354. záíí ] '932.
2I0: Dnes a tehdy. Sa|Záp 4, l93r/32. č. i2_i3. str. 355_357. záŤí 1932-
2l3: B snííka záhuby. Sa|Záp 4" I93ll32, č. 12_13, str. 35B. záÍí 1932.
2I4: A píec zrti dítě-.. Sa|Záp 4' I93Ll32' č. t2_]3. str: 359. záÍí 1932.
2l5: V horečce. SaIZáp 4. l93ll32, č. I2_I3. str. 360_361. záÍí 1932; pietištěno

(v slroclném znění): Liclová kultura ]. 1936137, č. ?, str. l. ciuben ]937'
2\7: Za tíemi mrt{lni.(I _ 3). ŠalZáp 5, l932l33, č. l_2' str. 7-8' Ííjen 19,32. Rkp.:

LA PNP" fond o. Girgal. 3 |.22'5 x 2B"4 cni. strojopis s rkp. opravami FXŠ 
" 

. po,,-,.
pro tisk.

2)9: Hodinystoupají. . .  ŠaIZáp 5. |g32l33. č. |_2. str .9 '  ÍÍien I932. Rkr, . :  L{ PNP. forrd
o. Cirga|.  | .  | .22'1 r  2B.3 cm. s|r .ojopis s rkp. o1u.aianr i  Í}Š'

220: otázka. ŠalZáp 5, I932l33. č. 3. str. 67. prosinec 1932. 459

22|: Balada ze starého dramatu ' SalZáp 5. l932l33. č. 3' str. I04_'I05, prosinec l932

(pocl textem datace: V rinoru I90B). Rkp.: o L{ PNP' foncl FXS' I dvojlist 17 x 2l

cnl. autograf FXŠ, podpis perem. tužkou pŤeškrÍnutf; Ď LA PNP fond o. Girgal,

2 listv 23 x 29 crrr, autograf FXS: pozn. pro tisk a pod textenr datace FXS: .,(Psáno

l dod'atečně píeškrtnuto f Y noru I90B)... Rozdíly mezi tiskenr (č) l rkp. a, b: in a titul

pI1r,' Šla Noc a nes1a dary Pekla (Tobě, kter.rí víš). oprauern. no Balada starého

poutníka, paÁ no Píseii ze starélro dramatu; dále ve v': 5 jí č' b lJí o; 5 sirn,í'mi č /

sírrr ,í 'mi a,  Ď; l l  zaki iknutáč lzakÍíknutáa,b; 12 štít děravÝ č,b l totéžm. púl.|oď

clěravou po straně píipsáno luk pohaslf a; t4 pŤílbice č, b l píi|bice o; 15 jísti od

r,šeho ti č, b l totéž m. pfl,u. od všeho ti jísti a; 16 nejvíce. č, b l nejvíce! a1 77 syči

z ní hned č, b l totéž m. pflx. a llned syčí a m. oprareného syčí lrned z ni a.,2o na

začátku uerše škrtnuto teď steny zní a;2]- A ledně skancluje č Ď / A ledně. skanduje

ai 22 bezesné č' b l totéž rn. pú,u, bezsené a; 23 je stále ě l totéž m. pr?z: tkví stále

c; 24 nadlidská _ lék pro ni č, b l totéž m. pú,u. nadlidská _' lék pro níž a;25 než

tŤebas ě b l totéž m. pú,u' atŤebas a; 28 o nrilost. ě á / o miiost: a; 33 zhaslfch

d'odatečně uepsáno a; 33 pžed qčítaq škrtnuto němě a.

223: Niké bezkííd,iá (1-9). I, z' Š"|iap 5. Ig32l33, č. 6_7, str. 184_186' bŤezen 1933;

3, 4: šaIZáp 5, Ig32l33 č. B, str. 229_23|' duben 1933; 5' 6,7: SaIZáp 5, I932l

33'  č. 1 l- l2,  sh: 339_343, červenec 1933; B: Sa|Záp 6, |933134. č.34. str .69 až

7l. prosinec 1933; 9: ŠalZáp 6' l933l34, č. 6_7. str. 176.bÍezen 1934;'9 pĚetištěno

(v shodném znění a s tit. In memoriam Amošta DvoĚáka): Ranrlí noviny 2, 1934'

č .  7 7 .  s .  4 . 3 ] l 3 .
Podle glosy oprava t,vpografická v SalZáp 5' str.260. píšeme in I v poslec|rrím verši:
jenom ji rozvinout (nr,. čas. jenom rozvinout) a in 2- v.7: to llyl'v blesky (m. čas. to

bylv). In 3. v.22. píšeme Nenikékamen (m. čas. Nenvkémen).

3: Nenikékamerr _ zr'ítězili jsme, zpráva posla o r'ítězstr'í AthéřanŮ nad perskou

pŤesilorr r. 490 pŤ.n.l.; 4: V době vydání básně uplynulo právě pět let od smrti

Ladislava Klílny (z- r9l4 |92B):9: Arnošt DvoŤák zernňel nedlouho pi.ed r1'dánínr

básné,22l|o 1933.
236 Záchuěu hrúzy.Ša|Záp 5' I932l33, č. 6_7. stn Zlo,bÍezen 1933. Rkp.: LA PNP' fond

rxŠ, t t. 22,2 x 16,5 cm. autograf FXŠ: pi.edloha pro tisk. Rozdíl Inezi tiskem / rkp.

ve v. 6: chvěním l totéž m. pr?,r,: s clrvěnínr.
237: Improubace. ša|Záp 5. Ig3il33, č. 9_lo. s|r.268_269, květerr ]933 (pocl textem

datace: l I .  V.  i933).
239: Ná'urat. Ša|Záp 5, I932l33, č. 13_14, str 390, záÍi |933. Rkp-: [Á PNP fond

o. Girgal, I l. l7'1 x 2l crn. autograf FXS; čistopis s PoZn. plo tisk. RozdíI mezi

t iskem / rkp'  ve v.  15: ste inél /  ste iné.
24o: Chuáta lekáre. ša|Zap 6. I933l31. č. l-2. str. 55_56, Ťíjen }933 (pod textenr:

Z knihv ..Chval").
242..  ChuáIaumírajícího.šalZáp6,Ig33l34,ě.  1_2.str '57_59.Ťíjen1933(podtextem:

Z knihy ,,Chval").
245 Zaklínač. Ša|Záp 6, l933i34, č. 5, str. l4l. leden 1934-

246: Chuáta mnicha. Listy pro umění a kritiku 2. 1934. č. 3. str. al9-50, I4l3.

24B: Saturnálie. Listy pro umění a kritiku 2" 1934, č. 3" str. 50. 14/3.

249: Za jednou mrtuou. Ša|Záp 6, I933l34, č' B-9. str. 250. květen 1934.

25O: V pZsled'ních letních a"eit. 1t_z|. Ša|Záp 6, Ig33l34, č. B_9. str. 251-252, květerr



460 193.4; pÍetištěno (v textově shodném znění): Ranní nor'irr1, 2. 1934, č' l48. s. 4,
z t / o '

252: Wtéuka stíemch1,. Ša|Záp 6, lg33l34, č. l0_]l. str. 3lB_319. čen'enec l934 (pod
textem datace: 1930).

|2a': 
Wštkrně. šaIZáp 7' Ig34l35" č-. ]. str' 4243, Ííjen 1934,

256 :Ap ro to . z r ak tu  j t emněžhne . . ' Ž i l , o t t 3 .  I 934 i 35 ,č .  l . s t r . 3 .Ťí j en1934 ;pňe t iš t ěno
(v slrodnénl znéní): Ša|Záp 7. I934l35, č. 5-6. str' 186. leclen 1935'2-18; u:!,,:í.ša|Záp 7. Ig34l3i. č. 2-3. str. os. ti,topua rosa.

2c9: C^huála st'olu. S1|Záp 7, 7934135. č- 4, str. 13l_i32. prosinec l934.
zbl: ťramen žaluie. Sa|Záp 7. l934l35' č. 4. str. 133-134. prosinec l934. Rkp.: IÁ PNP,fond FXŠ, l l' 20.B * 33,B 

"- "u,os.ut 
Fxši . pozn. pro tisk. Rozdíly mezi tiskem

/ rkp. ve v.: 4 kteréže l totéž m. púu' tteré; 5 ." uií- / áod,atečně *p,i,o;i ,Ýk*kv
l , to téžm.pú,u.ptáka;  

i3  
j : j ] se  mnou l to téžm.pťt t .mez i .nou"1í '  tou i iu t i " I ,a

^ - l^totéž m. pflu, tic|la víIu;-22 taky něco l dodatečně uepsáno.
263: Chu la starého pastjíe. ša|Záp i. lg34l35. č. í-6. sir: lB4-1B5. |eden 1935.265: Chuála uojáka. š^uap z. Beq&s, č. i_B: J... z+s" biezen 1935; pietištěno
. _ (2 drobní.mi difeyncemi): Ranní noviny 3. l935. č. 66. str. 4" 2OB:. 

,
267: Heduábn| šáteček. ša|Záp 7.1g34l35, č. 9_l0, str. 3ll. květen 1935.
?9?: s:ezka :alu. ŠalZáp 7' lg34l35' č. 9_10. .t,. sjz. květen ]935'
:!o-9: U^9 n1.. SalZáp 7.I934l35, č' ll-l2. str. 363. záÍí 1935.
270: Cht.ála hrobk1.. Ša|Záp 7. I93q35. t. tt_tz. .o. so+-soo. záÍí |935.

Se zrušenínr tečky na konci v. 34 včleĚujenle následující 2 verše dojednolro souvětí.piičernž také eliminujenre mezistrofovj, pŤeclěl mezi v. 34-35.
273: PrstÝnek..Ša|Záp 7. igsqlss. č. ll_li.."o. soi, záfi 1935.
z14: Iane'ční. F1Yap z,1934135. č. 1l- l2, str. 368_369. záÍí t935.276: Studrn' SaIZáp 7.l.934l35, č. lI-12. str..370. záÍí 1935; pŤetištěno (s l rozdílenr
-.- :.hlá:ko'ué délce): Ranní noviny 3. 1935' č. 2]0. sh: 4. t l lg.
z^l l: z lnní.SaIZáp 7.I934l35. č. t l_l2, str: 37I. záÍí ] '935.
z lts: JĚ není léta... SaIZáp 7. |934135, č. ll-l2" stt. 372. záÍí 1935.
2Bo: Krajina pžed' Léthé. Rozhledy 4. 1935. č. 22-23. str. [t77], l2l9.2B2: Hodina po p lrnci. Volné směn, 32. 1935136, r. r".i.. t, t/to tsss; pi.etištěno

Í). .h'odn:--. ' l jní): České '|ovo 27.1935, č. 235. str: 3' lo/1o.
2E4: Vt,nob'runí- SalZáp.B. l935/36. č. l-2. str. 42. Ííjen 1935.
Z,c: Lhrtila 

2!11u.-|a|zap B. l935/36. č. ]-2. str: 43. iijen 1935; pietištěno (l.slrodrrénrznění): FXS: Verše. l935.
286: Z ttzkosti.Ša|Záp B.Y3:l19'č. l_2' str. 44'Ííjen 1935; pietištěno (v shodnérn
^^_ znění) :  Ranní nov iny  3 .  1935.  č.246.  s I r .4 .24 i lo .
2B7: Z be;časí. Zivot l4. l935/36, č. l. stl l, Ťíjen l935; pietištěno (v slrodném znění):FXŠ: Verše. 1935.
2BB: V:!exčn! FxŠ: Verše" Pralra. soukronr!.tisk Kmene 1935 (pro častníky piednáškvFXS o českém baroku, p.oiádane ]Mf]-l 1935). 7. báseř v poiadí'
2B9: ChuáIa země.-Ša|Záp s. isss/ao' t. s. .t.. 87. i."..,ec 1935. Rkp.: foto ve sb. Napaměť F. X. Šalcl1i 

"a. 
s. tifk", P.ah" roiá' p"i. t. a. 'utog."f rxŠ. n""air,l"",'tiskenr / rkp. ve v.: 3 rozsévačenr vržené l toiéž nl. pút. ''z.iJ '",.e'"i#i.b a**l totéž m^ p ,u. dcera; l5 č]ověk v kolena poklesá / totéž m' pt3,u. klesá člověk v kolcna;20 vzpomíná l totéž tn' 
4 1 -vzl9Inene1 i] Ty. 

".no 
naglietické však l totéž m. p 'u.Tv však jsi zrno magnetické; Ž5 ti l dodot"č,ě rctlsdni.

Poclle glosv oprava typografická' SalZáp B. str: l54. píšeme ve v. 16: dopoví (nr. čos.
oclpoví) a podle rkp. ve v. lB: ve proudu (m. čas' Ira proudu).

29I: Starému městu z mého mlád'í. Sa|Záp 8' 1935/36. č. 4_5. str: |44-145,leclen 1936.

293: SL.ědek. ia|Záp B. |935136. č. 4*5. str. 146. leden ]936.

295: Wrn! sloup chrámnu!.ša|Záp B. 1935/36. č.4-5. str.' ]47. leden l936. s tit. Sloup
clrránrov!'. Zde titul podle opravy FXS registrované v NEV. str. 259.

296: Prosba. Sa|Záp B, 1935136. č. 4.5, str: l4B. leclen 1936.
297: x,Iladí poutník. SalZáp B. 1935136. č. 6. str. l92. rinor 1936.
298: Pohled' uhťlru.Sa|ZápB. |935136, č.6. str. l93. tirror 1936 (pod textenr clatace:

1924).
299: Zraněn1( prame?. Sa|Záp B, 1935136' č. 6, str. I94. rror 1936.
300: Jak za tebou? Sa|Záp B' ]'935136, č. 6, str. l95. Únor 1936.
30I: S rwulm jarem. Sa|Záp B' 1935/36' ě. 7-8, stl 257-258, duben 1936.
303: Píístau trosečnjtr. SalZáp B" 1935136, č. 7-B. str. 259_260. cluben ]936.

Ve v. 28 píšenre: trosečnf'ch. ikarsky (rn. čas. trosečnfclr ikarskv).
305: x,Irtuí bdsník. Sa|Záp B. 1935/36. č. 9_l0" str.. 327. čer.ven 1936.
306: Stará t'ěže a brány. ša|Záp 9. |936137. č. l. str. 30_3l. Ťíjen 1936.
30B: tr/ kryptě. Sa|Záp 9. 1936137' č. l. str. 32" Ťíjen 1936.
3l0: Iz uteíinu, posled'ni. Sa|Záp 9. 1936137, č. 3. str. l00. prosirrec 1936; pÍetištěno

(s l tiskovou chyborr): Ranní noviny 4, 1936, č.294. str, 4' 22l|2.
Poclle NEV píšeme ve r'. lI: zach1'til v vteňinu (m. čas. zachytil vteŤinu).

3 lI:  Past 'Ý ikomrtulchtet. . .  Ša|Záp9.1936137. č.3. str .  l01. pros inec l936; píet ištěno
(r 's l rodném znění): Ranní noviny 5. |937, č.6. str .4.  B/ l .

3\2: In memorianl. Sa|Záp 9, 1936137, č. 3. str. l02. prosinec 1936.
3 l 3 :  Pobídka .9a |Záp9^1936137 ,č .4_5 , s t r . l 5B , r i no r1937 .Rkp . : f o tovesb .Napaměé

E' X. Sald1'. ed. B. LiÍka, Praha l93B" pŤíl. č. 10' autograf FXS, podepsárro tŤemi
kŤížky; tanr popiska: ,'Jeden z posledních básnickí'clr rukopisri E' X. Salcly. z ledna
l937...Rozdíl'v nrezi tiskem/ rkp. ve v.: 2 mrij princi ltotéž m. pri,a: 6 snrrti; 7 oc|ejít
včas l u rkp. je součástí píed'chozího rcrše; B vždycky rcpsátw dod'atečně; l l pŤi kvasu
l totéž m. pria u kvasu.

XXX

3I7: Nejčeštější ÍalenÍ. Novina l' 1908' sešit 7. str. 224' Iol4.
Nechať nrriví... - evangelium Matoušovo B,22.

3|B: Znají se (Zaonažsklm mediokritám). Novina l. l90B' sešit 9. str. 2BB, B/5.
Součást polemiky se Zvonenr. kterf v glose-Perly r'ornáčce (roč. B' l908' str.444)
zesnrěštioval mj. i Saldovo vyjadŤování. FXS na to nejprve reagoval glosou omáčka
llez percl i onráčka bez jíchy v Novině l' I90B. sIr.224 (viz FXS: Kritické projevy
7. ed. K. DvoŤák. 1953, str. 234 a pozn.).

3I9: Potíže s had'lntamí' Novina 3. l909/l0' sešit 5. str. 160, l4ll l9l0.
Na staé FXŠ Hodrrot't.kultumí a mocnosti životní (Novina 3. l909/l0' str. 16 pokr.)
zaíltoči| Pželrled B. I909/l0' str- 2B4. redigovanf E. Chalupny..m. anon1'mnínr epi-
glamem. kterí má podtitul .,Sonet zíti.ku neboli SlabikáŤ pro v1y..chovu nroderních
stylistri.. a pozn. pod čarou: ",Áutor tohoto sonetu rremíní .hodnoty. vylučovat ze
slovníku. ni'brž jen pŤispět, aby toto znelrodnocené slovo pŤestalo bj't ,Mádclren fur
alles.... FXS na to reagoval tírnto epigranrem a v následujícínr čísle Nor,irry'. str. l9l

461



462 až),92' ješté glosou V,í.kládek o slušrrosti dr. Chalupnému (viz FXŠ: Kritické projevy
B" ed' o. Králík. N{' Komárek a J. opeiík. 1956. str: 62 a pozn.),

320: Karlu Elgartu Sokoloui. autoroui ,,duchouého,, fejeÍonz. Novina 3, l909/10. sešit 6.
str. I92, 2BlI ).910 (bez podpisu).
Anonymní glosa Skoro citát z Novir-ry (N{oravsko.slezská revue 6, l9I0, č. l. str.26).
oponr l jíc Saldovrr názoru (Déjin1. lzv.  nroravskélro separal ismtt.  Novina 2. |90B/o9.
Sešit ]9' sh: 607). že N{oral'sko-slezská rcvue nepochopila podstatu a sInysl kulturně
potíebného regionalismu. operuje pÍi potrkazování na Ša]dor'r'r neobeznámenost se
skutečrrf'm duchenr Moravy ironicky s titlllem jelro eseje Ležefa zentě piede mnou,
vclova po duchu. kter! odešel (Volné směry 9. l904. kn. Boje o zítňek. l905).

32I: Nápis na Národ,. Kmen l. l917ll8' č. 20- str: 12, 2816 I9l7. in Koutek iragi-
komicky.
Souvisí s pole.mikami mezi ŠaldovÝm Kmenenr a I. roč. Nárocla (x{. Rutte) z května
19l7 (viz FXS: Kritické projevy t0. erl. E. Macek. 195?. str. 229 a pozn.) a v{,paclenl
proti Kamelskému pr'ímo navazuje na poslední větu Šaldovy glosy Tj'deník'Národ
(Kmen l. I9I7l]'8, str. 9 n.): ..Tu si obrátí kdosi v budoucnosti poslední stránku
Nárocla. pŤečte tanr jméno Jan KaIne]sk.Í jako redaktora a poclle nálaclr': buď se
r r smě je .  nebo  zak l e j e . . . _  J .  Kan re I skí  (na r .  l B Ó l t .  pŮv .  ma j i t e l  k l empíŤs t r í .  po l i t i k
národní stranv sr,obodonryslné. pak národně demokratické. I9l7-lB odpovědnÝ
redaktor Národa.

322: Karíkaturisto A. Hoffmeistroui čili ChxáIa neroztrhanj.ch literárních koženek á lcl
Lumír a osuěta. Tvotba I. 1925126' č. 9. str. l75. 1512 1926.
Na kresbě Á. Hoffmeistr-a F. X. Šaldova zalrracla zelená (Liclové novirry 34. 1926.
č. 64. sh: 7. 5l2) sto1í FXŠ s kloboukeln v lal.e pÍed hroby s nápisy na kŤížích:
Novina. Kmen. Lípa. Kritika. Česká kultula; jeclinÝ čerstvě vykopu.Ý lrrob nlá na
kŤíži otazník. Text pod kresbou J,'... A zenrě ležela pŤede mnou. vdor,a po duclru.
kterí'odešel...) odkazuje na titul Šaldova eseje z Volnfclr snrěr& l904. pak v kn. Boie
o zítŤek-

323: ,,Hold Suětla Praze',- ŠalZáp I. lg28l2g. č.3. str. lll. prosinec l92B. Rkp.: LA PNP'
fond FXŠ, zápisník z r. l9ŽB (l3.3 x l4,B cm. čemá papír.or,á vazba s Lvětinovfm
vzorkenr): na str' [5] strofa l (opravováno), skica str.ofy 2 a začátek pozn' pocl čarcu.
rra str:' [6] čistopis celku. r,esměs autograf FXŠ. Rozdíl1' nrezi tiskem / ikp. '" u..
2 zadkenr l totéž nt' p ,z; lrŤbeten]; 9 saze|. l dotlatečně pÍipsáno., ll ale pŤec drres
nutna. / totéž m' pflu. ale pŤec dnes nutná kosmetika; 12 sukně. košile neb l totéž m.
pI1n. šaty' sukně rrebo; }5 A tojsou mé l p t. A tojsou pouze o!)raDel.o na aclr, to
jsou mé.
\r titulu je citován název oslavnélro nor'inového článku o ilunrirraci Prahy pňi
l0. v}.'ročí vzniku čSR. '.Saze.. jsou potom také Irretaforou ponrěrťr veiejnÝ"h 

" 
po-

litickj,-clr (viz DrLrhé lustrum. ŠalZáp l" |92\l2g. č.2, sLr.49_54. listopad l92.B).
Na reálnou.pražskou špírrtr poukazoval FXŠ i později. rrapi. r,glose Railost b1.clliti
v Praze. Sa|Záp 2, I929l30, č. l0. str. 346-347" červen 1930.

324: Má poslední zkušenost. ŠalZáp I. l'g2\l2g, č. 3. str. Il2. prosinec l92B.
Nejspíš závěr v polemice s F. Gtjtzem o knihu FXŠ o nejnrladší poezii české (l92B).
Na oclmítavf referlít Gtjtzfiv o ní (Nejnrladší česká poezie v pojetí Šalc|ově' Národní
osvobození 5' l92B. č. 20B. str: 4. 2917) odpověděl FXŠ článkem Níetakritika či]i
kritika mí'ch kritikú v ŠalZáp I. \g2\l2g, č. l" sh.. 35-.44. iíien l92B. a na
následnou G tzovu repliku (Klitické titánství F. X. Šaldy, Národní osr,obozerrí 5"

l o2B '  t 1 .  292 .  s t l . . 5 . 2 I l l 0 t '  p |nou  vÍ ; r adťr  na  o sohnos t  FXŠ t . . chce  hÝ t  i  r  k r . i t i c e

titánenr.." .,žoklnér.sk;f talent... ..Salda nrusí poŤád spíiat.. atcl.). strttčnou glosort

Ubožáctví Giitzovo (tarntéž. č. 2. str 78_79, listopail I92B).

325: Jeremiácla dr. Kramáíe nad' motlerním uměnítn česk|m. SalZáp I. I92Bl29' č. 4. str.
-  

151 -152 .  l eden  1929 -  Rkp . :  LA  PNP '  f ond  O .  G i r ga l .  21 .  l 6  x  2 l ' 4  c rn  a16 ' 7  x22 -2

cnl. autoglaf FXŠ. cizí rukou paginace a pozn. plo tisk. Roztlíl nrezi tiskem / rkp.;en

ve v. 39: píed |idé u rkp' škrtnuto ntěIl.

V bilancujícíIn írl'odníku Jubilejní Vánoce (Nároclní listv 68. I92B, č.355. str: l.

25lI2) za]ílí,vá se K. Krarnái též nov'ím česk'ílrr unlěnínr 1'j.tvarni'm. IiterárníIn

a lruclebníIrr a vesměs je odsuzrrje pro jelro nečeskou a Ireslovanskou racionální

konstrttor'anost. napťoStou ahsenci citor.osti. neschopnost icleáIního nadšení._

Ó 1"...-... - Aclr our'ej. jaké to jsou pŤer-raty! (Refr.érr něnrecké stuclentské písrrě

z polovirly lB. stol.) _ Dranra R. N'Iedka Plrrkovník Svec rnělo pr'enliéru r' Národnínr

t l i v a , l l e  27110  l r ) 28 '

327: ,,KareL čapek mezi detektil1... ŠalZáy r. I92Bl29. č- 5-6. str: 200" rinor 1929.

NIoto je citát z čl. F. Peroutk1. Karel Capek mezi detektiv-r' Piítonrnost 6, 1929. č.4,

s t r . 5 2 . 3 l / 1 .
32B: Dialog dnu podílníkú,, autora a čtenáíe. a PŤíběhu na pokračoDání t Ntirodním

ost-obození' SalZáp l. I92Bl29. č. 5*6. str.. 200. írnor 1929.

Pr6za PŤíběh na pokr.ačování r,r.clrázela v nedělní literární pŤíloze Národrrího osvo-

};ození l/l - I7l3 1929 a každou z jejícb 12 kapitol psal jinj- autor (F. Langea

K' Poláček. J-. Kopta. J. John' J. Kodíc]ek. J. s/eiss. B. N'Iiilrlstein. F. Kubka. V. Rafíel.

J. Nlach, J. Capek. F. Langer).
329: ZIutí.tisk. Sa|Záp 2, I929l30, č' I. str: 48, záíi 1929'. . 'Y --

Kdvž se FXŠ v čl. Problénr F. X. Salda a problénl Ferd. Perotrtka (SalZáp 2,I929l30.

č. } " str: 26_:]5- záÍí l929) vyrovnával s Perorrtkor'orr kritikorr sr'é osobnosti (Problénr

E'  X.  Šalr la.  P iíto lnnost 6.  1929. č.25.27 a 32. str .  390 n. .  419 rr .  a 498 n.,2716,

IIl7 a15lB\, uvedl už taln na -ctr. 29- co je i obsalrem tohoto epigranru. že totiž ".pan
P. slilíží o]lčas s farizejskou por'-r..šeností na tzr'. .žlutj'. tisk pražskÝ; jak je r'idět. nená

k tonrr žá<lnélro l'nitinílro oprávnění... PĚítonnost něla žlutou obálku; .'žlut!..zde

také ve víznaInu Zpátečnickí'. společerrskv škodliv!'. zaprodaneck1í..
330: Iz nárorlě f'Iologfl'. Sa|Záp 2. l929l30. č. 2_3. str: 96. ííjen 1929.

ZŤejnrě se nevztaliuje na nor.í.pŤeklad Goetlrova Fausta od o. Fisclrera (l92B)' spíše

na clobor.ou velkou produkci pŤeklador.é literatrrr1' a její hodnocení' rreírměrné ve

vztalru k púvodrrí ěeské tvorbě.
33I: ,,Píi sklence na.,. Sa|Záp 2. \929130, č. 2_3" str: 96. Íijen 1929.

Nlacharol'v kulturrrí fejeton1'v kn. PŤi sklence vína (1929) většinou ol;alrují autoror'y

vzponrínk1' na vzdálenější rninulost.
332.. ,.Cin., a čin. Sa|Záp 2. \929130, č. 4.. stl: 12B. listopacl i929.

Tiskor.é a nakladatelské družstl.o ěs. legionáĚťr Cin. které nrělo s1mpatie kulturrrích

1lracovníkťr politicki. blízk.Ých Hraclu. clostalo ocl N'Iasar1.ka v,í'liraclní právo na jelro

spisy a koncenl I929 oznanrovalo početnou kolekci těchto spisú a knilr o TCM k jelio

osnrrlesátinánr 193o. ocl listopadu I929 také tu začal v-vclrázet za reclakce NI, t\'Ía.
j r ' I . o ré  t ( r I e r r í k  Č i r r .

333 Ncbezpečné soused,stuí. Ša|Záp 2- 1929l3O. č. 4. str. I28. listopad l929.

J. S. NIachar reagor'al na Saldovo posměšné glosor,ání své knihy (viz zde na str: 33l)

rovněž epigranlen (.,F. X. Ša]tla _ PŤi sklerrce rína..) a v rlalšín. .,Sílenství padlo už
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464 na mne.l (datovaném Bl|1 1929). mu doporučoval. použiv-jako titulu a vfchozího
nrot ivu část i  verše z je l ro básněZ olrn ivé s lunečnérf iže.. .  (Sa|Záp2. str .62. zde na
str: l49). navštívit ps.t'clriatra v Bo|rrricíclr (oba epigram1' pak v kn. Na okraj dnti.
]935, str. 57). N{aclrar tehcly bydlel v Praze _ StŤešovicíclr v Cukrovarnické ul..
č. 650.

334: Česká literárni (ak mohla b1,to b|t také: česká politická' ,rětlecká, společensko-
.klubktická atd.) Sa|Záp 2. l929l3o, č. l0. str: 351_352. červen 1930.
Pozadínr epigramu moŽná je tlění v Komunistické straně Českoslor.enska. kdl.z po
nástupu stalinist& dojejího veclení (linor I929) opustilo KSČ také sec|rn spisovateiŮ
(napí: J. Hora. I. olbracht. J. Seifert. V. Vančura) a bv|i i později za to kritizor'áni
od ortodoxních komunistfi.

336: Pod,le toho. ša|Záp 2. lg2gl3o, č. l0, str. 352, červen 1930.
V čl. Plodnost na pran!'ňi (Panoranta 7, |929l3O. č. 10. str. 295-2gB.1o/l 1930)
oponuje E. Vaclrek názonl, že velká tvúrčí plodnost spisovatelú je rrežádoucí. a sánr
se mezi takor'éto produktivní autory hlásí. Dílo E. Vaclrka bylo wdáno 1930_1936
v 15 sv. v nakl. B. Jandv.

337: Racionálnj chou běsfi,- ŠalZáp 3. I93o/31. č. 7. str. 232, |eden 193l.
Nloto je z čl. J. Karáska ze Lvovic K anketě Literámích novin o ,.České četbě...
Litelární novin1'5. r930/3l, č. ]. str. 6. l0ir2 1930.

33B: Áošrír1 Sa|Záp 3, r930/3l. č. l3-r4. str.444. červen l93l; pietištěno: Tvorba 6.
l93l. č. 24. str. 37o. 18/6, v textově shodnérrr zrrění. jen poslední r,erš sázen
prostrkaně.
PĚetisk v Tvorbě je uveden poznánrkou J. Fučíka: ..F. X. Šalda Íekl své slovo ke
KošritŮm. Rekl je dííve. než mu nrohl by..ti doručen nrúj dopis. otištění. r, nrinulém
čísle. Ťek| je sám a bezvyzvání...,.Pňipomíná se tu Dopis několika nružfim.jiclrž si
vážínr (Tvorba 6. I93t. č' 23. str' 353_354' l I/6), kterj'se obrací na V. Tillelro. F. X.
Saldu, J. S. Machara. J. tr{ahena a F. Krejčího s vfzvou. aby pronlluvili ve r,ěci krutého
četnickélro potlačení clělnickfch protestú v Duchcově a r' Košr.iteclr^ které se stalo
r' posledníclr tíeclr rněsícíclr.

339: NěkoLik epigramfl (1. Dal udouin groš _ 2' Psi a psi _ 3. Nepromokauj'_ 4. Epištola
bratíím). Sa|Záp 6, I933l34, č. 6-7. str. 228_229, biezen 1934.
l. epigr-anrje adresovánJ' S. ]llac|raror'i. kterÍ tehdy pňispíval i clo krajně prar,icorŤclr
nor.in J. Stňíbrného. Nejspíš psáno na závěr vleklé po|enrikr'. kterotr .]'.'oiala Šal.|ora
kr.itická g|osa o literámích cenách a podporách udělovan!'clr Českou akaclemií věc|
a untění (Hospodáňství ve IV. tŤídě Ceské akadenrie.Ša|Záp 5. I93Žl33. č.6_7.
str.224, bŤezen 1933) a jež pak pÍinesla i četné osobní invektivl'.

34I: Literární jaro ]934' ša|Záp 6. I933l34, č. B_9. str. 292_293. květen 1934 (pocl
textenr datace: l. V. l934); pŤetištěrro: Alnlanaclr Kmene. Jaro l934. ecl' L. \bkrová-
-Ambrosová. Praha l934" str.. 7_9. v textově shodrrém zněrrí.
Fašistické nebezpečí se telrd}' neprojevovalo jen v okolníclr státech. a|e i v samé ČSR.
Bfvalf generál a zástupce náče|níka generálního štábu čs. ar'nrády Radola Gajda.
l926 susperrdor'anf a penzionovarrf pro pŤípravu fašistického pŤevratu. pievedl l934
svou Národní obec fašistickou do šiÉího sdružení Národrlí fronta a byÍjejím místo.
pí.edseclou. - K. Hork!'. kterj.se pŤedtím za r'álky jako enrigrant v USA rozeše|
s vedeníln odboje, kjyž se solidarizoval se sv!.m tclránem J. Dtirichenr. zbar,ení'm
místopicdsednictví Cs. národníŠ-ť u PaŤíži. vedl v svém krajně pravicovénr t .áe-
níku Fronta četné polenriky s FXS. tehdy zejména o Jiníska a o Šaldovo spoiení

s N'Ieiantriclrem (viz též FXŠ: Karel Horkf a Alois Jirásek, Ša|Záp 6,I933l34' č. B až

9, str.296_298, květen 1934; M&j Zápisník je list na nakladatelství nezávislf.

š,a|Záp7, lg34l35, č.2-3. str .99. l is topad 1934) '  _ St.  K.  Neumar-rn háj i l  v stat i

N{ezi  Lrus iči a l ingvisty,  ot ištěné v PŤítomnost i  9.  l932. č.46. str .730_733'  I6 l l t .

jazykovf purisnrus čas. Naše íeč (J. Haller). uplatĎovan!'na díla krásné literatury

o.oti .'á'o.ť'. Pražského lingvistického kroužku (sumárně ve sb. Spisovná čeština

a ia"vkouá kultura. 1932). _ Po]itická strana Národní sjednocení vznikla slor.rčerrím

č.. na.o.l"i denrokracie (K. Kramáň), Národní ligy (J. StŤíbrnÝ) a Nároclní fronty

{E' Mareš).
343: šoukromÁ neštěstí se zapou-ídá. Ša|Záp 6. I933l34. č. B_9. str. 294, květen 1934.

V básnicky.'ch sbírkáclr F. Halase HoŤec (1933) a St. K. Neumanna Zal (I93I. 1933

součást sb. Láska) se rozdílně, ale v obou v!'razně uplatĚuje nrotiv smutku z prožitku

lásky.
344: ochrana tuorú na uymíení. ša\Záp 6, I933l34, č. lo_ll' str. 363_364' červenec

t934.
345: Dua epigram1, (Úspěchy a chau dobykáíském _ Riziko kritikouo:). SalZáp 7, I934l

35, č. 2-3. str. I00, listopad 1934.
Svou draInaturgickou ripravou a režií sittroval J. Bor Shakespearovu komedii Mrroho

povyku pro nic (prem. 13/10 1934 v Komomím divadle) do pseudohistoricky pojaté

Le.ké mi.ulosti. tidai"; tak chtěje ,,ve jménu tradice a]šovské a mánesovské..

..oŤelaďor'at na českou notu...
čja""r. V. S. Staré mládí (Venkov 29, 1934' č' 262, str.10' B/1l) pŤíkŤe deklasuje

kritika FXŠ. vfrazně propagujícího literámí levici: nrladému umění prf již v$bec

nerozumí ̂  .u;Í-i .o.'áy Év J"..ohl jenom zavádět. Čl. nehovoŤí o tom' že je reakcí

na ŠaldŮr'odsudek Ča.kovy sbírky Hvězdy na nebi (Tii básničtí premianti čeští'

ŠaIZáp 7, L934l35, č.., l, str. 2I_24" Ííjen 1934).

346: Dua ipig,a-y (]_). šaIZáp 7" Ig34l35, č. 4' stn I40, prosinec }934.

Ma.ifest čs. spisovatelri ,^Yyzlváme k obraně proti ítokúm fašistri.. (otištěnf 2gll1

1934 v Lic|ovlrlr novinách, Rudém právu aj')' kter!'se obracel proti nacionalistickfnr

v'ítržnostem 8eskj.clr studentri v Brně (a kterf podepsal též FXS). kritizoval K. Kra.

máň v rivodníku opravdu státní politika (Národní listy 74, 1934,č,.332, str. I,2lI2)

a poukazoval pÍitom na rozpor mezi tím. že naši ..levicoví spisovatelé... kteÍíjsou svou

tr,orbou pověišině vzcláleni potŤebám vlastníl,ro národa. teď .,konečně našli vŤelé

cítění.. pro mládež německé národnosti.
34B: Dua epigray1, (Pozornost zlr pozornost, Ad. Hoffm1ktroli _ Broru su. uá'clauskf, Josefu

Machoui). Ša|Záp 7' I934l35, č. 5-6, str' I92. lerlen 1935.

Na Hoffnreistrově karikatrrie s tit. Kat drží FXŠ v levé ruce právě useknutou hlavu

mladé žerry. v pravé obrovskf popravčí meč. Pod tím text: .,F. X. Salda: Ceská pr.6za

má. jak znánro. špatnou pověst. zaslouží si však pověsti ještě horší (Zápisník. roč. 6.

str. 5t5)... Kresba byla otištěna v sešitku sedmi kar.ikatur A. Hoffmeistra ,'Salda

a česká iiteratur.a... kter!'vydal Kmen, klub naklaclatelŮ v Praze. k Šaldově pí.ednášce

o české pr6ze l6110 1934, a pňetištěna v Almanachu Kmene l934135' ed. J. Seifert.

str. 79.
V char.akteristice J. N{acha (PŤedstavitel generace a piedstavitel mezigenerace"

ša|Záp 5' l932l33' č. lt_12. str. 34ZL.'.356, červenec 1933) označil FXS jeho

l,álečnou vlasteneckou poezii takŤka za bezcennou a upozornil i na její vlrazové

floskule jakoby ze starého bulvárního tisku. Nevyslovenou replikou na to zÍejnrě je
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466 - ve v,pomínkách J. Macha-Života běh z prosince l933 -_ Machriv rozklacl. že stejnějako se v1jadioval on 
-v. 

básních z válk): užil tenay tez rxŠ, ;;''J '.l r].i" 
""i.i "i.t;uy'v básni Selsk!' svatf Václav (Venkov l9I7, zr]e na str. 7l) otňele hrub!,-ch vfrazri provfiádiení odporu Rroti.|ěmcúm. Epigram FXŠ je nejspíš (asi rok po v1,clání Machovyknížkv) dodatečnou reakcí na toto tvrzení.

349: Dua epigram1, (nualítlní -,Česka1la:|. Ša|Záp 9, ],9g6137, č' 3. str. l0B. prosinec1936; první.epigram piet ištěn: Rui lé právo t i , lgso. č,.299. s.  t41. zqt iz .V roce svf'ch sednrdesátin c]ostal A. Itlástersky lraa.y'lr".-Č*l!.,"l."i,""'i" 
"eaa uniění) cenu Svatoboru jako za'sloužilf českf spisovatel. jeIrož veškerJ;;".},' .,p"-siluje a povzbuzuje národní uvědomení a vlastenectví.. (Zion37" l936137. str. ll2).

STROM BOLESTI

|a3átc9 Rťržen1' Svobodové. která zemňela U| ]S2O, věnoval FXŠ jeclinou sl,ouknižní sbírku básní Strom boksti (Cyklus básni z roku ]92ol. v.i.Jzil.."i".l".,o.
.,Tuto knilru upravil a dŤevoryt1'vyryÍJaroslav Bencla. r,ytiskl Fr: obzina ve !,r'škově.vydal ve clvou tisících vltisk na zinru roku 1920 Ói.-ši;.h:ffi;. PJ"ť""'f:Kaprová 52. jako 30. svazek své edice A,"..ti^,n.l. Ř"Ir'" 

"l,."i'.;. 
i5..i J.z toho 3 vrš|r už oÍedtím.r]*sopiseck1' .  Jen o nich zde podáválne," jasui;;; i l .

?99, s.],y: Lipa s' iozo" :Y. ?-l-0. "o. 
r_z, t*.op"a..r"*to"ě shoclné s kniŽním oii.k"..364: Z plamen1l ztluižen'Í (I_2).. Lípa 3, 1920. .l: i, str. ]-5, květen. n'"Jiiy .""i 'i.r.".knižním / časopiseckfm in-2' rr: ]0 vžclvé l neb;44j"r"r.". á"tJo.n,r"}.'i) pu";'r.

".^ 
y.2' v-,32, r]íŤT. P"{l9 čas.: A vím: (-. t,",i..A vínr;).Óo9: 'trom bolesti. Lípa 3. 1920' sv' 2. str. i-2 (s porltitulem: Památce R. S.). Rozdílvmezi otiskem knižnínr / časopiseck;,rn ,." u'' i A vniknout l p.".rr.""'í' áti"',)N:.:''9.hlouběj za poslední-práhl i hloubejil PÍes sleclní p*r'i, io.i".','.p"ri *větvích / spali jejích ve větvích.

BÁSNE Z RUK)PI)Ů

397: Šiben.ice. Rkp.: tÁ PNP, fond V. a Á. tr{rštíkové. l l.. autograf FXŠ, uloŽeno(s 5 básněmi od J. Kvapila) v o.bálce s popiskou í nr.si*"l.šlil"*,'"'.u"' a*.nezvěstné. Rkp. objevi| a -historick1. 'aiaail J. Skutil (Z p-oti' i. x. s"ijy, ri..yfilologické 65. l93B.,str.-60-64). ,"ho vyHaá 'pr".,,ii M. Hy"ek c"r'.' J".ij.l"ezprávy. tamtéž. str. 248_249).
BáseĚ je jedinou doclrovanou skladbou z asi l0 básní. které clal .BBB FXŠ V. Mťští-kovi pro chystaní.. nakonec.nerealizovan!.alnrana"t' vpaa bJli. o.i- pJ exsv čl. Kolern almanaclru Vpád barbarťr, Literární s\vét l-^ ]'g27l2B, a. s Gi.. s,-ál. o 

"z!.(,syr.6-t1 a B (str. 34) z Ul2 a t'll2 t92T a t2l1 fOZA, p;"ttiiJ,ro i",niS,
^^^ Krit ické projevy 13. ed. E. Macek. 1963. str.275 n.392: Kantika. Rkp.: tÁ PNP fond FxŠ. l |. l i - 2i ;.;;i"graf FXŠ; poc| textem datace:. . ( t  BBB) . , .
393: ,,V mém horizonlu nud1,šarlatu,.. Titul eclitonll,. Rkp.: L4 PNP íond E' Kvapil.památník B. Kvapi lové. celkově l l .  báseĚ na t. 12.3; l5.9 cm. r,u,"u.-, i .1i.r."-piírodního motivu. autograf FXŠ; bez naclpisu. pod textenr p;áp;.;..j;;"""'. ,(rBBB),,.

Na existenci básně upozornil a otiskl ji s v, k|adenr o privodnínr určení K. Sezima:Z mého života, sv. l. Praha rs+s..t.. ziz,,l..-.".

394: čeme aú,ně (1_3). Rkp.: lÁ PNP, Karáskova galerie. karton F. X. Šalda, č. l'

I dvojlist li "2 x 2I cm, autograf MS;-pod textem podepsáno a datováno: ',(IBBB)...

396: Oblaka a noci. Rkp.: LA PNP, fond FXS, I l. t6'5 x 21 cm, autograf FXS; pod textem

podepsáno.
397: Horské pěšínk'r. Rkp. dnes nezvěstnf, fotografie rkp. a pŤepis v novoročence

dr. B. LiÍkv na r. 1967. Tam vydavatel uvádi. že rkp. je z počátku listopadu 1902

pro R. Svobodovou.

39B: ben áasne. Rkp. dnes nezvěstnf' otištěno in NEV, str. 19-20. Tam rydavatel uvádí.

že rkp. má dataci: Vánoce 1902.

4oO: Fr. S'. Procházka, pííjmím Statečn! (Skoro batndn). Rkp.: tÁ PNP' fond FXŠ,

2 stránkované ti.ty to,s x 20,B cm, autograf FXŠ; nad ."dpi."- též rukou FXŠ:

.,SATYRIKON..' pod textem na l. 2 báseĚ Chytrost žádné č,áry.

Báseů se vztahuje k sbírce epigramú Semenec. kterou (na obálce s obrazem klečícího

lukostŤelce. jímž byly epigramy pŮvodně signovány ve Zvonu) anonymně vydal l907

F' S. Procházka a v níž byl napaden také FXS. S následující básní vznikla v sou-

vislosti s polemikou, která se rozvinula po Saldově kritice Procházkovy sbírky

Senrenec ve Volnfch směrech 11' 1907' s.37 n., šifra Quidam (viz FXS: Kritické

prcjev1. 6. ed' K. Dvoňák, I95I. s. 229 n.' 239 n. a pozn.). obě satiry FXS byly

určeny pro nerea'lizovanou rubriku Satirikon ve Volnfch směrech a dochovaly se

v pozťrstalosti J. Stence.
4o2: Ci1trost žád'né čáry (Pozoiaatel mluuí). Rkp.: l"{ PNP, fond FXŠ, pŤipsáno pod

pŤedclrozí básní Fr- S. Procházka, pŤíjmím Stateěnf'_ viz v pozn. k ní. Serafínek byl

Procházkfiv pseudonym.
403: Josef Kodíčei. Rkp.: ia pNn fond FXŠ, l l. 14 x I0,5 crn, autograf FXŠ; na podložce

cizí nrkou riclaj: l924.
Báseř zapadá áo četnfch kontroverzí nrezi FXŠ a J. Kodíčkem v 20. letech, nejspíše

vznikla za jejich sporu vyvolaného rozhodnutím poroty,'jejímž byl FXS čIenem,

o udělerrí státní ceny 1924 za dramatickou tvorbu (viz FXS: Kritické projevy 13, ed.

E. Macek. 1963. s.99 n. ,  116 n. a pozn.).
4O4: ,,Je společnost tuá hodnn tebe,,. Titu| editorriv. Rkp.: LA PNP, fond FXS. zápisník

zr. l92B (I3,3 x 14,B cm), proní ze dvou epigramň na nečíslované str.3, autograf
FXŠ; bez nadpisu. od 2. epigramu (s nímž možná má společného adresáta) odděleno

tužkovf'm vyznačením. V rkp. opraveno ve v. 2: zas jí (m. pfu. jí zas).
4O5: ,,Ne, u tomhle cirku nejsi august hloupej,.. Tilul editorúv. Rkp.: LA PNP, fond FXS'

zápisník z r.-I92B (13,3 x l4,B cm). druhf ze dvou epigranrŮ na nečíslované str. 3"

autograf FXŠ; bez nadpisu, od l. epigramu (s nímž možná má společného adresáta)

odděleno tužkovfm lyznačením.
406: Meteor. Rkp. dnes nezvěstn!', otištěno pod souhrnnfm tit. .,Verše z pozfistalosti.. in

Ša|Zá,p 9" t936l37, č. 6_7, str. 166. červen 1937. Ve v. 9 píšeme: stenal bys (rn.

črr. stonal bys).
4o7: Exoriare aliquis'.. Rkp. dnes nezvěstnf, otištěno pod souhmny..m tit.,,Verše z pozti-

stalosti.. in SalZáp 9, 1936137' č. 6_7. str. I67. červen l937.
Exoriare aliquis ex ossibus nostris ultor (kéž po\.itirlle mezi našimi potomky nějakf

nstitel). ve Vergiliově Aeneidě IV' v. 625, kletba královny Didony. kterou pronáší

pĚed sebevraždou pro zrazenou lásku.
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468 pŘtxt-loy

Antlré Chénier

Rukopisn.f záznam všech Šalclovfch piekladťr z Chéniera je v jeho zápisníku Duh1'a mosty' První záznam'následuje po pívodních básních Šutáou .t"touuni"}, rijn"n' 
"zlistopatlenr l917 a publikov.ni"h b."y nato a je m" a""- Ď"i""i.l"iio*" 

"a"*.osnr;f (Fann-v. 1713 l9?0]-a kclenáct (Versailies. 4/l l r923;. r;"tt"a1'.t,yly tistenyaž pozcléji a pouze v SalZáp, od dubna 1929 (roč. l) do iíjría ro:J 1.á;.,ij t" r,vr"B sk|adeb; c|alší 4 nebvlv za žiuota FXŠ pubiikovanv. za" n"a".".,," p.íe ,'-,i.topr:eklady tištěné (v po.::lp: p'odle uveŤejnění). za nimi rukopisné 1' p*i"|" p"al"zápisu).  Ponechávánre t i tu\ Ša|dovy. a kt le t i t r r l  c|r , 'bí.  nalrrazujeme ho inctpi tentbásně (v uvozovkách).,Z Šalclovych poznánlek je zÍ'ejné, že piekláclal z wdání. kteréje r loeho_váno v jeho.kni l rovně: oeuvres.oInplěte.  J" Á.c] i  l?í r_á l" i  p""r
Dinroff. Paris. Librairie Ch. Delagrave. ..u' Poď" teto 

".ri"e 
t"ieš"rá"í pi"u"a,iclentifikujeme.

4ll Versailles' Ša]Zgl I, lg2,l2g, č. B. str. 246.'24',duben 1929' Rkp': lÁ PNP fondFXS. zrípisník Duhy a most1,, celkově l7. u*n. 
"".g."r 

Fxš; il";-'Di,,,offIII. 2]B... Pod textem tužková pozn': ,,Pt.eložil jsem celou báseĚ v neděli, dne4' listop' 1923" (oprave.to -. piiu., 1924). - orig-: oeuvres, 
"a. 

p. or-"n, air g.
str.218-220. odes I' odes 

",''ou."u.". 
I. Fann1.. báseĚ B i.'o v.^"'rr", á.l"^.o port iques ' ' ) .

Rozdílr' mezi tiskem / rkp. ve v.: l Versai||es / Versaj; 5 v1,prahlé / vypráhlé; 6 trochul totéž m. pú,u. vzpomenulí;9 co l ntéž'm. púu. ta|z; 
lq pí'c|ly l totéž m. pú,u, nád|tery;23 clrvály. cti. ni s|ávy /tot éž 

'm. p x. slávy. ni 
"ti, ".,u1aty]; 

zi pr"a ,yií ,ip.'|k,,n,,,žádánt; 29 žár b|edé pochodně'mé, jež i totéž -. pi","1Z t,,ÉaZ-p,i"t"ai^{.z"*, 1",,,33 pohled žen náš l totéž m. pflu. ženy pohled náil a d'odatečnai"i,i"".i[s, ql ,^chvíli tu. kdr. viděl jsem jj / i,te1 - pu.." 
"r-iii. 

k.|y j."- ,ra íi; iž' ̂ ij'Lte: -.púx. když opraueného na. již; 46 hájŮ ivojich l totéž m. p r; rv!-ch 1,a.l.a,}ív*."irl""
", , |V"*"jl.52 cesty / totéž m' pit;. 

""ay; 
i+ .i.. / *i..Ll l+i Ícrnni salZáp l. l928l29' č.9. str.2B2. květen l929.-Rkp.: L{ PNP, foncl FXŠ.zápisník Dr"rhy a most1'. celkově 13. báseř. autograf FXŠ; proti ,ii..r'' 

"ol-"riili.2l3..; pocl textem: .,l7.,bŤezna |9'2O.. a pod tím Tužkou: .,(Venku t"pry .i'".y.1"-iden.) PÍed ll tfdny bylSilvestr^l9lo. tay lrr" ''p".il;';;ilj.:',d'";.:6J"'....
ed. P. Dinroff. clíl 3. str. 213_214. oa". r. oá"
(..Fann1,. l'|'"u."u* Áorrel qui prěs de toi ,".oi.":1."','o..'.uses 

I. Fann1'. báseĚ 5

Rozclíly rnezi tiskem / .kp. u" u., 2 rclít se /..]it .". mluvit; l0 rty i tvoje / rety i tvá;15 bvch na sobě tvťrj zrak i 
,r|uši l totéž m. p'' },y"il;;;i l""",' 

"."ťi':n;.Ju .obca m. opraueného byclr-na sobě tvou mysl i zrak; íz i^u.t tote;,,. pa,. i.ť;"[", rsr'žd1' u nrne. milená nrá. kažclou z cl,vi! l tote; Á.pr:l,:' píítomna. nrilerrko má. u mnev kažc|é z clrr.il.; l9 Jak / totéž m. pút' ]aká;22 Ň" p"i';;k;; ;;',i Ň.'o"r'".l" .n',24'patŤila./ totéž m. p 't. zŤela; 26 srn l tota: -. pi,. páv; 29 u vocly / totéž m. p upak u vody.
\/e v. 2I píšeme nodle, NEV: a rozlrovor (m. čas. a rkp' a jejírozhovor).

416: Sánt, bez rodičú.,.. s.rzapl. rssňÁi ;: 4.:.;.; M0. listopad l930. Rkp.: a lÁ PNP,fo:d.FX^l' zápisník Duh.'' u -o.i.,.. l"]l""a.o'.r,n""rr.;;*f ni$"oolT*..n,'.,AndÉ Chénier: L'Angleterre 4. Dimoff III' rss... J h pNR r""a o. či.JJr i.^zz'r

x 16 cm, strojopis s rkp. opravami a pozn. pro tisk (textově shodné s otiskem). - orig.:

oeuvres' ed. P. Dimoff. díl 3.. str. 159, Elégies VII. Angletene' Nouvelles souffran-

ces, báseĚ 4 (."Sans parents' sans amis, et sans concitoyens..).

Rozdíly mezi tiskem / rkp. o l,e v.: l Sám. bez rodičri. krajanťr i l totéž m. pú'u. Bez

rodičú i pŤátel. bez; l0 tiše / dodatečně uepsáno.

4L7: Z ,,Jamb&,._ 10' Ša|Záp 3' l930/3l, č. 7. str. 225"|eden l93I (s tit. Z Clrénierovf'ch

',Jambri... I0). Rkp.: o lÁ PNP, fond FXS, zápisník Duhy a mosty'. celkově 14. báseĎ,

autograf FXŠ; u nadpisu: ,,Dimoff III. 275,,, pod textem: ,,Konec... Ó LA PNP fond

O. Girgal, 4l. 20,9 x 33.8 cm, strojopis s rkp. opravami FXS a s pozn. pro tisk;

obsahuje na l. l tuto báseií a na |, 24 báseĚ následující. _ orig.: oeuvres. ed.

P. Dimoff. díl 3, str. 275_276,Iambes I, báseĚ l0 (.'... o" vit; on vit infáme. Eh

bien? il fallut l'étre..).
Rozdílymezi  t iskem (č) l  rkp. a,  á vev':3 vohradách těchč,a,b l  m'púu. vtéah

ohradácha; 9 vypouští kdos4 o, b l m. piu. kdos vypouštío; l0 povětĚíInč/ pouhj'm

pol.ětĚím a, píed povétíím škrtnuto pouhf.m á; 12 učen!'m č, a, b l m, pú,u. učenf b;

t3 .k";i č, a, b l d,odatečně uepsáno a;1.7 sem č, a, b l m. p&u. Len sent ai in a, b

píed' textem básně uytečkouány (shotlně s orig.) 2 íádky u podobě disticha; in a na koncl-u, 
]2 značka odkazující k pozn. pod' čarou: Míněn konvent, kterÍ měl skoro 700 členŮ.

Barěre (l755-tB4l). revolucionái člen Komitétu veÍejného blaha, jehož byl orgán.

Řík^li -' Anakreon eilotinl..
4IB: Z.Jamb - '_ t t .  šázap e. tssolst ,  č. ]0.  str .  320_322, b iezen l93l  1s t i t .

Z Chénierovj'ch,'Jarnbú... 1l)'-Rkp.: o IÁ PNP fond FXS, zápisník Duhy a most1'.

celkově 15. báseĎ. autograf FXS; pŤed básní na samostatné stránce prvníclr l l veršú.
jako koncept pŤeškrtnuto; pod textem: ,,Konec... Ó lÁ PNP' fonrl o' Girgal. 4 l.

stmjopisu - viz pŤedclrozí báseĚ. - orig.: oeuvres, ed. P. Dimoff. díl 3. str.. 276_279,

Iambes I. báseĚ ll (.,Comme un demierrayon. comme un demier zéphyre..).

Rozdíly mezi  t iskem (Ó /  rkp. a,b vev.:2 i  skon č, a,b lm. pú,u, jak skon a;7 pouť

č, á / pout a;9 múj uzamkne zrak v spánku č, a, b l m. púu mé r'íčko uzamkne ke

spánku a m. pozdějšího mé víčko uzamkne zrak spánku o; 10 započal i a, b l m. púu.
jsem zapoěal a; ll jsem nyní č, a, b, l m. pilu. zde nyní a; 17 cil č, a, b l m. pú'u

terč a;24 nižádnf mne nezná č, a, b l m. p a. nikdo nepozná mne o; 25 Dost jsem

žil. Jakáže pňímost čistáč, a, b l m. pú,u. dosti žil jsem. Jaká vznešenost a m. pozdějšiho
dosti jsem ži|. lakáže upŤímnost a; 29 jakáže č, a' b l m. piu. a jaká a; 30 a soucitu

č, a, b l m. pfiu. a jakf soucitu o; 3l jakáže č, a, b l m. pút. a1aká o; 34-búh č/ Brih

a.Bihoprauerla na búlr á; 38 Že srdce č, a, b l m. pú'u. Thk srdce a; 39 Ne, ne a ne!

Kéž bych moh č, a, b l m, pú,u' Ne a ne a ne! Chtěl bych a; 4l obět ě b l obéi a;

52 a podlcťrJi č, a, b l m. pú'u'. a jestli podlcú nízkj'ch a;54 jež pálili vám na počest

č, a, b l m. pú,u' - strašnější pokrytectví ještě jest - o; 57 zavás č, a, b l dodatečruě
uepsáno a;SB Kde toulec pln. tam zle se mŤe č, a, b l m. pú'u. Kdo toulec plnf nrá.

ten těžce mňe o; 59 A katri naproklát č, b l Aneproklát o; 59 v louž č, a, b l m. p u.

do jejich a; 60 t1' zákonú č, a, b l m. pix. Íy katy. zákonťr a; 62 Poklad č, a, b l m,

pria: Poklade múj a;65 jlž jí č, a, b l m. pú'u. již mu o; 66vzp|á pochodeĎ snad č,

a, b l m.p r,:. se srdce vzníli a;6B i naděj v dál mne č, a, b l m. púu, i naděje mne

v dálku a; 69 jak jed č, a, b l m, púu, jako jed a;75 nebo č, a, b l m, p ,u. neb a.,

83 pozdvih č, a, b lrn. prIu. schystal o; 87 to, jež č, a, b l rn. pfl'u, to, co a.
Ve v. I píšeme: svét|a @odle a, b _ mísn č světlo).

42|: Je šťasten ten... Ša|Záp 4. |93l^132, č. l0_ll' str. 330' červen 1932. Rkp.: lÁ PNP'
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470 fond '"Š, 'áp].:i\ Duhy a mosty, celkově 7. báseř. autograf FXŠ; nad textem:
.!^er*]it'ne z. / Dimoff iII. lss li. _ o.ig.. o*"."n 

"alii 6'."rr]a"'' 3. str. ]58 ažl59, Elégies VII, Angleterre. Nouvelles souffrances, báseťt 2 (,,Heureux qur. selivrant aux sages disciplines.,)-
Rozdíly nrezi.tiskem /ikp. ve v.:4 skrovnf / totéž m. pťtu' skromn;f; 20 i šlechta /totéž m. púa' i šlechtici.i;.20 čpí l ční; zs' e 

"iJ,,ui íčá 
"r.J'ď)o "i l ".422: P tá z,,Les Amnu'rs',. Ša|Záp q, Diitiz, č. lo-ll, str.33l_332' červen ]932.Rkp.: IÁ PNP. zápisník ou'y á -o.iy, celkově lB. báseř, autograf FXŠ; vedlenatJpisu: o':ť1"']]f^'; pod textem tuzko-u: ..(Pr"|o';;"i;.l'.;.;. - odpol. šeré_když za chvi l i  jdu do C.S. pro rozhodnutí.)..- orig.: oertvres. eá. P. Dimoff. di l3, str. 6749. Elégies IV, Les amours tt. č"íitt", la.""i šl.,b.i"l*i i''í..", l.lj]chez qui la tab]e est préte?..).

Rozdíly mezi tiskem / rkp. vá v.: 4 polládá.l nabádá;6 písně / d,odatečně uepsdrni14 Však / Leě m. pria. Však; 19 neb / či; 2o nelka máé a slzí víc / nelkala máé a s|zvíc;29 leč lvšak;29 pouze Iíčím l ntiz n.'p-úa'.|iei- p"',", si 
"*,"Tporir,t, 

p"t.sÍt l totéž m' p&u. pak' celou zulíbám. 37 píed' K|idu rkp. škrtnuto Leě;37 srdce cituprosté / totéž m. púu'. bezcitné srdce; 4l á ,aa, ,ip. i{;;;;;;|; ,bjt]iqq |,,at /totezm. p t' ždát:'46 noc se blahem zpiiá 
"njší 

/,,o" se. b|ahem zpilá, snáší; 49 jsou l
'^ ' ,:též m' p u. teď 53 rozzáíenj, l rozžár|eny.
424: Z ,,Cesty italske',,' ša|Zap +, lsuní,-i.!+,str. 4l8, Ěíjen l932 (s tit. Z Chénierovy,,cesty italské..). Rkp.: lÁ PNP' fond,F*š' 

",ip;.nit. 
Duhy a mosty' celkově 9. báseii.autograf FXŠ; nad iextem' .,/Ďimď|iit,zi1,,,-,919;.;;-í{";;."-... - orig.:oeuvres.ed.P..Djm.off,dil 3.str. zs_ži,.Étesi."l i l,r"uoy"g";"i '"ir"...rr,L,Italie.

báseř.9 (,,Tel j,étais autrefois et tel je"suis encor'').
Rozc|íly mezi tiskem / rkp. ve l,.: zát"l"ar" s pokladem l totéž m. púu. ruka má

,^- . 1nÍrn vedla pokladem; ll Leč i Však; 13 neb / či.425: .-o turdá nutnos.Ii'.otrocrrí žalnd ,tt,"::.i^-i,.i^lXŠ netisteno. Rkp.: tÁ PNP fondFXŠ, zápisník DY}I u T9:,y' ""it""c á. la."r. 
"..og.J-FXš',.t'",.,i#í.,"a"p.a.,o,,,L,Angleterre 9/Dimďí III. |62l". _ oJg.. 

.o"uu.".. 
ed. P. Dimof| díl á. str. 162 ažl63, Elégies VII' L'Ángleterre. Nouu"li;:-;"urr.u.,""., |j""i.n.i., iil".",.u o*"r6 pesant esclavage!,,).

Text rkp. ve v.: l 
.ialnápúr: těžk.ápak bědná ko.nečně ža|ná;3 jsou dodatečně uepsánn;3 p|áče m. p u. i-p|áčL;.  stÍída m. pl,. pil;,;1itz_^.")nJ. ,I-:"š",,ži, ,^' a,,a,duch si hrob n. 
4y. ná mysl hrob .1' s ;; 

!1lateae uepsána;9 a'v p|áči m. p u.a prosím v pláči; l0 sám sebe prosím: i.etěz tvrij kéž rozbít se ti ráčí m. pťlu.sám sebe:tvúj Ťetěz aé se posléz .o"lomit tj ,ati; ii '. ,aa -._iil..,ia^4v.,'u 
ťw.

426: MladáTarenťanka, Zaživot'a.xŠ;;š.ě*. Řkp.: lÁ PNP fond FXŠ. zápisník Duhya mosty. celkově l0. báseř, autograf ffiŠ, pod textem: .,_ Kone". ],.. - orig.:oeuvres, ed. P. Dinroff, díl ], str. ro"i-rj!,"3.";"liques. Idylies;;;;, Iv. L".1"u.,"Tarentine (..Pleurez. r|oux alcyons. 6 u-l-"."oi.""u* sacrés.').Text rkp. ve v': 9 oz,rlobit má'm. púu' -J""á"li,, rs pi"kj..e hned nz. prŽu' lrnedpŤekrásné; 20 jemně d,od,atečně ,"p'a"o' - x., a se uztahuje pozn. pod, čarou, zd,eUypuštěná: Kamarina (C.amarina). .ě.to .,u jižním pobŤeží ši"?li;.. ""- 
.

42B: '.Tak, pfíteli, ie ke':nni Phoebu: Áii.šii,i::."j^života ,*Š netištěno. Rkp': 1Á PNP,fond FXŠ. zápisnrk 
P"!y " 

'".,l'."""iiíe fr.tu*o. autogTaf FxŠ: be; nadpisu. -

$x;-"::;;:.;x. 
P Dl."ii, ;ii' J' ;;';' rpi..* Ýri,Ťpi;;.;;;;"., o'".u,".,

Text rkp. ve l'.: 2 starfclr autorú si vlastním rn. pr?zl' autorťr starfch vlastním si:
l0 liodnou m' pú,u, hezkou; 16 dŤív rn. pr?r,:' i kdysi.

429: ,,ClLce často nešťastník saé opustiti žití,,.Zaživota FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP fond
FXŠ. zápisník Duh1'a nrost1'. celkor'ě l2. báseĎ. autograf FXS; bez názvu. nadepsáno:
../Dirnoff, III. 53/... _ orig.: oeuvres, ed. P. Dirnoíf, díl 3. str. 57_59, Elégies IV, Les
alrlours. báseii 6. oddíl od v. ]7 do konce (."Souvent le malheureux songe á quitter
l a  v l e  , .

Text r.kp. ve v.: ]5 na|ez|a m. pria: našla; ).7 6 m. p .u, m!' za u' ]B škrtnut z(lčátek
notého terše Ti pňátelé nri br'li drazí; 20 Íek m. ptir: prones; 25 jich. Z tvlch zábav
m. pú,t. jich" z tvé veselosti; 26 vždy byl. m' p u' byl vždy; 28 hoŤem rn. ,'o ,r,:, nudou;
.i0 záhy tak otr'írá m. pťLu. Iak záhy otevírá; 44 hq m. pú,u' Iam hryl' 55 z|a m' púl'
zlo; 57 bídu m. púu. ža|y;58-59 Snad jednou ď že zhasl svit m, p&u. Snad jeden
den. až očím jejím zhasne svit; 67 jen. a m. púu' a chtěl by; 68 žít by chtě| m. púl.
žíti lrnecl.

Alfred dc Muset

oba pieklady z A. de Musseta (z nichž jeden byl l93l tištěn) jsou zaznamenány
r'zápisníku Dulrl.a nrost1'. vznikaly tedy nejsp.íš koncem l0. až počátkem 20. let.
souběžně s pr'eklady z Chéniera. V knihovně FXS se dochovalo lydání. zněhožmožná
FXS pĚekiádal: oeuvres de Alfred de Musset. díl I (Poésies rB2B_lB33) a2 (Poé.
sies IB33_1B52). Paris. Alphonse LeInere. éditeur, s. a. K této edici také Saldovy
pŤeklady z NÍ. vztalrujenre.

432: Píseii. Sa|Záp 4^ I93Il32, č. 2-3. str. 9l. Ťíjen l93l (pod textenr datace: l83I)-
Rkp.: LA PNP' fond FXS, zápisník Duhy a most1'. celkově 20. (poslední) báseů.
autograf FXS; u jména autorova: .,I' 2I3" ' pod textem: .'(l83l)... _ orig.: Chanson
(l83l). oeuwes I (A. Lemene). Poésies diverses" str. 204.
Rozclíly mezi tiskem / rkp. ve v': 2 milou l totéž m' p a. milku; B stává nám l totéž
m. púr. nám pak stává.

433: Nad mrtuou. Za života FXŠ netištěno. Rkp.: [Á PNP' fond FXŠ, zápisník Duhy
a lnosti-. celkově 5. báseĚ. auto3raf FXŠ; titul též írancouzsk1'' pod textem: .,Alfred
cle Musset. Poésies nouvelles. Ríjen |B42...- orig.: Surune morte (octobre lB42).
Oeuvres II (A. Lemerre) , str. 246.
Text rkp. ve v.: 15 se dodatečně uepsána; 23 že v Ié hlíně m. p u. v h|íně; 25_28
pžeškrtaná pú,u. strofa

Ba milovala by. jí pfcha zlá
jak lanrpy zb1'tečné svit chabí'.
jež u rakve se rozžehla Qn. p u. jež u mrtvoly rozžehla)'
nad srdcem (nt. pflu. u srdce) kdvbv nebděla by;

32 nečetla ni m, pflt. nečtla ani.

Paul-Jean Tbulet

\ětší počet básní pieložil FXŠ j"no''l z Chéniera (I2) a Touleta (B). Touletovské
pŤekladv bvly vesrněs tištěn'r.. Jediná mimoto i nrkopisně doclrovaná skladba je
datována IlII 7924' Soudě podle poznámky na tomto rukopisu. pŤekládal FXS spíše
než podle l. vyd. Touletov1.jediné sbírky Les Contrerimes (z I92I) podle jakési

4 7  I



:1.:l"gi: 
Zde srovnáváme jeho pieklady s 2. vyd. Les Contrerimes z |929 (Pais,

Edition Emile-Paul Frěres). Podle oddílú aÍazení v této knizeje také poŤádáme;
zdejší číslování básní v titulu je jenom pomocné pro potŤeby této edice.
Pieklady č. I. 2, 5, 6, 7, B byly tištěny jako citace v Šaldově pŤekladu stati
A. Castagnoua Básník Paul-Jean Toulet v Tvorbě I, 1925126, č. l0' str. 194_196"
Il4 ]'926, pŤeklad č.4 v Ša|Záp 4. Lg3|l32, č. 2_3. str. 90. iíjen 193I fiako druhá
báseĚ pod 9itulem Paul-Jean Toulet: Z ,.Contrerimes..) a pŤeklaá č. 3 se obj-evil v obou
tiscích (v Sa|Záp 4 na str. 89 jako první báseř pod uvedenf'm tit.), a io v značně
odlišnfch zněních.

435: l _ orig.: odd. Contrerimes. XVI (",Trottoir de l,Élysé-Patace..).
2 - Orig.: odd. Contrerimes. XXXY (.,Un JuranEon 93.,).

436: 3 - Orig.: odd. Contrerimes_, XLV (,,Molle rive donr le dessin.,).
Zde tiskneme v pŤekladu z Ša\Záp 4. t93|l32, odlišnf je dŤívějií pŤeklad v Tvorbě
r, 1925126:

Smích. jehož pŤipomíná spád
mi rámě, jež se svírá,

6 návrší. jež mlha měkce stírá,
jak v závoj prs když pad,

Filae, zpěv tvfij slyším zníti _
já zemru a dnes hned

tě nebude, má dlařJi vsled
tvťrj obraz nezachytí.

4 _ ong; odd. Contrerimes. LXX 1,,I.a vig est plus vaine une image..' poslední báseĚ
oddílu). 

_l}p.. LA PNP, fond FXŠ. zápisnik Duhy a mosty, Ěelkávě 16. báseĚ,
autograf FXS; nadepsáno jménem autorov 'm a tŤemi lrvězáičkami, pod textem:

"(Contrerimes. 
Anth' str. l77),, a Íužková poznámka: .,Pieložil jsem ' u"p.,l t"- .'u

den Všech svatfch. l. list. 1924 večer, když jsem se vrátil z Vyšehradského hŤbitova:
donesl jsem tam kytici bílfch rúží na Jeií hrob...
Rozdíly mezi tiskem / rkp. ve v.: 4 obr1s 7 bÉž m. pťtu. temnf r,zmach; 4 píše l totéž
m. púu.. vpíše;6 nahou zbraní p|ane l totéž m. p a. jak zbraně vzplane; 7 lehce lhané
l totéž m. pflu. pro|hané.

437: 5_ orig.: odd. Chansons, I. Romances sans musique, a. En Ár]es (,,Dans Arle. or)
sont les Aliscams").
6 - Orig.: odd. Chansons. XII (,,Vous me reprochez. entre tant.,).

438: 7 - orig.: odd. coples, 
lxv (,,Ne crains pas que le Temps sgache les cieux briser..).

B _ orig.: odd. Coples. CIx (,,Si vivre est un devoir qu'.d1" l'a..."i báclé... poslední
báseii v Touletově sbírce).

Ceorges Duhamel

439: Balada o člouěku se zraněnjm krkem. Ša|Záp 5, Ig32l33. č. 4*5..str. 167_168, lec|en
1933 - orig.: Ballade de l'Homme á la Gorge blessée ze sb. Élégies, odd. Quatre
Bal lades (1920).
Za strofou 6 a 10 jsme podle orig. doplnili grafické vyznačení pŤeclělu.

Nezjištěn! básník

44l: ,,Ó dárny, které turd'ě oplfu:íte píístwstí,,. Zaživota FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP. fond
FxS' 2 l. 20,3 x I2,7 cm a I4,4 x 22,B cm (rub tištěné pozvánky na schrizi
Politického klubu české strany pokrokové na soboiu l9ll I lglb), autograf FXŠ; na
l. l náčrt l. strofy a její konečná podoba a náčrt 2. strofy' na l. 2 konečná podoba
2. strofy; bez nadpisu. Domníváme se, že jde o pieklad z francouzštiny' pŤedlolru jsme

nezjistili.
Text rkp. ve v.: l tvrdě do datečně uepsátn;2 něžnlcb m' priz: svojich něžnfclr; 3 jichž

m. pú'u. a jicb\ 6 do Ráje Milosti' jež Rozkoš sluje m' pfu,. do Ráje' Rozkoš kterf
sluje - po straně uypsáno pod' sebou odměĚuje _ čest _ trest - Ráj se jmenuje
(opraueno na sluje); 7 krut! není a ruičrtu; 9 šípy m' piu. svfmi šípy paĚ šípy svfmi;
9 hněvu svého není u nťtčrtu; I0 - tl je těžká proti Bolru ď r.aclostí vám sr"fclr nr.
púu. je téžk! proti Bolru pak váš lriích. / jenž radosti vám snadno (oprauenn na snadno
radostí vám) dát chce svoje.

Heinrich Heine

442: Childe Harold. Za života FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP. foncl FxŠ, I l. 7.9 x.|2.c
cm, autograf FXŠ, čistopis; na obálce cizí rukou: ..Ša|dŮv pĚeklad Heinoq, básně
Childe Harold. Cerven 1897". - Orig.: Childe Harold ze sb. Neue Gedichte, odd.
Romanzen (1844).

Gottfried Keller

443: ,,Kročeje maje,.. Za života FXŠ netištěno. Rkp.: t,A PNP fond FxŠ, l l. |7 x2L.2
cm, autograf FXS; vlevo německ!'text, proti němu česk!." bez nadpisu. BáseĚ není
v krit. r,ydáních Kellerovy poezie uvedena' v dostupnfcll lydáních jeho pr6zy,
korespondence a deníkŮ nebyla zjištěna. V opisu FXS zní:

Uber die Haide
hallet mein Schritt,
dumpf aus der Erde
wandert er mit.

Herbst ist gekommen,
Frtihling ist weit.
gab es doch einmal
selige Zeit?

Brauende Nebel
geisten umher,
schwarz ist das Kraut
und der Himmel so leer.

Wár' ich nur hier
nicht gegangen im Mai,
Leben und Liebe,
wie flog es (poclruhé flog's) vorbei!
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474 Text rkp. ve v.: 3 dutě n. púu. |emnéi 5-8 praní uerze celé strort,: Jaro se v dá|i, l
podzim tu vráz, l cožbj,va! (škrtnuto též) jednou l b|ažen! čas?; 5 Podzim již piišel
nl, pťlu. Podzim je tady o m. oprauenéhn Piišel již podzim; 6 vzdálen je m. pfl,u. je
vzdá|en1 7 blva|a m. p u Byla tu; 13 kdybych by| m. pťo. kdybych kdy; 16 jaks mi
m. prŽu. jak jsi mi.

Wah Whitman

Žern čelgá IlÍ, Irlnc' Za života FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP fond FXŠ. 1 l.
20,9 x 33,9 cm, autograf FXS. - Orig.: A Woman waits for me (1856) ze sb. Leaves
of Crass. odd. Children of Adam (2. lyd' l856. 5. vyd. tB71). Zústala nepŤeložena
poslední strofa (l5 Ť. tisku), nebo se ztrati| 2. list rkp.
Text rkp. ve v.: l0 aÍ zná m. pún. ai vyznává; 12 sama m. púa. se sám; 3Spied volnfm
škrtnuto na; 36 piivazuju rn. púu. stlačuju; 36 na žádnou m. pú'u. žádné.
Ve v. 12 píšeme: opustím (m. rÁp. odpustím).

Zina Trochot,á
Mojmír otruba

Soupis básní podle ineipiÚu

Na prvém místě je uveden incipit (celf první verš) básně. resp. incipit každého jejího
v.vznačeného oddílu nebo části cyklu, po dvojtečce je titul básně a strana otištění v této
knize.

A bude tom tak. : Soustolovník (str. l54)
.,A od západu se nesla brozivá jízda mrakti... : Dnes a tehdy (str. 2l0)
A pňece žiji a rostu a k čemusi zraji. z Z plamenŮ zrJviženf 2 (str. 366)
A tekou vteŤiny a hodiny, vrství se léta. věk : A pŤec zrá dítě... (str. 2I4)
A toulra má se vyplnila: po letech zde ležím : Dfim na stráni 3 (str. l35)
.'.A vezmi ruku mou a pobídni mne v clrvat, : Pobídka (str.3l3)
A vrině tvá za ruku jímá mne, je sama ruka, : A proto zrak tvúj tenrně žlrne... (str. 256)
A žije se, byé beze cti. BÝt tak musí. zdá se, : A. Chénier, Z ,Jambí,, - l0 (str. 417)
Af nohy ti prorostou železnou podlahou : Vstař, Samsone... (str. 200)
Autor(trochunedosl fchavf):Rekjste:hašé?: Dia logdvoupodílníkŮ,autoraačtenáŤe.. .

(str. 328)
Byl páže' pověst dí, ten smál se stále vesele' : Láska osudu (str. 37)
Byl stromek tenoučk! to jako prut : Stromu svobody (str, 89)
Byl takovf jsem, takovf i ještě jsem: : A. Chénier. Z ,,Cesty italské., (str. 424\
Byls mlád a zemŤels hrdě na hádanku. : Tragédie duše 2 (str. 52)
Co včera k nebi trčelo, je dnes jen rumu hromádka, : Prosba (str. 296)
Co zŤel a pozoroval ve divadle. : Divadelním žánrúm Petra Jasmína (str. 36)
Cos odstavcuje se, cos rodí se, cos umírá. : otázka (str. 220)
CinaÍi či Cířané : ,,Cin.. a čin (str. 332)
Dál k severu se hawan těžkfm kffdlem potácí, : Krajina pied Léthé (str. 2B0)
Dav zjejí nejraději pije číše : Fraška (str. 17)
Dbej, aby slzy z něho netryskly: : V posledních letních dnech 2 (str. 250)
Den hasne. A pňísvit blouznivě světlf, : Den hasne (str. 39B)
Den jasn je. den tvrdf je a fanfára zní do boje: : Den a noc (str. l47)
Den mučí tě, já vím. Je světlo jeho stÍízlivé a mělké : Vfstraha (str. 162)
Den odchází v své těžké zbroji, : PíseĚ ke cti horkého dne (str. 40)
Divokf reji strakatfch světel : Vlaky (str' 92)
Dnes jinak je. Jde k podzimi a dni jsou kratší : Apostrofa mého kraje 5 (str. 6l)
Do Bohnic mne posílá pan Machar. : Nebezpečné sousedství (str. 333)
Do stavby osud zazdil tě a tíIru strašnou položil : Za |íemi mrtvf'mi 2 (str. 2I7)
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