
(Šaldúv zápisník l/I, 177_207). To však byla jen část změn, které pÍipravoval
autoť pro nové vydání ,,Duše a ďla,.. Podle Beďicha FučÍka ,,svazek ,Duše a dÍlo.
měl bÝti doplněn studií o Erbenovi, kterou autor rozvrhl pňi pÍlleŽitosti erbenovské
monograÍle Grundovy. Autor uvažoval i o stuďi o Juliu Zeyerovi a J. V. Sládkovi.
Stuďe o RúŽeně Svobodové měla bfti nahrazena studií novou, v nÍž by po větším
odstupu časovém byly určité soudy revidoÝány. I v ostatních ělánclcb měly bft
podniknuty menší, ale d ležité retuše, pňedevším v Teréze Novákové, Zolovi,
Ibsenovi a řIuysmansovi."

Prvnl vydánÍ v Souboru díla F. X' Šaldy (1947), v celkovém poradí príté' vrací se
k p vodní podobě ,,Duše a díla... Soubor d'íIa má mimo jiné umožnit vefejnosti' aby
si uvědomila dosah kritické činnosti Šaldovy v jejím historickém vÍvoji. JelikoŽ
$mrt znemožnila Šaldovi provésti konečnou revisi studií a hodnotících soudrl, jak Ji
sám na sklonku svého života zamjšlel, je ve smyslu historlckého zaměŤení Souboru
dílavhodnější, nesetňeme-liz,,Duše a dfla.. tu časovou atmosféru, jakouknize dal Šalda
z roku 1912. obě stati, zatazeté ve čtvrtém vydání nově do Duše a ďla, tedy studie
o Nerudovi a Sovovi, budou pak v našem vydání uveŤeJněny v tom souboru, kterf so
stal pro časově dan zprisob Šaldova publikování v letech tÍicátfch nejtypiětějším,
t. t. v Šaldově zápisnÍku.

Naše vydání pÍetiskuje tcxt 3. vydáníbeze změnJazykov ch a stylistickfch.
opraveny byly jen nesporné tiskové omyly a pravopisně je text pňepisován poďe
Pravidel z roku 1941. opraveny byly i některé drobné omyly v titulech knih' jmé.
nech autorú a citátech. Šalda sám pÍipojil k svému vytlání poznámky, kter6
pÍetlskujeme. Kde bylo tieba tyto poznámky doplnit s hleďska edičních potÍeb
tohoto vydánÍ, provedl tak vydavatel pfírno v textu, a to tak, že dopliíky byly
umÍstěny do hranatfch závorek.

Druh6 vydání v Souboru díla F. X. Šaltly,v celkovém poÍadí šesté, je pŤetiskem
prvnÍho vy.lánÍ Souboru; opravenybyly jen tiskové chyby vydání pfedcházejlcího.

Felir Voillčka

Soubor díla F. x. Šatdv
Ilyilá,aá Společnost F. X. Šaldy o naklailatelstaí Melantrich

! Duše a dílo l Podobizny a meilailony

6. oyildní (a Souboru itíla F. X. Š, ayilúní ilrut )
K tisku pŤipravil Felix Yodička

500A t tisk

Y květnu 1950

Yytiskla Svoboda 2 v praze
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