
tváŤeti svazky z tŤíště drobnfch člápk a polemik, které by se bez souvislosti
s.ostatními studiemi jinde publikovan mi staly pro čtenáie těžce srozumitelnfmi
nebo by pii své isolovanosti zavádě|y k pŤedstavám skreslenfm. okolnost, že
zaiazwje..e všechny studie do historického kontextu, nutí nás ovšem k tomu,
abychom se vrátili k prlvodnímu textu a toliko v poznámkách budeme moci za-
chytiti vlznarnnější věcné odchylky v Šaldovfch pozdějších retrospektivních
vydáních knižních.

Do souboru Šaldova díla patŤí i Šaldovy pŤfupěvky do ottova Slovníku
naučného. BudouJi podmínky pro vydávání spirú pÍíznivé, vydáme i tyto studie'knižně; 

tyto pŤíspěvky jsou dnes ve veiejn ch knihovnách a studovnách po-

/'''. 
měrně dostupaé,takže potŤeba jejich vydání není tak naléhavzi jako u ostafpích
děl ŠaldovÝch

zdálo by se, že zďtrazněním historického hlediska v plánu Souboru díla
F. X. Šaláy nepŤihlíželi jsme dostatečně právě k jeho životnosti, kterou měI
Šalda sám vždy takna mysli. Nepochybujeme však, že i v romto uspoÍádání bude

' mít Šalda dnešnímu čtenáŤi co Ííci, že i dnďní čtenáŤ bude moci konfrontovati
Šaldovo Ťešení problémri v minulosti se situací píítomnou. Zatornunaše uspoŤá-
dání Souboru vedle jednotliqich stále živfch problémri umožní sledovat ještě
navíc životnostjako trvalou vlastnost Šaldár,y kulturní aktivity, stále ne navné
a stále znovu a zno\'u se ponoŤující do všeho dění se snahou novou skutečnost
nejen pochopit, ale i vytváŤet. Není právě tento aktivismus jako trval1í postoj
ke skutečnosti něčím, čeho stále potŤebujeme a co jedině zaručuje i plnost kultur-
niho života v pÍítomnosti? V tomto smyslu je Šaldovo dílo aktuáIní celé a právě
postup historickf odhalí ,,pathos a inspiraci.. Šaldova dÍla kritického v plném' 
jejich rozsahu.

V po$eÚí současníkri
Nelze zamlčeti, že Šalda i pii svém uznávaném a pro literaturu epochálním

díle jest dodnes nedoŤešenf problém a že je,,t za\ta|enmlhou nadsázek, piedsudkti
i nedorgzumění, již bude rozptfliti.

Šalda nezemiel a nezemie jďtě dlouho. Byl, je a dlouho ještě i bude aktuali-
tou. Atbnt Pra*ik

Ngnáviděl však od počátku kompromisti, nerďnil ani na okamžik zaďržeti
pád pŤežilfch a vyžilfch hodnot neb občerstviti je dokonce,drobnfmi melioris-
tick'/mi opravami 1 již tehdy mu platilo rozhodné : buď _ anebo. Arne Noadk

To, čím mne F, X. Šalda pŤedevším uchvacuje, je odvaha. obhajuje prár.o
myšlenky s pevností, jež se nikdy neodchyluje a nikdy nezpozdi|a. Jestliže se
téměÍ všichni spisovatelé potŤďtili, sloužíce kde jakfm pánrlm z periferie uměrrí.
vyznává Šaldajedinou služebnost: duchu a tvorbě. V dobách tak dokonalého
rlpadku mužnfch mraqi zachoval si F. X. Šalda sám schopnost rr1luviti plnfm

Vladislau Vatlčurahlasem.

Snad se to bude zd.át paradoxní, ale pŤesto ztistane pravda, že všecky Šaldov,v
myšlenky se točí kolem zábady národnosti a českosti, že chápe dosa|t té záhaďy
jakožto ristŤední, jakožto podklad svého vědomí a svědomí, svého myšlení
a basnění. Jeho češství spojuje nejbiitčí kritiku se vznícen m v{hledem do bu-

'-{oucnosti. Je proniknuto pŤesvědčeďm o nutném vzestupu k pravé, svobodné
světovosti, spolu však r'čdomím životodárn ch rniz, kteté proudí z koÍen hlu-
boko zapuštěn1tch do rodné pridy. Bojuje proti těsn1tm obzorrim a pŤedsudkrim,
nesklání se však pokorně pÍed nižádn1rm z íelk1tch národ , ježto ducha domá-
cího prostiedí má za rovnocenné\o kterémukoli z podáni širého světa.

Čemu zrlstává věren, ba co ze své dosavadní cesty jen ještě jednoznačněji
vyzvedá za h|avni pŤedmět svého snažení a horlení, je mimo jiné:.boj proti
malosti a měšéáctví; odpor k oficiálností; a vj,zva.. buď, kfm jsi! 

Í

Otokar Fischer

Podivuhodn osud. Vážilijsme si v něm basníka, milovalijsme v něm a slavili
kritika, čekávalijsme někdy najeho soudy obecně kulturní a sociálně-politické'

. A pŤece jen krátkf čas uběhi od jeho skonu a pozna|íjsme ve sv/ch. srdcích _. 
a budoucnost' v to pevně věfím, učini z tohoto pocitu poznanou pravdu -
že bylšalda"lynikajícím zjevem ethick m, žefsme mu všichni, ten vědomě,
onen nevědomkn podléhali jakožto učiteli života stejnou měrou jako kritiku
a básníkovi a že jeho odchodem utrpěIi jsrne spíše rtjmu vitální než rijmu na
jistotě našich uměleckfch soudri.

Šalda vejde do budoucnosti piedevším jako t2p ethosu, jakozjev hlavně mravní,
jako pŤíklad života risilovně hrdinského. Vtfulaa Černj

PŤed válkou vrátil mi jednou veršei ačkoli mi dŤíve tiskl, a tu se mne zmocnila
zlost. Ne na Šaldu, nlbrž na sebe, protože ty verše byly skutečně asi špatné,
poznal jsem to, když jsem si je znovu pŤečetl a v hlavě mi z stala věta z Šaldova
dopisu, v níž se mluvilo o tol:l, že verše nejsou sice horší pÍedďlfch, otištěnÝch,
ale ,,cbtěl bych, abyste stoupal.., stálo na kortci.

Pozna|jsem brzo, sleduje Šaldovo dí|o, že slova: stoupat a rlist se v něm
objevují mnohem častějio než která jiná. Josef Hora


