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K h|avním vydavatelsklm ukolrim, pŤed které jest rryni nová redakce Souboru

díta F. X' Šald1 postavena, patií nepochybně vedle celkové osnovné koncepce

Soubortt také stanoveni a vypracování edičnich zásad'

.fe samozŤejmé, žc cíIem naší snahy je dosažení textu autentického., Zásaclrrč

pňistupují vydavatelé k tištěnému (poslednínru) textu! t. j. k časopiseckému nebo

knižnímu znění Šaldou autorisovanému, jako lc ediinímu ujchodisku. Jen v pŤípa.

clech, kde vzniknou některé pochybnosti,,pÍihlédneme i k rukopisu, pokud jest

vÝjimečně zachová.n.
Nicméně i tak bude v našich vydavatelsklch zásadáclc' uplatněna dvojí

methoda, logicky vypl)rvající z nového hlediska celkovéhb plánu vydání, jež má

tentokráté zachytit riplné kritické i básnické dílo Šaldovo. Znarnenáto, žejednak

celé bgletristické dílo, jednak takové knižní publikace, jež jako celky zristanou

nutně respektovány (na pÍ. ,,Boje o zítiek.. nebo ,'Duše a dílo..), budou tištěny

podle posledního auterrtického a Šaldou pÍchlédnutého znění knižního. Tojest:

,'Život ironick! a jiné pcivídky.. bude otištěn podle pátého, retušovaného vydání

z r. ig36,,,Loutky i dělníci boží.. podle pbsledního, jednosvazkového znění

z r. 1935 aprÓzy,,DŤevorytri starfclr i nov ch.. podle textu knižního z t. rg35.

Básně, q'dávané tentokráte nikoli již jako pouhf vfbor, nfbrž v plném sou-

boru' otiskneme z jejich časopiseckého nebo novinového uveÍejnění; tam;

kde by se pžípadně objevily odchylky; pí.ihlédneme li rukopisu, pokud bude

vjimečně po ruce. ,,Boje o zítIek,, budou vydány jako nezměněnf otisk 4. lydání

(r9zz) - posledního za života Šal<lova; i., posmrtné vydání pŤipravené B.

Fučíkem bylo totiž postiženo zásahy protektorátní censury. Stejně v piípadě

,'Duše a díla.. se pÍidržíme posledního vydání Šaldova (tÍetího), vracejíce se

k jeho p vodnímu uspoŤádání, obsahujícímu studii ,,Antonín Sova, sénsitiv

a visionáŤ.., která v posmrtném 4. vyďáni byla nahrazena statí ,,Některé pro-

blémy sovovské., ze,'Zápisníku...
, 

Naproti tomu Šaldovy kritické projevy, t. j. studie, články, kritiky, glossy

a polemiky, uspoŤádané v chronologickém poŤadí od počátku jeho vfznarnné

<":innosti v ,,Liteiárních listech.. r. r89z až po poslední stati ze ,,Zápisníku..'
budou otiskovány -fodle privodního textu v revui nebo v novinách, kde

po prvé byly uveiejíovány. K časopisecké vers! jako vfchozí, bude piihlédnuto

i pii otiskování těch studií a statí, které Úyty Šataou zaÍazeny do někter{'ch

z- vfborŮ jeho starších prací, do ,,Juvenilií.., ,,Mladfch zápastÍ, nebo ,,Časovj.ch
i naclčasoq?ch,,, akteré pŤi této pŤíležitosti by|y někdy méně, někdy podstatnč

měněny, retušovány a pÍepracovány. I)ostatečnfm odrivodnčním nerespektování
Šaldovy pozdější redakce jeho starších článkri jest vydavatelťrm nutnost za-
chování historického kontextu v riplném'chronologickém vyďání, v němž by
vkládání někter1ich stylisticky 'i včcnč pÍepracovanfch statí, které obrážejí po-
zdější (časově odlehlf) vfvoj Šaldova názoru, prisobilo rušivě. odrivodněrrí
podporuje ostatně i ona okolnost, že Šalda nepoŤádal tyto svazky jenom s hle-
<tiska historické retrospexe' nfbrž spíše s hlediska pŤítomnosti a aktuálního činu.
Tam, kde prijdc o podstatné odchylky pázu věcného, nikoli stylistického,
bude v poznámkovém aparátu uvedena každá zrrréna akažďá rétuše, již Šalda
provedl. Tfká se to zejména pětačtyÍiceti kritick ch článkri ,,Mlad1ich zápasťr..
zt. tg34,jejichžknížni znění se od p vodního textu z let devadesát ch odchyluje
nejpatrněji. TŤetím odrivodněním jest nám též poukaz na to, že pro badatele
i čtenáŤe, zajímajíciho'se o novější knižrrí versi v riplnosti, je tu l'ždy po ruce
pňíslušnf v/bor,. v našich knihovnách snadno dostupn1]-'

Řada kritick ch projevri z let r89z-rg37, vytváiející v celku mohutny
obraz téměÍ prilstoletého vfvoje české moderní kultury a Šaldovy v jimečné
tvťrrčí učasti na ni, obraz vfvoje Šaldy.kritika a jeho aktivniho postoje k českému
clění nejen literárnímu, ale i obecně kulturnímu a,zčásti i politickému' obsáhne
piibližně zo svazkťl včetně znovu vydanfch ročníkri jeho ,,Zápisníku... Šaldriv
Zápisnik, z něhoŽ pŤi pÍetisku bude r,rynechána veškerá beletrie, básně i povídky,
bude pii usporné sazbězaíad,ěn v,ždy dyěma ročníky do jedloho svazku. Rozsah
každé knihy zaujme Šaldovo kritické dí|o z z-3 let; rozhodující pro počet let
vjednotlivém svazku budejen vnější okolnost rozsahu.Jednotfou vnitrního čle.
něníjest katendáŤní rok. UvnitÍ tohoto chronologického vymezení buclou vydány
veškeré studie, kritiky, gloss}, polemiky, rlvody ke knihám, stati ve sbornících
atd'., bez jakéhokoli thematického hlediska. Pro piehlednost bude však kritické
dílo z jednotlivého roku rozděleno do dvojího pasma: essaye, studie a velké
kritiky budou tvoiit pásmo první, zŤetelně - i typograficky _ odlišené od pásma
gloss, menších recensí a polemik, podepsanfch pouze šifrou. V jistém smyslu
bude tu tak do těchto svazkri pŤenesena vnější methoda ,,Zápisníku.,. Rozhodu.

.;ícím hlediskem pro rozdělení článkri do dvou Ťad uvnitŤ každého roku jest cel-
kovf ráz projevu (na pŤ. rozdíl mezi studií a glossou nebo reťerátem), po pŤípadě
závažnost obsahová (větší kritika zásadního rázu patÍí k iadě studií) nebo
okolnost, zdaje článek Šaldou'podepsán, či pouze šifrován. Každf svazek bude
doplněn rozsahově uměrn m poznámkovfm aparátem. Vydavatelské poznámky,
.'védenéna konci knihy, maji sloužit piedevším orientaci,čtenáÍe Šaldova díla.
pokud jde o objasnění pÍímfch souvislostí určitého článku. Nejsou v žádném
pÍípadě rázu obecně encyklopedického, slouží piedevším k bibliografickému
odkazu k časopiseckfm statím a glossám, na něž Šalda reagova|, k polemikám



Šaldovfch odprircrl, stručně podávají i jejich obsah nrebo vfznamnější citát
z nich. Jindy je jejich r1lohou vysvětlení někter1Ích podrobností věcn/ch, pÍipo-

. mínka historické souvislosti, inspiračních, okolností vzniku jednotlil ch statí nebo
záznamosty|istickfch a piedevším věcn ch změnách v knižním pÍetištění čtánkr..

Vlastní ediční zásady Souboru díLa F, X. Šal$' spočivají v rozhodnutí vyda-
vatelri uveŤejnit autentick1t, nezměněnf pŤetisk Šaldova textu. I'rze je v této
stati načrtnouti jen rámcově. Znamená to, že se zdtžíme jakfchkoli rtprav,
oprar,rrjíce,pouze zŤetelné chyby tiskové a zÍejmé chyby gramatické, v inter-

.punkci doplníme na pÍ. čárky pŤed spojkou ie, zájmenem kterj a poď. Pokud'
Jde o pravopis, budeme upravovati ve shodě s dnešní pravopisnou normou jen

potud, pokud tím nezasáhnenie dojazykové stránky textu, do žvláštností Šaldova
slohu a dobotrfch jazyko{ch zvyklostí. omezíme se tedy na.pravopisnou ilpra'"rr
v čistě formálních pŤípadech, jež nezasahují na pŤ. do kvantity samohlásek nebo
do hlaskového složení jednotlir, ch slov atd. Nejvíce riprav objeví se v pravopií
cizích slov. V knižních dílech, majících víče vydánl, pňihlédneme v pÍípadech
pochybnosti také k vydáním pŤedchozím - budeJi ovšem patrno, že odchylka
v posledním vydání nevznikla ze záměrné Šaldovy opraly. Zvláštnosti a odchylky
tvaroslovné ovšem ponecháme. Všechny tyto vydavatelské zásatty, ať patÍí
do- kategorie zŤejmfch chyb tiskov/ch či do kategorie formální pravopisné Bor.
malisace - t. j. rlpravy, jež nikterak nepbrušují autentičnost textu - nebudeme
pak již v seznamu jednotlivfch pňípadrluvádět, abychom tak pŤíliš rrezatíži|í
ediční aparát
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