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Poznámky vydavaÚelovy

Toto vydárrí Žiuo!'a ironického a jiryJch poutdek je počtem šesté' Po prvé vyšla
knihar' 1912 vnakladatelství Urri i  jako 1. svazek ,,Spisú F. X. Šaldy.., druhé vy-
4ání vyšlo ještě téhoŽ roku, tfeti je z r. 1918, čtvrté z r, 7922; páté vydání' defini-
tivnl, rozšíÍené a se značnlmi stylistickfmi zásahy do textu, pfipravil Šalda k tisku
během roku 1935, pozrrámka k němu je datovárra dnem 14. prosince t. r., a vyšlo
roku následujícího, 1936, v Melantrichu jako 5. svazek ,,Díla F. X. Šaldy... o po-
měru tohoto deflnitivrrího tvaru k tvaru p vodnímu a vfznamu Šaldovjch ko.
rektur srv. Václav ČernJ' ,,Nad dvojím znětrím Šaldova Života ironického.., Kritiekf
měsíčník, roč. IV (1911), 757_164. Všechna prvnější vydání kromě pátého' defl.
tritivního, obsahují v čele, po slovu rlvodním, tento tcxt' věnující knihu R ženě Svo.
bQdové: ,,Spisy tyto pÍipisuji panÍ RúŽeně Svobodové, vzáctré bástrlŤce i pŤítelkyni'
vysoké duši a hrditrnému srdci, památkou společlré práce myšlenkové i umělecké,
duševní i básnické, neboé nedělili jsme nikdy obojlho. Její jméno' pí'eji si' aby bylo
jako svaté znamenÍ rrad vclrodem domovním, které plašÍ a odhání všecko nízké
a Špatné a dovoluje vstoupiti jen dob.rému a česttrému. ilI že-li jÍ bj.ti něčím tento
projev r1cty a oddanosti v době, kdy prožívárne spiknutí luzy nejen kavárenské
a hospodské, ale i salonní, dosti bude i mně. F. x. Š. v Praze v bfeznu 1912,,. Toto
pfipsání, které zňejmě zahrnuje qejenom povídkovou sbírku,,Života irorlického..,
nfbrž vúbec celek VybranJrch spisrl Šaldovjch, tehdy zahájerr ch právě jmenova-
nÝm svazkem, nahradi l autor r. 1936 v 5. vydánf,,Života ironického.. touto prostší
a omezenější dedikacÍ kni|y; ,,p26{tce Rrlženy Svobotlové, jíž bylo pfipsáno,vy-
dání prvrrÍ.,. Všechna dosavadní vydárrí obsahují dále Ila konci knihy tuto ,,Po.
známku k povídce Z roku pokoŤenÍ..: ,,Tato '1rovÍdka byla uveÍejněna r. 1909
v ,,Novině,.. Po dvou letech pŤihlásil se p. Karel Hork ve ,'Stopě.. s obžalobou, že
povídka má jest plagiátem nebo parafrazÍ jeho črty ,,Pilln.,' opakuji zde z\o!a,co
jsem mu odpověděl již v,,Novině.. z 28. června 1'911:totlž, že ,,Zroku pokorení..

iesL zcela a nap|osto majetek m l vším' invencí i. vÝrazem, poněvadž jsem

pŤed ní neznal čt'ty p. Horkého' NynÍ, kdyŽ jsem si ji pŤečetl, vidím,.že obé



232 práce majÍ společnÝ jen jeden bod látlcovf, a ten jest zcela náhodnf*); moji pfátelé
znajÍ i vněJšÍ, životnf podnět mé práce a vědÍ' jaká okolnost muě jej pťinesla. Jinak,
opakuli, obsahem, vJirazem' Íormou není pražádného spfíznění mezi povídkou mou
a črtou p. Horkého...

Základem dnešnÍho vydÁní je ovšem poslední tvar, JejŽ Šalda sám knize dal, tedy
vyclánÍ z r. 1936. obsahuje tyto povídky: Žiuo! ironic\t1J (púvodně vyšlf v šesti po.
kračováních ve ,,Volnfclr směrech.. xI, 1907), o Frau l.and., hitšnicÍ a kajtcnici
(psáno r. 1904, označeno podtitulem ,,Starf portrét.. v 1' vyd'), Smrt hráběte
Krgšto|a d'es Loges (po prvé v ,,Novině,. Iv, 1910_1917), Pould'ku o perle Žetimě (po
prvé v ,,Novině.. Iv' 1910_1911')' PsrÍno Lužkou na starém papíÍe: 1, Umění a mistt,
2. Z roku pokoÍení (pťrvorlně s tÍmto titulem a pseudonymálním dodatkem ,,Črty
J. ŘapÍka,. v ,,Novině.. II, 1908-1909), ModloslužebnÍk (psáno r. 1911), o neblahé
bohat!rce (nedatov.), Pruní otŤesg (nedatov.), Dua prsllnkg korneta Jakuba P chorg
(po prvé v ,,Listech pro umění a kritiku.. Iv' 1936). Ii tomuto celku Šaldou zredi.
govarrému pfipojeny v duešuím vydání dodatkem ještě tňi prosy Šaldovfch počátkú,
vznikemsekladoucípÍedpovÍdkyknihy,,Životironick ..;jsoutol Fantasiespleenu
(po prvé v,,České Thalii.' II, 1888; věnováno Jaromíru Boreckému), Ánargsa (pú.
vodně ve ,,Vesně., x' 1890_1891; po druhé jako 30. soukromf tisk klubu l(mene
péčí J. Pistoriusa a v pravě I(. Teigeho k večeru Šaldovy básnické tvorby dne
1. dubna 1946; oba polemicko-programatické listy, jimiž Šalda obhajoval a vykládal
své umění o4povědí na reakci,,Času.. a Jež vyšly v,,Času.. 26. záí|a 14. a 28. lisio-
padu 1891, viz v svazku Šaldovfch spisrl ,,KriticképrojevyI. 185an. a470an.,,),
ŠIg suětem (prtvodně v tfech pokračovánlch ,,Lumíra.. xxvIII, 1899_1900).

Několik omyl a chybiček, jež Šaldovi proklouzly pŤi korekturách jeho knihy,
vynutilo si zásahy do jeho textu. I(lademe:

*,) v pov.,,Život ironiclrj. .: ,, . . . drobné, ale jasné zimnÍ slunce poléualo..,
ledovou poušť Jeho duše.. (místo,,poléval.. v 5. vyd. str. 27).

_:) l .amže:,,N:tslouchat, cítit, vnÍmat: ano. .Ien na nic nemysl it.. . . . (místo

,,,Ien ne nic nemyslit , . .", 5. vytl. str. 34).
_s) V pov.,,o Frau Land, hfíšnicl a kajícnici'.: ,,Podivná touha po pravdě' ne

po všeobecné pravdě profesorské' jak o ní psali libomudrci.v knihách..... (m|sto

,,lidomudrci" v 5. vyd. str. 100).
_n) v pov. ,,Povídka o perle Žetimě,, i  , , . . , ve jménu Boha Jediného, vzneše.

ného, pfemocného, stvoťiťele lidi a dŽinú pfi písmě na prstenu Šalomounově, sgna
Dauidoua. . ... (místo ''synu Davidova' 5. vyd. str. 151).

_6) v pov.,,Ana1ysa,, i  , , . , . mezi prachovfmi vfhněmi bolestÍ a u otŤesech
nervň . . ... (mÍsto ,,bolestl a otÍesech . . .',, vYd. Kmene str. 8).

*)Na tomtomÍstě ie tvrzerrí forrnulor'árro privodně takto(1. vyd.',Živots ironického..
at.79|2) :,,. . . vidím, Že obě Éťáce maií společní ien ieden borl látkovÝ l teÍL iest batrně
zcela náhodnÝ. .  . . . .

_6) Tamtéž: ,,Zapfual pňírodu v umění _ v tom tajemném, pŤepjatém, proti-
naturalistickém byzantinismu_jež podle některfch nejvzácnějších duchrl století
stavěl nad ni s;rtostí, silou a kouzelností dojmrl . . ... (prlvodní zněnÍ [viz lryd.
Kmene str. 15], kde místo pomlček stojí čárky, je matoucí nutíc vztahovat zájmeno
'jež,. k slovu,,byzantinismu.., a nikoliv k vzdálenému slovu ,,umění..).

Záv&em děkuje vydavatel mladému literárnímu vědci p. Josefu Čermákovi, jenž
obstarával korektury a byl v edičních pracích všestranně nápomocen. v. Č.




