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Ré s u m é
Bibliografie díla F. X. Šaldy (The Bibliography of the Work of
F. X. Šalda) represents a relatively complete inventory of the work
of the founder of modern Czech art criticism. This newly-published work is grounded in the book Bibliografie díla F. X. Šaldy (The
Bibliography of the Work of F. X. Šalda), which Jiří Pistorius released through the Prague publisher Melantrich in 1948, and also
in Bibliografie F. X. Šaldy od roku 1928 do současnosti (The Biblio
graphy of F. X. Šalda from 1928 until Present; i. e. until 1985), which
Emanuel Macek assembled for the second volume of selected works
from Šalda Z období Zápisníku (From the Notebook Period; Prague,
Odeon 1987–1988). Both bibliographies were aligned and unified for
publication, revised, and filled with sought-after items. A unified
structure was created for the bibliographic accounts – all of the information is arranged according to chronological order, according
to their date of publication during and after Šalda’s lifetime. Translation and works of belles lettres, as well as works of a collective
nature, all of which are inherently different from Šalda’s most common mode of writing (i. e. study, criticism, or glosses) are signified
with a graphic symbol. Each text is characterized in the annotations by genre and content, and in the case of polemical texts there
are descriptions of texts from foreign authors, to whom Šalda was
reacting. This bibliography was prepared by Michael Špirit, Luboš
Merhaut, and Jan Wiendl.
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