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Vychází jediný Šaldův román Loutky i dělníci boží
Tisková zpráva, 18. 10. 2016 (Praha) – V komentované edici právě vychází jediný román
předního českého literárního a uměleckého kritika Františka Xavera Šaldy (1867–1937) Loutky
i dělníci boží. Kniha je součástí dvaadvacetisvazkového Souboru díla F. X. Šaldy, spisů, jež začaly
vycházet již v roce 1947. Šaldův román tvořící ve spisech svazek č. 4 dodnes chyběl. Editoři svazku
z Institutu pro studium literatury (IPSL) připravili vedle knižního vydání rovněž unikátní
elektronickou edici umožňující detailní srovnání všech existujících variant textu.
Dvacet svazků Souboru díla F. X. Šaldy, zahrnující autorovy práce kritické i beletristické, vyšlo
v rozmezí let 1947–1963. Podíleli se na něm mimo jiné editoři V. Černý, K. Dvořák, R. Havel,
O. Králík, J. Mukařovský, E. Macek, J. Opelík, J. Pistorius, Z. Trochová, F. Vodička. V devadesátých
letech se pak díky úsilí Společnosti F. X. Šaldy podařilo vydat svazek Básní, jejž připravili
Z. Trochová a M. Otruba. Institut pro studium literatury vydává nyní chybějící čtvrtý svazek Loutky
i dělníci boží a k vydání připravuje ještě dodatkový závěrečný svazek Kritických projevů. Vedle toho
letos vyjde revidovaná a doplněná Bibliografie díla F. X. Šaldy.
Proč se Loutky i dělníci boží dočkali vydání ve spisech až po sedmdesáti letech od jejich počátku?
Na vině je zvláště spletitá ediční historie této Šaldovy prózy. Jediné románové dílo F. X. Šaldy
existuje v řadě verzí, jež vyšly ještě za Šaldova života: po časopiseckém otisku prvního dílu v roce
1915 následovala dvousvazková knižní vydání v letech 1917, 1918 a 1920. Poslední verze upravená
ještě za autorova života vyšla v jednom svazku v roce 1935. Při ediční přípravě nového vydání
románu porovnali editoři Jiří Flaišman a Michal Kosák detailně všechna tato znění a jako výchozí
text pro novou edici v rámci Souboru díla F. X. Šaldy zvolili tzv. text poslední ruky, tedy znění
z roku 1935, které prokazatelně prošlo konečnou autorovou úpravou.
Kriticky připravená edice románu je doprovozena podrobnou zprávou o ediční historii textu a
vysvětlivkovým aparátem. Konkrétní změny, které Šalda provedl v jednotlivých publikovaných
verzích Loutek i dělníků božích, je možné detailně sledovat díky elektronické edici, jež je přístupná
z webových stránek IPSL (www.ipsl.cz/loutky).

Loutky i dělníci boží vyšly v Institutu pro studium literatury (IPSL) a jsou výstupem výzkumného
projektu GA ČR (13/37296S), v jehož rámci je připravován rovněž svazek Kritické projevy 14 a
Bibliografie díla F. X. Šaldy. Další informace ke knize zde.
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