
SOUBOR DÍLA F.  X.  ŠALDY JE DOKONČEN  

O posledních svazcích spisů, které začaly vycházet před 70 lety, se bude debatovat na FF UK 

Tisková zpráva, 14. 3. 2018 (Praha) – Ve středu 21. března 2018 proběhne na půdě Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy setkání u příležitosti dokončení třiadvacetisvazkového Souboru díla 
F. X. Šaldy. Poslední svazek vydal začátkem letošního roku Institut pro studium literatury. 

Dvacet svazků Souboru díla F. X. Šaldy, zahrnující autorovy práce kritické i beletristické, vyšlo 
v rozmezí let 1947–1963. Podíleli se na nich 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. Michael Špirit a Luboš Merhaut nyní v IPSL připravili rozsáhlý závěrečný 
svazek Dodatků ke Kritickým projevům, pokrývající roky 1898–1937. 

„Dodatkové Kritické projevy nutně zahrnují všehochuť, nicméně lze je nahlížet i jako zvláštní řez 
Šaldovým psaním – určený a vedený zvláštními, vnějšími okolnostmi: jak stavem poznání, které je 
(již bibliograficky) takřka neukončitelné, tak redukujícími, resp. cenzurními rozhodnutími (to platí 
především pro meziválečné texty). Přestože jde o sběr, nikoli o výběr, myslím, že celek je svébytnou 
čítankou. Nepředstavuje ‚nového‘ Šaldu, nýbrž stvrzuje Šaldu ‚starého‘ – dobrého, provokujícího 
a inspirativního, i excitovaného a nesmlouvavého – v různých polohách,“ řekl o právě vydané knize 
v Otázce Bubínku Revolver Revue editor Luboš Merhaut. 

IPSL v předchozích letech vydal dosud chybějící čtvrtý svazek spisů, román Loutky i dělníci boží 
(eds. Jiří Flašiman a Michal Kosák, 2016), a to vůbec poprvé v kriticky připravené edici, a 
revidovanou a doplněnou Bibliografii díla F. X. Šaldy (eds. Michael Špirit, Luboš Merhaut a Jan 
Wiendl, 2017). 

O všech svazcích promluví editoři na setkání pořádaném ve spolupráci Institutu pro studium 
literatury, Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK a Společnosti F. X. Šaldy, které se koná 
ve středu 21. března 2018 od 17:30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (nám. Jana 
Palacha 2, 110 00 Praha 1, místnost č. 200). 

Kritické projevy 14 (Dodatky z let 1898–1937) vyšly v Institutu pro studium literatury (IPSL) a jsou 
výstupem výzkumného projektu GA ČR (13/37296S), v jehož rámci byl ve spolupráci se Společností 
F. X. Šaldy připraven rovněž román Loutky i dělníci boží (vč. elektronické edice dostupné na 
www.ipsl.cz/loutky) a Bibliografie díla F. X. Šaldy. Další informace ke knihám zde. 
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