
duších leží ještě rosa a ticho svatvečerní. Jako Gauguin hledáš lid,
kterj, epickou poesii ještě žiie: kde čin a sen, modlitba a rozum, život .
a radost jedno jsou. Tomu, s tím, z něho chceš stavět sv j sen, skuteč-
nější nad skutečnost.

A slyším stále povzdech tvtij: ,,Záviďim vám váš národ. Jest snad
pňece mladší než mťrj...

Co ti odpovědět?
Ukázat ti hnus staŤecké nemohoucnosti v naší architektuÍe? Zemi

obfvanou galvanisovanj.mi mrtvolami s rozšklebenou grimasou?
SlouŽící věčnému včerejšku, koňící se mátohám a stínrim, žijící
z desáté ruky, oděné odložen1imi hadry? Smutné hastroše čehosi
dávno pohaslého a vystydlého? Neměl jsem síly.

Byla ostatně noc a skryla mrij stud.
A ňeka šuměla a ty ses zabra| hlouběji do myšlenek a pňeslechl jsi,

Že jsem neodpověděl.

Poznámky vydavaÚelovy

Bojeozttiek spodtitulem Meditacearapsod.ie 1898_7904, souborstatí,vztalruj!
cích se většinou k zásadním otázkám umění' vyšl51 v prvnim vydánÍ r. 1905 jako
I. sv. knižnice Drdhg a cíIe, vydávané časopisem VoIné Směry a redigované F' X.
Šaldou sam1im. Studie, které tento svazek obsahuje, vyšly z valné části již pŤedtím
v časopisech: ,,Experimenty,, v Lumíru xxvll (1898); ''Spisovatel, umělec, básnÍk..
v Lumíru xxvII (1898); ,,osobnost a dílo.. s podtilulem (v knize vynechanfm)
,'Z cyklu: Listí v tahu větrťr.. ve Vol' Směrech v (1901); ,,Hrdinnf zrak.. ve Vol.
Srrěrech vI (1901); ,,Alej snu a meditace ku hrobu Jana Nerudy.. ve Vol. Směrech
vI (1901); ,,Geniova mateÍština.. s podtitulem ,,Prolog k vlstavě Rodinově,. ve
Vol. Směrech vI (1902) - též jako rlvod ke I(atalogu vJrstavy děl sochaŤe Aug.
Rodina v Praze (IV. vfst. Sp. tv. um. Mánes, Praha 1902); ''Nová krása: jejl
genese a charakter.. ve Vol. Směrech VII (1903); Ethika dnešní obrody aplikovaného
umění.. ve Vol. Směrech vII (1903) s titulem ,,Smysl dnešní t. zv. renaissance umě-
leckého pr myslu..; ''Problém národnosti v umění.. ve Vol. Směrech VIII (1903);

,,Násilník snu - Několik glos k dílu E. Munchovu.. ve Vol. Směrech Ix (1905);

,,Leže|a země pňede mnou, vdova po duchu - Dojmy a bolesti.. ve Vol. Směrech
Ix (1904) s titulem ,'Leže|a země pŤede mnou, vdova po duchu, kter odešel -

Dojmy a bolesti... ostatní články, pojaté do této knihy (Slovo rlvodní, Žena v poesii
a literatuŤe, Uměleck$ paradox, Kritika pathosem a inspirací) nebyly pňedtím
otištěny.

Druhá, rozšíňené vydání vyšlo v Ptaze lgtí nákladem Unie jako III. sv. Spisrl
F. X. Šaldg. Z podtitulu knihy vynecháno vyznačení časového ťozmezI vzniku
(1898-1904). Toto vydání je rozmnoženo o essay ,,Tvrlrčí činy.., vyšlou privodně
ve vol. Směrech xvl (1911). Titul č1. ,,Experimenty,, zméněn v ,,Experiment...
V textovém znění statí ostatních Iiší se druhé vydání od prvního _ kromě oprav
zjevn ch omylŮ _ jen mal$mi změnami pravopisnj'mi, stylistick$mi a lexikálními,
svědčícími o autorově snaze pňizprisobovat se stále novému usu; pŤibyly však i ně.
které tiskové omyly, jež v prvním vydání nebyly.

TŤetí vydání vyšio r..1918' opět jako lII. sv. Spis F. X. Šaldg, vydávanfch
Unií; rozšíňeno o stať ,,Auguste Rodin.., otištěnou prlvodně ve Vol. Směrech XIX



(1917) a označenou v kniŽním vydání podtitulem ,,PŤednáška, prosinec
Textoqim zněním článkri ostatních se tťetí vydání neliší od druhého.

Čtvrté vydání, nezměněnf otisk vydání tňetího, vyšlo r. 1922, opět jako
Spťsri .F.. X. Šaldg v Uníi. Je to poslední vydán1 zaživota autorova.

i'áÍ,é vydání qlšIo jako III. sv. DíIa tr,' X. Šcild'g v Melantrichu péčí B. FučÍka;
je doprovozeno r'ydavatelskou poznámkotr, která je charakterisuje jako ,,nezměně-
n pŤetisk vydání tÍetÍho až na pravopisné ripravy, prováděné ve shodě s ostatním
dÍlem... Ve skutečnosti je však text tohoto vydání r'e srovnánl s vydánÍm tŤetím
zrněněn netoliko menšími zásahy protektorátní cerrstrry, ale také zásahy vydavatel.
sk$mi' tfkajícími se veďe pravopisu i morfologie (jich-jejich), lexika (skorem.skoro,
ďe-poďe atp.) a syntaxe (změrry slovesn1ich vazeb, vkládánl spojky ,,a.. atp.).

Naše vydání' které vychází jako I. sv. Souboru d.íIa F. X. Šatd'g,v celkovém poŤadí
šes{é, vrací se k tcxtu vydání čtvrtého, poslednÍho, vyšIého za života autorova'
jehož text pŤejímá beze změn jazykovj.ch a stylistict' ch. opraveny jen nesporné
tiskové chyby a pravopisně je text pŤepisován podle Pravidel českého pravopisu
z t. 1910. PrivodnÍ kvantita samohlásek ponechána však i tam, k<le se autor rozcházÍ
s dnešnÍ pravopisnou normou. Interpunkce doplněna jcn v takovlch pŤÍpadech,
kde šlo u autora o vynechání čárky v neshodě s gramatici{y uzákoněnfm pravidlem
(na pŤ. pÍed zájmenem,,kter;i.., pŤed větou vloženou a po ní atp.). Na někoiika nrís-
tech bylo pŤi rekonstrukci autorova záměru vodítkem zněnl vydání prvního (na pÍ.
na str. 54 restituováno slovo ,,smysl.. mlsto chybného zněni ,'mysl.., které je ve
všecb vydáních pozdějších; na str. 161 obnoveno vzhledem k celkovému smyslu
věty znění,,volního umění.. místo znění,,volného umění.. atd.).
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