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O editorce antologie

annalisa cosentino (1964), bohemistka a  komparatistka, učí 
českou literaturu a  literární překlad na univerzitě La Sapienza 
v Římě. Zabývá se českou literaturou devatenáctého a dvacátého 
století, dějinami literární kritiky, středoevropskými studiemi. 
Řídí literárněvědnou edici Lezioni e letture (nakl. Forum v Udine) 
a  s  germanistou Luigim Reitanim literární sbírku středoevrop
ských klasiků Gli anemoni (v benátském nakladatelství Marsilio). 
O  české literární kritice a  historiografii na přelomu devatenác
tého a dvacátého století vydala monografii Vědecký realismus a li-
teratura (1999, česky 2011). Do italštiny přeložila a komentovala 
texty Jana Skácela, Bohumila Hrabala, J. A. Komenského, Ivana 
Wernische aj. Věnovala se dílu Jaroslava Haška, z něhož uspořá
dala rozsáhlý komentovaný výbor zahrnující rovněž její nový ital
ský překlad Osudů dobrého vojáka Švejka (Opere, 2014). Bohumila 
Hrabala poznala na začátku devadesátých let, když překládala 
jeho texty do italštiny. Komentovala bezmála dvoutisícistránkový 
výbor z Hrabalova díla (Opere scelte, 2003). V r. 2004 připravila ži
votopisnou fotografickou výstavu Bohumil Hrabal: Immagini di un 
tenero barbaro (Udine, Řím, Milán, Florencie, Palermo) a v r. 2005 
uspořádala na univerzitě v Udine mezinárodní konferenci Intorno 
a Bohumil Hrabal – sborník studií vyšel souběžně italsky v Udine 
a česky s názvem Hrabaliana rediviva (Praha, 2006).

Résumé

The anthology presents the critical reception of Hrabal’s oeuvre 
primarily by selecting pieces devoted to more general questions 
of literary poetics and pursuing an analysis of Hrabal’s  writing 
and thinking within the European cultural and literary tradi
tion of the 20th century. The opening piece is Václav Havel’s 1956 
founding critical analysis of Hrabal’s  work. The anthology then 
includes other groundbreaking studies, such as Emanuel Fryn
ta’s Outline of the Fundaments of Hrabal’s Prose (1964), Jan Lopat
ka’s Creativity and Making Books (1965), Josef Zumr’s Intellectual 
Inspirations of Bohumil Hrabal (1989) and two of the numerous 
brilliant essays devoted to Hrabal in the 1990s by Milan Jankovič. 
The volume does not neglect the reception abroad (Giuliana Po
lenta’s  psychoanalytic reading) and biographic pieces (by Josef 
Škvorecký, Jan Zábrana and Jan Skácel). Hrabal’s own reflections 
highlight the essayistic element as a relevant segment of his work 
and the essayistic quality of his writing.

Even though this Readings on Bohumil Hrabal makes its selec
tions primarily with the aim of outlining the broader aesthetic 
and literary context, the pieces presented here also largely help 
to perceive the specificity of particular works by Hrabal. Thus, at 
the end, the volume offers not only a survey of the critical consid
eration of Hrabal’s oeuvre, but also a preliminary characteristics 
of Hrabal’s poetics in its development.

The book closes with selective bibliographies of works by and 
on Hrabal and with indexes, including an annotated index of Hra
bal’s works, which allows the reader to follow the editorial history 
of the literary texts mentioned in the anthology.
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