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Antologie Čtení o Ladislavu Klímovi s podtitulem Ve světle svých stínů představuje rozličné 
perspektivy, z jejichž hlediska bylo Klímovo dílo v letech 1904–1967 vnímáno 
a interpretováno. Je rozčleněna chronologicky (s výjimkou textu J. Floriana) do čtyř oddílů: 
první z nich zpřítomňuje v co možná největší úplnosti skromné ohlasy, které vyvolala 
autorova prvotina (dopis O. Březiny A. Pammrové, interpretační a propagační texty 
E. Chalupného, J. Kodíčka a J. Bláhy, odmítavý posudek J. Floriana). Z recenzí Traktátů 
a Diktátů, jimž je věnován druhý oddíl, jsou zastoupeny texty různě filozoficky a esteticky 
orientovaných kritiků a myslitelů (J. Vodák, F. X. Šalda, F. Pelikán, B. Vlček, M. Srb, G. Zába, 
K. Vorovka, V. Hoppe). Třetí část antologie prezentuje rozmanité způsoby psaní o Klímovi po 
jeho smrti v roce 1928 až do roku 1948. Proměny autorova obrazu, který byl postupně 
obohacován o nové rysy díky posmrtně vydaným beletristickým dílům, dopisům i deníkovým 
záznamům, lze sledovat v textech bilančního charakteru i v bezprostředních reakcích na 
vydaná díla (R. Procházka, Ž. Vodseďálek, J. Vodák, P. Eisner, J. Münzer, J. L. Fischer, 
R. Černý, J. Hora, F. Götz, K. Sezima, J. Kabeš, K. Bednář, M. Novotný, K. Bodlák). 
Závěrečný oddíl obsahuje stěžejní interpretace z šedesátých let, jejichž autoři (J. Němec, 
J. Patočka, J. Zumr) se pokusili o nové uchopení Klímova díla či o jeho kritické přehodnocení 
a zároveň se podíleli na vzkříšení jeho odkazu po bezmála dvaceti letech umlčování 
komunistickou cenzurou. Antologie je uvedena studií editora svazku o reflexi Klímovy tvorby 
v české kultuře; obsahuje rovněž bibliografii rozdělenou na průřezový soupis publikovaných 
knih Ladislava Klímy a na výběr z literatury o jeho díle. 
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