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Antologie ČTENÍ O IVANU OLBRACHTOVI s podtitulem Mezi estetikou a politikou transgrese je 
chronologicky komponovaným souborem textů reflektujících literární dráhu Ivana Olbrachta, 
záběrem se omezuje na léta 1913–1962. Počínaje knižním debutem – prozaickým triptychem 
O zlých samotářích – provázel Olbrachtovy práce respekt recenzentů, ti se přitom museli 
opakovaně vyrovnávat s nestálostí žánrového řešení i zacílení (Arne Novák psal nad prózou 
Anna proletářka o Olbrachtovi jako o „básníku, jehož vývoj nás od Zlých samotářů udržoval 
v napětí“), takřka tak pokaždé jako by nanovo stanuli před nutností pojmenovat to, kým 
Olbracht je, zkoušejíce zároveň složitě v této diskontinuitě rozkrývat prvky bytostné, trvalejší 
povahy. Antologie umožňuje Olbrachtovo dílo nahlédnout v postupné celistvosti a zároveň 
nejednoznačnosti, utvářené právě i časností a mnohostí zastoupených kritických perspektiv. 
Její úvodní oddíl soustředí texty reprezentující podoby kritické konkretizace čtyř prvních 
knih Olbrachtových: povídkového souboru O zlých samotářích, prózy Žalář nejtemnější, 
předválečné aktovky Pátý akt a románu O podivném přátelství herce Jesenia. Oddíl druhý 
umožňuje nahlédnout diskuse, ba rozepře nad Olbrachtovými vystoupeními, spjatými s jeho 
fascinací ruským příkladem a službou komunistické perspektivě – ať už šlo o reflexe jeho 
Obrazů ze soudobého Ruska či – několik let nato – o konfrontace s knižním souborem Devíti 
veselých povídek z Rakouska a republiky a prózou Anna proletářku. Oddíl Mříže, hory 
sleduje nejprve odezvu prózy Zamřížované zrcadlo, následně pak rozpravu provázející trojici 
knih s podkarpatským podnětem; co do geografického zázemí se k této sérii de facto 
přimykají i dva texty utvářející oddíl Golet. Závěrečná část antologie – nazvaná Ztracen 
a nalézán v říši budovaného socialismu – v příkladech představuje způsoby traktování 
Olbrachtova zjevu v poválečných podmínkách; završuje ji triptych textů J. Opelíka, 
M. Jungmanna a J. Honzíka z počátku šedesátých let, takto dokladů snahy o oživující četbu 
a pojetí jeho díla. 

 

Lektoroval: doc. PhDr. Jiří Brabec CSc. 
 
114 x 191 mm, brož., 240 stran 
ISBN 978-80-7657-027-6 
edice Antologie 
Obálka a grafická úprava Jiří Císler 
 



 

 


