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O editorovi antologie

Resumé

Luboš Merhaut (1961) je literární historik a editor. S Institutem

The present volume of Readings on Jaroslav Hašek presents
a chronolo
gically ordered selection of critical, polemical and
overview essays, thematically focused on the last years of
Hašek’s life, his decease and the publishing, editing and recep
tion of his works, especially The Good Soldier Svejk and His For
tunes in the World War. The selections from 1919—1948 document
the multifarious and often contradictory contemporary reception
of Hašek’s peculiar writing style as well as of his life career and
his intentional mystifications. Out of the immense literature re
levant for the topic, the selection recalls both well-known names
(including Ivan Olbracht, Max Brod, Jaroslav Durych, Viktor Dyk,
F. X. Šalda, Karel Poláček, Václav Černý, Jan Grossman) and ne
glected pieces (by Jaroslav Kolman Cassius, J. O. Novotný, Sta
nislav Lom, Bohuslav Koutník, František Kovárna, Jan Löwen
bach, Jindřich Pinkava and others). The texts are accompanied
by short profiles of the writers, with references to further links
regarding the Hašek debate.
The anthology has its main focus in the period that created the
established critical and historical image of Hašek’s oeuvre. This
happened in various oscillations and in interaction with diverse
political and artistic tendencies. The commentaries remain alive
and can direct us to insightful interpretations of Hašek’s artistic
temperament and of his own concept of the notorious, ambigu
ous and continually rediscovered character of Švejk — while also
reminding us of the gradual constitution of the derived pheno
menon of „playing a Švejk“ (švejkovství).
The Introduction by the editor reviews the reception of Hašek
in literary criticism and academic literary history, while simul
taneously offering an analysis of the essence of Hašek’s oeuvre.
Attached is the Bibliography, offering a survey of all the published
works by Hašek, and even more importantly, of the available li
terature on Hašek: after referring to the already available and
quite extensive Hašek bibliographies, it lists the most significant
books, articles and essays on the subject also during the recent
decades up to the present.

pro studium literatury spolupracuje od roku 2010, je jedním z jeho
zakladatelů. Od roku 2006 působí v Ústavu české literatury a kom
paratistiky FF UK, je členem redakce časopisu Slovo a smysl. Jako
vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR (1987
až 2010) se především autorsky a redakčně podílel na Lexikonu
české literatury (mj. vedoucí redaktor 4. dílu, 2008). Knižně vydal
monografii Cesty stylizace (1994) a studii Knihy Josefa Čapka o umění
(2013), je spoluautorem publikace V barvách chorobných. Idea
dekadence a umění v českých zemích 1880—1914 (2006) ad. Je spo
lupořadatelem souborů Moderní revue 1894—1925 (1995), „Na téma
umění a život“. F. X. Šalda 1867—1937—2007 (2007) aj. Jako editor
se mj. podílel na Spisech Josefa Čapka a Arthura Breiského, v rámci
Institutu pro studium literatury spolupracuje na přípravě chybějí
cích svazků Souboru díla F. X. Šaldy.
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