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Antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi přináší třináct textů žánrově různorodé povahy,
které byly napsány v průběhu takřka osmdesáti let. Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava
Seiferta v jeho komplexnosti doplňují texty portrétující jednotlivá období básníkovy tvorby
i texty bezprostředně reagující na vydání některé z autorových sbírek. Vedle příspěvků
polemicky vyostřených stojí pojednání oceňující a vyzdvihující zvláště Seifertovy občanské
postoje. Do antologie byly zařazeny významné stati a články Seifertových generačních
souputníků (F. Götz, B. Václavek), jakož i vyjádření k Seifertovu dílu z pera klíčových
osobností naší literární kritiky (F. X. Šalda, V. Černý), stejně jako hlasy básníkových
oponentů (S. K. Neumann, F. Peroutka). Antologie současně soustřeďuje nejvýznamnější
články autorů sledujících Seiferta z exilu (A. Brousek, J. Škvorecký), i těch, kteří mapovali
jeho tvorbu v delším časovém úseku a systematicky (např. J. Brabec, J. Opelík, A. M. Píša,
B. Polan).
Čtení o Jaroslavu Seifertovi soustředí pozornost k několika zásadním textům bilančního,
až přehledového charakteru, jež sledují proměny autorovy poetiky a uchopují jeho básnickou
osobnost v syntetičtějším pojetí a upozorňují na některé konstanty jeho tvorby. Přítomná
antologie se obrací vedle literárních badatelů a studentů zejména na běžného čtenáře, který
bude mít potřebu své vlastní čtení Seifertovy poezie konfrontovat s často vyhraněnými,
celistvě pojatými interpretacemi z rozdílných období recepce autorova díla.
Úvodní studie editora Jiřího Flaišmana skicuje hlavní přístupy k Seifertovu dílu
a v kontrastním představení statí zařazených do antologie pojmenovává hlavní znaky poetiky
Jaroslava Seiferta. Texty antologie následuje oddíl Bibliografie, který registruje všechna první
vydání souborů a jednotlivých sbírek J. Seiferta, a z velmi rozsáhlé sekundární literatury
o autorovi a jeho díle vybírá seifertovské práce, které mohou čtenáři zprostředkovat další
fasety kritické a historické reflexe básníkovy tvorby.
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Resumé

Jiří Flaišman (1975) patří k zakladatelům a spolupracovníkům
Institutu pro studium literatury. Již řadu let je pracovníkem Edič
ního a textologického oddělení Ústavu pro českou literaturu
AV ČR, v. v. i. Pedagogicky působí na FF UK v Praze a FF UP v Olo
mouci. Participoval na projektu internetové databáze české poe
zie 19. a počátku 20. století Česká elektronická knihovna, připra
vuje svazky Kritické hybridní edice. Spolu s Michalem Kosákem
edičně připravil druhé vydání příručky Editor a text (2006), výbory
z děl J. Brabce Panství ideologie a moc literatury (2009) a M. Čer
venky Textologické studie (2009). S M. Kosákem taktéž rediguje
edici Varianty, v níž jako její druhý svazek vyšla společná práce
Podoby textologie (2010). Od roku 2001 se jako editor podílí na vy
dávání Díla Jaroslava Seiferta.

The present volume of Readings on Jaroslav Seifert collects thir
teen pieces of various genres and written within the extensive
time-span of almost eighty years. More detailed interpretations
of Seifert’s oeuvre in its complexity are complemented by es
says capturing various stages of the poet’s work as well as imme
diate reactions upon the publication of certain particular books
of poems. Some of the texts are sharply polemical, other treat
ments highlight and appreciate Seifert’s civic conduct. The an
thology includes significant contributions by Seifert’s contempo
raries (F. Götz, B. Václavek), comments by the key figures of Czech
literary criticism (F. X. Šalda, V. Černý) as well as the opinions
of Seifert’s critics (S. K. Neumann, F. Peroutka). The volume in
cludes the most important pieces written by those who followed
Seifert’s work from exile (A. Brousek, J. Škvorecký) as well as the
assessments built upon systematic analysis in a broad temporal
framework (e.g. J. Brabec, J. Opelík, A. M. Píša, B. Polan).
The volume is not intended as a substitution of an up-to-date
Seifert monograph. Instead, it directs the reader’s attention to
several key texts that present a kind of overall balance or a sur
vey, follow the modifications of Seifert’s poetics, capture his artis
tic personality in a synthetic manner, and point out certain inva
riants of his work. The book is intended not only for researchers
and university students but also for the common reader who feels
the need to confront one’s personal reading of Seifert’s poetry
with the often pointed conclusions and integral readings from
various stages of the reception of Seifert’s work.
The Introduction by the editor outlines the main attitudes to
wards Seifert’s oeuvre, draws the contrasts established by the
texts included in the anthology, and in doing so highlights the
main features of Seifert’s poetics. The Bibliography then registers
all the first editions of individual collections as well as selected
and collected works, and out of the extensive literature on the
subject selects the items that can relate yet other facets of the
critical and historical reception.
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