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Základní klad předložené práce lze shledat už ve faktu, že se pro ni podařilo soustředit 

dochovanou surovinu obou stran někdejší epistulární výměny. K dispozici byl dosud 

uceleněji jen part Fučíkův (jednak jako veřejně přístupná archiválie ve fondu 

Melantrich deponovaném v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, 

jednak prostřednictví knihy Vojtěcha Fejlka o Melantrichu), Olbrachtovy dopisy proti 

tomu jako by takřka už neexistovaly; přitom – jak se ukázalo – „čekaly“ v pozůstalosti 

Bedřicha Fučíka, spravované rodinou. Bylo tak konečně možné sestavit řadu skutečně, 

explicitně dialogickou, byť ne jednoduše spojitou. 

Podstatnou část textu práce tvoří právě výsledek rekonstrukce této řady – 

chronologicky, formálně jednotně řešený, s neběžným souběhem dvou průvodních 

sloupců, z nichž jeden podává věcné vysvětlivky k vybraným pasážím jednotlivých 

dopisů (úsporně tam, kde by hrozila cesta do banality, rozvinutěji ve vztahu k místům, 

u nichž nelze snadnou obeznámenost a dostupnost informace předpokládat), druhý 

zaznamenává, obnažuje ediční úpravy prvotního znění dopisů. Specifičnost 

materiálového východiska i svou ediční strategii autorka zevrubně ozřejmuje v Ediční 

poznámce, a vůbec je servis, který potenciálnímu čtenáři ve své práci poskytuje, 

příkladný: zahrnuje v to připojený olbrachtovský knihopis pro léta 1932–1942 (včetně 

tehdejších překladů Olbrachtových prací do jiných jazyků) jakož i rejstříky jmen 

a Olbrachtových děl, zmíněných v dopisech a vysvětlivkách. 

V předmluvě, jež edici vyprovází, se autorka primárně držela časového a tematického 

rámce daného vznikem a obsahem dochovaných dopisů (počínaje rekonstrukcí stop 

prvních kontaktů), rozehrávajíc šířeji – v kontextu – jen některé podstatné zápletky 

těmito dopisy evokované. Takřka zúplna při tom – v rozhodné úspornosti – 

rezignovala na možné riskantně ambiciózní úvahy, které by se nicméně vzhledem 



k tomu, k jakým částem dobového českého literárního pole (ve vztahu ke schématům 

levice vs. pravice, modernost vs. tradicionalismus /případně katolicismus/ apod.) 

bývají Olbracht a Fučík tradičně přičítáni, „nabízely“: kupř. zdali to, co v dopisech 

zaznívá a co dopisy vyjevují, zaběhané představy o rozčlenění, pravidelnostech dobové 

scény nějak modifikuje, komplikuje nebo třeba jen dokresluje (např. zřetelem 

přízemně ekonomickým), anebo nelze-li toto stýkání a spolupráci napříč „tábory“ 

(prostředkující role nakladatelství Melantrich!) chápat vůbec jako příklad časově 

příznačného přeskupování, posunů a proměny scény? Objevují se vůbec v dopisech, 

které si oba protagonisté vyměňují, nějaké zmínky či narážky na politické dění, časově 

příznačná dilemata? 

Chvályhodně se autorka v předmluvě nezastavuje u roku, z něhož pochází poslední 

dochovaný list (1942), a zkouší rekonstruovat také konstelaci, znaky rozplynutí či 

zkrátka rozpadu „zvýšeného kamarádství“ – jaksi navzdory tomu, že dokladů k tomuto 

období se zoufale nedostává a až do Olbrachtovy smrti v prosinci 1952 lze už poměr 

mezi oběma muži sledovat leda jako dvě značně paralelní, nestýkavé životní linky, 

s vědomím temné konsekvence této paralelnosti v podobě Fučíkova zatčení a věznění 

a Olbrachtova režimně loajálního veřejného řečnění, rovnajícího se – de facto – 

smlčení. Je možné, že další materiálové průzkumy (zejména v pozůstalosti Bedřicha 

Fučíka, ale i v jiných fondech) „děravou“ realitu vztahu mezi Olbrachtem a Fučíkem 

v letech 1942–1952 ještě dovolí dourčit, což by bylo dobré už proto, že jde patrně 

o příběh při vší své konkrétnosti dobově typický. 

K tomu poskytuje práce Anežky Libánské nadmíru solidní zázemí, doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 
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