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Resumé
V Ů L E S T Á T SE P R O S T Ř E D N Í K E M : O P Ě T O V N É
S FENOMÉNEM ŽIDOVSKÉHO

SETKÁNÍ

KULTURNÍHO

ZPRO STŘED KOVATELSTVÍ
HillelJ.

Kieval

Vycházeje ze Simmelových kontrastních obrazů „mostů" a „dveří" předkládá tento
článek nové úvahy o roli českých židovských spisovatelů a umělců při zprostředko
vávání mezi českou a německou kulturou na počátku dvacátého století. Autor pou
kazuje na skutečnost, že vzájemně provázané projekty osvojování, překládání a
přenášení nebyly zaměřeny pouze na českou, ale také na německou kulturu, a že
zprostředkovateli byli často česky mluvící Židé. Na závěr se příspěvek věnuje
spisům českého sionistického okruhu z doby kolem první světové války, zvláště
antologii „Das jüdische Prag" (1917), jejímž záměrem, jak se zdá, bylo zprostředko
vání představy města a jeho kultury jako podstatného momentu židovské zkušeno
sti. Autor argumentuje tím, že vydavatelé časopisu „Selbstwehr" při sestavování
antologie jasně preferovali českou poezii (s židovskou tématikou) a německou prózu
(psanou českými Židy). Výzkum ukazuje, jak úzce bylo otevření se české kultuře
provázáno s paralelním vymezením vůči jistým částem německy psané literatury.
Celé počínání vedla snaha reklamovat pro sebe část diaspory jako „židovský"
prostor a tím záměrně narušit nárok na německou liberální hegemonii v českých
zemích; ve vlastním zájmu, jistě, ale odvahy k tomu bylo také třeba.

STŘEDNÍ EVROPA? NĚKTERÉ D O D A T E Č N É ÚVAHY
O PRAŽSKÝCH ŽIDECH, „HYBRIDITĚ" A PŘEKLADU
Scott

Spector

Je dobře známo, že převážně německy mluvící pražští židovští spisovatelé generace
Franze Kafky se ujali překladu stěžejních děl české moderny a jejich zprostředko
vání širšímu evropskému publiku. K této skupině patřili mimo jiné Max Brod, Franz
Werfel, Rudolf Fuchs a Otto Pick. Ve své dřívější studii se autor zabýval otázkou,
jakým způsobem lze tento nevsedni kulturní příspěvek vnímat jak v kontextu jiných
neobvyklých literárních děl této generace, tak v kontextu etnické kulturní politiky
v Cechách počátku 20. století. V tomto příspěvku se snaží zasadit své dřívější
výzkumy do teoretického rámce, který je prezentován pod pojmem „hybridita",
a to především ve významu, v jakém jej užívali postkoloniální literární teoretici.
Věnujíc se dále jednotlivým příkladům pražských židovských překladatelů,
soustředí autor svou pozornost na zvláštní kulturní význam překladu v tomto spe
ciálním historickém momentu.

