
P r o g r am

Čtvrtek, 23.  října 2008

20:00-21:00  Úvod do tématu konference: 
Čtení Kafkových textů v češtině 
a němčině

Pátek, 24.  října 2008

ofi ciální zahájení: 9:00

Dobové svědectví z vnitřní a vnější perspektivy
  řídí  Oldřich Tůma

  9:15-10:15  Alexej Kusák 
Co všechno jsme s Kafkou zažili

10:15-11:15   Kurt Krolop
Vzpomínky a refl exe

11:15-12:15   Alena Wagnerová
Kafka a moc – téma s mnoha variacemi 
s ohledem na vlastní zkušenost

12:15-13:15  KD Wolff
Pražské jaro, Socialistický německý 
studentský svaz a západoněmecké 
studentské hnutí

Polední přestávka

 Literárněvědné a fi losofi cké aspekty (I)
  řídí  Roland Reuß

14:30-15:30  Klaus Theweleit
Josefínin zpev

15:30-16:30  Veronika Tuckerova
Kafka prorokem?  Diskuse o politice a inter-
pretaci v 60. letech

16:30-17:30  Ulrike Draesner
Nehoda

17:30-18:30  Peter Staengle 
Adornovy »Poznámky o Kafkovi«

Recepce

 Panelová diskuse
20:00-22:00  Jiří Gruša, Anson Rabinbach, Oldřich 

Tůma, Alena Wagnerová, Klaus Theweleit, 
Alexej Kusák
řídí  KD Wolff

Sobota, 25.  října 2008

Literárněvědné a fi losofi cké aspekty (II)
  řídí  Peter Staengle

  9:00-10:00  Michael Rohrwasser
Zatčení za ranního úsvitu. Literární aktuali-
zace Kafkova »Procesu«

10:00-11:00  Roland Reuß
Mocná slova, mocné spisy

 Liblice z historiografi cké perspektivy (I)
  řídí  Alena Wagnerová

11:00-12:00  Oldřich Tůma
Liblice 63, Kafka a 68

12:00-13:00  Jiří Pernes
Liblická konference, kultura a strana

Polední přestávka

 Liblice z historiografi cké perspektivy (II)
  řídí  Jiří Pernes

14:00-15:00  Anson Rabinbach
Rehabilitace soudruha Kafky

15:00-16:00  Ondřej Sládek
Mezi literaturou a politikou. 
Franz Kafka v průsečíku interpretací

16:00-17:00  Jürgen Danyel
Liblice 1963 a jejich následky. 
Kafka jako šifra jiného socialismu?



Místo konference, Zámek Liblice, je od Prahy vzdálené 
zhruba 1 hodinu cesty autem. V době konání konference 
bude mezi Prahou a Liblicemi zajištěna autobusová 
 doprava.

Vzhledem k omezené kapacitě míst na zámku je 
nutné se na konferenci přihlásit, a to buď e-mailem 
(liblice@textkritik.de), anebo telefonicky 
(+420 257 286 353, +420 257 286 362). S potvrzením Vaší 
přihlášky Vám zašleme všechny další nezbytné informace.

Účast na konferenci je bezplatná.
Aktuální organizační informace naleznete na 

www.textkritik.de/liblice.



Konferenci pořádají Institut für Textkritik Heidelberg 
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha. Koná se v rámci 
Zipp – česko-německých kulturních projektů, iniciativy 
německé Spolkové kulturní nadace
.

S laskavou podporou Česko-
německého fondu budoucnosti.

www.textkritik.de
www.usd.cas.cz

www.projekt-zipp.de
www.kulturstiftung-bund.de

www.fondbudoucnosti.cz

 

K a f k a  a  m o c  –  1 9 6 3  1 9 6 8  2 0 0 8
Přednášky, panelová diskuse i volná debata na téma východo-
evropské recepce Kafkova díla v době studené války a o Kafkově 
významu pro události Pražského jara a jako »největšího od-
borníka moci« (Elias Canetti)



Kafkovská konference na zámku v Liblicích, která se konala 
roku 1963, byla jedním z duchovních přepodkladů rozma-
chu, který o pět let později vyústil v Pražském jaru. Napětí 
v silovém poli mezi těmito oběma daty by měla změřit kon-
ference, která se zabývá Kafkovým vztahem k moci.
Zajímá nás, zda a jak spolu souvisí rozdílný pohled politiků, 
historiků, fi losofů a fi lologů. Posloužil Kafka, »největší 
odborník moci« (Elias Canetti), skutečně jako krystalizační 
bod hnutí, které se postavilo proti autoritativnímu režimu? 
A pokud ano, jaké konkrétní důsledky měl tento vztah? 
Do jaké míry se Kafkovy texty samy o sobě bouří proti re-
presím? A podržel si jeho rozbor mocenských poměrů svou 
platnost i po zhroucení totalitního systému? Existuje něco 
jako gramatika moci, proti níž píše Kafkovo dílo?

Příspěvky jsou rozděleny do tří bloků. V prvním se 
dostanou ke slovu pamětníci, kteří budou o historii a vý-
znamu konference v roce 1963 referovat takříkajíc z první 
ruky.

V druhém bloku, literárně vědeckém a fi losofi ckém, 
bude sledována otázka, proč se problematika moci spojo-
vala a spojuje právě s dílem Franze Kafky. V čem spočívá 
podvratnost Kafkových textů?

Příspěvky třetí skupiny se konečně budou pokoušet 
analyzovat důsledky koference z roku 1963 z historiogra-
fi cké perspektivy. P o z v á n k a
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