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Vybrané studie
z literární komparatistiky

a moderní německé literatury

Josef Čermák (narozen roku 1928 
v Roztokách u Jilemnice) vystudoval 
bohemistiku, romanistiku a srovnávací 
dějiny literatur na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, kde 
jej nejvíce ovlivnil Václav Černý. 
Roku 1952 nastoupil do SNKLHU, 
později přejmenovaného na Odeon. 
V nakladatelství působil až do roku 1990, 
nejprve jako redaktor (byl postupně 
členem pěti jazykových redakcí), později 
jako šéfredaktor a hlavní lektor. Jako 
redaktor a editor se podílel na přípravě 
vydání velkého množství zásadních textů 
světové literatury. Po odchodu z Odeonu 
působil v dalších nakladatelstvích 
(Aventinum, Grafoprint Neubert) 
a vedl autorský tým desetisvazkové 
encyklopedie Universum (Euromedia, 
1999–2001).

Vedle redaktorské a nakladatelské 
činnosti se věnoval překládání, 
zejména z němčiny a francouzštiny, 
a především literárně ‑historickému 
bádání. Jako komparatista přednášel 
v mladších letech světovou literaturu 
na Pedagogické a Filozofické fakultě UK, 
v šedesátých letech působil až do jeho 
nuceného odchodu tři semestry u Václava 
Černého na katedře komparatistiky 
pražské filozofické fakulty. Patří k našim 
předním znalcům pražské německé 
literatury a mezinárodní věhlas si získal 
jako jeden z nejzasvěcenějších českých 
vykladačů díla Franze Kafky (je autorem 
významných monografií vydaných 
v zahraničí).

Citátem z Franze Kafky je nazván 
svazek vybraných studií Josefa Čermáka, 
literárního historika a komparatisty, 
romanisty a germanisty, překladatele 
a editora, specialisty na dílo Franze 
Kafky. Tyto studie zachycují autorovo 
celoživotní dílo (nejstarší z nich je 
z roku 1949, nejmladší z roku 2015) 
a jsou členěny do tří velkých okruhů 
představujících hlavní pole autorova 
zájmu. První oddíl je věnován studiím 
ze světové literatury a komparatistiky 
a obsahuje vedle textů zaměřených 
na komparatistickou analýzu textů 
z francouzské a německé literatury 
též syntetickou studii o fenoménu 
tzv. černého románu a vzpomínky 
na Václava Černého, dokumentující 
mj. vývoj literární komparatistiky 
v Československu. Druhý okruh textů je 
věnován česko ‑německým kulturním 
vztahům se zvláštním důrazem na 
pražskou německo ‑židovskou literaturu. 
Konečně oddíl poslední se zabývá 
tématem, kterému se Josef Čermák 
věnoval nejvíce, totiž životem a dílem 
Franze Kafky a jeho českou a světovou 
recepcí.


