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Abstrakt: P�edkládaná diplomová práce se zabývá hebrejsky

psanou poezií užitou jako výraz politického nebo

sociálního protestu ve Stát� Izrael. Metodicky je práce

ukotvena v teoriích o roli poezie ve spole�nosti

Theodora Adorna a Hannana Hevera. Autorka na

základ� autentických p�eklad� hebrejských básní

analyzuje konkrétní tématicky �i formální protestní

bod v tvorb� tématicky relevantních autor�. Text je

rozd�len dvou dvou základních celk�, které se dále d�lí

do tématických podkapitol. První z nich reflektuje

využití hebrejské poezie jako protestu od po�átk�

obrození hebrejského jazyka v evropském literárním a

následný vývoj v palestinském literárním období.

Druhá �ást se zabývá jednotlivými klí�ovými

protestními linkami vyjád�enými v izraelské hebrejsky

psané poezii. Pozornost je v�nována reflexi izraelsko-

palestinského konfliktu v hebrejské poezii protestu,

tvorb� mizrahi básník� a form� hebrejsky psané poezie v

sociálním protestu Státu Izrael, za zd�razn�ní jakou

protestní podstatu v sob� konkrétní básnická tvorba

nese.

Abstrakt v

dalším jazyce: 

Modern Hebrew poetry experienced its rebirth hand in

hand with European Jewish Emancipation of 18th and

19th century and developed itself into a self-confident

unity flourishing after the declaration of an

independent state. This paper examines Hebrew

Protest Poetry written in the State of Israel. It is

metodology is based on Theodor Adorno´s and annan

aver´s approach to the role of poetry society. This

paper is divided into two chapters. The first integral

part focuses on the protest manifestation of hebrew

poetry during European (1880-1924) and Palestinian

(1924-1947) periods of modern hebrew literature. The



main emphasis is put on an analysis of source

material, which are, in this concern, hebrew written

poems. Main features of a particular protest expressed

within each of them are discussed. The second part

makes the core of this paper. It is further divided into

three parts. The first one reflects the Israeli-Palestinian

confict from its in poems depicted perspective. In

each subchapter innovative conclusions are made,

testifying the interconnection of an Israeli national

narrative with Hebrew Poetry. Further, this thesis

deals with the question of mizrahi minority and its

struggle for identity as expressed in particualar protest

poems. Last chapter examines the role of protest

poetry in social protest in the State of Israel and its

particularities.
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