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ÚVOD 

Ve své diplomové práci jsem si vzala za cíl ukázat, jakým způsobem a 

v jaké míře se projevuje fenomén, který jsem nazvala „mýtus fantastické 

Prahy“, v dílech tří různých autorů – v Pražské čarodějce Francise Mariona 

Crawforda z roku 1891, v Severinově cestě do temnot od Paula Leppina 

(1914) a v o rok později vyšlém Golemovi Gustava Meyrinka.  

     Práce je rozdělena na čtyři části. V té prvé se budu zabývat 

charakteristikou tajemného místa, specifiky fantastického prostoru, a dále 

tím, jakou roli hrál prostor v žánru gotického románu (kam bychom mohli 

zařadit Pražskou čarodějku i Golema).  

     Ve druhé části se chci zaměřit na téma město, resp. jak je město 

v literatuře zpodobováno,  přičemž se budu zajímat především o ono „noční, 

temné, stínové  město“, které je zastoupeno ve všech třech prózách. 

V souvislosti se svojí proměnou na přelomu 19. a 20. století (proměna 

homogenního města s jasnými dominantami v město heterogenní) začíná být 

Praha i v literatuře reflektována jako město ambivalentní, nejednoznačné. 

Démoničnost města vyzdvihuje zejména expresionismus, který jistě ovlivnil 

Meyrinkova Golema.  

     Třetí část bude věnována Praze samotné a již zmíněnému „mýtu 

fantastické Prahy“. Pokusím se jej definovat skrze pražskou architekturu, 

historické danosti (vážící se především k období vlády Rudolfa II.) i skrze 

motivy, které byť zprvu nebyly charakteristické pouze pro pražské prostředí, 

se staly v průběhu času konstitučním prvkem „pražského mýtu“.  

     V dalších třech částech pak přistoupím k jednotlivým autorům a analýze 

jejich děl. Ne náhodou jsem si vybrala právě tyto tři spisovatele – všichni tři 

jsou v českém prostředí cizinci, jakkoli každý jiným způsobem. Angličan 

Crawford v Praze dle dobře pojednané topografie jistě pobýval, nicméně o 

jeho pobytu nejsou známy bližší informace. Meyrink v Praze žil  v letech 

1886 – 1904, čili delší dobu, dokonce tu pracoval jako (neúspěšný) bankéř, 

ovšem patřil ve většinovém českém prostředí k německé menšině, stejně 

jako Leppin, který se sice v Praze narodil i zemřel, ale jeho národnostní 

výlučnost jej předurčovala k „cizinectví ve vlastní zemi“. A právě fakt, že 
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(přinejmenším Crawford a Meyrink) nahlíží Prahu jinýma, „cizíma“ očima, 

podporuje mou domněnku, že na sebe nechali působit první, „magické“ 

dojmy (viz Apollinairův Pražský chodec). V případě Leppinově můžeme 

mluvit spíše o démoničnosti než o magičnosti, přičemž tím démonem je 

samo město. Pokusím se tedy ukázat, nakolik absorbovali jednotliví autoři 

pražskou atmosféru a nakolik ji ve svých dílech sami vytvořili. 
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I. FANTASTICKÝ (TAJEMNÝ) PROSTOR 

I.1. PROSTOR A FANTASTIČNO  

  Všem třem románům je společné, že pojímají Prahu jako tajemné místo, 

místo nebývalých, bizarních úkazů a především jako fantastické místo, které 

ovládá hrdiny. Praha je v jejich dílech okultistická (Crawford), magická 

(Meyrink) a démonická (Leppin). Fantastický je  prostor Prahy, a proto se 

pokusím nejprve vymezit kategorii prostoru.  

     Stephan Berg uvádí ve své knize tento citát Ernsta Cassirera: „Prostor a 

čas zaujímají, pokud je chápeme pouze jako objekty poznání, zvláštní a 

výjimečné postavení: tvoří uvnitř architektonické stavby poznání oba 

základní pilíře, které to celé nesou a drží pohromadě.“ (Berg 1991: 63)1 

Fantastično ovšem oběma pilíři otřásá, nejpatrněji se totiž projevují 

specifika fantastické literatury právě na kategoriích času a prostoru.  

     Rozvoj moderní fantastické literatury (jejímž nejvíce zastoupeným 

žánrem byl tehdy gotický román) nastal především v 18. století a pokračoval 

v 19. století. Právě tehdy, na přelomu osvícenství a romantismu, nastal zlom 

ve vidění světa. V opozici k racionalisticko–materialistickému světonázoru 

už svět nepředstavuje „jistotu jasně uspořádaných struktur“ (ibid.: 41), 

nýbrž nejistou dvojznačnost.  

     Berg vychází z těch premis, že prostorové a časové struktury jsou 

zásadní pro naše poznávací možnosti a že se tyto struktury v konvenčním 

chápání potvrzují jako kategorie zajišťující identitu. A dále, že pokud tedy 

sledujeme ve fantastické literatuře ono fundamentální rušení této 

časoprostorové struktury v širokém kulturně-teoretickém kontextu, nejedná 

se o pouhou literární náladu, nýbrž jde o projev existenciálního krizového 

fenoménu. (ibid.: 62) Pro moderní myšlení je podle Berga příznačná 

„všeobecná krizová světová zkušenost“ (ibid.: 33–34), která se uskutečňuje  

právě ve fantastické literatuře. Berg mluví o „proměně emocionálního 

společného prostoru krizové světové zkušenosti v literárně šifrovaný 

prostor, ve kterém se proměňuje tato zásadní myšlenka ambivalence 

v příznačnou motivickou konstantu.“ (ibid.: 34)  

                                                 
1 Všechny překlady zde citovaného díla Stephana Berga přeložila Alena Švecová.  
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     Tuto základní krizovou strukturu ve fantastické literatuře pak shrnuje do 

tří bodů. Zaprvé jde o uspořádání prostorových struktur ve formě 

architektonických komplexů (protože se ukazuje, že ve fantastické literatuře 

zaujímají stará města, ruiny, zámky atd. centrální dějový prostor, který se 

stává spíše než dějovým pozadím samotným nositelem děje). Zadruhé jsou 

časové struktury uspořádány ve formě vyprávění, které je vepsáno do těchto 

architektonických komplexů, a zároveň ve formě, ve které vyprávění zažívá 

hrdina fantastického textu (např. jako vzpomínku). A zatřetí jde o to, aby 

tato uspořádání působila stejně na hrdinu vnitřně textové skutečnosti jako na 

recipienta. (ibid.: 34–35)               

     Berg explicitně říká, že není myslitelný čas bez obklopujícího prostoru, 

stejně tak ovšem nejsou myslitelné tyto dvě entity nezávislé na 

„prožívajícím“ vědomí. (ibid.: 35)   

     V tomto bodě se de facto sbližuje  přístup Berga a Daniely Hodrové. 

Ačkoli se Hodrová brání používat pojem „prostor“ – je podle ní příliš 

zatížen materialistickým výkladem (Hodrová 1994: 9) – a užívá místo něj  

výraz „místo s tajemstvím“, hraje u ní vědomí klíčovou roli. 

     Místo s tajemstvím je opakem místa všedního, nicméně jedno může 

přecházet v druhé, ona tajemnost totiž spočívá pouze v jinak nastaveném 

vnímání. Místa s tajemstvím sjednocuje podle Hodrové ten rys, že „jejich 

struktura obsahuje prvky labyrintu“ (ibid.: 12), přičemž „jakékoli místo ve 

městě se /…/ může proměnit v labyrint, neboť vnímat město jako labyrint je 

záležitostí způsobu prožívání města, jistého – změněného – stavu vědomí 

(na němž se mocně podílí nevědomí),  jiného způsobu a postoje k městu“ 

(Hodrová 2006: 314). Z toho tedy vyplývá, že se na tajemnosti prostoru 

(potažmo města) mocně podílí jevy jako např. šílenství, halucinace, sen, 

polosen atd. (tehdy se i intimní prostor mění v neznámý). Hodrová říká: 

„Dvojznačnost a neskutečnost jsou spjaty se snovostí, s žánry snu a vize, a 

také s ambivalentní, na nejistotě založenou promluvou.“ (ibid.: 121) Prostor 

bloudění – svět – se jeví jako nejednoznačný, měnivý, jako by kontury byly 

rozostřené, k čemuž na obrazné rovině notně přispívá i v literatuře hojně 

využívaný motiv mlhy.  
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     Na druhou stranu je ovšem tajemnost prostoru dána i jaksi „vnějškově“, 

protože prostor nahlíží jako cizí (a jako labyrint) samozřejmě i postava 

cizince a poutníka. V tom případě bychom ovšem asi nemluvili o skutečném 

fantastičnu (spíše o víceméně záhadném příběhu). Proto se nyní zaměřím na 

upřesnění sféry fantastična. Berg v úvodu své knihy shrnuje dosavadní 

přístupy, ale ať už se mluví např. o „trhlině“ (Callois) či „konfliktu“ (Vax), 

shodují se tyto teorie víceméně v tom, že jádro fantastické literatury tkví v 

konfrontaci skutečného s možným. Tzvetan Todorov navíc za parametr 

fantastické literatury považuje tzv. nerozhodnost, čili fakt, že čtenář (popř. 

také hrdina) zůstává až do konce nerozhodnut, zda jsou evokované události 

vysvětlitelné racionálně či pouze nadpřirozeně. Právě díky kategorii 

nerozhodnosti se podle Todorova může fantastické vůbec konstituovat.  

     Také Berg vychází z ambivalence mezi reálným a možným, fantastickou 

literaturu chápe jako strukturální nerozhodnost, ovšem od Todorova se liší 

v přístupu ke čtenáři. Zatímco Todorov počítal s funkcí implicitního čtenáře 

(jemuž jsou ale přisouzeny vlastnosti reálného čtenáře), chce Berg vázat 

účinky kategorie nerozhodnosti výslovně na čtenáře reálného.  

     Aby byl text fantastický, musí podle Todorova nutit čtenáře pojímat svět 

jednajících postav jako živoucích osob a musí jej ponechávat ve stálé 

nejistotě. Touto identifikací je tedy jaksi svěřena role čtenáře jednající 

postavě a ono tápání se tak předvádí i na rovině vnitřně textové. Ztotožnění 

čtenáře s hrdinou napomáhá ve fantastických textech velmi často i ten fakt, 

že vypravěč mluví v ich-formě, která – jak říká Todorov – patří ve stejné 

míře všem, a proto se pro tento identifikující se postoj hodí nejlépe. 

V našem případě využívá ich-formy Gustav Meyrink.  

      

I.2. TAJEMNÉ MÍSTO JAKO PROSTOR ZASV ĚCENÍ 

     Tématem iniciace se již dlouho zabývá Daniela Hodrová, a proto bude 

tato část ve značné míře parafrázováním či citací jejích poznatků.  

     Tajemné místo chápe Hodrová jako místo hrdinova zasvěcení. Právě ten 

charakteristický rys, o kterém jsem se  již zmínila, totiž že každému 

tajemnému místu je vlastní prvek labyrintu, jej činí iniciačním místem, což 
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formuluje Hodrová s odvoláním na Eliadeho takto: „Každá cesta na místo 

s tajemstvím a průchod tímto místem má znaky iniciační «zkoušky 

labyrintu»“. (Hodrová 1994: 12) Tento labyrint může být jak profánního, 

tak sakrálního (mystického) charakteru.  

     Zatímco byla ovšem struktura labyrintu spojeného s obřadem či utopií 

svým způsobem uspořádaná, „labyrint, ve který se v některých literárních 

dílech mění známý, předtím přehledný a neztajený prostor, zneklidňuje 

právě svou propuknuvší neuspořádaností (skutečnou nebo zdánlivou a tedy 

dočasnou), vymykající se racionálnímu chápání. Individuum v podobně 

ztajemněném, «labyrintizovaném» profánním prostoru bloudí, protože 

nezná jeho smysl, uniká mu jeho řád, není schopno jej rozpoznat.“ (ibid.: 

12) Fakt, že labyrint není přehledný a že individuum bloudí, je v textu 

tematizován tak, že je hrdina odkazován na skryté či nepřístupné středy 

labyrintu, popř. je středů víc. Navíc hrdina – oproti poutníkovi v alegoriích 

– většinou nedokáže rozpoznat znamení, nechápe smysl výjevů a setkání 

s neznámým. Hodrová nazývá tento typ nikoli poutníkem, ale chodcem.  

     Rozdíl oproti poutníkům je navíc ten, že zatímco měla jejich cesta 

charakter vertikální, pozorujeme od 19. století, kdy už se „bloudění světem“ 

odehrává téměř jedině ve městě, že „se v městském textu uplatňuje neméně 

dramatická cesta horizontální – se „sestupy“ do „temné noci“, stesku, 

úzkosti, a „výstupy“ do extází, snů, vidění.“ (Hodrová 2006: 195) Dalo by 

se tedy říct, že dimenzi prostorovou vystřídala neprostorová, a že je zde 

využito výrazů „sestup“ a „výstup“ spíše metaforicky, že se tyto pojmy váží 

výhradně k nitru postav. Pro iniciační cestu je tak příznačný pohyb směrem 

dovnitř – do hrdinova nitra. Na druhou stranu jej ale můžeme vztáhnout i 

doslovně (např. cesta do chrámu), protože i vertikální dimenze zůstává 

zastoupena – často se vyskytuje sestup do podzemí, do sklepa, nebo naopak 

výstup na horu, na věž atd. Zároveň je pro bloudění charakteristický pohyb 

nikoli lineární, nýbrž pohyb krouživý (což ostatně platí jak pro horizontální 

směr, tak pro vertikální). 
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I.3. VLIV MÍSTA NA SUBJEKT 

     Místo hraje ve fantastické literatuře významnou roli, a tím pádem je v ní 

i silněji než kde jinde zdůrazněn vliv místa na hrdinu. Počínaje gotickým 

románem přestává být prostředí pouhým pozadím, a mění se 

v plnohodnotného nositele děje. V této souvislosti Berg říká: „Pod vlivem 

lačných, lidi požírajících bran a věží se jeví subjekt /…/ jako bezmocná 

oběť prostorového organizmu, znetvořeného do monstra. Prostor se 

nezměnil pouze z akcidentálního pozadí na nositele děje, nýbrž využívá své 

nově získané autonomie dokonce strukturálně jako zbraň proti individuu.“ 

(Berg 1991: 215) V případě Golema  dokonce tento „zpitvořený prostor“ 

vtiskuje subjektu jako strukturu svou vlastní pokřivenou tektoniku, subjekt 

už není opozicí tohoto nebezpečného prostoru, nýbrž je jím sám pohlcen. 

(ibid.: 206)  

     Berg i Hodrová se shodují v tom, že z postav se stávají loutky, 

marionety, které již nemají vůli a nechávají sebou městem smýkat. U Berga 

je to opět pod vlivem fantastického prostoru, Hodrová zase přistupuje 

k vysvětlení spíše z psychologického hlediska. Užívá pojem nevědomí, a to 

jak v souvislosti s postavou, tak s městem. Protože nevědomí disponuje 

jiným kognitivním rámcem při tvarování svých obrazů, vyznačuje se 

tendencí ke zveličovaní či naopak k umenšování – odtud tedy bizarní snové 

výjevy. (Hodrová 2006: 320–321) Vedle toho je příznačnou tendencí 

nevědomí právě marionetizace lidí. Tento jev spojuje Hodrová  

s nevědomím města: „K stínovému, «temnému městu», jímž musí postava 

na cestě k bytostnému Já projít, patří loutkovití obyvatelé města (a někdy – 

přechodná – marionetizace postavy hledajícího).“ (ibid.: 335)     

     Vlivu prostoru jsou vydány postavy napospas tím spíše, že se mnohdy 

jedná o prostor, ve kterém se cítí zdánlivě v bezpečí. K tomu se vyjadřuje 

Berg takto: „Nedá se přehlédnout, že hrůza z /…/ prostorových sil je také 

proto tak silná, že tyto síly nepůsobí v cizím teritoriu, nýbrž téměř vždy 

v intimitě vlastního domu nebo bytu.“ (Berg 1991: 216) Postava se tak stává 

štvancem prostoru, a nezůstává jí žádné místo k odpočinku. Tradici takto 

pojatého prostoru zakládá již gotický román.  
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     Z útulného bytu se stává nebezpečné teritorium např. v tom momentě, 

když se vynoří  dvojník, když dojde k setkání s neznámým. Tento jev ovšem 

řadí Hodrová opět do sféry nevědomí: „Záhadné a neblahé domy jsou 

obrazy nevědomí hrdiny, ale zároveň nevědomí města. Zejména 

v dvojnických příbězích bývá tato souvislost velmi zřetelná.“ (Hodrová 

2006: 274) V některých případech obrací Hodrová perspektivu spíše na 

subjekt. V souvislosti s petrohradským textem například nenachází v 

samotném prostředí v podstatě žádnou specifičnost, a když mluví o domech, 

říká: „Jejich zvláštnost pramení vlastně z hrdinova zostřeného vnímání, 

z mimořádné citlivosti, někdy přímo z přecitlivělosti – sám pozorovatel činí 

dům zvláštním.“ (Hodrová 1994: 272)  

   Vzájemné ovlivňování subjektu a obklopujícího prostoru je zřejmé, ať už 

se tedy jedná o deformování subjektu prostorem (prostor vtiskuje svůj 

charakter postavě zejména v gotickém románu), nebo naopak o deformování 

prostoru subjektem (prostor je nahlížen „pokřiveně“ z hlediska nevědomí 

postavy). Tato obousměrná deformace se může i prolínat (viz Meyrink).       

        

I.4. DVOJNÍK 

     Úvodem této části chci podotknout, že podle Hodrové sebou nese 

proměna známého místa v místo záhadné, jiné, v podstatě vždy motiv 

dvojníka, protože „se individuum, které až dosud bylo u sebe, sebou, sobě 

ztrácí, začíná být mimo sebe, zjinačuje se, dvojí.“ (ibid.: 12) Ve 

fantastickém prostoru bývá narušena hrdinova identita. 

     Dvojník jako původně neměstský motiv se postupně etabloval na motiv 

pro „urbánní text“ příznačný. Právě v městských textech se totiž subjekt 

často „štěpí“ a je konfrontován se svým dvojníkem. Využití dvojníka do 

jisté míry implikuje neúplnost, fragmentárnost postavy, a v tom případě 

bývá syžet „koncipován /…/ jako cesta k splynutí protikladů, k jednotě a 

úplnosti.“ (ibid.: 126) Zcela jistě tak můžeme pojímat Meyrinkova Golema, 

ale svým způsobem i Severinovu cestu do temnot (i tady se totiž vyjevuje 

Severinova „noční“, „stínová“ stránka, která doplňuje jeho „denní stránku“ 

úředníka).  
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     Dvojník ve městě se může rodit i během chůze – jestliže postavy bloudí 

městem (ať už ve snu, v horečce, v pomatení smyslů), zjevuje se jim město 

„jako nepochopitelné, cizí, jiné – z průrvy mezi nimi a městem, anebo 

naopak z bytostného spojení s městem se rodí dvojník.“ (Hodrová 2006: 29) 

Nepochopitelné město vnímá hrdina jako přízrak čili můžeme říct, že město 

samo pro postavu ztělesňuje dvojníka.  

     Město jako dvojník je podle Hodrové důsledkem roztržky individua 

s prostorem, a je proto více než příznačné, že se tento motiv 

antropomorfizovaného města objevuje často u pražských Židů a Němců 

(nacházíme jej u Meyrinka i Leppina). Na druhou stranu ale Hodrová 

vykládá stylizaci města jako dvojníka tím způsobem, že se město, které bylo 

předmětem hrdinovy touhy a existovalo mimo něj, proměňuje v okamžiku 

„dosažení“ v součást subjektu, jakousi další dimenzi vědomí. (Hodrová 

1994: 97) Tento výklad je ovšem platný především pro české deziluzivní 

romány.    

 

I.5. MÍSTO A MONSTRUM 

     Jestliže jsem se dosud zabývala dvojníkem, šlo vlastně o jednu z forem 

monstra. Proto se nyní zaměřím na tento obecnější jev, a sice nejdříve na 

spojení prostoru s monstrem. Tato spojitost je velmi těsná, některá místa 

jsou totiž neodmyslitelně spjatá s konkrétními monstry (např. labyrint a 

Minótauros, v našem případě ghetto a Golem).  

     Vyvstává otázka, zda byl prvotní tajemný prostor, anebo v něm 

přítomné, skryté monstrum. Nicméně nelze na ni jednoznačně odpovědět, 

protože monstrum se zjevuje a zviditelňuje skrze místo, a tak se zase 

ukazuje tajemný charakter místa, místo se jakoby personifikuje, čili jedno 

přechází v druhé bez zřetelné hranice. Dokonce se může právě tímto 

způsobem proměnit místo, které se dosud jevilo jako profánní, v místo 

tajemné.   

     Co se týče charakteru prostoru, v němž se monstrum vyjevuje, je důležitá 

jeho uzavřenost (příkladem budiž labyrint, ghetto nebo místnost bez dveří), 

protože „každý uzavřený svět, ať je jím byt, dům, ghetto či celé město, se 
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právě svou uzavřeností stává tajuplným, je vydán napospas monstru, které 

se v určitém okamžiku v něm zjeví a posléze zabydlí.“ (ibid.: 172) Právě 

uzavřený prostor, z jehož hloubi se vynořuje monstrum, pak bývá 

dějištěm (iniciačního) obřadu. 

      Jako zásadní vlastnost monstra se jeví jeho spojitost s časem, a sice 

s minulostí. Monstrum ji jakoby ztělesňuje (v gotických románech jde 

zpravidla o minulost rodu). Zároveň jsou ale pro ten typ monstra, které je 

nesmrtelné, příznačné ahasverovské rysy, tj. že se vyjevuje periodicky, 

v pravidelných intervalech, čímž v podstatě popírá lineární čas a vnáší do 

textu čas cyklický. Opakovanost zjevení je ovšem pro monstrum obecně 

velmi důležitá, neboť teprve tak se vlastně utváří a začíná existovat. (ibid.: 

162) 

      Nyní se dostávám k samotné podstatě monstra – co je to vůbec 

monstrum? Podle Hodrové jde vždy o projev „ne-řádu, chaosu, který je však 

/…/ de facto skrytým řádem nebo zárodkem nového, dosud ne zcela 

pochopitelného řádu.“ (ibid.: 165) Tato fantastická bytost má nejrůznější 

podoby – přízrak, ožívající socha (Golem), stroj atd.  

     Zatímco bylo v mýtech nutné a ve středověku velmi tradované zpodobení 

monstra jako jiné, zvláštní postavy, objevuje se v textech s monstrem 

postupná tendence k jakémusi zvnitřnění. Postava nachází monstróznost 

sama ve svém nitru, je to její skrytá podoba, její jiná dimenze. Tudíž 

monstrum je individuu „cizí“, ale zároveň vlastní – a zde již narážíme na 

zmíněnou podobu monstra, totiž na dvojníka. Dvojník je krajním případem 

podobnosti, ne-li dokonce totožnosti monstra s postavou.  

     Dvojník, potažmo monstrum je asi nejvíce exponovaným motivem 

v expresionismu a i zde je bytostně spjat s městem. Expresionisté nahlížejí 

svět jako chaos, a tím pádem je jim motiv monstra velmi blízký, neboť – jak 

jsem se již zmínila – chaos (ne-řád) je základní charakteristikou monstra. 

V duchu interiorizace se monstrum často stává hrdinovým dvojníkem. Tento 

posun ve staré židovské legendě o Golemovi provedl (příznačně pro 

20.století) i Gustav Meyrink, i když v jeho románu je Golem monstrem na 
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několikrát (jako dvojník, jako nesmrtelný Ahasver, jako personifikace 

hrůzné atmosféry ghetta).  

     Tématem monstra se budu zabývat konkrétně ve všech třech případech, 

protože, ač se liší podobou, jsou v románech všech tří autorů nějaká monstra 

přítomná.   

      

I.6. GOTICKÝ ROMÁN  

     V závěrečné části této kapitoly se chci věnovat žánru gotického románu, 

protože v souvislosti s moderní fantastickou literaturou má základotvornou 

funkci a můžeme jej považovat za jakýsi první vývojový článek.  

     Ačkoli pojem „gotický“ asociuje souvislost s danou kulturněhistorickou 

etapou, je s ní vlastně spjat mnohem volněji, protože evokuje spíše jistou 

náladu, atmosféru příznačnou pro středověk, jistou barbarskost, než že by se 

pokoušel vystihnout přesnou rekonstrukci gotiky (např. gotických staveb). 

Takovéto pojetí je vlastní i pozdějšímu romantismu.   

     Gotický román radikálně proměňuje vlastnosti prostoru, času, a z toho 

vyplývají důsledky i pro subjekt. Právě v gotickém románu přestává být 

prostor pouhým pozadím, a je naopak vtažen do děje, stává se jeho aktérem. 

Na začátku jsem zmínila Bergovu domněnku o příčině takto pojatého 

prostoru v literatuře – svět již není pro člověka (a posléze pro postavu) 

jistota jasně uspořádaných struktur, stává se naprostým opakem – klamající 

dvojznačností. Tato skutečnost je demonstrována právě v souvislosti 

s prostorem. Ani ten už není pro hrdinu bezpečný, nenachází v něm žádné 

místo azylu, svět-hrad je nepřehledný, nepochopitelný, plný tajných chodeb, 

ve kterých může hrdina jen hlouběji a hlouběji zabloudit. Svět-hrad se stává 

labyrintem. Systém tajných chodeb je pro gotický román v podstatě 

závazný. Další charakteristickou architektonickou zvláštností gotického 

románu je skrytá komora, popř. nepřístupná místnost.  

     Jestliže jsem se zmínila o vnímání světa hrdinou a následnou 

demonstrací tohoto nejistého pocitu na prostoru, pokusím se nyní tuto 

spojitost vysvětlit. Architektura v podstatě zrcadlově odráží hrdinovu 

psychickou i fyzickou dezorientaci. Jeho existenciální tápání je v obrazné 
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rovině textu vyjádřeno blouděním ve tmě, v neznámém prostoru, a pocit 

bezmoci, zoufalství a hrůzy je posílen tím více, že hrdina nenachází žádný 

východ. Nicméně i když se vymaní z prostoru hradu/zámku, nenachází 

útočiště, prostor jako takový se stává „metaforou strachu“ (Berg 1991: 216). 

Čím hlouběji hrdina sestupuje do podzemí, tím hlouběji proniká do sféry 

svého vědomí. Skrytá komnata, ta, která klade přístupu největší odpor, pak 

symbolizuje tu nejzazší  mez lidského vědomí (resp. nevědomí).  

     Co se charakteru postav gotického románu týče, dají se rozdělit zhruba 

na dvě skupiny – pronásledovaní a pronásledovatelé, oběti a tyrani, 

vystrašení a strach budící, přičemž obě skupiny tvoří velmi často rámec 

jedné rodiny.  

     V části pojednávající o monstru jsem se zmínila, že v gotickém románu 

je monstrum spojeno s minulostí rodu. Přičemž klíčové slovo je minulost, 

protože událost, která se přihodila v minulosti (zpravidla nějaký 

zločin/bezpráví) je motorem všech událostí, které se dějí nyní,  a až do 

konce vlastně „ohrožuje“ hrdiny. Minulost jakoby atakuje konvenční 

vnímání času, protože „jednající postavy již suverénně neřídí přehlednou 

minulost směrem ze své přítomnosti, nýbrž dění probíhá přesně naopak. 

Hrdinové sebou zmítají jako loutky /…/ minulosti, která se vystupňovala 

díky nadpřirozenu, až k supermoci.“ (ibid.: 45) Smyslem je podle Berga 

pohřbít současnost, která je „deformovaná bezprávím, s pomocí magicky 

aktualizované minulosti.“ (ibid.: 46) V rámci ukončení a vyznění gotického 

románu se utvořily dvě odnože. Zatímco v té první bývá konec smířlivý, 

dochází k harmonizaci a nadpřirozené jevy nachází racionální vysvětlení 

(halucinace, mámení, triky atd.), druhá varianta ponechává nadpřirozené 

události bez vysvětlení a tak i čtenáře v nejistotě.  

     V poslední kapitole, která bude věnovaná analýzám románů, se pokusím 

najít charakteristické rysy gotického románu v Meyrinkově a Crawfordově 

díle. 
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II. M ĚSTO 

II.1. MĚSTO V LITERATU ŘE 

     Dosud jsem se zabývala (fantastickým) prostorem jako takovým, nyní se 

budu blíže zabývat samotným městem. To hrálo ve vývoji novodobého 

románu velmi významnou roli, já se však pokusím ukázat tuto vazbu 

z druhé strany neboli jak román (potažmo literatura) reflektuje město.  

     Podle Hodrové může město v literatuře vystupovat v zásadě trojím 

způsobem: 1) jako objekt, 2) jako prostředí, 3) jako postava, přičemž 

jednotlivé způsoby se často prolínají. S prvním způsobem přístupu k městu 

se setkáváme nejčastěji v průvodcích, druhý dominuje zejména v románech 

a třetí můžeme nalézt v próze i poezii, ovšem „zatímco v poezii je možné 

personifikace města pokládat za nepříznakové, v próze je tento postup 

projevem významných proměn její poetiky, druhově-žánrové specifičnosti a 

také proměny vnímání místa i mimo umění.“ (Hodrová 1994: 94) Ačkoli se 

může jevit pojetí města jako prostředí také nepříznakové, není podle 

Hodrové město nikdy neutrálním pozadím. V tomto bodě se odvolává na 

Vladimíra Svatoně, který ve své studii Puškinova cesta do hloubek Ruska 

říká: „Město nebylo v literatuře neutrálním pozadím. Bylo shrnujícím 

symbolem určité struktury života, lidských vztahů. V helénistické kultuře 

znamenalo středisko civilizace, přepychu, umění, myšlenkového a 

obchodního ruchu. Křesťansko-židovská tradice (počínajíc patrně biblickým 

Babylonem a Ninive) je však zahalila představami hříchu a nepravosti. 

Dante nazývá peklo «městem věčné strasti» a význam «pekla» byl pak do 

města i nadále vkládán. Negativní konotace v obraze města oživil zvláště 

sentimentalismus, který viděl na vesnici ideál přirozeného životního řádu, 

kdežto ve městě prostředí egoismu a falešné konvence. Devatenácté století 

sice zbavilo (aspoň zčásti) vesnici její zářivé aureoly, ale představy o městě 

jako středisku nástrah, pokušení a nepřirozených životních vztahů (kdy zlo 

se vydává za dobro, neřest za ctnost) ještě zesílilo.“ (Svatoň 2002: 201–202)  

     V tomto kontextu je patrné, že město již tradičně provází synonymum 

antiidyly. Oproti vesnici, která má základ v kolektivu a kolektivním 

prožitku, „symbol města exponuje problematiku individualismu“ (ibid.: 
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203) a individuu se město stává „peklem“. Také Petříček mluví v souvislosti 

s velkoměstem o „místu nestability a krize“ (Hodrová 2006: 263), čímž 

potvrzuje, že se město nabízí jako ideální prostor k demonstrování pocitu 

dezorientace a tápání, ať už ve smyslu existenciálním či doslovném, 

fyzickém. V důsledku toho a díky své specifičnosti se město v literatuře 

mnohdy stává dějištěm fantastických událostí. Jak jsem se výše zmínila, 

narušuje fantastický prostor hrdinovu identitu, a právě tento rys sebou město 

nese také. Berg k tomu říká: „Přirozeně není souvislost mezi městem a 

deformací (vlastního, A.Š.) Já nic nového. Od té doby, co se velkoměsto 

objevilo v literatuře, tedy nejpozději od 18. století, je, ačkoli bylo vytvořeno 

člověkem a tím pádem bylo vlastně výtečným příkladem autonomie 

subjektu, stále také místem, ve kterém a na kterém se (vlastní, A.Š.) Já může 

ztratit.“ (Berg 1991: 212) Teprve na přelomu 19. a 20. století ovšem podle 

Berga dosahuje „existenciální ohrožení individua“ městem rozměru 

skutečné krize subjektu (mluví sice o německé literatuře, nicméně tento jev 

je patrný i v širším literárním kontextu).  

     Tuto krizi mohla podpořit i významná změna, kterou město (v našem 

případě Praha) prošlo na konci 19. století, respektive na přelomu století. Již 

v úvodu jsem se zmínila o proměně homogenního města v heterogenní, nyní 

se pokusím objasnit, v čem tato změna spočívá a jaké jsou její důsledky. 

Jedná se o architektonickou (v širším smyslu urbánní) proměnu města. 

Zatímco do 19. století se Praha jevila jako město s jasnými dominantami a 

jasným středem (vytyčeným Hradem, Staroměstským náměstím a řekou 

Vltavou), které má hranice vymezené městskými hradbami, přestává toto na 

konci 19. století do jisté míry platit. Slovy Daniely Hodrové: „V textu 

moderního velkoměsta mizí začátek a konec – příkop, hradby, brána (ta se 

někdy paradoxně ocitne uprostřed města – jako Prašná brána v Praze).“ 

(Hodrová 2006: 18) Hradby jsou strženy, a tak se uvolňuje prostor pro vznik 

periferií, město se začíná horizontálně členit, stává se heterogenním. 

Hodrová v tomto smyslu mluví o centru jako o „městě s pamětí“ a o 

periferii jako o „městu bez paměti“, přičemž rozdíl mezi nimi přestává být 

zřetelný. (Hodrová 1994: 101) V části nazvané Tajemné místo jako prostor 
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zasvěcení bylo již v podstatě řečeno, jak na tento fakt reaguje, resp. jak jej 

reflektuje literatura – hrdinovi se prostor stává ambivalentním, chce-li 

proniknout do středu, nenachází jej nebo je jich vícero. Hrdina se přestává 

orientovat – v této souvislosti můžeme (na nejvíce doslovné úrovni) 

poukázat například na krátkou povídku Paula Leppina Strašidlo z Prahy 

(1914). Hlavní hrdinkou je prostitutka Johanna, kterou v duchu Leppinova 

pojetí ženskosti sžírá nenasytná touha po mužích. Otřesné prostředí 

židovského ghetta se projeví na Johannině zdraví a kvůli nákaze se dostane 

do nemocnice. Protože tu strádá, rozhodne se jedné noci utéct. U Týnského 

chrámu se již raduje, že je doma. Ovšem jaké je její zděšení, když svůj 

domov nenachází, dobře známý prostor nepoznává – ghetto je zbořeno. 

Johanna se oddává náhodně procházejícím vojákům a přitom se doslova 

propadá stále hloub do sutin. V závěru se od autora ještě dozvíme, že 

jednoho léta bylo ghetto zbořeno a na jeho místě vyrostly vznešené domy 

pro bohaté. A toho léta se rozšířila nákaza mnohem hůře než jindy.   

     Leppinova hrdinka je jedna z těch, kteří se ztrácí v nově vzniklém 

prostoru (s tímto motivem pracuje i Meyrink v Golemovi, tím se ostatně 

budu ještě zabývat). Zároveň můžeme sledovat, že Johanna jako by ztratila 

se zmizelým prostorem i svou fyzickou existenci. 

     Co se konkrétně židovského ghetta v Praze týká, mluví Daniela Hodrová, 

která k městu ve své knize Citlivé město přistupuje jako k Textu (jenž je 

neustále tvořen, přepisován atd.), o zbořeném ghettu analogicky jako o 

„vygumovaném Textu“ (Hodrová 2006: 22). O pražském židovském ghettu 

chci ale psát obsáhleji v kapitole věnované konkrétně Praze. 

     Na začátku této kapitoly jsem uvedla, že město může v literárním díle 

vystupovat jako postava, přičemž jsou asi dvě nejfrekventovanější podoby. 

Jednak je velmi častá stylizace města jako ženy, a to ženy v jejích 

rozličných podobách – město-matka, město-milenka, město-děvka… (Franz 

Kafka se o Praze vyjádřil jako o „matičce s drápky“). S rostoucí 

dvojznačností, o níž jsem mluvila, se stalo hojně využívané také pojetí 

města jako dvojníka.     
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     V kapitole o prostoru jsem se zabývala tajemným místem chápaným jako 

labyrint (s jeho iniciační vlastností), přičemž slova „labyrint“ bylo užito 

v přenesené (symbolické) rovině, nicméně strukturu labyrintu můžeme 

skutečně nalézt  i v samotném půdorysu města. Hodrová rozlišuje města 

podle jejich půdorysu na města-labyrinty a města-šachovnice. Prvý typ je 

charakteristický pro města středověká, druhý pro města renesanční a 

klasicistní, ale mj. také pro periferie a nové čtvrti vyrůstající na okrajích 

města. (Hodrová 1994: 102) V Praze se setkáváme s uspořádáním podle 

obou typů. Historické centrum má nepravidelné uspořádání ulic a uliček, je 

plné nejrůznějších zákoutí a průchodů, zatímco periferie budované od konce 

19. století na okrajích Prahy tuto „nejasnost“ postrádají, protože jejich 

kompozice je symetrická. Nicméně díky přítomnosti „labyrintického 

elementu“  ve svém půdorysu jeví se Praha jako město, jež „ideálně 

vyhovuje pojetí města jako labyrintu. V jejím půdorysu se uplatňují četné 

iracionální momenty, které v krizové situaci národa (válka) a individua (na 

prahu sebevraždy, rozdvojené vědomí) začínají vystupovat, vepisují se do 

obrazu prostoru v románu a determinují jeho syžet (bloudění, objevení 

dvojníka).“ (ibid.: 102) Jinak řečeno, Praha disponuje vlastnostmi, které ji 

přímo předurčují k tomu, aby byla v literatuře zpodobena jako magické 

město. Na druhou stranu musím ovšem dodat, že právě Hodrová v knize 

Citlivé město přisuzuje zrovna takovou potenciální magičnost městům 

šachovnicového půdorysu (např. Petrohradu) a zamýšlí se, zda subjektu 

nevtiskují dokonce větší úzkost, než tzv. „primárně «magická» místa“. 

(Hodrová 2006: 74) My se ovšem budeme nadále zabývat pouze Prahou.     

 

II.2. MĚSTSKÁ TOPOGRAFIE 

     Pro město obecně jsou charakteristická určitá místa, jinak řečeno město 

má svůj vlastní topografický soubor, který je úzce spjat s jeho vývojem a 

uzpůsobením. Zastavme se nejprve u „příbytku“ městského člověka. Tím se 

stal ponejvíce byt, jakožto vyjádření individuality a zejména její intimní 

stránky. Zatímco dříve poskytovaly individuu pocit bezpečí městské hradby, 

suplují nyní tuto funkci ve větší míře zdi bytu. Toto bytostně privátní 
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teritorium skýtá subjektu klid, jistotu a bezpečí. Nicméně právě fantastická 

literatura tímto pocitem otřásá a  ukazuje jej jako velmi problematický. 

Individuum si už ani v prostoru vlastního bytu nemůže být jisto (vnější 

realitou, ale ani samo sebou). Nebezpečný makrosvět (město) se vtělil do 

jeho mikrosvěta (byt). Zejména ve fantastických dílech se subjektu jeho 

důvěrný domov zcizuje, „tam, kde se vynoří dvojník nebo kde se hrdina děsí 

příchodu přízraku, mění se útulný či poklidný, spořádaný domov 

v zneklidňující, nebezpečné teritorium. Stačí, aby se dvojník vetřel dovnitř, 

usedl na židli, a příbytek přestane být útočištěm, už hrdinovi nepatří.“ (ibid.: 

274) Jestliže bývá ve fantastické literatuře napadena hrdinova identita, pak 

je tento konflikt nejlépe demonstrován na prostoru a v prostoru, s nímž se 

hrdina cítí být bytostně spojen, s nímž tvoří jednotu – a tím je od 19. století 

právě byt (v užším smyslu pak můžeme mluvit o pokoji).   

     Je-li pro město – na rozdíl od vesnice – typický noční život (nyní míněno 

v běžném slova smyslu), pak k němu tedy patří i lokály, kavárny, hospody a 

nevěstince. V nich se také alespoň částečně odvíjí děj mnohých románů 19. 

století, přičemž právě tato místa přispívají svým způsobem k městské 

antiidyličnosti. Toto prostředí hrdinu strhuje, vábí, přivlastňuje si jej – dá se 

to říci téměř doslova, v případě že se z hrdiny stává hráč nebo propadá 

svůdné ženě. Zároveň jsou „společenské podniky“ už ze svého titulu místem 

setkávání (popř. setkání) lidí, místem vyprávění, místem (pokleslé) zábavy. 

V hospodě nebo kavárně může hledat hrdina v kruhu přátel zapomnění, 

„ovšem jako skutečný azyl před zničujícími časoprostorovými silami 

«venku» se už toto místo proto nehodí, že je samo částí posunutého 

prostoru.“ (Berg 1991: 223) I zde se setkáváme se specifikem fantastické 

literatury, které bylo v práci již několikrát uvedeno: hrdinovi nezůstává 

k odpočinku jediné místo. Na tento fakt v souvislosti s hospodou ještě 

navážu v analýze Meyrinkova Golema a i v případě Leppinova díla budou 

noční podniky předmětem rozboru, už nyní nicméně poznamenejme, že 

Leppinův Severin je postava jiného charakteru – nehledá v hospodě, či lépe 

řečeno lokálu, zapomnění ani azyl, nýbrž je oním typem jedince, který 

propadá své vášni.    
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     Jestliže jsem teď krátce pojednala o místě navýsost světském, musím se 

zastavit také u místa kontemplativního, sakrálního (byť je s velkoměstem 

spojena i postupná profanizace tohoto místa). Jako jsou kapličky a kostelíky 

spojené s vesnicí či maloměstem, evokuje v nás představa chrámu 

velkoměsto (nebo alespoň větší město). Diference v těchto stavbách ale 

netkví jen ve velikosti. „Na rozdíl od venkovského kostela (kostelíka) bývá 

seskupení účastníků bohoslužby v městském nebo dokonce velkoměstském 

chrámu podstatně různorodější, proměnlivější, scházejí se tu i lidé zcela 

neznámí – a proto právě «chrám» se stává nejednou dějištěm setkání 

překvapivých a osudových. (Vstoupí-li ovšem «cizinec» naopak do kostela, 

kde se všichni znají, je jeho přítomnost ještě nápadnější, ne-li přímo 

zlověstná)“. (Kubínová 1997: 132) S cizincem vstupujícím do chrámu se 

setkáváme v Crawfordově Pražské čarodějce.  

     Kubínová mj. mluví „o chrámu jako místě tajemném, někdy i děsivém“ 

(ibid.: 166), což znamená, že jde opět o úrodné pole fantastické literatury a 

s ní spojených záhad. Právě v chrámu si vymění hlavní postava Meyrinkova 

Golema s neznámým klobouk a získá tak cizí identitu.  Topos prázdného 

chrámu (v Golemovi také užitý) sebou nese nejen jistou záhadnost, ale i 

smutek a rozjímání o samotě.  

     Posledním ryze městským toposem, který chci na tomto místě zmínit, je 

obchod. Obchod je možná široký pojem, v rámci fantastické literatury se 

jedná pouze o jeho jistý druh. Mám na mysli různá vetešnictví, antikvariáty, 

starožitnictví, zkrátka obchody s „recyklovaným“ zbožím. I v nich hledejme 

pro fantastické texty příznačnou zaměřenost na minulost, která se tu jakoby 

zabydlela. V těchto obchodech jsou totiž vedle sebe přítomny předměty 

minulosti různých časů, prodané je nahrazováno novým starým předmětem 

a tak stále dokola. Tento „archiv“ nespojité, útržkovité minulosti bývá 

příznačně střežen zvláštní figurou – jsou to „většinou podivíni neurčitelného 

stáří, /…/ buď mýtičtí vševědové /…/, nebo dokonce pravé hrůzné figury.“ 

(Berg 1991: 222) K takovým počítejme i Aarona Wassertruma 

z Meyrinkova Golema (další postava románu, Wassertrumův protihráč, 

archivář Hillel v tomto kontextu jakoby ztělesňuje onoho mýtického 
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vševěda). Obchody se starým zbožím jsou protipólem moderního města, 

představují fantastický prostor par excellence.    

 

II.3. MÝTUS M ĚSTA 

     V úvodu jsem naznačila, že třetí část práce bude věnována mýtu 

fantastické Prahy, tedy otázce, proč je konkrétně Praha obestřena aurou 

mýtu a magična. Na tomto místě chci ovšem nejprve pojednat o mýtu města 

na obecné rovině, přičemž budu opět vycházet z tezí Daniely Hodrové.  

      Svou roli hraje půdorys města, o němž již byla řeč – město 

s labyrintickým půdorysem v sobě nese jakousi předurčenou magičnost, je 

záhadné samo o sobě. Nicméně na této kvalitě města (míním magičnost) se 

podílí více faktorů, nikoli pouze architektonická kompozice. Významné jsou 

totiž i přírodní dispozice města, jako např. jeho členitý terén nebo 

přítomnost vodního elementu.  

     Nezanedbatelný podíl na vytvoření, resp. vytváření mýtu města má také 

historie. Tu sice  můžeme chápat jako cosi zakonzervovaného a víceméně 

objektivního, nicméně na ni se „nabalují“ nejrůznější smyšlenky (legendy, 

fámy atd.), jejichž vznik nebude mít patrně nikdy konce. Proto je pojem 

„vytváření mýtu“ přiměřenější.  

     Dosud zmíněné faktory bychom mohli označit jako jakési „vnější 

činitele“ mýtu města. Pak je tu ovšem ještě určitá skrytá dimenze města, jež 

plní ve vytváření mýtu města rozhodující funkci. Jde o „zvláštní vztah mezi 

městem a jeho obyvateli. Město ve spojení s mýtem není vnímáno ve své 

vnější, materiální dimenzi, nýbrž v dimenzi niterné, duchovní. Nevstupuje 

do lidského vědomí jako určitý hmotný celek /…/, ale už jako celek tímto 

vědomím vnímaný, přečtený, oživený, jako stav vědomí, jako já-město. /…/ 

Existuje-li nějaké tajemství města (duše města, genius loci, mýtus města), 

pak se neskrývá kdesi ve městě /…/, nýbrž je přítomno v samotném vnímání 

města, splývá s určitým typem tohoto vnímání. Duše města je čímsi skrytě 

působícím, podobně jako lidské nevědomí.“ (Hodrová 2006: 38–39) Zde se 

opět projevuje tendence Hodrové přisuzovat rozhodující roli v utváření 

fantastična nevědomí.  
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     Již výše jsem zmínila fakt, že autorka operuje s pojmem nevědomí jak 

v souvislosti s individuem, tak v souvislosti s městem. Tato dvě nevědomí 

spolu podle ní komunikují, přičemž vzniká „všeprostupující živel, (který, 

A.Š.) bychom mohli nazvat duchovním polem nebo aurou. /…/ V auře 

města, jež se utváří a trvá (i pomíjí) s budovami, zejména chrámy, a 

s aurami obyvatel města, jsou přítomny všechny myšlenky, sny a mýty 

města. Všechno, co se ve městě kdy událo, třeba i jen v individuálním snu, 

je v auře /…/ města «zapsáno». Aura města je jakousi všepamětí, s níž je 

lidské vědomí, či v tomto případě spíš nevědomí, jemnými vlákny spjato. 

/…/ Právě v «jemnohmotném» poli, v bytostném, niterném vztahu mezi 

městem a jeho obyvateli, případně návštěvníky, se /…/ rodí to, čemu se 

někdy říká «mýtus města». (ibid.: 357) 

     Zároveň mluví Hodrová o takto chápaném městě jako o „množném“, což 

znamená, že jde o množinu „do sebe zasunutých měst, viditelných i 

neviditelných, minulých, současných i budoucích. Toto město /…/ má svůj 

protějšek v půdorysném a architektonickém textu města, v němž různé 

historické epochy soužijí dokonce v jediném domě (barokní dům s gotickým 

přízemím a románským sklepem); ve «sklepě» nevědomí, nebo možná spíš 

v jakémsi světlíku, procházejícím domem odshora dolů, dostává pak toto 

město podobu mýtu města, který odtud proniká do «pater» nevědomí.“ 

(ibid.: 38)  

     Ať už se ztotožníme s tezí Hodrové, která užívá pojmů jako nevědomí, 

aura atd., nebo ne, cítíme genia loci (mýtus města) jako cosi těžko 

vysvětlitelného, spočívajícího spíše v intuici než v racionální úvaze. Dále je 

patrné, že vytváření mýtu města je proces nekonečný a můžeme jej chápat 

jako komplex zahrnující všechny zmíněné elementy.   

 

II.4. FANTASTICKÉ (NO ČNÍ, TEMNÉ) M ĚSTO 

     Fantastickým prostorem jsem se zde již zabývala, nyní chci specifika 

fantastična aplikovat na prostor města. Fantastické město nese opět prvky 

labyrintu (v symbolickém smyslu, ale může i v doslovném), bývá iniciačním 

prostředím a působí na individuum jako ovládající síla. Hranice 
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fantastického města se jedinci kryjí s hranicemi světa, a tudíž nemůže nikam 

utéct. Berg nicméně upozorňuje na tu důležitou vlastnost fantastického 

města, která jej odlišuje od běžného města/velkoměsta (protože i to může 

individuum ovládat, a být mu „místem hrůzy“), a sice zaměřenost na 

minulost.  

     Zastavme se tedy nejprve u onoho zvláštního pojetí času, které je 

fantastickému městu vlastní. Podle Berga takovéto město neví, co je hluk, 

co je chaos, „nezná žádné továrny, žádný horor postupující industrializace“ 

(Berg 1991: 220), a vycházeje z Meyrinkova Golema shrnuje 

charakteristiku fantastického města do přívlastků jako „prastarý“ či 

„zvětralý“.  Hodrová se na druhou stranu zabývá spíše stavem individua 

zažívajícího a prožívajícího fantastické město, napojeného na nevědomí 

města – tento subjekt se ocitá v jakémsi „bezčasí“ nebo „všečasí“ – podle 

Hodrové jde o „jediný (přítomný) čas, zahrnující všechny dimenze.“ 

(Hodrová 2006: 315) Zároveň se ve fantastickém městě často vyskytuje 

cykličnost – monstrum se totiž zjevuje zpravidla periodicky. Jak patrno, 

bývají zákonitosti chronologického času zrušeny.   

      V knize Citlivé město klade Hodrová do opozice k dennímu, běžnému, 

na lineárním čase založenému vnímání města pojetí města nočního, 

temného, nevědomého. Já jsem již v úvodu předznamenala, že mě bude 

zajímat ono „temné, noční město“, protože právě to odpovídá fantastickému 

městu ve všech třech románech vybraných k analýze (nebo přinejmenším u 

Leppina a Meyrinka).  

     Zde budiž řečeno, že ač je výchozím bodem opět teorie Daniely 

Hodrové, není v podstatě zásadní rozpor v tom, jestli budeme používat její 

pojmy jako „noční“, „nevědomý“ (což jsou ústřední pojmy, které v teorii 

mýtu města užívá) anebo se přikloníme ke „klasickému“ pojmu 

„fantastický“. Míníme tím totiž totéž: vymykající se běžnému pojetí reality. 

Zde bychom se opět mohli vrátit k teorii fantastična, o níž jsme již pojednali 

– pojem „fantastický“ tedy chápejme jako ambivalentní, naznačující 

nejistotu mezi reálným a možným.        



 22 

     Nabízí se otázka, proč vůbec Hodrová užívá metafory noci – „noc ve 

městě“ je podle ní důležitým chronotopem, pro který je typické jiné 

vnímání. A co je velmi důležité: k noci bytostně patří sen a snovost, které – 

jak jsem se již výše zmínila – sugerují ambivalentnost. Dále k noci patří 

„stín“ (neboli Stín nebo dvojník), „bloudění“ a přívlastky jako „cizí“, 

„nepřátelský“, „osamělý“. (ibid.: 238) Všechny tyto rysy jsou vlastní i 

fantastickému prostoru. Chodec nočním městem se nalézá v čase 

existenciální úzkosti, kdy ovšem může „prožít intenzivněji sám sebe a 

případně zakusit své spojení s městem (tělesné i duševní)“. (ibid.: 329) 

Chodec nočním městem je tudíž individuem na cestě labyrintickým 

prostorem, „setkává se“ se svým  nevědomím, přičemž se jeho identita 

zpravidla rozdvojuje, a to pro něj značí buď zkázu (rozpad identity) či spásu 

(scelení identity).    

     Stále se zmiňuji o nevědomí či o městě nevědomém – nyní se pokusím 

popsat, proč právě pojem nevědomí hraje tak důležitou roli. Jde o 

konstituční prvek fantastické literatury. Protože právě skrze nevědomí 

(chápejme jej jako jinak nastavené vnímání) se individuum dostává ke 

skrytému smyslu reality a setkává se s tajemným (což jsou rysy iniciace). 

Takto také pojímají realitu postavy nacházející se ve stavech jako je např. 

sen, halucinace, vize, horečka atd.  

     Protože má nevědomí tendenci vyjadřovat se „pocity, stavy a obrazy“ a 

vedle toho i mýtickými příběhy, je mu také vlastní sklon k personifikaci. 

(ibid.: 302) Jestliže jsem tedy uvedla, že identita subjektu se štěpí, odehrává 

se tento fakt v podstatě jako setkání s postavou – „temný aspekt já a také 

města – Stín – se při cestách městem vtěluje do neblahého neznámého 

(neznámé), do dvojníka, ďábla, oživlé sochy, Golema.“ (ibid.: 231) Tento 

Stín je dvojníkem subjektu na jeho cestě k bytostnému Já, ke scelení 

identity. Jako patří stín k noci, patří také Stín k nevědomí. Přestože Hodrová 

neomezuje a neváže existenci dvojníka pouze na „noční“ město, bude nás 

v analýze románů právě tento dvojník zajímat. Dále bylo už také řečeno, že 

pro nevědomí je příznačné jiné formování „reality“, čili miniaturizace, 
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zvětšování, zmnožování a marionetizace, a to v důsledku znamená, že se se 

všemi těmito jevy setkáváme i ve fantastickém městě. 

 

II.5. MĚSTSKÉ POSTAVY   

     Jestliže jsem pojednala v části Městská topografie o místech evidentně 

spjatých s městem, váží se k městskému textu zrovna tak i určité figury, 

postavy. V kontextu zmíněné antiidyličnosti budiž jmenovány postavy jako 

vetešníci, prostitutky, femmes fatales atd.  

     Krásnou a nebezpečnou femme fatale může být i sama nevěstka. 

Hodrová vykládá její přítomnost v literatuře opět jako aspekt nevědomí, a 

sice jako Stín, resp. Animu. (ibid.: 208) Jestliže jsem výše psala, že 

setkáním s nevědomím, dospěje subjekt buď ke „spáse“ či ke „zkáze“, 

signalizuje setkání s osudovou ženou spíše druhý případ. Opět tu nacházíme 

jakousi spojitost s fantastickým (snovým) žánrem, a to v rysu 

ambivalentnosti – krása skrývá ďábelskost ženy.  

     Další postavou příznačnou jednak pro městský text a jednak pro zhruba 

první dvě desetiletí 20. století, je úředník. I v případě této postavy/profese 

můžeme mluvit o zvláštní dvojznačnosti. Vykonávání této profese se zdá 

zcela odtažité od sféry iracionálna, ale v momentě, kdy se hrdina „ponoří“ 

do atmosféry města, začne na něj město opět působit svou ovládající, 

nebezpečnou mocí. Tehdy se úředník ocitá v říši fantastična. Může se tak dít 

při nočních toulkách, kdy je hrdina hnán ulicemi, prožívaje existenciální 

krizi, přičemž se zpravidla  nachází v nějakém jiném stavu vědomí (opět 

uvedu jako příklad horečku, sen, nebo šílenství či požití drog). Tak se 

setkává se svou druhou, nevědomou stránkou, čili se Stínem (někdy 

dvojníkem). A tehdy také můžeme mluvit o konfrontaci, nebo možná lépe o 

souznění dvou Stínů – nočního města i postavy, takže jde o propojení 

nevědomí kolektivního a osobního. Profesí úředníka se budu ještě zabývat 

v konkrétním případě Leppinova díla.  
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II.6. EXPRESIONISMUS 

     Jestliže se pokouším v této kapitole pojednat o tématu města v literatuře 

v jeho celku, nemohu se nezmínit o expresionismu, jenž prostředí města 

tolik exponuje. Už v souvislosti s monstrem jsem uvedla, že se 

expresionistům svět jeví jako chaos a to platí i pro prostor města. 

„Expresionistickým básníkům /…/ se /…/ město stává obecnou šifrou, 

symbolem pro chaotický, nepřehledný, nepřátelský svět určený k zániku, 

tedy klasickým «apokalyptem»“. (Fialová-Fürstová 2000: 135) Jinde nazývá 

Fialová-Fürstová expresionismus „typicky městským uměním“ (ibid.: 22), 

přičemž ovšem mluví o ambivalentním postoji expresionistů k městu – je 

jim zároveň „vitální šifrou pro dosud nebývalé životní možnosti člověka 

moderní doby“, ale také „chaotickou, nepřátelskou, démonickou džunglí, 

sídlem metafyzického strachu z bezejmenného existenciálního ohrožení, 

labyrintem, v němž není záchytných bodů a z něhož není úniku“ (ibid.: 22) 

Právě symbol labyrintu využívají expresionisté k zdůraznění pocitu 

uvězněnosti individua a bezvýchodnosti jeho existence.  

     Nyní se zastavme u dalšího rysu, který nacházíme i v charakteristice 

fantastické literatury. Její podmíněnost totiž tkví v ambivalenci, která se 

týká i nejasnosti výpovědi, tudíž může jít například o promluvu blázna, 

šíleného. Expresionisté se přitom velmi zajímají o téma šílenství, poukazují 

na „neschopnost racia dobrat se pravdy a podstaty a na druhé straně (ukazují 

cestu, A.Š.) k vnímání a myšlení «jiného druhu».“ (ibid.: 33) 

Expresionistický subjekt je často disociovanou osobností, která trpí 

rozpadem vlastního já. Tato okolnost se pak odráží i na již zmíněné 

promluvě subjektu, například jde o nekauzální řazení výpovědi, 

nekomentované a nemotivované změny pozice vypravěče, nebo prolínání 

líčené reality snovými nebo halucinačními pasážemi.  

     Zároveň vidíme shodu v tom, že jako se ve fantastickém prostoru stává 

subjekt obětí tohoto prostoru, obrací se poměr mezi subjektem a objektem i 

zde. Nepevný subjekt se také stává obětí objektové reality, což se děje skrze 

personifikaci neživého a zvěcnění živého. „Neživé, nejčastěji město, domy, 
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ulice, je antropomorfizováno až k démoničnosti, zatímco živý člověk 

stydne, ustrnuje, stává se neživou věcí.“ (ibid.: 34)       

     V našem případě je mj. podstatné také to, že právě expresionismus je 

směrem, jenž provádí „demontáž starého Boha“, ale protože je v zásadě 

velmi religiózní, pokouší se vyplnit „duchovní vakuum“, a to religiózní 

synkrezí. Setkáváme se s ní ostatně už v epoše moderny, Fialová-Fürstová 

v této souvislosti zmiňuje „mytologický kaleidoskop“ právě v Meyrinkově 

Golemovi.  
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III. PRAHA 

III.1.  PRAŽSKÝ MÝTUS  

     Předeslala jsem, že fenomén genius loci je komplexem vnitřních postojů 

a zároveň se na něm podílejí vnější činitelé, a je zřejmé, že předmětem mé 

analýzy zde budou právě  tyto vnější faktory. Už proto, že vnitřní dimenze 

města je spojena s nevědomím (města i individua), a je tím pádem obtížné 

vyjádřit ji slovy.     

     Na druhou stranu sebou ovšem charakteristika vnějších faktorů nese jiné 

úskalí. Město v literárním díle je vždy literárním zpodobením, nikdy tedy 

nejde o přímočarou vazbu na skutečné město. Například Meyrink při popisu 

ghetta v románu Golem údajně vycházel z popisů londýnských slumů u 

Charlese Dickense, kterého překládal do němčiny. (Demetz 1998: 392) 

Navázal tedy spíše na určité literární zpodobení města, nadto ještě města 

úplně odlišného, než na skutečnou podobu Prahy. Přesto se domnívám, že 

vazbu mezi literárním a skutečným městem nelze úplně zpochybnit. Umístí-

li spisovatel děj svého díla do konkrétního města, musí zohlednit konkrétní 

topografii, která se k danému městu vztahuje. Jednotlivá města se svými 

danostmi liší – Praha není vystavena na laguně jako Benátky a Benátky 

v nás neevokují atmosféru Židovského Města (i když nechci tvrdit, že 

v Benátkách židovská čtvrť neexistovala – paradoxně je název „ghetto“ 

odvozen právě od benátské židovské čtvrti „borghetta“ – viz ibid.: 146). Já 

se zaměřím v jednotlivých podkapitolách na dané „skutečnosti“, jimiž Praha 

disponuje a které autorům slouží takříkajíc jako reálné vzory. Ty potom 

fungují v literatuře jako znaky reality. Ačkoli není literární zpodobení těchto 

vzorů mnohdy v díle ani explicitně vyjádřeno, názvy nejsou zmíněny, 

rozpozná čtenář skutečný předobraz v daném konkrétním městě. V tomto 

případě mám na mysli zejména díla Kafkova, v nichž nebývají uvedena 

místní jména, vše je zdánlivě neurčité, a přitom je zřejmé, že jde o Prahu 

(popřípadě kde v Praze se děj odehrává). Ripellino k tomu říká: „Tak tedy 

v Procesu je česká metropole zahalena a bezejmenná /…/, pouhá osnova 

schematizovaných míst /…/ A přece v abstraktním útku tohoto přediva lze 

rozeznat četné konkrétní záchytné body.“ (Ripellino 1992: 49) Zatímco se 
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nejprve budu věnovat v podkapitole o architektuře a zčásti i v té o 

přírodních dispozicích a historii převážně samotným reáliím, přejdu v 

poslední podkapitole nazvané Pražské motivy na stranu „literární 

transformace“, neboť zde chci nastínit souhrn motivů užitých a užívaných 

v rámci pražských literárních textů.       

 

III.2. ARCHITEKTURA 

     Nejprve se tedy zastavme u pražské architektury, respektive urbánní 

kompozice Prahy vůbec. Do vzniku periferií okolo města mělo uspořádání 

Prahy pět částí - Staré Město, Nové Město, Josefov (Židovské Město), 

Hradčany a Malou Stranu. Těchto pět částí tedy tvoří rámec příběhů ze 

„staré, magické nebo fantastické“ Prahy. Na okraj chci uvést, že každá 

jednotlivá část ve svém celku také hraje významnou roli v kontextu české 

literatury, protože je spojena s určitou etapou či spisovatelem. Židovské 

Město vystupuje v pověstech a legendách z doby Rudolfa II., nověji do něj 

pak například Meyrink zasadil děj svého románu Golem, Malá Strana je 

zase dějištěm Arbesových tajemných romanet, dále Staré Město je 

nerozlučně spjato s postavou spisovatele Kafky, byť v jeho dílech vystupují 

(ať už více méně zahaleně) i jiné pražské části, periferie nevyjímaje. Ty jsou 

totiž samozřejmě v literatuře také  reflektovány. Tolik tedy k rozčlenění 

Prahy v širším rámci.  

     Nyní se již zaměřím na pražskou architekturu. Je pro ni příznačná jistá 

neuspořádanost, labyrintičnost, o níž už byla řeč, nepravidelnost nebo 

„neosovost budov“ (Hodrová 2006: 39), a toto všechno se odráží ve 

specificky pražské malebnosti, pitoresknosti. Zejména Staré Město působí 

nejen na cizince jako labyrint, který je plný tajemných zákoutí, křivolakých 

uliček, průchodů atd., ovšem i ostatní staré čtvrti mají svou tajuplnost – a to 

i přesto, že je podle Ripellina Malá Strana jakousi ospalou, pokojnou, 

starosvětskou čtvrtí, díky níž je podle něj posílena pražská „rozpolcenost“. 

(Ripellino 1992: 209).  

     Dalším rysem starých domů je také velice často jejich omšelost, 

Ripellino mluví o „nezdravém vzhledu“ (ibid.: 210), ovšem právě díky tomu 
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je podle něj posílen magický dojem, doslova říká, že „chatrnost násobí 

kouzlo pražských domů.“ (ibid.: 214) Dost možná ovšem literatura takovéto 

zchátralé domy jako dějiště svých hrůzostrašných příběhů spíše vyhledává, 

resp. takovou vizi Prahy vytváří. V kontextu neoromantického a 

dekadentního pojetí prostředí je obraz Prahy skutečně velmi často až 

démonizovaný a stylizovaný do podoby ošklivého, nepřátelského, smutného 

a chladného města. V takovém případě jako by byly postavy v těsném 

vztahu se starými domy, ovšem natolik zvláštním, že je poměr obrácen – 

domy ožívají, číhají jako dravci (obzvláště Meyrink je tímto motivem 

posedlý) a jejich obyvatelé se chovají jako loutky, jako neživé předměty 

patřící k domům jen jako jejich atributy. Tato stylizace na první pohled 

hodně napovídá o své souvztažnosti s fantastickou literaturou.     

     Pokusím se zde nastínit jen ty opravdu nejvýznamnější stavby Prahy, 

„dominanty“, které hrají důležitou roli nejen v topografii Prahy, nýbrž i 

literatuře, která Prahu reflektuje. Tou první a nejnepřehlédnutelnější je 

patrně chrám sv. Víta na Hradčanech. Důvodů, proč jej chci zmínit na 

prvním místě, je více – chrám je primárně důležitý z hlediska své lokace, jde 

o „mateřský chrám pražské diecéze“ (ibid.: 219), a důležitá je také vazba na 

panovníka, jenž má na jeho výstavbě největší podíl. Gotický ráz dodává 

chrámu majestátní exteriér, bohaté a vzácné vnitřní zařízení umocňují dojem 

z interiéru. Když jsem se výše zmínila, že bývají kostely a chrámy 

v literatuře místy tajemnými, v nichž se odehrávají záhadná setkání či 

události, pak právě chrám sv. Víta je v literatuře takto zpodobován asi 

nejčastěji (zde chci jmenovat např. Nerudu, Meyrinka nebo Kafku). 

V souvislosti s Kafkou mluví Ripellino o chrámu jako o „zdroji úzkosti“ 

(ibid.: 220).  

     Krátce se tu zmíním také o jiné dominantě Prahy, Vyšehradu. Jeho 

důležitost tkví ve spojení s dávnou mytologií Prahy i národa. Původně 

vytvářel harmonickou rovnováhu s Hradem, nicméně postupně vzrůstal vliv 

a důležitost Hradu a Vyšehrad upadal. Právě „troska Vyšehradu“ ovšem 

funguje jako významný topos v období romantismu (jehož poetika ruiny, 
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pomníky zašlé slávy vyhledává) i v pozdějším deziluzivním pojetí na 

přelomu století. (Hodrová 2006: 143)   

     Po Karlovi IV. je pojmenován další prvek pražské architektury, a sice 

nejvýznamnější pražský most – Karlův most. Tento název nicméně nese 

teprve od roku 1870, do té doby se mu říkalo Pražský nebo Kamenný most. 

(Demetz 1998: 109) Gotický most ukončený na obou strachách mosteckými 

věžemi dostal o staletí později po svém vzniku výzdobu v podobě barokních 

soch.                     

     Jistě žádný bedekr neopomine turistům doporučit návštěvu Zlaté uličky. 

Je to skutečně podivuhodný jev, který snoubí pohádkovou miniaturnost 

s legendami opředenou minulostí. Miniaturní ulička hraje významnou roli 

v románu Golem, o čemž budu ještě dále mluvit, na tomto místě chci jen 

zmínit myšlenku Daniely Hodrové o souvislosti malinké uličky s 

nevědomím, kterou prý intuitivní Meyrink jistě vycítil. (Hodrová 2006: 321) 

Právě zde se totiž v románu nachází místo konečné fáze iniciace. O legendě 

vážící se k této uličce chci pojednat v podkapitole nazvané Historie a 

legendy.  

     Jinou architektonickou zvláštnost netvoří pouze jedna ulice, nýbrž celý 

shluk ulic a uliček – mám na mysli Židovské Město. Jde, lépe řečeno šlo, 

z hlediska stavebního o unikát. Protože se židovská komunita vyznačovala 

přísným lpěním na tradicích, silnou ortodoxností, udrželo si toto „město ve 

městě“ až do poloviny 19. století svůj středověký ráz (vyjma barokních 

věžiček, arkýřů, střešních altánů atd.). (Ripellino 1992: 140) S odvoláním na 

H. Volavkovou Ripellino říká: „Přes všechny zákazy tam bylo až do konce 

(devatenáctého, A.Š.) století víc domů dřevěných než kamenných.“ (ibid.: 

140) Gotický ráz si Židovské Město uchovalo i přesto, že jej postihly silné 

živelné pohromy, ale především navzdory tomu, že muselo čelit velmi často 

zákeřnému drancování ze strany křesťanské lůzy. V této části Prahy jakoby 

se zastavil čas. Našli bychom zde i jistou podobnost se Zlatou uličkou – na 

miniaturním prostoru se tu tísnilo přibývající obyvatelstvo, Ripellino mluví 

doslova o „domech jako rakve“. (ibid.: 141) Domečky působily bizarním 

dojmem, „naplácané“ na sobě, zatuchlé a špinavé, v ulicích žádná zeleň, 
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všude se jen rozvaloval stín. Na druhou stranu bylo ale obvyklé, že měly 

domy dvorky a pavlače do dvora. (ibid.: 141) Z takto nuzně vypadajícího 

ghetta se postupně bohatší Židé odstěhovávali do jiných čtvrtí a Židovské 

Město se stalo azylem městské spodiny, a to samozřejmě i té křesťanské, 

přičemž vedle ní tu stále žili dál ti nejortodoxnější Židé. (ibid.: 158) Obživu 

skýtal především obchod s pochybným zbožím – vetešnictví (chtěl-li tedy 

Meyrink vystihnout atmosféru pražského ghetta, vetešnictví nemohlo v jeho 

románu chybět). V této podkapitole se chci držet linie architektury, takže o 

jiných jevech spjatých s ghettem (viz nevěstince, Golem, rabi Löw) budu 

mluvit na jiných místech. Jisté je, že zlatý věk pražského ghetta je spojen 

s osobami rabiho Löwa a  finančníka Mordechaje Maisela. Ten nechal 

vystavět „tři synagogy, /…/ veřejné lázně, radnici a špitál.“ (ibid.: 143) 

Konec 19. století je naopak spojen s hlubokým úpadkem ghetta, a zároveň 

snahou zmodernizovat Prahu, z čehož plyne, že nevábné Židovské Město 

mělo ustoupit v cestě moderním bulvárům. „V roce 1895 /…/ byla stará 

židovská čtvrť – s výjimkou několika historicky cenných synagog, starého 

hřbitova (ovšem pouze jeho části) a staré židovské radnice – zcela stržena.“ 

(Demetz 1998: 383) Zboření ghetta vyvolalo protesty (především z řad 

literátů a umělců, za všechny jmenujme bojovný pamflet Viléma Mrštíka 

Bestia triumphans z roku 1897) a na poli literatury vlnu nostalgických textů 

(kam můžeme zařadit i již zmíněnou povídku Paula Leppina Strašidlo 

z Prahy).  

     Jako poslední zastavení v pražské architektuře jsem si vybrala (příhodně) 

hřbitov. Hřbitov jako místo rozjímání, jako ztělesněné memento mori, se 

stal u romantiků, neoromantiků i dekadentů oblíbeným literárním toposem – 

„hřbitovy byly už od druhé poloviny 18. století příjemnými místy pro 

melancholické meditace o křehkém životě a vznešené smrti.“ (ibid.: 387) 

Tím asi nejnavštěvovanějším pražským hřbitovem byl právě Starý židovský 

hřbitov. Důvodem byla jistě určitá exotičnost pro cizince – turisty žijící 

v tradici křesťanské kultury. Podle Ripellina nese také hřbitov rysy ghetta – 

„hroby jsou tu natlačené, navršené bez ladu a skladu obdobně horečnatě 

jako příbytky živých a hromady veteše v ghettu.“ (Ripellino 1992: 145) 
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Zatímco Meyrink  do románu Golem zasazuje typicky židovské vetešnictví, 

Crawford je právě tím cizincem, který je okouzlen poetikou Židovského 

hřbitova, a tak se v jeho díle také zde odehrávají podivuhodné události.   

     Přestože jsem zde zmínila jen několik málo architektonických objektů 

(nebo celků), výčet by mohl dále pokračovat, pražská architektura totiž 

přímo oplývá unikátními stavbami – alespoň z hlediska jejich „paměti“, co 

dům, to legenda, poetický název, legendární obyvatel… Faktem je, že si této 

skutečnosti byli spisovatelé mnohdy vědomi, a děj lokalizovali úmyslně do 

konkrétního domu, ke kterému se vázala určitá pověst (je to případ 

Crawforda i Meyrinka, jejichž místopis bude předmětem mého zájmu v 

další kapitole).      

 

III.3. PŘÍRODNÍ DISPOZICE   

     Nesporný podíl na pražské magičnosti a malebnosti mají přírodní 

dispozice města. Pražský členitý terén umožňuje, aby důležité skutečně 

vyniklo, aby byly dominanty (Pražský Hrad, chrám sv. Víta) stále vidět. Na 

druhou stranu zde musím zmínit tezi Daniely Hodrové, že v kontextu „pro 

subjekt znejistěné reality“ (slovy Bergovými) ztrácejí tyto „viditelné“ 

dominanty svůj původní význam. (Hodrová 2006: 133) Kopce pak skýtají 

také pohled shora, který umožňuje hrdinovi „přehlédnout“ pražskou 

topografii a i když tento pohled „bývá většinou spjat s pohledem na historii 

města a na národní dějiny, na slávu a pád“ (ibid.: 135), např. v Leppinově 

próze, kde hrdina patří na Prahu z Petřína, „pražského faustovského vrchu“ 

(ibid.: 139), tento „národně mýtický význam“ (ibid.: 136) nenacházíme, což 

můžeme opět přičíst Leppinově původu. 

     Ripellino okouzlen Prahou neustále zmiňuje její přívlastek „město na 

Vltavě“ nebo „vltavské město“. Důležitost toposu řeky je zcela 

nezpochybnitelná vzhledem k tomu, že ji mnozí spisovatelé zakomponovali 

do svého obrazu města – ať už je pro ně symbolem majestátnosti města (což 

se asi nejvíce týká literatury obrozenské), nebo naopak chladné magičnosti 

města, zrádné nebezpečnosti, ambivalentnosti (to je příklad Crawfordův). 

Mimo jiné je tok řeky obecně užívanou metaforou nezadržitelně 
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uplývajícího času, symbolem lidské vanitas a v důsledku tedy zdrojem 

nostalgie a melancholie.       

 

III.4. HISTORIE A LEGENDY 

     Na začátku musím uvést název této podkapitoly na pravou míru. Pokus o 

stručné nastínění historie města Prahy by byl zcela lichý, a to především 

z jednoho hlavního důvodu: ačkoli jsem uvedla, že se do „aury města“ 

zapisuje vše, co se v něm kdy odehrálo, a tedy je každá historická epocha 

jakýmsi spolutvůrcem genia loci, je také pravda, že jsou některé epochy 

v tomto smyslu „aktivnější“. Jde mi tedy spíše než o historii jen o ty určité 

etapy, které mají zásadní význam v kontextu magického (fantastického) 

města. Takovou epochou je bezesporu období vlády Rudolfa II., protože 

svým charakterem je na legendy nejplodnější. Mimo ni chci zmínit ještě dvě 

historické skutečnosti, které ovlivnily tvářnost hlavního města. Zaprvé byla 

Praha odedávna městem multinacionálním a zadruhé se na ni (potažmo 

celém národě) velmi těžce podepsala porážka na Bílé hoře roku 1620.  

     Budu postupovat chronologicky a tak začnu soužitím různých kultur na 

území Prahy, které mělo dlouhou tradici. „Koncem 11. a po celé 12. století 

se lidé, jakoby puzeni touhou kolonizovat, která byla obecně pociťována 

v celých Čechách a snad i v celé Evropě, stěhovali rychleji z levého na 

pravý břeh. /…/ Na pravém břehu /…/ se vynořila řada osad založených 

Čechy, Němci, Židy a dokonce i Italy.“ (Demetz 1998: 51) Ve 13. století 

pak zajistil Přemysl Otakar II. cizincům příhodné podmínky pro práci a 

obchod, Demetz o něm říká: „Vytvořil městskou aglomeraci, jež spojila 

společenství Čechů, Němců, Židů a Italů.“ (ibid.: 91) Ostatně Němce jako 

kolonizátory pohraničních oblastí podporoval už Václav I. Postupně se 

v Čechách etablovala silná německá elita, a po převzetí moci Habsburky 

(resp. po Bílé hoře) už byl vliv Čechů v Čechách v poměru k německému 

elementu mizivý. Židům byl od počátku (tedy zhruba od 10. století) 

vyhrazen obchod. (ibid.: 61) Italové se uplatňovali v diplomacii a 

hospodářské oblasti. V době barokní vynikli jako stavitelé. Dál už ovšem 

italský živel v Čechách slábl a literatura 19. a počátku 20. století Italy 
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reflektuje už víceméně v podobě klišé (italský hejsek). (ibid.: 296) Italská 

stopa v Praze jakoby vymizela, dokonce i takový znalec Prahy jako 

Ripellino (sám Ital!) vliv Italů úplně pomíjí, když říká: „Kouzlo Prahy 

pramenilo z velké části z její povahy města tří národů /…/, totiž národa 

českého, německého a židovského.“ (Ripellino 1992: 29) Společné soužití 

nebylo zdaleka idylické, výpady vůči Židům byly hojné a přicházely na řadu 

vždy, když byly potřeba peníze. V druhé polovině 19. století se pak 

vyostřila otázka nacionální v boj mezi Čechy a sice ne početnou, nicméně 

vlivnou německou menšinou. Nastala situace, v níž psali Leppin i Meyrink. 

Přes všechny tyto konflikty můžeme nahlížet na soužití třech kultur jako na 

umělecky podnětný zdroj.  

     Cizincem, který mě teď bude zajímat, je císař Rudolf II. Ten přenesl svůj 

trůn roku 1583 z Vídně do Prahy a tím z ní učinil významné kulturní 

centrum. Byla to velice zvláštní a komplikovaná osobnost, která jako by se 

otiskla do svého okolí a své doby, jako by se její podivná bizarnost, 

iracionálnost otiskla ve všem kolem. Výmluvným faktem je, že byl dokonce 

nadvakrát vnukem španělské královny Johanny Šílené. Jeho povahu asi 

nejlépe charakterizují melancholie a trudnomyslnost. Ačkoli se vládními 

záležitostmi zabýval jen nerad, neustále trpěl paranoidním strachem ze 

ztráty moci, ze spiknutí, která proti němu jeho okolí kuje. (ibid.: 91) Proto 

byla jeho přízeň nestálá. Komu naopak velmi rád popřával sluchu, byli 

vědci, astrologové, alchymisti, ale také pavědci, šarlatáni a obyčejní 

příživníci (viděno z dnešního hlediska). K rudolfínské Praze tak patří Tycho 

de Brahe a Johannes Kepler stejně jako John Dee a Edward Kelley (ačkoli 

možná Dee nebyl takovým podvodníkem jako Kelley). I když samotný 

Tycho de Brahe byla také svým způsobem kuriózní osobnost – na místo 

useknutého nosu prý nosil „protézu ze slitiny zlata a stříbra“. (ibid.: 86) 

Ačkoli byl císař vychován na přísně katolickém španělském dvoře a během 

jeho vlády posilovala katolická církev v Čechách svůj vliv, sám cítil k církvi 

zřejmě averzi, možná strach. Zmítaly jím deprese, pociťoval prázdnotu a tu 

se patrně pokoušel zaplnit až chorobou snahou shromaždovat cenné i 

bezcenné předměty. Rudolfovy sbírky podivuhodností i cenností odráží 
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svými kompozitními portréty asi nejslavnější dvorní malíř, Giuseppe 

Arcimboldo. Manýristická přebujelost koresponduje s císařovou 

sběratelskou vášní, často se mluví o grotesknosti, která plyne ze „slučování 

neslučitelného“ (ibid.: 104), a to můžeme vztáhnout jak na portréty, tak na 

sbírky.   

     Císař toužil po objevení kamene mudrců a elixíru života. (ibid.: 87) A tu 

jsem již u alchymie a s ní spojené Zlaté uličky. Skutečnost je taková, že v ní 

nikdy alchymisté nesídlili. „Pověst, že alchymisté sídlili ve Zlaté uličce, 

pochází stejně jako pověst o Golemovi z doby pozdního romantismu.“ 

(ibid.: 117) Žili v ní královští lučištníci, zlatníci (původně se ulice nazývala 

Zlatnická) a dále „tu v 16. století našel útulek houfek kramářů, překupníků, 

řemeslníků nepřijatých do cechů, lidí pochybného jména“. (ibid.: 117) To, 

že se jedná o pouhou legendu, ovšem nijak neumenšuje jakousi magickou 

neskutečnost Zlaté uličky.  

     Stejně tak je to v případě pověsti o Golemovi a jeho tvůrci rabi Löwovi. 

Rabi Jehuda Liva ben Becalel neboli rabi Löw ve skutečnosti proslul ve své 

době spíše jako velmi ortodoxní učenec, „byl to radikální konzervativec 

nebo snad přímo fundamentalista, který svou drsností urážel starší pražské 

židovské obce.“ (Demetz 1998: 254) Z toho titulu prý nemůže být podle 

Demetze považován za kabalistu, přestože „nelze tvrdit, že rabi Löw 

důvěrně neznal židovskou mystickou tradici.“ (ibid.: 256) V kontextu 

magické (fantastické) Prahy už ovšem zůstane rabi Löw navždy zapsán jako 

„proslulý kabalista“ (Ripellino 1992: 89), který stvořil hliněného Golema. 

Jeho osobnost činí ještě záhadnější skutečnost, že se údajně setkal 

s Rudolfem II., milovníkem magie, který toužil po objevení tajemství 

života. V této souvislosti koluje pověst, v níž vyvolal rabi Löw před císařem 

„stíny Abrahama, Izáka, Jákoba a dvanácti Jákobových synů.“ (ibid.: 165) 

Tuto pověst zmiňuje ve svém románu i Meyrink.    

     Pojem golem se objevuje už v Bibli (žalm 139, 16) a to ve smyslu 

„zárodek“ či „něco nedokonalého“. Ve 12. století se v komentáři 

k mystickému spisu Sefer jecira (Kniha stvoření) ve Wormsu mluví o 

golemovi, kterého lze stvořit pomocí určitých gest a kombinací písmen a 
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číslic. „Pozdější legendy připisují golema rabínům nadaným mystickými 

schopnostmi jako pozitivní důkaz jejich obratnosti.“ (Demetz 1998: 257-8) 

Současníci rabiho Löwa se v souvislosti s ním o Golemovi nezmiňují, ale 

jeho potomci už mu nepřímo začali připisovat „ne zcela přirozené duševní 

schopnosti“. (ibid.: 258) Svou roli zřejmě sehrál pozdější spor mezi 

tradicionalisty a odpadlíky, což vyvolalo znovupřihlášení se k odkazu 

rabiho Löwa – a to ze všech stran. (ibid.: 258) Demetz předpokládá, že 

první zveřejněný příběh, v němž je uveden do souvislosti rabi Löw a Golem, 

se objevil roku 1841 v pražském německy psaném periodiku Panorama des 

Universums a jeho autorem byl žurnalista Franz Klutschak. (ibid.: 258) 

Přestože byla pověst o vytvoření Golema původně spjata s polským rabim 

Elijahem z Chelmu, vytlačila ji později mnohem rozšířenější golemovská 

pověst soustředěná kolem rabiho Löwa. (Ripellino 1992: 172) V 1. polovině 

19. století vznikla pražská golemovská tradice a spadá do ní i originální 

pojetí tohoto tématu v Golemovi Gustava Meyrinka.  

     Dostávám se k poslednímu bodu v historii Prahy, o němž se chci zmínit, 

a sice k tragédii bitvy na Bílé hoře, která se konala 8. 11. 1620. Tehdy se 

započal úpadek Čech (včetně Prahy samozřejmě) na dlouhá staletí – 

omezení práv českého království, obrovský odliv obyvatelstva, potírání 

protestantů, rabování švédských vojsk, rozkradení pokladů nakupených 

Rudolfem II. – to všechno se otisklo do duše města i národa jako „apatická 

netečnost, nakažlivá skleslost“ (ibid.: 204), kterýžto rys podtrhovali mnozí 

cizinci, kteří navštívili Prahu. Jedním příkladem za všechny budiž 

Crawfordův román Pražská čarodějka, v němž je Praha zcela explicitně 

zobrazena jako ponuré, hrobové město.   

 

III.5.  PRAŽSKÉ MOTIVY  

     Začnu tedy motivem, který je nabíledni – Praha jako hrob, jako vězení, 

jako velké ghetto. Zajímavé je, že Prahu tak vnímaly v podstatě všechny 

národnosti. Najdeme ji tak zpodobenou u literátů českých, židovských i 

německých a nakonec, jak vysvítá z poslední věty minulé podkapitoly, i u 

cizinců. Porážka na Bílé hoře zasadila do českého vědomí těžkou ránu a 
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pocit marnosti všeho konání jako by byl všudypřítomný, jak říká Ripellino: 

„vyděděný, kulhavý a mimo hru (jako každá pražská bytost)“. (ibid.: 59) 

S motivem vězení a ghetta je spojen pocit stísněnosti, izolace, u autorů 

„vltavského města“ typický. (ibid.: 216) Ripellino v souvislosti s pražskou 

literaturou neustále zmiňuje „motivy pražského prokletí: posedlost nicotou, 

věčný blud /…/, noční můru nepřekročitelné zdi, pocit marnosti /…/, pocit 

viny.“ (ibid.: 70) Říkám-li s pražskou, mám tím tedy na mysli autory české, 

ale i německé a židovské. U těch je tento pocit exponovaný zejména ze 

statutu jejich národnostního postavení. Ocitli se v podstatě na izolovaném 

ostrově. Židé „odjakživa“ soustředění v ghettu si v sobě pocit výlučnosti 

(skrze náboženství i jazyk) a zároveň viny nesli jaksi logicky. A i když 

unikli bědným podmínkám ghetta a přestěhovali se do „lepších čtvrtí“, 

vnitřně je často pocit jinakosti pronásledoval i nadále (zcela explicitně se o 

tom vyjadřoval Franz Kafka). Ale i mezi německým etnikem a Čechy stála 

obvykle neprostupná zeď, existovala česká a německá korza, lokály, divadla 

atd.  

     Vzhledem k hojně se vyskytujícímu motivu (resp. v mnoha případech 

latentně přítomnému motivu) hrobu a vězení (ghetto můžeme považovat za 

jistý druh vězení), není patrně náhoda, že je právě Praha obestřena záhadnou 

magičností, fantastičností. Už jsem totiž podotkla, že jedním z parametrů 

textu, v němž je zobrazeno fantastické město, je, že se hranice města kryjí 

s hranicemi světa – a tudíž je město pro hrdiny uzavřeným prostorem, 

vězením. Tuto podmínku splňuje Praha dostatečně.  

     V pražské mytologii hrají významnou roli sochy a loutky. Jakoby se i 

v tomto rysu chtěla Praha zavděčit fantastické literatuře a její tendenci činit 

z hrdinů bezmocné marionety. Jasně tuto myšlenku formuloval Gustav 

Meyrink: „Jiná města, ať jsou sebestarší, mi připadají, že jaksi žijí pod 

nadvládou svých obyvatel; jakoby dezinfikována kyselinami, usmrcujícími 

zárodky – Praha své obyvatele utváří a jako loutkář vodí od jejich prvního 

do posledního dechu.“ (Bor 2002: 26) Tuto vlastnost můžeme vztáhnout 

také k motivu vězení, k čemuž se vyjadřuje Daniela Hodrová: „Jestliže pro 

loutku obživnout znamená, že «život» zvítězil nad smrtí, že se pro ni počíná 
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netušená a «svobodná» existence, pro člověka proměna v loutku znamená, 

že naopak vítězí smrt nad životem, neboť v podobě loutky existuje «méně», 

nedostává se mu svobody, je uvržen do postavení manipulované bytosti.“ 

(Hodrová 2006: 323) Motiv sochy i loutky je tedy dvojsečný – na jedné 

straně symbolizuje zloutkovatění čili proměnu člověka v neživou věc, 

objekt, na druhé straně ovšem může pro subjekt představovat onen 

fantastický moment, kdy neživé a statické ožívá.  

     Po Bílé hoře se v Praze objevilo množství „dynamických“ soch v duchu 

baroka, přičemž asi nejexponovanější z nich se stala socha sv. Jana 

Nepomuckého. I tady se zjevně rozchází skutečnost s tradovanou legendou. 

Ta tvrdí, že sv. Jan Nepomucký nevyzradil Václavu IV., z čeho se jeho choť 

Žofie zpovídala. Jednalo se ale nejspíše o vikáře Johánka z Pomuku, který 

padl za oběť v boji krále a církve reprezentované Janem z Jenštejna. Další 

významnou  pražskou soškou je Pražské Jezulátko (zcela výjimečně s 

veskrze pozitivní konotací), najdeme jej v karmelitském kostele Panny 

Marie Vítězné, a věnovala ji tam roku 1628 Polyxena z Lobkovic. (Demetz 

1998: 291) Přibližně v polovině 19. století se pražská literatura obohatila o 

Golema, což je svého druhu vlastně také socha, hliněný paňáca. Na konci 

19. a počátku 20. století se to v literatuře jen hemží podivnými voskovými 

figurínami, vycpanými mumiemi atd. Přímo ukázkovou „loutkou“ přispěl 

do výčtu Kafka svým Josefem K., a jako poslední zmíním (přestože by se 

jistě dalo pokračovat dál) Čapkovy roboty. Ačkoli nejsou v samotném 

dramatu spojeni s Prahou, je pro nás podstatný fakt, že v Praze toto dílo 

vzniklo. Tolik tedy o prapodivných loutkách, jejichž sídlištěm se stala 

Praha.  

     Mnohdy stojí za existencí loutek specificky pražský sklon, a sice 

neúnavná touha dopátrat se tajemství života, touha po nesmrtelnosti. 

Postavičky z mandragory, „Golem i kámen mudrců jsou symboly téhož 

hladu po poznání.“ (Ripellino 1992: 122) Crawford si v Pražské čarodějce 

nemohl vybrat pro zrůdného Kyjorka, který pro svoji nesmrtelnost chce jít 

doslova přes mrtvoly (přinejmenším přes jednu mrtvolu), lepší kulisu než 
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Prahu, neboť „umělé prodloužení života je stará pražská záležitost.“ (ibid.: 

134)  

     Když jsem psala o topografii města, uvedla jsem, že typicky městským 

toposem jsou lokály, hospody, kavárny – na tomto místě mohu dodat, že 

nejen typicky městským, ale často také typicky pražským. V rámci 

pražského kontextu se jedná o trochu pokleslejší podobu těchto podniků, 

dekadenti si pak doslova libují ve zpodobování právě těch vykřičenějších 

lokálů, nechci-li říct přímo pajzlů. Dokonce i u Meyrinka takový nacházíme. 

Jestliže v nás vyvolá Vídeň představu kavárny a s ní spojené 

lehkomyslnosti, pak (přestože i v Praze byla roku 1713 otevřena první 

kavárna – viz Demetz 1998: 295) Praha evokuje podniky jiného ražení, na 

čemž mají velkou zásluhu již zmínění literáti. Skutečnost byla leckdy trochu 

střízlivější, protože i pražští spisovatelé, umělci a vůbec bohéma se setkávali 

většinou v kavárnách. Nicméně silným kouzlem na ně zřejmě působil 

nevázaný noční život v Židovském Městě, čtvrti s nejhorší pověstí. 

Apollinairův Izák Laquedem o Židovském Městě říká: „Uvidíte, že v noci 

se tu každý dům promění v nevěstinec.“ (Apollinaire 1998: 16) Jako sídlo 

vší neřesti je ghetto vypodobněno i v Leppinově povídce Strašidlo z Prahy. 

Nicméně z autorů, o nichž chci mluvit, popřává největší prostor kořalnám a 

kavárnám spjatým se Židovským Městem Gustav Meyrink (o salonu 

Lojzíček a Batalionu tedy budu mluvit až v souvislosti s ním).  

     Temnou atmosféru města hříchu podporovalo ještě osvětlení – od roku 

1862 se označením  nevěstinců staly „červené lucerny na dlouhé tyči“. 

(Ripellino 1992: 157) Sporadické plynové lampy vytvářely z nočních 

chodců dost možná spíše strašidelné přízraky a stíny – jako by se samy 

snažily metaforicky naznačit, že teď se hrdina ocitá ve spárech svého 

temného já. Anebo je možné, že jen jako stín dokáže hrdina vyjádřit své 

nitro, resp. svou úzkost, kterou si v nitru nese, a s denním světlem je pak 

spojen jeho neautentický život – s takovým jedincem se setkáváme u 

Leppina: „Jeho chodec je bojácný stín v zkřehlém, zakukleném městě, 

plném nočních divů a blikajících luceren, stín, který se leká denního světla.“ 

(ibid.: 81)   
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     Právě Leppinův Severin prchá od ženy k ženě, a je v tom také něco 

specificky pražského. Pavel Eisner, poměrně ojedinělý svou snahou vytvořit 

spojovací most mezi Čechy, Němci i Židy, to jasně vyjadřuje slovy: „Česká 

žena působí na německého básníka, a to na básníka krve árijské i židovské, 

pudově živelnou přitažlivostí, která jej nutí, aby ji, českou ženu, 

zpodobňoval umělecky.“ (Eisner 1992: 12) Ona přitažlivost Slovanky je 

dána především díky „nezlomné pudovosti, bohaté smyslovosti, kouzlu 

milostné spanilosti, magii pohlaví. /…/ Její erotický život je bohatší, 

barvitější, překvapivější ve svých možnostech /…/, je primitivnější a 

rafinovanější zároveň. /…/ Slovanka mívá tělem i duší vyložený génie du 

sexe, zvláštní nedotčenost, svěžest, spontánnost, vláčnou tepelnost, až do 

kořenů bytosti prohloubenou ženskost.“ (ibid.: 15–16) U Leppina je spojena 

fascinace nebezpečnou ženou s motivem nebezpečného města, dále najdeme 

toto pojetí a spojení např. i u Kafky. U českých autorů pak můžeme 

vysledovat tendenci zpodobovat Prahu jako město-matičku/královnu a 

následnou proměnu pojetí, Praha se stává městem-děvkou, přičemž jde o 

zrcadlení národních iluzí a posléze deziluzí. (Hodrová 2006: 117)     

     Na závěr se krátce zastavím u samotného názvu města Prahy. I když tato 

otázka dosud vyvolává spory, a přicházejí v úvahu hypotézy, které odvozují 

název od způsobu, jakým byl prostor pro vznik města „připraven“, mě 

zajímá spíše tradiční „mytologická představa prahu“. (Demetz 1998: 29) Už 

proto, že byl motivem prahu učarován i Meyrink. V próze Neviditelná 

Praha mluví Meyrink o asijském bratrstvu, které Prahu založilo. I z jeho 

jiných próz vysvítá, že jde o řád Sat Bhaiů, tento „tajuplný řád prý v šeré 

minulosti vyslal na západ sedm lóžových bratří, kteří tam založili sídla, 

vždy nesoucí jméno «práh»“. (Bor 2002: 119) Bor ovšem uvádí i jiný 

Meyrinkův citát, který klade do souvislosti motiv prahu a charakteristiku 

Prahy: „Neznám žádné jiné město, které by jako Praha, bydlí-li člověk v ní a 

má-li též duchovně její zvětralost, tak často a tak podivuhodně kouzelným 

způsobem lákalo vyhledávat místa minulosti. Jako by mrtví volali nás živé 

až na místa, kde oni kdysi trávili své bytí, aby nám pošeptali, že Praha 

nenese své jméno «práh» jen tak zbůhdarma –, že ve skutečnosti je prahem 
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mezi tímto a oním světem, prahem mnohem užším než kdekoli jinde.“ 

(ibid.: 26) V rámci na začátku zmíněné charakteristiky fantastické literatury, 

jež má uchovávat neustálé napětí, zda jde o reálné či možné, můžeme 

konstatovat, že motiv prahu se tu příhodně nabízí jako ona mez mezi 

skutečným a fantastickým. Postavy (a s nimi i čtenář) Prahou bloudí jako ve 

snu, v němž se stírá hranice mezi realitou a fantazií.       

 

III.6. VÝVOJ PRAŽSKÉHO MÝTU 

     Poslední podkapitolu chci věnovat vývoji pražského mýtu. Je nasnadě, že 

se o jeho vytvoření zasadili valnou měrou cizinci, pro které byla Praha 

exotickým městem. Nicméně i samotní pražští autoři cítili její tajemnou moc 

(např. Karásek ze Lvovic mluví ve hře Král Rudolf o Praze jako „rodné 

sestře mystických bytostí“ – viz Ripellino 1992: 94). Existují určité epochy, 

které mají tendenci magickou vlastnost Prahy zdůrazňovat, jinými slovy: 

„některé doby jsou k tomu, co se nazývá duší města, geniem loci nebo ještě 

jinak, citlivější než jiné.“ (Hodrová 2006: 39) Za takové epochy považuje 

Hodrová romantismus a přelom 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že se na 

sklonku 19. století vyhrotila v Čechách národnostní otázka, začali Prahu 

jinak vnímat i autoři němečtí a židovští – jejich stará Praha jakoby jim 

unikala.  

     S přihlédnutím k zadání mé práce je pochopitelné, že se českými autory 

na tomto místě zabývat nebudu, místo toho se pokusím zhruba nastínit, jak 

Prahu reflektovali jiní než čeští autoři.    

     První silnější vlna literatury, v níž se obraz Prahy objevil, se kryje s 

epochou romantismu. „Starodávná, katolická, zvláštní a neobvyklá Praha se 

v očích Clemense Brentana, Ludwiga Tiecka, Josefa von Eichendorff a o 

něco později i mladého Richarda Wagnera /…/ stala výrazně romantickým 

místem.“ (Demetz 1998: 334) Ve 30. letech 19. století do Prahy přijel také 

francouzský romantik Chateaubriand.  

     Souběžně přispěl na začátku 19. století rozvoji cestopisné literatury o 

Praze také turismus („výraz byl poprvé užit v angličtině kolem roku 1800“ – 

ibid.: 333): „Cestopisy a líčení cest do exotických Čech a do fascinující 
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Prahy se staly fakticky žánrem německé biedermaierovské literatury.“ 

(ibid.: 335) 

     Další vlnu „literatury o magické Praze“ klade Demetz do souvislosti 

s postupnou modernizací Prahy. Šlo jakoby o záchvěv nostalgie po staré, 

špinavé, nicméně okouzlující a tajemně zasmušilé Praze. „Angličtí, němečtí 

i američtí autoři, kteří do ní (Prahy, A.Š.) zavítali na velkém turné po 

Evropě, se opět dávali okouzlit metafyzickým, nezvyklým a přízračným 

městem starých kostelů a synagog a ochotně se prodírali bludištěm 

historických uliček na Starý židovský hřbitov. /…/ Nejistý pocit odlišnosti, 

historie a nezřetelné náznaky se neopakovatelně prolínaly. Proto není těžké 

pochopit, proč angličtí a američtí cestovatelé /…/ byli připraveni na 

nadpřirozené zážitky a proč psali příběhy zabývajícími se hypnózou, 

podivnými transfuzemi krve, duchy a zjeveními. Asanace /…/ strhla většinu 

budov židovské čtvrti, ale četné příběhy o magické Praze uchovaly literární 

zobrazení dávno zaniklé topografie.“ (ibid.: 387–388) (Ačkoli se zmíněná 

charakteristika hodí také na pozdější Crawfordovu Pražskou čarodějku, má 

zde Demetz na mysli především díla George Eliotové, která do Prahy 

zavítala v letech 1858 a 1870. – viz ibid.: 388–389). Také pozdně 

romantické dílo Wilhelma Raaba Holunderblüte (Bezový květ) odráží 

poetiku Židovského Města.   

     Na přelomu století, v době okolo zničení Židovského Města „pokračoval 

proces krystalizace mýtu o Praze chápané jako město fantazie.“ (ibid.: 391) 

Sem tedy můžeme zařadit Crawforda a jeho Pražskou čarodějku, Rilkeho, 

Apollinaira.  

     Pozdější vlna je pak spojena se jmény jako Gustav Meyrink, Paul Leppin 

(„nekorunovaný král pražské bohémy“ – Ripellino 1992: 38), nebo třeba 

Leo Perutz. „Jejich umělecké soužití s městem se /…/ neprojevovalo jen 

v jednosměrné inspiraci: tito autoři vytvářeli svými texty jakési pražské 

paradigma, jakýsi model literární Prahy, skutečný pražský mýtus.“ (Fialová-

Fürstová 2000: 95) V podstatě se ovšem tato vlna kryje s tvorbou Maxe 

Broda, Franze Kafky, Paula Kornfelda, E.E. Kische (který se na rozdíl od 

mnoha snažil mýtus o fantastické Praze spíše bořit, než tvořit) a dalších. 
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Vedle literatury se v této době již začal prosazovat jako mocné médium i 

film. Pro vznik pražského mýtu jsou významné zejména filmy s Paulem 

Wegenerem v hlavní roli – Pražský student (1913) a Golem (1914, 1920). 

Co se literatury týká, musím nakonec zmínit – přestože jsou již za obzorem 

mé práce – surrealisty André Bretona a Paula Eluarda, kteří přispěli velkým 

dílem ke zdůraznění magičnosti (staré) Prahy.  
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IV. FRANCIS MARION CRAWFORD: PRAŽSKÁ ČARODĚJKA 

IV.1. ÚVOD 

     Crawfordův román je z mého výběru dílo nejranější a svým způsobem se 

dvěma zbylým vymyká. Na jednu stranu se už i zde ukazuje tendence 

ukazovat Prahu jako exotické město, kde i samotný jazyk zní vábně a nivě 

(„slovanský nápěv, tklivý a krásný, tak nepodobný jiné hudbě pro 

nevýstižnou povahu českého jazyka, v kterém zvuky něžnější než jakými 

slynou nejněžnější jazyky jižní.“ – Crawford 1912: 6), město vhodné pro 

všelijaké divy a výstřednosti vymykající se racionalitě (ať už jde o záhadnou 

hypnózu či pokusy o dosažení nesmrtelnosti), ale na druhou stranu je 

způsob, jak je to vše zobrazeno a vysloveno, odlišný. Je zde řečeno příliš, 

vše je zcela explicitní a nic nezůstává jen v náznaku. Crawford si zřejmě 

vědomě jako pozadí podivných tajemných dějů vybíral domy, které už 

provází tajemná historie. Jako by šel po turistické mapě, v níž jsou 

vyznačeny všechny okultní zastávky a on nechtěl ani jednu vynechat, a tak 

do svého díla zařadil veškerý „turistický artikl“. V jeho podání Praha 

rozhodně nehraje úlohu postavy, nýbrž je jí svěřena „pouze“ role prostředí, 

přesněji řečeno kulisy. Ze všech tří děl je tudíž Crawfordův román tím 

nejméně umělecky hodnotným.  

     V románu často najdeme pasáže, v nichž se vypravěč zamýšlí nad 

pokrokem a možnostmi lidstva, vědě přisuzuje moc téměř neomezenou, a 

tak je tedy možné považovat různé úkazy, odporující běžné logice, za 

veskrze racionálně vysvětlitelné. Zároveň z toho vyplývá, že i touha po 

nesmrtelnosti není pouhou blouznivou myšlenkou, nýbrž že má své 

racionální opodstatnění. 

     Jména postav jsou mluvící a symbolická, Poutník je poutníkem, Beatrice 

je milovanou kráskou, stále nedostižnou a její jméno Poutníkovi „přišlo na 

mysl, protože onemocněl ve městě na Jihu, kde nějaká Beatrice kdysi žila a 

byla milována velkým básníkem.“ (ibid.: 129) I jméno Kyjorka Arabiana 

vypovídá samo za sebe o jeho ďábelské osobnosti – je z něj patrné, že se 

jedná o Asiata („Sestra Pavla přikývla jsouc ráda, že netřeba jí vysloviti 

toho jména, jež jí znělo tak nekřesťansky.“ – ibid.: 412). Asiaté 
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v evropském kontextu představují podle Hodrové hrozbu. Velmi často se 

motiv Asiatů objevuje i v tvorbě Gustava Meyrinka, ostatně podle něj vděčí 

Praha za svůj vznik právě asijským bratřím Sat Bhaiům. I Meyrinkův 

Golem má mongolské rysy. Zde mě bude ovšem zajímat právě Kyjork. O 

výmluvnosti jména Žida Israele Kafky mluviti netřeba.  

 

IV.2. TOPOGRAFIE  

     V úvodu jsem zmínila, že Crawford musel Prahu poměrně dobře poznat, 

poněvadž v jeho románu je její topografie velmi přesná. To se nyní pokusím 

dokázat. V zásadě se děj rozpíná v teritoriu Starého Města, lemovaném 

řekou, Kamenným mostem a Prašnou bránou. Zmíněna je ale i dominanta 

Hradčan („Váhavý paprsek slunce, který loučivší se den za sebou zapomněl, 

zlatil rozsáhlé zdi a věže velebných Hradčan daleko nad nimi na druhém 

břehu a barvil ostré tmavé věže nedostavěného chrámu, který tvrzi té 

vévodí.“ – ibid.: 121) Topografii jsem rozdělila na obecnější body – Ulice, 

Kostel, Domy, Interiéry domů, Řeka a Hřbitov.  

 

IV.2.1. ULICE  

     Pověstný je příměr Kyjorka Arabiana, v němž srovnává křivolaké 

pražské uličky a zákruty se záhyby mozku: „Praha je vybudována tímže 

způsobem jako lidský mozek. Samá klikatina, samé šeré uličky a chmurné 

klenby, z nichž každá někam vede, ale třeba nevede nikam.“ (ibid.: 38) 

Obojí je nevyzpytatelné a záludné. „Úzkých ponurých uliček“ (ibid.: 12) je 

Staré Město, v němž se děj románu odehrává, plné. V honbě za Beatricí se 

Poutník dostane na Staroměstské náměstí: „nevěnoval pozornosti známým 

klikatinám a zatáčkám /…/. Tu znenadání rozprostíral se před ním velký 

nepravidelný čtverhran, jevící na levém boku fantastické věže Týnského 

kostela a zčernalé průčelí mohutného paláce Kinských, napravo zpola 

novodobou radnici s její starou věží, krásným portálem a půvabným 

arkýřem.“ (ibid.: 14–15). Zmíněna je také Karlova ulice, která vede směrem 

ke „starému kamennému mostu“ (ibid.: 15) a která zaujímá v románu 

v podstatě ústřední roli, neboť zde se nachází dům U Zlaté studně, kde bydlí 
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Únorna. Vedle toho je pak důležitá (i když nezmíněná) Celetná ulice, na 

jejímž nároží je dům U Černé Matky Boží, což je pro změnu bydliště 

Kyjorka Arabiana.        

 

IV.2.2. KOSTEL  

     Děj románu právě v kostele začíná. Jedná se  gotický chrám, přičemž je 

zdůrazněna jeho temnost (často bývá zmíněna „černota“), starobylost a 

studenost (tato charakteristika odpovídá ostatně vyznění celého města): 

„Zástupy lidu tísnily se v starých zčernalých lavicích chrámu. /…/ Mohutné 

sloupy a pilíře gotické stavby vyrůstaly jako kmeny obrovských  stromů 

v pralese ze šedého podrostu rozprostírajíce a splétajíce své kamenné větve 

daleko v temné výši. Okny /…/ snášelo se mdlé světlo do polou hloubky a 

zdálo se plouti nad temnotou, která dole panovala. /…/ obrovské fantastické 

varhany ježily své zčernalé píšťaly. /…/ voskovice /…/ hořící 

stejnoměrnými zlatými plameny. Voskovice byly obklopeny těžkými 

pohřebními věnci.“ (ibid.: 5–6) Uvedla jsem již citát Marie Kubínové, 

v němž říká, že chrám bývá místem „setkání překvapivých a osudových“. 

Tak jest i v Crawfordově případě. Právě zde totiž Poutník pozná v jedné 

cizince svou milovanou, kterou ztratil a kterou nepřestává hledat. Spatří ji 

právě „před neobyčejným pomníkem z červeného mramoru, pod nímž 

Tycho Brahe odpočívá v pokoji.“ (íbid.: 8) Už z této indicie můžeme 

vyvodit, že se jedná o Týnský chrám. Když se Poutník ocitne v Týnském 

chrámu podruhé, už na něj tak chmurný dojem nedělá. Znovu jej upoutá 

památník Tychona de Brahe a znovu je tento pomník spojen se setkáním – 

tentokrát tu Poutník potká Kyjorka Arabiana.    

     Kostel se nabízí i jako místo duchů, přízraků: „Beatrice byla před ním a 

její hlas z tisícerých hlasů k němu donikl, ale když minuly hodiny a nenašel 

jí, bylo, jako by byl býval jí na blízku ve snu, a pojímala ho jistota, že 

zemřela a zjevila se mu v šerém kostele.“ (ibid.: 102) Nebo jinde: „Nevěřil a 

ani věřiti se mu nechtělo v nadpřirozené zjevení, ale nevysvětlitelná jistota, 

že se mu zjevil duch, přemohla rozum a jeho důkazy. Beatrice byla mrtva. 
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Její duch se zjevil v té posvátné hodině, kdy Poutník stál v šerém tom 

kostele.“ (ibid.: 103)   

     Do Týnského chrámu, „tehdáž tmavším, hrobovějším, méně bohatém než 

dnes“ (ibid.: 237), se utíkal také trochu problematický mučedník Šimon 

Abeles. Dokonce je tu jeho tělo pochováno „v kapli nalevo od hlavního 

oltáře.“ (ibid.: 232) Šimon Abeles patří k pražské mytologii i přesto, že se 

také v jeho případě nejspíše rozchází tradovaná verze se skutečností. 

V románu se z poznámky pod čarou dozvídáme, že legenda o Šimonu 

Abelesovi pochází z r. 1694. Tehdy měl židovský mladík přejít na víru 

křesťanskou, ale jeho otec s pomocníkem jej unesli a umučili. Na vzniku a 

šíření této pověsti se ovšem mocně zasloužila jezuitská propaganda. (Krejčí 

1981: 119)  

     K setkání Únorny a Beatrice dojde v klášteře. I přilehlý kostel se hodí 

jako kulisa pro Únorniny magicko-hypnotické kousky. Topos pustého 

nočního kostela (tolik využívaný v žánru gotického románu) budí dojem 

hrůzy málem stejné jako noční hřbitov: „V té polotemnotě všechny 

předměty vzaly na se ohromné a tajemné tvary. /…/ V presbytáři hluboké 

stíny jako by plnily řezané lavice černými duchy dávno zemřelých sester, 

vrátivších se na svá známá místa z vlhké krypty pod nimi. Velké lektorium 

uprostřed polokruhu za hlavním oltářem stalo se ohavným kostlivcem bez 

hlavy, s rukama staženýma na kostnaté hrudi. /…/ Ticho až děsilo.“ 

(Crawford 1912: 326) Únorna vede po půlnoci Beatrici do kostela, aby tam 

ta ve své nevědomosti ukradla hostii – tedy kostel tu vystupuje jako místo 

těžkého hříchu.  

 

IV.2.3. DOMY 

          Oním domem, v němž Poutníkovi domnělá Beatrice zmizela, není 

žádný jiný dům než architektonicky se vymykající a pověstmi obestřený 

dům U Zlaté studně. Románový popis je takovýto: „Vyniká nade všechny 

v Praze, jak tvarem, tak podivně okrášleným, nepřirozeně úzkým průčelím. 

Stavěn je do nepravidelného trojúhelníku; /…/ hrany pak jsou do Karlovy 

ulice a do úzké uličky vedoucí k židovské čtvrti. /…/ Po bocích oken 
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prvního a druhého poschodí vyvstávají velikánské, pitvorně skroucené 

postavy svatých, černé věkovitým prachem, černé, jak všecka stará Praha je 

černá čoudem hnědého českého uhlí, tmavými a leptavými mlhami mnoha 

podzimů, krutými, kosti lámajícími, mrazy mnoha zim.“ (ibid.: 16) 

Záhadnost tohoto domu podtrhuje i fakt, že má vícero vchodů/východů: „Je 

ještě nějaký jiný východ z toho domu?“ ptal se Poutník starostlivě. – „Více 

než jeden. Pojďte se mnou!“ (ibid.: 278)  

     I podivín Kyjork musí bydlet v nějakém tajemném domě, jeho bydlištěm 

je tudíž dům U Černé Matky Boží („Pověst vypravuje, že tam byl chován 

nějaký obraz Panny Marie“ – „Zcela správně. Dům má jméno po tomto 

černém obraze. Je na nároží Ovocného trhu, naproti oknu, kde byla 

zastřelena kněžna Windischgraetzova.“ –  ibid.: 46)  

     Jednak si tedy vybral Crawford „domy s pamětí“, jednak i jejich vnější 

popis přispívá k atmosféře temného města: „Začouzené domy /…/ pohlcují, 

co zbývá ze zimního denního světla.“ (ibid.: 13) Ještě zajímavější jsou 

ovšem vnitřky domů, na něž se zaměřím nyní.  

 

IV.2.4. INTERIÉRY DOM Ů  

     Interiéry domů jakoby vystihovaly své majitele, resp. jejich podivínství a 

zálibu v magii. Poutník netuší, komu může dům U Zlaté studně patřit, a 

když do domu vejde, okouzleně zírá na bohaté secesní zařízení: „V Praze je 

takových ústavů mnoho, ač neznal ni jednoho, jehož vnitřní zařízení by se 

tolik podobalo přepychem zařízenému soukromému obydlí, jako dům ten.“ 

(ibid.: 18) Uvnitř domu se nachází dvorana, která připomíná zimní zahradu, 

neboť je plná „vzácných jižních rostlin“ (ibid.: 19) – už to jako by 

připomínalo podivné kabinety (najdeme v románu i další), kterých je přelom 

století v literatuře plný a v nichž se soustředí všechny možné kuriozity, 

včetně jejich majitelů. Ostatně nevinné květiny, „orchideje všech barev a 

všech výstředních zrůdností“ (ibid.: 19) mají k magii možná blíž, než by se 

mohlo zdát, svou těžkou vůni totiž dokáží Poutníka omámit.  

     Podivným dojmem působí i propojování domů: „Na konec koridoru šlo 

se velice silnou zdí, jež prozrazovala, že v těchto místech byl Únornin dům 
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přistavěn k jinému domu, s nímž tvořil jedno obydlí. Průlomem této zdi 

vedly tři schody ku tmavým dveřím.“ (ibid: 63–64) A i tato další komnata 

působí dojmem spíše jakéhosi kabinetu než ložnice: „Bylo tam všecko, co 

bývá považováno za nezbytno v ložnici. /…/ Ale každý kus byl 

neobyčejného a nevídaného tvaru, jakoby sestrojen pro nějaký zvláštní účel, 

tak aby zachovával rovnováhu v každé pozici, a aby bylo možno jím hnouti 

z místa na místo fyzickým úsilím co nejnepatrnějším.“ (ibid.: 64)      

     Interiér bytu Kyjorka Arabiana by se dal rovněž charakterizovat slovem 

kabinet. „Hlavní jizba v obydlí Kyjorka Arabiana ve všem všudy 

vyznačovala ráz toho člověka./…/ Mudrc /…/ tam uložil neobyčejnou a 

nestejnorodou sbírku věcí nebo, správněji řečeno, ostatků, na jejichž 

studium věnoval velkou část svého času.“ (ibid.: 131–132) Popis pokračuje: 

„Bylo jasno, že každý kousek objasňoval nějaký článek velké otázky o 

životu a smrti, která tvořila v první řadě bádání pozdních let Kyjorka 

Arabiana. Nejvíce bylo preparovaných mrtvol mužů, žen, dětí a zvířat. /…/ 

Ohromný skleník, zakrývající celou stěnu, byl všecek sbírkou několika set 

lebek kde kterých plemen lidských, a kde se lebek nedostávalo, byly 

nahrazeny obdivuhodnými odlitky.“ (ibid.: 133)  

     Přeplněné kabinety a proti nim střídmé zařízení klášterních pokojů – tato 

jasná polarizace koresponduje i s charakteristikou postav, bohatství je 

atributem zla, střídmost je společná postavám veskrze kladným.   

 

IV.2.5. ŘEKA  

     Chladnost města je ještě umocněna studenou, ledem pokrytou řekou. 

„Stanuli na opuštěném místě nad řekou. Její ledová kůra šedivěla se místy 

starým sněhem. Jinde černaly se dlouhé pruhy, kde byl vysekán led.“ (ibid.: 

121) Tedy opět přívlastky „černý“, „šedivý“. V souvislosti s již zmíněnou 

chladností říká vypravěč na jiném místě: „Na ledě vysekávali lidé dlouhé 

pruhy a tahali je na břeh. Několik takových bylo již vysekáno a silní muži 

v tmavých vlněných kabátcích tyčemi strkali je tmavou vodou k úpatí volně 

stoupající hráze, kde čekali už těžké vozy, aby odvezly rozsekaný led. 
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Temné město se důkladně zásobovalo vlastní chladností na letní měsíce.“ 

(ibid.: 204) Atribut počasí tak znovu vyjadřuje naladění města.   

 

IV.2.6. HŘBITOV   

     Už výše jsem zmínila, že i Židovský hřbitov je u Crawforda dějištěm 

záhadných událostí. Popisuje jej slovy: „Prostřed města leží starodávné 

pohřebiště dávno již nepoužívané, posud však nezrušené, mnoho jiter 

nerovné země, tak hustě pokryté hroby a tak těsně posázené deskami 

žulovými a pískovcovými, že stezkami dvě osoby vedle sebe neprojdou. 

/…/ V nejasném světle zimního odpoledne dělá místo dojem, jako by tam 

byla velká armáda padlá v bitvě, a padajíc byla proměněna na kámen.“ 

(ibid: 205–206). Jinde říká: „Je to místo pusté a smutné. /…/ když země 

hustě pokryta sněhem, a zapletené haluze a zkroucené kmeny pod oblohou 

bez slunce takřka ani stínů nevrhají, zoufalá opuštěnost toho místa jímá 

hrůzou, již nelze popsati ani na ni zapomenouti.“ (ibid.: 207)  

     Právě zde chce Únorna zhypnotizovat Poutníka, aby k ní cítil lásku 

(místo se pro to hodí, „protože je tak tiché“ – ibid.: 207) a sem dvojici také 

pronásleduje zoufale zamilovaný Israel Kafka. Únorna vzteky a nenávistí 

bez sebe nechá ubohého Israele vytrpět muka mučedníka Šimona Abelese. 

Israel Kafka, stoje na hřbitově, vtěluje se do Šimona Abelese: „Jako ve snu 

odehrávaly se před ním činy minulosti, na pustém pohřebišti hemžily se 

postavy a tváře zašlých dob, náhrobní kameny vstaly ze země a hromadily 

se tvoříce chmurné domy.“ (ibid.: 232) Umučený Šimon Abeles byl po smrti 

pohřben na Židovském hřbitově (až později v Týnském chrámu) – na tomto 

„místě s pamětí“. Protože je Israel Kafka „člověkem nejhlubšího 

náboženského přesvědčení, Židem z nejžidovštějších“, je pro něj prožití 

umučení židovského odpadlíka opravdovou potupou. „Moderní Hebrejec 

západní Evropy byl by třeba v takovém případu býval nedojat, jako by byl 

mluvil v horečce, avšak Žid méně civilizovaného Východu je zcela jinou 

bytostí a po jisté stránce bytostí silnější.“ (ibid.: 261)      

     Tolik tedy ke Crawfordově místopisu. Je patrné, že si vybírá skutečně jen 

ty nejvíce „okaté“ záchytné body v pražské architektuře a topografii, 
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nicméně jeho popisy jsou velmi detailní. U každého jednotlivého bodu 

můžeme pozorovat stylizaci do podoby smutného, temného a chladného 

města.  

 

IV.3. MOTIVY 

     I při výběru motivů sahá Crawford po těch typicky pražských, díky tomu 

v Pražské čarodějce dociluje vystižení magické atmosféry. Zajímavá je ale 

třeba také jedna faktická poznámka, která svědčí o Crawfordově skutečné 

znalosti Prahy – mám na mysli narážku na policii: „Kdyby se minul 

s úspěchem, zbývaly záznamy rakouské policie, jejíž bdělost si všímá jména 

a bydliště kde kterého cizince.“ (ibid.: 30) Motivickou část jsem opět 

rozdělila do několika bodů – Poutník, Nesmrtelnost, Magie a hypnóza, Lidé 

v područí města a nakonec Chladné a temné město.   

 

IV.3.1. POUTNÍK   

     Prvním motivem, u kterého se chci zastavit, je motiv Poutníka. Podle 

Ripellina tkví specifičnost pražského Poutníka v tom, že nedospěje k cíli 

(Ripellino 1992: 61), a tím v jeho konání opět převáží ona typická marnost. 

Crawfordův Poutník sám o sobě říká: „Poutníkem jsem se narodil, 

poutníkem jsem, a poutníkem zůstanu, dokud posléze nenajdu jí, po které 

pátrám.“ (Crawford 1912: 22) Jeho Poutník však nakonec ke svému cíli 

dojde, rozuměj najde ztracenou milou. Snad je to tak proto, že se Crawford 

drží schématu gotického románu, v němž je na konci téměř závazná 

harmonizace, smírný konec.     

     Postava Poutníka se objeví hned v první kapitole odehrávající se 

v kostele. Poutník je de facto kdekoli také Cizincem – jeho výlučnost oproti 

ostatním je zde podtržena: „V zástupu stál Poutník vzpřímen a se vztyčenou 

hlavou.“ (ibid.: 6) Ve městě plném mátoh je to opravdu podstatný 

charakterizační rozdíl.   
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IV.3.2. NESMRTELNOST  

     S postavou Kyjorka je do děje vnesen motiv nesmrtelnosti. Jednak si 

právě proto vybral Kyjork za své bydliště Prahu, neboť mu umožňuje cítit se 

mladším, a jednak se tu pokouší provádět balzamování těla i duše, transfúze 

krve nevyjímaje. S touto ďábelskou postavou je spojen i mefistofelský 

motiv: v momentě, kdy Kyjork před Poutníkem nadšeně horlí pro požitek 

v životě a pro život nesmrtelný a je mu jakýmsi svůdcem a pak především 

tehdy, kdy si Únorna zoufá a nabízí svou duši za uzdravení Poutníka a kdy 

s ní Kyjork učiní „obchod“: „Tedy mi tu svou duši dejte, prosím.“ (ibid.: 

146) Zvláštní je, že u Meyrinka se hrdinové pídí po dosažení jednoty Já, 

nicméně nikdy ne po prosazení Já ve smyslu, v jakém po tom touží postava 

Kyjorka: „Autologie je mým studiem, autosofie mou snahou, autonomie 

mou  pýchou. Jsem onen velký Panegoista, jsem ten, jenž chce býti 

Zachovatelem Sebe, nadšený prorok svrchovaného Já.“ (ibid.: 42)  

     S motivem nesmrtelnosti a magie bývá spojena postava mýtického 

starce, a proto ani moudrý prastařec v románu nechybí: „Muž ten byl velice 

stár, tak stár, že nesnadno bylo dohádati se jeho stáří dle obličeje a rukou 

/…/ Nemohl být mladší sta let, ale oč byl starší, nemožno bylo říci. Byl ve 

věku, jejž bychom mohli nazývati voskovým.“ (ibid.: 65–66) Únorna starce 

přijala, neboť chce těžit z jeho vědomostí a zároveň se jedná se o pokusnou 

osobu, na níž zkouší spolu s Kyjorkem své experimenty s nesmrtelností.    

 

IV.3.3. MAGIE A HYPNÓZA   

     Ačkoli je představa magie většinou spojena s fantastičnem a 

napřirozenem, klade Crawford (i v poznámkách) důraz na vědecké 

podepření zmíněných okultních praktik. Sféra nevysvětlitelna jako by 

neexistovala. V podstatě jediným opravdu nevysvětlitelným jevem je 

zmizení Kyjorka Arabiana v závěru románu. Magie, v tomto smyslu 

hypnóza, má tudíž také logické vysvětlení. Únorna o ní ustrašené jeptišce 

říká: „Dívám se lidem do očí a káži jim, aby spali – a oni spí. Ubohá sestro 

Pavlo! Jste vy pozadu v tom milém starém klášteře! Vždyť tu věc tu 

provádějí v polovici všech velkých evropských nemocnic den co den a muži 
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a ženy vyléčeni jsou tím způsobem z chorob, jež je ochromují jak na těle tak 

na duchu. Lékaři studují tento způsob léčení, jenž je dnes tak obecný, jako 

ty léky, které vy znáte dle jmen a chutí. Říkáme tomu hypnotism.“ (ibid.: 

296) Naprosto jasně vyjádřil autor v poznámce pod čarou, že každá i méně 

pochopitelná událost románu je zcela racionálně podložená: „V románě 

nelze ke každé kapitole na doklad citovati autority ze sboru učenců, avšak 

budiž zde jednou pro vždy řečeno, že všechny nejdůležitější situace jsou 

vylíčeny dle případů, jež lékaři prozkoumali za posledních několik let.“ 

(Zmíněna je kapacita v oboru psychiatrie, německý učenec Krafft-Ebbing.) 

(ibid.: 316)  

     Podporu ve skutečnosti nalézá Crawford i v případě svatokrádeže, k níž 

má být zhypnotizovaná osoba zmanipulována, prý se takový případ udál 

v uherském klášteře. K takovému činu chce tedy donutit Únorna Beatrici, 

protože ji natolik nenávidí, že nechce, aby prostě umřela (smrt chce přivodit 

hypnózou – navodit stav který připomíná zástavu srdce) a její duše zůstala 

čistá.  

     Zajímavé je, že ačkoli je natolik zdůrazňována přirozenost hypnózy, 

nemá na dvě postavy v románu nejmenší účinek – na ďábelského Kyjorka a 

andělskou jeptišku Pavlu (ta se Únorně vysměje: „Nemáš moci nade mnou – 

neboť moc tvá nepochází od Boha.“ – ibid.: 333)  

     Skrze hypnózu se v podstatě opět dostáváme k motivu loutek a 

zloutkovatění, protože co jiného než loutka je zhypnotizovaná osoba? Už 

nemá moci nad sebou a nevládne svou vůlí. Zhypnotizované osoby jako 

loutky se řadí v románu po bok mumifikovaným figurám Kyjorkovy bizarní 

sbírky.  

     Magie (i jako „okultní věda“) je záležitostí bytostí svým způsobem 

bizarních, což je případ jak Únornin, tak Kyjorkův. Únorna je na první 

pohled nápadná rozličným zbarvením svých očí – „Neupamatoval se, že by 

byl kdy viděl dvé očí tak zřetelně rozličných barev; jedno jasné, chladné 

sivosti, druhé tmavé, teplé hnědi, tak temné, že zdálo se téměř černé.“ (ibid.: 

20) Únornino obydlí, i její chladná krása mají na Poutníka zcela omamný 

vliv: „V jejím upřeném pohledu bylo více než pouhá zneklidňující 
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přitažlivost; bylo v něm mocné, podmaňující kouzlo, z něhož se nebyl s to 

vymaniti.“ (ibid.: 27) Pomocí pohledu totiž dokáže hypnotizovat, což 

Poutník posléze sám pochopí: „Okamžitě bylo mu jasno, že Únorna měla 

moc, aby uváděla do hypnotického spánku a že toto nadání na něm 

vyzkoušela.“ (ibid.: 28)  

     Také Kyjorkova bizarnost čiší už z jeho zevnějšku, jednak má hrozný 

hrb, a ten je „prastarým symbolem zlovolného intrikánství a ďábelskosti“ 

(Fialová-Fürstová 2000: 281), jednak má podivnou hlavu: „Mužova hlava, 

zarostlá krátkými šedivými vlasy, byla do půle zapadlá do ohromného límce 

z kožešiny, kryjícího široká ramena, ale útvar lebky byl tak neobyčejný že 

svého majitele odlišovala ode všech lidí. Temeno vyčnívalo, na skráních 

byla lebka úžasně vyvinuta, a za velikýma zahrocenýma ušima tvořila 

neobyčejné vypukliny. Kdo tohoto muže jednou viděl, nemohl nepoznati 

jeho hlavy, třeba spatřil sebemenší její částku.“ (Crawford 1912: 33) Oba 

tedy od ostatních odlišují už jejich tělesné dispozice, byť třeba Únorně 

neubírají na kráse. Vnějšek zračí vnitřek – zjev jakoby signalizuje, že jde o 

„čarodějku“ a „ďábla“ čili bytosti nebezpečné. 

          Únorna je ovšem podivnou čarodějkou, neboť nejhorší zlo, které zná, 

je překročení křesťanského zákazu, a zároveň později, když lituje svého 

„hříchu“, říká: „Což už nebesa nemají zázraků? /…/ Nebude učiněn zázrak, 

aby mé skutky byly odčiněny, a já došla rozhřešení?“ (ibid.: 381) Rozdíl 

mezi „čarodějem“ Kyjorkem a čarodějkou Únornou je ten, že zatímco 

Kyjork tvrdí, že vše zdánlivě nadpřirozené lze „odvozovati od mravního 

vlivu a žádné jiné příčiny“, tak Únorna „nemohla se vymaniti z domněnky, 

že nadpřirozenost hraje úlohu ve všem jejím počínání a lpěla na posuncích, 

na ježdění rukou po obličeji, na slovech u vykonávání svého umění, v nichž 

tušila nějaký skrytý a tajuplný význam.“ (ibid.: 389) V závěru románu je 

Kyjorkův konec pojat jako v pohádce – zmizí totiž jako ďábel: „Vzduchem 

ozval se nějaký zvuk nepozemský, dušený, zoufalý, jako by nějaký silný 

tvor sténal smrtelnou úzkostí. Vzhlédnuvše viděli, že je Kyjork Arabian ten 

tam.“ (ibid.: 452) Únornina duše je jejím kajícným skutkem zachráněna, a 
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tak i ona umírajíc dojde vlastně blaženého konce, stejně jako zamilovaná 

dvojice.    

     Dotkla jsem se zde několikrát styčné plochy Pražské čarodějky a 

gotického románu. I v něm obvykle mají události zprvu vymykající se 

realitě posléze racionální vysvětlení. Dalším charakterizačním bodem tohoto 

žánru je černobílé chápání postav, s nímž se setkáváme i zde. Jednoznačně 

kladně vyznívají postavy Beatrice, Poutníka a jeptišky Pavly. Přes veškeré 

úporné antisemitské poznámky je vykreslena pozitivně i postava Israele 

Kafky, neboť patří k výkvětu židovstva a není tudíž typickým Židem. 

Vypravěč jej charakterizuje slovy: „Postavou i obličejem byl mladík 

nejušlechtilejším typem židovské rasy.“ (ibid.: 50) A pak jsou tu postavy 

záporné. Předznamenala jsem, že ve všech třech románech se vyskytuje 

monstrum, i když v různých podobách. Zde je jím Kyjork Arabian, kterého 

mnohokrát v románu provází přívlastek ďábelský. Nakonec jeho ďábelskosti 

nasvědčuje i zmíněný konec. V případě čarodějky Únorny se vypravěč snaží 

o co největší psychologickou charakteristiku, tím pádem mírní negativnost 

jejích zločinů, neboť známe její pohnutku – páše je ve jménu lásky. 

Nakonec láska – rozuměj  pozitivní vlastnost – u Únorny zvítězí, a 

šťastnému konci gotického románu je tak učiněno zadost.     

 

IV.3.4. LIDÉ V PODRUČÍ MĚSTA  

     Obyvatele vltavského města popisuje vypravěč jako mátohy. „Byly to 

zástupy bledých mužů a žen, jejichž oči byly smutny a v jejíchž tvářích 

vepsány byly dějiny jejich národa.“ (ibid.: 5) Jinak je Praha ideální sídliště 

pro podivíny jako je Kyjork Arabian či čarodějky jako je Únorna – z tohoto 

citátu je patrné, že jsou magie a Praha nerozlučně spjaty: „Její divoká 

výchova a výjimečně přirozené dary, jaké měla a jichž zkoušeti neodolala, 

uvedly ji za několik měsíců do takového postavení, jakému uniknouti ji bylo 

nemožno, dokud byla v Praze.“ (ibid.: 283)   

     Kyjork také charakterizuje Prahu v souvislosti s obyvateli: „To město se 

hodí pro staré lidi. Je zasmušilé. Základy jeho domů spočívají na vrstvách 

silurských, čímž /…/ ani jedno město jiné se nehonosí. /…/ Člověk nemůže 
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se cítiti starým, patří-li toliko na věci nesmírně starší než je sám.“ (ibid.: 34–

35)  

     Hrobově temné město činí ze svých obyvatel málem mrtvoly, což je i 

případ Poutníkovy milé Beatrice. Jakmile ji Poutník spatří v kostele, zhrozí 

se jejího změněného vzhledu: „Teple snědý nádech pleti stal se voskovou 

bledostí, měkké stíny pod aksamitovýma očima prohloubily se a ztvrdly, 

výraz, kdys poddajný a měnící se dechem myšlenek a dojmů jako květnové 

pole, když věje západní vánek, byl ustálen jako na vždy mrtvou ztrnulostí. 

Něžné tahy byly ztrnule staženy, nozdry svraštěny, bezbarvé rty pozbyvše 

tvarů krásy, jevily mrtvou rovnost masky. Její obličej byl obličejem mrtvé 

ženy.“ (ibid.: 8) Protože se Poutníkovi v davu věřících ztratí, sleduje pak už 

jen „temný stín mizící v temnotě“. (ibid.: 13)  

     Mentalita Pražanů je mdlá stejně jako jejich město – „nekonečné proudy 

mužů a žen, jdoucích mlčky, chvátavě a horlivě. Ani žebráci nemluví, leda 

šeptem; ani psi neštěkají. /…/ Málokdy hrubá mluva nějakého venkovana 

nebo pronikavé hlasy hloučku cizinců, nezvyklé takovému tíživému tichu, 

vzruší sluch a tenkráte sta bystrých očí polo podezřivých, polo udivených 

zahledí se směrem, kde hlasy zazněly.“ (ibid.: 31) Už v podkapitole Kostel 

jsem uvedla, že u popisu kostela je jako pars pro toto charakterizováno 

město – tudíž i město je starobylé, je to město s pamětí. Vypravěč zmiňuje 

např. slovanské obrození, v němž hraje český národ důležitou roli: „Pod 

vrstvou popele je žhavá výheň.“ (ibid.: 31)   

     Skrze postavu Israele Kafky zakomponoval Crawford do děje židovské 

etnikum. V románu se objevuje také židovské ghetto a při té příležitosti 

vyslovuje vypravěč i svůj názor na Židy. Je patrné, že Crawford zde 

sklouzává do laciného antisemitismu a jeho postoj k Židům je plný 

dobových klišé: „Byli blízko židovské čtvrti a už se proplétali úzkými a 

špinavými uličkami, v nichž bylo plno dravčích tváří Hebrejců a křiklavých 

hlasů, švitořících spolu nikoli jazykem zemským, nýbrž sprostým nářečím 

německým. Ocítali se v srdci Prahy, v té kalné končině, která je z bašt 

Izraele, odkud řídí mohutné podniky a v pohyb uvádí obrovské finanční 

plány, kde Izraelita sedí jako veliký pavouk uprostřed tmavé pavučiny, 
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opanovává celé hlavní město orličím zrakem a spřádá osudy českého lidu ve 

prospěch svých zapletených spekulací. Po všem slovanském a německém 

Rakousku je pánem Žid, a je pánem jediným.“ (ibid.: 205) V pasáži líčící 

legendu o Šimonu Abelesovi jsou popsáni Židé, jací měli být před dvěma 

sty lety:  „Zástupy lidí v kaftanech, shrbených, bradatých, špinavých, 

dravých očí, /…/  muži ohnutých nosů a smyslných pysků, hubenými prsty 

svírajíce napěchované měšce, /…/ ukazujíce dlouhými prsty s ohnutými 

nehty, /…/ svíjivá spousta lidí omámených leskem zlata, šílících dychtivostí 

nabýti ho, polostřeštěných strachem, aby ho nepozbyli, bázlivých, přece 

však nebezpečných, do duše otrávených sladkým uštknutím peněz, 

strašných důvtipem, srdcí podlých a těl vzbuzujících ošklivost, 

neodolatelných pro sjednocení lačnosti. – Židé pražští přede dvěma sty 

lety.“ (ibid.: 234–235) O Šimonu Abelesovi pak vypravěč říká: „Rád by byl 

viděl, aby jeho národ vynakládal svou sílu na čistotnější činy za 

šlechetnějšími účely. Zlato samo nenáviděl, opovrhoval jím, jed jeho si 

ošklivoval. Lidé sami však mu ošklivými nebyli, ani jimi nepohrdal, ani jich 

nenáviděl. Dívaje se na ně rád se obíral myšlenkou, že snad ta hyena se opět 

očistí, vznese se na silných perutích a stane se orlem hor, jakým kdysi 

bývala.“ (ibid.: 235–236) Uvedla jsem zde vícero ukázek, z nichž jasně 

vyplývá, že podle Crawforda není vlastně žádný rozdíl mezi Židem 

dřívějška a Židem dneška – jeho odlišný zevnějšek, v němž je podtrženo 

především to, co asociuje nebezpečného dravce (např. zahnuté nehty 

vyvolávají představu drápů), odráží Židovo pokřivené nitro prahnoucí jen 

po penězích. V rámci schematicky rozdělených postav v gotickém románu 

bychom tedy židovské etnikum mohli chápat téměř jako monstrum.  

     V souvislosti s Israelem Kafkou zmiňuje Crawford často přívlastek 

„orientální“ – například jeho byt zařízen „téměř východním způsobem“ 

(ibid.: 262) nebo „povaha Kafkova byla povaha Orientálce, prudká a 

vášnivá, a současně po jisté stránce shovívavá, jakou může mít toliko 

fatalista“. (ibid.: 266) Zajímavé také je, že Crawford užívá slovo 

„orientální“ i ve spojení s postavami Únorny a Kyjorka, resp. v souvislosti 

se zařízením jejich příbytků. Je tedy vždy spjato s postavami, které jsou 
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nějakým způsobem nebezpečné. Již výše jsem zmínila, že jméno Kyjorka 

v evropském kontextu „zavání“ nebezpečím. Z tohoto úhlu pohledu bychom 

tedy mohli přistupovat k pojmu „orientální“ jako k synonymu Stínu.     

 

IV.3.5. CHLADNÉ A TEMNÉ M ĚSTO 

     Mnohokrát jsem v této práci užila spojení „temné město“ nebo „noční 

město“ a mínila jsem jím fantastickou podstatu města. V rámci Crawfordova 

románu mluvím o „temném městě“ také, jenže v naprosto jiném smyslu, ve 

smyslu doslovném. Adjektivy „temný“, „ponurý“, „zčernalý“ se to při 

popisech Prahy jen hemží – viz: „tvrdé, kruté, mrzuté šero, přicházející za 

šerem tmavším a předcházející kalný, zasmušilý den bez slunce“ (ibid.: 383) 

nebo „Hustý krov sněhu /…/ zahaluje vše až po samé brány černého města; 

a ve městě všecko bylo tvrdé, černé, umrzlé jako vždy.“ (ibid.: 165) 

Příznačně tedy zasadil Crawford svůj příběh do zimní Prahy. Jakoby snad 

v Praze měla vládnout zima a s ní spojená tma napořád. Chladnost, 

studenost tu čiší úplně ze všeho – např. „hlas narážel na vlhké zdi /…/. Byla 

krutá zima a klidný vzduch nesl zvuky bystře do dálky.“ (ibid.: 13) nebo „V 

mrazivém vzduchu dělaly jeho prudké výdechy fantastické mlžné zámotky 

pitvorných útvarů.“ (ibid.: 17) Poutník dýchá „mlhavý mrazivý 

vzduch.“(ibid.: 31)  

     Počasí koresponduje se založením města i jeho obyvatel: „Starobylé 

město bývalo chladné, mdlé a smutné, a tu chvíli však bylo tisíckráte 

zádumčivější, černější, prosáklejší chmurami věků.“ (ibid.: 114)  

     Opět se objevuje motiv hrobu, o němž již byla v této práci řeč – „Ani 

hrob nečiní dojem hrobu více, než jisté ulice a jistá místa v Praze za šerého 

zimního odpoledne.“ (ibid.: 104) Na jiném místě se dočteme: „Zima 

černého města nad zmrzlou Vltavou je zimou hrobu, kalná jako věčné 

odpoledne, v zemi, kde lotus nikdy nevzklíčil, studená nevýslovnou 

mrazivostí sychravého vzduchu, který houstne jako olej, ale nezamrzá, 

ponurá jako kamenný ostrov smrti v neživém moři.“ (ibid.: 166)     
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     Ústřední postava, Pražská čarodějka, se jmenuje Únorna (a to i 

v originále), narodila se totiž v únoru. Její jméno je nicméně také mluvící – 

vyjadřuje chladnou krásu, chladná kouzla a spojitost s chladným městem.  

     Se zimou souvisí samozřejmě i úbytek světla, dny bývají krátké, tmavé a 

mlhavé. „V úzkých ulicích se již smrákalo, přes to, že nebylo ani dvě 

hodiny s poledne a těžký vzduch houstnul studenými, šerými parami, 

dokonce i na rovném Příkopě. /…/ Zima v Praze je pouhým dlouhým 

ponurým snem, přerušeným někdy o polednách hodinou slunečního jasu, 

náhlým zásvitem bílého dne. Jitro není jitrem, večer není večerem; jako 

v zemi Lotosu je ustavičné odpůldne, šeré, mdlé, mlhavé, ponuré.“ (ibid.: 

30–31) I jinde zmiňuje Crawford motiv mlhy: „Zajisté, že slunce svítilo tam 

nahoře nad mlhou a šerem, jímž proniknouti nemělo síly, avšak nikdo 

nemohl říci, že by je v tom měsíci viděl.“ (ibid.: 165) Ripellino říká (i když 

v jiném kontextu), že motiv mlhy značí „ztrátu paměti“ (Ripellino 1992: 18) 

– tak tomu může být i v našem případě, v popisech Prahy je mlha 

všudypřítomná, tak jako ticho, rozléhající se v městě. Tato „ztráta paměti“ a 

zamlklost souvisí především se slavnou historií porobeného národa.     

     Uvedla jsem tu značné množství citátů na doklad toho, že je v románu 

věnován velký prostor stylizovaným popisům Prahy, v nichž vyvstává Praha 

ponurá, temná, smutná a chladná. Podstatný rys těchto vlastností města je 

podle mě především v zrcadlení nitra postav, což je ostatně typické pro 

modernu konce 19.století. Tma a chlad města stává se metaforou smutku 

hrdinů. „Šel co noha nohu mine, /…/ s očima přivřenýma jako tělesnou 

bolestí. Náledí zvučelo jako železo pod jeho kroky, mrazivý vzduch ho 

pronikal jako soužení pronikalo jeho srdce; soumrak rychle se schylujícího 

zimního dne houstl jako temnoty v jeho duši.“ (Crawford 1912: 103) Zcela 

explicitně řečeno: „Pokud bylo lze říci, že by nějaká vnější věc aneb 

okolnost tvořila soulad s jeho myslí, byla to ponurá ulička, umírající světlo, 

mrazivý vzduch, jež s ním spolucítily.“ (ibid.: 104) Mimo jiné se pak 

takováto stylizace Prahy hodí také jako kulisa pro okultní, tajemné děje.  
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IV.4. SHRNUTÍ  

     Na rovině topografie i motivů jsem ukázala, že Crawford dostál 

„závazným“ podmínkám pražského mýtu a zároveň jej svým dílem 

spoluvytvořil. Z ukázek je nicméně patrné, že v případě Pražské čarodějky 

můžeme mluvit spíše o „vykradení“ pražského mýtu či o jeho simplicistní 

podobě. Crawford zde vytváří synkrezi téměř všech myslitelných pražských 

prvků, což v důsledku působí dojmem kýče. Jako cizinec-turista Crawford 

načerpal něco z pověstí, získal dobré znalosti místopisu, ale ve výsledku vše 

pospojoval do příběhu omezeném danostmi gotického románu. Fantastično 

tu splývá s okultní vědou, schéma gotického románu svazuje autorovi ruce, 

aby postavy byly životné. Protože se autor příliš zabývá popisem kulisy-

města, působí nakonec „tajemná Praha“ prvoplánovým dojmem.    
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V. PAUL LEPPIN: SEVERINOVA CESTA DO TEMNOT 

V.1. ÚVOD 

     Zatímco by se v Crawfordově případě dalo konstatovat, že sepětí 

s Prahou je víceméně náhodné, cítíme souvislost Leppinova díla 

s autorovým vlastním prožíváním města daleko silněji. V analýze 

Leppinova románu Severinova cesta do temnot bude tudíž oproti 

předchozímu případu hrát daleko větší roli skutečné pozadí vzniku románu. 

Jistě i Leppin vytváří své dílo ovlivněn určitým literárním směrem, mohli 

bychom říct dekadentně-novoromantickým, ale vedle toho vyjadřuje jeho 

tvorba vlastní zkušenost, přesněji řečeno úzkost z města. Několikrát jsem se 

v práci zmínila o tom, že židovští a němečtí autoři pociťovali svou 

izolovanost ve „slovanském moři“ silněji až na konci 19. století, resp. na 

přelomu století. Ripellino tento stav trefně formuluje: „Němečtí spisovatelé 

v české metropoli měli začátkem století bolestnou předtuchu brzké zkázy. 

/…/ Praha, tato líheň Hassliebe, srdce národa, který nesdílel jejich touhu po 

sbratření, se stává pro německé autory symbolem agonie a zániku. /…/ 

Horečná atmosféra oněch let, úzkost zlé předtuchy se u mnohých z nich 

obráží v našminkovaném, barokním stylu, plném přívlastků, souchotinářské 

zardělosti a záchvatů hnusu. V křečovité, okultní próze takového Meyrinka, 

Leppina, Perutze prohnilá Praha koulí očima a posunkuje. /…/ Němečtí 

dekadenti tedy srkají vltavské město jako pohár prokletí, upínají se ke 

všemu, co je v něm v morku kostí dvojaké, dřímotné, morbidní, 

unheimlich.“ (Ripellino 1992: 42-43)  

     Už jsem také zmínila, že Leppinovo pojetí Prahy je silně spjato 

s motivem ženy. Obecně se dá říct, že ženy hrají v Leppinových erotikou 

nabitých textech důležitou roli, zde je navíc tento motiv vztažen i na město, 

nebezpečné město působí jako nebezpečná žena.  

     Román nese podtitul „Pražský strašidelný román“, což by mohlo znít 

poněkud zavádějícím dojmem, je jím ovšem míněn především charakter 

hlavní postavy: „Severin je hnán běsy, které má v sobě. Temnota, do níž 

putuje, není jen temnotou nočních ulic, je temnotou v něm samém: stavy 

bezmocnosti, neurčitých nálad a vědomí – pocity sžírající novoromantické 
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duše v Praze.“ (Mazal 1992: 129) To strašidelné je součástí Severina, je to 

jeho niterná stránka. Chceme-li pokračovat v termínech, jichž už bylo užito, 

pak můžeme místo o  „strašidlu“ mluvit spíše o monstru nebo o Stínu. 

Severinem jakožto monstrem se budu zabývat v jednom z bodů motivické 

části.  

     Opět jsem analýzu románu rozdělila do dvou částí – topografické a 

motivické. První obsahuje body Ulice, Ulice v nočním městě, Lokály a 

Antikvariát. Druhá část body nazvané Úředník, Vliv města na Severina, 

Monstrum, Dekadentní společnost, Ženy, Osvětlení a Roční období.  

 

V.2. TOPOGRAFIE 

V.2.1. ULICE  

     Severin, třiadvacetiletý mladík, je oním typem chodce, který žije 

v těsném sepětí s městem, ve zvláštním bytostně vnímavém propojení s ním, 

které postupně učí i svou přítelkyni Zdenku (s níž jej ostatně svedlo 

dohromady právě bezcílné potulování po ulicích): „Získávala onu citlivost 

na zvuky a vzdálené volání nitra, která byla Severinovi vlastní a které ji učil. 

Když zavřela oči a nechala se jím vést, poznávala podle vůně kamení a 

dlažby ulici, po níž kráčela. Severin jí odhalil monotónní krásu 

předměstských krajin i hrozivost Vyšehradu. /…/ Zdenka začínala postupně 

chápat tichou řeč města, která byla Severinovi něčím samozřejmějším nežli 

této české dívce. Pochopila, že mezi tmavými zdmi města, věžemi a 

šlechtickými paláci s jejich zvláštní odumřelostí vyrostl v Severinovi jeho 

vlastní fantastický svět, a uvědomovala si, že Severin pokaždé vychází na 

ulici s pocitem, že jej tam očekává něco osudového.“ (Leppin 1992: 24-25)     

     Na procházkách a potulkách si Severin raději vybírá pusté postranní 

ulice. K dotvoření atmosféry pražských ulic jsou v románu nápadně často 

zmiňováni pouliční prodavači, ať už je jejich sortiment jakýkoli – od 

cukrovinek a kaštanů až po čaje. Odehrávají se tu i mikulášské trhy a 

vánoční jarmark na Staroměstském náměstí.  

     Děj románu se odehrává v  daleko širším rozpětí Prahy než tomu bylo u 

Crawforda. Severin bydlí na předměstí a při procházkách se dostává do 
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různých pražských čtvrtí – Tróji, Pankráce, Letné atd., stejně jako na 

Hradčany či na Petřín, odkud se se Zdenkou „dívali /…/ z výšky na město, 

zahalené do oparu pozdního odpoledne.“ (ibid.: 27) V momentě hluboké 

krize Severin utíká za město, kamsi do polí za Olšanský hřbitov.  

 

V.2.2. ULICE V NOČNÍM M ĚSTĚ  

     Konečně se dostávám k předvedení „temného“, „nočního“ města v tom 

smyslu, jaký byl míněn v teoretické části práce. Leppin spojuje topos „noci 

ve městě“ s fantastičnem, s jiným viděním města, s hrdinovou existenciální 

úzkostí.  

     Jestliže jsem řekla, že je Severin chodcem žijícím v bytostném propojení 

s městem, je toto spojení vázáno především na město noční. Vyjímaje žhavé 

letní dny je Severinův všednodenní rytmus poněkud obrácen: „Na ulici 

vycházel teprve tehdy, když se venku rozsvítily první lucerny.“ (ibid.: 9)  

     Severin je nočním chodcem, který je neodbytně puzen do nočního a 

temného města: „A vždycky to bylo jakési napjaté očekávání, nejasná a 

podivná zvědavost, co ho nutilo, aby se večer vydával na ulici, zmámený 

spánkem. Široce rozevřenýma očima hleděl na město, kde se lidé 

pohybovali jako stínové obrazy. /…/ Když přivřel oči a díval se škvírou 

mezi víčky, nabývaly domy fantastického vzhledu. /…/ Severin postával ve 

stínu domovních říms a přemýšlel, proč mu tak tluče srdce.  

     Způsobovalo to snad toto město se svými temnými fasádami, velkými 

mlčenlivými náměstími a odumřelou vášnivostí? Vždycky se mu zdálo, že 

jej hladí nějaké neviditelné ruce.“ (ibid.: 10) Severin očekává prožití 

skutečného života, osudové události, bloumaje po ulicích mívá „pocit, že 

něco je blízko, tak silný a tak tělesný, až se začínal rozechvívat vzduch a 

Severin se ho marně snažil zachytit svýma rukama.“ (ibid.: 14) 

     Noc, která otevírá Severinovi svou náruč jako nebezpečná žena, je právě 

tak záludná a lstivá, neboť zjinačuje známé město, oživuje, co se přes den 

zdálo neživotné a stává se tak jevištěm Severinova nevědomí. V úplnosti 

pozorujeme v románu jev, o němž mluví Hodrová: „Při stylizacích města, 

do nichž svou obrazností zasahuje nevědomí, vystupuje do popředí jeden 
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významný rys města – divadelnost. /…/ Spolu se zdůrazněním divadelnosti 

se zvýrazňuje také ambivalentnost. /…/ Divadelnost a ambivalence se 

stupňují /…/ zejména v noci. Tehdy se město stává přízračným prázdným 

jevištěm s beztvářnými nebo pitvořícími se tvářemi domů.“ (Hodrová 2006: 

311–312) Leppinův hrdina pozoruje cizí, tajemné a hrůzně oživené noční 

město: „Viděl, jak noc proměňuje všechny věci, takže mohou žít druhým a 

jiným životem nežli ve dne. Viděl, jak se ze střízlivých a holých náměstí 

stávají melancholické krajiny a z úzkých uliček vlhké hladomorny. Neklid 

zaháněl Severina až na nejzazší hranici předměstí, k nekonečným řadám 

fádních činžovních domů, a do páté čtvrti, v jejíchž nudně moderních 

ulicích zabloudil. Tu a tam se ve tmě zjevovaly zbytky trosek starého 

židovského města a klášter U milosrdných sunul svůj obrovitý trup proti 

blížícím se novostavbám.“ (Leppin 1992: 49)   

     V rámci podkapitoly o iniciaci jsem uvedla, že od 19. století se chodec 

vydává za zasvěcením po horizontální ose, mluvíme o „sestupech do temné 

noci“. Noční město je obrazem Severinovy existenciální úzkosti, cesta do 

hlubin nočních ulic je metaforou jeho noření se do vlastního nitra, v němž se 

shledává se svou temnou stránkou, se Stínem, neboť „temná noc duše a 

temná noc města jsou jedno“. (Hodrová 2006: 329) V duchu dekadentně-

novoromantického ladění díla není pro hrdinu spásy, čeká jej jen zatracení.  

   Noc je celá zahalená do tmy, je to specifická doba, která se na rozdíl od 

různých denních dob v podstatě nemění. Podle Hodrové je pro „noční“, 

fantastické město charakteristický jeden čas – „bezčasí“ či „všečasí“. 

Severinova muka se v noci cyklicky opakují, není z nich vybřednutí. 

„Nevěděl, jak dlouho už se vlastně takto toulá po nocích městem a vysedává 

v hostincích, které měly otevřeno až do rána. Cítil však, že se pohybuje 

v začarovaném kruhu jako zvíře, uvázané na řetězu.“ (Leppin 1992: 51)  

 

V.2.3. LOKÁLY  

     Při svých toulkách městem zabloudí Severin, mnohdy doprovázen 

Zdenkou, do (českých) hospůdek, kde vládne „rozvláčná bezstarostnost 

starých pánů.“ (ibid.: 24) Naprosto jiná atmosféra je ovšem vlastní nočním 
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podnikům, do nichž chodí sám. Dlouho chodil stále do stejných lokálů, ty 

ho však již omrzely. „Odcizeně a bez jakéhokoli očekávání seděl teď 

Severin v tomto světě, který mu připadal neskutečný a mechanický; ve 

špeluňkách, kde ošuntělé zbytky veselí hasnou ve vlastní tuposti, 

v kavárenských salónech, kde hosté vypadali jako číšníci a číšníci jako 

bonviváni. Musel se smát sám sobě, že zde chtěl někdy ukojit hlad své 

duše.“ (ibid.: 50)  

     Skutečné kouzlo má pro Severina, a nejen pro něj, až vinárna, kterou si 

otevřela Severinova bývalá milenka Karla. „Neočekávaný příliv hostů 

způsobil, že se Karlin lokál dostal do módy. Křiklavá veselost zde řádila 

celou noc až do rána, výskala, dupala a smála se z plna hrdla.“ (ibid.: 77) 

Množí se ovšem případy sebevražd bývalých návštěvníků tohoto lokálu. 

Šedá eminence baru, Nathan Meyer, chce podnik nazvat Pavouk, protože je 

to „dobré jméno, které bude lidi přitahovat.“ (ibid.: 90) A skutečně se 

„přede dveřmi /…/ tlačili lidé. Přicházeli jeden po druhém, jako komáři ke 

světlu – – –“ (ibid.: 90) S Meyerem je spojen motiv démoničnosti – nastražil 

na nenáviděné lidi past, a tou je právě jím řízený lokál, kterému propadne 

bez výjimky každý muž, ztráceje  tu svou duši. Je to tedy i případ 

Severinův. Faktem ovšem je, že unikátnost podniku tkví v jediné příčině a je 

jí žena. Vábničkou je Meyerem vybraná česká dívka Milada, působící 

jemným křehkým dojmem, a zároveň znalá všech možných neřestí. V tom 

spočívá její magie, kterou očarovává přítomné muže. O této femme fatale 

budu mluvit později.   

 

V.2.4. ANTIKVARIÁT  

     Topos antikvariátu či vetešnictví je v rámci fantastického města takřka 

závazný. V tomto románu nicméně nehraje tak důležitou roli samotné místo 

jako jeho majitel. Antikvariát i vetešnictví bývají velmi často spojeny 

s podivnou, někdy až bizarní postavou, a pochopitelně je jí většinou Žid. I 

v Leppinově případě je tomu tak. Žid Lazarus Kain má ve svém antikvariátu 

ještě doprovod – tím je havran Anton a dcera Zuzana. Lazarus je figura 

typicky oplzlá: „Díval se na služky, jak opírají pevná prsa o parapety oken 
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/…/ okukoval ošetřovatelky /…/ obdivoval jemné kotníky kolemjdoucích 

dívek. Měl už na krku skoro pět křížků, ale ženy přesto stále byly jeho 

nejmilejší vášní. /…/ opatroval nejeden drahocenný svazek pro znalce a pro 

své nejlepší zákazníky. Nebezpečné a nestydaté romány.“ (ibid.: 15– 16) 

Příznačně je u charakteru židovských obchodníků vyzdvihnuta také jejich 

lakota, tento povahový rys se shodně objevuje u antikvářů/vetešníků v 

Leppinově i Meyrinkově díle – oba nechtějí prodat své zboží: „Se 

zamilovanou něhou lpěl na těchto pokladech /…/, kterých se zbavoval jen 

nerad a za vysoké ceny. S upřímnou lítostí přihlížel, jak mizí v rukou 

kupujících, a bylo mu, jako by někdo odnášel z domu kus oblíbeného 

inventáře.“ (ibid.: 17) Jediné, na čem Lazarus lpí ještě více než na svých 

knihách, jsou jeho dva blízcí – Zuzana a havran. Obojí chce Severin starci 

vzít: havrana otráví a ze Zuzany učiní svou milenku. Dál se o ni nestará, i 

když Zuzana porodí mrtvé dítě. Lazarus z toho zešílí.   

 

V.3. MOTIVY  

V.3.1. ÚŘEDNÍK   

     Profese úředníka obnáší stereotypní, víceméně mechanickou práci a 

potažmo i životní styl. Paradoxně je ovšem velmi často v literárním 

kontextu ukazována její ambivalentní povaha. „Úředníci /…/ propadají 

šílenství, stávají se oběťmi svých fixních idejí, mění se v monstra. /…/ Zdá 

se, že existuje přímá souvislost mezi jejich povoláním, banálně stereotypním 

a «neromantickým», jejich neméně stereotypní existencí, životním 

koloběhem a monstrozitou.“ (Hodrová 1994: 172)  

     Severin pociťuje ve své úřednické práci hluboké nenaplnění, naprostou 

zbytečnost a marnost. „Od té doby, co dospěl a musel si sám vydělávat na 

živobytí, začaly kolem něj vyrůstat střízlivě chladné stěny, které mu 

zakrývaly obzor. Kamkoli pohlédl, všude jen fádní a tupá obyčejnost. Do 

kanceláře odcházel brzy ráno a domů se vracel v poledne; zbytek dne 

prospal. Připadal si jako někdo, kdo stojí s lopatou v jámě. Kope a nabírá, 

ale jemný, pohyblivý písek se neustále hrne dolů a zasypává jámu.“ (Leppin 

1992: 12) 
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     Svou práci vykonává Severin veskrze mechanicky, jako náměsíčník. 

Stav, ve kterém se v kanceláři nalézá, vlastně ani není bdělost, neboť tehdy 

v podstatě „nežije“ – ožívá v noci. V souvislosti s kancelářskou prací jsou 

užita tato spojení: „zničený úmornou prací“, „ošklivá kancelář“, „chlad 

místnosti“, „tupá jednotvárnost“, „protivná únava“ (ibid.: 9), „mlčenlivá, 

tupou kancelářskou prací zničená léta“ (ibid.: 80) atd.   

      A tak jediné, co Severinovi v kanceláři zbývá, je snít: „Severin vyprávěl 

Nikolausovi o svém srdci. Řekl mu všechno, na co myslel, když psal ráno 

v kanceláři čísla na šedý papír a nahé světlo žárovky se třpytilo ve vlhkém 

inkoustu.“ (ibid.: 37)  

     V úvodu jsem naznačila, že v Leppinově případě hrají mnohem 

významnější roli reálie, nyní chci podotknout, že ačkoli nelze ztotožňovat 

postavu románu s autorem, není bez zajímavosti okolnost, že i Leppin ve 

svém civilním životě pracoval jako úředník u pošty.  Přestože i zde dokonce 

získal zásluhy (Mazal 1992: 130), byly mu jako „nekorunovanému králi 

pražské bohémy“ jistě daleko cennější úspěchy, které získal na poli 

literatury.   

 

V.3.2. VLIV M ĚSTA NA SEVERINA   

     V obecné rovině jsem se zabývala vlivem místa na subjekt. Mluvila jsem 

o dvou variantách, kdy je buď město nahlíženo jako fantastické z pohledu 

hrdiny, anebo má nadpřirozený, fantastický vliv na individuum samo město. 

Leppinův román je ukázkou obojího. Severin je na město napojen jako 

citlivý chodec, který mu rozumí více než jiní. Je ovšem také citlivý na 

„volání města“ a podléhá mu. Severin je snílek, který se v noci nechává 

přitahovat městem a unášet  jím jako v tranzu. Město nad ním získává 

převahu, vábí ho do svých hlubin a on je jako loutka smýkán nočními 

ulicemi: „Také se stávalo, že uprostřed noci vstal a musel se obléknout. 

Nemohl vydržet v rozházené posteli a v nízkém a dlouhém pokoji, odkud se 

noc vzdalovala jen s váháním a kde byla ještě tma, zatímco venku na nebi se 

už objevovaly první paprsky. Často za sebou zavíral dveře o druhé nebo třetí 

hodině po půlnoci a tápal po černých schodech dolů na ulici. Město, které 



 67 

měl ze svých denních a večerních toulek křížem krážem prochozené, nad 

ním získávalo netušenou a strašnou moc a vytrhávalo jej z děsuplných snů a 

vtahovalo jej do svého klína. /…/ procházel /…/ kolem spících domů a třásl 

se zimou.“ (Leppin 1992: 48–49) Ocitli jsme se tedy znova u typicky 

pražského motivu loutky, bezvládné bytosti, s níž si fantastická Praha 

pohrává.  

     Severinův pocit prokletí je tu explicitně spojen s městem: „Severina 

mučil nevýslovný smutek. Nahlížel mezi stíny domů a viděl svou vlastní 

postavu, zahalenou hádankami lásky a smrti, štvanou neklidem ulicemi, kde 

z kamenné dlažby stoupaly vražedné myšlenky a zaslepovaly mu srdce.“ 

(ibid.: 62) Nebo: „Město, které znal, bylo jiné. – Jeho ulice ústily ve zmatek 

a neštěstí tam číhalo na každém prahu. Srdce v něm tlouklo mezi vlhkými, 

zrádnými zdmi, kolem osleplých oken se plížila noc a rdousila duše ve 

spánku. Satan nastražil své pasti všude, v chrámech i v domech záletnic. 

Jeho dech přebýval ve vražedných polibcích a vydával se na lup v rouše 

jeptišek –“ (ibid.: 117) 

     Důležitost města, rozuměj vnějšího prostoru (ulic), je v románu 

podtržena i tím, že se děj odehrává de facto téměř jen na ulicích (či 

v lokálech).  

 

V.3.3. MONSTRUM  

     Monstrozita je u Severina spojena s nitrem, s temnotami duše. Severin 

s chladností novoromantickému dekadentovi vlastní vstupuje do životů žen, 

ničí je a nevzrušen ponechává jejich osudu. O destruktivním Severinově 

vlivu na okolí je v románu explicitně řečeno: „Zuzanin osud byl Severinovi 

výstrahou, že jeho noha kráčí po zlých a neblahých cestách. Kdekoli prošla, 

zanechávala za sebou smutek a zkázu a v jejích stopách uvadala radost.“ 

(ibid.: 83)   

     S dekadentním laděním románu koresponduje Severinova neukojitelná 

touha po opravdovém prožitku. S touto pózou přistupuje ke všemu. O svou 

milenku Zuzanu se dál nezajímá, „neboť to tak vyhovovalo jeho zálibě 

v polovičatých a nedořešených zážitcích. Bál se, že se mu vzpomínka na 
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Židovku zevšední a ztratí svou dráždivost.“ (ibid.: 48) Ani mondénní 

společnost v ateliéru doktora Konráda nepřináší Severinovi uspokojení a 

pocit ukojení smyslů: „Severin žíznil více než kdy jindy po nějakém 

opravdovém životě, který by jej zasypal květy i hrůzou a dokázal by svým 

prudkým dechem rozehnat šeď každodennosti jako bouře. Doposud se 

musel spokojovat jen s náhražkami.“ (ibid.: 32)  

     Severina sžírá pocit nespokojenosti s vlastním životem v podstatě 

neustále: „Pod ním v údolí se prostíralo město. /…/ Na Severina padla 

hrůza. Myslel na tisíce těch, kteří tam dole bezradně tonuli v bezútěšném 

životě stejně jako on.“ (ibid.: 62) 

     Smyslové vzrušení je u Severina vždy jen chvilkové, dočasné. Proto se 

utíká do neskutečného světa knih, do světa svých snů a představ, protože jen 

ty splňují jeho extrémní požadavky. Tuto potřebu sdílí s antikvářem 

Lazarusem: „Vytušil, že tento muž trpí stejnou bolestí jako on sám, že 

churaví neukojitelnou touhou, uprchnuvší z přízemního a pošetilého života 

do světa starých knih.“ (ibid.: 18)   

     Situace se obrátí v momentě, kdy nalezne ženu, která jeho touhy splňuje 

a které se nemůže nabažit. Tehdy ovšem ztrácí svou identitu a naplno 

propadá svému Stínu. 

     Protože Severinovými smysly pohnou jen skutečně limitní situace a 

zážitky, rád se zabývá otázkou smrti: „Smrt. V ostrém zvuku té slabiky 

zaznívalo něco, co Severina vzrušovalo a přitahovalo víc než všechny 

ospalé výhody zajištěného života.“ (ibid.: 36) Myšlence smrti se věnuje 

přímo s chorobnou maniakálností. Nechá se svádět monstrózní částí své 

povahy a v duchu s dekadencí spjatého satanismu se opíjí myšlenkou 

vraždy. Otráví Lazarusova havrana a později se opět vrátí, tentokrát 

vybaven velkým kamenem: „Ruka, ve které křečovitě svíral polní kámen, se 

rozechvěla a krev mu ztuhla v žilách.  

     «Já přece nejsem vrah,» řekl nahlas a v tom okamžiku spatřil sebe sama 

v neviditelném zrcadle, znetvořeného neřestmi, kterými se dusil, a 

pokrytého vředy, v nichž bujely osudové události. «Ježíši!» vykřikl a jeho 

hlas mu prozradil, že přišel, aby zavraždil starého Kaina.“ (ibid.: 61) 
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V tomto zalíbení má Severin v románu také blížence, a to Nathana Meyera, 

muže, jenž je smrtí posedlý. „Severinovi naskočila husí kůže. Hleděl do 

šedých a lstivých Nathanových očí a bez dalšího vysvětlování náhle 

pochopil. Zachvátila jej hrůza z tohoto muže, který se vydával na lov duší, 

aniž si toho kdo všiml.“ (ibid.: 89) 

      

V.3.4. DEKADENTNÍ SPOLEČNOST  

     V rámci dekadence se objevují jistá klišé a schémata ve vyobrazení 

postav. Ryzí individualismus, touha po vypjatých dojmech, póza, záliba 

v morbidnosti a estétství, odpor k banální reálné existenci, to jsou i 

v Leppinově románu hlavní charakteristiky postav. Ukázkou dekadenta 

dovedeného ad absurdum je mondénní doktor Konrád, který si pronajme 

ateliér v luxusní čtvrti vybudované na bývalém Židovském Městě. „Doktor 

Konrád si zde za poslední zbytky svého kdysi značného jmění pronajal 

malířskou dílnu, která ve skutečnosti sloužila úplně jiným účelům. /…/ 

exotický vzhled a několik rámů v rohu, malířský stojan a portrétní studie 

/…/ měly předstírat nájemníkův zájem o umění. Ve skutečnosti se však 

doktor Konrád palety dávno ani nedotkl.“ (ibid.: 20) Individuum, které je 

schopno žít jen v určité póze, a nikoli v autentické podobě, které je 

obklopeno pozlátkovým obalem a chybí mu nadosobní rozměr, končí 

nevyhnutelně sebevraždou. „S onou bezcílnou nesmyslností, která vládla 

jeho životu, k němu přišla i smrt.“ (ibid.: 53) Doktor Konrád se zastřelil po 

prohýřené noci, kdy „utratil poslední zbytek svého majetku“. (ibid.: 53) 

S postavou doktora Konráda sbližuje Severina jeho denní neautentická 

stránka – peníze, které vydělá, lehkomyslně vydává v nočních podnicích, 

protože tady chce skutečný život dohnat.  

     Také další postavu románu, záhadného Nikolause, je možno zařadit po 

bok dekadentům. Jeho byt je učiněným kabinetem, laboratoří, sbírkou 

tajemným a okultních předmětů: „V ědělo se, že je boháč, že má velikou 

cennou knihovnu, stýká se s umělci a věnuje se okultismu. Ve svém 

elegantně a vkusně zařízeném bytě měl mnoho podivuhodných a 

neobyčejných věcí – bronzové sošky Buddhů se zkříženýma nohama, 
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mediální kresby v kovových rámech, skarabeje i magická zrcadla, portrét 

Blavatské a opravdovou zpovědnici.“ (ibid.: 34–35) Zde by bylo možno 

odkázat na sbírky Rudolfa II., které napovídaly mnohé o císařově niterné 

prázdnotě, o strachu, který z ní cítil a který se hromaděním předmětů snažil 

zaplašit. Není i toto příznak hrůzy z vyprázdněné religiozity? Vzhledem 

k tomu, že předlohou postavy Nikolause byl Gustav Meyrink, o jehož 

religiózní synkrezi není pochyb, můžeme konstatovat, že je tento motiv 

strachu zakomponován i zde. Meyrink byla postava v soudobé Praze 

skutečně podivuhodná, byl opředen pověstmi (spojenými také s tajemnými 

úmrtími kolem něj), kterým jeho účast v různých soudních přích jen 

nahrávala. Díky Leppinovi, který se s Meyrinkem přátelil, je veřejnosti 

vykreslena i Meyrinkova ne zcela typická domácnost – na jiném místě se 

dočteme o ještě záhadnějším pokladu, který Nikolaus střežil: „V pokoji 

mladého Nikolause byla zapuštěna do zdi malá skříňka, zdobená drahokamy 

a intarziemi. /…/ Uvnitř ležely červené pilulky opia, jedovatý prášek 

v miniaturních skleněných rourkách a indický chrámový hašiš v plochých 

lékárenských krabičkách, všechno pečlivě zabalené a poskládané.“ (ibid.: 

45) Právě Nikolaus tak podpoří v Severinovi jeho temnou stránku, daruje 

mu totiž čínský jed, kterým Severin otráví havrana.   

     Na okraj chci jen dodat, že si v románu Leppin pohrál s Meyrinkem 

nadvakrát. Jednak jej ztělesnil v postavě Nikolause a pak tu vystupuje již 

zmíněný Nathan Meyer, přičemž Meyer bylo Meyrinkovo původní jméno 

v době, kdy se v Praze živil jako bankéř. Zhruba od té doby, kdy se dal na 

spisovatelskou dráhu, začal používat jméno Meyrink. 

  

V.3.5. ŽENY  

     Pavel Eisner v útlé knížce nazvané Milenky mluví o nejednoznačném 

postoji německého a židovského etnika k českému národu, resp. o tom, jak 

je tento vztah reflektován v literatuře. Jde o odlišný přístup k českému muži 

a k české ženě. Definici takového vztahu nacházíme i v Leppinově románu: 

„Slovanská krev, vybuchující u mužů jejího národa v nenávisti a revoltách, 

zrodila v Zdence přemíru citů, před nimiž se nyní otevíraly všechny hráze.“ 
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(ibid.: 24) Chtěli-li bychom shrnout děj či myšlenku Leppinova románu, pak 

bychom asi řekli: německý muž magicky přitahován českými ženami. Téma 

ženy celému dílu dominuje. Severina vábí „ukolébávající a snivý půvab 

slovanských žen“. (ibid.: 102) 

     Se ženami a tělesností u Leppina souvisí také Severinův postoj ke 

katolictví. To je předvedeno jako záležitost ryze smyslová. Při vnímání 

religiózních předmětů pocítil Severin v dětství „první zanícení“ (ibid.: 69) a 

i nyní je spojena religiozita s erotičnem. Několikrát spatřil Severin tajemnou 

jeptišku, která mu připomíná tetu Reginu z dětství (majitelku právě oněch 

religiózních předmětů), a tak jej neznámá dráždí a vzrušuje. „Cestou domů 

většinou vstoupil do otevřených dveří nějakého kostela. Od onoho 

dopoledne na Malé Straně jej stále cosi nutilo, aby prodléval v temnotě 

postranních oltářů, kde ve výklencích spočívaly sochy s vážnými výrazy a 

v červených skleničkách hořelo věčné světlo.“ (ibid.: 81) Nakonec si 

Severin uvědomí, že vlastně stále hledá „jeptišku s hvězdnýma očima“. 

(ibid.: 82) Severinova milenka Milena měla prý sestru jeptišku Reginu a 

Severina obzvláště vzrušuje, když si na ni Milena při milostném aktu hraje. 

Žena skrz naskrz zkažená jako sestra jeptišky, nevěstka hrající si na jeptišku 

– tato polarizace vypovídá o Severinových extrémních touhách, o jeho 

nevědomém obrazu animy.     

     Severinovým životem v románu projde žen několik, „neboť z něj 

vycházela síla, která mu vháněla ženy do náruče a nutila je, aby líbaly jeho 

zavřená a mlčenlivá ústa.“ (ibid.: 32) Zdenka, Zuzana, Karla (s úsměvem 

Máří Magdalény)…, ty všechny vychází ze setkání se Severinem zničeny. 

Severinovy románky se střídají v rychlém sledu a význam jednotlivých žen 

pro Severina by se dal charakterizovat jedinou větou: „Byla pro něj 

roztomilá a pošetilá příhoda bez tíhy a osudovosti, která ho brzy přestala 

zajímat.“ (ibid.: 23) V tom tkví právě Severinovo prokletí – v „prázdnotě 

znuděného srdce“. (ibid.: 24)   

     Tu dokáže zaplnit právě až Milada, odlišující se od všech předchozích 

žen, ona femme fatale, které Severin cele propadne: „Od okamžiku, kdy se 

Milada stala jeho milenkou, přestal Severin počítat ubíhající čas. Dny mu 
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splývaly v jediném, všezaplavujícím, pestrém a planoucím opojení. /…/ cele 

se utápěl v ničím neomezované prostopášnosti své lásky.“ (ibid.: 96) Od 

Miladina zhoubného vlivu nedokáže Severina uchránit ani „andělská“ 

Zdenka. Femme fatale je hrdinovým Stínem, který je zkázonosný.  

     Protože je podle Daniely Hodrové také patrná vazba mezi femme 

fatale, městem a jeho nevědomím (Hodrová 2006: 208), nabízí se zde 

srovnání Prahy jako ďábelské femme fatale. V románu je v souvislosti 

s nočním městem doslova užita metafora „vtahovalo jej do svého klína“ 

(Leppin 1992: 48–49), která této domněnce nasvědčuje. Jako je v románu 

démonizován obraz ženství, je analogicky démonizované i město – noční 

město se mění v přízrak.  

     Protože jsem předeslala, že v případě Leppinova románu je patrná silná 

vazba na reálné pozadí, chci zde poznamenat, že ani ve skutečnosti 

nedokázal Leppin Prahu opustit, a to i přesto, že tak jeho kolegové téměř 

bez výjimky učinili a „i Leppin cítí, že by k dalšímu uměleckému vývoji 

potřeboval jiné klima, než to, ve kterém žije.“ (Mazal 1992: 128) Spoutala 

jej Praha jako femme fatale?  

  

V.3.6. OSVĚTLENÍ  

     Proměně města v přízrak významně napomáhá osvětlení, jehož důležitost 

je ostatně v románu náležitě vyzdvižena. Doslova staví vše do jiného světla. 

Banálně znějící „bez světla by nebylo stínu“ má pro nás význam spíše 

metaforický: „Běhal ulicemi a lucerny za ním táhly po dlažbě jeho štíhlý 

stín.“ (Leppin 1992: 88) Obrazně je vyjádřena Severinova rozdvojenost 

v nočním městě, Severin je tehdy stínem-Stínem. S motivem světla ovšem 

Leppin pracuje v různých rovinách. 

     Nápadně časté je spojení světel s metaforou očí – světla jako oči, která 

lépe a jinak vidí. „Malé lokomotivky prodavačů kaštanů stály 

s rozsvícenýma očima na kraji vozovky.“ (ibid.: 22), „Kolem projely žluté 

oči elektrické dráhy.“ (ibid.: 55–56), „Lampa u vchodu zírala jako oko.“ 

(ibid.: 90) Nebo: „Tu a tam ještě hořela světla a připomínala oči ospalého 

zvířete v dálce.“ (ibid.: 62) 
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       Světlo je tu dále uváděno do souvislosti se spásou. Je totiž spojeno s 

„andělskou“ Zdenkou, stále čekající na Severinův příchod. Světlo, linoucí se 

z jejího pokojíku na Staroměstském náměstí je tu jako symbol možné spásy. 

Ale pro Severina už záchrany není. 

     Světlo Zdenčiny lampičky totiž přebíjí „ohnivě rudá lampa“ (ibid.: 75) 

před Karlinou vinárnou, které avizuje naopak zkázu a jejíž světlo bodá do 

očí: „Radost ze života, rámusící uvnitř v rytmu valčíku, zatínala své drápy 

do osamělců a vtahovala je do světelného kruhu lampy.“ (ibid.: 77) O 

příměru ke komárům přitahovaných světlem jsem již mluvila. I tato lucerna 

je přirovnána k oku, které má schopnost vidět a pomáhat vidět jinak: 

„Obloukové světlo lampy kreslilo v temnotě uličky světelný kruh a 

ozařovalo obličeje příchozích ostře bílým svazkem paprsků. Na okamžik tak 

mohl Nathan zahlédnout duše lidí, kteří se přede dveřmi krátce zastavili, 

oslepeni prudkým světlem, a lampa ukázala jejich tváře hlouběji a 

nezastřeněji, nežli se jevily ve dne.“ (ibid.: 86)  

     Vůbec je spojeno město s motivem světla: „Rozzářila se před ním 

Ferdinandova třída a oslepilo jej světlo výloh.“ (ibid.: 14–15) Zcela patrné 

je to v momentě, kdy se Severin v krizi dostává za město: „Měsíc zmizel a 

nad poli se kupila tma. Severin běžel dál. Stále více se vzdaloval městu a 

obracel se zády k jeho kalným světlům.“ (ibid.: 105) Světla mohou i 

vyjadřovat náladu města: „Setmělo se. U nohou se mu rozprostírala Praha a 

její světla plakala.“ (ibid.: 117) Nebo ji tak nahlíží v duši plakající Severin?  

 

V.3.7. ROČNÍ OBDOBÍ  

     Už u Crawfordovy Pražské čarodějky jsem poznamenala, že počasí 

koresponduje s pocity hlavního hrdiny. V Leppinově románu je propojení 

ročních období a hrdinových duševních stavů naprosto čitelné.  

     Děj románu začíná na podzim, kdy v Severinově nitru začíná opět růst 

neklid a chystá se opustit Zdenku. V zimě Severinova temná stránka nabývá 

na intenzitě. Pak „puknou ledy“. V momentě, kdy Severin konečně pocítil 

ke Zdence lásku, „zazněl /…/ úder, hněvivý rachot, jako by se země 
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rozlomila na dva kusy. Na Vltavě začaly pukat ledy.“ (ibid.: 64) Přes léto se 

do Severinova zdrásaného nitra vrátil „mír“ a „zázračné ticho“. (ibid.: 67)  

     Následuje ovšem opět podzim, kdy Severin pochopí, že touží po jeptišce 

Regině, alias Miladě, a je mu jasné, že „idyla tohoto léta je pouhý klam. /…/ 

Stále v něm přebývaly temné síly, které tajně bujely a jako žíravé kyseliny 

rozleptávaly Severinovo nitro.“ (ibid.: 82–83) S podzimem je spjata i 

nenáviděná profese úředníka, k níž se po dovolené musí vrátit: „Temně a 

dýchavičně teď na Severina čekal podzim. Znovu se vrátila němá a 

bezvýrazná existence v kanceláři, kdy dny na sebe narážely jako zdi a 

v úzkých škvírách drtily jeho život. /…/ S mlhou, která teď zrána dopadala  

na ulici a zvěstovala konec léta, se k němu vracel neklid.“ (ibid.: 87–88) A 

tentokrát je to neklid, ze kterého už není úniku.   

 

V.4. SHRNUTÍ 

     Leppin bývá, společně s Meyrinkem, někdy označován za „trubadúra 

Prahy“, který vytváří „jakési pražské paradigma“. (Fialová-Fürstová 2000: 

95) Této charakteristice nezůstal nic dlužen ani v Severinově cestě do 

temnot. Ve srovnání s Crawfordem se soustřeďuje pouze na určitou výseč 

pražského mýtu, která souvisí se skutečnou situací Prahy a jejích obyvatel 

na přelomu století. Bohatý noční život, rozervané nitro hrdiny, ženy, to 

všechno jsou dost možná všeobecně užívané rekvizity dekadence, nicméně 

Leppin sem vnesl specificky pražský prvek mezaliance, přitažlivosti 

německého muže k české ženě. Téma ženy a hrůza z ní se u Leppina 

projektuje i do pojetí města. Obé přináší hrdinovi zkázu. Fantastično 

spočívá v démonizaci jak žen, tak města.  
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VI. GUSTAV MEYRINK: GOLEM 

VI.1. ÚVOD 

     Dospěla jsem k poslednímu románu, který má být předmětem analýzy. 

Román Golem Gustava Meyrinka se od dvou předchozích děl v určitém 

smyslu liší. Ve shodě s Meyrinkovým celoživotním zájmem o esoteriku, 

který je patrný téměř ve veškeré jeho tvorbě, je i jeho vrcholné dílo pojato 

enigmaticky. V tom smyslu můžeme číst Golema jako nevyčerpatelnou 

studnici hlubších významů, odkazujících na východní filozofie, 

staroegyptské náboženství, alchymii, tarot, kabalu atd. Těmito skrytými 

významy se detailně zabývá D.Ž. Bor v knize s příznačným názvem 

Bdělost, toť vše!  

     Zatímco jsem v rámci Crawfordova díla mluvila o synkrezi jednotlivých 

pražských specifik, je možno užít v Meyrinkově případě slova synkreze 

rovněž, nicméně v jiném smyslu. Do již existujícího literárního vzorce totiž 

Meyrink mnohem inovativněji vsazuje jiné, nové prvky, popř. dává tradiční 

do jiných souvislostí a tím posunuje jejich význam. Takovým zcela 

exotickým prvkem je např. motiv hermafrodita neboli bytosti spojující 

protikladné principy, a tím pádem bytosti nejvyšší. Tak vsadil z oblasti 

staroegyptského náboženství Meyrink do románu kult Osirise. Nalézáme 

zde také legendu o založení Prahy asijským bratrstvem, Meyrinkem užitou i 

jinde. Na druhou stranu jsou tu ovšem i „tradiční motivy“: výše jsem se 

zmínila, že motivy alchymie a kabaly zapustily v pražské literatuře kořeny 

již v době romantismu, který rád oživoval atmosféru magické rudolfínské 

Prahy. „Tradiční“ je i situování tajemného příběhu do „důležitých míst 

pražského iniciačního kontextu – do ghetta, chrámu svatého Víta, Zlaté 

uličky.“ (Hodrová 2006: 138) Také legenda o Golemovi byla zhruba od 

poloviny 19. století součástí pražské literární tradice. Nicméně Meyrinkovo 

pojetí nemá s oním tradičním v podstatě nic společného. Ačkoli Fialová-

Fürstová Meyrinka z expresionismu vyčleňuje, svědčí Golem přinejmenším 

o předjímání expresionistické poetiky. Identita individua se zde v souladu 

s expresionismem štěpí, Golem už není nezbedný pacholek, nýbrž dvojník 

hlavního hrdiny a město samo je vykresleno démonicky (doslova je 
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personifikováno v démona – Golema), což je v expresionismu taktéž 

obvyklé. Posun oproti „klasické“ verzi legendy o Golemovi je i ve 

ztotožnění Golema s Ahasverem, Věčným Židem. V této souvislosti je 

zajímavá okolnost vzniku názvu románu, neboť ten se měl původně 

jmenovat Věčný Žid, později jej Meyrink pozměnil na Kámen hlubiny a 

v konečné podobě už nesl název Golem. (Bor 2002: 167) Už tento fakt tedy 

dokládá Meyrinkův záměr zabývat se v románu postavou Věčného Žida. A 

do třetice provedl Meyrink, fascinovaný Východem, změnu i v podobě 

Golema – v jeho podání jde o muže s mongolskými rysy.   

     Meyrink si vytváří vlastní pojetí duchovního světa, pro které je 

charakteristický synkretický přístup a jehož zdrojem jsou především 

východní filozofie. Základní myšlenkou a zároveň nejvyšší metou 

Meyrinkova usilování je „sjednocení s vnitřním JÁ /…/, proměnit 

nevědomé já ve vnitřní JÁ, protože Bůh není nic jiného než vlastní nejvyšší 

JÁ ve všech stvořeních.“ (ibid: 8–9) Téma hledání já (problém identity) a 

hledání Já (touha po zasvěcení) je také  hlavní linií táhnoucí se v Golemovi 

jako červená nit spletí mnoha různých epizod.  

 

VI.2. TOPOGRAFIE  

     Ačkoli i v této analýze zachovám stejný postup, tj. rozdělení 

topografické a motivické části, musím zároveň podotknout, že v tomto 

případě jsme svědky specifické propojenosti obou oblastí. Jak správně 

postřehl Stephan Berg, který v rámci Meyrinkova Golema mluví o 

„prostorovém teroru“, tedy ničení subjektu prostorem (Berg 1991: 205), je 

prostorový charakter přisouzen v podstatě každé entitě neboli každou entitu 

můžeme pochopit vlastně jen skrze prostor. Golem není myslitelný bez 

ghetta. Je tu tak dovedeno do krajnosti ono propojení monstra a prostoru, o 

němž jsem mluvila v teoretické části. Výsostným příkladem zprostornění je 

Pernathova paměť. V souvislosti s ní je téměř vždy užito architektonických 

pojmů, explicitně se o paměti mluví jako o místu. „Zvláštní /…/ sen, že jsem 

uzavřen v domě s řadou pokojů, do nichž nemám přístup – znepokojující 

selhávání paměti ve věcech, které se týkaly mého mládí – to vše najednou 
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mělo své strašné vysvětlení: Byl jsem šílený, použili hypnózy a uzavřeli 

«místnost», která tvořila přechod k oněm komnatám mého mozku.“ 

(Meyrink 1993: 40) Jindy jde o místo „zazděné“, „oplocené“ anebo o 

„místnost bez dveří“. Protože hraje prostor důležitou roli v charakteristice 

postav v kontextu celého románu, lze konstatovat, že v Golemovi jsou 

postavy loutkami prostoru.   

      V souladu s požadavkem fantasticky pojatého prostoru zobrazuje 

Meyrink ve svém románu prostor jako svět, z nějž není úniku. Uzavřenost je 

ostatně zdůrazněna několikrát, topos vězení je všudypřítomný. „Meyrinkův 

Golem obsahuje trojí podobu vězení či lépe uzavřeného prostoru. První je 

zastoupen skutečným vězením, v němž se Pernath ocitá obviněn z vraždy. 

/…/ Další podobu uzavřeného prostoru představuje v románu místnost bez 

dveří (respektive s padacími dveřmi). /…/ Konečně pak je uzavřenost rysem 

celého prostoru, v němž se zjevuje Golem – ghetta. Ghetto a vlastně celá 

Praha, do níž se šíří rysy ghetta, se v románu začíná jevit jako prostor 

uzavřený a zakletý.“ (Hodrová 1997: 117–118) Z tohoto pohledu je tedy 

topos vězení zahrnut ve všech jednotlivých bodech, jimiž se nyní budu 

postupně zabývat.  

 

VI.2.1. GHETTO   

     Na úvod chci zmínit zajímavý fakt, který mj. potvrzuje domněnku o 

rozpjatosti toposu ghetta. O tom, že se ghettu nedá utéct, že je 

všudypřítomné, svědčí už název kapitoly, již ve většině tvoří právě jen 

popisy ghetta – „Praha“. Ghetto se stává celým městem, a to se stává 

univerzem. Tato zakletost souvisí i s časovou perspektivou: „V tomto domě 

bloudí osud v kruhu a vrátí se vždycky zpět k témuž bodu.“ (Meyrink 1993: 

38) Fantastický text si nárokuje jinou než lineární posloupnost a tak 

v Golemovi můžeme pozorovat na několika motivech cyklické opakování a 

zároveň jakési lpění na/v minulosti – není tu zmínky o technice a chaosu 

moderního města, všichni jsou nějakým způsobem propojení, všichni se 

znají.     
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     Zároveň chci podotknout, že kapitola nazvaná Praha, v níž mluvčí 

Pernath popisuje jen ghetto, je zajímavá i z toho důvodu, že Pernath stojí v 

průběhu celé kapitoly v průchodu, čímž jako by byl symbolicky naznačen 

stav, v němž se nachází.   

     Tak jako v žánru gotického románu, je i v Golemovi prostor nositelem 

děje, de facto je opět protihráčem postav. Nebezpečnost prostoru, resp. 

architektury je vyjádřena skrze oživení – jednak jsou domům přisouzeny 

atributy lidské: „Tam poloviční dům, celý nakřivo, s dozadu ubíhajícím 

čelem – a jiný vyčnívá jako špičák.“ (ibid.: 19–20), a jednak jsou 

zoomorfizovány – příznačně do podoby nebezpečných divokých šelem. 

„Prohlížel (jsem, A.Š.) si šeredné domy, které se tu před mýma očima krčily 

v dešti vedle sebe jako rozmrzelá stará zvířata. Jak hrozivě a zchátrale 

všechny vypadaly!“ (ibid.: 19) nebo: „Bylo mi, jako by na mě všechny 

domy shlížely potměšilými tvářemi plnými bezejmenné zloby – vrata: 

rozevřené černé tlamy, v nichž vyhnily jazyky, chřtány, které mohly 

každým okamžikem vyrazit pronikavý křik, tak pronikavý a nenávistný, že 

by nás musel poděsit až do hlouby duše.“ (ibid.: 28)   

     S expresionismem i gotickým románem má Meyrinkův Golem společný 

ten rys, že poměr mezi živým a neživým je tu jakoby obrácen, že ve 

skutečnosti domy určují charakter svých obyvatel a nikoli naopak: „Často se 

mi ve spánku zdávalo, že jsem potají naslouchal jejich přízračnému 

dohadování a dozvěděl se s ustrašeným údivem, že jsou ve skutečnosti 

tajnými pány ulice, že se mohou zbavit svého života a cítění a zase si je 

mohou vzít nazpátek, že je půjčují přes den obyvatelům ulice a za 

nadcházející noci je s lichvářským úrokem opět požadují.“ (ibid.: 20) Jistě 

ne náhodou tu Meyrink mluví o „lichvářském úroku“ – vždyť s Židy je 

lichva nerozlučně spjata. Zde jsou ovšem oněmi lichváři domy, tak jako jsou 

i v jiných případech určujícími činiteli.  

     Obraz démonického ghetta je v románu tematizován buďto abstraktně, 

ale zcela nezastřeně: „Je to nezachytitelný stín zločinu, který se dnem i nocí 

plíží těmito ulicemi a hledá své naplnění. Visí ve vzduchu.“ (ibid. 27–8), 

nebo je podán skrze popis jeho odpudivých detailů – viz „úzká, špinavá 
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Hampejská ulička“ (ibid.: 11), „ušmudlaný vzhled kamenných dlaždic“ 

(ibid.: 7) nebo „ulicí tekl žlutý potok špíny“. (ibid.: 19) –, nejde ovšem o 

naturalismus, nýbrž o rezonování hrůzné atmosféry ghetta a pocitu úzkosti 

jeho obyvatel. Démonickému vzhledu ghetta v Golemovi nahrává také fakt, 

že se děj (i když ne jeho vnější rámec) odehrává před asanací. Nikterak není 

na škodu, že sem Meyrink zakomponoval ony pasáže z překladů Dickense, 

nejde totiž o samotný prostor jako takový, nýbrž o vliv tohoto prostoru na 

individuum. A naposled je démonizace ghetta spojena s postavou Golema, 

jenž je vizualizací kolektivní duše ghetta.  

 

VI.2.2. MÍSTNOST BEZ DVEŘÍ  

     Dalším toposem, jenž je svého druhu vězením, je místnost bez dveří. Jde 

o topos hojně využívaný v  rámci gotického románu (zde figuruje ovšem 

spíše jako „nepřístupná komnata“). Stejně jako v tomto žánru nebyl 

labyrintický hrad ukrývající tajnou komoru pouhou architektonickou 

hříčkou, nýbrž obrazným vyjádřením duševních stavů (nebo lépe úzkosti) a 

komora pak symbolem nejvnitřnější lidské „komnaty“, je také 

v Meyrinkově případě tato podvojnost zachována. Místnost bez dveří je 

jednak sídlem Golema, což symbolizuje ono vytěsněné na kolektivní rovině, 

jednak je rovněž ve shodě s tendencí zprostorňování i psychických entit 

obrazem Pernathovy znepřístupněné paměti.  

     Na cestě za zasvěcením se Pernath, adept iniciace, dostal  vstupem do 

místnosti bez dveří do další, pokročilejší fáze. V souvislosti s Meyrinkovou 

posedlostí motivem prahu můžeme i místnost bez dveří chápat jako svého 

druhu práh – v okamžiku dosažení vstupu už byl buď překročen anebo je 

místnost samotná prahem. (Hodrová 2006: 279) Je to tedy ale zcela jistě 

„zastávka na trase k zasvěcení“, neboť v této místnosti spatří Pernath taktéž 

duchovně založenou Mirjam a ještě více k nadsmyslnu orientovaného 

Hillela.  

     V místnosti s padacími dveřmi spatří Pernath staré, ale povědomé 

předměty. Tarotové karty mu přinesou vzpomínku na dětství. Jde z nich 

smrtelný chlad, a tak se Pernath obleče do starých hadrů, které tu byly. 
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Zvláštní význam má především karta Pagát, jež představuje písmeno Alef – 

muž na kartě ukazuje levou rukou nahoru a pravou dolů (ve smyslu co je 

nahoře, je také dole a naopak). Jeho obličej se nápadně podobá Pernathovu a 

posléze z něj vyroste jeho dvojník. Tento výjev dostatečně svědčí o 

vlastnosti typické pro místnost bez dveří – jde totiž o výsostnou oblast 

nevědomí.      

  

VI.2.3. VĚZENÍ  

     Rysy vězení jsou vztaženy na veškerý prostor v románu, ale jak jsem již 

uvedla, objevuje se v Golemovi také skutečný topos vězení. Příznačně je 

budova vězení opět oživena, jako by pro ni vězeň Pernath byl jen dalším 

soustem: „Pak mě pohltila obrovská vrata, a za nimi ponurá místnost.“ 

(Meyrink 1993: 153) Daniela Hodrová uvádí domněnku, že v sobě tento 

prostor opět nese jistou dvojznačnost: „Ačkoli je zde toto místo vytvářeno 

pomocí motivů běžně přítomných v tomto prostředí (půlnoc, měsíc 

v úplňku, odbíjení hodin apod.), tyto motivy se zdají být jen světským 

převlekem vnitřního prostoru, jímž Pernath prochází k svému zasvěcení a 

identitě.“ (Hodrová 1997: 118) Tomu by ostatně nasvědčovala i skutečnost, 

že právě vězení je místem setkání s Neznámým, „putujícím“ – postava 

náměsíčníka Amadea Lapondera je totiž spíše než na tento vázána už na jiný 

svět. Je Pernathovi dalším článkem k pochopení tajemného. 

     V Leppinově případě jsem zmiňovala spojitost jeho díla s reáliemi, ale i 

u Meyrinka se dají takovéto souvislosti najít. Poté, co jeho bankéřská 

kariéra skončila krachem, začal se Meyrink živit jako spisovatel, což mu 

přineslo alespoň mírné zadostiučinění, protože v satirách si znelíbené 

pražské figurky bral často na paškál. Dokonce i v Golemovi takovou 

narážku nacházíme, v postavě nepříjemného policejního rady Otschina má 

být skryt skutečný policejní rada Wenzel Olič (Bor 2002: 41), který proti 

Meyrinkovi vystupoval v procesu podobně svévolně. 
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VI.2.4. ZLATÁ ULI ČKA 

     Právě Zlatá ulička je dobrou ukázkou Meyrinkova přístupu k pražské 

mytologii, který se vyznačuje slučováním tradičních obsahů s novými. 

Meyrink v rámci románu zmiňuje „starou“ legendu vážící se ke Zlaté uličce: 

„Byl jsem ve Zlaté uličce, kde ve středověku adepti alchymie žíhali kámen 

mudrců a otravovali jedem měsíční paprsky.“ (Meyrink 1993: 133) I když je 

Zlatá ulička tradiční součástí iniciačního kontextu Prahy, je v Meyrinkově 

podání ozvláštněna jednak zakomponováním legendy o založení Prahy a 

jednak vůbec pojetím zasvěcení. Také ve Zlaté uličce se objevuje motiv, 

v kontextu románu několikrát opakovaný, a sice motiv vězení nebo 

uzavřenosti: „Nevedla z ní jiná cesta než ta, kterou jsem přišel.“ (ibid.: 133) 

I tento východ má hrdina posléze problém najít.  

     Nepřekvapuje, že si Meyrink vybral jako místo poslední fáze zasvěcení 

právě Zlatou uličku, už proto, že jestliže má na zasvěcení hlavní podíl 

nevědomí, pak neskutečně miniaturní domky jsou na nevědomí jakoby 

nastavené. I další fakt svědčí o fantastickém charakteru Zlaté uličky. 

Fantastický bílý dům U Poslední lucerny, který se zjevuje jen za určitých 

okolností a jen nedělňátkům, je totiž zřejmě skrze historickou souvislost 

spojen s tajemstvím alchymie. V místě, kde se měl tento dům nacházet, stála 

ve skutečnosti latrína pro obyvatele domečků – latrína jako „zdroj primérní 

matérie alchymistů“. (Bor 2002: 181) Protože si byl Meyrink esoterických 

souvislostí poměrně velmi dobře vědom, je pochopitelné, že situoval 

Pernathovo zasvěcení právě na konec Zlaté uličky.  

     V souvislosti s tajemným domem Berg upozorňuje na krédo, které se 

vine celým románem (co je nahoře je také dole a naopak) a aplikuje jej i 

v tomto případě, neboť dům U Poslední lucerny podle něj splňuje 

charakteristiku spojení duchovního i materielního principu. (Berg 1991: 

230) Propojenost je demonstrována jednak na samotném domu, jednak je 

pak stejné místo místem zjevení hermafrodita.  

     Obohacení tématu legendární Zlaté uličky přináší i podivná pověst, která 

je vyprávěna opět v hospodě v kruhu přátel. Onen základní kámen, který 

zde položili Asijští bratři, má být totiž základem domu, v němž bude při 
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zániku světa bydlet hermafrodit. Do té doby ho ovšem hlídá Metuzalém, aby 

se jej nezmocnil Satan a nezplodil s ním syna Armilose.  

      

VI.2.5. BYT  

     Velice důležitým toposem se zdá být byt. Právě proto, že jde o 

nejprivátnější oblast jedince, je na něm demonstrována síla prostoru, onen 

„teror prostoru“. V momentě, kdy se objevuje ve vlastním bytě Neznámý, 

ztrácí hrdina pevnou půdu pod nohama a ocitá se ve stavu „připravenosti“ 

pro fantastický text – subjekt není schopen rozhodnout mezi snem a 

realitou. Takových momentů je ostatně v Golemovi mnoho. Na začátku 

románu přinese Pernathovi Neznámý knihu Ibbur, která vyvolá hlavnímu 

hrdinovi před očima bdělé vize. Strach nahání Pernathovi vlastní byt i 

později: „Sotva jsem překročil práh bytu, spadl ten úmysl ze mě – jako 

kdyby mi nějaké ruce servaly z těla plášť nebo něco takového. Ve vzduchu 

viselo napětí, které jsem si neuměl nijak vysvětlit, které tu ale přesto bylo 

jako něco hmatatelného. /…/ Vplížil se sem někdo během mé nepřítomnosti 

a schoval se tu? /…/ Sáhl jsem za záclony, otevřel skříň, nakoukl do ložnice: 

nikdo.“ (Meyrink 1993: 105) Strach jakoby se přenesl i na předměty v bytě: 

„Jsou pod stejným tlakem jako ty sám, cítil jsem. Netroufají si udělat 

sebemenší pohyb.“ (ibid.: 106) Tentokrát se zjeví Pernathovi šedá bytost se 

zrníčky.  

     V souladu s vyzněním prostoru v Meyrinkově románu je i byt tím, kdo 

určuje charakter postav. Obyvatelé ghetta jsou přízračné bytosti, potácející 

se v temnu, jež odráží temno jejich duše. Lidé a byty/domy žijí v soustrastné 

symbióze, což vychází najevo například v momentě náhlé nečekané radosti, 

kterou Pernath pocítí, když obdrží dopis od krásné Angeliny: „Co mi dnes 

bylo po šepotu temných koutů, po zlobných, úzkoprsých, rozmrzelých 

pohrůžkách, které z nich stále vycházely: «Nepustíme tě – jsi náš – 

nechceme, aby ses radoval – to by tak hrálo, radost tady v domě!» Jemný, 

otrávený prach, který se jindy ze všech těch chodeb a rohů kolem mne ovíjel 

svýma rdousícíma rukama, dnes couvl před živým dechem mých úst.“ 

(ibid.: 60)  
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VI.2.6. KAVÁRNY 

     K městské topografii neodmyslitelně patří i kavárny, lokály, hospody. 

V Meyrinkově díle je jich několik, a i když zdánlivě fungují jako místo 

odpočinku, zapomnění, což si alespoň myslí Pernathovi přátelé, kteří se jej 

tu všemožně snaží rozveselit vyprávěním různých historek a legend, Pernath 

už ani v nich nemůže najít skutečný azyl. Patrné je to už v prvním případě, 

kde je zobrazen salon Lojzíček, a to v duchu secesně dekadentním: „Scény 

přede mnou jsou fantastické jako opiové mámení“ (ibid.: 51), což v hrdinovi 

vyvolá pocit odporu: „Divoký hnus mi stáhne hrdlo.“ (ibid.: 52) Tehdy 

Pernath ztrácí vědomí.  

     Jak jsem podotkla, jsou hospody, kavárny často podnětem k vyprávění 

legend, a ty většinou Meyrink přejímá z pražské mytologie. Například Ve 

Starém Ungeltu hrdinové Cvach, Prokop, Vrieslander vypravují Pernathovi 

o zločinci Babinském. Rovněž legenda o bratrstvu vedeném ztroskotancem 

dr. Hulbertem, připomínající sociální utopii, je součástí pražské mytologie. 

Meyrink zde ovšem provedl změny jednak v samotném příběhu ubohého 

právníka, jednak se změna týká i zasazení příběhu do reálií. Meyrink totiž 

skloubil v Lojzíčkovi dvě pražské „legendární“ hospody, skutečně existující 

salon Lojzíček a „odpudivou židovskou kořalnu Batalión“. (Ripellino 1992: 

272) Ani v jednom případě nevystihuje Meyrinkův „Lojzíček“ skutečnou 

podobu hospod, i když představa o důlku ve stolu a připoutané lžíci je 

skutečně dojemná.  

     Naposled se hrdinovi, jehož identita je už naplněna jiným já, stane 

kavárna a především salon Lojzíček poutem k fantastickému zážitku, stopou 

v pátrání po zmizelé existenci.  

 

VI.2.7. VETEŠNICTVÍ  

     Pro židovské ghetto je topos vetešnictví více než typický a zrovna tak 

typický je pro fantastický text, ve vetešnictví je totiž zakonzervována 

minulost, neměnnost, mrtvolný klid: „Na zdi /…/ krámku visí den za dnem, 

rok po roce beze změny stále tytéž mrtvé, bezcenné věci. /…/ Počet těchto 
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předmětů se nikdy nezvětšuje ani nezmenšuje, a jestliže občas nějaký 

kolemjdoucí zůstal stát a přeptával se na cenu toho či onoho, zmocňovalo se 

vetešníka prudké vzrušení /…/, podrážděně vyrážel cosi nesrozumitelného, 

takže zákazníka přešla chuť dál se vyptávat a zastrašen pokračoval v cestě.“ 

(Meyrink 1993: 9) Z citátu je zřejmé, že se Aaron Wassertrum nápadně 

podobá antikváři z Leppinova románu. Ovšem Wassertrum není jen oplzlý, 

Wassertrum je v románu přímo ztělesněním ďábelskosti.  

     Jako jsem v analýze Golema konstatovala už několikrát, je také zde 

architektura/prostor v těsném sepětí s jeho obyvatelem. Wassertrum je tudíž 

popisovaný zase skrze prostor, ve kterém žije, tedy skrze vetešnictví: 

„Kdybyste jen jednou viděl jeho krám uvnitř, pane Pernathe, tak byste hned 

věděl, jak to vypadá v jeho duši.“ (ibid.: 126) 

     V motivické části se budu v jednom z bodů zabývat konkrétně motivem 

loutek v románu, zde jen podotknu, že hrůzný Wassertrum skrývá ve svém 

vetešnictví voskovou figurínu, jež mu připomíná ženu, kterou kdysi miloval.  

 

VI.2.8. CHRÁM SV. VÍTA  

     Meyrink pracuje i s touto typickou pražskou dominantou, přestože hraje 

chrám sv. Víta významnou roli v románu vlastně ex post – až na konci 

vnějšího rámce děje se totiž dozvídáme, že si tu vypravěč vyměnil klobouk 

s jistým Athanasiem Pernathem, jehož životem žije vypravěč ve vnitřním 

rámci díla. Mimo jiné je také „dóm“ místem setkání s Neznámou – ženou, 

která Pernathovi vnese trochu světla do vlastní minulosti. Tehdy se stane 

chrám sv. Víta také místem zjevení, Pernath tu spatří v soše mnicha náhle 

Charouska a posléze pochopí, že šlo o znamení, na koho se má v nouzi 

obrátit. Chrám sv.Víta je tak několikrát zapojen do kontextu fantastického 

textu.  

 

VI.2.9. KAMENNÝ MOST  

     Důležitou úlohu má v Golemovi také most – Kamenný most, dnes 

Karlův. A to proto, že je vzhledem k prolínání časových rovin jakýmsi 

orientačním bodem v čase. Tedy ani ne tak samotný most, jako jeho zřícení 
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po velké bouřce. Postava Pernatha toto komentuje slovy: „Jak dávno to 

mohlo být, co jsem šel po mostě, díval se na kamenné sochy – a teď ležel 

most, který přetrval staletí, v troskách. Skoro mi bylo líto, že už přes něj 

nebudu moci jít. I když jej znovu postaví, už to stejně nebude ten starý, 

tajemný kamenný most.“ (ibid.: 112) Vypravěč, jenž si uvědomuje, že není 

Pernath, se už ale dozvídá, že ke zřícení došlo před třiatřiceti lety.  

     Z věty „Dole se řeka plna nenávisti obořovala na pilíře mostu.“ (ibid.: 

60) je pak více než patrné, že temné zakletosti není u Meyrinka ušetřen 

žádný prostor.  

 

VI.3. MOTIVY 

VI.3.1. IDENTITA MLUV ČÍHO   

     Fantastickou rovinu textu zaštiťuje v postatě neustále přítomná nejistota 

a ambivalence ohledně identity mluvčího, jeho stav polosnu. 

Nejednoznačnost je v románu základním kamenem jakékoli promluvy. Už 

v první kapitole nazvané Spánek je čtenář znejistěn o „skutečnosti“ tohoto 

spánku. Hrdina reflektuje svůj stav takto: „Nespím a nebdím, a v polosnu se 

mísí v mé duši osobní zážitky s přečteným i slyšeným, jako se slévají 

proudy rozdílné barvou i průzračností. /…/ Občas se proberu z šera těchto 

polosnů /…/, abych zase znovu začal slepě tápat za svým mizejícím 

vědomím.“ (ibid.: 5–6) Hrdina, jehož sledujeme ve vnitřním rámci děje, se 

se změněnými stavy vědomí potýká neustále. Tím pádem je on i čtenář 

znejistěn, co se odehrává v jaké rovině – můžeme tak konstatovat, že 

v Meyrinkově případě byla základní vlastnost fantastických textů naplněna.   

     Jsme znejistěni ostatně i identitou mluvčího ve vnitřním rámci textu – je 

to Athanasius Pernath? I tato identita mluvčího se totiž v kapitole Den 

problematizuje – ve „spánku“ vzpomíná na výměnu klobouku, který mu 

padl a bylo v něm napsáno jméno Athanasius Pernath (právě klobouk je 

podle Berga v židovství symbolem lidské identity, takže je tak záměna 

identit vyjádřena i na symbolické rovině – Berg 1991: 211). Navíc si 

mluvčí-Pernath není vědom vlastní identity ani z hlediska její integrity. 

Ačkoli mluvíme většinou o integritě ve smyslu scelení osobnosti, přijetí 
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vlastního Stínu, v kontextu Meyrinkova románu bychom mohli mluvit o 

integritě spíše z hlediska paměti. Hrdina Pernath si totiž „díky“ hypnóze 

není vědom své minulosti, je pro něj „uzavřenou místností“. Přestože jej 

tento zákrok měl chránit před šílenstvím, brání mu tento blok v paměti 

v přijetí/scelení negativních stránek života.   

     Tato výpověď mluvčího se v románu ukazuje jako více než relevantní: 

„Svět kolem mi připadá jako začarovaný – snové poznání, jako bych občas 

žil na několika místech najednou.“ (ibid.: 204) Mluvčího bychom tak mohli 

chápat jako určitou schránku, jejíž obsah se proměňuje – jednak je jím 

Pernath, jednak jeho Stín, Golem – podle Hodrové je Golem v románu nejen 

zosobněným geniem loci ghetta, tedy kolektivním Stínem, nýbrž zastává 

také funkci Stínu osobního, tj. Pernatha (Hodrová 2006: 228) –, a naposled 

se v této schránce ocitá Ne-Pernath, který ovšem hledí na svého dvojníka 

Pernatha.    

     Do schránky Golema může Pernath vklouznout zvláštním způsobem 

vciťování se, napodobováním nebo opakováním jeho pohybů: „Je jako 

negativ, neviditelná dutá forma, poznal jsem, jejíž linie nemohu zachytit – 

do kterých musím sám vklouznout, chci-li si být vědom jejich tvaru a 

výrazu ve vlastním Já – –“ (Meyrink 1993: 18)  

     Hillel a Laponder mluví mimo jiné o dvojníkovi, tzv. habal garminovi, 

„dechu kostí“ (habal garmin, pojem z kabaly, je král a až bude korunován, 

přetrhne se lano, které je vázáno ke komínu rozumu). I ten se Pernathovi 

několikrát zjevuje: „K ránu pak stál u mého lůžka dvojník, stínovitý habal 

garmin, «dech kostí», o němž mluvil Hillel – a viděl jsem mu na očích: byl 

v mé moci, musel mi zodpovědět každou otázku o pozemských i 

nadzemských věcech, kdybych mu ji položil.“ (ibid.: 121–122)    

     Identita individua je tedy mnohonásobně rozštěpena, přičemž čtenář 

zůstává v pochybnostech kdo je mluvčím i v jakém stavu se právě nalézá. 

Užití ich-formy této nejistotě jen napomáhá.    
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VI.3.2. ZASVĚCENÍ   

     V úvodu k této analýze jsem uvedla, že se celým románem vine jednak 

téma hledání vlastní identity, a jednak touha po zasvěcení. Obě témata spolu 

blízce souvisí, což vysvětluje „duchovní vůdce“ Hillel Pernathovi: „Dvě 

stezky běží vedle sebe: cesta života a cesta smrti. Tys vzal knihu Ibbur a četl 

v ní. Tvoje duše je obtěžkána duchem života. /…/ Pozvolna, jak bude 

přicházet vědění, přijde i vzpomínka. Vědění a vzpomínka jsou totéž.“ 

(ibid.: 55) 

     Iniciační cesta hlavního hrdiny není přímočará, má několik „zastávek“. 

Tou první je místnost bez dveří, ke které se hrdina dostává skrze pražské 

podzemí, tudíž je tu symbolický „sestup do temnot“. Následně se 

v místnosti uskuteční setkání Pernatha s jeho dvojníkem, Golemem. 

V souvislosti s toposem vězení jsem mluvila o místu rozjímání, setkání 

sama se sebou, tudíž druhou „zastávkou“ je vězení, a konečně místem 

skutečného zasvěcení je Zlatá ulička, přesně jde o místo, kde nejdříve spatřil 

Pernath bílý dům U Poslední lucerny, a později tu Ne-Pernath spatří krásnou 

zahradu, jejíž bránu tvoří obraz hermafrodita na trůnu, za ním pak uvidí 

Pernatha a Mirjam. Mluvčí zažívá šok: „Je mi, jako bych se viděl v zrcadle, 

tak podobný je jeho obličej mé tváři.“ (ibid.: 206)    

     Iniciační tajemství je mottem celého románu, neustále připomínaným 

jednak na kartě viselce, jednak motivem hermafrodita, který je převzat 

z egyptského kultu boha Osirise. Splynutí mužského a ženského principu je 

„začátek nové cesty, která je věčná.“ (ibid.: 128)    

     Románové postavy jsou buď démonické (nebo přinejmenším velmi 

tělesně založeny), nebo je jejich podstata spíše/pouze duchovní. Ty druhé 

jsou pak předurčeny být adepty iniciace. V souvislosti s hodnocením 

charakteru Charouska Pernath konstatuje: „Byl to právě takový člověk jako 

Hillel, jako Mirjam, jako já sám; člověk, nad kterým získala nadvládu jeho 

vlastní duše – a která ho vedla divokými propastmi a roklinami života 

vzhůru k horským výšinám, kam nevkročila lidská noha.“ (ibid.: 172) Na 

druhou stranu musím podotknout, že v případě Pernatha jsou akcentovány 
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obě stránky, duchovní i fyzická, což se ve vykreslení povah v románu 

u žádné jiné postavy nevyskytuje.     

  

VI.3.3. GOLEM 

     Největší prostor je v románu věnován motivu Golema a tím pádem je u 

něj také nejpatrnější Meyrinkův posun. Stejně jako jsem konstatovala 

v případě Zlaté uličky, že je zachována tradiční legendární podstata a na ni 

se nabalují další asociace a legendy, je tomu tak i u Golema. V románu 

zazní tradovaná verze z úst vypravěče Cvacha: „Říká se, že počátek příběhu 

spadá tak do sedmnáctého století. Prý podle dnes už nezvěstných předpisů 

kabaly zhotovil tenkrát jakýsi rabín umělého člověka – takzvaného Golema 

– aby mu jako sluha pomáhal tahat zvony v synagóze a vykonával 

všelijakou hrubou práci.“ (ibid.: 32) Z tohoto stvoření nicméně nezbylo nic 

než „trpasličí hliněná figura, kterou dodnes ukazují ve Staronové synagóze.“ 

(ibid.: 33) V diskusi přátel padne také zmínka o schopnosti tohoto rabína 

vyvolat před císařem Rudolfem stíny zemřelých. Cvach rozhodně odmítne, 

že by přitom mohl rabín užít laternu magiku, neboť „císař Rudolf, který se 

takovými věcmi zabýval celý život, by přece takovýhle primitivní trik 

prokoukl na první pohled!“ (ibid.: 33) Obě legendy jsou součástí tradiční 

pražské mytologie, ale stojí za zmínku, že nikde v textu nepadne jméno 

rabiho Löwa, jemuž se stvoření Golema tradičně přičítá. Stále se mluví 

neurčitě o „rabínovi“. Vzhledem k tomu, že rabi Löw zemřel v roce 1609 

(Demetz 1998: 254), je také tradičně stvoření Golema časově řazeno do 

konce 16. století a nikoli až do 17. století.    

     Z tohoto citátu už jasně vysvítá, jak narouboval Meyrink nový obsah na 

starý: „Neznámý, jenž zde obchází, musí být obrazem fantazie či myšlenky, 

kterou onen středověký rabín nejdříve živou myslel, než ji mohl vtělit do 

hmoty, a ta se nyní vrací v pravidelných časových údobích – za stejné 

astrologické konstelace hvězd, pod nimiž byla stvořena – hnána touhou po 

zhmotnění.“ (Meyrink 1993: 36–37) Patrné z citátu také je, že Golem se 

objevuje periodicky, a jak jsem rozebírala již v teoretické části, jde o 

vlastnost pro existenci monstra téměř závaznou. Že se zjevuje Golem právě 
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po třiatřiceti letech, je dost možná další Meyrinkova synkreze, tentokrát 

s křesťanstvím (věk Kristův). Svým cyklickým zjevováním získal Golem 

rysy Věčného Žida, Ahasvera, a už v úvodu jsem zmínila, že právě podle 

této mýtické figury měl být román původně pojmenován.  

     Vícekrát jsem už také zmínila vazbu monstra na prostor. Podle Hodrové 

je příchodu/existenci monstra vydán napospas jakýkoli uzavřený prostor 

(Hodrová 1994: 172), a my můžeme jen konstatovat, že s touto domněnkou 

román zcela koresponduje, podmínka je tu splněna dokonce nadvakrát: 

zaprvé se Golem vyjevuje v uzavřeném ghettu, a pak je jeho příbytkem 

místnost bez dveří.  

     Na Golema stejně jako na individuum-mluvčího můžeme nahlížet jako 

na jakýsi obal, jehož výplň se v románu postupně mění, resp. v určitý 

moment se tematizuje jen daná konkrétní podoba, ale ve skutečnosti jsou 

tyto podoby jakoby prostupné. V prvé řadě Golem ztělesňuje 

všudypřítomnou atmosféru strachu, hrůzy a temna v ghettu, která se čas od 

času projeví nějakým zločinem: „Vždycky jednou za lidskou generaci 

proběhne židovským městem jako blesk jakási duchovní epidemie, 

zmocňuje se lidských duší za určitým účelem, který nám zůstává skryt, a 

jejím vlivem vznikají – něco jako fata morgána – obrysy charakteristické 

bytosti, která zde snad před staletími žila a žízní po uskutečnění a tvaru.“ 

(Meyrink 1993: 35) Jinak vyjádřeno totéž: „Neustálé hromadění oněch 

nikdy se neměnících myšlenek, které zde v ghettu otravují vzduch, musí 

vyvolat náhlé prudké vybití /…/ – duševní explozi, která vybičuje naše 

snové podvědomí na denní světlo, aby vytvořila /…/ přízrak, jenž by 

v tvářnosti, chůzi a chování, ve všem všudy, přesně vyjadřoval symbol duše 

davu.“ (ibid.: 35) V tomto smyslu je tedy Golem kolektivním Stínem. 

     Jeho další význam tkví ve funkci Stínu osobního. Dvojníkem Pernatha se 

stává jako „cizí člověk, bezvousý, se žlutým obličejem mongolského typu, 

oblečený do staromódních vybledlých šatů.“ (ibid.: 34) Proč má Golem tvář 

Mongola, bylo v práci naznačeno již několikrát – rovněž  Meyrink si byl 

zřejmě vědom skutečnosti, že Asiaté představují v evropském kulturním 

povědomí hrozbu. Jestliže Daniela Hodrová rekapituluje tento fakt slovy: 
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„«Evropský» Stín se promítá do Mongola, Asiata, Ahasvera (Věčného 

Žida), Golema.“ (Hodrová 2006: 352), pak Meyrink vlastně vytvořil 

v Golemovi synkretickou hrozbu non plus ultra.  

  

VI.3.4. ALCHYMIE, TAROT, KABALA 

     Protože je Golem často nazýván románem „tarotu a kabaly“ (Bor 2002: 

197), nemohu tyto oblasti  (společně s alchymií) nechat bez povšimnutí. Pro 

mou práci je podstatné, že se tato témata v románu vůbec vyskytují a že jsou 

zároveň v pražském kontextu tradiční (alespoň alchymie a kabala). 

Nedomnívám se ovšem, že „právě v nich je klíč /…/ ke Golemovi“ (ibid.: 

170), jak tvrdí ve své knize D. Ž. Bor, který motivy z těchto oblastí do 

hloubky rozpracovává. Na několika příkladech předvedu Meyrinkův způsob 

zacházení s alchymií, tarotem a kabalou a jejich zakomponování do díla.          

     Už první strana románu skýtá alchymické exemplum, a to v motivu 

mloka, který má být zašifrovaným alchymickým principem: „Mlok /…/ je 

jiným jménem pro salamandru, která se /…/ stala tajným hieroglyfem 

sluneční soli, sal-nitru. Salamandra bývá popisována a zpodobována 

s korunkou na hlavě; proto diplomatická řeč adeptů spjala slovo mlok 

(Molch) se semitskými Molek, Melek, Molech «král» a s podobným 

hebrejským Malach (Maleach) «sůl», tedy s nejdůležitějším ze tří 

alchymických principů.“ (ibid.: 171)  

     Alchymické principy jsou podle Bora zakódovány i do jmen hlavních 

hrdinů, odvozením etymologie jmen a vazbou na esoterické souvislosti pak 

dostává tuto konstelaci: Pernath – merkur, Hillel – síra, Mirjam – sůl. „Tyto 

tři osoby se v románu pohybují a postupně procházejí zvláštními událostmi 

podobně jako materie v alchymické nádobě.“ (ibid.: 177)  

     O posledním alchymickém příkladu, který chci zmínit, jsem mluvila už 

v souvislosti se Zlatou uličkou. Zasazení iniciačního aktu do míst, kde stála 

původně latrína, se zdá pochopitelné právě z hlediska alchymie, neboť ta 

vnímá výkaly jako „primérní matérii“.    

     Tarotové karty zrcadlí základní dějové situace a symbolizují hlavní krédo 

románu, a tím způsobem jsou umně vpleteny do románové struktury. První 
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karta hry, Pagát (představovaný písmenem Alef) je symbolickým 

vyjádřením souvztažnosti nespojeného, což je jinde v románu 

symbolizováno motivem hermafrodita. Karta Oběšence zase paralelizuje 

situaci, do níž se Pernath při pádu z hořícího domu (tváří v tvář místnosti 

bez dveří) dostává, tehdy se totiž ocitne přesně v poloze Oběšence. Hodrová 

dává mimo jiné do souvislosti „promlouvající“ tarotové karty a texty, 

v nichž hraje důležitou roli nevědomí města, což je v Golemovi zastoupeno 

obé. 

     O tarotu je v románu explicitně řečeno, že je v něm obsažena celá kabala, 

židovská mystická nauka. (Meyrink 1993: 83–84) O kabale mluví i 

Pernathovi přátelé, když si vyprávějí o Golemovi stvořeném rabínem podle 

„nezvěstných předpisů kabaly“. V samotném ději vnitřního rámce je kabala 

zakomponována mimo jiné skrze knihu Ibbur, již přibližuje vypravěč slovy: 

„Obtěžkání duše“. Bor komentuje jev „otěhotnění duší“ v souvislosti 

s kabalou, ale například Ripellino odporuje: „Nehledě na svou znalost 

teosofie a parapsychologie, má Meyrink sklon neprávem přisuzovat všechno 

nadsmyslové kabale, které přičítá mj. i vznik hry v taroky nebo autorství 

(pomyslné) knihy Ibbur.“ (Ripellino 1992: 181) Podstatnější nicméně je, že 

i tato kniha je „nastavena“ na hrdinovo nevědomí – Pernath díky ní zažívá 

fantastické stavy: „Kniha ke mně hovořila jako sen, jen mnohem jasněji a 

zřetelněji. A dotýkala se mého srdce jako otázka.“ (Meyrink 1993: 15) Od 

Hillela se pak Pernathovi dostane vysvětlení, že muž, který mu přinesl 

knihu, „znamená probuzení mrtvého prostřednictvím nejvnitřnějšího 

duchovního života. Každá věc na zemi není ničím než věčným symbolem, 

oděným v prach!“ (ibid.: 55) Skutečnou kabalistickou knihou je kniha Zohar 

(kniha lesku), o níž mluví Cvach s Hillelem.   

     Jmenovala jsem tu jen některé motivy spjaté s alchymií, tarotem a 

kabalou, nicméně v románu bychom jich po důkladném studiu esoteriky 

jistě našli mnohem více. Takové čtení Golema je samozřejmě také možné, 

nicméně z hlediska mého zadání je důležitější vyhledávání  příznačných 

pražských toposů a motivů. 
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VI.3.5. LOUTKY 

      Jedním z nejdůležitějších motivů je právě motiv loutek (našla jsem jej 

ostatně ve všech třech románech). V úvodu této analýzy jsem mluvila o 

postavách jako loutkách prostoru. Zde se pokusím dokázat, že tato 

domněnka má v textu náležité potvrzení.  

     Hlavní hrdina (vnitřního rámce) popisuje obyvatele ghetta těmito slovy: 

„A když si v duchu vybavuji ty podivné lidi, kteří /…/ bydlí jako stíny, jako 

tvorové – nezrození z matek –, kteří se ve svém myšlení a jednání zdají být 

složení z částic bez ladu a skladu, pak jsem víc než jindy nakloněn uvěřit, že 

takové sny v sobě skrývají temné pravdy, které mi v bdělém stavu doutnají 

v duši už jen jako dojmy z barvitých pohádek.“ (ibid.: 20)   

     V textu se zcela explicitně mluví o postavách jako obětech prostoru. Jako 

příklad nyní uvedu hlavní postavu, Pernatha: „Trudný, pochmurný život, 

ležící na tomto domě, ochromuje mou mysl.“ (ibid.: 10) Několikrát je 

v textu zmíněna absence radosti a naopak nestálý smutek obyvatel ghetta: 

„Smích – v těchto domech radostný smích? V celém ghettu nebydlí nikdo, 

kdo by se uměl radostně smát.“ (ibid.: 11)   

     Základní charakteristikou obyvatel je tedy jejich propojenost s ghettem, 

v podstatě jsou stejně jako monstrum-Golem ztělesněním démonické 

atmosféry: „I já jsem vyrostl v ghetu, i moje krev je prosycena onou 

atmosférou ďábelské lsti.“ (ibid.: 26) Takto promlouvá sám o sobě student 

Charousek, který nenávidí ďábelského Wassertruma, vetešníka, jenž „patří 

k těm, kteří vidí i skrz zeď.“ (ibid.: 22) Wassetrum vychoval k ďábelské 

nebezpečnosti i svého syna dr. Wassoryho, ale ten dovedl toto umění ještě 

do rafinovanější podoby (navenek lilium, uvnitř dravec). V románu se 

dozvídáme také o jeho symbióze s ghettem: „Jen ten, kdo všemi vlákny 

tkvěl v půdě ghetta s jeho nespočetnými, nepatrnými, a přesto 

nepřekonatelnými zdroji, kdo se v dětství naučil být na číhané jako pavouk a 

znal všechny lidi ve městě /…/ mohl celá léta páchat podobné ničemnosti.“ 

(ibid.: 26) Pavouk je charakteristickým symbolickým označením, užívaným 

s souvislosti s Židy poměrně často. Jak jsme viděli, ani Crawford tento 

příměr ve svém díle neopomněl zdůraznit.      
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     Ačkoli je v celém románu akcentována atmosféra nebezpečí ghetta, 

v němž se navždy uhnízdil zločin, na topografické rovině jsou vyvolávány 

představy domů jako divých šelem, je z tohoto citátu patrný protikladný, ale 

pro pražský kontext taktéž typický moment marnosti všeho konání: „Nikdo 

tyto lidi nevidí při práci, a přece jsou už časně zrána, od prvního záblesku 

jitra bdělí a čekají se zatajeným dechem – na oběť, která však stejně nikdy 

nepřijde. A jestli se opravdu občas zdá, že někdo vstoupil do jejich 

hájemství, někdo bezbranný, na němž by se mohli obohatit, tu je náhle 

přepadne ochromující strach, zaplaší je zpět do jejich koutů a přinutí je 

ustrašeně upustit od jakéhokoli záměru. Zdá se, že jim nikdo není dost 

slabý, aby si na něho troufli. /…/ Zdegenerované, bezzubé šelmy, jimž byla 

odňata síla i zbraň.“ (ibid.: 21) Jejich bezkrevnou, tupou existenci potvrzuje 

i tento citát:  „Stejně jako se Golem rázem změnil ve strnulou hliněnou 

sochu, jakmile mu byla z úst vyňata tajuplná slabika života, tak by také 

museli – zdálo se mi – všichni tito lidé padnout mrtvi v okamžiku, kdy by 

někdo vymazal v jejich mozku jakýsi nepatrný pojem, bezvýznamnou 

snahu; snad jen nějakou bezúčelnou zvyklost u jednoho, u druhého třeba jen 

otupělé čekání na cosi úplně neurčitého, beztvarého.“ (ibid.: 20) Zde je dán 

do souvislosti motiv umělého, automatického Golema a „živých“ obyvatel 

ghetta. Že by tedy nebyli o nic více živí?  

     A nakonec motiv loutek naprosto explicitně: profese Pernathových přátel 

jistě není náhodně vybraná, neboť jeden loutky vyřezává a druhý je 

majitelem loutkového divadla. Pernath o Cvachovi říká: „Bezděčně jsem 

v duchu srovnával jeho rysy s tvářemi loutek. /…/ Zvláštní, jak se jim starý 

muž podobal! /…/ Nemůže se od nich odpoutat, pochopil jsem.“ (ibid.: 33) I 

to je tedy konec konců potvrzením spojitosti motivu loutek a obyvatel 

ghetta.   

    

VI.3.6. ŽIDÉ  

     Jestliže jsem mluvila démoničnosti obyvatel židovského ghetta, pak je 

logické, že této démonizaci je podrobeno židovské etnikum. Hned na 

začátku vnitřního rámce románu je uvedena teorie o různých židovských 
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kmenech, které se navzájem nenávidí. „Tyto kmeny chovají k sobě 

navzájem skrytou ošklivost a odpor, který překračuje dokonce i hranice 

úzkého pokrevního příbuzenství – avšak dokážou jej udržet v tajnosti před 

vnějším světem, jako lidé, kteří střeží nebezpečné tajemství.“ (ibid.: 8)  

     Již zmíněný motiv pavouka, užitý tehdy ve spojitosti s osobou dr. 

Wassoryho, vystupuje i jako charakterizační metafora u postavy jeho otce, 

vetešníka Wassertruma: „Připadal mi jako pavouk, který cítí i nejjemnější 

záchvěv své sítě, jakkoli nezúčastněně se tváří.“ (ibid.: 9) Pavouk je 

v kontextu Meyrinkova románu skutečně výstižné přirovnání, neboť pro 

ghetto-fantastický svět je charakteristická neměnnost, mrtvolný klid, a 

přitom nebezpečnost.  

     Vzhledem k tomu, že jsou postavy v románu vykresleny víceméně 

černobíle, je zajímavým faktem přirovnání, které v románu zmíní 

Charousek: „Jestli je pravda, co tvrdí jedna prastará legenda v talmudu, že 

totiž ze dvanácti židovských kmenů je deset prokletých a dva svaté, pak 

ztělesňuje Hillel ty dva svaté a Wassertrum všech těch zbývajících deset.“ 

(ibid.: 96) Zrovna tak bychom mohli toto rozdělení aplikovat na protikladné 

ženské hrdinky. Rosina jako ztělesnění odporné smyslovosti a neřesti, a 

proti ní učiněná nevinnost, Mirjam. Černobílé charakteristice se vymyká 

jedině hlavní hrdina, adept zasvěcení.  

 

VI.4. SHRNUTÍ  

     Viděno z perspektivy Todorovovy, je Meyrinkův Golem textem ryze 

fantastickým. Identita mluvčího i jeho duševní stav je čtenáři vlastně 

v průběhu celého románu neznámou. Démonická atmosféra ghetta, 

fantastická záměna klobouků a v důsledku toho i identit, mizející Golem…, 

to vše podporuje vizi fantastické Prahy. Taková atmosféra zřejmě visela ve 

vzduchu, neboť jde o ladění korespondující s expresionismem. Podle 

Ripellina „vliv expresionismu na Meyrinka poznáváme v jeho zálibě 

v temnosvitu a mátohách, /…/ v zálibě ve dvojnících, a vůbec ve všem 

okultním.“ (Ripellino 1992: 180) Ono okultní v románu zastupuje mystická 

kabala, stejně jako egyptský kult boha Osirise nebo třeba alchymie. 



 95 

V Meyrinkově případě můžeme na rozdíl od Crawforda i Leppina mluvit o 

možnosti čtení románu na různých rovinách. Jako příklad zde uvedu analýzu 

románu od D. Ž. Bora a Barbary Spitzové. Zatímco Bor chápe jako hlavní 

postavy Pernatha, Hillela a Mirjam, kterým přisuzuje symbolický význam 

tří alchymických principů, říká Spitzová: „Dějovou kostru tvoří vztahy a 

jednání tří hlavních osob, Pernatha, Charouska a Wassertruma.“ (Spitzová 

1965: 44) Z tohoto odlišného přístupu k hlavním postavám jasně vyplývá i 

jiné čtení románu. Jestliže Bor privileguje v textu ono mystické a skryté, 

pak u Spitzové je patrný větší zájem o vnější dějovost.  

     Meyrinkův vklad do kadlubu mýtu o fantastické Praze spočívá v tom, že 

snoubí tradiční s novým, tím je posouvá dál, a možná tak vystihuje podstatu 

mýtu lépe než „zakonzervovaná“ legenda.   
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ZÁVĚR  

     Závěrem se pokusím shrnout výsledky provedených analýz.  

     Avizované „cizinectví“ se u každého z autorů projevilo jiným způsobem. 

Crawford jako skutečný cizinec, pouhopouhý návštěvník Prahy se městu 

takříkajíc nedostal pod kůži. Na rozdíl od jiného návštěvníka, Apollinaira, 

který se dal unášet impresí, nechal na sebe magičnost města bezděčně 

působit, přistupuje Crawford vědomě k Praze jako k a priori magickému 

městu, i s jeho s nezbytným inventářem. Už zasazení příběhu mluví samo za 

sebe, děj se odehrává pouze v rámci Starého Města. Fantastická Praha 

v Crawfordově podání nepůsobí „procítěně“, nýbrž dýchá na nás z románu 

určitá prvoplánovost. Vedle toho Leppin, „cizinec“, který je v Praze doma, 

obráží atmosféru magické Prahy daleko působivěji. Jeho „cizinectví“ je mu 

zdrojem oné jasnozřivosti, která je vlastní Němcům a Židům na přelomu 

století. (Ripellino 1992: 43) Vyhranění českého nacionalismu vedlo k pocitu 

jejich ohroženosti, domovské město získává rysy ambivalentnosti a 

nebezpečí. U Leppina se tento pocit projektuje do pojetí tématu ženy, které 

je zároveň ovšem propojeno s pojetím města, obojí je femme fatale. 

Ambivalentnost města je u Leppina podtržena navíc i tím faktem, že se děj 

románu rozpíná po celé Praze, takže se tím potvrzuje teoretický předpoklad 

Daniely Hodrové, která ambivalentnost města spojuje s heterogenním 

uspořádáním. Nebezpečnou démoničností disponuje ovšem také prostor 

v Meyrinkově díle, ačkoli jej omezil téměř výhradně na židovské ghetto. 

Meyrinkovo cizinectví je přitom poněkud zvláštního rázu. Akcentovala-li 

jsem u Lepinna jeho výlučnost skrze národnostní příslušnost (přestože se 

narodil i zemřel v Praze), pak u Meyrinka se k německému původu druží 

navíc ještě fakt, že pražská společnost jej nepřijala. Zde chci uvést například 

skutečnost, že byl nemanželským dítětem divadelní herečky a o otci se 

vedly dohady. Taktéž jeho záliba v okultnu vzbuzovala u maloměšťáků 

nelibost. Konečně jako poslední hřebíček do rakve Meyrinkova vztahu 

k Praze působily procesy vedené proti němu s nesmírnou zaujatostí, v nichž 

se cítil jako nevinná oběť. Všechny tyto okolnosti tedy nakonec přispěly 

k tomu, že Meyrink roku 1904 Prahu nadobro opustil a předobraz k románu 
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Golem už mu poskytly pouze vzpomínky na Prahu. Bor cituje výmluvné 

vyznání z Valpuržiny noci: „Není na světě město, kterému bychom tak rádi 

ukázali záda, když v něm bydlíme, jako Praha, ale není také žádné jiné, po 

němž se nám tolik stýská, sotva jsme je opustili.“ (Bor 2002: 18) Všechna 

tato fakta jsem tu uvedla jen proto, že jsem díky nim chtěla demonstrovat 

Meyrinkův ambivalentní postoj k Praze. Na rozdíl od Leppina se dokázal ze 

spárů Prahy vymanit.    

     Můžeme konstatovat, že se určité toposy a motivy objevují, i když třeba 

v různých podobách, ve všech třech dílech. Nejprve se budu věnovat 

toposům. Přestože jsem uvedla, že u Leppina se román odehrává v rámci 

celé Prahy, hraje tu také nezanedbatelnou roli „stará Praha“, kam Severin 

v noci mnohdy zabloudí, mezi chladné domy, jež tu vyrostly na místě 

židovského ghetta. Crawford, který se omezuje jen na Staré Město a 

židovskou čtvrť, si odtud do svého díla odnáší skutečně jen ty 

„nejkřiklavější“ objekty (dům U Zlaté studně, dům U Černé Matky Boží, 

Týnský chrám, ghetto, Starý židovský hřbitov), což mu mělo jaksi 

automaticky napomáhat při vytváření magické atmosféry Prahy. Zasazení 

románu do a priori magického kontextu (ghetto, Zlatá ulička, chrám sv. 

Víta) bychom mohli vytknout i Meyrinkovi, kdyby ten ovšem nepřistupoval 

k legendárním místům jako k otevřenému textu. Tím pádem se podstatě 

mýtu fantastické Prahy přiblížil daleko blíže.  

     Z výše řečeného je patrné, že v Severinově cestě do temnot figuruje 

ghetto už jako zbořené. Román vydal Leppin v roce 1914 a tak židovský 

element v díle nepředstavuje už samo ghetto (tedy židovská komunita), ale 

jednotliví Židé, lépe řečeno postava antikváře Lazaruse Kaina a jeho dcery 

Zuzany. Crawford v románu mluví o špinavém ghettu, ale víceméně jej také 

redukuje – jednak na profil Židů, a jednak na topos židovského hřbitova, 

jenž se mu hodí jako kulisa pro Únorniny hypnotické čáry, ostatně jako 

kulisa je pojímána v rámci románu celá Praha. Nejvíce exponované je 

ghetto v Meyrinkově Golemovi. Jeho obraz je podán skrze charakteristiku 

architektury, obyvatel ghetta a jejich mentality, a především skrze Golema – 

personifikované ghetto. Golem ztělesňuje nevědomou, temnou stránku 
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kolektivní duše ghetta. Ghetto je tak u Meyrinka podáno v nejkomplexnější 

podobě.  

     Všichni tři autoři zakomponovali do svých románů topos kostela či 

chrámu. Jde o důležitý topos, který napomáhá rozvíjet dějovou stránku na 

základě nečekaných setkání, jak je tomu v Crawfordově i Meyrinkově 

případě. U Crawforda je význam Týnského chrámu vyzdvižen už tím, že jde 

o místo expozice. Právě zde spatří Poutník milovanou Beatrici, což je 

podnětem k jejímu sledování atd. Kostel je Crawfordovi zároveň místem 

tajemným a hrůzyplným, které se hodí jako kulisa (u Crawforda velmi 

podstatné slovo) temných bezbožných kousků, které chce Únorna provést. 

Meyrink setkání Pernatha s neznámou Angelinou zasazuje do chrámu sv. 

Víta, a rovněž podivuhodný jev (náhlé zjevení Charouska) se odehrává 

právě zde. Nejfantastičtějším jevem, jenž se stane v chrámu sv. Víta je ale 

bezesporu výměna klobouků, která s sebou nese výměnu identit jejich 

nositelů, z toho pohledu se jeví chrám sv. Víta v románu jako místo klíčové. 

Leppin, jako autor textu novoromanticky dekadentního, pojímá kostel ne 

v jeho duchovní dimenzi, nýbrž exponuje v něm to, co působí na hrdinovy 

smysly. Religiozita je Severinovi zdrojem smyslového vytržení.  

     Zatímco Crawfordova starobylá Praha nemá o kavárnách ani potuchy, 

nanejvýš se mluví o hostincích a hotelech, je u Meyrinka a hlavně u Leppina 

topos kaváren a lokálů velmi podstatný. V Meyrinkově románu jsou lokály 

především místem vyprávění historek, které „oživují «noční tvář města» a 

vtiskují mu démonický ráz.“ (Bor 2002: 178) Podle Berga jsou místem, kde 

si má rozbolavělé srdce hlavního hrdiny ulevit, ale protože už jsou zároveň 

součástí všepohlcujícího prostoru, nenalézá Pernath ani zde klid. Leppinův 

hrdina naproti tomu ožívá právě v nočních lokálech, kde hledá 

dobrodružství a kde se snaží svůj promarňovaný život úředníka dohnat. 

Lokály, noční život a vůbec noční město patří k Severinově temné stránce, 

k jeho Stínu. V nočním lokálu (nazvaném Pavouk) pak Severin zcela svému 

Stínu propadne.  

     Topos vetešnictví sice jako takový není u Crawforda zastoupen, nicméně 

jako na vetešnictví svého druhu můžeme pohlížet i na Kyjorkovu bizarní 
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sbírku. Nalézají se v ní především lidské mumie, lebky a vůbec vše, co 

s prodloužením života souvisí. Podivínská kolekce tu odráží bizarnost svého 

majitele stejně, jako je tomu u Meyrinka, který přirovnává interiér 

Wassertrumova vetešnictví k jeho duši. A do třetice, v antikvariátu Lazaruse 

Kaina se skví jisté vzácné knihy, jichž se majitel nechce vzdát. Jsou to 

nestydaté romány, které zrcadlí Lazarusovu zálibu v nemravnostech a 

oplzlostech.  

     Z roviny topografické je tento výčet shodných míst úplný. Samozřejmě 

nacházíme v každém konkrétním díle také místa, která se v jiných případech 

nevyskytují (např. Zlatá ulička v Golemovi), nicméně zde jsem se pokusila 

shrnout ono typické, to, co je v kontextu fantastické Prahy tradičně 

zobrazováno. 

     Stejným způsobem proto budu přistupovat i k rovině motivické. Na 

základě všech tří analýz jsem vysledovala, že se tu určité motivy opakují, 

respektive lze použít určitého zobecnění a konkrétní zpodobení pak 

v románu najít. Takto zobecněným motivem je monstrum. V prvním 

případě, Pražské čarodějce, sehrál úlohu monstra ďábelský Kyjork Arabian, 

který chce zcela nelidsky odporovat přírodním zákonům a získat pro sebe 

nesmrtelnost. Nakonec tento orientální skřet, který chtěl kupčit s dušemi, 

zmizí za hrozivého skřehotu z povrchu zemského. V Leppinově románu je 

podoba monstra poněkud sofistikovanější, monstrem je tu totiž – tak, jak je 

pro 20. století příznačné – sám hlavní hrdina Severin. Lépe řečeno 

monstrem je jeho stínová stránka světáka, která se prosazuje vždycky za 

tmy, kdy se ze Severina stává přízrak, jenž se leká světla. Severinova 

monstrozita souvisí s jeho duševními hlubinami, které objevuje, a kterých se 

děsí, ale zároveň jim propadá. Když si uvědomí, že za Lazarusem jde jen 

proto, že jej chce vlastně zabít, leká se sám sebe. V souladu 

s novoromanticky dekadentním laděním vyznívá konec románu pro 

Severina jako definitivní zatracení, ať už jde o jeho vztah k druhým 

(přichází návštěvníky Pavouka zabít bombou), nebo o jeho vztah k sobě 

samému (upustí od myšlenky zabíjet, protože vyhrál Miladu – svou femme 

fatale v losu –, a padá jí k nohám). Meyrinkovo zpodobení monstra 
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v románu je naproti tomu několikanásobné. Zaprvé tu chci jmenovat 

postavu Aarona Wassertruma, jehož charakteristika dosahuje až určitých 

ďábelských rysů. V tomto případě bychom možná mohli najít podobnost 

mezi ním a Crawfordovým Kyjorkem. Nicméně monstrem, jenž je pro 

fantastický text přece jen charakterističtější, je  Golem. Golem ovšem 

zastupuje dvě monstra, resp. má dvojí funkci. První je pojetí Golema jako 

ztělesnění genia loci ghetta, jako stínové stránky kolektivní duše ghetta. 

Monstrózní je tedy sama atmosféra ghetta. Druhou funkcí Golema v románu 

je jeho role Stínu hlavního hrdiny Pernatha. Meyrink obdařil své monstrum 

mongolskými rysy, čímž umocnil ohrožení, které vyzařuje. Zároveň se 

objevuje vždy po třiatřiceti letech, tedy periodicky, což je pro existenci 

monstra velmi důležitý fakt. Jak patrno, vypořádal se každý z autorů 

s motivem monstra po svém, přičemž ovšem pozorujeme u Leppina a 

Meyrinka ono zniternění monstra, monstrem se stává individuum samo. 

Crawfordův skřet byl totiž od prvních stránek vykreslen naprosto 

„nelidsky“, jako učiněné monstrum, s nímž se není možné ztotožnit.   

     Zvláštní shoda panuje u všech tří autorů v tom, že v širším slova smyslu 

loutky jsou vždy v románech přítomny. Začnu nejranějším dílem, Pražskou 

čarodějkou. Zde jsou jako loutky svého druhu vypodobněni už sami 

obyvatelé Prahy, jsou to mátohy, které nemluví, po ulicích jen rychle, jako 

by horečně prchají. Také Kyjorkův byt, vlastně spíše kabinet disponuje 

přehršlí „loutek“. A nakonec loutky dělá ze svých „pacientů“ i Únorna, když 

je zhypnotizuje a tím jim vnutí svou vůli. V Severinově cestě do temnot je 

loutkou sám Severin, a protože jsem uvedla, že femme fatale se v románu 

stává jak Milada, tak Praha, je Severin loutkou také nadvakrát – smýká jím 

město se svými nočními ulicemi, ale plnou moc nad ním drží i Milada, která 

jej mučí natolik, že není schopen udržovat svůj život v dosavadním rytmu, 

doslova žije jen pro ni a je její loutkou. Loutky v Golemovi jsou velmi 

exponovaným motivem, proplétajícím se celým dílem. Předně Golem sám je 

v jedné rovině hliněnou loutkou, která vězí ve Staronové synagoze. 

Loutkami jsou (stejně jako u Crawforda) i obyvatelé ghetta, a to loutkami 

prostoru, neboť jsou jen skrze něj definovatelní (domy tu určují charakter 
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svých pánů). Loutkou je tím pádem i Pernath, ovšem ten navíc zažívá oproti 

ostatním také jiné zloutkovatění – když se vtělí do kůže Golema, jeho ruce 

už jej neposlouchají, rád by křičel, ale nemůže… Loutky jsou spojeny i 

s Pernathovými přáteli, jeden je vyřezává, druhý s nimi hraje divadlo. Pro 

pražský mýtus je motiv loutek příznačný, ať už sem spadají různé figurky, 

sošky, mumie nebo ve 20. století čím dál častěji individua samotná. 

     Fantastická Praha je mnohdy nahlížena jako město, které svou magií 

poutá a nechce pustit.  Proto nepřekvapuje, že se hojně vyskytuje motiv 

vězení. U Crawforda nemůžeme sice použít zrovna slova vězení, nicméně 

velice často tu figuruje slovo, které rovněž asociuje stísněnost, temnost, a 

sice hrob. Crawford užívá při popisech Prahy motivu hrobu anebo jeho 

atributů (černota, chlad, studenost) téměř neustále na podporu vytvoření 

vize začarované temné Prahy. V Leppinově díle je hrdinovi vězením opět 

město, a i když se z něj pokusí utéct (kamsi do polí), vrací se posléze zpět, 

stejně jako se vrací za Milenou, jež jej spoutala pouty osudové vášně. U 

Meyrinka se i s tímto motivem setkáme ve více dimenzích, jak je pro něj 

typické. Vězením je ghetto (a tedy celý svět), vězením je místnost bez dveří, 

z níž se nemůže Pernath dostat a jež je zároveň uzavřenou částí jeho paměti, 

vězením je naposled vězení samo, v němž se Pernath ocitne pro podezření z 

vraždy. V posledním případě se ovšem skrývá také jistá dvojznačnost, neboť 

topos vězení je dost možná metaforou Pernathova vnitřního rozjímání před 

konečnou fází iniciace. Pevným poutem se Praha stala samotným autorům, 

ať už ji dokázali opustit či nikoliv, protože i na případě Meyrinkově je vidět, 

že si „starou Prahu“ stále nosil ve svých vzpomínkách.   

     Posledním společným motivem, který chci zmínit a který má na tvorbě 

mytologie Prahy nezanedbatelný podíl, jsou Židé. V magičnosti Prahy 

sehrála významnou roli její multinacionalita, přičemž Židé „odjakživa“ 

separovaní v ghettu, v němž se životní podmínky na konci 19. století už 

staly nesnesitelné, působili v kontextu dominující křesťanské tradice stále 

poněkud exotickým dojmem. Zároveň je ovšem s 19. stoletím spjat i 

moderní nacionalismus, což v důsledku znamenalo užívání jistých klišé 

v souvislosti s židovským etnikem. Těm naprosto podlehl ve svém díle 
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Crawford, který v pasážích, kde Židy popisuje, povoluje uzdu 

antisemitským představám o šelmách, dravcích, pavoucích atd. Zejména 

motiv pavouka se objevuje při popisech Židů velmi často. Nacházíme jej i u 

Meyrinka, kde je užit jako metafora obyvatel ghetta, kteří jsou stále na 

číhané, čekajíce na svou oběť, jež padne do jejich tenat. U Meyrinka jsou 

pouze dvě židovské postavy veskrze kladné, a to Hillel a jeho dcera Mirjam, 

kteří jsou bytostmi ryze duchovními. Proti nim ovšem stojí ďábelský 

Wassertrum, necudná Rosina atd. Časté je propojení Židů s toposem 

vetešnictví, nebo například antikvariátu, jako je tomu u Leppina. Ten 

ukazuje Žida Lazaruse Kaina jako chlípného lakomce. Svým způsobem se 

tedy negativní obraz Židů promítl do všech tří děl.    

     Jmenovala jsem tedy společné toposy i motivy, které jsou tradičně 

vnímány jako typicky pražské a které se zároveň objevují u všech třech 

autorů. Už v samotných analýzách jsem konstatovala to, co patrně vysvítá i 

z tohoto shrnutí v závěru. Jestliže Crawford přejímá určitý kadlub pražských 

motivů, jež pak dosazuje do své Pražské čarodějky, působí toto zpracování 

poněkud jednostrunně. Vedle toho Leppin se soustřeďuje na své obsedantní 

téma ženy, jež propojuje s toposem města, a vystihuje atmosféru fantastické 

Prahy mnohem působivěji. Meyrink stejně jako Crawford vědomě navazuje 

na tradiční motivy i toposy, ale o jednostrunnosti nemůže být řeč, neboť v 

Meyrinkově Golemovi nacházíme motivy a toposy většinou rozpracované 

v několika dimenzích.  

 



RÉSUMÉ 

     Tématem této diplomové práce je zpodobení fantastické Prahy 

v románech F. M. Crawforda, P. Leppina a G. Meyrinka. Práce reflektuje, 

jak se s tímto fenoménem jednotliví autoři vypořádali: jaké dílčí motivy a 

toposy z pražského mýtu akcentovali a nakolik jej přejímali, popř. byli sami 

tvůrci tohoto mýtu.  

     První část práce je zaměřena na fantastický prostor v obecné rovině, 

přičemž za výchozí předpoklad takového prostoru je považována jeho 

ambivalentnost. Hrdina fantastického textu a potažmo i čtenář zažívají pocit 

nejistoty a nerozhodnosti mezi skutečným a neskutečným světem. 

Fantastické místo a hrdina jsou ve zvláštním propojení, v němž mohou být 

aktivním činitelem obě dvě strany. Buď vtiskuje fantastický prostor svou 

„nereálnou“ tvář individuu, anebo se naopak konstituuje skrze jinak 

nastavené vnímání hrdiny. První případ se vyskytuje zejména v žánru 

gotického románu, druhý například v psychologicky laděné próze.   

     S fantastickým prostorem úzce souvisí i přítomnost monstra v textu. 

Jedním z možných typů monstra je dvojník a ten zase vystupuje často jako 

hrdinův Stín. Se Stínem se setkáváme jak Leppinově románu, tak 

v Meyrinkově Golemovi. Na konci první části je pak zařazeno pojednání o 

gotickém románu, který historicky stojí na určitém předělu ve vnímání 

světa. Na přelomu osvícenství a romantismu totiž literatura reflektuje 

proměnu v nazírání světa, mizí svět s jasně danými strukturami a objevuje 

se ten, kde hrdina naráží na klamající dvojznačnost. Nicméně o gotickém 

románu není v práci pojednáno jen kvůli jeho historicky významné roli 

v kontextu fantastické literatury, nýbrž i proto, že jsou rysy tohoto žánru 

přítomny v Crawfordově Pražské čarodějce a Meyrinkově Golemovi. 

     Ve druhé části už se fantastický prostor zužuje na samotné město. Jednak 

je poukázáno na možné způsoby zpodobení města v literatuře, jednak jsou 

v kapitole tematizovány jeho typické rysy (jako např. antiidyličnost). Město 

v literatuře s sebou nese i jistý topografický a motivický rejstřík. Do typicky 

městské topografie lze zařadit např. byt, lokál, chrám nebo vetešnictví. 



Zároveň vystupují v „urbánních textech“ i charakteristické postavy, jako 

např. prostitutka (femme fatale), vetešník či úředník.  

     Druhá část se také zabývá spojením „mýtus města“, který chápe jako 

určitý komplex vnějších i vnitřních faktorů, přičemž těmi prvními se míní 

relativně „objektivní“ danosti města, jako je jeho historie, architektura či 

přírodní dispozice, zatímco vnitřní faktory charakterizuje vztah mezi 

městem a jeho obyvateli, resp. jejich nevědomím. Protože jsou v práci 

uvedeny teorie Daniely Hodrové, je místo spojení „fantastické město“ 

mnohdy užito „město noční, temné“, nicméně smysl je stejný, vždy je 

míněna ambivalentní povaha města. V závěru druhé části je pak ještě 

zmíněn literární směr, v němž je prostředí města velmi exponované, tedy 

expresionismus. Vedle toho lze navíc najít četné shodné znaky mezi 

charakteristikou fantastické literatury a poetikou expresionismu.  

     Třetí část je věnována již konkrétně pražskému mýtu a analýza se 

soustřeďuje na ony vnější činitele. Z hlediska architektury je velmi 

význačný chrám sv. Víta nebo např. Židovské Město. Malebnost Prahy a její 

mytologii podporují i přírodní dispozice – řeka Vltava a pražský členitý 

terén. Pochopitelně je mýtus fantastické Prahy významně spojen i s 

pražskou historií a legendami. Především období vlády Rudolfa II. bylo 

úrodné na legendy, a sama osobnost císaře v tom sehrála podstatnou roli. 

Rudolfovy záliby totiž spíše než ve vládní sféře spočívaly v okultních 

vědách, alchymii, hvězdopravectví, shromažďování různých, i bizarních 

předmětů atd.  

     Jako typicky pražské motivy se ustálily např. motiv hrobu a vězení, 

motiv loutky, motiv touhy po nesmrtelnosti. Je nabíledni, že právě tyto 

motivy jsou příznačné i pro fantastickou literaturu.  

     Na závěr třetí části je stručně shrnut vývoj literatury z per cizinců, kteří 

tematizovali ve svých dílech pražský mýtus (mezi nimi jsou i židovští a 

němečtí autoři žijící v Praze). Zmíněni jsou mimo jiné romantici Clemens 

Brentano, Richard Wagner či Chateaubriand, dále George Eliotová, 

Crawford, Apollinaire nebo pozdější Meyrink, Leppin či Kafka.    



     Ve čtvrté části je analyzován román F. M. Crawforda Pražská čarodějka. 

Analýzy jsou ve všech třech případech rozděleny na topografickou a 

motivickou část. V Pražské čarodějce prokázal autor dobrou znalost 

místopisu Prahy, přestože se omezil jen na Staré Město. Významnou roli 

v románu hraje Týnský chrám. Pražská architektura a celkově Praha je 

stylizována do podoby smutného, černého a chladného města. Crawford 

akcentuje v románu zejména témata hypnotismu a touhy po dosažení 

nesmrtelnosti, přičemž se vypravěč v průběhu samotného románu či na 

úrovni poznámek vyslovuje pro vědecký základ všech zdánlivě 

nadpřirozených jevů. Obyvatelé Prahy jsou zpodobeni jako mátohy a jako 

loutky lze nakonec chápat i Únorniny zhypnotizované „oběti“. Nicméně 

Crawfordův román, přestože se odehrává v kulisách tajemné Prahy a 

přestože se v něm objevují typicky pražské motivy, selhává právě na 

přílišné snaze zasadit do románu vše, co se k tradici pražského mýtu patří. 

     Další část práce zpracovává Leppinův román Severinova cesta do 

temnot. Toto dílo se dějově rozpíná v mnohem širším rámci Prahy, zasahuje 

i do jejích periferijních částí. Hlavní hrdina Severin se noří stále hlouběji – 

do nočního města i do temnot své duše. Noc ve městě je románovou 

metaforou lidské stínové stránky. V rovině topografické jsou exponované 

především ulice a lokály, protože právě ty k nočnímu městu patří. Román 

také poukazuje na zvláštní ambivalentnost profese úředníka. V noci se ze 

Severina stává svého druhu monstrum, Stín, kterým se snaží zaplašit a 

nahradit bezkrevný úřednický život. Próza je laděna v duchu dekadentně-

novoromantickém, takže v ní nechybí typicky dekadentní pocit odporu 

k banálně všední existenci a naopak záliba ve všem, co přináší smyslové 

vytržení. Téma ženy je obecně v Leppinově tvorbě dominantní. 

V Severinově cestě do temnot je propojeno pojetí města a ženy, protože obé 

je pro hrdinu nebezpečné a manipulující, a démonizace města i ženy přináší 

v románu onen fantastický moment. 

     Jako poslední je v práci uvedena analýza románu G. Meyrinka Golem. 

Meyrink stejně jako Crawford přejímá široké spektrum motivů a toposů 

tradičně spojených s pražským mýtem, nicméně obohacuje jejich vyznění 



v románu tím, že je rozpracovává do vícero dimenzí. Ústřední 

motiv/postava Golema je v románu nejen hliněnou figurkou mající původ 

v 17. století, nýbrž i dvojníkem hlavního hrdiny Pernatha a zároveň 

ztělesněním démonické atmosféry ghetta. Takto Meyrink postupuje de facto 

v rámci celého románu. Děj románu je omezen téměř jen na ghetto, i když 

významnou roli hraje i chrám sv. Víta. Postavy jsou v Golemovi oběťmi 

prostoru, skrze prostor je mnohdy podána i jejich charakteristika. 

Meyrinkova hra s časovými perspektivami i neustálá nejistota ohledně 

identity a stavu vědomí mluvčího představují fantastickou rovinu textu.  

     Závěr práce pak přináší výsledky analýz skrze srovnání motivů a toposů 

vyskytujících se ve všech třech románech. Těmito pro pražský mýtus 

příznačnými toposy jsou ghetto, chrám, lokál a vetešnictví. Na rovině 

motivické jsou pak shodně se objevující motivy monstra, loutek, vězení. Ve 

všech třech dílech se vyskytuje také židovské etnikum.   
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