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Tato diplomová práce zpracovává obraz Prahy ve vybraných dílech Lenky Reinerové. 

Jednotlivé kapitoly se zabývají publikacemi Es begann in der Melantrichgasse, Die Premiere, 

Das Traumcafé einer Prager in, Der Ausflug zum Schwanens ee, Zu Hause in Prag -

manchmal auch anderswo, Närrisches Prag, Das Geheimnis der nächsten Minute. Diplomová 

práce vychází ze stručné teoretické kapitoly a nastiňuje, jakých podob Praha ve zkoumané 

próze nabývá. Závěr shrnuje zejména její tři základní role v díle, Praha funguje jako objekt, 

subjekt a prostředí. Nabízí také přehled stěžejních témat a jazykových prostředků, které 

autorka užívá k zachycení obrazu Prahy. Životopisná kapitola mapuje biografická data 
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der Melantrichgasse, Die Premiere, Das Traumcafe einer Pragerin, Der Ausflug zum 
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1 Úvod 

Praha bývá svými obdivovateli často nazývána stověžatá, zlatá nebo magická. Zvláštní 

kouzlo této české metropole související s odkazem Franze Kafky, legendami opředeným 

Starým Městem a architektonickou unikátností, láká nejen tisíce turistů, ale oslovuje již 

několik generací literátů. Praha se tak po boku Paříže, Říma a jiných hlavních měst objevuje v 

nespočtu uměleckých děl. Lenka Reinerová navazuje na tradici pražské židovské literatury, za 

jejíž poslední německy píšící v Praze žijící autorku byla za svého života často označována. 

Její život a tvorba byly s Prahou úzce provázány, neboť zde prožila většinu svého dlouhého 

života, což se následně promítlo do jejího díla. 

Cílem mé diplomové práce s názvem Obraz Prahy ve vybraných dílech Lenky 

Reinerové je zmapování podob, kterých Praha v pojetí autorky v díle nabývá, zaznamenání 

nejčastěji se objevujících témat a zjištění výběru jazykových prostředků, které autorka k 

uměleckému zpodobnění Prahy volí. 

Z titulu mé práce vyplývá, že se koncentruji pouze na některé publikace. Důvodem 

zúžení výběru je rozsáhlost, které se tematizaci Prahy v díle dostává. Zaměřuji se na tvorbu 

vydanou po roce 1983. Kritériem pro konečnou selekci děl byla podmínka, aby Praha nebo 

její část v názvu figurovala. Cíleně jsem zahrnula do výběru také poslední dílo Lenky 

Reinerové jako symbolický závěr celoživotní literární tvorby autorky. V diplomové práci se 

soustředím na povídky Der Ausflug zum Schwanensee, Das Traumcafé einer Prager in, Zu 

Hause in Prag - manchmal auch anderswo, vzpomínkovou knihu Es begann in der 

Melantrichgasse a delší prozaické útvary Die Premiere, Närrisches Prag a Das Geheimnis 

der nächsten Minute. Raná díla z padesátých a šedesátých let zmiňuji pouze okrajově, spíše 

ve srovnání s díly pozdějšími. 

Pozornosti se próze Lenky Reinerové dostává až v posledním desetiletí, ačkoliv počátky 

její umělecké literární tvorby sahají do čtyřicátých let 20. století. Důvodem opožděného 

zájmu o její dílo je částečně skutečnost, že knihy Lenky Reinerové se ke čtenáři dostaly s 

určitým časovým zpožděním kvůli několikaletému opakovanému publikačnímu zákazu. Další 

příčina zřejmě spočívá v relativně krátké době, která uplynula od vydání většiny titulů. Z 

velké části začaly vycházet koncem devadesátých let až do 21. století, což zkoumání 

zvoleného tématu ztížilo z důvodu nedostatku sekundární literatury. Teprve v posledních 
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několika letech se začínají zpracovávat jednotlivé aspekty díla Lenky Reinerové, ale motiv 

Prahy, byť mu v díle náleží velký prostor, byl do současnosti vynecháván. 

Dílo Lenky Reinerové se vyznačuje autobiografickými rysy, a tak se životopis autorky 

odráží v zážitcích vypravěčky jejích próz. Z toho důvodu jsem zařadila do své práce 

životopisnou kapitolu. V této autobiografické části vycházím především z monografie od 

Corinny Schlicht Lenka Reinerová: Das erzählerische Werk, která sleduje život a dílo Lenky 

Reinerové do roku 2003. Další informační prameny téty kapitoly představují rozhovory, jež 

spisovatelka poskytla tisku. 

Stručná kapitola pojednávající o teoretických konceptech, které mě při rozboru vedly, 

předchází hlavní části diplomové práce. Opírám se o publikace Horsta-Jürgena Gerigka Lesen 

und Interpretieren a Daniely Hodrové ...na okraji chaosu.... Vycházím z jimi 

zdokumentovaných obecně platných zásad pro interpretaci literárního díla týkajících se 

zejména projevu osobnosti samotného autora v literárním díle, funkce názvu literárního díla a 

jednotlivých rovin interpretace. V další části se věnuji zejména poetologickému zpracování 

prostoru v pojetí Daniely Hodrové v publikaci Místa s tajemstvím a Poetika místa. Krátce 

nastiňuji také vývoj tradice zobrazení Prahy v literárním díle. Literární místopis se vzhledem 

k povaze mnou sledovaného motivu jeví jako nej významnější teoretický princip. 

Jádro mé práce tvoří pokus o zevrubnou analýzu zachycení obrazu Prahy ve vybraných 

literárních dílech Lenky Reinerové. Stěžejní část je tedy ryze praktická. Prostudovala jsem 

podrobně veškeré dílo Lenky Reinerové1 a zaznamenala jsem všechny zmínky o Praze bez 

ohledu na rozdíl v jejím pojetí, ať vystupovala jako kulisa, subjekt nebo popisovaný objekt. 

Syntézou excerpt shromážděných z každého díla jsem vytvořila kapitolu rozčleněnou do 

tematických celků. Soustřeďuji se na podoby, kterých Praha v díle nabývá, na nejčastěji 

zmiňovaná témata, zabývám se mírou prostoru a postavení, kterého se městu v poměru s 

jinými motivy v textu dostává nebo vyjádřením postoje autorského já.2 Řazení kapitol 

odpovídá chronologickému roku vydání publikací. Každou kapitolu otevírá obecná informace 

o zkoumané publikaci a zakončuje dílčí shrnutí zjištěných jevů, která zohledním v závěru 

práce. Svá tvrzení dokládám hojnými citacemi z originálního textu psaného v němčině, jiné 

teze se snažím podtrhnout citací z novinových recenzí nebo odborných článků. Kvůli lepší 

koherenci textu jsou určité citace uvedeny v českém překladu. 

1 Mimo knihy Barva slunce a noc (česky, rok vydání \969), pohádek napsaných během Druhé světové 
války a novinových článků. 
2 Dílčí cíle diplomové práce budou ještě podrobně rozebrány v teoretické kapitole. 
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Přestože se vzhledem k literárněvědnému zaměření rozboru neorientuji na čistě 

jazykovědnou analýzu, načrtávám v práci typologii některých stylotvorných prostředků, jimiž 

autorka dosahuje zpodobnění Prahy, a z lingvistických disciplín využívám především 

poznatků ze stylistiky. 

Práci doplňuji obrazovou přílohou, která dokresluje vizuální podobu popisovaných 

objektů a prokazuje jejich existenci. Naskenované obálky jednotlivých knih poskytují přehled 

o díle Lenky Reinerové. 

Tvorbu Lenky Reinerové jako předmět mé diplomové práce jsem zvolila, protože mě 

zaujal životní příběh autorky, a tak jsem se rozhodla seznámit se s její prózou blíže. Zapůsobil 

na mě jako na čtenáře také nezdolný optimismus, který z díla vyzařuje a smysl pro humor, 

který autorku neopustil ani po bolestných zážitcích. Obzvláště přínosné pro mě jako 

germanistku byly pasáže pojednávající o pražské literární předválečné scéně. 

Konkrétní téma, tedy obraz Prahy, vyplynulo z rozhovoru s vedoucí práce PhDr. Vierou 

Glosikovou, CSc.. Výběr byl motivován skutečností, že ačkoliv Praha prostupuje celé dílo, 

nikdo se uchopením tohoto tématu doposud nezaobíral. Zaujala mě možnost sledovat v díle 

proměny jednoho místa během téměř celého 20. století z pohledu jediné osoby. Oslovilo mě, 

že se budu věnovat místům, která důvěrně znám z vlastní „mimoliterární" zkušenosti. 

Nemohla jsem naneštěstí využít jedinečné příležitosti osobního rozhovoru s autorkou k 

získání zpětné vazby, protože bohužel v průběhu vzniku mé práce zemřela. 

Přála bych si, aby tato práce přispěla k dokreslení vztahu Lenky Reinerové k Praze, 

jakož i reflexe Prahy v jejím díle a dopomohla začlenit její specifické pojetí Prahy do 

historické poetiky obrazu Prahy v literatuře. 
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2 Teoretické principy pro interpretaci literárního díla 

2.1 Obecná východiska pro interpretaci literárního díla 

Při interpretaci literárního díla je nutno vycházet již ze samotného názvu textu, proto se 

výklad názvu každé analyzované prózy Lenky Reinerové nachází na začátku jednotlivých 

kapitol předložené diplomové práce. Horst-Jurgen Gerigk v knize Lesen und Interpretieren 

poukazuje na skutečnost, že titul čtenáře upoutá na první pohled a slouží k identifikaci díla.3 

Literární titul jako samostatně stojící druh textu v Gerigkově pojetí oplývá svou vlastní 

estetikou a poetikou založenou na zvláštním asociativním vztahu k dílu.4 Přináší určitou 

informaci o tom, co čtenář může od díla očekávat a jakým směrem se bude dílo ubírat.5 

Daniela Hodrová v publikaci ...na okraji chaosu... zaujímá podobné stanovisko. Uvádí, 

že pojmenováním knihy autor demonstruje svůj postoj k dílu, což může čtenáři napovědět, jak 

interpretované dílo uchopit: „platí, že název může být klíčem k dílu, instrukcí, jak má čtenář k 

dílu přistupovat, tak na druhé straně dílo může poskytovat klíč k titulu"6. Přebírá při svém 

výkladu rozdělení Jiřího Levého a rozlišuje mezi tituly popisnými a symbolizujícími. Na 

rozdíl od popisného titulu se symbolizující titul může vyznačovat jediným nebo několikerým 

významem. Zvláštní případ nastává, pokud se v názvu knihy vyskytuje jméno města. Často 

pak v textu nezastává funkci pouhé kulisy děje, ale „stává se svého druhu aktérem a z 

popisného názvu pak přechází v název symbolizující".7 Hodrová připouští, že někdy splývá 

hranice mezi titulem a podtitulem, který zpravidla přináší informaci o žánru díla.8 Na základě 

těchto výroků bude proveden podrobný rozbor titulů (i podtitulů), ve kterých se Praha ocitá. 

Další zásadní krok ve výkladu díla je postaven na znalosti autorova životopisu. Z tohoto 

důvodu je i v mé diplomové práci zařazena biografie Lenky Reinerové. Oprávněnost 

začlenění této kapitoly vyplývá také z charakteru jejího díla, které vykazuje silné 

autobiografické rysy. Gerigk se odvolává na citát Sigmunda Freuda, v němž se Freud kloní k 

myšlence, že určité pasáže díla skrývají přítomnost autora a vysvětlení textu by měl jeho 

interpret rekonstruovat s ohledem na spisovatelův životopis. Freudovo tvrzení kombinuje s 

3 Viz GERIGK, H-J. Lesen und Interpretieren Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002, s. 11. 
4 Tamtéž s. 13 
5 Tamtéž s. 16 
6 Viz HODROVÁ, D. a kolektiv ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20.století. Praha : Torst, 
2001. s.249. 
7 Tamtéž s.247 
8 Tamtéž s.255 
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hypotézou Arno Schmidta, který se domnívá, že každé dílo nabízí náhled do vnitřního života 

autora a jeho snů. Čtenář tak správně zhodnotí a rozpozná citové rozpoložení autora až po 

seznámení se spisovatelovými životními mezníky, které dílo podle Schmidta odráží.9 

Jak již bylo uvedeno, próza Lenky Reinerové je typická hojností zařazených 

autobiografických prvků, které se mísí se vzpomínkami. Vyznačuje se tedy vysokým stupněm 

subjektivnosti. Vzhledem k této skutečnosti, je na místě zvážit míru zkreslení postoje autorky 

k realitě popisovaných jevů. Gerigk v otázce rozdílu mezi pravdivostí díla a adekvátností jeho 

znázornění dochází k závěru, že autor reprezentuje interpreta historie, kterou čtenáři ve svém 

pojetí předkládá a stanovisko jeho autorského já čtenář posuzuje dále.10 Jako zásadní přístup 

se s ohledem na akceptaci tohoto názoru jeví vnímání díla jako vysoce subjektivního textu, jež 

nemusí odpovídat reálným poměrům.11 Právě osobité pojetí a umělecké zachycení Prahy bude 

v diplomové práci podrobně sledováno. 

Vzpomínková literatura, jejíž rysy se v díle Lenky Reinerové projevují, tematizuje 

zejména plynutí času. Příběh díla se odehrává v různých časových údobích mezi minulostí a 

přítomností. Podle Gerigka je tedy možno literární texty vykládat s ohledem na provázanost 

jejich postav s časovými rovinami, ve kterých vystupují. Zaznamenání proměn Prahy během 

jednotlivých časových etap bude dalším záměrem této práce.12 

Jiným a pro tuto diplomovou práci stěžejním tematizovaným motivem je prostor. Praha 

představuje místo-prostor, který autorský subjekt určitým způsobem promítá do svých děl. 

Gerigk ve výkladu o prostoru operuje s termíny měřitelný a prožitý prostor (gemessener 

Raum a erlebter Raum)u. Obě pojetí prostoru budou v práci zohledněna. Gerigk zdůrazňuje 

na několika místech své knihy, že „prostor jako literární téma je vždy prožitým prostorem "I4. 

Podle něj je postava vždy vystavena nějaké relativně objektivní situaci v prostoru a času, na 

kterou však reaguje subjektivně.15 

Gerigk pokračuje v hodnocení prostoru jako literárního tématu tezí, že na konstrukci 

dojmu z místa, které subjekt vnímá, se podílí všechny smysly. Jednotlivým smyslům přikládá 

9 Viz GERIGK, H-J. Lesen und Interpretieren Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002, s.46. 
10 Viz Gerigk, H-J. Lesen und Interpretieren Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002. s.74 
11 Tamtéž s.58 
12 Tamtéž s.79 
13 Tamtéž s.91"[...]/?awwj ist zuallererst, nämlich zunächst und zumeist als erlebter Raum 
präsent[...]erlebter Raum ist immer erlebter Bedeutungszusammenhang. Auch der messbare, physikalisch-
technischer Raum ist nur im Durchgang durch den erlebten Raum erfahrbar." Přeložila A.Z. 
14 Tamtéž s.92 
15 Tamtéž s.94 
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různou váhu, hlavní funkci však získává především zrak. 16 Tato domněnka bude také ověřena 

v diplomové práci. Gerigk zmiňuje, že důležitou roli při vzniku celkového dojmu z určitého 

prostředí hraje také schopnost fantazie. Uvádí Kantovu definici obrazotvornosti jako umění 

představit si názorně předmět i bez jeho přítomnosti.17 Míra představivosti a fantazie 

projevující se ve zkoumané oblasti díla bude dalším dílčím záměrem rozboru. 

Při interpretaci literárního díla Gerigk navrhuje postupovat podle systému čtyř rovin 

výkladu literárního díla. Uvádí, že vedle evaluace doslovného smyslu textu, lze odhalit i 

alegorický význam díla, vztah textu ke čtenáři jako bytosti se svým vlastním já a završit tento 
1 8 

postup nejobecnějším duchovním poselstvím textu. Pro účely rozboru zvoleného tématu v 

této diplomové práci bude brán zřetel zejména na první dva stupně interpretace. 

Práce se bude zabývat také důvody, proč Lenka Reinerová líčí některá témata obšírně a 

jiná v souvislosti s Prahou opomíjí, případně jim věnuje prostor jen v některých dílech. 

Gerigk podotýká, že podle Friedricha Nietzscheho v každém výroku člověka zůstává něco 

zatajeno. Zdá se tedy oprávněné pátrat po příčině zamlčení některých informací nebo po tom, 

co se autor výběrem popsaných událostí snaží naznačit.19 

Hodrová hovoří o nutnosti rozlišení mezi subjektem autora a subjektem postavy.20 Ve 

většině próz Lenky Reinerové vystupuje jejich hlavní protagonistka jako vypravěčka a skrytě 

zosobňuje samotnou autorku. 

2.2 Poetika prostoru 

Po principech, na kterých je výklad díla založen, přistupuji ke konkrétnímu tématu mé 

diplomové práce. Motiv města patří podle Hodrové k výrazným intertextovým toposům21 v 

literárních dílech. Podotýká, že se prosazuje v díle význačně, protože množství základních 

míst objevujících se v literatuře je omezeno a zároveň je motiv města společný různým 
22 • • • • • národním literaturám. Tematizaci prostoru se vědci věnují ve svých studiích z hlediska 

jednotlivých žánrů nebo autorů. Vznikají i práce zkoumající jedno místo v pojetí několika 

16 Tamtéž s. 101 
17 Tamtéž s. 101 
18 GERIGK, H-J. Lesen und Interpretieren. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2002. s.120. 
19 Tamtéž s. 128 
20 HODROVÁ, D.a kol. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20.století. Praha : Torst, 2001. s.544 
21 Tamtéž s.733 „ Topos je označení prostorového motivu " 
22 Tamtéž s.733 
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autorů. Na řadu předchozích prací v této oblasti naváže i tato diplomová práce, jejímž 

předmětem zájmu bude Praha jako literární téma v díle Lenky Reinerové. 

Jak Hodrová shrnuje v knize Místa s tajemstvím, město se objevuje v literatuře ve třech 

podobách: „ 1) jako objekt (v průvodcích, knihách o městech a z části v románu); 2) jako 

prostředí (převládající způsob v románu); 3) jako postava (v poezii 

i próze)"™ Tato 

zobrazení jsou v dílech často kombinována. Podobné členění uvádí Hodrová i v publikaci 

Poetika míst: „Místo je pojato jako 1) kulisa, obraz a znak sociálně charakterizovaného 

prostředí; 2) „hracíplocha", případně „políčko ve hře"; 3) metafora, metonymie, jako část 

či model mytologicky pojatého prostoru. "25 Třetí bod tohoto rozdělení poukazuje na fakt, že 

se v určitých dobách místa-toposy staly předmětem metaforizačních procesů. V důsledku 

těchto procesů dochází ke změnám v postoji autorů k určitému prostoru. Hodrová prohlašuje, 

že „místa se ocitají v novém kontextu, kde se onen předchozí význam obaluje novými 

významy."26 Mytizace a s ní spojené povýšení (sakralizace) místa podle ní přechází v jeho 

profanizaci. Přehodnocení významů místa souvisí s přesahováním literárního místa z roviny 

literární do mimoliterární reality, která sloužila jako inspirace ke vzniku míst literárních.27 

Hodrová poukazuje na skutečnost, že v umělecké literatuře převládá tendence 

zachycovat město zejména jako prostředí. Lze však vysledovat, že pouze v umělecké 

literatuře je město pojato také jako subjekt (v personifikujících metaforách) nebo jako 

postava. Dále podotýká, že „ tento specifický posun v pojetí místa můžeme pokládat za jeden z 

příznačných způsobů umělecké transformace reality, a to transformace především 

literární. "2S Stylizace města jako subjektu svého druhu se objevuje až v druhé polovině 19. 

století. Hodrová se domnívá, že v próze je tento proces proměny v nazírání na město 

projevem proměn její poetiky, avšak personifikace města v poezii může být nepříznaková.29 

Na místa v literárním díle můžeme nahlížet také z pohledu kontrastu jejich statičnosti 

(například dům) a dynamičnosti (například cesta, dopravní prostředek). Zpravidla se oba 

druhy míst vyskytují v dílech současně30. 

23 HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H 1997. s. 13 
24 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím :kapitoly z literární topologie. Praha : KLP, 1994. s.94 
25 HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997. s. 15 
26 HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997. s. 17 
27 Tamtéž s. 17 
28 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím :kapitoly z literární topologie. Praha : KLP, 1994. s.94 
29 Tamtéž s.94 
30 HODROVÁ, D. a kol .Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H 1997, s. 18 
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Vnímání prostoru, jak Hodrová demonstruje na příkladu Proustova Hledání ztraceného 

času, při detailním pozorování v určitém momentu přechází v rozpomínání se. Prostředí 

funguje jako spouštěcí mechanismus a vyvolává řadu vzpomínek.31 V diplomové práci bude 

zjišťováno, zdaje tento postup v rámci sledovaného tématu také použit. 

Hodrová naráží na fakt, že tak jako bylo každé téma už jednou tematizováno, tak i 

určitý topos vystupoval v nesčetném množství literárních děl.32 David Bohm v teorii o 

svinování a rozvíjení témat rozebírá myšlenku, že „autor i čtenář jako interpret je vždy 

ovlivněn kontexty a jinými významy, ve kterých se vykládané téma objevuje nejprosluleji ".33 

Navíc při analýze tématu, potažmo tematizaci místa, je čtenář schopen zhodnotit pouze část 

autorova pojetí, která zastupuje celek. Jako důležité se jeví všímat si na tomto zlomku právě 

odlišného a nového rozvíjení a svinování témat. 

2.3 Historická poetika místa - Praha 

Zkoumání tradice zpodobování daného místa utvářející se během vývoje literatury v 

rozmanitých žánrech u rozličných autorů je předmětem historické poetiky prostoru.34 

Nezřídka spojují autoři město s tělem, nabývá tak lidských charakteristik a vlastností.33 

Podoba Prahy objevující se v literatuře poměrně často prošla značným vývojem. V tradici 

české literatury se jako typické jeví nahlížení na Prahu jako na město s tajemstvím. Hodrová 

to dokládá Arbesovými romanety, kde je Praha prezentována jako dějiště tajuplných událostí, 

kulisa vyznačující se zvláštní atmosférou, kterou vypravěč silně pociťuje. Toto pojetí je 

předstupněm vnímání města jako bytosti.36 

Pozdější česká vlastenecká stylizace se soustředila zejména na glorifikaci Prahy 

opětovným označením hlavního města za bohyni a oslavou její architektonické jedinečnosti. 

Praze je v tomto pojetí připisována určitá vznešenost.37 

Jako subjekt vystupuje město v české literární tvorbě poprvé ke konci 19. století. 

Dostává se mu statutu postavy díla, bytosti svého druhu, prostor je personifikován. Citový 

31 HODROVÁ, D.a kol. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha : Torst, 2001. 
s.710 
32 HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997. s. 20 
33 Tamtéž s.20 
34 HODROVÁ, D. a kol. Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H&H, 1997. s.14 
35 Tamtéž s.649 
36 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím: kapitoly z literární topologie. Praha : KLP, 1994. s.95 

37 Tamtéž s.96 
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stav hrdiny příznačně v tomto období koresponduje s obrazem města. Praha získává vzhledem 

ke zvýšenému zájmu o dějinné události v této době charakteristiku města s pamětí a historií. 

V později vydaných dílech, například v románu Gustava Meyrinka Golem dochází k 

antropomorfizaci Prahy, jejíž část (duch židovského ghetta) podle Hodrové vystupuje jako 

dvojník. Toto oživení obrazu města nabývá často démonických vlastností a usurpuje si větší 

podíl na aktivitě v zápletce. Hodrová se domnívá, že stylizace města jako dvojníka znamená 

především proměnu místa, které bylo od hrdiny odděleno, v jeho součást, vnitřní subjekt 

subjektu. Člověk nosí s sebou místo jako složku své identity, jako ulitu, která bez něj 

neexistuje. Hranice mezi ním a místem se tak stírá.39 

Hodrová poukazuje na charakteristické začleňování pražských dominant a historicky 

významných budov do děje. Úhel pohledu se však mění, pohled „shora" z Hradčan střídá 

pohled z periferie, prostřednictvím průhledu mezi domy.40 Lenka Reinerová, která v Praze 

strávila většinu života, bydlela v různých pražských čtvrtích, bude tedy zkoumáno, jestli se 

vztah centra a periferie promítá do obrazu Prahy. Hodrová navíc vymezuje rozdíl mezi 

vnímáním centra (města s historií) a periferie (města bez historie).41 

Na příkladu Olbrachtova Podivného přátelství herce Jesenia naznačuje Hodrová, že 

hlavní postava opakovaně bloudí pražskými ulicemi. Připomíná, že „Praha svým 

charakterickým středověkým půdorysem a negeometrickou kompozicí, Starým Městem s 

množstvím zákoutí a průchodů ideálně vyhovuje pojetí města jako labyrintu". Popisované 

historické události ovlivňují nejen prožitek hlavního hrdiny, ale odráží se i na obrazu Prahy.42 

Díla dvacátých a třicátých let zobrazují Prahu až na výjimky zejména jako neutrální 

dějiště příběhu. Objevují se však i ironické reflexe dementující starší opěvné stylizace Prahy. 

Tyto odchylky představují v období hospodářské krize a nezaměstnanosti ve třicátých letech 

20. století díla, v nichž Praha vystupuje jako netvor. V socialistické éře 50. let se autoři vrací 

k vlasteneckému pohledu podporovanému politickou ideologií a stylem socialistického 

realismu.43 

38 Tamtéž s.96 
39 Tamtéž s.97 
40 Tamtéž s.98 
41 Tamtéž s. 101 
42 HODROVÁ, D. Místa s tajemstvím: kapitoly z literárně topologie. Praha : KLP, 1994. s.100 
43 Tamtéž s. 107 
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Za obecný trend pozorovatelný v literárních dílech tematizujících město pokládá 

Hodrová přechod od kolektivního zachycení města, tedy zobrazení celku, k popisu 

jednotlivých domů nebo městských částí.44 

Na základě výše uvedených historických tendencí v zobrazování Prahy v české 

literatuře bude cílem předložené diplomové práce zjistit, jaké podoby, v základním pojetí: 

objekt, prostředí nebo postava, získává Praha v díle Lenky Reinerové. 

Hodrová podotýká, že naše každodenní zkušenost z reality „žitého" města, náš 

individuální zážitek, se mísí v našem vědomí s městem literárním, sněným, oplývajícím 

magičností.45 Prolínání těchto dvou přístupů při ztvárnění Prahy v díle Lenky Reinerové bude 

v práci také nastíněno. Zvláštní pozornost bude věnována zhodnocení konkrétních stylizací 

Prahy. Zda je v pojetí Lenky Reinerové Praha vykreslena v podobě démonické nebo 

oslavována, zda zachycením svého města reflektuje autorka historické dění a jak nakládá s 

jednotlivými časovými rovinami. Další otázky se budou týkat prezentace Prahy jako města s 

pamětí a případné úlohy periferie a centra v díle. Bude probrán přístup autorky ke slavným 

pražským dominantám a sledováno, jakým jiným pražským místům připisuje ve své koncepci 

význam. Mezi další oblasti zájmu patří zmíněná labyrintičnost Starého Města spojená s 

blouděním v pražských ulicích a antropomorfizace Prahy ve dvojníka. V poslední řadě bude 

zmapována struktura sociálních vztahů, které autorku k Praze pojí. 

44 Tamtéž s. 108 
45 Tamtéž s. 108 
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3 Život Lenky Reinerové 

3.1 Dětství a mládí v Praze 

3.1.1 Karlín 

Pražská čtvrť Karlín je rodištěm Lenky Reinerové. Narodila se zde 17. května 1916. 

Vyrostla v dvojjazyčné rodině. Její matka, vyučená švadlena, pocházela ze západočeského 

Žatce a mluvila německy, mateřským jazykem otce, původem z Prahy, byla čeština. Doma se 

používala převážně němčina, protože matka měla v rodině rozhodující vliv. Lenka Reinerová 

vyrůstala hlavně s mladší sestrou, poněvadž starší sestra se brzo vdala a z domu se 

odstěhovala. 

Dům46, kde měli její rodiče železářství, se nalézal v blízkosti dělnických čtvrtí Libně a 

Vysočan. Už jako dítě byla Lenka Reinerová častým svědkem demonstrací pražských dělníků, 

kteří chodili v průvodu Královskou ulicí, kde rodina bydlela, až na Václavské náměstí. Tyto 

události líčí ve svých románech a staví se na stranu pracujících. Obchod rodičů v době 

hospodářské krize neprosperoval a později zbankrotoval. Otec byl válečný invalida47, matka 

po krachu živnosti začala pracovat u svého švagra klenotníka jako prodavačka. 

Lenka Reinerová navštěvovala slavné německé Štěpánské gymnázium ve Štěpánské 

ulici nedaleko Václavského náměstí. Tento vzdělávací ústav se těšil již tehdy výborné pověsti. 

Mezi významné absolventy patřili Friedrich Torberg48, Hans Walter Siisskind49 nebo Max 

Brod. Studium musela nadaná studentka po čtyřech letech předčasně ukončit. Kvůli tísnivé 

finanční situaci v rodině nastoupila do prvního zaměstnání, aby přispěla do rodinného 

rozpočtu. V této době lze vysledovat prvopočátky jejího levicového smýšlení. Říká o tom: 

„[...Jich war als Jugendliche glühende Sozialistin und Antifaschistin. Ich musste 

nämlich schon in der Quarte die Schule verlassen und arbeiten, weil meine Eltern kein Geld 

hatten. Da saßen in meiner Klasse ein paar Dummköpfe, die konnten dableiben und später an 

46 Rodný dům se nacházel v Královské ulici č.88. Vlastníkem celé budovy byla firma Dr.F.Zátka A.G. 
Soda- und KleingebSckfabrik 
47 Otec byl raněn během první světové války, v hlavě mu uvízla kulka. 
48 Friedrich Torberg (1908-1979) byl rakousko-ěeský spisovatel a novinář. 
49 Hans Walter SUsskind (1913-1980) byl v Čechách narozený dirigent, který většinu života působil v 
zahraničí. 
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der Universität studieren. Das empfand ich als ungeheure Ungerechtigkeit. Außerdem gab es 

damals eine brutale Arbeitslosigkeit. "50 

Lítost nad svým nedostatečným vzděláním vyjadřuje v některých svých románech. V 

kontaktu s profesorem Štěpánského gymnázia Oskarem Kohnem51 zůstává i po nástupu do 

práce. Skoro každé odpoledne navštěvuje spolu se svými spolužáky jeho byt ve vile v 

Terronské ulici, kde organizoval různé přednášky. Zde se seznamuje s množstvím intelektuálů 

a emigrantů. 

V sedmnácti letech vstupuje do Komunistického svazu mládeže, angažuje se v 

politickém hnutí stejně jako její mladší sestra Alice. Stává se vedoucí tajemnicí Svazu přátel 

SSSR. Tato levicová politická orientace a myšlenky o lepší a spravedlivější společnosti 

formují celý její život. Později se stává členkou Komunistické strany Československa. Cestuje 

především do oblasti Sudet, kde přednáší protinacisticky namířené proslovy. 

První zaměstnání získává u papírenské firmy Karla Steina. Psaní obchodních dopisů na 

stroji ji příliš nebaví. V účtárně sedí tři roky v kanceláři společně s Jaroslavem Foglarem52. Ve 

stejné budově, kde pracuje, sídlí z Německa vyhnané nakladatelství Malik-Verlag53. 

V roce 1934 je mezi zakládajícími členy Klubu Bertolda Brechta, který 

zprostředkovával spolupráci mezi německými antifašisty, kteří od roku 1933 proudili do ČSR, 

a podobně smýšlejícími intelektuály v Praze. Stará se o děti pražských německých emigrantů 

a v roce 1933 s nimi dramatizuje hru na motivy knihy Ericha Kästnern Pünktchen und 

Anton54. V roce 1935 se seznamuje s hercem Wolfgangen Langhoffem55, který v Praze čeká 

na vízum. Přes něho se setkává poprvé se skladatelem Hannsem Eislerem. V této době díky 

přičinění Rudolfa Fuchse56 vycházejí v „Prager Tagblatt" její první básně. 

50 Viz DOERRY, M. "Nirgendwo und überall zu Haus" .Gespräche mit Überlebenden des Holocausts. Ich 
hatte Vision einer gerechten Ordnung. München : DVA, 2006.S.196. 
51 Oskar Kohn (Oskar Kosta) byl profesorem na Štěpánském gymnázium, publikoval pod pseudonymem 
Peter Pont, jeho švagrem byl pražský architekt Guido Lagus. 
52 Jaroslav Foglar (1900-1997) byl český spisovatel románů pro mládež. 
53 Malik-Verlag (1916-1947) nakladatelství spojené se jménem Wielanda Herzfelde, v Německu zakázáno 
v roce 1933. 
54 Důvodem dramatizace bylo představení v provedení Das Neue Deutsche Theater pod vedením H. H. 
Burgera, které Lenka Reinerová viděla. Jeho inscenace se j í nelíbila, rozhodla se nastudovat ji sama. Písemně 
dostala od E.Kästnera souhlas k jejímu provedení. V publiku seděli při premiéře F. C. Weiskopf, J.Werich, 
M.Brod. 
55 Wolfgang Langhoff( 1901-1966) byl švýcarský herec a autor knihy Moorsoldaten, která jako první 
přinesla svědectví z německého koncentračního tábora. 
56 Rudolf Fuchs (1890-1942) byl německy píšící básník a překladatel působící v Praze. 
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3.1.2 Melatrichova ulice 

V roce 1936 se stěhuje z rodného domu, což tehdy nebylo pro tak mladou a svobodnou 

dívku obvyklé. Pronajímá si malý pokojík v Melantrichově ulici č.7. Začíná pracovat pod 

vedením Franze Carla Weiskopfa57 v ,^irbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ)"Si. Nejdříve 

vyřizuje vše, co je potřeba, pak se dostává k samostatné novinářské práci.59 V redakci působí 

až do oficiálního zákazu novin v říjnu 1938. V kavárně Metro, jedné z mnoha pražských 

kaváren, kde se scházeli literáti, mluví poprvé s Egonem Erwinem Kischem60. Tento rozhovor 

se vyvine v dlouholeté pevné přátelství. Když F. C. Weiskopf, švagr Johna Heartfielda61, 

odchází do emigrace, přebírá Lenka Reinerová jeho funkci korespondenta v zahraničních 

časopisech a zprostředkovává kontakt mezi ním a pražskými emigranty, kteří čekali na vízum 

potřebné k vycestování. V devatenácti letech je zplnoletněna62, aby mohla převzít místo po 

odcházející odpovědné redaktorce exilových novin „Gegenangriff"67,, Grete Reiner, se kterou 

ji náhodou pojilo stejné příjmení. Tato pozice představuje poměrně velké nebezpečí, protože 

se noviny často obracejí proti hitlerovskému Německu. 

V polovině 30. let je členkou německé kulturní skupiny založené Louisem 

Fiirnbergem64. Tato společnost mladých lidí vystupuje při akcích komunistické strany a 

přispívá k porozumění mezi českými a německými antifašisty. Ke kruhu přátel Lenky 

Reinerové patří také Norbert Frýd65 a Karel Reiner66. Ke známým Lenky Reinerové však 

nepatřil Franz Kafka, jak některé články o autorce nesprávně uvádějí. S Kafkovým přítelem 

Maxem Brodem hovořila krátce pouze jednou v životě. 

57 Franz Carl Weiskopf (1900-1955) byl pražský německy píšící spisovatel a novinář. 
58 Noviny ,,Arbeiter-Illustrierte-Zeitung"(AlZ) vycházely od roku 1925 v Der Neue Deutsche Verlag v 
Berlíně (Willi Münzenberg), od 25.3.1933 v pražském exilu. Od 19.8.1935 byly přejmenovány na „Volks-
Illustrierte (VI)" viz SCHLICHT, C. Lenka Reinerová: Das erzählerische Werk. Oberhausen : Verlag Karl 
Maria Laufen, 2003. s. 12. Později vycházely v rozšířené české verzi ,JSvět v obrazech". 
59 Vyprávěla F. C. Weiskopfovi o své činnosti v Sudetech a o situaci v pohraničí. Povzbudil ji, aby sama 
napsala o svých zážitcích. Vzpomíná, že jí při hodnocení jejího prvního článku udělil poučnou stylistickou lekci. 
60 Egon Erwin Kisch bydlel stejně jako Lenka Reinerová v Melantrichově ulici č.14, přesněji v domě U 
Dvou zlatých medvědů. 
61 John Heartfield (1891-1968) vlastním jménem Helmut Herzfelde, bratr Wielanda Herzfelde, přítel 
Lenky Reinerové známý fotomontážemi. 
62 Plnoletosti se tehdy nabývalo v jedenadvaceti letech. 
63 Redakce týdeníku „ Gegenangriff měla sídlo ve stejných prostorách jako ,/í/Z". Podle zákona musel 
být odpovědným redaktorem exilových novin český občan, proto využili stejného jména obou žen. 
»Gegenangriff byl později přejmenován na „Deutsche Volkszeitung". Viz SCHLICHT, C. Lenka Reinerová: 
Das erzählerische Werk. Oberhausen : Verlag Karl Maria Laufen, 2003.S.13. 
64 Louis Fürnberg (1909-1957) byl německy píšící spisovatel z Čech. 
65 Norbert Frýd (1913-1976) byl český spisovatel a diplomat. Jediný veřejně protestoval proti uvěznění 
Lenky Reinerové v roce 1952. 
66 Karel Reiner (1910-1979) byl český skladatel a klavírista. Kvůli stejnému příjmení s autorku se 
představovali ve společnosti jako sourozenci. 
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V roce 1936 odjíždí podruhé do Švýcarska67. Její přítel, advokát Friedl, padl ve 

Španělské občanské válce a ona se díky změně prostředí chce s touto skutečností vyrovnat. 

Její matka ji proto posílá na pobyt ke vzdáleným příbuzným do Domu umělců v Asconě. 

V této době se společně s přítelkyní Marií Vobeckou zasazuje o sociální pomoc v 

Krušných horách. Společně vyjíždí do chudobou zasaženého pohraničí, což je kvůli 

rozšiřujícímu se vlivu skupin sudetských nacistů nebezpečné. 

3.2 Exil 

3.2.1 Francie 

V době nacistického převzetí moci ve zbylé části Československa a vyhlášení 

Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 náhodou pobývala Lenka Reinerová na 

služební cestě v Rumunsku. Na zpáteční cestě dorazila do Bukurešti k přátelům, kteří byli 

také novináři a varovali ji před návratem do obsazené Prahy. Z Bukurešti mluví naposledy 

telefonicky se svou matkou a mladší sestrou. Stará se o to, aby byly zničeny všechny 

přitěžující dokumenty, které se nacházely ve společném bytě. Kvůli svému antifašistickému a 

komunistickému přesvědčení, židovskému původu a činnosti v exilovém časopisu v pozici 

odpovědné redaktorky se totiž nachází na seznamu gestapa. Ve své próze později vzpomíná, 

že zhruba do roku 1935, kdy začal Adolf Hitler se štvavými antisemitskými projevy v 

rozhlase, si svého židovství nebyla příliš vědoma. Rozhodne se nevrátit do Prahy. Později se 

ukázalo, že jí náhoda zachránila život, protože ji doma už večer 14. března 1939 hledalo 

gestapo68. Přes Balkán a Itálii se dostává do Paříže. Vděčí za to novináři z „Baltimore Sun ", 

kterého kdysi doprovázela při reportáži na Podkarpatské Rusi. On jí obstará vízum do Francie 

pod záminkou, že je jeho sekretářka. Zde však kvůli zákazu pobytu v pařížském departmentu 

Seine bydlí ve Versailles, dokonce ve stejném hotelu Modeme jako manželé Kischovi. Podílí 

se na přípravě vydání českého odbojového časopisu. Zároveň pracuje pro francouzskou 

levicovou agenturu a vyřizuje československou korespondenci. Nějaký čas pobývá společně s 

několika českými intelektuály a umělci v Domě české kultury (Maison de la culture 

tchecoslovaque), který byl založen ve vile na Montparnassu. Mezi podnájemníky je jedinou 

67 Dříve již byla v Curychu na návštěvě u Langhoffů. Vzpomíná na Švýcarsko v povídce Unterwegs mit 
Franz Schubert. 
68 Mladší sestra Alice jí naznačila v zašifrované zprávě, že nemá do Prahy jezdit. Řekla: "Ich glaube nicht, 
daß du zurückkommen solltest, du hattest doch diese Grippe, und du hättest hier keine Ruhe, weißt du, deine 
Freunde, deine deutschen Freunde, waren heute abend hier." Viz Aus dem Asylland. In: BENZ, W. / NEISS., M. 
Die Erfahrung des Exils. Exemplarische Reflexionen. Berlin : Metropol, 1997. s.87. Na to jí Lenka Reinerová 
odpověděla, aby uklidila milostné dopisy, které má ve stoie, aby je nenašla matka (dopisy mínila přitěžující 
dokumenty). 
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ženou. Jejími spolubydlícími byli Adolf Hoffmeister69, Antonín Pele70, Maxim Kopf71. Často 

se zde scházeli také jiní emigranti, například E. E. Kisch, Egon Hostovský72, František 

Langer73 nebo Jan Šverma74. Po vypuknutí druhé světové války je po několika týdnech celý 

kroužek levicových umělců zatčen francouzskou policií. Lenka Reinerová stráví půl roku na 

samotce v pařížském policejním vězení La Petite Roquette7'5. Píše zde povídku pro děti Gustls 

Vorfall oder was die Ahoj Jungen dazu sagten76. V únoru 1940 je poslána do internačního 

tábora Rieucros v blízkosti města Mende, kde zůstává další půlrok. Pracuje zde na pohádkách 

Märchen vom großen Läuten a Freiheitli und Gewaltung. Mezi zadrženými ženami potkává i 

manželku levicového politika a novináře Gabriela Pérriho, Matildu. Dostane krátkou 

dovolenou a odjíždí do Marseille, kde jako mnoho jiných lidí čeká na vízum a lodní lístek do 

Mexika, aby si útěkem z válkou zasažené Evropy zachránila život. V Marseille se spřátelí s 

Annou Seghers, kterou později znovu potkává v Mexiku. Přes snahy přátel trvá vydání 

potřebných dokumentů déle a ona se musí vrátit zpět do Rieucros. Dostává se však brzy zpět 

do Marseille a spolu s dalšími internovanými ženami čeká v bývalém nevěstinci Bompard na 

vízum. Přes několik dalších komplikací se nakonec přece jen podaří jejím přátelům (zejména 

se zasadil F. C. Weiskopf, American Ligue of Writers a E. E. Kisch) obstarat jí lodní lístek i 

vízum. Píše o tom: 

"Ich wartete in Marseille ungeduldig wie Tausende andere auch, auf eine Nachricht, 

daß ich Europa verlassen konnte. Endlich kam das Telegramm: "Visum und Schiffskarte für 

Mexiko unterwegs. Erwarten dich. Bodo Uhse. " So etwas vergißt man nicht. "77 

Na jaře roku 1941 odplouvá konečně z Marseille na francouzské lodi Wyoming ve 

směru na Martinik, odkud má pokračovat dále do Mexika. 

3.2.2 Maroko 

Plavba do Mexika je však přerušena. Parník musí z důvodu válečného ohrožení zakotvit 

v Maroku. Jako emigrantka, která byla ve Francii internována, je nejdříve spolu s ostatními 

69 Adolf Hoffmeister (1902-1973) byl český spisovatel a malíř. 
70 Antonín Pele (1895-1967) byl český malíř a karikaturista. 
71 Maxim Kopf (1892-1958) byl malíř. 
72 Egon Hostovský (1908-1973) byl český spisovatel. 
73 František Langer (1888-1965) byl český spisovatel a dramatik. 
74 Jan Šverma (1901-1944) byl novinář a levicový politik. 
75 Lenka Reinerová srovnání podmínky v pařížském vězení s pražským vězením. Uznává, že situace na 
samotce v Paříži byla mnohem lepší než v Praze. Ve Francii mohla číst, psát a chodit na čistý vzduch, to vše jí 
bylo v Praze odepřeno. 
76 Tento příběh se odehrává Praze v době nacistické okupace. 
77 Viz REINEROVÁ, L. Es begann in der Melantrichgasse. Berlin : Aufbau-Verlag, 1985.S.145 
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nežádoucími pasažéry držena na lodi, pak je skupina transporto vána do saharského tábora 

Oued-Zem. 

• • 7 8 • 

Je jí jasné, že Evropané v drsných podmínkách dlouho nepřežijí . Pod záminkou, že se 

její zdravotní stav zhoršil a česká exilová vláda se o její osobu velmi zajímá, požaduje 

dovolenou v Casablance, aby vyřešila s úřady svou situaci. Vedení tábora jí udělí dva dny 

dovolené a Lenka Reinerová se z Casablancy do tábora už nikdy nevrátí. 

Ilegálně žije v Casablance a působí v organizaci, která se stará o interbrigadisty ze 

Španělské občanské války, kteří byli v Africe zajati. Podaří se jí také zařídit přeložení 

několika dalších internovaných z Oued-Zem do Casablancy. Onemocní žloutenkou a přestojí 

těžkou nemoc v provizorním úkrytu v zašlém hotelu. Díky pomoci dalších českých emigrantů 

se živí jako písařka. Každý den chodí na poštu a doufá, že zde na ni bude čekat nějaká zpráva 

z domova nebo telegram od přátel. Několik dní musí strávit v zajateckém táboře Sidi-el-
7 0 • • • 

Ayachi na africkém pobřeží . V Africe zůstává šest měsíců, než se jejím přátelům v Mexiku a 

USA podaří obstarat jí nové vízum a lodní lístek. Maroko opouští na palubě portugalské lodi 

Šerpa Pinto. 

3.2.3 Mexiko 

Pobyt v mexickém exilu trvá do konce války. Antifašističtí emigranti zde zakládají 

nakladatelství El Libro Libře a Heinrich-Heine-Klub. Vydávají časopis „Freies Deutschland". 

Lenka Reinerová pracuje v redakci novin „El Checoslovaco en Mexico" společně s E. E. 

Kischem a André Simonem80. Dále je zaměstnána na nově zřízeném českém velvyslanectví v 

Mexiku. Kromě toho ještě píše pro noviny „Naše doba"%x K dalším emigrantům, kteří s ní 

sdílí mexický exil, patří ještě Ludwig Renn82, kterého zná už ze Švýcarska, Bodo Uhse a 

Anna Seghers. V Mexiku má také možnost potkat malířku Friedu Kahlo a malíře Diega 

Riveru nebo chilského básníka Pabla Nerudu. Pro exilové noviny překládá knihu E. E. Kische 

Marktplatz der Sensationen. Jednou z událostí, kterou ve svých vzpomínkách často zmiňuje, 

je nastudování a premiéra hry Der Fall des Generalstabchefs Redl od E. E. Kische při 

příležitosti jeho šedesátých narozenin. 

78 V saharském táboře Oeud-Zem dostávali zadržení 1 litr vody na celý den k pití i osobní hygieně, teplota 
dosahovala 40 stupňů, šířily se zde nemoci. 
79 Zde zůstala na radu úředníka, který jí krátkým pobytem zachrání před návratem do Sahary. V době, kdy 
byla oficiálně zapsána mezi vězni v Sidi-el-Ayachi, se konala v Casablance velká razie na legální imigranty. 
80 André Simone (1895-1952) vlastním jménem Otto Katz, spisovatel z ČSR. 
81 Corinna Schlicht navíc uvádí její spolupráci s novinami „New Masses". 
82 Ludwig Renn (1889-1979) vlastním jménem Arnold Friedrich Vieth von Golfienau byl německý 
spisovatel. 
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Když ji v Mexiku zastihne zpráva o vyvraždění české vesnice Lidice, píše povídku 

Kotige Schuhe. Vdává se za jugoslávského lékaře a spisovatele Theodora Balka83. V exilu se 

dozvídá, že všichni její příbuzní přišli během války o život: obě její sestry, matka, babička, 

synovec, obě tety a strýcové, dohromady jedenáct členů rodiny. Později navštěvuje 

koncentrační tábory, kde byla rodina uvězněna a zavražděna. Mladší sestra byla internována v 

Ravensbrücku, matka v Terezíně, obě pak byly poslány do Osvětimi. Toto téma zpracovává 

zvláště v povídkách Kein Mensch auf der Straße a Der Ausflug zum Schwanensee. 

3.3 Návrat do Evopy 

3.3.1 Bělehrad 

Už v září 1945 odplouvá s manželem na jugoslávské nákladní lodi z amerického 

kontinentu. Z Kanady se vydávají manželé do vlasti Theodora Balka, Jugoslávie. Po skončení 

druhé světové války bylo pro emigranty složité dostat se z exilu zpět do Evropy. Theodor 

Balk musel být na lodi zapsán jako lodní lékař, Lenka Reinerová jako pomocná kuchařka. V 

Bělehradě porodila svou jedinou dceru, která dostala jméno po Anně Seghers. Ve válkou 

zničeném Bělehradě pracuje v bělehradském rozhlasu (Radio Beograd). Po třech letech 

onemocní její muž a odjíždí se léčit do Čech. Ona sama touží po návratu do Prahy celé tři 

roky a následuje sem muže i s dcerou. Rodina se pak usadí v Praze. Návrat do vlasti popisuje 

takto: 

„So bin ich also zurückgekommen [...] Weit in der Welt bin ich gewesen, doch nie ist 

die Sehnsucht von mir gewichen. Die Sehnsucht nach Prag, nach meiner böhmischen 

Heimat. "84 

„ Es war schwierig nach Hause zu kommen, wenn man kein Zuhause mehr hat. Keine 

Familie, kein Zuhause. Auch viele Freunde fand ich nicht mehr. "85 

83 Theodor Balk (1900-1974) vlastním jménem Dragutin Fodor. Pseudonym Balk vznikl z názvu Balkán a 
naznačuje původ spisovatele. Lenka Reinerová ho znala již z roku 1936 z Prahy. Působil jako lékař u 
francouzských interbrigadistů ve Španělské občanské válce. Jeho nejvýznamnější román se jmenoval Das 
verlorene Manuskript. Na svatbě svědčil E. E. Kisch und A.Simone (vlastním jménem Otto Katz) 
84 Viz Reiner, L.Grenze geschlossen. Berlin : Verlag Neues Leben, 1958. s.405. 
85 Viz Aus dem Asylland. In: BENZ, W. / NEISS, M Die Erfahrung des Exils. Exemplarische Reflexionen. 
Berlin : Metropol, 1997. s.101 
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3.3.2 Praha 

3.3.2.1 Praha 1948-1989 

Začíná pracovat jako referentka pro záležitosti jugoslávských emigrantů v CSR a krátký 

čas působí také v rozhlase. V roce 1950 se účastní jako tlumočnice světového mírového 

kongresu ve Varšavě. O rok později je přítomna opět jako tlumočnice na zasedání světové 

mírové rady v Berlíně. Je to její první návštěva Německa od skončení války. Při obou 

příležitostech se setkává s mexickou exulantkou Annou Seghers, v Berlíně pak ještě s 

Ludwigem Rennem. Dochází tu také ke shledání s dalšími známými z exilových let. Na 

pozvání Helene Weigel, manželky Bertolda Brechta, poprvé navštěvuje divadlo Berliner 

Ensemble. 

V období politických čistek v ČSR, kdy komunistický režim hledal domnělé nepřátele 

ve vlastních řadách, došlo k masivnímu zatýkání, vykonstruovaným okázalým procesům a 

popravám. Mezi četnými osobami, které procesy nepřežily, byli Rudolf Slánský nebo dobří 

známí Lenky Reinerové Fritz Geminder a André Simone. Samu spisovatelku tato vlna 

zatýkání postihla. Vyjadřuje svoje zděšení nad tehdejšími událostmi: 

„ Hätte ich mir je vorstellen können, daß ich, die einzige Überlebende meiner Familie, 

die einzige nach Prag Zurückgekehrte, hier in meinem Land und nach dem Sieg des 

vermeintlichen Sozialismus, dem ich mich seit meiner frühen Jugend mit Haut und Haar 

verschrieben habe, daß ich durch Willkür und den Stumpfsinn einer auf den Kopf gestellten 

Ideologie zum Feind eben dieses Sozialismus erklärt, abermals im Gefängnis landen 

würde?"86 

Na patnáct měsíců je zadržena ve vyšetřovací vazbě v pražském vězení Ruzyně jako 

vězeň č. 2814 bez oficiální obžaloby nebo odsouzení. Důvod svého zatčení si vysvětluje 

předválečným členstvím v komunistické straně, přátelstvím s Janem Švermou, exilem v 

západní zemi (Francie), židovským původem, svatbou s jugoslávským spisovatelem, znalostí 

cizích jazyků a kosmopolitními názory. Vedle toho je podezřelá ze sionismu. Na začátku a ke 

konci vazby je držena na samotce, většinu doby však sdílí celu s další ženou. Nesmí přijímat 

žádné návštěvy, dopisy nebo balíky. Už v roce 1948 je u ní diagnostikována rakovina, 

podrobuje se proto první operaci. Zatčení následuje krátce na to, avšak jakákoli lékařská 

kontrola jí není povolena. Propuštění následuje po smrti J. V. Stalina a K. Gottwalda v roce 

86 Viz REINEROVÁ, L. Das Traumcafé einer Pragerin. Berlin : Aufbau-Verlag, 1996.S. 243. 
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získat zpět českou státní příslušnost, kterou svatbou s Jugoslávcem ztratila. Zhruba po dvou 

letech se vrací rodina do Prahy. 

V roce 1956 na pozvání Klubu spisovatelů navštěvuje spolu s manželem NDR. Projíždí 

několika místy a z poznámek z deníků obou manželů pak vzniká kniha Ze dvou deníků. Ve 

stejném roce vychází její první kniha Hranice uzavřeny88. V tomto románu popisuje exilová 

léta a návrat do vlasti. Dílo píše německy a překládá jej sama do češtiny. 

Od začátku 60. let je spolupracovnicí německých odborových novin Aufbau und 

Frieden". Jako novinářka v roce 1962 poprvé navštěvuje SRN. Ve stejném roce vychází její 

druhá kniha Jednou provždy, kterou píše už v češtině, aby oslovila české čtenářské publikum. 

V roce 1963 se účastní kafkovské konference za zámku v Liblicích, kterou organizuje 

její přítel Eduard Goldstücker.89 O rok později je rehabilitována a přijata do KSČ. Pracuje 

jako zastupující šéfredaktorka německého měsíčníku „Im Herzen Europas", kde publikuje 

první německý překlad úryvků z dramatického díla Václava Havla. Její jediné dítě, dcera 

Anna, se během vstupu sbratřené sovětské armády na české území nachází v Anglii a 

rozhodne se nevrátit se zpět do Československa. Vdává se tam a dodnes žije v Londýně. V 

uvolněné době Pražského jara píše Lenka Reinerová o zkušenosti z ruzyňského vězení. Dílo 

stihne vydat před obdobím normalizace v roce 1969 pod titulem Barva slunce a noci90. 

Náklad je však zabaven a spisovatelka je z KSČ vyloučena. K tomu je jí zakázána veškerá 

publikační činnost a od 70. let se živí překlady pod cizími jmény a simultánním tlumočením. 

Dceru smí navštěvovat v zahraničí jen občas. V roce 1974 umírá její muž. Teprve v roce 1983 

j e j í povoleno vydání knihy v NDR. Tehdejší literární poradce nakladatelství Aufbau Verlag v 

Berlíně Günter Caspar, žák F. C. Weiskopfa, byl upozorněn na dílo Lenky Reinerové 

herečkou Steffi Spirou91. Prosadil knižní projekt Der Ausflug zum Schwanensee. Dodnes 

vycházejí knihy Lenky Reinerové v tomto nakladatelství. Československá agentura Dilia92 , 

která rozhodovala o autorských právech, pozdržela vydání o půl roku. V roce 1985 

následovala vzpomínková kniha na E. E. Kische, B.Uhseho, F. C. Weiskopfa und A.Seghers 

Es begann in der Melantrichgasse. V roce 1989 vychází kniha Die Premiere. 

88 Německy vychází pod titulem Grenze geschlossen v roce 1958. 
89 Eduard Goldstücker (1913-2000) byl československý germanista. 
90 Německy vychází přepracované v roce 2003 jako Alle Farben der Sonne und Nacht 
91 Steffi Spira (1908-1995) herečka, Lenka Reinerová ji znala ze zajateckého ženského tábora Rieucros a z 
Mexika. 
92 Divadelní, literární, audiovizuální agentura, viz www.dilia.cz 
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3.3.2.2 Praha po roce 1989 

V Československu mohou její knihy vycházet teprve od roku 1989. Knihy psala autorka 

německy, používala tzv. pražskou němčinu. Do češtiny je překládá Olga Walló a Jana 

Zoubková. Lenka Reinerová sama ovládala šest řečí. Česky a německy mluvila doma, 

angličtinu potřebovala už v prvním zaměstnání a později v redakci ke komunikaci se 

zahraničním tiskem, dále také navštěvovala v Londýně žijící dceru, francouzsky se naučila 

během věznění v Paříži a v internačním táboře Rieucros. Se studiem španělštiny začala na lodi 

při plavbě do Mexika a během tříletého pobytu se v ní zdokonalila. Vdala se za Jugoslávce a 

bydlela tři roky v Bělehradu, takže se dokonale naučila srbochorvatsky. 

V roce 1993 se vrací po čtyřicetiosmi letech do Mexika a zážitky z této cesty 

zpracovává v povídce Zweite Landung in Mexiko. V roce 1996 vychází kniha Das Traumcafé 

einer Pragerin93. Ve stejném roce vstupuje do židovské obce a vyjadřuje tak svou etnickou 

příslušnost. Dva roky poté vydává knihu Mandelduft. V roce 1999 dostává jako první osoba 

cenu Schillerring za celoživotní dílo. V roce 2000 vychází kniha Zu Hause in Prag -

manchmal auch anderswo. O rok později jí uděluje český prezident Václav Havel Medaili Za 

zásluhy I. řádu. Ve stejném roce se stává členkou Amnesty International. V roce 2002 je 

jmenována čestnou občankou Prahy. V následujícím roce získává Goethovu medaili. 

Lenka Reinerová zůstala aktivní do velmi vysokého věku. V roce 2003 navštívila 

Senegal, kde otvírala výstavu pražské židovské literatury. Téhož roku vyšla kniha Alle Farben 

der Sonne und Nacht. O rok později zakládá společně s Františkem Černým94 a Kurtem 

Krolopem95 Pražský literární dům autorů německého jazyka. Stále pravidelně navštěvuje 

dceru v Londýně. V roce 2005 vydala knihu Närrisches Prag. O rok později obdržela Velký 

kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo. Poslední kniha Das Geheimnis der nächsten 

Minute vyšla v roce 2007. V lednu 2008 je při příležitosti vzpomínky osvobození 

koncentračního tábora Osvětim přednesena její řeč v Bundestagu. Byla první Češkou, jejíž 

slova tam při této příležitosti zazněla. 

Přes všechny těžké životní situace věřila, že jsou na světě dobří lidé a její život byl plný, 

jak sama říkala, až patologického optimismu: 

93 České vydání s návem Kavárna nad Prahou (rok vydání 2001) rozšiřuje o vzpomínku na Jaroslava 
Foglara. 
94 František Černý byl český velvyslanec v Berlíně. V 60. letech pracoval v německém vysílání pražského 
rozhlasu. 
95 Kurt Krolop je germanista a čestný předseda Goethovy společnosti v ČR a Společnosti Franze Kafky 
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„Ich habe gelernt, daß es möglich ist, Schweres hinter sich zu bringen. Es ist aber nur 

dann möglich, wenn man vor allen sich selbst nie aufgibt. Und um sich selbst nicht 

aufzugeben, darf man sich selbst nie bedauern, dann wird die Sache schwierig. Und 

schließlich, das ist das Wichtigste, muß man an die menschliche Gemeinschaft glauben. "96 

Svou nezlomnou vůli žít a radost z každého dne vyjádřila společně s výčtem štastných 

životních okamžiků v knize Mandelduft: 

„ Ich kenne Paris und London, habe einmal den Palmsonntag in Venedig gefeiert und in 

Amsterdam de Bilder van Goghs gesehen. Ich habe Geschichten geschrieben und aus ihren 

sind Bücher entstanden. Ich habe die Vulkane und Pyramiden in Mexiko mit eigenen Augen 

betrachtet, Kamele am Rande Sahara und Schlangenbeschwörer in Casablanca beobachtet 

und die überschwenglichen Herbstfarben im amerikanischen Massachusetts bewundert. Ich 

habe ein Kind auf die Welt gebracht, Jahrzente in bester Ehe gelebt und bin reich an guten 

Freunden. Wenn ich bei diesem schillernden Kügelchen meiner erdachten Korallenkette 

angelangt bin, mach ich meistens halt. Denn da bin ich schon so fröhlich und gut gelaunt, daß 

ich den neuen Tag trotz aller Schreckennachrichten willkommen heißen und in Angriff 

nehmen kann. "97 

Lenka Reinerová bojovala polovinu svého života s rakovinou a podrobila se několika 

operacím a chemoterapiím. Nemoci podlehla 27. června 2008 ve věku 92 let. Zemřela doma, 

ve své milované Praze. Pohřbena je na Novém židovském hřbitově. 

96 Viz Aus dem Asylland. In: BENZ, W. / NEISS, M. Die Erfahrung des Exils. Exemplarische 
Reflexionen. Berlin : Metropol, 1997. s.102. 
97 Viz REINEROVÁ, L. Mandelduft. Berlin: Aufbau-Verlag, 2001.S.113. 
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4 Analýza vybraných textů 

4.1 Obraz Prahy ve vzpomínkové knize Es begann in der Melantrichgasse 

Vzpomínková kniha Es begann in der Melantrichgasse vyšla poprvé německy v NDR v 

roce 1985, v českém překladu vyšla dosud pouze jedna kapitola této prózy. Z podtitulu 

Erinnerungen an Weiskopf, Kisch, Uhse und die Seghers vyplývá, že v ní vzpomíná Lenka 

Reinerová na své blízké přátele. Každému z nich věnuje jednu kapitolu a z vlastního pohledu 

sleduje jejich osobní i profesionální vývoj. Praha figuruje ve všech kapitolách a v samotném 

názvu knihy se objevuje pražská Melantrichova ulice. 

Vypravěčka se v průběhu jednotlivých kapitol rozpomíná na Prahu třicátých let 20. 

století a odtud asociativně rozvíjí sled svých vzpomínek, které se odehrávají v různých 

časových rovinách. Rozdílně je zobrazena v kapitolách o F. C. Weiskopfovi a E. E. Kischovi, 

kteří byli oba rodilí Pražané a B. Uhse a A. Seghers, kteří Prahu pouze navštěvovali, ale 

dlouhodobě zde nežili. Vřelý vztah E. E. Kische k Praze je autorkou rozpracován podrobněji. 

4.1.1 Předmluva 

V předmluvě vysvětluje autorka osobní význam, který pro ni Melantrichova ulice má a 

zároveň objasňuje historicko-kulturní důležitost tohoto pražského zákoutí. V úvodní větě „In 

der Melantrichgasse hat eigentlich alles begonnen "(M.5) přisuzuje Melantrichově ulici 

zásadní význam pro svůj život a částečně označuje přestěhování z Karlina do Melantrichovy 

ulice za hybatele dalších životních událostí. První věta se však nevztahuje pouze k 

osamostatnění se od rodičů. Slovo „všechno" v sobě skrývá odkaz na přátelství s E. E. 

Kischem, zážitky z předválečné Prahy a vzpomínky na působení v novinové redakci 

,Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" (AIZ). Postupem z pozice písařky na post v redakci začíná pro 

autorku vzrušující doba, kdy se seznamuje s řadou německých emigrantů a literátů a dostává 

se k samostatné publikační činnosti. 

V reflexi svého nastěhování do podkrovního pokojíku v Melantrichově č.7 si autorka 

vybavuje, že rozhodujícím faktorem pro výběr této lokality bylo její umístění v centru Prahy a 

výhled na Staré Město a Petřín. Rekapituluje, že ačkoliv byla nucena Prahu i Melantrichovu 

ulici v důsledku nacistické okupace opustit, většina přátelství navázaných v neklidné 

atmosféře 30. let přestála válečné útrapy. Okruh jejích přátel tvořili čeští, němečtí i židovští 

obyvatelé Prahy, což vypovídá o multikulturnosti tehdejší Prahy a poukazuje na pokojné 
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soužití všech tří kultur: „[...] diese einzigartige Bindungen von Mensch zu Mensch, von 

Älteren zu Jüngeren und umgekehrt, von Deutschen zu einer Pragerin, von Pragern 

untereinander und von einer Pragerin zu diesen Deutschen, die sie schätzen und lieben 

gelernt hatte. "(M.7) 
QO 

K Melantrichově ulici se spisovatelka vrací v několika dalších dílech , v této knize ji 

však představuje čtenáři nejpodrobněji. Uplatňuje v popisu reportážní postup, přesně udává 

polohu ulice mezi Václavským a Staroměstským náměstím, pokračuje historickým přehledem 

a uvádí širší souvislosti. Osvětluje, že ulice vděčí za název tiskaři Jiřímu Melantrichovi z 

Aventina a s nadšením čtenáři sděluje, že tento muž v 16. století vydal nespočet knih. Dodává, 

že v Melantrichově ulici vycházely na konci téhož století noviny ,JJoviny". Tiskařskou a 

novinářskou tradici podtrhuje informace o redakci „Dělnických listů", která sídlila v 19. 

století v pasáži mezi Melantrichovou a Michalskou ulicí. Ulice nabývá podle spisovatelky na 

důležitosti v neposlední řadě proto, že se zde v č.14 v domě „U Dvou zlatých medvědů" 

narodil E. E. Kisch. Vyjadřuje údiv nad touto shodou náhod, přemítá, že snad novinářská 

minulost ulice předurčila, kde se bude rodný dům „zuřivého reportéra" nacházet: „Man 

bedenke: Ein Drucker, zwei Zeitungen und das Geburtshaus des rasenden Reporters in einem 

schmalem Gäßchen, das kaum zwei Häuserblocks lang ist. Wenn das kein Vorzeichen sein 

sollte!"{M.6). Trojnásobným užitím vykřičníku na prvních dvou stranách ve spojení s 

Melantrichovou ulicí a tamější vydavatelskou historií upozorňuje čtenáře na kulturní význam 

této architektonicky nevýrazné krátké uličky. 

V závěru předmluvy autorka vysvětluje, že poselstvím její knihy je připomenout své již 

zesnulé blízké přátele a poodkrýt důvod, proč ji časté a vřelé vzpomínky na ně přepadají 

právě v Praze, kam se po válce vrátila. Nezdůrazňuje svou příslušnost k žádné národnosti, 

označuje se pouze za Pražanku, kterou zůstala po celý život, ať už ji osud zavál na nejrůznější 

místa na světě. 

4.1.2 FCW's Höllenbeamte mit auswechselbarem Kopf (FC W a j eho pekelný úředník s 
vyměnitelnou hlavou)99 

V první části vzpomínkové knihy se vypravěčka zabývá osobností šéfredaktora 

„Arbeiter-Illustrierte-Zeitung"(AIZ') Franze Carla Weiskopfa100. Když odpovídá na otázku 

98 Návrat do podkrovního pokojíku po šedesáti letech bude zevrubněji popsán v kapitole Das Geheimnis 
der nächsten Minute. 
99 Viz REINEROVÁ, L. Es begann in der Melantrichgasse. Berlin : Aufbau- Verlag, 1985.s.9.Tento 
medailon dosud nevyšel česky, přeložila A.Z. 
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jednoho známého, že pod zkratkou „FCW" se výše zmíněný novinář ukrývá, nezapomene 

připomenout jeho pražský původ: „FCW, ein Journalist und Schriftsteller, übrigens Prager, 

so wie du[der Bekannte] und ich". (M.14) 

Postavu F. C. Weiskopfa spojuje kromě redakce s organizací pomoci emigrantům, kteří 

po roce 1933 hledali v Praze útočiště před hrozícím nebezpečím fašismu. V pražské čvrti Na 

Rokosce, kde Weiskopfovi bydleli, se tak vypravěčka seznamuje s Herzfeldovými101. 

Vystihuje v textu typické rysy předválečné Prahy: vydávání antifašistických publikací a 

protihitlerovsky ražených fotomontáží, uveřejňování aktuálních informací ze zahraničí, 
• o 102 • 

přítomnost zahraničních novinářů , činnost Bert-Brecht-Klubu a Svazu na ochranu 

německých spisovatelů, levicové smýšlení většiny zainteresovaných intelektuálů a jejich 

vstup do KSČ. Čím více rostlo riziko konfliktu s policií nebo pražskými stoupenci fašismu, 

tím více zesilovala úporná snaha antifašistů jeho šíření zastavit: „Die Atmosphäre, in der wir 

uns in den dreißiger Jahren an der Schwelle des Krieges in Prag bewegten, in der gerade wir 

in der Redaktion der AIZ lebten und die FCW zumindest in seiner unmittelbaren Umgebung 

mitschuf war im besten Sinne des Wortes kämpferisch, aktiv, schöpferisch und, der 

allgegenwärtigen Gefahr zum Trotz, optimistisch. " (M.30) 

Zvláštní pozornost věnuje vypravěčka zachycení práce v redakci „Arbeiter-Illustrierte-

Zeitung"(AIZ). Na příkladu „AIZ" a „Gegenangriffu" poodkrývá, v jak skromných 

poměrech se vydání exilových novin a časopisů připravovala. Vypravěčka zaznamenává 

přesně polohu sídla redakce a čtenáři, který je s Prahou méně obeznámen, usnadňuje orientaci 

uvedením známých pražských míst.103 Zařazením podrobností dociluje hodnověrnosti 

prezentovaných údajů a maximalizace informační hodnoty popisu. 

Vypravěčka zmiňuje také bohatý umělecký život v Praze, jmenuje divadlo D34 vedené 

E. F. Burianem a Osvobozené divadlo Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Vybavuje si ještě Das 

Prager Neue Deutsche Theater, které přispívalo ke kulturní rozmanitosti Prahy 30. let. 

Vzpomíná, že tato divadelní scéna pod vedením režiséra H. H. Burgera zdramatizovala 

dětskou knihu Ericha Kästnern Pünktchen und Anton. Burgerova inscenace ji ovšem 

100 Franz Carl Weiskopf (1900-1955)byl německy píšící spisovatel a novinář českého původu, který se 
narodil v Praze. 
101 Wieland Herzfelde (1896-1988) byl německý vydavatel a publicista spojený s nakladatelstvím Malik-
Verlag a pražský emigrant. 
102 Například Američané E.Caldwell a T.Draper, Rus M.Kozlow, Francouz G.Péri. 
103 Uvádí, že se redakce nacházela v Letohradské ulici 32 na Letné nedaleko Hradčan a Vltavy. Později se 
přestěhovala redakce do Skuherského ulice 3 blízko Strossmayerova náměstí. 
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neoslovila, nazkoušela se skupinou dětí německých emigrantů proto vlastní verzi představení, 

která měla působit méně roztomile než provedení Burgerovo. 

Praha vystupuje v díle také jako dějiště historických událostí. Vypravěěka připomíná 

příjezd britské mise Lorda Runcimana v roce 1938, krátce před uzavřením Mnichovské 

dohody. Jejím posláním bylo zprostředkovat jednání mezi českou vládou a zástupci 

sudetských Němců. Vypravěčka vzpomíná, že ji šéfredaktor „AIZ" Weiskopf vyslal s 

materiály dokumentujícími machinace, ke kterým v pohraničí v režii Hitlerových stoupenců 

docházelo, 104do hotelu Alcron, kde byli členové mise ubytováni. Jako mladičká dívka se tak v 

Praze stala svědkem zásadních dějinných mezníků. 

Po podepsání Mnichovské dohody 29. září 1938 se zvedá druhá vlna přílivu emigrantů, 

do Prahy přijíždí sudetští vystěhoválci: „Neue Emigranten kamen an den Prager Bahnhöfen 

an. Jetzt waren es nicht mehr vor der eigenen Gewaltherrschaft fliehende Deutsche. Jetzt 

waren es vor der fremden Gewaltherrschaft im eigenen Land fliehende Tschechen. "(M.A2). 

Situace v pohraničních oblastech se horšila každým dnem. Vypravěčka vyjadřuje úzkost, s 

jakou Praha sledovala, jak zabraných měst přibývá: „Sollte das „sudetendeutsche 

Grenzgebiet" bis nach Prag reichen? "(M.42). 

Zvláštní pozornost věnuje mobilizaci v září 1938. Prostřednictvím postavy F. C. 

Weiskopfa, který se okamžitě hlásí v kasárnách ve Vršovicích, nastiňuje, s jakou 

houževnatostí a odhodláním lidé vstupovali do armády a odcházeli bránit svou vlast. Skrze 

kusé momentky líčí atmosféru mobilizační noci: „Eine merkwürdige Nacht brach an. Außer 

den Kindern schien damals in ganz Prag niemand zu schlafen. Die Stadt lag in tiefer 

Verdunkelung, und die Straßen wimmelten von Menschen. Die Männer folgten dem 

Gestellungsbefehl in größter Hast, geradezu mit einem Gefühl der Erleichterung, Frauen und 

Mädchen begleiteten sie. Es gab keine Lieder, aber auch keine Träne. Fremde drücketen 

einander die Hand, Freunde und nahestehende Menschen umarmten enander. Es gab keine 

überflüssige Worte und keine leeren Gesten. Das also war die Stunde. Was sein mußte, mußte 

sein. "(M.40). 

Praha po Mnichovském diktátu přestává poskytovat emigrantům bezpečné útočiště, 

proto se němečtí uprchlíci a jiní fašistickým režimem pronásledovaní pražští usedlíci snaží co 

104 Runcimanova mise se objevuje v dalších dílech několikrát, v této první zmínce chybí dodatek o 
náhodném setkání vypravěčky a členů SdP na schodech Alcronu, jež vedlo k odhalení zákulisních politických 
praktik. 
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nejrychleji odcestovat. V říjnu 1938 jsou zakázány noviny „Volks-Illustrierte"'05, Weiskopf 

se chystá emigrovat a domlouvá se na dalším postupu vydávání novin s vypravěčkou v 

kavárně. Zde se také dvojice loučí před jeho plánovaným odjezdem do Paříže. Kavárenské 

prostředí se jeví jako významné centrum kulturního i politického života.106 Plánuje se zde 

činnost antifašistického odboje, organizace veřejných přednášek, pracuje se na korespondenci 

se zahraničním tiskem. V kavárně Mánes u Vltavy se pravidelně schází němečtí emigranti 

čekající na víza a vypravěčka zde vyřizuje Weiskopfovy vzkazy z Paříže. 

K další kávě v pražské kavárně usedá F. C. Weiskopf s vypravěčkou až v roce 1949. 

Následně se scházejí opět v Praze o tři roky později. Vypravěčka připomíná tehdejší nervózní 

atmosféru 50. let plnou podezření, falešných obvinění a probíhajících stalinistických procesů. 

Weiskopfův definitivní odchod z Prahy vnímá jako důsledek nesnadného rozhodnutí, 

podobný krok by pro ni byl nepředstavitelný. 

V kapitole se objevují jména dalších rodilých Pražanů: Adolf Hoffmeister a Jaroslav 

Ježek, na jejichž pražský původ vypravěčka čtenáře upomíná. Jak vysoce si cení pražského 

původu, demonstruje užitím přivlastňovacího zájmena odkazujícího na rodné město: „leh 

habe in Berlin mit Freunden über unseren (er war doch ein Prager) FCW 

gesprochen "(M.69). 

V souvislosti s Weiskopfovým překladem sbírky antologie české poezie do angličtiny 

pod názvem „Hundred Towers" se vypravěčka zmiňuje, že Praha bývá nazývána „stověžatá". 

V úvaze nad impulsem, který Weiskopfa k překladu české poezie v americkém exilu vedl, ji 

napadá, zda to byl stesk po pražských zákoutích oplývajících zvláštním kouzlem: „[...] nach 

den stillen Gassen der Altstadt, der träumerischen Kleinseite, der nicht jedem vernehmbaren 

Moldaumusik unter den Brücken, von denen jede für einen Prager ihren besonderen Reiz 

hat. "(M.50). Z citátu je patrné, že v hypotéze o Weiskopfově pohnutce naráží skrytě na místa, 

která chyběla v exilují samotné a jichž si v Praze obzvláště považuje. 

4.1.3 Melatrichova ulice mezi čísly čtrnáct a sedm707 

Druhá kapitola je věnována osobnosti Egona Erwina Kische, jehož sousedkou se stala 

vypravěčka náhodou, když se nastěhovala do Melantrichovy ulice č.7 několik domů od sídla 

105 Noviny „ Volks-Illustrierte"(VI) byly dřívější ,y4/Z", Weiskopf zůstal i po přejmenování v roce 1935 
šéfredaktorem. 
106 O tématu kavárna a její význam bude pojednáno v kapitole Das Traumcafé einer Pragerin. 
107 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha : Labyrint, 2001.S.63. 
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rodiny Kischů v č.14. Vzpomíná na na úsek mezi č.7 a č.14, který se odráží v názvu kapitoly, 

a na časté diskuze, které s Kischem na jejich společné cestě domů vedla. 

Vypravěčka líčí Kische jako velkého milovníka Prahy a označuje ho za „einzigartigen 

Sohn der Stadt Prag " ( M . 8 5 ) nebo „Prager A J W ' ( M . I O O ) . Praha je s jeho osobností spojena 

stejnou měrou jako s osobností Lenky Reinerové. Oba rodilé Pražany, sousedy z 

Melantrichovy ulice, potkal podobný osud, oba se také po válce do Prahy vrátili. Vztah 

Kische k Praze shrnuje vypravěčka větou „Prag und Kisch, ein schier unerschöpliches 

Thema. " ( M . 8 7 ) . 

Do kapitoly zařazuje nejrůznější epizody, v nichž Kisch a Praha vystupují. Zmiňuje, že 

bavil společnost svými anekdotami v pražských kavárnách a s oblibou navštěvoval tančírnu 

Klamovka v Praze-Košířích a noční podnik Montmartre v Řetězové ulici. 

Kandidoval také v posledních volbách v roce 1938 v Praze za KSČ. Vyostření politické 

situace mu zabránilo v návratu do Prahy a v účasti na vlastní volební kampani.108 Její 

organizace se proto ujala vypravěčka a další Kischovi přátelé. Vypravěčka vzpomíná, že 

Kisch získal mnoho hlasů a KSČ tehdy slavila v Praze velké vítězství. 

Osud Prahy vzhledem k politické situaci v sousedním Německu znepokojoval Kische 

již před válkou. Při pohledu z Melantrichovy ulice na Staroměstské věže vyjádřil své obavy 

nad mocenským vzestupem fašistů. Vypravěčka se rozpomíná, že v pařížském exilu, který s 

ním sdílela, uvažoval nad legendou o rabbi Löwovi a jeho domnělém jílovém výtvoru 

Golemovi. Nechal se unést lákavou myšlenkou o pravdivém základu této pražské pověsti a 

chtěl využít Golemových služeb k zastavení německého postupu k Praze: „Ich würde ihm 

auch befehlen: Erhebe dich und geh, die Feinde rücken auf mein Prag zu!"(M.93). 

V mexickém exilu, kde Prahu Kisch i vypravěčka postrádají, se pražské prostředí 

promítne ve zmínce o Kischově knize Tržiště senzací, jejíž děj je do Prahy zasazen. 109Prahu v 

Mexiku připomíná Kischovi i ochutnávka dortu vyrobeného podle pražského receptu. Ve 

stejném kontextu vzpomíná na „zlaté časy mládí ve své zlaté Praze "(M.109)110. Vypravěčka 

si pohrává s přívlastkem „zlatá", jímž je Praha často označována a slovním spojením „zlaté 

časy". Násobí tak pozitivní vyznění Kischova výroku o Praze. Zárověň se vžívá do 

108 Na letecké lince Praha-Paříž bylo sestřeleno letadlo se zástupcem Španělska v Praze. Kvůli Kischově 
protifašistické publikační činnosti nebyla jeho cesta do Prahy bezpečná. 
109 Další zmínka o Praze se objeví v souvislosti s dvorní překladatelkou Kischova díla do češtiny Jarmilou 
Nečasovou-Haasovou, která je v Praze, proto nemůže Tržiště senzaci přeložit. 
110 Přeložila A.Z. 
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Kischových pocitů v exilu a v krátkém všeříkajícím povzdechu odhaluje smutek, který ho při 

vzpomínce na Prahu přepadal „Ach, Prag"!(M.86). 

Protože Kisch nemohl v Praze během války pobývat, sledoval pečlivě všechny zprávy 

týkající se jeho rodiště. Rozezlily ho sebemenší nepřesnosti, které kdokoli o Praze 

publikoval.111 V myšlenkách se upínal k okamžiku svého návratu, o němž nepochyboval: 

„Mach uns keine Schande, blbá", ermahnte er mich, „sonst sage ich es nach dem Krieg in 

Prag". (M.117). 

V Mexiku zastihly Kische i vypravěčku zprávy o tragickém konci většiny příbuzných, 

které v Praze zanechali. Když přišla informace o úmrtí Kischových bratrů, hovořil reportér o 

svém smutku pouze s několika lidmi. Jednou z mála vyvolených byla i vypravěčka, kterou s 

Kischem pojil pražský původ, rodiště a obdobná tíživá životní zkušenost. „Komm herein, 

blbá, bist auch aus der Melantrichgasse, und auf dich wartet dasselbe, wirst schon 

sehen".{M.120). 

O konci války se dozvěděli oba v Mexiku. Vypravěčka konstatuje, že při oslavách 

jejího skončení netušili, že se na pražských barikádách ještě bojuje. Do Prahy se po dlouhém 

vyjednávání Kisch dostal až v roce 1946. Provizorně bydlel s manželkou Gisl ve výše 

zmíněném hotelu Alcron, později manželé nastěhovali do vily v Praze - Střešovicích.U2Ve 

svém rodišti také v roce 1948 zemřel. 

Celé vzpomínání na osobnost Egona Erwina Kische uzavírá vypravěčka tematicky opět 

v Melantrichově ulici. Důvěrně známá ulička podněcuje její představivost, a tak zde vnímá 

Kischovu přítomnost: „Freilich, wenn ich manchmal abends durch die Melantrichgasse gehe, 

habe ich mit einem Mal das Gefühl, daß er wieder da ist. Im Schatten unter dem Torbogen 

des Bärenhauses, im hellen Auflachen eines Mädchens, im Rauchschleier einer 

Zigarette. "(M.137.) 

4.1.4 Ein Knabengesicht mit müden Augen (Chlapecký obličej s unavenýma očima)113 

Třetí kapitola je věnována Bodo Uhsovi, se kterým vypravěčka strávila několik let 

mexickém exilu. Praha přihlíží jejich prvnímu, i když neosobnímu, setkání114 a poslednímu 

111 Jednou z typických chyb, kterých se autoři dopouštěli, bylo označování Gustava Meyrinka, který v 
Praze žil, za Čecha židovského původu. Další nepřesnosti souvisely s Týnským chrámem a působením Tychona 
de Brahe nebo s podobou Staronové synagogy. 
112 Jednalo se o vilu U Laboratoře 22, kde údajně pobýval Adolf Eichmann. 
113 Viz REINEROVÁ, L. Es begann in der Melantrichgasse. Berlin : Aufbau- Verlag, 1985.s.l39.Tato 
kapitola dosud nebyla přeložena do češtiny, přeložila A.Z. 
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rozloučení na pražském nádraží v roce 1962. Při skutečném prvním osobním setkání se 

spisovatelem přemýšlí vypravěčka o křestních jménech Bodo a Almuth115, která jí jako 

Pražance připadají exotická. 

Při inscenaci hry E. E. Kische v Mexiku, na které se vypravěčka i Bodo Uhse podíleli, 

připomíná vypravěčka svůj původ: „leh war „die Tschechin" innerhalb der Gruppe 

deutschsprachiger Antifaschisten und gemeinsam mit E. E. Kisch auch noch aus 

Prag. "(M.146). Pochvaluje si, že mohla díky přidělené roli konečně použít svoji pražskou 

němčinu, kterou ji v redakci „AIZ" neustále vytýkal F. C. Weiskopf. Ve vzpomínce na 

premiérové představení, které se odehrálo 10. května 1945, poznamenává, že v Praze den 

předtím padl poslední výstřel druhé světové války. 

Uhse přijíždí jako vyslanec Německého svazu spisovatelů do Prahy naposledy v roce 

1962, aby promluvil na pohřbu Gisl Kisch. Vypravěčka při popisu jejich společné procházky 

Prahou nezůstává u pouhého sdělení, že jde o Prahu, ale dodává „moje" Praha. Naznačuje 

rozdíl mezi sebou a Bodo Uhsem, který je zde pouhým návštěvníkem a turistou. Následuje 

výčet míst, která vypravěčka při prohlídce svému příteli ukázala. 116 

117 
4.1.5 Immer wieder Anna (Stále znova Anna) 

Ačkoliv je poslední kapitola věnována Anně Seghers, vypravěčka se ve vzpomínkách 

vrací do Prahy 30. let, kdy ještě spisovatelku neznala. Poznamenává, že v této době zde ještě 

mohla bydlet, zatímco v sousedním Něměcku už brojil proti Židům Adolf Hitler. Připomíná 

znova pracovní nasazení v redakci ,y4/Z" a vypráví, že navzdory sílícímu nebezpečí fašismu 

panovala v prostorách redakce převážně optimistická nálada. Vidina obsazení Čech a 

mocenského sídla na pražských Hradčanech přišla sice intelektuálům hrozivá, ale než došlo k 

Mnichovské dohodě, nepravděpodobná. S trochou naivity zřejmě spoléhali na skutečnost, že 

Hitlerův antisemitský program nenalezne širší spektrum příznivců. 

Obavy se ukázaly být opodstatněné, německá armáda obsadila 15. března 1939 Prahu. 

Vypravěčka si vybavuje, že z bývalého útočiště emigrantů typického kulturní a národnostní 

114 Lenka Reinerová se zde při „prvním setkání" vlastně zajímá pouze o knihu B.Uhseho, která zmizela z 
police v redakci „AIZ". 
115 Družka B.Uhse 
116 Jedná se o sklep v Melantrichově ulici č. 14, kde prý E. E. Kisch objevil vchod do podzemí vedoucí k 
Staroměstské radnici, dále fontánu v Pařížské ulici, která se velmi líbila W. Langhoffovi, když před válkou v 
Praze pobýval, v poslední řadě pak rodný dům Franze Kafky. Další cesta vedla k židovskému hřbitovu s 
chráněnými černými havrany. 
117 Viz REINEROVÁ, L. Es begann in der Melantrichgasse. Berlin : Aufbau- Verlag, 1985.s.l55.Tato 
kapitola dosud nebyla přeložena do češtiny, přeložila A.Z. 
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pestrostí prchali na poslední chvíli Židé, antifašisté a další fašistickým režimem 

pronásledovaní zejména do Francie. Vypravěčka kvůli svému židovskému původu, 

levicovému přesvědčení a protihitlerovsky orientované publikační činnosti byla vystavena 

podobné zkušenosti:,, Dann maschierten die Nazis in Prag ein, und ich hatte das Glück, heil 

nach Paris zu gelangen". (M.163). V cizině se jí po domově stýskalo, rodné město jí však v 

Paříži připomínali další exulanti z Prahy, se kterými se před válkou seznámila. Intelektuální 

kruhy se sem začaly z Prahy přesouvat v době Mnichovského diktátu a jejich odchod se 
118 

urychlil vyhlášením Protektorátu. 

V Paříži potkává vypravěčka Annu Seghers, která jí při prvním setkání řekne: „leh 

weiß, du bist aus Prag. " (M.163). Praha vystupuje jako určitá charakteristika, pražský původ 

je povýšen na zvláštní poznávací znamení. Vypravěčka s ním v celé knize nakládá částečně 

jako se státní příslušností, Prahu považuje za svou nedílnou součást. 

Počátkem 50. let odjíždí vypravěčka se skupinou tlumočníků z Prahy na zasedání 

světové mírové rady do Berlína. Vzpomíná, že v Praze byl připojen speciální vagon k vlaku, 

který na mezinárodní shromáždění mířil. Popisuje vřelé setkání s Ludwigem Rennem, který ji 

i po letech oslovuje „Die Lenka aus Prag. Die Lenka! Unsere Lenka aus Prag!" (M.191). 

Nepovažuje příjmení za důležitý údaj, jejím přízviskem se stává Praha. Na svůj pražský 

původ odkazuje vypravěčka i ve vzpomínce na pozdější návštěvu u Anny Seghers v 70. 

letech. Podotýká, že název berlínské ulice „ Volkswohlstraße ", kde Anna Seghers bydlela, zní 

jejím „pražským uším " (M.160) pěkně. 

V Berlíně při příležitosti zasedání mírové rady vypravěčka oslavuje setkání s bývalými 

pražskými emigranty. Prahu si tentokrát „nerezervuje" pouze pro sebe, ale propůjčuje jí 

označení „unsere Stadt"119. (M.193). V jedné z berlínských kaváren vypravěčka náhodou 

potkává Helene Weigel120 a Hilde Eisler121 , jež zná z Prahy. Ukazuje se, že přátelství 

navázaná v Praze před válkou, přetrvala i léta exilová. U stolku v kavárně poprvé formuluje 

pocity ze svého poválečného navrátu do Prahy: „ Prag? ", sagte ich, „ Die Stadt ist zum Glück 

erhalten geblieben, das ist ein großer Trost, aber mir fehlen dort jetzt sehr viele Menschen , 

das ist ein ständiger Schmerz." (M.198). Ve srovnání s Berlínem, Drážďany nebo 

118 Někteří z umělců při založení Domu české kultury doufali, že se podaří obnovit Československou 
republiku ze zahraničí, jak tomu bylo v První světové válce. 
119 Přeložila A.Z. 
120 Helene Weigel( 1900-1971 )byla německá herečka, manželka Bertolda Brechta, starala se o chod 
Berliner Ensemble. Setkání vyvolá ve vypravěčce vzpomínku na příhodu v pražském radiu, kdy sejí kvůli její 
údajné podobě s H. Weigel, technik ptal, zda není její sestra. 
121 Hilde Eisler(1912-2000)byla německá novinářka židovského původu, žena Gerharda Eislera, bratra 
hudebního skladatele Hannse Eislera. 
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Bělehradem nebyly architektonické klenoty Prahy téměř postiženy, avšak rodinné vazby 

pojící vypravěčku k předválečné Praze válka nenapravitelně zpřetrhala. 

Vzhledem k tomu, že autorka koncipovala knihu Es begann in der Melantrichgasse 

jako vzpomínku na své přátele, zmiňuje rodinný kruh pouze okrajově, zejména v souvislosti s 

tragickým osudem svých rodinných příslušníků. Praha funguje v knize jako výchozí bod 

každého vyprávění. Ve všech kapitolách vypravěčka doplňuje hlavní město atributem „má", 

případně „moje rodné město". I když to čtenáři sdělila na začátku celé knihy, ke svému 

rodišti se v textu hrdě hlásí. Potvrzuje tak svůj blízký vztah k Praze a dokládá, že podobně 

silné pouto vázalo k Praze i E. E. Kische, jehož jméno spojuje s Melantrichovou ulicí. 

Centrálním motivem této prózy je zachycení obrazu Prahy 30. let, nastínění jejího 

mnohonárodnostního složení obyvatel a kulturní pestrosti. V souvislosti s blížící se hrozbou 

fašismu se koncentruje vypravěčka na vylíčení antifašistických aktivit intelektuálů 

soustředěných kolem redakce „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" a „Gegen-Angriff". Výrazně se 

liší množství zařazených pražských zážitků vypravěčky s F. C. Weiskopfem a E. E. Kischem 

v porovnání s kapitolami o B.Uhsovi a A. Seghers, kteří nebyli rodilými Pražany. 

4.2 Obraz Prahy v knize Die Premiere 

Kniha Die Premiere s podtitulem Erinnerungen an einen denkwürdigen Theaterabend 

und andere Begebenheiten vyšla poprvé v NDR v roce 1989, do češtiny dílo dosud nebylo 

přeloženo. Děj je zasazen do Prahy roku 1963 a zahrnuje časový úsek několika hodin. Hlavní 

postavu (silně se překrývající s osobností autorky knihy)122 zastihuje čtenář jednoho deštivého 

dne kolem 18.45, když se chystá na pražskou premiéru divadelní hry francouzského 

dramatika a filozofa Jean-Paul Sartra123 Vězňové z Altony. Sám autor, který je na návštěvě v 

Praze124, se premiéry účastní. Očekávaná premiéra, která dala knize název, tvoří dějový 

rámec, od kterého vypravěčka ve vzpomínkách odbíhá a zase se k němu navrací. Vyprávění 

se odehrává v různých časových rovinách. Stěžejní část celého díla tvoří série vzpomínek 

převážně na předválečnou Prahu. Dějová linka spojená se Sartrovou premiérou končí kolem 

23. hodiny téhož dne, kdy se vypravěčka ocitá opět doma. 

122 Viz SCHLICHT, C. Lenka Reinerová: Das erzählerische Werk. Oberhausen: Verlag Karl Maria Laufen, 
2003.S.152. 
123 Datum není v knize výslovně zmíněno, lze ho však odvodit. Premiéra hry Vězňové Altony se v Praze 
konala 22.11.1963, datum tak koresponduje se dnem, kdy byl spáchán atentát na amerického prezidenta 
Kennedyho. 
124 Jean Paul Sartre Prahu v roce 1963 skutečně navštívil. 
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Výše zmíněná premiéra byla slavnostní událostí kulturního života Prahy, který se v 

šedesátých letech velmi rozvíjel. Vypravěčka toto potvrzuje: „Sie [die Sartre-Premiere] war 

ein Ereignis, wie es für das weit ausholende, an allem interessierte und versuchsweise die 

verschiedensten Wege beschreitende geistige Leben unserer Stadt im Laufe der sechziger 

Jahre charakteristisch war. " (P.56) Účastní se jí jako zástupce týdeníku, pro který pracuje. 

V divadle se mezitím před jejím příchodem rozhostila atmosféra očekávání. „Das 

Theater leuchtete von weitem, ließ zitternde Lichtbündel verheißungsvoll über den nassen 

Asphalt huschen. " (P. 138) Představení je vyprodáno, v publiku poznává hodně známých lidí, 
125 , . 

mezi jinými i Ernsta Fischera. S mírným rozčilením se podivuje nad rozmístěním 
v* • • o 126 r 

přidělených lístků. Novináři z deníků sedí v přízemí, zatímco novináři z týdeníků a 

měsíčníků jsou odkázáni na sedadla na balkóně. 

Čilý ruch během divadelní přestávky zachycuje věrně, čtenář má pocit, že stojí mezi 

zúčastněnými: „Ein Minister plauderte mit zwei anderen. Presseleute, Schauspieler, 

Premierenpublikum. Redefetzen, Lachen. Rauchen verboten! Verzeihung, ich habe vergessen. 

Die Medřická ist großartig, der Růžek ausgezeichnet, der Marvan...Glauben Sie nicht, daß.." 

(P.176) 

V divadle se publikum dozvídá o atentátu na amerického prezidenta J. F. Kennedyho, 

ke kterému došlo 22. listopadu 1963 v Dallasu. Tato událost vyvolává v obecenstvu dotazy a 

obavy z vypuknutí války: „Zog sich schon etwas Ungeheurliches über uns zusammen? Und 

warum ist mir bei der Nachricht aus Übersee ein eiskalter Schrecken durch die Glieder 

gefahren? Weil in mir die Angst vor einem neuen Krieg allgegenwärtig ist. Weil ich 

inzwischen aus eigener Erfahrung weiß, was Krieg mit sich bringt. Auch weil ich inzwischen 

eine Tochter habe". (P. 187,188). Kulturní zážitek a slavnostní atmosféru přerušuje úzkost z 

možného vyhlášení války. Vypravěčka tak provnává umění a kulturu s brutalitou války. Tyto 

protiklady se střetávají během jednoho večera. 

Slovní spojení „ein denkwürdiger Theaterabend" z podtitulu knihy v sobě skrývá 

dvojznačnou interpretaci. Prvotně se „denkwürdig" vztahuje ke kulturní výjimečnosti onoho 

večera v Praze. V druhé interpretaci vypravěčka naráží na zásadní historicko-politický 

význam tohoto večera, kdy do Prahy dorazila zpráva o atentátu na prezidenta Kennedyho. 

Přestože k němu došlo na druhé straně zeměkoule, ovlivnil tento čin i život pražských 

obyvatel. 

125 Ernst Fischer (1899-1972) byl v Čechách narozený rakouský novinář a spisovatel. 
126 Mezi ně patřil i manžel vypravěěky Theodor Balk, takže museli sedět odděleně. 
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Cestou domů, ponořena do vlastních myšlenek, si vypravěčka všímá, že v ulicích je 

živo a k zachycení obrazu domů spěchajících Pražanů používá personifikaci: „Prag eilte nach 

Hause. Aus den Kinos, Theatern, Cafes und Kneipen. " (P.186). 

Vypravěčka se obrací také na čtenáře a omlouvá svůj vypravěčský styl, který se zakládá 

na množství asociací, odboček a návratů k tématu: „Reißt meinem Leser allmählich die 

Geduld? [...] Schwatze über dies und jenes [...] Was ist überhaupt das Wichtigste, wenn ich 

davon erzähle, wie ich eines Abends in Prag ins Theater gegangen bin und was dabei alles 

passiert ist? [...] ein Abend im Theater, der viele scheinbar schon verschüttete Brunnen neu 

ershließt? (P.140) 

Ve vzpomínkách, které Sartrova hra evokuje, se vypravěčka vrací ke svému dětství a 

mládí prožitému v pražském Karlině. Pohrouží se do vyprávění v jiné časové rovině. V mysli 

jí ožívají vzpomínky na železářství, které vlastnili její rodiče. Uvádí, jak důležitou roli sehrála 

tato skutečnost, když přijel do jejich ulice cirkus Kludský. Nákup řetězu pro lva v prodejně 

rodičů pro ni představoval nebývalou poctu a domnívala se, že je to znamení jejího předurčení 

k cirkusácké dráze. Nadšeně tehdy také vnímala dětskýma očima pochod slonů Královskou 

ulicí127. 

Mimo těchto událostí si z nejranějšího období vybavuje ještě dělnice z továrny Dr. F. 

Zátky, která se nacházela ve stejném domovním komplexu jako její rodný dům. Karlín ležel v 

blízkosti dělnických čtvrtí Vysočany a Libeň, bývala tedy jako dítě častým svědkem 

dělnických demonstrací. V dalším obraze z dětství, který se jí zapsal do paměti, se objevuje 

nedaleká Invalidovna a přilehlý park s posedávajícími veterány z první světové války. 

Prahu vypravěčka jako malá prochodila pěšky, popisem cesty do školy poskytuje 

čtenáři podrobný přehled o vzhledu Královské ulice. Jako dítěti jí připadala tato karlínská 

třída „nudně rovná a beznadějně dlouhá", svou dokonalou znalost ulice ještě demonstruje 

užitím hyperboly „[...] časem jsem tu znala skoro každou dlažební kostku. "I28 (P.132). Když 

toutéž cestou později denně mířila k budově gymnázia, přehodnotila svůj postoj a uznala, že 

trasa byla zajímavá: procházela kolem nejrůznějších obchodů, na Poříči míjela kabaret U 

Rozvařilů („vor dem mich meine Mutter aus unerklärlichen Ängsten von meiner frühesten 

Kindheit an eindringlich warnte"), pak pokračovala kolem domu č.13, „in dem „Die 

Kommunisten " ihren Sitz hatten, das seit jeher meine Neugier reizte und das ich später mit 

rückhaltloser Sympathie umwob ", až konečně dorazila k dvojici hospod Zur Stadt Hamburg a 

127 V Königsstraße (dnešní Sokolovské) vypravěčka bydlela. 
128 Přeložila A.Z. 
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Zur Straßburg („ Vor denen mußte mich niemand warnen, denn die oft unheimlich torkelnden, 

laut lallenden oder auch raufenden Gestalten auf dem Gehsteig vor den Kneipen waren 

genügend abschrekkend.)" (P.133). Vypravěčka dále vtipně popisuje, že podle vzdálenosti, 

kam ji na této cestě případný nápadník doprovodil, měřila stupeň jeho náklonnosti. 

V souvislosti s rodinnými vazbami se její nejčastěji vzpomínka týká maminky, se 

kterou jako dítě navštěvovala často divadla. Věnuje se také osudům ostatních členů rodiny, 

zmiňuje anekdotický drobné rodinné spory mezi babičkou („Großmama") a strýcem, u 

kterého byla po krachu železářství maminka vypravěčky zaměstnána. Vzpomínku na širší 

příbuzenstvo zakončuje smutným konstatováním: „Auch sie gehören in die Reihe meiner elf 

Verwandten, die von den Nazis umgebracht wurden und deren Namen ich auf dem Grabstein 

meiner vor Jahren in Prag gestorbenen Großvaters auf dem jüdischen Friedhof einmeißeln 

ließ. "(P.144). 

Svoje rozhořčení nad nacistickou okupací v Praze zřetelně vyjadřuje v reakci na průběh 

Norimberských procesů. Velmi ji rozčílí informace, že jakýsi příslušník SS byl se svým 

plukem v roce 1940 v Praze umístěn: „Stationiert? Wo, um Gottes willen, in der Kaserne 

gegenüber dem Pulverturm oder in jener oben auf dem Hradschin, wo unser Freund Jirka 

Stricker seinen unglückseligen Sprung getan hat, oder am linken Moldauufer gegenüber dem 

blühendem Kinsky-Garten?Wo, zum Teufel!" (P.153). Období fašismu představuje další 

časovou linii. V díle nacistickou okupaci tematizuje, sama ji však v Praze nezažila. 

Varšavské ghetto, které koncem 50. let navštívila, označuje jako symbol konce svého 

pražského mládí: „Mutter und Großmutter, meine beiden Schwesten, die ganze Familie, 

meine Freunde, meine unbekümmerte und zugleich von wachsenden Sorgen belastete, meine 

waghalsige und von Hoffnungen erfüllte, meine verträumte und erwachende Prager Jugend. 

Vorbei. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das sind die im Schutt zermalmten Erfahrungen. " 

(P.165). 

Celé období dětství shrnuje úvahou nad významem, který pro ni dětství a mládí prožité 

v Karlině podle jejího názoru mělo. Připouští, že sice žila i v jiných městech, ale „die Stadt, 

in der man als Kind die Wunder der Welt und als junger Mensch die Wunder und auch 

manche Bitternis des Lebens erfahren hat, die kann durch keine andere verdrängt werden. 

Für mich heißt diese Stadt Prag. " (P.134). 

V myšlenkách se vypravěčka vrací k Sartrově pražské premiéře a podotýká, že Sartre je 

ubytován ve stejném hotelu Alcron, jako bydlel E. E. Kisch po návratu z Mexika. Hotel 
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Alcron, který vystupuje v pamětech vypravěčky několikrát jako místo, kde byli ubytováni 

významní hosté, ji přivádí na veselou příhodu z mládí. Vzpomíná si na léta strávená na 

gymnáziu, které se podobně jako hotel Alcron nacházelo ve Štěpánské ulici. Studenti tehdy 

položili učiteli řečtiny dotaz týkající se původu názvu hotelu Alcron, věděli ovšem, že jde o 

složeninu zejména stavitele hotelu Aloise Krofty. Nebohý pedagog však bádáním po původu 

slova strávil dlouhé hodiny. 

Několik vzpomínek při této příležitosti věnuje spolužákům a rozmanitému učitelskému 

sboru gymnázia, který se tehdy skládal z pedagogů české i německé národnosti, kteří zastávali 

různé politické názory. Studium na Štěpánském gymnáziu vypravěčka spojuje nejvýrazněji s 
1 ?Q 

postavou profesora Oscara Kohna , který ve své vile v Terronské ulici pořádal přednášky. 

Pro vypravěčku, která musela studium z finančních důvodů předčasně přerušit, představovala 

tato setkání jedinečnou možnost přístupu k informacím. Ač unavená z práce, nadšeně se 

účastnila přednáškových večerů: „Fast immer machte ich mich direkt aus dem Büro in die 

Terronská am anderen Ende der Stadt auf, meistens zu Fuß, um das Geld für die Straßenbahn 

zu sparen und auch den Kopf ein wenig auszulüften [...][ich]bemühte mich kramphaft, nicht 

einzuschalfen, sondern möglichst viel von dem Gehörtem zu kapieren und festzuhalten" 

(P.107). 

Do prvního zaměstnání nastoupila vypravěčka jako písařka v papírně. Detailně 

popisuje, kde budova stála130 a doplňuje, že ve stejném domě sídlili nějaký čas v době 

emigrace W. Herzfelde a E. Bloch. Užívá svůj typický styl, který se podobá reportáži s 

uměleckými rysy. Přesně zaznamenaná fakta se prolínají s osobními pocity. Uvádí zmiňované 

postavy nebo místa do širších souvislostí a snaží se podat čtenáři srozumitelnou a co 

nejúplnější informaci. Při popisu osob nevynechá nikdy charakteristiku zevnějšku. Někdy se 

omezí jen na barvu očí nebo vlasů, ale pokaždé přidá svůj osobní dojem, kterým na ni postava 

působí. Ryze informativní část také prokládá nějakým osobním zážitkem, kterým dokreslí 

celkový portrét. Dosahuje takto vizualizace postavy a dokládá, že danou osobu znala. 

Z okna kanceláře se vypravěčce denně naskýtal pohled na nezaměstnané stojící před 

jednou z pražských burz práce. Vzpomíná si, že jednotlivce poznávala podle typických znaků, 

protože trávili před úřadem celé dny bez vyhlídky na pracovní nabídku. Z neutěšené sociální 

situace, která v Praze zavládla, je patrný zármutek, který cítila: „Jeden Tag lungerten diese 

129 Oskar Kohn (Kosta) (1888- 1973) byl překladatel a básník, který publikoval pod Pseudonymen Peter 
Pont. 
130 Budova papírny se nacházela v Betlémské ulici č.6 a částečně také v Konviktské ulici č.5. 
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Männer dort unten herum, hatten nichts zu tun und nichts zu essen, und ihr Leben schien 

keinen Sinn mehr zu haben. Auch viele junge waren unter ihnen. Bei ihrem Anblick wurde mir 

schwach zumute, und eine Beklemmung bemächtigte sich meiner, gegen die ich hilflos war. " 

(P.15). Hospodářská krize tehdy dosáhla takových rozměrů, že se ulicemi potulovalo mnoho 

vyhladovělých lidí a žebráků. Sama vypravěčka poznamenává, že tehdy jedla přes cenovou 

výhodnost v tzv. automatech neboli bufetech jen nerada, protože na zbytek její porce čekalo 

nedočkavě několik dalších lidí. 

Na situaci v Praze vysvětluje, proč se nadchla pro komunistickou ideologii. Příklon k 

levici tehdy pro ni představoval krok k lepšímu a spravedlivějšímu světu. O nedělních 

odpolednách se účastnila diskuzí o marxismu, které mladí lidé nadšeně vítali. Vzpomíná si 

dokonce na příhodu, kdy jako členka Komunistického svazu mládeže patřila ke skupině, která 

měla za úkol vyrýt do výlohy obchodního domu s obuví Baťa na Václavském náměstí srp a 

kladivo. O smyslu tohoto úkolu se ovšem vyjadřuje skepticky a s ironickým nadhledem. S 

Václavským náměstím souvisí také vzpomínka na demonstrace nezaměstnaných. Postranní 

ulice byly obsazeny policejními vozy, vzduchem se nesly povely ze strany policie a 

požadavek dělníků „Brot und Arbeit für alle!", ale masa demonstrantů byla silnější:"[...] der 

Wenzelsplatz war wie ein Meer, auf dem sich Wellen überstötzten, aufbrandeten, rauschen, 

auf und ab wogten. " (IM 9). Kritizovala postup policie, která sjednávala pořádek a úmyslně 

protestující bila. Když se situace stala nebezpečnou, rozutíkali se účastníci do pražských 

pasáží. 131S pocitem zadostiučinění se vyjadřuje vypravěčka o tehdejších protestech: „Da 

haben wir ihnen doch wieder einmal gezeigt, daß uns die Welt so nicht paßt und daß wir es 

darauf ankommen lassen wollen, sie gründlich zu verändern" (P.19). 

Do předválečné Prahy roku 1935 také zapadá vzpomínka na setkání s hercem 

Wolfgangem Langhoffem.132 Langhoff čekal v Praze na víza do Sovětského svazu. Na dny 

strávené v Praze s ním ráda vzpomíná: „ Ich verbrachte die nächsten Tage und Wochen wie im 

Traum." (P.31). Byla to pro ni doba velmi intenzivního prožívání. Stěžovala si sice na 

nedostatek času, protože musela chodit do práce jako písařka, odpoledne však patřilo 

procházkám Prahou s Langhoffem. Toto krátké období pro ni představovalo dobu, kdy „se 

čas zastavil a neexistovalo žádné zítra plné nebezpečí a odloučení. Tyto hodiny byly můj jiný, 

131 Dokonce zde jmenovitě uvádí soudružku Černou, která se o všechny postarala. 
132 Došlo k němu v Praze v kavárně Lloyd v ulici Na Příkopech. Langhoff tehdy byl prvním, kdo popsal 
zážitky z německého koncentračního tábora. Byl to jeho první den v Praze a vypravěčku pozval na večeři s 
Langhoffem její známý H. H. Burger. Společnost se přesunula do podniku Na Palubě, který vypravěčce přišel 
veselejší a lidovější. Navíc se zde dalo tančit a k tanci hrála živá hudba. 
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můj skutečný život".133 (P.41). Po Langhoffově odjezdu s manželkou do Švýcarska, popisuje 

vypravěčka, že kdykoli přišel dopis od něj, opustila během pracovní doby kancelář a „chodila 

křížem krážem křivolakými uličkami Starého Města"134 (P.42). Procházela s e j í tak známými 

uličkami a snažila se tímto způsobem zřejmě lépe smířit s nastalou situací. 

V souvislosti s antifašistickou činností Langhoffa se jí vybavuje atmosféra v Praze: 

„ Die Atmosphäre in dieser Stadt, in diesem Nachbarland des Dritten Reiches vibrierte allzu 

nervös. Hier gab es auf dem Graben das Deutsche Haus, in dem Nazis aus und ein gingen, 

und ein paar hundert Meter weiter die Büros des Hilfskomitees für das kämpfende 

republikanische Spanien. In der Umgebung der Karlsuniversität kam es immer wieder zu 

Schlägereien zwischen deutschen und tschechischen Studenten, und in nächster Nähe hatte 

der aus Deutschland vertriebene Malik-Verlag in der Altstadt seinen neuen Sitz 

aufgeschlagen. Wer spürte, was in Prag in der Luft lag, konnte sich dieser Spannung nicht 

entziehen. " (P.31). Vypravěčka poukazuje na paradoxní situaci, která v Praze vznikla. Začali 

se zde sice prosazovat stoupenci fašismu, jejich sídlo se ovšem nalézalo v té samé Praze, kde 

aktivně vystupovali proti fašismu jeho odpůrci a odcházeli dobrovolně bojovat do Španělska. 

Poprvé se vypravěčka zmiňuje o sporech, které se projevovaly mezi českými a německými 

studenty. Přesto je v době před válkou Praha útočištěm antifašistických nakladatelství, novin a 

německých emigrantů. Do jejich činnosti spadá také příprava antifašistického německého 

divadla.135 Langhoff pomáhal herecké skupině136, jíž byla vypravěčka členkou. Pro 

vypravěčku tehdy byla Praha centrem snah o zabránění šíření vlivu přívrženců Konrada 

Henleina a fašistické ideologie. 

Při Mezinárodním setkání Společnosti pro novou hudbu z Moskvy137 se vypravěčka 

poprvé setkala v Praze roku 1935 s Hannsem Eislerem. Ulehčovala mu komunikaci s českými 

úřady a vzpomíná na jejich rozhovory, kterým pozorně naslouchala: „[Ich] ging mit ihm und 

Hermann Reichenbach in Prag spazieren, führte ihnen meine Stadt vor, als ob ich sie selbst 

gebaut hätte, und sog, was ich von ihnen hörte, wie ein Schwamm in mich ein. Solcherart 

waren meine Universitäten... " (P. 36). 

133 Přeložila A.Z. 
134 Přeložila A.Z. 
135 Organizace antifašistického divadla je spojena se jmény W.Taub, L.Rodenberg, Ehepaar Richter, 
E.Warnholz, režisérem H.Burgerem. 
136 Skupina kolem L.Furnberga vystupovala na antifašistických a komunistických akcích. 
137 Přeložení tohoto setkání z Karlových Varů právě do Prahy bylo jednou z akcí antifašistů. V Praze 
neměli henleinovci zatím takový vliv. 
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K divadlu se vrací vypravěčka, když líčí nastudování zdramatizované knihy Pünktchen 
1 

und Anton od Ericha Kästnera. Představení se konalo v divadelním sále německého 

kulturního spolku Urania139. Přestože v polovině 30. let převažovali v Uranii profašisticky 

naladění členové, vzpomíná si, že zde působil také demokrat a emigrant Heinrich Fischer, 

takže představení se mohlo v prostorách Uránie uspořádat. Na základě pozvánky, kterou 

vypravěčka hrdě rozeslala, se v den premiéry v publiku objevili významní pražští kritikové a 

divadelníci.140 

Divadlo ji přivádí k myšlence, zda je někdy dobré pouze se bavit a zapomenout na 

chvíli na skutečnost, že doba zábavě nepřeje. Srovnává radost z mládí s tehdejší politicko-

sociální situací v Praze: „ Und jene Jahre, da wir so gern aus vollem Halse lachten, waren sie 

etwa danach? Damals gab es Menschenschlangen [...] vor jedem Arbeitsnachweis. Und etwas 

später hatten wir Hitler im Rücken und Krieg nicht im Nahem Osten und in Afrika, sondern 

sozusagen um die Ecke... "(P. 9). Mnoho mužů se nevrátilo v těchto letech ze Španělské 

občanské války. I vypravěčku potkal stejný osud: „Und als die Nachricht von Friedls Tod 

kam, bin ich zu seiner Mutter übersiedelt und habe dort wer weiß wie viele Tage 

durchgeweint" (P.9). Hodně lidí mělo mezi interbrigadisty známé, ale přesto nepanovala 

zkroušená nálada. Naopak: „ Unsere Freude am Leben stieg, und wir kosteten jeden Tag aus 

wie ein unverhofftes Geschenk". (P.10). 

Největší prostor je věnován 30. letům, kam patří i vzpomínky spojené s osobností Marie 

Vobecké. V souvislosti s charitativní činností „Výboru na pomoc Krušným horám" 

vypravěčka otevřeně kritizuje postup vlády v Praze. Naráží na opomenuté řešení chudoby v 

pohraničí. Prahu vnímá jako úplně jiný svět oddělený od okrajových oblastí republiky, nic 

netušící o tom, co se zde děje. Dále poukazuje na odmítavý přístup k emigrantům, kterým 

koncem 30. let už nebyl povolen vstup do Československa. Pro situaci emigrantů má 

pochopení, protože sama v Praze-Strašnicích navštívila Dům emigrantů. Popisuje atmosféru 

strachu a nejistoty, která tam panovala. Strach plynoucí z jejich vlastní nejisté budoucnosti a 

strach o osud příbuzných, kteří zůstali v Německu. 

Hanns Eisler figuruje ve vzpomínkách ještě jednou. Objevil se v Praze v roce 1937 

podruhé, ale to už se napjatá situace mezi Čechy a Němci přiostřila i v Praze. Národně 

138 Viz kapitola Es begann in der Melantrichgasse. Inscenaci se věnuje podrobně, postupně vyjmenovává, 
kdo s její realizací pomohl: profesor O.Kohn, jeho švagr G.Lagus, členové z odpoledních kroužku marxismu. 
139 Urania se, jak vypravěčka přesně udává, nacházela v Klimentské ulici na Novém Městě nedaleko 
Vltavy. 
140 Např. M.Brod. J.Werich, F. C. Weiskopf 
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socialističtí studenti Pražské německé univerzity vyvolávali střety. Vypravěčka srovnává 

jejich agresivní chování s Eislerovou hudbou, která zazněla při jeho pražském koncertě. „In 

Prag randalierten Studeten, gleichermaßen „echt deutsch" bestrumpft, in der Urania, im 

Deutschen Haus und bei Vorlesungen progressiver oder gar jüdischer Professoren an der 

deutschen Universität- und da setzte sich ein beleibter, auf den ersten Blick eher gemütlich 

wirkender Mann in der Stille von Konzertsälen ans Klavier und ließ Musik erklingen, die 

unvergleichlich mutiger war als das Geschrei auf den Straßen." (P.37). Vypravěčka 

vyzdvihuje fakt, že jeho hudba sice také burcovala a podněcovala lidi, ale upínala se k oslavě 

života, nikoli smrti. 

Řetězcem asociací se ve vzpomínkách dostane i k období, kdy pracovala v redakci 

„Arbeiter- Illustrierter- Zeitung"(AIZ).141 Redakční období líčí s nadšením (podobně jako v 

Es begann in der Melantrichgasse), v této knize však uznává, že ne vždy v redakci panovala 

přátelská atmosféra, protože pracovní podmínky byly těžké. Ironicky si pohrává se slovním 

spojením „goldenes Prag". V redakci „AIZ" v této „zlaté Praze" se totiž před redakční 

pokladní „odehrávaly dost nezlaté scény". (P.96) 142 

Postupně probírá členy redakce.143 Vesele vyznívají vzpomínky na Johna Heartfielda a 

jeho nevyčerpatelný smysl pro humor a žerty. Čtenáři ho přibližuje vyprávěním příhody z 

hotelu Belvedere v Praze, kde Heartfield ukradl překvapeným hostům z talíře list salátu pro 

svou želvu. Celý zážitek líčí vypravěčka s požitkem, vychutnává si vyprávění a přidává mu na 

vtipnosti. Druhá historka z Prahy se týká vypravěččina manžela Theodora Balka, kterého 

schválně Heartfield neupozornil na zapomenutý lístek z čistírny, který měl Balk připnutý na 

kabátě a nechal ho takto chodit po městě. 

S prací v redakci je také spojena vzpomínka na vypravěččino předčasné zplnoletnění, 

díky kterému mohla převzít funkci odpovědné redaktorky v novinách „Deutsche Volks-

Zeitung" po odstupující redaktorce, s níž měla náhodou stejné příjmení. Noviny „Deutsche 

Volks-Zeitung" veřejně kritizovaly fašismus, takže tato pozice vystavovala tehdy velmi 

mladou vypravěčku nebezpečí.144 

141 Tento motiv je rozebrán v kapitole Obraz Prahy ve vzpomínkové knize Es begann in der 
Mel antrichgasse. 
142 Trefuje se do neustálého nedostatku peněz na výplaty a rozčílené vymáhání výplat zaměstanci redakce. 
Přeložila A.Z. 
143 Mezi jinými také: Kurt Kersten, Johannes Wüsten, Justin Steinfeld, Werner Ilberg, Kurt Barthel. 
144 Vypravěčka ovšem bezstarostně společně s H.Burgrem nebezpečí nevnímá: „..wir vergnügten uns mit 
dem Gedanken, daß wir gemeinsam „ einen guten Teil der antifaschistischen Presse beherschten "(P.87). 
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Dalším zážitkem, pramenícím z práce v redakci „AIZ", bylo pro vypravěčku předání 

dokumentů misi Lorda Runcimana145. Stává se tak jako velmi mladá dívka náhodou svědkem 

význačných historických událostí. Popisuje, jak se přes oficiální ujištění, že se s henleinovci 

nebude jednat v Praze, potkala s jejich zástupci na schodech hotelu Alcron, kde byl Runciman 

ubytován.146 

Protože vzpomínky tvoří zásadní část celé knihy, přemýšlí vypravěčka i o povaze 

vzpomínek: „[...] in der Erinnerung verrücken die Dinge mitunter, nehmen andere 

Dimensionen an, die großen Begebenheiten schrumpfen sich ein wenig, und die kleinen, 

scheinbar nebensächlichen, wachsen einem immer mehr ans Herz" (P.91). Vypravěčka sama 

poznamenává, že si například z mobilizační noci v září 1938 pamatuje jen některé momenty, 

které se jí vryly do paměti. Významné pro ni bylo vnímání tmy. „Die absolute Finsternis in 

den verdunkelten Straßen Prags, das erste europäische Blackout. " (P.92) Používá novodobý 

anglický výraz, aby přiblížila současnému čtenáři, jak tehdy Praha vypadala. Celý dojem z 

oné noci se skládá z několika obrazů: diktování článku pro noviny „Rote Fahne" za zvuku 

sirény, telefonát Weiskopfům, město plné taxíků svážejících muže do kasáren a na nádraží, F. 

C. Weiskopf v uniformě, návštěva narychlo zřízeného Ministerstva propagandy, bratři J. 

Heartfield a W. Herzfelde sedící pod gobelínem ve vstupní hale ministerstva147, ráno v 

průvodu lidí, kteří rozhodně opakovali krátký výrok: „Durchhalten!" (P.93). 

Pocity vzrušení a odhodlání bránit vlast vystřídal však pocit zoufalství, který ochromil 

Prahu po oznámení Mnichovského diktátu. Ze vzpomínek vypravěčky je patrný kontrast 

atmosféry, která v Praze potom zavládla: „Das gräßliche Gefühl der Ohnmacht, die 

erloschenen Augen der Menschen, die nunmehr unheimliche, dumpfe Stille in den Straßen. 

Aus der Traum von der Freiheit. Verraten, ausgeliefert, aus..." (P.93). Vypravěčka se 

vyjadřuje úryvkovitě, používá krátké věty, které však dostatečně zachycují veškeré dění. Na 

rozdíl od mobilizační noci, kdy bylo celé město plné lidí, se po Mnichovské dohodě ulice 

vyprázdnily:,, Ein Bierlokal ohne Gäste. Eine Straßenbahn, die einfach nicht weiterfuhr. Eine 

überfüllte Kirche, ein Abfallkorb, aus dem eine Gasmaske hing. Eine schluchzende Frau, die 

ersten tschechischen Faschisten in Grauhemden. Die Angst in den Augen meiner Mutter. Die 

Unvolstellbarkeit des Geschehenen. Die farblose Stimme des Präsidenten der Republik im 

Rundfunk. Das Gefühl des Ausgeliefertseins. Jetzt werden sie kommen. Der brutale Riß im 

145 Tento motiv je rozebrán v kapitole této práce Obraz Prahy ve vzpomínkové knize Es begann in der 
Melantrichgasse. 
146 Pozastavuje se nad tím, že ji vyvedl tajemník jinými dvěřmi než přišla. Domnívá se, že nechtěl, aby 
Henleinovy stoupence viděla. 
147 Němečtí emigranti se zde u české vlády hlásili do boje proti hitlerovskému Německu. 
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Leben." (P.93). Centrální myšlenkou je pocit ,Ausgeliefertsein" zdůrazněný opakovaným 

použitím předložky „aus ". 

Praha vystupuje i v souvislosti s autorem divadelní hry J.-P. Sartrem. Vypravěčka 

uvažuje nad tím, co asi Sartre při prohlídce Prahy viděl. Napadají ji typické pamětihodnosti, 
• J43 r 

které se cizincům obvykle ukazují . Tato místa srovnává vypravěčka s vlastním vnímáním 

Prahy a míst, která ona považuje za výjimečná. Ptá se: „Aber hat er mein Prag gesehen? Den 

Farbenrausch auf dem herbstlichen Petrinhügel, die Nebeltränen über der Moldau und die 

feuchte Dämmerung auf dem Rasen der Insel Kampa?" Celou stranu (P.124) tvoří líčení 

Prahy. Text je složen ze série řečnických otázek, vypravěčka se stále ptá, zda měl Sartre 

vůbec možnost projít se Prahou a nasát její zvláštní atmosféru. Postupuje od jednoho místa k 

druhému a snaží se zachytit jeho typický vzhled. Zdánlivě obyčejná místa, jako květinový 

stánek u synagogy nebo přeplněný autobus, mají pro vypravěčku význam. Popisuje barvy, 

vůně („die duftenden gebratenen Würste in Holzbuden vor Großkaufhäusern und 

Selbstbedienungautomaten"), zvuky („die Gitarre klimpernden jungen Zigeuner auf den 

Bänken rings um das Denkmal von Magister Jan Hus auf dem Alt Städter Ring", „den 

allabendlichen Trompetenbläser in der Straße, in der ich(die Erzählerin) wohne ")a malá 

zákoutí („ die Weinstuben und die Bierlokale auf der Kleinseite ", „ den Blumenstand vor einer 

ehemaligen Synagoge, die nunmehr als Warenlager dient"). Porovnává poklidnou starou 

Prahu(„die geborstenen Steinvasen in den alten Adelsgärten", „den Nachmittags-Jour der 

alten Damen in den zu ihrer Freude Kriege und soziale Umstürze stoisch überlebenden 

Cafés") s hektičností Prahy jako moderního velkoměsta („die Ungeduld in den überfüllten 

Läden, das Gedränge in den für die Menschenexplosion bei Arbeitsschluß zu engen Straßen, 

die Streitigkeiten in den vollgestopften Bussen"). Hojně užívá rozvitých přívlastků a metafor, 

které dokreslují jedinečnost popisovaných míst. Zachycuje vše detailně a umožňuje tak 

čtenáři, aby si místa lépe představil, aby věděl, jaké barvy, vůně a zvuky by při návštěvě 

těchto míst skutečně mohl vidět, cítit a slyšet. S lehkou ironií přemýšlí v přímé řeči, co by 

mohl člověk nejpravděpodobněji ve zmíněných lokalitách zaslechnout. Aktivuje u čtenáře 

také hmatový smysl navozením představy o přeplněných obchodech a úzkých uličkách plných 

lidí. 

Líčení pokračuje dále. "Da war ein Tag, an dem ich über die Karlsbrücke ging. Unten 

floß das dunkle Moldauwasser, und vor mir, auf dem Hradschin drängten sich die alten 

148 Například Divadlo J. K. Tyla (tedy Stavovské, bývalé Nosticovo), rodný dům Kafky, Kafkův hrob na 
židovském hřbitově v Praze-Strašnicích. 
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(P.125)V této části využívá vypravěčka prostředku personifikace a věnuje se pouze jednomu 

pohledu na Pražský hrad. Pozornost zaměřuje na prezidentskou standartu vlající ve větru. 

Připomíná jí dětství, mládí a vůbec celý život, který v Praze prožila:„^4w/ dem linken 

Dachfirst flatterte die Präsidentenstandarte. Sie galt damals Ludvík Svoboda, dem alten 

Mann mit dem schönen, noch fest gestrafften Gesicht, und dem schon leicht müden Gang. 

Weiß, blau, rot; hell, wie die Fanfarenstöße in Smetanas Oper Libussa. Schlicht, wie die 

Sprache von Jan Amos Comenius, dem Lehrer der Völker. Und mir vertraut, den Duft von 

Kindheit, Jugend und reifem Leben verströmend". (P.125). 

Pohled na Prahu působil na vypravěčku velmi intenzivně: „Ich stand unten auf der 

Brücke und konnte den Blick nicht losreißen von Prag. Was liebe ich so sehr an dieser 

Stadt?Ihre Erhabenheit und Schönheit?Ihre versonnenen Lieblichkeit? Oder einfach den 

Umstand, daß sie den Umriß meiner Lebens bildet, das Feste, Bleibende darin? Nur hier kann 

ich einem Haus zunikken, weil ein Lachen für immer an ihm geblieben ist. Das rostbraune 

Haus Melantrichgasse Nr. 7. " (P.125). Vypravěčka se snaží v této úvaze dobrat toho, proč ji k 

Praze pojí takové citové pouto. Proti sobě staví objektivní krásu a zachovalost 

architektonických památek, které okouzlují mnoho turistů a pocity subjektivní. Praha 

představuje zázemí, osobní vzpomínky a známou lokalitu, která je nedílnou součástí jejího 

života. Znovu se ponoří do vzpomínek a objasňuje, proč je právě citová stránka tou silnější. 

Pražské prostředí v ní vyvolává vzpomínky na dávno zesnulé blízké, kteří díky němu v její 

mysli opět ožívají. Dokládá to při vyprávění o Melantrichově ulici, kde bydlela. Když tudy 

prochází, zdá sejí , že slyší smích svého bývalého souseda. 

Celé vyznání svého osobního vztahu k Praze zakončuje:,, So ist mein Prag. Nur hier 

muß ich vor einem Haus den Kopf senken, weil es in seiner Stummheit dennoch beredt von 

Schmerz und Trauer zu mir spricht, nur hier sind alle meine Toten-Gewissen, Trost und 

Sicherheit-immer und überall mit mir". (P.126). Praha je pro vypravěčku spojená s mrtvými, 

zároveň se jí ale právě zde dostává díky vzpomínkám útěchy. 

Podobně jako popisuje svůj vztah k Praze, sestavuje i portréty osobností, které v Praze 

znala. Podotýká, že se sice každý může dočíst o Kurtu Konrádovi, že byl historikem a 

literárním kritikem, ale mnohem větší význam přisuzuje vlastnímu zážitku s ním, o kterém 

žádné odborné knihy neví: „ Was für eine Freude es sein konnte, mit ihm in einer der kleinen 

Weinstuben Prags bei Zigeuner Musik eine Nacht zu durchtanzen. "(P.78). 

49 



Vypravěčka se vrací zpět do časové roviny premiéry Sartrovy hry, která se konala ve 

Stavovském divadle. Přemýšlí, co se asi Sartre o historii této budovy dozvěděl. Pro ni osobně 

je významná vzpomínka na Stavovské divadlo v krizovém roce 1938, kdy zde viděla hru 

Fuente Ovejuna od Lopeho de Vegy. Tehdy chodila se svými přáteli ještě do D34 E. F. 

Buriana a Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha. Hra Fuente Ovejuna zapůsobila na 

kruh přátel svým odmítavým postojem proti jakémukoli útlaku a povzbudila je k antifašistické 

odbojové činnosti. Byl to jeden z posledních okamžiků, kdy se skupina sešla celá, než do 

jejích osudů zasáhla válka. 

Na dobu konce 40. let v Praze vzpomíná vypravěčka v souvislosti s návštěvou Anny 

Seghers a Elly Winter149 v roce 1948 v Praze. Bydlely v hotelu Wilson, vypravěčka však 

váhá, zda se tehdy už nejmenoval Astoria. Poukazuje na to, že vypráví na základě svých 

vzpomínek a uznává, že se může mýlit. Podobný výrok je i na začátku celé knihy, ve větě 

, falls mich mein Gedächtnis nicht täuscht"(P.24). Připouští, že se události mohly odehrát 

trochu jinak. Dodává, že zmíněný hotel v době vyprávění již neexistoval. Sleduje, jak se 

Praha mění a vyvíjí a snaží se čtenáři podat kompletní aktuální informaci: „es [Hotel] wurde 

weggesprengt, um Untergrundbahn und Magistrale quer durch Prag Platz zu machen. Das 

erste Parkinghaus der Stadt steht an seiner Stelle " (P.65). Autentičnosti přidává i zařazením 

obrazu, který se jí naskytl při pohledu z okna hotelového pokoje: „Die Aussicht aus dem 

Fenster, das auf das Spinnennetz der rauchgeschwärzten Bahnsteige und Gleise des Prager 

Bahnhofs führte" (P.66) a stejného přirovnání používá i při charakteristice doby konce 40. let 

v Praze: „Durch Prag fuhren und flogen die interessantesten Menschen der schrittweise neu 

auferstehenden Welt, erwogen hier allerhand, kreuzten sich und berührten einander wie die 

Gleise unter Ellas Hotelfenster, von denen manche ganz natürlicherweise nach Ostern führten 

nnd andere nach Westen. " (P.67). Vypravěčka tuto dobu zachycuje ještě jako „horečnatý čas 

[..] především to byla horečka v dobrém slova smyslu" (P.67)150. Připadá jí, že lidé začali po 

válce znovu žít a vzpamatovávat se z veškerého utrpení. Z pozice vypravěčky roku 1963 

trochu smutně dodává, že tehdy v roce 1948 „se studená válka zdála nemyslitelná" (P.67)151, 

což v další větě ještě jednou opakuje a zdůrazňuje tím, že by ji pár let po skončení druhé 

světové války nenapadlo, že začne éra války další, byť studené. 

149 Ella Winter (1898-1980) byla americká novinářka. 
150 Přeložila A.Z. 
151 Přeložila A.Z. 
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Období svého věznění v 50. letech v Praze stručně komentuje pouze dvěma větami. O 

událostech, které tehdy zachvátily Prahu, mluví jako o „ničivé spoušti"}52 (P.164) 

Vypravěčka rozebírá pražskou německou literaturu a zasazuje se o to, aby se pozornost 

věnovala i méně známým autorům. Při vyjmenování známých jmen: Kafka, Rilke, Brod, 

Werfel, Kisch, Weiskopf uznale podotýká: „ [...] welch Pléiade hat diese Stadt an der Moldau 

doch hervorgebracht!" (P.109). Vzpomíná na Rudolfa Fuchse153, se kterým se za mlada často 

procházela Prahou. Povzbuzoval ji v literárních začátcích. Její únik k tvořivému psaní tehdy 

představoval protipól monotónní práce v písárně. Vybavuje se jí jen jediný okamžik, kdy byl, 

jindy naprosto klidný a vyrovnaný Fuchs, rozrušený. Jeho rozčilení způsobila zpráva o smrti 

jeho přítele Maxe Hölze154. „Es war an einem Sonntagvormitag, und wir liefen bei 

stürmischem Wetter am Moldauufer entlang. Auch seinem Inneren sah es an diesem Morgen 

recht stürmisch aus." (P . l l l ) Vypravěčka zde používá stejného přídavného jména pro 

charakteristiku počasí i nálady, kterou Fuchs měl. 

Jako další kandidáty, kteří by si zasloužili více pozornosti, jmenuje Ludwiga Windera, 

Ernsta Sommera a již výše uvedeného Louise Fürnberga. 

Vzpomínky na Prahu 30. let získávájí v knize Die Premiere zásadní postavení. Velký 

prostor je věnován rodinnému prostředí, dětství prožitému v Karlině a gymnaziálním studiím 

vypravěčky. Obdobně rozsáhlé místo v textu zaujímá vylíčení krizového roku 1938 a činnost 

redakce „Arbeiter- Illustrierte - Zeitung". Jednotliví členové redakce jsou čtenáři představeni 

a próza upomíná také na méně známé pražské autory. Okrajově se objevují zmínky o Praze 

poválečné, děj rámcového vyprávění spadá do počátku 60. let a reflektuje tehdejší obavy z 

vypuknutí války. Kladný vztah vypravěčky k Praze je zachycen v citově zabarvených 

líčeních. 

4.3 Obraz Prahy ve vybraných povídkách v povídkové knize Das 
Traumcafé einer Pragerin 

4.3.1 Obraz Prahy v povídce Das Traumcafé einer Pragerin 

Povídka Das Traumcafé einer Pragerin vyšla v roce 1996 v rámci stejnojmenné 

povídkové knihy. Tato kniha obsahuje mimo titulní povídky ještě povídky Der Frühvogel, 

Der graue Wölfling a Der Ausflug zum Schwanensee, které už dříve vyšly v povídkové knize 

152 Přeložila A.Z. Tato kniha se orientuje zejména na předválečnou Prahu, období 50. let je podrobně 
rozpracováno v knize Alle Farben der Sonne und Nacht. 
153 Rudolf Fuchs (1890-1942) byl německý básník a překladatel z Prahy. 
154 Max Hölz (1989-1933) byl německý komunista a spisovatel. 
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Der Ausflug zum Schwanensee155, povídku Glas und Porzellan, která odpovídá stylisticky 

povídkovému svazku Ein für allemal}56 Zbylé povídky se jmenují Unterwegs mit Franz 

Schubert a Zweite Landung in Mexiko. 

V titulní povídce Das Traumcafé einer Prager in je centrálním motivem prostředí 

kavárny. Kavárna se objevuje i v dílech jiných literátů a zastává vždy důležitou funkci nejen v 

literárním zpracování, ale i v životě autorů samých, jak uvádí Wiebke von Bernstorff: „Café 

als Treffpunkt und Aufenthaltsort von Künstlern, Künstlerinnen und Intellektuellen kann als 

eine feste Einrichtung der europäischen Moderne verstanden werden}51 Nabývá na významu 

zvláště pro exulanty:, Jako místo setkání a výměny informací a v neposlední řadě jako 

inspirující místo vhodné pro psaní a vytopený prostor, kde lze zakoupit jídlo ".158 

Hned v úvodu povídky postarší vypravěčka bydlící v Praze lituje, že se tradice kaváren, 

které k Praze neodmyslitelně patřily, do současné doby neudržela a popisuje, jak velký 

význam kavárny podle jejího názoru měly: „ Wohin, so ich mich oft, wenn ich durch mein 

Prag streife, wohin sind die Kaffeehäuser verschwunden, in denen man über einer Tasse 

schwarzen Kaffees(den sogenannten türkischen gab es ja bei uns, Gott sei Dank, überhaupt 

nicht) einen oder beinahe den ganzen Tag diskutieren und Plänen schmieden, viel erfahren, 

interessanten Menschen beobachten oder auch kennenlernen, Freundschaften schließen oder 

gar eine große Liebe finden konnte?" (T.7). Vypravěčka čerpá z osobních vzpomínek na 

Prahu 30. let a vybavuje si, jak význačnou společenskou roli tehdy kavárny v Praze hrály. 

Literáti se scházeli například v kavárnách Metro, Areo, Unionka, Národní kavárna, Louvre a 

Slavia. 

Protože v Praze některé z kaváren v současnosti nenalézá, nechává jednu z nich ožít ve 

své mysli: „Und weil es sie nicht mehr gibt, diese Zufluchtswinkel ferner Jahre, spinne ich 

jetzt gern an einem ganz persönlichen Prager Traum." (T.7) Za použití fantazie si 

představuje, že se kdesi v oblacích nad Prahou nachází kavárna, kam umísťuje své již zesnulé 

známé, přátele, rodinné příslušníky nebo umělce, kteří jsou s Prahou spojeni, což podotýká i 

Wiebke von Bernstorff: „Die Stadt Prag dient in der Imagination als Bindeglied zwischen 

den Personen, die die Autorin gekannt hat und die sich irgendwann einmal in Prag 

155 Sbírka povídek Der Ausflug zum Schwanensee vyšlak v roce 1983. 
156 Kniha Ein für allemal vyšla v roce 1962. Od jiných děl se liší především užitím er-formy, hlavní 
postava není vypravěčka se jménem Lenka jako ve většině textů, ale Barborka Rezková, později Stárková. 
157 Viz von BERNSTORFF, W. Erträumte und erschriebene Orte der Kommunikation. 
In:Argonautenschiff I4/2005.S.216. 
158 Viz von BERNSTORFF, W. Erträumte und erschriebene Orte der Kommunikation. 
In: Argonautenschiff 14/2005.S.216. 
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aufgehalten haben}59 Za pomyslné stolky v této kavárně usazuje vypravěčka především rodilé 

Pražany nebo osoby, které v Praze alespoň nějaký čas žily, či ji navštívily. Vybírá z plejády 

osobností: „Prager Stadtrat Egon Erwin Kisch, der einstige tschechoslowakische General, 

Arzt und Schriftsteller František Langer, Karel Čapek, in den dreißiger Jahren tschechischer 

Dramatiker von Weltruf und vertrauter Freund des Begründers der tschechoslowakischen 

Republik Professor T.G.Masaryk, Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel, Friedrich Thorberg, 

Gustav Meyrink und Rudolf Fuchs, Ludwig Winder und Ernst Sommer, sie alle sind Prager 

Kinder..." (T.35). 

Díky schopnosti snít a fantazírovat jí tato kavárna umožňuje vést s jejím osazenstvem 

smyšlené rozhovory a představovat si pravděpodobné odpovědi. Protože v realitě se s těmito 

osobami setkat již nemůže, uchyluje se ve své mysli do vysněné kavárny a pokračuje v 

rozmluvě s nimi v těchto imaginárních prostorách, protože (jak uvádí v poslední větě textu) 

„ v kavárně nad Prahou je možné všechno ".160 Vysněná kavárna tvoří protipól reálné moderní 

Prahy současnosti, ve které vypravěčka žije a vzpomíná. Představuje obraz jiné Prahy, Prahy 

minulé. Dávno mrtvé osoby zde opět promlouvají, vypravěčka je jako jediná z bývalého 

kruhu přátel ještě naživu. Na hosty kavárny se obrací v těžkých chvílích, někdy je prosí o 

pomoc při rozhodování anebo o povzbuzení do dalšího pozemského života. 

Kavárenské „klima" se jí jeví jako nejvhodnější místo případného srazu literátů a 

intelektuálů, kdyby byli naživu. Navazuje tak ve svém konceptu vysněné kavárny na pražskou 

kulturní tradici. Kavárny, které nazývá „útočiště dávných let"161 a do kterých sama s přáteli 

chodila, vyvolávají vzpomínky. Také z tohoto důvodu rozmlouvá ve své mysli se svými 

mrtvými přáteli právě v tomto prostředí. Ve vzpomínkách se vrací do různých období svého 

života, části vyprávění se odehrávají v několika časových obdobích. Vypravěčka volně 

přechází mezi rovinami vysněné kavárny a reálné Prahy. 

V povídce lze vysledovat dvě odlišné dějové linky.162 V první, ryze osobní lince, 

vypravěčka vzpomíná na své přátele a zážitky z Prahy s nimi spojené. Každého člena 

kavárenské společnosti představí čtenáři. Zmiňuje některé charakteristické znaky zevnějšku, 

často sleduje profesní i osobní vývoj osobností i a jejich osud. Mnohdy přidá zážitek, který jí 

v souvislosti s probíranou osobou utkvěl v paměti. Vyjadřuje tak zejména citový nebo osobní 

159 Viz von BERNSTORFF, W. Erträumte und erschriebene Orte der Kommunikation. 
In:Argonautenschiff 14/2005.S. 217 
160 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s.61 
161 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s. 11 
162 Viz SCHLICHT, C. Lenka Reinerová: Das erzählerische Werk. Oberhausen : Verlag Karl Maria 
Laufen, 2003. s. 165. 

53 



vztah, který ji k ní pojil. Vylíčené příhody se odehrávají výhradně v prostředí její rodné 

Prahy. 

Druhá linka odráží historický vývoj v Československu ve 20. století. S nostalgií a 

melancholií vzpomíná na předválečnou Prahu. Kriticky hodnotí éru komunistické vlády. 

Pozoruje, jak se během 20. století Praha vyvíjí, ale na rozdíl od předchozích děl v této povídce 

reflektuje současný stav, tedy devadesátá léta 20. století. Vnímá proměnu Prahy očima starší 

osoby, kterou k rodnému městu váže silné citové pouto. Prahu nazývá „mein Prag". Ovšem 

podoba jejího rodiště, tak jak š i j i z mládí pamatuje, už je minulostí, což potzvrzuje Wiebke 

von Bernstorff: „Prag und dessen Kaffeehäuser werden zum Symbol für eine im Kontrast mit 

dem heutigem Stadtbild verloren geglaubte europäische Kultur der Moderne.163 

Čtenáři dává vypravěčka popisem Prahy z „ptačí perspektivy" najevo, že vysněná 

kavárna se nachází „v pražském nebi", aniž by název města výslovně jmenovala: „Irgendwo 

in dem schleierhaften blau-grauen Dunst über den von Grünspan bezogenen Kuppeln und den 

gestrengen Kirchtürmen [...] gibt es ein Café mit vielen Tischen.. " (T.7) 

Jedinečným rysem Prahy byla vedle kavárenské tradice také její multikulturnost a 

kosmopolitnost před druhou světovou válkou. Vypravěčka sama je důkazem toho, že zde žili 

vedle sebe Češi, Němci i Židé: „Und in welcher Sprache sollte ich ihnfden Gott] anrufen? Im 

Deutsch meiner Mutter, im Tschechisch meines Vaters oder im Hebräisch meiner 

Vorfahren?" (T.8) 

V úvaze, jestli je osazenstvo vysněné kavárny řada strážných andělů, o tom vypravěčka-

ateistka- spíše pochybuje. Pozitivní odpověď by byla podmíněna existencí Boha, kterého, jak 

lakonicky poznamenává, v Praze ještě nepotkala: „ Aber vielleicht bedient sich der liebe Gott 

an der Schwelle des künftigen Jahrtausends einer neuen, und noch unbekannten Sprache, um 

alle Bewohner der Erde über ihre unvernünftigen künstlichen Grenzen hinweg einem 

ertragbarem Miteinander zuzuführen. Ein solcher Gott wäre fürwahr unser Erlöser. In Prag 

hat er sich noch nicht gezeigt". (T.8). 

Prahu představuje jako město plné pozoruhodných postav. V úplném závěru zmiňuje 

doktora Fausta, jehož ve svých představách nechává spolupracovat se svým manželem 

Theodorem Bálkem na reportáži o Praze. Legendu o doktoru Faustovi však považuje zřejmě 

163 Viz von BERNSTORFF, W. Erträumte und erschriebene Orte der Kommunikation. In: 
Argonautenschiff 14/2005 s.217 
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za všeobecně známou, nevysvětluje tedy podrobnější historii, která se k ní váže.164 Sama 

vypráví jinou pražskou historku: „Jetzt kommt etwas, das ich mir ganz gut hätte 

zurechtfabulieren können, das ich jedoch erlebt habe. (Es hätte sich allerdings auch ruhig 

einer von euch [Traumcafésgáste] ausdenken können.) Eine Prager Geschichte? Gewiß." 

(T.39) Vypravěčka seznamuje čtenáře s osobností pražského malíře Roberta Guttmanna, 

jehož podivuhodné vzezření poutalo pozornost Pražanů. V Praze se o něm tradovala historka, 

že prý chodil pěšky na všechny kongresy sionistické společnosti. Když tímto způsobem 

dorazil i na kongres do Izraele, zaznělo v sále: „Guttmann dorazil, můžeme 

začít". 165Vypravěčka pak opouští vzpomínku a vrací se do současnosti a dokládá pravdivost 

Guttmannovy existence oznámením, že jeho obrazy dnes visí v galerii blízko Staroměstského 

náměstí.166 

Tak jako ve většině děl Lenky Reinerové i v této povídce se objevuje Melantrichova 

ulice. Vypravěčka, která zde bydlela jen několik domů od Egona Erwina Kische, vzpomíná 

nejen na něj, ale také na jeho matku. Představuje si, co by asi řekli současnému vzhledu 

Melantrichovy ulice a porovnává jej s podobou ze 30. let: „Nunmehr befindet sich hier ein 

feines Restaurant mit entsprechend feinen Preisen, das Restaurant Mucha heißt, mit unserem 

Landsmann, dem Maler Alphonse Mucha wohl aber nur den Namen gemein hat, ferner der 

Laden einer Firma mit Gesundheitskost namens Country life und gegenüber meinem einstigen 

Wohnhaus eine elegante kleine Cafeteria. In den letzten Vorkriegsjahren gab es dort ein 

Stundenhotel, auf dem Gehsteig davor standen abends die Mädchen herum, und die 

häufigsten Passanten in der kurzen Straße waren neben ihren Kunden Literaten, aus Hitlers 

Drittem Reich emigrierte Antifaschisten und Egon Erwin Kishes Prager Freunde, die alle bei 

Mutter Kisch Kaffees und Kuchen, und falls notwendig, auch tatkräftige Hilfe bekamen. (T.9). 

Vypravěčka reportážním stylem popisuje, co se v ulici nachází, uvádí přesné názvy a polohu 

obchodů, zmiňuje širší souvislosti a pokouší se zachytit atmosféru místa. Přidává osobní 

zkušenost z předválečné Prahy a vzpomínku na Kischovu matku. Celý popis zakončuje jemně 

ironickým hodnocením paradoxní situace - kdysi nevýznamná Melantrichova ulice je v 

současné době plná turistů, protože leží v blízkosti Staroměstského náměstí. Internationaler 

Tourismus? Davon träumte die Melantrichgasse damals noch nicht einmal. " (T.9). 

164 Neuvádí v této povídce ovšem poměrně rozšířenou legendu o Rabbi L5wovi. Tento motiv se objevuje v 
knize Es begann in der Melantrichgasse 
165 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s.52 
166 Zmiňuje také, že je to v blízkosti nově vzniklé kavárny Milena pojmenované po Mileně Jesenské, 
přítelkyni Franze Kafky. 
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Další fiktivní dialog vede vypravěčka s Kischem na téma zmizení bronzové plastiky 

jeho hlavy z pražského hřbitova. Vzhled místa po činu popisuje vypravěčka opět detailně. 

Čtenář má pocit, že stojí přímo u Kischova hrobu: „[...] daß nur noch die kleine Säule aus 

grünlich weißem Marmor mit Kischs Namen und dem seiner Frau Gisela am ursprünglichen 

Platz stand und dort, wo der recht geglückte Kopf aus Bronze auf uns herabzublicken pflegte, 

allein eine rostige Schraube aus dem steinernen Untersatz aufragte "( T . l l ) . Vypravěčka si 

místo Kische formuluje odpověď, kterou se pokouší vysvětlit zmizení „hlavy" poptávkou po 

kovech ve sběrnách druhotných surovin. Dodává, že uveřejnila zprávu o krádeži Kischovy 

busty a zmiňuje se o účasti cizích lidí, kteří se jí na ulici ptali, zda už je hlava nalezena a 

instalována zpět na svém místě. Záporná odpověď na dotaz je znatelná ve zvolání: „Ach, 

drazí Pražané! "I6?'. Vypravěčka trochu rozhořčeně poznamenává, že zloděj dopaden nebyl a 

za zhotovení nové plastiky se musel zasadit časopis „Signál" ve spolupráci s hamburským 

časopisem „Spiegel". 

V dalším fiktivním rozhovoru s Kischem přemýšlí vypravěčka, jestli by vzal do kavárny 

také pražskou prostitutku Tonku Šibenici, předlohu hlavní postavy jeho divadelní hry Die 

Himmelfahrt der Galgentoni. Opírá se zde o Kischův soubor reportáží Marktplatz der 

Sensationen, kde je příběh Tonky Šibenice popsán podrobně.168 Dále se vypravěčka ještě 

zmiňuje o existenci burzy zpráv v Praze dvacátých let 20. století. Tuto informaci si vypůjčuje 

opět z Kischových reportáží. Novináři si vyměňovali zprávy v restauraci Brejska (U Brejšků) 

ve Spálené ulici. 169Druhá burza zpráv údajně měla sídlit v restauraci Chodera. 

Vypravěčka se ve svém rozpomínání uchyluje často do roviny snění. Wiebke von 

Bernstorff uvádí, že v díle Das Traumcafé einer Pragerin lze pozorovat dva typy snění: 

„Snění jako naději ochraňující činnost člověka a snění jako místo sebereflexe. Druhé 

konkrétnější chápání snění se týká vysněné kavárny, která slouží v sebereflexivním rozhovoru 

se zesnulými přáteli jako metafora pro moudrost tehdějších časů. " Vysněná kavárna dostává 

statut určitého útočiště neboli exilu pro uchování zmíněné „moudrosti tehdejších časů", 

protože zůstává oddělena od reálných událostí.770 

167 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s. 16 
168 Tonka Šibenice (Galgentoni) splnila poslední přání na smrt odsouzenému vrahovi a strávila s ním 
poslední noc, vysloužila si však nadávku v podobě přízviska Šibenice a klesla do nevěstinců podřadnější 
kategorie. Za smilování se nad vrahem a splnění jeho přání ji Kisch v dramatu po smrti poslal do nebeského 
nevěstince prvotřídní úrovně. 
169 Vypravěčka vysvětluje také jméno ulice. Název dostala ulice po požáru v 16. století, kdy část domů 
shořela. 
170 Viz von BERNSTORFF, W. Erträumte und erschriebene Orte der Kommunikation. In : 
Argonautenschiff 14/2005 s.219. Přeložila A.Z. 
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Vypravěčka přiznává, že během své internace v padesátých letech v pražské věznici s 

přáteli ve vysněné kavárně nerozmlouvala : „ Vielleicht hat damals ein gütiger Geist zwischen 

die Erde und den sogenannten Himmel einen undurchlässigen Vorhang(nein, keineswegs eine 

Mauer!) gezogen, damit die Untaten, die hier in den fünfziger Jahren so verheerend um sich 

griffen, nicht auch noch die Gefilde des Träumens erfaßten." (T.14). Používá metafory pro 

popsání situace a v závorce naráží pravděpodobně na Berlínskou zeď. Svůj dojem z tehdejší 

atmosféry dokresluje ještě dále: „In jener Zeit hing der Himmel nicht voller Geigen und hätte 

es sie gegeben, sie wären falsch gestimmt gewesen " (T.15). 

Asociativně se přes zvuk houslí dostává k osobnosti Maxe Broda, který platil za 

významného hudebního a divadelního kritika. Vypravěčka vzpomíná, že jeho recenze 

vycházely pravidelně v novinách „Prager Tagblatt" a podle jeho úsudku se řídila většina 

návštěvníků opery. Čtenář se dovídá, opět z fiktivního rozhovoru vypravěčky s Brodem, o 

jejich jediném osobním setkání. Vypravěčka Broda upomíná, že jí slíbil při školní akademii 

Štěpánského gymnázia pomoc v náročné finanční situaci. Okamžitě však doplňuje energickou 

reakci její matky, která o výpomoci Broda její mladičké dceři nechtěla ani slyšet. Vypravěčka 

tak s nadhledem poznamenává: „ Und so endete meine künstlerische Karriere, noch ehe sie 

begann.." (T.16) Rozhovor s Brodem však ještě neopouští a sní dále. Informuje Broda, že na 

Pražském hradě díky přičinění prezidenta Václava Havla zní úryvek ze Sinfonietty od Leoše 

Janáčka171. Vypravěčka se domnívá, že se Brod podivuje nad touto novou zprávou a uznale 

zprávu komentuje: „Interessant. Prag ist demnach weiterhin oder besser gesagt, wiederum 

sehr interessant". (T.17). Jeho i všeobecné pobouření v kavárně způsobí ale aktuální politická 

informace, že Praha už není hlavním městem Československa, neboť se rozdělilo na dvě 

samostatné republiky. Brod vykřikuje: „ Wenn Prag aufhört, die Hauptstadt der 

Tschechoslowakei zu sein- was gibt es da zu verzeihen? " (T.37). 

Pražské kavárny přivádějí vypravěčku k dalšímu členu společnosti ve vysněné kavárně, 

Franzi Kafkovi. Vypravěčka ho sice osobně neznala, ale popisuje ho velmi hodnověrně, 

zřejmě čerpá z historických zdrojů: „[...] wenn man die gemischte Runde tschechischer und 

deutscher Schriftsteller im Café Areo suchte -da konnte man auch noch der schlanken, in den 

Schultern etwas zusammengesunkenen Figur einer Prager Autors begegnen, der in der 

angeregt lärmenden Gesellschaft eher zu den stillen Teilnehmer zählte, nicht regelmäßig, 

sondern nur ab und zu dabei war, oft kränkelte und nicht in Prag weilte. " (T.17). Jelikož s 

Kafkou nemohla hovořit, když byl ještě naživu, konstruuje ve své mysli jejich společný 

171 Max Brod si díla Leoše Janáčka velmi cenil a prosazoval je v zahraničí. 
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dialog. Hlavně Kafku upozorňuje, že se stal symbolem Prahy a oblíbeným turistickým 

artiklem: „In letzter Zeit sind Sie zu einer Art Wahrzeichen von Prag geworden, Herr Kafka. 

Nein wirklich, das springt einem in die Augen. Macht es Ihnen Spaß, daß Sie nun von jungen 

Mädchen aus Italien und Spanien, Deutschland und Amerika sozusagen auf dem Herzen 

getragen werden? Haben Sie gesehen, wie Ihr Porträt auf weißen und seegrünen, 

himbeerfarbenen und azurblauen T-Shirts auf touristischen Busen wippt? Aber selbst das 

genügt Ihren Verehrerinnen und Verehrern an der Schwelle des 21. Jahrhunderts nicht. Aus 

der Stirn, hinter der Sieso viele Fragen quälten , aus ihre oft so schmerzenden Kopf wächst, 

mit Verlaub, auch noch die Silhouette des Hradschin. Die Burg, zum Glück nicht auch noch 

das Goldene Gäßchen, in dem Sie ja ein bißchen zu Hause waren" (T.18). Nápadné je v 

tomto úryvku popsání barevných odstínů triček adjektivy „seegrün", „himbeerfarben", 

„azurblau". 

Vypravěčka skrytě vyjadřuje v této otázce svůj záporný postoj vůči trendu 

komercializace Kafkova portrétu. Na další otázku týkající se vzhledu Staroměstského náměstí 

by od spisovatele také očekávala negativně vyznívající odpověď. Svůj názor na jeho 

současnou podobu „s dunivou eletronickou hudbou a zlatobílým turistickým vláčkem"172 

omlouvá vypravěčka: „ Sie werden jedoch gewiß verstehen, daß einem der in Prag so lange 

ungewohnte Trubel manchmal ein bißchen über dem Kopf zusammenschlägt. " (T.18). Kafka 

se v představách k tomuto tématu nevyjadřuje, pouze váhavě chválí zrestaurování 

historických budov. 

Celý rozhovor s Kafkou shrnuje vypravěčka v návratu k současné Praze citací 

francouzského turisty, který Prahu navštívil: „Die Kaffeehäuser sind aus Prag- so wie Sie [die 

Erzählerin]sie kannten und wie auch wir sie noch kannten - beinahe verschwunden, aber 

Kafka ist hier neu eingezogen[...]was übrigens nicht sonderlich erstaunlich ist in dieser 

magischen Stadt". (T.19). V tomto citátu se objevuje jeden z typických přívlastků, kterým je 

Praha povětšinou charakterizována, zde jako „ magická".173 

Na rozdíl od jiných děl se zde vypravěčka vyjadřuje poprvé ke stavu zdejšího 

znečištěného ovzduší. Moderní doba a rozvoj automobilismu způsobily, že se dívá „do šedé 

zakouřené oblohy", volá ze země na přátele do vysněné kavárny „skrze vrstvu znečištěné 

172 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s.26. 
173 Další přívlastky, které se s Prahou spojují jsou například zlatá, stověžatá. 
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mlhy spočívající nad Prahou" a uklidňuje se, že „pohled shůry je navzdory veškerému 

znečišťování tady dole stále neobyčejně jasný".174 

Dalšími postavami spojenými s Prahou, které mají v kavárně nad Prahou své místo, jsou 

československý germanista Eduard Goldstücker,175 Jaroslav Hašek176, Rudolf Fuchs, básník a 

překladatel, který se zasloužil o vydání vypravěččiných básní v novinách „Prager Tagblatt", 

když jí bylo devatenáct let nebo spisovatel a velvyslanec v Mexiku Norbert Frýd, její přítel z 

mládí. 

Do hovoru se během vypravěččina snění zapojuje také hudební skladatel a klavírista 

Karel Reiner. Na něj vzpomíná vypravěčka v příhodě z 30. let, když ji při návštěvě divadla 

D34 považovala uvaděčka díky shodnému příjmení za jeho sestru. Od té doby se oba 

představovali jako sourozenci. Vybavuje si, jak se s Karlem Reinerem v roce 1968, kdy do 

Československa vstoupila vojska Sovětské armády, procházeli Prahou, aby zjistili, „ob sie 

[die Stadt] zwischen den Kanonenrohren und von Panzerketten zermalmten Gehsteigen noch 

atmen konnte. " (T.26) Praha je obrazně zachycena jako živoucí lidská bytost. Při okupaci trpí 

stejně jako její obyvatelé. 

Vypravěčka popisuje druhý den po obsazení Prahy: „Die Straßen waren voll von 

Menschen. Ungeachtet der von graugrünen Metallkolossen strotzenden Gassen, Brücken und 

Plätze, schlenderten ganze Familien durch ihre Stadt[...]Prager mit Kind und Kegel, 

Liebespaare, verängstigte, schüchtern vor sich hin trippelnde alte Menschen. Dazwischen die 

fremden Soldaten in schmutzig grünen Uniformen, die niemand auch nur eines Blickes 

würdigte." (T.27) 

Popis ukončuje závažnější informací o dění v Praze, podotýká, že bylo v noci ve městě 

slyšet střelbu. Anekdotický při líčení zoufalé situace v Praze a strachu z cizích armád vyznívá 

zařazení momentky, která se vypravěčce naskytla při pohledu z okna redakce v Dlouhé ulici. 

Vybavuje si pohled na sovětské vojáky, kteří na hlavni tanku sušili spodní prádlo. 

Kritiku komunistického režimu v Československu vyslovuje vypravěčka v souvislosti s 

příběhem o starší ženě z Prahy, která ji požádala o přeložení přírodovědných článků o 

pavoucích. Zprvu podivuhodně vypadající záliba se později projevuje jako běžný úkaz 50. let: 

„Für die Jahre, in denen das eiserne Regime jeden Bericht aus dem Ausland mißtrauisch 

174 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s.20, 38(přeložila A.Z.), 27. 
175 Vypravěčka čtenáři představuje všechny funkce, které zastával a zoufá si, že by s ním raději hovořila v 
pozemské pražské kavárně Louvre nebo v jeho bytě na Barrandově. 
176 O Jaroslavu Haškovi zasvěceně vykládá příhodu, jak chodil k mamince svého přítele Františka Langera 
na obědy. 
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abwog und zensurierte, Nachrichtensendungen aus dem Äther bis zur Unkenntlichkeit mit 

allerhand unangenehmen Geräuschen und pfeifenden Klängen umrauschte, wuchs gerade 

auch in Prag, in begreiflichen Maße der Hunger nach Information und bei weitem nicht nur 

aus dem Bereich der Politikf...]Menschen, die sich früher nie damit beschäftigt haben, 

erzählten einander von Entdeckungen in der Astronomie, von Experimenten in der 

Kybernetik, unterhielten sich über neue Tendenzen in der Kunst, über Forschungsergebnisse 

aus der Tier- und Pflanzenwelt" (T.41). 

Významným hostem kavárny nad Prahou je nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav 

Seifert. Vypravěčka konstatuje, že také on často chodil do kaváren, zejména do Unionky, 

Národní kavárny nebo Slavie. Protože byl oblíbeným básníkem a signatářem Charty 77, jehož 

díla vycházela v samizdatu, přišlo se s ním rozloučit při veřejné části jeho pohřbu mnoho lidí: 

„An jenem Tag war es bitter kalt, das Thermometer bewegte sich um die 20 Grad unter Null. 

Schon im Morgengrauen stellten sich die Menschen zu einem letzten Gruß an ihren Dichter 

auf dem frostigen Gehsteig vor dem Rudolfinum an. Als ich kurz vor neun Uhr früh hinkam, 

nahm die Menschenschlange schon die ganze Länge der Straße bis zur Fakultät der 

Rechtwissenschaften an der nächsten Moldaubrücke ein und wuchs und wuchs. " (T.42) 

Do vysněné kavárny usazuje vypravěčka také německé emigranty, kteří v Praze před 

druhou světovou válkou žili. Vzpomíná na Wielanda Herzfeldeho a Ernsta Blocha, kteří 

bydleli blízko sídla firmy, kde byla zaměstnána. Dodává, že do stejné budovy přesídlilo také 
177 

vydavatelství Malik-Verlag. S nakladatelstvím je spojený i Franz Carl Weiskopf, na něhož 

se vypravěčka obrací s prosbou o radu. Představuje si, že by si určitě tradičně udělal 

poznámku na kousek papíru, pokáral její pražskou němčinu a zalistoval ve své krabici s 

materiálem na novinové články. Vypravěčka podotýká, že ve výčtu hostů-pražských 

emigrantů ve vysněné kavárně by mohla dlouho pokračovat „ neboť Praha byla ve třicátých 

letech pohostinným a nepřátelstvím vůči cizincům nezasaženým útočištěm"178 (T.34). 

Při vzpomínce na manžela Theodora Balka si vypravěčka vybavuje návrat z exilu. 

Nejdříve její cesty vedly do Bělehradu teprve pak do Prahy. Smutně konstatuje, že obě hlavní 

města válku přestála, avšak rodinní příslušníci, kteří zde bydleli, byli mrtvi. Poznamenává, že 

Praha zůstala v porovnání s jinými městy ušetřena bombardování a nenesla navzdory všemu 

utrpení, které se zde z pohledu vypravěčky odehrálo, známky tohoto dění: „Belgrad, grausig 

177 Následuje vzpomínka na Justina Steinfelda, Kurta Kerstena, Johna Heartfíelda. Toto téma je podrobně 
zpracováno v kapitole Es begann in der MelantrichgasseN české verzi knihy Traumcafé einer Pragerin 
vypravěčka věnuje ještě několik vět Jaroslavu Foglarovi, který s ní seděl v jedné kanceláři. 
178 Přeložila A.Z. 
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zerbombt, Prag, grausig friedvoll und weiterhin schön. Als ob nichts passiert wäre. Oder 

vielleicht, als ob seine Erhabenheit und liebliche Schönheit alles Unglück der Menschen 

erbarmungsvoll verdecken wollte." (T.22). Pro srovnání Bělehradu a Prahy užívá stejného 

přídavného jména „grausig", avšak v rozdílném pojetí. V poslední větě personifikuje Prahu a 

přisuzuje jí funkci utěšitelky lidského neštěstí. Podobné vnímání Prahy demonstruje 

vypravěčka při položení otázky týkající se holocaustu, myšlenky nadřazenosti a uchvácení 

moci. Snaží se všechny hrůzné události pochopit. Osazenstvo kavárny mlčí, vypravěčka si 

představuje, co by řekl Kisch a vkládá mu do úst reakci: „Měla by se radši držet jen 

Prahy"179. Praha jí totiž poskytuje útočiště a zázemí. Útěchu a povzbuzení nachází 

vypravěčka ve vzpomínce na spisovatelku Annu Seghers a herečku Helene Weigel, manželku 

Bertolda Brechta. Obě ženy mají v kavárně ve spíše pánské společností své místo. 

Vypravěčka se takto rozpomíná na první a poslední setkání s Helene Weigel, ke kterému 

došlo v Praze.180 

Třetí a poslední ženou, která ve vysněné kavárně podle vypravěčky popíjí éterický 

nápoj, je její maminka. Představuje si ji ještě jako mladou dívku z rané fotografie a uznale 

podotýká, že chápe, proč se s ní přátelelili pražský malíř Emil Orlik a nejstarší z bratří Kischů 

Wolfgang. Při pohledu z pražského okna do nebe vypravěčka matku ujišťuje, že se jí daří 

dobře. 

Při vzpomínání se znovu vrací k původní myšlence o pražských kavárnách, dostává 

totiž chuť „na pravé pozemské pražské kafe (ne ovšem turecké)"181. Za oknem, kterým 

pozoruje nebe, se zatáhne obloha. Vypravěčka vnímá hluk v pražské ulici a snění se pro 

tentokrát přeruší. 

V povídce Das Traumcafé einer Pragerin je obraz Prahy významným motivem. Stává 

se zde hlavním dějištěm všech vzpomínek, které se vypravěčce vybavují v souvislosti s 

osobami, jež jsou s Prahou spojeny a mají své místo v její vysněné kavárně nad Prahou. 

Zároveň vypravěčka sleduje Prahu v historickém vývoji od dvacátých let 20. století až po 

současnost. Vysněná kavárna tak získává funkci jakési vzpomínky na Prahu „dávných let", 

která sice odráží minulost, zároveň je však s reálnou Prahou současnosti přece jen spojena, 

179 Viz RE1NEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s.34. 
180 Při prvním setkání v hotelu Alcron dělala s Helene Weigel jako redaktorka rozhovor pro noviny, 
nefungoval jí však diktafon a bylo třeba rozhovor natočit podruhé. Při posledním setkání si vybavuje Helene 
Weigel ve hře Bertolda Brechta Colorianus, kde výborně hrála, ačkoliv ji několik hodin před začátkem 
představení úporně bolela záda a kolena. 
181 Viz REINEROVÁ, L. Kavárna nad Prahou. Praha: Labyrint, 2001. s.59. 
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například Melantrichovou ulicí nebo osobou Franze Kafky. Praha je společným jmenovatelem 

těchto rovin přítomnosti a minulosti, jež se zde překrývají. 

4.3.2 Obraz Prahy v povídce Der Ausflug zum Schwanensee182 

V silně autobiografické povídce Der Ausflug zum Schwanensee se Lenka Reinerová 

věnuje období fašismu a obětem holocaustu. Zpracovává zvláště vzpomínky na svou mladší 

sestru Alici. Rámec celé povídky tvoří vzpomínání na návštěvu bývalého koncentračního 

tábora Ravensbriick, kam se vypravěčka příběhu vydala, protože zde byla ve 40. letech 

interno vána její mladší sestra, která později zemřela v Osvětimi. Vzpomínky se odehrávají v 

různých časových rovinách, vypravěčka odbíhá do období dětství a mládí v Praze, exilových 

let v Paříži během druhé světové války a do svých představ. Uvažuje o dalších obětech 

fašismu a o vinících válečných zločinů. Jako jednu z mnoha zodpovědných osob označuje 
183 

konkrétně Carmen Mariu Mory. 

Ačkoliv stěžejní část této povídky tématicky zpracovává holocaust, několik stran je 

věnováno vzpomínkám na rodinné události, které se odehrály před válkou v Praze. 

Nejranější vzpomínka patří návštěvě hřbitova, kam jako dítě chodila vypravěčka s 

maminkou. Popisuje vzhled hrobů, zvyk pokládat kamínky na náhrobní kámen a cituje 

některá jména z náhrobků. Nepřímo tak naznačuje, že hřbitov byl židovský. Teprve v poslední 

větě celé vzpomínky sděluje čtenáři, že se jednalo o pražský hřbitov. Zdůrazňuje, že ji v 

dětství nikdy toto prostředí, které obvykle působí spíše pochmurně, neděsilo: „Der Prager 

Friedhof war für mich eine wohl geheimnisvolle, aber friedliche Stätte" (T.121). Vzpomínka 

na tyto návštěvy je mlhavá, vypravěčka se pouze domnívá, že sem chodila jen na jaře a v létě. 

Na celou scenérii se však rozpomíná detailně. Pamatuje si dokonce vůni květin: „[...]wenn 

ich daran denke, vermeine ich noch heute den Duft der erblühten Rosen zu spüren und von 

dem weißen Fliederbäumchen, das auf dem Grab meines Großvaters sproß.. " (T. 120). Kromě 

čichového a vizuálního vjemu, sej í vybavuje ještě bzukot včel. 

Nejcitlivější vzpomínka se týká dětství a mládí prožitého v Praze, které vypravěčka 

spojuje především se svou mladší sestrou Alicí. Při návštěvě Ravensbrůcku spatří mezi 

182 Tato povídka vyšla již v roce 1983 v povídkovém souboru Der Ausflug zum Schwanensee. Citace však 
pochází z povídkového souboru Das Traumcafé einer Pragerin kam byla zařazena později. V této práci jsou tedy 
označeny (T.). 
183 Tato špiónka švýcarského původu unikla trestu smrti ve Francii a stala se dozorkyní v RavensbrUcku, 
kde rozhodovala o výběru vězňů do osvětimských transportů. Vypravěčka se proto domnívá, že poslala 
transportem do Osvětimi i její mladší sestru. Sama vypravěčka se s Mory náhodou setkala na začátku války 
během svého i jejího věznění v Paříži. 
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stovkami fotografií vězněných žen její obrázek a vybavuje si společné roky v Praze ve 30. 

letech. Připomíná si jejich ranní rituály, speciální výrazy, kterým rozuměly jen ony, sehranost 

při přípravě snídaně a procházky Prahou: „Prag hatten wir auf unsere besondere Weise 

aufgeteilt" (T.142). Následuje popis čtyř cest, na které Prahu sestry rozdělily. Vypravěčka je 

spojovala s určitými pocity, takže typ procházky se vybíral podle nálady: „Da gab es einen 

„ Weg der Absoluten Verzweifelung", der nicht allzu lang sein durfte und beschritten wurde, 

wenn alles schiefging". (T.142). Tato procházka začínala u jejich bydliště: „Er führte von 

unserer Wohnung unter dem verrußten Eisenbahntunnel hindurch, durch die lärm- und 

raucherfüllte Hybernergasse, am häßlichen Masarykbahnhof vorbei, eintöniges Grau in 

Grau, bis zum Pulverturm" (T.142). Užití adjektiv „häßlich", „lärm- und raucherfüllt" a 

spojení „eintöniges Grau" sloužících k zachycení podle vypravěčky nevzhledného prostředí 

objasňuje původ pojmenování této cesty. Naopak ve šťastných chvílích života volily k 

procházce jinou část Prahy: „Wir hatten auch einen „Weg des absoluten Glücks", dessen 

Betreten nur in Ausnahmenfällen und nur in Begleitung einer gleichgestimmten Person 

gestattet war. Er führte durch die Nerudagasse auf der Kleinseite hinauf zum Hradschin und 

von dort durch die alten Schloß- und Adelsgärten wieder hinunter bis zum Blindenheim auf 

dem Klárov-Platz". (T.142). Dalším cestám („Weg der größten Eile", „Der Trödelweg") 

vypravěčka nepřikládá takový význam a detailněji je nepopisuje. Poprvé zde Lenka Reinerová 

používá místo ich-formy množné číslo a zájmeno „wir". Tento postup dokládá, že právě 

vzpomínka z mládí je silně vázána na zážitky se sestrou. 

Nástup německých fašistů k moci a vyostření situace v Čechách vyvolávaly i v Praze 

obavy z dalšího dění. Ačkoliv vypravěčka tehdy bydlela sama, vzpomíná, že se krátce 

předtím, než se situace v Praze zhoršila, vrátila do rodného domu, aby mohla být sestře i 

matce nablízku. Líčí, jak vypadaly poslední momenty jejich společného soužití. Vybavuje si 

přesně detaily maminčina županu, který k ní neodmyslitelně patřil a veselou atmosféru, kterou 

se snažily do poslední chvíle uchovat: „[...] wir aßen und schwatzten und lachten mitten in 

der Nacht und taten so, als ob wir nicht wüßten, daß das alles bald außören würde "(TA 43). 

Pro hrozící nebezpečí, které se do Prahy blížilo, používá metaforu: „[...] die Tötschläger und 

mit ihnen der Krieg schon hinter unserer Wohnungstür standen." (T.143) Neštěstí a smrt 

symbolicky „staví" právě před dveře bytu, který má spojený s rodinou a radostnými 

okamžiky. 

Ačkoliv Lenka Reinerová dobu druhé světové války strávila v exilu mimo Prahu, 

vypravěčka věrně popisuje události, které potkaly její sestru v Praze tak, jako kdyby jim byla 
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přítomna. Čerpá zřejmě z rozhovorů se známými, kteří válku přežili a z archivů nebo 

historických materiálů. Představuje si, co sestra všechno pravděpodobně v Praze zažila po 

vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. „Als meine kleine Schwester in Prag von der 

Gestapo geholt wurde, hat man ihr dabei einen Zahn ausgeschlagen". (T.164). Byt, který 

představoval rodinu a zázemí, se ve vzpomínkách objevuje znovu, avšak potřebné útočiště a 

radost v této době už neposkytuje:,, Da hatte sie [die Schwester] aber schon fast zwei Jahre 

hinter sich, in denen sie bei jedem Schellen an der Wohnungstür zusammenfahren mußte und 

nicht mehr ruhig schlafen konnte. (T.139). Vypravěčka poukazuje nepřímo na fakt, že se její 

sestra zřejmě přidala k tajnému antifašistickému odboji. „Was ringsum sie geschah, war so 

ungeheuerlich, so menschenfeindlich, daß sie, um überhaupt atmen und unter diesen 

schlimmen Umständen in sich frei bleiben zu können, einfach etwas tun mußte." (T.139). 

Dodává, že v důsledku toho byla půl roku bita ve vězení gestapa sídlícího na pražském 

Karlově náměstí. Hořce poznamenává, že tento objekt, kde bylo její sestře způsobeno tolik 

příkoří, slouží v současnosti k slavnostním účelům. „In dem selben alten Gebäude, in dem 

sich nun ein Standesamt befindet, wo Menschen getraut werden, die kaum jünger und zumeist 

älter sind, als sie es damals war. " (T.140). 

Jak bolestné jakékoli rozpomínání na mladší sestru pro vypravěčku je, vyplývá i z 

úryvku, v němž si vypravěčka představuje fiktivní setkání s bývalou dozorkyní z 

Ravensbrücku Carmen Mariou Mory. V představách navštěvuje bernský dóm, do kterého by 

určitě vešla, ale „kdyby ovšem náhodou zněly varhany, spěchala byfchj zase k východu. 

Chodívaly jsme v Praze spolu na varhanní koncentry, moje malá sestřička a já".184 

Vypravěčka víc nedodává. Okamžitě si se zvukem varhan v Bernu vybavuje pražské mládí a 

zážitek se sestrou, což ji i po čtyřiceti letech naplňuje bolestí. Za celý dlouhý život se jí 

nepodařilo vyrovnat se se sestřiným tragickým osudem a předčasným úmrtím, naučila se s 

touto skutečností pouze žít. 

Po válce se vypravěčka vrací do Prahy, válku přežila z rodiny jako jediná. Navštěvuje 

známou své matky. Ta jí ve svém bytě předá krabici s rodinnými fotografiemi, které 

vyvolávají spoustu vzpomínek. Pocit zármutku a beznaděje nad zmařenými životy, který ji 

ovládl při odklopení víka krabice s fotografiemi, lze symbolicky spojit s místem, kde ji 

otevřela. Popisuje totiž, že byt matčiny známé se nacházel v malé ulici „za Prašnou branou, 

kde končila naše „ Cesta absolutního zoufalství". "185 

184 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha: Labyrint, 2006. s. 157 
185 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha: Labyrint, 2006. s. 137 
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V povídce Der Ausfug zum Schwanensee se většina děje odehrává mimo pražské 

prostředí. Praha se objevuje zejména na několika stranách jako kulisa v láskyplné vzpomínce 

na sestru s matkou a momenty prožité před válkou. Lenka Reinerová zpracovává v této 

povídce vzpomínky výhradně na tyto dva rodinné příslušníky, přestože v této době žilo v 

Praze několik dalších jejích příbuzných. Podle prostoru věnovaného právě těmto dvěma 

ženám je patrné, že ji k nim pojil nejbližší vztah.186 

4.4 Obraz Prahy v povídce Zu Hause in Prag - manchmal auch anderswo 

Povídka Zu Hause in Prag- manchmal auch anderswo vyšla ve stejnojmenné povídkové 

knize v roce 2000. Název jasně odkazuje na životní příběh autorky. Titul napovídá, že se 

jedná opět o silně autobiografické dílo. Každý, kdo je s životopisem Lenky Reinerové 

obeznámen, tuší, že druhá část názvu je eufemickou narážkou na exilová léta. Vzhledem k 

okolnostem, které donutily spisovatelku Prahu opustit, vyznívá titul smířlivě a poukazuje na 

nadhled, se kterým její vypravěčka reflektuje prožité události.187 

Rámec celé povídky tvoří fiktivní rozhovor s mladou bezdomovkyní, které si 

vypravěčka všimne při návštěvě Londýna. Fakt, že neznámá dívka bydlí na ulici bez 

jakéhokoli zázemí, jí připomene, že se během druhé světové války ocitla také sama a bez 

prostředků. Ačkoliv ji osud zavál na nejrůznější místa na světě, daleko od rodné Prahy, vždy 

měla na rozdíl od zmíněné bezdomovkyně „střechu nad hlavou". V povídce vzpomíná na 

všechny své „domovy", zvolené nebo vnucené, často provizorní přístřeší, hotelové pokoje 

nebo vězeňské cely, kde strávila kratší či delší část života. V celém vyprávění užívá pro 

všechny probírané „domovy" stejného výrazu „Zuhause". Mezi danými prostředími je však 

znatelný rozdíl v míře citového vztahu, který ji k nim poutá. Prokládá chronologický sled 

vzpomínek částmi smyšleného dialogu, ve kterém s neznámou bezdomovkyní pokračuje. 

Vyprávění se tak odehrává v různých časových rovinách. Události jsou líčeny z pohledu starší 

vypravěčky, která se z konce devadesátých let vrací ve vyprávění až do dvacátých let 20. 

století, občas rozvede vzpomínky o exkurz do vzdálenější historie. 

Zásadní postavení ve vzpomínkách získává Praha, kde se vypravěčka narodila. První 

zmínka patří rodnému domu, který je nutno chápat ve smyslu opravdového domova s 

rodinnými vazbami. Vypravěčce se vybavuje několik výrazných momentů z dětsví prožitého 

v Karlině. V paměti jí utkvěly zejména průvody zpívajících dělníků, kteří pochodovali pod 

186 K osudům ostatních členů rodiny a opět mladší sestry i matky v období nacismu se vyjadřuje Lenka 
Reinerová v knize Die Premiere a povídce Kein Mensch auf der Straße v povídkové knize Mandelduft. 
187 Viz GILZMER, M. Schließ dich den Juden an! Gelassenheit im Scheitern. In: „Freitag" 24.3.2000 
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jejich oknem z nedalekých průmyslových čtvrtí Vysočan a Libně směrem k Václavskému 

náměstí. S oblibou pozorovala hlučné davy lidí v ulicích, vnímala dělnické demonstrace 

dětskýma očima jako vzrušující událost, ale nemohla pochopit, proč rodiče její nadšení 

nesdílejí. Snažila se alespoň dopídit významu slova „Proletarier", kterým byli protestující v 

ulicích označováni. Vzpomíná si, že se pokoušela odvodit pravděpodobný význam od slova 

„Arie", které jí přetím objasnila hudbu milující maminka. Celému výrazu ale přesto 

neporozuměla. V závorce hořce poznamenává, že o existenci velmi podobného slova „Arier" 

neměla tehdy vůbec tušení. Vypravěčka nepřímo naráží na fakt, že pro její další život měla 

pokřivená nacistická interpretace právě tohoto slova rozhodující vliv. Jako dítě z bilingvní 

rodiny také porovnávala německé slovíčko „Proletarier", které znělo jejímu uchu melodicky, 

s českým ekvivalentem „proletář", v němž slyšela náznak chudoby. U libozvučnosti 

německého výrazu „Proletarier"setrvává v myšlenkách déle a srovnává ji s hlučností průvodů 

pracujících-proletářů, kterým se však melodičnosti německého pojmenování nedostávalo: 

„ Die Nähe der Proletarierviertel machte sich allerdings von Zeit zu Zeit durchaus unmusisch, 

laut und ungestüm bemerkbar. " (Z.10) 

Dále vzpomíná, že když se do rodného domu vrátila její vdaná sestra se synem a 

nezaměstnaným manželem, rozhodla se z přeplněného bytu odstěhovat. Kromě odchodu z 

rodinného domu pociťovala jako další zásadní životní mezník nástup do práce v novinové 

redakci: 

„ Überdies vollzog sich in meinem Leben gerade noch eine weitere grundlegende 

Veränderung: Ich erhielt meinen ersten journalistischen Posten in der aus Hitlers Drittem 

Reich in unsere Stadt emigrierten AIZ-Arbeiter-Illustrierte-Zeitung"(Z. 14). 

Kvůli tísnivé finanční situaci v rodině už tehdy pracovala, a tak si mohla pronajmout 

svoje první samostatné bydlení v podkrovním bytě v Melantrichově ulici č.7. Nadchla se 

obzvlášť pro jeho polohu nedaleko historického a obchodního centra Prahy. „Wunderbar war 

es, im Herzen der Stadt und nicht mehr an ihrer Peripherie in der endlos langen 

Vorstadtstraße zu wohnen". (Z.15). Poměrně dlouhou a podrobnou vzpomínku věnuje také 

pohledu z okna, který se jí denně naskýtal a byl rozhodujícím faktorem při výběru tohoto 

bytu. „Aus meinem Fenster über den Dächern, Giebeln und Türmen der Altstadt konnte ich 

bis zu den hellgrünen Hängen des einstigen Laurenziberges und nunmehrigen Petnnhügels 

blicken. " (Z.15) Výhled na tuto část Prahy se jí v paměti uchoval velmi živě, popisuje ho do 

nejmenších detailů. Jednotlivá místa, jako například Hladovou zeď, uvádí do historických 

souvislostí. Informuje čtenáře o současném stavu Petřína a poukazuje zejména na to, že je 
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oblíbeným cílem schůzek zamilovaných Pražanů. Zmiňuje také sochu Karla Hynka Máchy, u 

které se dvojice tradičně zastaví, a podotýká, že tento rituál dodržoval i český prezident 

Václav Havel se svou ženou Olgou. Z míry pozornosti věnované tomuto pražskému zákoutí 

vyplývá, že zmíněné místo měla vypravěčka ráda, protože tak často figuruje v jejích 

představách: „Auf dem Petřín duftete der Flieder, dort steckten die Kastanienbäume voll 

weißer und rosa Blütenkerzen, und die Rasenflächen waren mit unzähligen kleinen Sonnen 

des Löwenzahns gesprenkelt. So genau konnte ich das aus meinem Fenster natürlich nicht 

wahrnehmen, aber ich wußte davon, und an lauen Abenden segelten die Duftwolken bis zu 

mir herüber; ich lag im Fenster, schaute in das Dämmerlicht und war ganz eingesponnen in 

meine Prager Traumwelt". (T.15). Používá při líčení velmi bohatý metaforický jazyk, což je 

projevem toho, že měla k popisovanému místu citový vztah. Nevnímá krajinu pouze očima, 

ale představuje si i vůni, čímž působí na čtenářovy další smysly. Osobně tamější okolí zná, 

proto může věrně zachytit detaily. Díky své schopnosti snít se přenáší z Melantrichovy ulice 

na Petřín. Pouhý pohled z okna jí stačí k úniku z každodenní reality do vysněného světa. 

Pražské prostředí její snění podporuje. 

Poprvé se v této povídce ve větším měřítku objevuje židovská tématika, a to především 

díky zmínce o pražské židovské čtvrti. Ačkoli je vypravěčka židovského původu, při popisu 

židovské čtvrti se z této komunity vyčleňuje, mluví o židovském městě v rámci „našeho 

města"188, nicméně k židovské kultuře chová respekt. Rodina vypravěčky byla poměrně 

asimilovaná: „Ich betrat allerdings fast nie eine Synagoge, war dazu von Haus aus nicht 

angeleitet worden". (Z.16). Z vypravěččina líčení je cítit obdiv k židovskému městu, které 

nazývá „světem včerejška apředvčerejška".m I na tomto místě pracuje její představivost. Ve 

své mysli vidí vypravěčka nejen typický výjev z tajemstvím opředeného židovského ghetta, 

ale zdá se jí, že slyší i zvuky: „Hier vermeinte ich gerade das Rascheln langer Gewänder, 

auch das eilige Trippeln ständig um ihre Lieben besorgter, ausnahmslos mit einer 

Kopfbedeckung ausgestatteter Familienmütter zu hören[...] Auch das unverständliche Raunen 

betender Männer aus den verschiedenen Synagogen schien hier auf mich einzudringen, all 

das Schwerverständliche, mit Mystik und Legenden, auch Verständnislosigkeit und bösen 

Verleumdungen behaftete, nur zum teil enträtselte Geheimnisvolle, das in diesen engen 

Straßen in der Luft hing, als ob inzwischen nicht Jahrhunderte vergangen wären." (Z.16). 

Čtenáři velmi zasvěceně vysvětluje některé židovské kulturní tradice, například symboliku 

některých částí oděvu, protože předpokládá jeho určitou neznalost v této oblasti. Dále 

188 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.16. 
189 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S. 16. 
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připomíná, že obyvatelé pražského židovského města také bránili Prahu před Švédy, za což 

byli odměněni vlajkou, která se dodnes dochovala. Přidává pohled na současnou pražskou 

židovskou komunitu: „[...] Gemeinschaft der Menschen, die nur auf diesem begrenzten 

Stückeschen unserer Stadt hausen durften- und die hier nicht nur hausten, sondern so lebten, 

daß man ihrer noch heute mit Respekt, aber auch ein wenig erschauernd, vielleicht sogar 

beschämt und betroffen gedenkt" (Z.16). 

Vypravěčka poznámenává, že pražský židovský hřbitov, který je nyní turisty 

vyhledáván, zel ve 30. letech prázdnotou. Lákal však hejna zákonem chráněných černých 

havranů, kteří tam sídlili. V sérii řečnických otázek přemítá, jak dlouho už tito zvířecí strážci 

nad hřbitovem bdí. Napadá ji, že možná znají pravdu o tvůrci Golema, rabbi Löwovi, který tu 

je pohřben. Zdalipak také tehdy tušili, jak těžkému osudu budou muset za druhé světové války 

čelit potomci zde pochovaných. Během procházky po hřbitově naváže vypravěčka hovor s 

místním hlídačem. Naučí se od něj porozumět některým znakům na náhrobních deskách a 

předává tak tuto znalost dále čtenáři. Hlídač ji s ohledem na její příslušnost k židovskému 

etniku nabádá k opakované návštěvě židovského hřbitova, „aby cítila, kam patří"}90 Praha 

tak vedle domova v Melantrichově ulici poskytuje vypravěčce další, tentokrát spíše 

duchovně-kulturní domov, který nalézá díky svému židovskému původu. Závěrem nastiňuje 

osud pražských Židů ve 40. letech. Uvažuje totiž, jestli by na stěně Pinkasovy synagogy mezi 

stovkami jmen obětí holocaustu našla vytesané i to hlídačovo. 

Významným životním milníkem, na který vypravěčka vzpomíná, byl rok 1939. V tomto 

roce předčasně skončilo její pražské mládí a následovala exilová léta. Tento rok vnímá jako 

rozhodující předěl: „ Von einem Tag auf den anderen ging alles drunter und drüber. Prag war 

mit einemmal nicht mehr die Hauptstadt der Tschechoslowakei, die gab es nicht mehr, 

sondern einer Protektorats Böhmen und Mähren und mußte den triumphalen Blick des 

Führers alles Deutschen vom Balkon seiner stolzen Burg auf dem Hradschin ertragen". 

(Z.19) Historické pozadí se odráží v popisu Prahy. Prahu personifikuje, propůjčuje jí lidské 

pocity, které korespondují s utrpením, jež zakouší pražští obyvatelé během nacistické 

okupace. V jejích očích ale Hradčany, dominanta Prahy, nic ze své vznešenosti a hrdosti 

neztrácejí, což podtrhuje užitím adjektiva „stolz". 

Vzpomíná, že ve 30. letech byla Praha útočištěm politicky nebo rasově 

pronásledovaných, pro některé spisovatele a umělce představovala přestupní stanici na cestě 

do Paříže. V pařížském exilu se později sama vypravěčka ocitá a potkává se zde s dalšími 

190 Viz RE1NEROVÁ, L. Bez adresy. Praha: Labyrint, 2006.S.118. 
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pražskými emigranty. Ke své radosti bydlí nedaleko svého bývalého souseda z Melantrichovy 

ulice a dobrého přítele E. E. Kische. Necítí se tedy v cizině tak osamocená. Přesto se stesku 

po Praze neubrání:,,/« Prag hatte ich soliden Boden unter den Füßen, in Paris bot mir weder 

das Mäusezimmer, noch später in Versailles meine Mansarde, trotz der unmittelbaren 

Nachbarschaft zu den Kischs, einen festen Halt." Pamatuje si, že podkrovní pokoj v 

pařížském hotelu jí sice připomínal její pražskou mansardu, avšak z okna pokoje se jí místo 

pohledu na známé pražské střechy a věže nabízel výhled na Míčovnu ve Versailles. 

Petřínskou vyhlídku srovnává s Eiffelovou věží. Pozastavuje se nad změnou, která se odehrála 

se zapřísáhlým milovníkem Prahy Kischem. Vlivem nového prostředí upustil od tajemných 

pražských legend a pařížkých historek a soustředil se ve svém vyprávění na pravdivé události 

z francouzských dějin. 

Při návštěvě kavárny, kam prý kdysi chodil Georges Danton191 , se vypravěčka 

rozhodně a hrdě hlásí ke svému pražskému původu :„ Einst saßen solche Größen hier, und 

jetzt nah ich, die Lenka aus Karolinenthal und der Melantrichgasse, ihren Stammplatz ein!" 

(T.25) 

Když po dlouhých peripetiích konečně opuštěla válkou zasaženou Evropu a odplouvala 

z Marseille, jako by jí vzdalující se pobřeží připomínalo symbolické zpřetrhání vazeb na 

rodnou Prahu: „ Prag, meine Kindheit, meine Familie entschwanden in verschleierter Weite, 

was einst war, zerrann in längst Gewesenes. " (Z.52) 

Vybavuje si, že podobný pocit odloučení měla i během plavby do Mexika, mísil se však 

s optimistickou vyhlídkou na nový začátek v lákavě neznámé krajině. Přesto se zamýšlela nad 

otázkou, zdaj í stesk po domově nebude bránit v zapojení se do života tamější společnosti. 

„ Werde ich dann dabeisein oder mich irgendwo in unerreichbarer Ferne vor Sehnsucht 

nach meinem natürlichem Zuhause, nach Prag und seinen Menschen und Straßen und 

Häusern, verzehren?" (Z.65). Míru své obavy demonstruje volbou poměrně expresivního 

slovesa „verzehren ". 

Jak dále vzpomíná, uklidňovala ji při práci na československém velvyslanectví v 

Mexiku myšlenka, že touto cestou alespoň trochu přispívá k porážce fašismu. 

Do Evropy se vrací krátce po skončení války na jugoslávské nákladní lodi, kterou 

přirovnává k výletnímu parníku na Vltavě. Pamatuje si také, že ji před odplutím E. E. Kisch 

požádal, aby od něj Prahu pozdravovala. Městu tak připisuje rysy živoucí bytosti. Vypravěčka 

191 Georges Danton (1759-1794) vůdce počáteční fáze VFR. 
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se rozhodne následovat svého muže do jeho vlasti a manželský pár se usazuje v Bělehradě. 

Ona se chlácholí vědomím, že tam již bude Praze blíže. Její rozpolcenost mezi touhou vidět 

Prahu a obavami z návratu do rodného města, kde na ni nečekají žádní příbuzní, přetrvává: 

,,[...] meine uneingestandene Angst vor dem Wiedersehen mit Prag ohne diese Menschen, die 

für mich untrennbar zu dieser Stadt gehörten. " (Z.74) 

Vzpomíná, že když do Bělehradu dorazili, strach ze shledání s Prahou zesílil:,, Die 

Vorstellung der Rückkehr in die für mich nun leere, aller Wärme und Vertrautheit beraubte 

Stadt, ohne Mutter und Geschwister, ohne die kluge und gutherzige Großmama mit ihren 

einzigartigen Sprüchen- war das noch verlockend? Wollte ich das überhaupt?" V těchto 

úvahách poprvé pochybuje, zda ji ještě po ztrátě celé rodiny, s Prahou něco spojuje. Dochází 

však k jasnému závěru, že Praha jejím vytouženým cílem být nepřestala: „Ich wollte es, trotz 

allen, mit sämtlichen Fasern eisen Seins- auch mit all meiner Angst". (Z.80) Proto se po třech 

letech strávených v Jugoslávii postupně stále více upíná k myšlence odjezdu: „[...] Tag für 

Tag sehnte ich mich mehr nach meinem Prag". (Z.90). I jugoslávské prostředí srovnává se 

zkušeností z Prahy a nahlíží na zdejší zvyklosti svým „pražským" pohledem. Například při 

popisu podlouhlého balkónu bělehradského bytu na závěř jednoduše pro čtenáře shrne, že v 

Praze by se použilo výrazu „pavlač". 

Vzpomíná dále, že když do Prahy skutečně dorazila, nešlo „o radostné setkání"192 . 

Vybavuje si, že ji opět ovládla skepse, zda j í Praha vůbec nějaké „doma" může poskytnout: 

„ War ich hier überhaupt noch zu Hause? Ich mußte mich an Prag erst wieder allmählich 

herantasten". (Z.90) Vybavuje si, že budovy a ulice jí nebyly cizí, ale mezi obličeji, které v 

nich potkávala, nenašla jediný známý. Jediným utěšujícím faktorem pro ni bylo, že na rozdíl 

od Bělehradu Praha zůstala poměrně nedotčena válečnou vřavou. 

Smutně rekapituluje, že ze silných sociálních vazeb, které ji k předválečné Praze 

poutaly, po válce mnoho nezbylo: „ Warum sollte ich an meine Geburtshaus vorbeigehen, da 

für mich jetzt ein Totenhaus war? Auch die engen Gassen in der einstigen Judenstadt waren 

ausgestorben [...] Im Bärenhaus in der Melantrichgasse fehlte Egon Erwin Kisch [...] Wer 

jetzt in meiner Mansarde in der Melantrichgasse Nr. 7 wohnte, wollte ich gar nicht wissen. " 

(Z.90) Pouze židovský hřbitov a jeho opeřené černé strážce nachází ve stejné podobě, v jaké 

si je pamatovala z mládí. Znovu si na základě těchto úvah pokládá skepticky vyznívající 

otázku, zda je ještě v Praze doma. Odpovídá však rozhodně v zápětí: „Doch, doch. Aber ehe 

ich hier zur Ruhe kam, ehe wir einander wieder verstanden, die Stadt meiner Kindheit und 

192 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.84. 
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suchenden Jahren und ich nach der bewegten Wanderung durch das Exil, wurde ich abermals 

gezwungen, wiederholt mein Quartier zu wechseln" (Z.91). Prahu pokládá za bytost sobě 

rovnou. Lidé někdy potřebují čas, aby si na sebe zvykli. Stejně tak si ho žádal i vztah 

vypravěčky a Prahy v tomto období. Výpověď však naznačuje, že k vzájemnému porozumění 

dospěly. 

Vypravěčka několikrát musí změnit adresu. Následně je jí přidělen byt, který se stává 

jejím posledním domovem. Přesně popisuje jeho polohu na levém břehu Vltavy v hlučné 

čtvrti Smíchov-Košíře. Konstatuje, že na stejném břehu leží i Malá Strana a ostrov Kampa. 

Věnuje se i okolí, kde se rozprostírá park Klamovka a v jeho blízkosti zámeček Bertramka. 

Doplňuje, že zdejší taneční podnik často navštěvoval E. E. Kisch, nyní do této hospody míří 

především mladí lidé. Usmívá se nad důchodci, kteří v parku Klamovka věnčí své psy. 

Ačkoliv vypravěčka věkově jejich skupině odpovídá, nezapadá do ní a staví se mimo. Vtipně 

komentuje, že zdejší důchodci znají odpověď na všechny problémy světa. Dokáže si 

představit, že když parkem jednou velmi svižně procházela, navíc bez čtyřnohého společníka, 

musel jim hlavou problesknout typický postřeh starších generací: „Ein Benehmen haben die 

Menschen von heute... " (Z.102). 

Historické budovy ze sousedství uvádí do kontextu širších souvislostí, opět uplatňuje 

svůj reportážní styl a podává čtenáři podrobné informace. Upozorňuje na skutečnost, že právě 

na Betramce složil W. A. Mozart operu Don Giovanni, která slavila v Praze velký úspěch. 

Okořeňuje tuto historickou událost vylíčením zákulisních informací o premiéře opery, která se 

konala roku 1787 ve Stavovském divadle. Zmiňuje se i o osobních vztazích mezi manželkou 

Mozartova hostitele Františka Xavera Duška Josefínou a samotným Mozartem.193 Dům, ve 

kterém vypravěčka bydlí, se nemůže pyšnit tak bohatou historií jako Bertramka: „Hier sausen 

ungezählte Autos vorbei, unter meinem Balkon schrillt die Straßenbahn, zerreißen Sirenen 

von Ambulanzwagen die Luft." (Z.92). Avšak při pohledu z okna bytu jí, podobně jako 

zamlada v Melantrichově ulici, začíná pracovat fantazie a vypravěčka se noří do snění, ke 

kterému jí právě Praha dává tu správnou inspiraci a impuls: ,^4ber wenn ich mein breites 

Fenster an der Hofseite öffne, und in der hohen Pappel davor zaust der Abendwind das 

Blättermeer in ihrer Baumkrone und schüttelt die Stare und Spatzen aus dem Schlaf, dann 

vermeine ich manchmal in besonderer Stunde die weiche Stimme von Violinen zu hören und 

eine glockenklare Frauenstimme. Mozart ist in meiner Nähe geblieben." Pronáší zásadní 

193 Mozart prý složil ouverturu na poslední chvíli, takže ji hudebníci hráli z listu. Arie Bella mia fiamma 
byla napsána právě pro Josefínu. 
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myšlenku poukazující na osobní význam, který Praze přisuzuje: „In Prag kann man noch 

immer mit offenen Augen träumen". (Z.93). 

Byt v Košířích, který představuje její současný domov, má spojený ještě s řadou dalších 

asociací. Vzpomíná na dramatické události z noci na 21. srpna 1968, kterým z okna přihlížela: 

„Der Himmel war schwarz, aber voll roter Augen. Der Himmel dröhnte. [...] Als ich auf den 

Balkon zurückgekehrte, wurde der Himmel allmählich blaser. Riesige schwarze Vögel mit 

roten Augen zogen noch immer krachend über den Himmel". O svých pocitech z tehdejší noci 

píše metaforickým jazykem. Přirovnává letadla, která pokryla pražskou oblohu, k černým 

ptákům. Červená světla strojů vyvolávají dojem očí. Živě se jí vybavuje i hluk, který „černí 

ptáci" vydávali. 

Den poté se vydala do ulic. Tramvaje nejezdily, proto požádala o svezení neznámého 

řidiče. Na Klárovském náměstí jejich společná cesta skončila, protože autu stál v cestě tank s 

ozbrojeným vojákem. Tak absurdní výjev považovala nejprve za pomník. Naráží 

pravděpodobně na fakt, že Československo bylo podobnými sochami připomínajícími 

osvobození země Rudou armádou za druhé světové války poseto. „Auf dem Rasen zwischen 

den korallenroten Beeren stand in dieser frühen Stunde ein Monument. Zumindest hatte ich 

das, was da vor meinen Augen aufgepflanzt war, den metallenen Koloß und die reglose 

Gestalt im langen Mantel und mit einer Maschinenpistole vor der Brust, bislang in unseren 

Städten und auf unseren Plätzen nur als Monument gesehen. Ein Soldat der Befreiungsarmee. 

Aber jetzt?". (Z.99). 

Další vývoj událostí s nadsázkou hodnotí tak, že „pak prošlo několik dní nebo tisíc 

let".m K dokreslení atmosféry, která v Praze zavládla, uvádí poznámku neznámého 

pozorovatele, který konstatoval, že Pražané si na tanky zvykli: „[...] Prager[n], sie gingen an 

dem bedrohlichsten Kriegs gerät wie an Bäumen vorbei f...] Wenn die Luft von kurzen Stößen 

flimmerte, hoben sie die Köpfe, setzten ihren Weg fort oder begaben sich ruhig in den Schutz 

des nächsten Hauses. Viele Prager Häuser zeigten seither jahrelang kleine runde 

Einschußwunden. " (Z.99). 

Vybavuje si, že Pražané, kteří se nemohli proti sovětské armádě bránit, vyjadřovali svůj 

postoj k okupaci Československa vyvěšováním nejrůznějších hesel a symbolů: „Auf dem 

Altstädter Ring hatte jemand dem steinernen Magister Jan Hus inmitten des eingebrochenen 

Rüstungsarsenals barmherzig die Augen verbunden. Beim Grabmal des Unbekannten 

194 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.91. 
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Soldaten standen viele Gläser mit frischen Blumen.[...]Am Gittertor zum Alten Jüdischen 

Friedhof war ein graue Pappschild befestigt mit der Aufschrift: Sie schweigen. Sie wissen das 

Ihre". (Z.99). 

Zvláštní pozornost v této době věnuje okolí svého bytu. I zde lidé schovávali cedule se 

jmény ulic, aby ztížili „bratrským" armádám cestu Prahou. Prahu tak její obyvatelé zapojili do 

odbojových akcí. Symbolicky přelepilo nějaké děvče dveře bytů jmenovkami, které nesly 

identické příjmení: Dubček. Vybavuje si, že obrubníky byly po průjezdu tanků „rozeklány 

dračími zuby".195 Situaci rozvádí ještě dále: „[...] irgendwie hatte ich das Gefühl, der 

Schmerz, der wie ein Stein in mir lag, habe auch die Schienenstränge der Straßenbahn 

verbogen und vielleicht auch die fürchterlichen braunroten Flecken verursacht, die selbst 

mehrfachen Regenschauer nicht on den Pflastersteinen spülten. Wie konnte das bloß 

geschehen?" (Z.100). V popisu vzhledu ulice po projetí tanků nepřímo naznačuje, že postup 

vojska Prahou měl kromě poničených silnic za následek i oběti na životech, avšak zůstává 

pouze u narážky na krvavé skvrny na chodníku. V řečnické otázce, kterou uzavírá tuto pasáž, 

vyjadřuje všeobecný údiv a šok, který okupace vyvolala. 

Opouští líčení období okupace a čtenáře seznamuje s interiérem svého bytu. Konstatuje, 

že se čtenáři nemůže pochlubit žádným starožitným nábytkem zděděným po rodičích (čtenáři 

už dříve objasnila, jaký tragický osud potkal její rodinu), ale již půl století vlastní stařičký 

psací stroj, na kterém doteď píše. Vzpomíná, že na stejném stroji psala už v době normalizace 

své překlady, kterými se živila. Nepovažuje ho proto pouze za předmět, ale za přítele, který se 

neprodává. Podobný osobní vztah ji pojí ještě ke knihovně, kde uchovává díla svých již 

zesnulých přátel. S některými autory vede fiktivní rozhovory. Lze zde vypozorovat určitou 

paralelu mezi vysněnou kavárnou nad Prahou, kde si představovala literáty usazené kolem 

pomyslného stolu, zatímco v této povídce jsou jejich díla a potažmo i vzpomínky na ně 

shromážděny v knihovně v pražském bytě: „In meiner Bücherwand stehen Bände, die in 

meinem Kopf den gemeinsamen Titel „die Prager" haben. Die meisten von ihnen sind 

tschechisch geschrieben und werden von mir auch so angesprochen. Denn mit meinen 

Büchern plaudere ich mitunter" (Z.93). Z Pražanů jmenovitě vzpomíná na Adolfa 

Hoffmeistera nebo Norberta Frýda. Uctivou vzpomínku věnuje osobnosti Karla Čapka a jeho 

literárnímu dílu. 

V části německy psané literatury vedle sebe stojí knihy autorů z Prahy i odjinud. 

Vyjadřuje se o nich takto: „[...] mit den deutschen Büchern bei mir hat es eine besondere 

195 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.91. 
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Bewandtnis. Da stehen Kisch, Kafka, Weiskopf, Rudolf Fuchs, Max Brod bis hin zu meinem 

langjährigen Freund und Zeitgenossen Eduard Goldstücker und anderen lieben Pragern 

neben- und miteinander. Sie bilden aber nur einen Insel im Meer der Emigranten und meiner 

Mexikaner die bemerkenswert schreibfreudig waren und somit zahlreich vertreten sind". 196 

S E. E. Kischem, také Pražanem a mexickým exulantem, hovoří ve smyšleném dialogu 

o osudu jeho rodiny v koncentračních táborech a utrpení, o kterém je možno se v knihách 

dočíst a které hmatatelně pociťuje, když stojí u knihovny a prohlíží si jednotlivé tituly: „Hole 

ich dann den einen oder anderen Band aus der gedrängten Reihe hervor, so gerate ich oft in 

eine ganz besondere Stimmung. Da summt es mit einemmal um mich. Dann sind sie, Tod und 

Leben zum Trotz, auch wieder alle bei mir, meine Freude aus Mexiko, mit ihren großen 

Hoffnungen und einstigen Vorhaben, auch mit der stillen Angst: Werden wir überhaupt je 

zurückkehren können und endlich wieder zu Hause sein?" Vzpomíná si, že je trápily podobné 

otázky jako ji samotnou a „radosti z návratu šla v patách mnohá trpkost a zklamání"}91 

Úvahu nad válečnými a poválečnými událostmi završuje nedokončeným povzdechem, ve 

kterém formuluje svoje pocity: „Kdyby tak knihy uměly plakat... ".m 

Dál prochází českými tituly ve své knihovně a zastaví se u díla současné české 

literatury- autobiografického románu Přítelkyně z domu smutku. Jeho autorka Eva Kantůrková 

v něm popisuje zážitky z věznění v pražské Ruzyni v období normalizace v 70. letech. 

Filmové zpracování tohoto románu, které vypravěčka povídky Zu Hause in Prag- manchmal 

auch anderswo sleduje v televizi, v ní probouzí bolestné vzpomínky na měsíce, které musela 

v Ruzyni strávit v 50. letech. Zvláště silně na ni působilo tehdejší nařízení vodit vězně mimo 

celu pouze se zavázanýma očima. Díky televiznímu filmu tak po čtyřiceti letech ve svém 

pražském bytě poprvé vidí záběry z věznice, ze které si vybavuje jen sluchové vjemy. 

Prostřednictvím televizní obrazovky se znovu setkává s vězením, nyní však „má oči doširoka 

otevřené" (Z.97)1". Opakovaným uvedením motivu očí, dříve nuceně zavázaných, teď ale 

svobodně otevřených, vypravěčka naráží na společensko-politické změny v Čechách. Význam 

výše zmíněného slovního obratu lze chápat jako výraz údivu nad vzhledem vězeňského 

objektu. Vypravěčka totiž porovnává svoje představy se skutečnou podobou vězení, jak ji 

zachycuje filmová kamera. Vzpomíná, že se po skončení filmu nemohla zbavit pocitu, že je 

zase v cele v pražské Ruzyni. V hlavě jí zněly neblaze známé zvuky kroků a skřípot dvěří. 

196 Zmiňuje zde A.Seghers, B.Uhseho 
197 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.88. 
198 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.88. 
199 Přeložila A.Z. 
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Označuje je souhrnně jako „Ruzynegeräusche". Aby je přehlušila, pustila si Malou noční 

hudbu a „ nechala si hladit duši svým sousedem Mozartem "20° 

Vysvětluje, že všechno, na co při vyprávění o Praze vzpomínala, dokazuje, že doma je 

právě zde: „All das, die Klamovka und die Nachbarschaft mit Wolf gang Amadeus Mozart, die 

lärmende Straße unter meinen Fenstern und der Blick über die Dächer hinweg auf die 

wechselnden Farbschattierungen naher und ferner Baumkronen, die der 

Großstadtverunreinigung trotzig standhalten, das wissen um die Nähe der Burg auf dem 

Hradschin und der Altstadt mit dem Alten Jüdischen Friedhof und der kurzen, mir so 

vertrauten Melantrichgasse -all das ist mein wirkliches Zuhause. " (Z.102). 

V povídce Zu Hause in Prag- manchmal auch anderswo zaujímá Praha velmi 

významné postavení, protože, jak již titul naznačuje, je pro ni domovem a důvěrně známým 

místem, ke kterému má maximálně osobní a intimní vztah. Na začátku povídky ke svému 

pražskému původu sice poznamenává: „Prahu jsem si nevybrala, narodila jsem se do ní. 

(Z.9)201, ale to ostatně platí pro každý domov. Jsou to právě zde prožité radostné i smutné 

okamžiky, které mezi vypravěčkou a domovem utvářejí tak silná citová pouta. 

Během vyprávění přemýšlí nad podstatou významu slova domov. Rozlišuje mezi 

domovem ve smyslu „střechy nad hlavou", který je možno najít kdekoli na světě, a domovem, 

kde se člověk cítí skutečně doma. Domov v tomto druhém slova smyslu nachází vypravěčka 

pouze v Praze. 

Polovina povídky je věnována rokům stráveným mimo Prahu a vypravěčka je 

několikrát zmítána otázkou, zda i po válce může Praha bez příbuzných, známých a starých 

přátel hrát v jejím životě důležitou roli. V průběhu vyprávění se ubírá směrem k závěrečnému 

vyznání: „An verschiedenen Orten unseres Erdballs kann ich mich wohlfühlen und habe das 

auch wiederholt ausprobiert. Aber zu Hause, das weiß ich verläßlich, richtig zu Hause bin ich 

in Prag." (Z.102). 

4.5 Obraz Prahy v knize Närrisches Prag 

Kniha Närrisches Prag vstoupila na trh v roce 2005. Z podtitulu knihy Ein Bekenntnis 

je patrné, že se jedná o osobní vyznání vztahu autorky k Praze. Text je výrazně 

autobiografický, vypravěčka zosobňuje Lenku Reinerovou. Praha přestává být pouhou kulisou 

historického dění nebo dějištěm vzpomínek spojených s dětstvím a mládím vypravěčky jako 

200 Viz REINEROVÁ, L. Bez adresy. Praha : Labyrint, 2006.S.90. 
201 Přeložila A.Z. 
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ve většině předchozích děl, ale získává status hlavní postavy. Vypravěčka sleduje, jakým 

změnám hlavní město musí čelit a koncentruje se na aktuální situaci. Současně otevřeně 

promlouvá o poutu, které ji k Praze pojí. Některé paradoxní a komické momenty, kterých si 

všímá, ve svých postřezích zastřešuje použitím hodnotícího adjektiva „närrisch". V průběhu 

vyprávění vysvětluje oprávněnost tohoto pojmenování. Zmíněnou „bláznivost" hodnotí 

kladně. Hned na druhé straně knihy označuje město „[ujnser wunderbar närrisches Prag" 

(P.6) a tímto výrokem text také symbolicky uzavírá Výraz „närrisch" se objevuje i v titulu 

díla. Přívlastek „bláznivá" tak zřejmě představuje určitou paralelu k typickým přívlastkům 

„magická", „zlatá", „stověžatá", které jsou Praze přisuzovány. 

Děj je poskládán z asociativních řetězců myšlenek a vzpomínek, které náleží do 

různých časových rovin a vybavují se vypravěčce zejména při procházce Prahou. V textu na 

sebe nutně tématicky nenavazují, jednotlivé pasáže jsou odděleny mezerou. Jsou začleněny do 

rámcové dějové linky, kterou tvoří cesta za poznáním, kdo se skrývá za průhlednou postavou, 

jež se vypravěčce v poslední době pravidelně zjevuje. Na svých toulkách Prahou přítomnost 

této záhadné existence pociťuje, jindy ji naopak postrádá. Svěřuje se jí se svým trápením a 

žádá o radu v těžkých životních situacích. Pro ostatní lidi neviditelný průvodce se objevuje 

zejména, když Praze někdo křivdí. Pražské prostředí, byť jen například ve srovnání se 

zahraničím, v úvahách vypravěčky často vystupuje. Důvod tohoto typického rysu všech 

zážitků vypravěčka čtenáři vysvětluje: „Wohin auch immer es mich im Laufe meines langen 

Lebens verschlagen hat und, wer weiß, vielleicht mich verwehen kann- überall nehme ich mit 

meinen Prager Augen wahr, nehme mit meinem Prager Verstand und Herz auf. " (P.44). 

Vypravěčka opakovaně prohlašuje, že je její život s Prahou provázán: „Als gebürtige 

Pragerin, und nun auch noch zu meiner aufrichtigen Freude als Ehrenbürgerin dieser 

schönen, launenhaften und unberechenbaren, zu sich selbst jedoch immer wiederkehrenden 

Stadt, weiß ich mit Sicherheit, daß ich von ihr nie ganz loskommen kann, daß meine oft 

überraschenden, unvorhergesehenen guten und schlimmen Erlebnisse auf undefinierbare 

Weise stets irgendwie mit meiner Herkunft aus Prag einen Zusammenhang haben. Mit seinen 

verschiedenartigen Elementen, Einflüssen, Farben und Klängen, mit den Licht- und 

Schattenseiten meiner Verwurzelung gerade hier. Mit dem beruhigendem Bewußtsein meiner 

Zugehörigkeit und festen Verankerung in Prag. " (P.44) 

Celé vyznání otevírá a zakončuje scéna z pražské kavárny Slavia, jedné z posledních 

kaváren připomínajících pražskou kavárenskou tradici třicátých let 20. století. Vypravěčka se 

věnuje výhledu na Vltavu, věrně zachycuje interiér kavárny a násobí autentičnost popisu 
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vylíčením detailů, které propůjčují kavárně Slavii její nezaměnitelnou atmosféru. K zařízení 

kavárny patří neodmyslitelně obraz muže pijícího absint: „[...] die breiten Fenstern ein Stück 

Moldau umfassen, die Karlsbrücke, die Burg auf dem Hradschin[...] das grünliche Bild mit 

dem Absinthtrinker an der Wand hängt, immer hing und wohl auch immer hängen wird. 

Leicht vernebelt, rauch- und absintverschleiert" (P.6) V tomto úryvku se mísí prostředí 

kavárny Slavia, které je zahaleno cigaretovým kouřem s výjevem na plátně, kde je piják 

absintu obklopen zelenavým oparem. Dlouholetou přízeň hostů, které se kavárna těší, 

demonstruje vypravěčka v poznámce o obrazu visícím na stěně již od nepaměti. 

Během posezení v kavárně vypravěčka postřehne jakousi postavu, která dovede sedět u 

tří stolků zároveň. Přemýšlí, jestli tato bytost může být „duch Prahy, čaroděj, mág tohoto 

města, po kterém mnozí pátrají, ale jen málokteří jsou s to ho pochopit"202. Neví, proč se 

zjevení zhmotnilo v poslední době, a proto neustále hledá odpověď: „Könnte das vielleicht 

einen Zusammenhang mit den Begebenheiten haben, die in Prag überraschend und stets von 

neuem auf mich zukommen, mich bestürzen oder beglücken, verwundern und auf jeden Fall 

fesseln?" (P.6). 

Během jedné ze svých častých pražských pochůzek se vypravěčka ocitne v Celetné 

ulici. Zjistí, že obchod, kvůli kterému sem zamířila, vystřídala prodejna skla a porcelánu. 

Zboží ji upomene na období, které byla kvůli špatnému politickému posudku nucena strávit 

mimo Prahu a pracovala v továrně s domácími potřebami jako odpovědný obchodní referent 

oddělení Sklo a porcelán. Všímá si, že i bývalá kavárna E. E. Kische se proměnila v obchod 

se stejnými výrobky. Trochu zděšeně komentuje tento poznatek o všudypřítomných 

prodejnách: „ War so etwas überhaupt möglich? Auch hier: Glas und Porzellan. Verfolgen 

mich diese Produkte?" (P.9). Vtipně reflektuje, že zavítala do Míšeňské ulice203, ale zde se 

ani jeden obchod se sklem a porcelánem nenašel. Městu připisuje jeho vlastní vůli a formuluje 

příčinu tohoto zjištění: „[...Jmeine Stadt hustet auf voraussehbare Erwartungen, ist mehr auf 

Überraschungen eingestellt." (P.90). 

Před prodejnou s porcelánem ji zaujme vystavená tabule s nabídkou denního obědového 

menu. Vypravěčka se tedy rozhodne vejít do obchodu a porci si objednat. Rozčilená 

prodavačka sklají sdělí, že se jedná o starou ceduli původní restaurace. V tomto okamžiku se 

průsvitná bytost znovu objevuje a usmívá se zřejmě nad tím, že do obchodu s dekorativním 

202 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.8. 
203 Míšeň je známá tradiční výrobou porcelánu. 
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zbožím láká tabule zákazníky na oběd. Vypravěčka absurdní zážitek hodnotí s nadhledem:,, So 

etwas kann man in Prag erleben, hier gibt es das eben. " (P. 11). 

V Celetné ulici ji zachvátí neodbytný pocit, že slyší hlas Egona Erwina Kische. Proč se 

jí vybavuje zrovna tady, objasňuje čtenáři v zápětí: „Egon Erwin Kisch und die Prager 

Altstadt, es kann ja kaum jemand anderer sein! Hier läßt er mich einfach nicht los. " (P.7). 

Vzpomíná, že s Kischem probírala původ názvu Celetné v mexickém exilu. Čtenáře 

informuje, že název dostala ulice podle označení koláčů, které se zde prodávaly. Celetnou pak 

dále v textu nazývá „Kuchenstraße". (P.8). 

Pokračuje v cestě a narazí na obchod Blue, který se specializuje na pražské suvenýry. 

Napadne ji, že by se tvůrce bájné postavy Golema rabbi Low nebo Gustav Meyrink204, který 

tento motiv zpracoval ve svém románu, zřejmě divili nad vysokou prodejností těchto turisty 

oblíbených zmenšenin Golema. 

Obdobně jako v ostatních dílech je i do tohoto románu zařazena Melantrichova ulice. 

Vypravěčka si jasně vybavuje svůdnou sladkokyselou vůni okurek rychlokvašek, která se 

ulicí nesla. Popisuje přesně, že si zákazník mohl v soudku s okurkami vylovit požadovaný 

kus. Toto občerstvení vytrhlo člověka z denního shonu a vypravěčce samotné vždy zvedlo 

náladu. Přemítá, že „Melatriška", jak ji důvěrně v německém textu nazývá českým výrazem, 

se stala její oblíbenou ulicí a náhoda tomu chtěla, že se sem v devatenácti letech přestěhovala. 

Rychlokvašky po druhé světové válce z ulic zmizely. Ačkoliv se v blízkosti Melantrichovy 

nachází trh s ovocem a zeleninou, k dostání zde tato specifická pochutina podle vypravěčky 

zřejmě není. Proto hodnotí proběhlé změny latinským zvoláním „ Tempora mutantur!" (P.67). 

Touto první částí latinského přísloví „Časy se mění a my se měníme s nimi"205 konstatuje 

odvěkou pravdu o nezadržitelném vývoji věcí, kterému nelze zabránit. 

Melantrichova ulice figuruje ještě ve vzpomínce na okupační léto 1968. Vypravěčka si 

vybavuje, že většina obchodů byla po vpádu vojsk uzavřena a lidem se nedostávalo zboží. 

Pracovala tehdy v redakci v centru města a podařilo se jí s kolegyněmi získat v posledním 

otevřeném obchodě halenku. Průjezd sovětských tanků pražskými ulicemi v ní vzbudil obavu 

o stav úzké Melantrichovy ulice. Zaběhla se tedy podívat, zda domy přestály přesuny 

armádních vozidel bez úhony. V řeznictví, jehož majitel vyprodával zásoby, aby nic nepadlo 

okupantům do rukou, poté „ukořistila" tucet plátků masa. Na udivený dotaz manžela po 

204 Gustav Meyrink byl autorem knihy Golem. 
205 Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. 
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původu tak obrovské porce právě v době, kdy na pultech nelze nic sehnat, odpověděla se 

samozřejmostí a hrdostí, že „úlovek" vzala „[...] v Melantrišce. Kde jinde taky?"206. 

Melantrichova ulice ji opět nezklamala. 

Vypravěčka si je vědoma toho, že Egona Erwina Kische ve svých vzpomínkách 

neustále jmenuje, zpravidla v souvislosti s Melantrichovou ulicí. Procházky Prahou v ní 

vyvolávají smutné i veselé vzpomínky na dávné časy a mrtvé známé: „[...] das 

Zusammentreffen von einst und jetzt, Haltepunkte auf der Drehscheibe persönlicher sowie 

auch mit anderen Menschen geteilter Erlebnisse." (P.131) Vyprávění, ve kterém odbíhá do 

minulosti a zase se vrací zpět k realitě, objektivně hodnotí jako „kunterbunt" (P.69) a 

částečně tak žádá čtenáře o shovívavost. Na rozdíl od Kische má ještě možnost sledovat 

proměny, které vzhled ulice přetváří. Přemýšlí, jaký vnitřní impuls ji pohání k návštěvám 

pražských míst, kde se běžně pohybovala před válkou. Dospívá k poznání, že minulost 

znamená nezbytný výchozí bod pro naši současnost a představuje tedy nepostradatelný základ 

našeho života. Vypravěčka se proto snaží posbírat střípky své pražské minulosti, které tu po 

válce zbyly: „[...] ich wollte die Zeit vergegenwärtigen, für mich faßbar machen und ein 

Kapitel als meine ganz persönliche Vergangenheit festhalten. Zu viel und zu oft wurde mir ein 

Stück meiner Vergangenheit entrissen, verteufelt oder wenigstens verdunkelt". (P.72). 

Rozhodla se zjistit, jak nyní vypadá její podkrovní mansarda. Prohlídka pokoje se však 

zdaří až v doprovodu televizního štábu. Při návštěvě dřívějšího bydliště si představuje, že 

slyší na chodbě uspěchané kroky svého bývalého souseda Pepka, který jako obvykle zaspal. 

Pro popsání tragického konce, který ho potkal, použije stejného slovesa „schlafen", ale 

tentokrát s jinou předponou. Oznamuje čtenáři, že Pepek „usnul" navždy v Osvětimi. Dalším 

známých zvukem, který se v její mysli rozeznívá, je klapot dřeváků sousedky Máničky. Co 

všechno se jí v hlavě při návratu na toto místo odehrává, není schopna popsat. Vzpomínka na 

Melantrichovu ulici oslovuje více jejích smyslů: „Kann man in zwei Sätzen das Tohuwabohu 

in seinem Inneren schildern? Das Neben-, Mit- und Durcheinander von Bildern, Geräuschen, 

sogar Gerüchen...oder die Stille, die nachts über die schweigenden Prager Dächer durch das 

offene Fenster hereindrang und sanfter wirkte als ein Wiegenlied?" (P.15). 

Se svým typickým humorem při zjištění, že je štáb v prostorách budovy uzamčen, 

dodává, že by zde mohla zůstat a být prezentována jako turistická atrakce pod názvem 

„ Pražačka s neuvěřitelnou výdrží. "207 

206 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.s.63. 
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Kisch opět vstupuje do jejího vyprávění. Vypravěčku napadá, že by jí neodpustil, kdyby 

při procházce Melantrichovou ulicí nezkontrolovala, jak se „daří" jeho rodnému domu. 

Prostřednictvím smyšleného dialogu čtenáře seznamuje s Kischovými aktivitami. Uvádí, jak 

se Kisch vydal do podzemí v naději, že najde nějaký důkaz o existenci Golema. Legenda o 

rabbi Löwovi a Golemovi, který byl stvořen k ochraně židovského obyvatelstva, tak ve 

vyprávění o Praze zaujímá významné místo. Vypravěčka reflektuje současný život židovské 

komunity a pohrává si s představou, jak by si Kisch asi s novým rabínem Karolem Sidonem, 

také emigrantem a spisovatelem, rozuměl. 

V č.14, kde Kisch bydlel a jeho otec provozoval obchod s látkami, se z výlohy blyští, 

jako ostatně všude jinde po Praze, sklo. Ke svému zděšení vypravěčka zjišťuje, že vedle 

Kischova rodného domu bylo otevřeno Sex Machines Museum. Překvapení z tohoto objevu 

zmírňuje fakt, že se ve stejné ulici před válkou nacházel nevěstinec. Objektu muzea se věnuje 

vypravěčka podrobně. Jako by plnila funkci reportérky, předkládá čtenáři detailní informace o 

počtu podlaží, vystavovaných objektech a výši vstupného. S pokladním zapřede rozhovor a 

zjišťuje údaje o návštěvnosti. Svoje rozhořčení nad zřízením muzea nedaleko Staroměstské 

radnice a místa, kam Franz Kafka chodil do školy, formuluje v řečnických otázkách: 

„Maschinelle Manipulation mit Gefühlen? Gerade hier, gerade an diesem Ort?" (P.80). 

„Schämst du dich nicht, Melantrichgasse". (P.138) Domnívá se totiž, že v paláci, kde Kafka 

plnil povinnou školní docházku, panuje zvláštní atmosféra, kterou blízkost této instituce 

narušuje: „In diesem Raum schwebt schon jahrhundertlang etwas Besonderes in der Luft. 

Etwas nahezu Schicksalhaftes und sehr Menschliches. Sagenhafte Begebenheiten und erlebte 

Wunder." (P.80). 

Atmosféru Staroměstského náměstí zachycuje výjevy z každodenního dění: pouliční 

prodej hraček, přeplněná hospoda v rodném domě Franze Kafky, kočár vezoucí hlučné italské 

turisty, přehlídka apoštolů na Staroměstském orloji, před kterým se před odbitím celé hodiny 

tlačí masa lidí. Na vypravěčku působí Staré Město velmi silně: „[...] dieses sagenumwobene 

Herzstück Prags, übt weiterhin seine Anziehungskraft auf mich aus. Die Leiden und Freuden, 

die Weisheit und Abgeklärtheit von Jahrhunderten liegen hier irgendwie in der Luft, obwohl 

natürlich heutzutage alles ganz anders ist. " (P.125). 

Známí a přátelé představují pro vypravěčku nedílnou součást jejího života v Praze. Na 

Praze si sice cení jejích architektonických krás a zvláštního kouzla některých zákoutí, avšak k 

srdci jí tolik přirostla také díky zde navázaným sociálním vazbám. „Die Brücken und die 

214 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.122. 
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Burg, die Paläste und die von der Geschichte berührten Plätze wären öde ohne solche 

Menschen. (P.25) 

Vzpomínky na blízké ji zastihují, když prochází kolem jednotlivých pražských staveb. 

Podobný podnět k rozpomínání dostává vypravěčka i u kostela sv. Václava, kam pravidelně 

chodila její bývalá pomocnice v domácnosti Boženka. Vypravěčka věnuje životnímu příběhu 

Boženky v tomto románu velký prostor. Tato postava se však neobjevuje v žádném dalším 

díle. Vzájemný vztah obou žen se během jejich života vyvíjel a uzrál v přátelství. Věrné a 

starostlivé rodinné přítelkyni takto vzdává hold. Podotýká, že se Boženka velice změnila a po 

několika letech odluky nastoupila k rodině vypravěčky jako vyměněný člověk. O této nápadné 

změně uvažuje vypravěčka v souvislosti s povídkou Proměna od Franze Kafky. Upřesňuje, že 

v Boženčině případě se změna udála k lepšímu, tedy naopak než v původním znění povídky. 

Autora v textu přímo nejmenuje, pouze ho označuje „TEN pražský spisovatel"208 a 

předpokládá, že bude čtenáři jasné, kdo je míněn. 

Vzpomínka na Boženku také evokuje zážitky z 50. let, kdy se vypravěčka nastěhovala 

do přiděleného bytu v Praze-Košířích. Nový byt se jí nejprve moc nezamlouval. Pohled na 

park ji však uklidnil, spokojila se se skutečností, že bydlí v Praze a došla k závěru, že 

nerozhoduje v jaké její části: „Du wirst dich hier schon eingewöhnen. Seh dich ordentlich um, 

lerne deine Umgebung kennen, schließlich ist das doch auch ein Teil von Prag". (P.21) Tuto 

čtvrt' líčí spíše negativně. Popisuje zpustlé a nevzhledné vedlejší ulice, kde pobíhaly děti, a 

scházela se nezaměstnaná mládež. 

Věnuje se romskému etniku v Praze, které se tu ve větší míře usadilo až po roce 1945. 

O stěhovavém národu vypráví, že vždy v teplých ročních měsících vysedávali jeho příslušníci 

na okraji chodníků, vedli dlouhé rozhovory a svým životním stylem se lišili od zbytku 

nájemníků. Vypravěčka se ptá, kde zůstal „magický duch", o kterém se říká, že „propůjčuje 

Praze záhadné kouzlo"209. Měl zasáhnout v této čtvrti a romské komunitě pomoci. 

Vypravěčka tak naráží na problematickou situaci etnika v Praze a celých Čechách. Během 

jednoho letu do Londýna hovoří s Romem, který se chystá s celou rodinou vycestovat do 

Anglie. Uvědomuje si, že „v Praze zdaleka není všechno tak, jak by[ch] to pokládala za 

dobré a uskutečnitelné"2I0 Dodává, že se v Praze často usazovali lidé, kteří nebyli okolím 

pochopeni, ale přispívali svojí přítomností ke kulturní pestrosti Prahy a spoluvytvářeli její 

208 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.19. 
209 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S. 18. 
210 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S. 130 
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rozmanitost takovým způsobem, který jim byl vlastní: „neuartig, temperamentvoll, manchmal 

ein bißchen närrisch. Aber auch das gehört glücklicherweise zu Prag". (P.16). 

Velkou část prózy zaujímá reflexe povodně v roce 2002. Vltava zatopila rozlehlé části 

Prahy a nejhůře postihla právě Karlín: „[...] die wild gewordenen Moldau mit ihrem 

„hundertjährigem Hochwasser[...jin die Straßen raste, Häuser zum Wanken und Einstürzen 

brachte, die Menschen aus ihren Wohnungen vertrieb und alles gnadelos überflutete" (P.25). 

Vypravěčka postupně vyjmenovává zničené budovy a vyzdvihuje zejména Staré Město, kde 

voda zaplavila Staronovou synagogu a ostrov Kampa. Od tohoto okamžiku sleduje bedlivě, 

zda Vltava opět neopouští říční koryto. Pamatuje si totiž, že restaurace, které na břehu sídlily 

a budily dojem malých Benátek, zmizely při povodních pod hladinou. Jejich původní účel 

připomínala jen posuvná střecha proti slunci osaměle trčící nad vodou. 

Za užití personifikace konstatuje, že Praha překonala následky povodně a podobně jako 

člověk se zotavuje z nemoci i ona se zotavila z přírodní katastrofy. Protože záplavy napáchaly 

hodně škody, strachuje se vypravěčka o stav svého rodného domu. Několik dní po opadnutí 

vody se proto vypravuje do Karlina. V této pasáži románu se prolínají vzpomínky na dětství a 

mládí zde prožité a současný vzhled této čtvrti. 

Nejvýraznější jsou vzpomínky na železářství rodičů, hostující cirkus nebo na sjezd na 

lyžích bývalou Královskou ulicí. Dětské oči také kdysi upoutal obchůdek s máslem, jehož 

veselá majitelka oddělovala zákazníkům kusy z máselné hroudy drátkem, což tehdy 

vypravěčku fascinovalo. Ke své lítosti poznamenává, že soužití Čechů, Němců a Židů, které 

bylo pro Karlín dvacátých let 20. století typické, je dávnou minulostí. Sdělení o změně 

společenského rozložení obyvatelstva vyznívá hořce: „Die deutsche Bevölkerung ist nicht 

mehr im Lande, die jüdische nicht mehr auf der Welt. Aber die Straßen umwehen mich, ein 

Kind aus diesem Stadtteil, wann immer ich mich dort einfinde, mit einem Anflug beinahe 

heiterer Wehmut". (P.28). 

Vypravěčka opět mluví s bezejmenným stvořením, které podle ní představuje ducha 

Prahy a připisuje mu bolest utišující schopnosti. Domnívá se, že neuchopitelná postava 

přenáší tuto svou vlastnost i na Prahu: „[...] ich spüre deine schützende Hand, oder ist es nur 

ein Blick, eine Ahnung oder ein tröstlicher, rettender Gedanke, den du mir eingibst? Ist es das 

Einst und Jetzt, das mich in Prag, und nicht nur hier, aber vor allem in Prag, begleitet, selten 

ruhen läßt und beinahe liebevoll vorwärtstreibt?" (P.30). 
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Vypravěčka zjišťuje, že voda zalila v pražské Invalidovně archiv gestapa, který byl ve 

sklepení budovy uložen. Praha tak přišla o cenné dokumenty a záplavy se podepsaly i na 

architektonickém stavu budovy. Vypravěčka si v okolí Invalidovny všímá kvetoucích šeříků. 

Rozpoznává v nich keře, pod kterými si jako dítě hrála a které před krátkým časem přihlížely 

valící se vodě. Řádění vodního živlu přestály bez úhony a jejich vůně se nese dále ulicí. 

Prostranství před Invalidovnou evokuje ve vypravěčce vzpomínky na válečné veterány, na 

jejichž invalidních vozících směly děti občas jezdit. Oblíbeným odpočinkovým místem 

zdejších obyvatel byly stinné části přilehlého parku, kde si lidé pronajímali sedátka a v klidu 

trávili volný čas. Vypravěčka si při pohledu na nyní liduprázdnou zelenou plochu posteskne: 

,^ich du mein liebes Prag von damals" (P.33) 

Karlín upoutává vypravěčku především svými stavbami. Domy, které lemují ulici, 

získávají v jejích očích částečně lidské rysy. Považuje jejich stáří a nezdolnost, s jakou 

překonaly poslední přírodní kalamitu, za oprávnění požívat určité hrdosti a vznešenosti. 

Podobně jako šeříky i ony jsou v jejích očích němými svědky proběhlých událostí: „[...] wie 

schön doch die Bürgerhäuser in diesem Stadtviertel sind, mit sorgfältig erwogenen und 

ausgeführten Verzierungen an den Fassaden und würdevoll verzeichneten Gründerjahren, 

zumeist über einem schweren, oft kunstvoll geschnitzten Eingangstor. Auch diese Häuser 

könnten allerhand erzählen" (P.33). 

Váží si jich také proto, že se s ledovým klidem vyrovnaly s častými změnami názvů 

ulic, které odrážely postupné střídání politických režimů v Praze a celém Československu. 

Politické převraty promítající se do pojmenování ulic, které vyvrcholily rozdělením 

Československa na dva samostatné státy, komentuje opět:,,Närrisch? Vielleicht. Aber so 

ergibt sich das eben in unserem unzerstörbarem Prag". (P.34). 

Konečně dorazí vypravěčka na své cestě k rodnému domu. Sídlí v něm zahraniční 

firma, což se projevuje i v moderně řešeném exteriéru stavby. Nejdříve ji trápí, že dům ztratil 

podobu, kterou si pamatuje z dětství. Uvědomuje si však, jako už několikrát, že vývoj událostí 

nelze zastavit. Proto k němu srdečně hovoří: „Also glaube mir, Geburtshaus, dass ich dir 

alles Gute wünsche, eine in jeder Hinsicht trockenen Existenz, tunlichst ohne jegliche Art 

schmutziger Wäsche.." (P.36) 

Nezadržitelné změny probíhající v Praze se projevily i na další karlínské budově. Malá 

karlínská synagoga, z níž na vypravěčku dýchal klid při poslední návštěvě v roce 1960, nyní 

hostí ve svých prostorách, jak cedulka na vratech hlásá, „Korean Church". Vypravěčka se 
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podivuje nad rozhodnutím zástupců této církve, zřídit si sídlo právě zde, ale vrací se zpět ke 

svému mottu o nevyzpytatelnosti Prahy: „[...]man zeige mir eine andere Stadt, die mit stiller 
211 

Selbstverständlichkeit solche Überraschungen hervorzaubern kann." (P.38) 

Vypravěčku zaujal květináč v okně domu, který však ještě po povodni nebyl 

stoprocentně obyvatelný. Symbolizuje obnovení života v postižené oblasti. K tomuto dojmu 

přispívá i příliv turistů do místního hotelu. Vypravěčku těší, že tyto jednotlivé obrazy 

naznačují, že se do Karlina opět „vrátil život": „Mein Karlín hat sich offensichtlich von der 

Katastrophe erholt und lebt wieder". (P.35). 

Plochu vzniklou pod troskami domů, které se pod tlakem vody zřítily, nazývá 

„Straßenwunde ". Vltavu přes její podíl na devastaci budov označuje jako „lieblich". Pohled z 
r • r v* f r r 2 1 2 

okna hotelu na zborcené domy jí připomíná „bojiště mezi silami přírody a člověka" . 

Přemýšlí, že za takový neskutečný pohled by mohli hoteloví hosté dokonce připlácet. 

Ospravedlňuje tuto myšlenku před čtenářem, který by zřejmě takový postup odmítal: 

„ Verrück? Aber ich bitte Sie, in Prag... " (P. 40). 

Dalším návratem do dříve důvěrně známých prostor je návštěva Dlouhé ulice, kde v 

č.12 pracovala vypravěčka v redakci časopisu „Im Herzen Europas". Vstup do domu jí byl po 

vyloučení z Komunistické strany a propuštění z práce v období normalizace zakázán. 

Vrátného v budově se jí přesto podařilo přesvědčit, aby ji dovnitř naposledy pustil. 

Odůvodnila svůj vstup tvrzením, že je na ni sice uvalen zákaz vstupu do budovy, ale nikde v 

oficiálních dokumentech nestojí, že by nemohla vstoupit na území dvora. Do budovy tak 

pronikla a absurdnost této události shrnula stručně již užitým výrokem: „Ach Prag, mein 

liebes närrisches Prag!" (P.133) 

Po revoluci v roce 1989 sledovala se zájmem, že budova prochází rekonstrukcí a po 

jejím dokončení stojí „ v novém kabátě na starém místě hrdě a sebevědomě". Užitím opozit 

v této větě tak formuluje provázanost minulosti s přítomností. 

Přičiněním ředitelky Centra Franze Kafky se vypravěčka mohla po letech do objektu 

podívat. Jako při jiných procházkách ji na cestě do Dlouhé ulice zase ovládl zvláštní „pražský 

pocit" ujišťující ji o její pražské příslušnosti a o zázemí, které tu má:„ Hier bist du zu Hause, 

hier kennst du dich aus, hier willst du alles wissen und verstehen, und hier kommen ja auch 

211 Zmiňuje ještě osud židovské synagogy v Košířích, jejíž zchátralá budova kdysi sloužící jako sklad 
zeleniny nyní po rekonstrukci uchovává Archiv pražské židovské obce. 
212 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.39. 
213 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S. 119. 
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die Erlebnisse quasi von sich aus bereitwillig, zumeist sogar freundschaftlich, auf dich zu. " 

(P.135) 

Při pohledu ze své bývalé kanceláře jí před očima místo Prahy 90. let vyvstává obraz 

Prahy z léta 1968, kdy došlo k sovětské okupaci. Známé prostředí tak vyvolalo silně emotivní 

vzpomínku na šok z příjezdu cizích vojsk. „Da geschah etwas Merkwürdiges. Ich sah nicht 

die geschäftige Straße im urwüchsigsten Zentrum der Stadt. Durch das schmale Fenster 

blickte ich dank der unerklärbaren Einschaltungen unseres Unterbewußtseins in die 

tumultösen, aufregenden sechziger Jahre. Von hier aus habe ich im August 1968 den 

Metallriesen, die Kanone der einmarschierten Roten Armee, beobachtet, die vor unserem 

kleinen Hause Position bezog. " (P.136) 

Topoly, o jejichž vysazení se před lety vypravěčka postarala, musely ustoupit renovaci, 

ale přes veškeré moderní úpravy ji těší, že její dům „stojí a žije".214 Vypravěčka se tak 

podobně jako u rodného domu smířlivě vyjadřuje o nové podobě staveb. Jistota, že budovy, 

ke kterým ji váže citové pouto, stojí na svém místě, jí stačí a dostatečně uklidňuje. 

Obdobně jako v povídce Zu Hause in Prag - manchmal auch anderswo vypravěčka 

popisuje svůj stesk po rodném městě během exilových let. Připomíná, že její cesty vedly z 

Mexika do Bělehradu. Po Praze v zahraničí toužila a utěšovala se myšlenkou, že je jí na 

evropské pevnině blíže. O návratu do Prahy poznamenává nepřímo, že nikdo z jejích 

příbuzných nepřežil holocaust: „ Meine Tochter hat nie eine Großmutter, nie eine Tante oder 

einen Onkel gehabt." (P.110) Více se tomuto bolestnému shledání s Prahou po válce v této 

publikaci nevěnuje. 

Vypravěčka se rozhodne po letech do Bělehradu vrátit a umožnit své dceři, aby poznala 

své rodiště. Při hledání ubytování v Bělehradu jí opakovaně zaměstnankyně pražské cestovní 

kanceláře přesvědčuje, aby letěla spíše do Chorvatska k moři. Odrazuje ji od vybrané 

destinace ubezpečením, že do Bělehradu nikdo nejezdí. Svoje přesvědčení si nenechává 

zatvrzelá prodavačka vymluvit a vypravěčka opouští prostory cestovní kanceláře s 

nepořízenou. Přemýšlí, jestli tento neplodný rozhovor v prodejně je další důkazem, že 

„bláznivost", kterou si na Praze tak zamilovala, tu někdy „tropí" až příliš velkou neplechu. 

Mísí se zde totiž zdánlivost se skutečností a dostatečně pozorný člověk je schopen kurióznost 

zdejšího dění vnímat: „Dieses Gemisch von Wirklichem und wirklich Unwirklichem, dem man 

hier auf Schritt und Tritt begegnen kann, wenn man versteht, es wahrzunehmen. Vom 

214 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.122. 
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sagenhaften Homunculus Golem über Franz Kafka und den braven Soldaten Schwejk bis zu 

dem Dissidenten und Autor absurder Dramen Václav Havel, der eines Tages auf der Burg der 

böhmischen Kaiser und Könige Einzug hielt. " (P.l 13) 

S radostí si zvyká po přicestování do Bělehradu na pocit, že Praha při této návštěvě 

hlavního srbského města není nedosažitelným cílem jako po válce, ale je připravena 

vypravěčku kdykoli přijmout zpět -.„Diesmal kam ich von zu Hause und konnte dorthin auch 

ungehindert zurückkehren. Ich mußte mich nach Prag nicht mehr sehnen, ich war inzwischen 

zu seinem Bestandteil geworden." (P.l 14). Během prohlídky města porovnává neustále 

Bělehrad s Prahou:,, Straßenweise sah es hier wie in Prag vor etwa fünfzehn, zwanzig Jahren 

aus: vernachlässigte Gassen, verstaubte Schaufenster, mürrisch und besorgt dreinblickende 

Menschen. " (P.l 15). Hlavní náměstí přibližuje čtenáři porovnáním s Václavským náměstím. 

Předpokládá, že čtenáři je pražské prostředí známé natolik, aby byl tento příměr dostatečně 

názorný. Podle sluchu také určuje, že vrzání, které vyluzují bělehradské tramvaje, se podobá 

skřípotu starých pražských tramvají, rozlišuje však jemné nuance. Ve sporu o pravdivost této 

hypotézy vychází najevo, že byly soupravy opravdu zakoupeny v Praze, ale uvedeny do 

provozu teprve v Bělehradě. Ukazuje se, že vypravěččin sluchový smysl je perfektně 

vycvičený k rozpoznání pražských zvuků. 

Během procházky Bělehradem a návštěvy bývalého bydliště se vypravěčce vybaví její 

současný pražský byt, kde už dlouhá léta žije. Zobecňuje své pocity: „[...] jak je to krásné, 
r v ~<(215 

moci být doma ve svém městě" . Také zde v cizině se opět hlásí její pražská příslušnost: 

„ Denn egal wo ich bin, wohin auch immer mich meine Wege oft unerwartet führten, plötzlich, 

ganz unverhofft, ist Prag einmal mit mir da. Meldet sich, läßt sich nicht übersehen, beruhigt 

mich, gewährt mir ein Gefühl warmer Sicherheit. " (P.120). 

Vypravěčka dále sděluje čtenáři, že kromě exilových let jí byl život v Praze odepřen 

ještě jednou. Srovnává, že před válkou ji z Prahy vyhnala nacistická okupace, avšak v období 

po stalinistických procesech ji donutil opustit Prahu tehdejší komunistický režim: „Denn in 

den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war kein Feind in unsere Hauptstadt 

eingedrungen und war dennoch da. Wie bedienten uns der gleichen Sprache und konnten 

einander doch nicht verstehen. Dieser neue einheimische Feind war ungemein listig, ließ sich 

nicht greifen, stellte sich nicht. Er verfolgte seine Mitbürger aufgrund schamlos 

vorgetäuschter Ideale, in Wirklichkeit jedoch im Namen eines absoluten Machtanspruchs." 

214 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.122. 
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(P.123) I po odsunu do provinčního města se vypravěčka do Prahy vrátila. Svůj návrat 

komentuje se samozřejmostí: „ Weil ich hier zu Hause bin, das kann niemand ändern " (P.123) 

Na svýeh zahraničních cestách se dostala vypravěčka při příležitosti otevření výstavy 

pražské židovské literatury do Dakaru. Navazuje tu další z fiktivních hovorů s E. E. Kischem 

a ujišťuje ho, že se bude snažit promluvit o pražské židovské literatuře co nejlépe a osvětlit 

některé rozšířené omyly.216 Při zhlédnutí uměleckých artefaktů expozice v etnografickém 

muzeu vnímá rozdíl mezi „stísněností a evropskou zasněností Prahy a [...] nevázaností 

africké fantazie".217 Naráží tak na kulturní rozdílnost obou národů, která se projevuje v 

umění. Další rozdíl vypravěčka zaznamenává v chudinské čtvrti, kde se dozvídá o vysokém 

procentu negramotných domorodců. Uvědomuje si, že vzdělanost v Praze naštěstí dosahuje 

vysoké úrovně. Zážitky ze Senegalu také rozvádí o recepci své knihy Das Traumcafé einer 

Pragerin v tamější cizině. Těšil ji zájem delegátů, kteří se o Praze vyslovovali pochvalně. 

Od myšlenek na Prahu se nemohla oprostit ani ve francouzském exilu. Při vyprávění o 

věznění ve Francii si vybavuje, že na nádraží v Marseille po svém propuštění na dovolenou se 

před ní místo pohledu na marseillský přístav a nekončící obzor rozprostřel panoramatický 

výhled z Hradčan na pražské střechy. Jakkoli nedosažitelná se v tom okamžiku Praha zdála, 

známá scenérie vypravěčce poskytla chlácholívý pocit, že je zase doma. 

Vypravěčka o svých návratech do Prahy říká, že nevydrží doma, musí se vydat do ulic a 
' ((218 

ujistit se, že je Praha „v pořádku" . Popisuje obvyklý průběh jízdy tramvají do „města". 

Poznamenává, že tento slovní obrat si pamatuje z dětství v Karlině. Projíždí pokaždé přes 

most, nezapomene zkontrolovat Hradčany a Pražský hrad s Chrámem sv. Víta, protože ji tento 

pohled naplňuje radostí. Očekává také, že na druhém břehu spatří labutě, které tu v Praze, 

podobně jako vypravěčka, jsou doma. 

V souvislosti se svými častými zahraničními výjezdy prohlašuje, že je jejím 

nesplnitelným přáním mít v kolonce „státní příslušnost" v cestovním pase vyplněno „Občan 

Prahy". Toto označení by neprozrazovalo nic o státních převratech a změnách názvů 

republiky - Praha totiž za všech okolností zůstala Prahou. Pražské občanství by bylo pro 

216 Na mysli má domnělý židovský původ Gustava Meyrinka, tuto tradující se mýlku zmiňuje již v Es 
begann in der Melantrichgasse. 
217 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.48. 
218 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S. 111. 
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vypravěčku svátkem, ale je to „sen, mýdlová bublinka v tenoulinkých třpytivých barvách 

pohádky".219 

Opakuje vyznání své loajality k Praze. Pražský původ ji doprovázel na všech cestách. 

Praha představovala v neznámých krajích pevný bod, na který se bylo možno spolehnout. 

Domnívá se, že právě díky pražskému původu je teď schopná věci „nové a jiné intenzivně 

prožívat proto, aby[chj je mohla vzít s sebou domů, do Prahy".220 

Po návratu z Marseille do Prahy vypravěčka sice lituje, že přišla o vyhlídku na moře, 

ale pohled na Prahu je pro ni uspokojivě známý a poutavý, navíc probouzí nezvyklá přání. 

Jednu z jejích nevšedních tužeb představovala i návštěva vězení Ruzyně, kde byla v 50. letech 

držena. Podobně jako v povídce Zu Hause in Prag-manchmal auch anderswo vzpomíná 

zejména na nepříjemný pocit, když byly vězňům mimo celu zavazovány oči. Vzhled budovy 

zvenku poznala, když touto částí Prahy projížděla se skupinou poslanců z Velké Británie. 

Neuvěřitelný moment, kdy ve společnosti „imperialistů" míjela zařízení, kde byla před pár 

lety izolována jako nepřítel režimu, zhodnotil její známý odkazem na analogicky absurdní 

situace v Kafkově díle: „Aber Mädchen, wir sind doch in Prag! Hast du Kafka nicht 

gelesen.?" (PA00) 

Přátelé nemohli pochopit její požadavek opětovného shledání s místem, kde jí bylo po 

dlouhé měsíce působeno tolik příkoří. Ona však byla přesvědčena, že musí na vlastní oči vidět 

chodby, kterými ji dozorci vodili, aby se vyrovnala se zážitky z vězení jednou provždy. Po 

letech, kdy ruzyňské vězení pozorovala pouze ze vzduchu při přistání letadla, se odhodlala do 

objektu vstoupit. 

Při samotné návštěvě povolává na pomoc ve své mysli opět Kische, který jí radí, aby si 

vše řádně prohlédla a využila návštěvu v budově, ke které ji váže tolik trýznivých vzpomínek, 

ke svému prospěchu. Vypravěčka zůstává věrna svému reportážnímu stylu a pojme prohlídku 

věznice částečně jako novinářské poslání. Detailně popisuje pohled z okna, podobně jako 

Kisch se věnuje také historii budovy a uvádí, že věznice byla původně pivovarem. Čtenář se 

tak dozvídá běžně nedostupné informace. 

Při prohlídce oddělení pro mladistvé delikventy ji napadá, že „[...ji moje Praha má své 

stinné stránky".221 Přemítá, co asi pachatelé nejrůznějších trestných činů přednáší před 

Bohem na svou omluvu v místní vězeňské kapli. Překvapí ji, že vězňům s muslimským 

219 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.131. 
220 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.s.82. 
221 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.95. 
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vyznáním je k dispozici mešita. S úlevou zjišťuje, že židovská synagoga v objektu chybí, 

takže se domýšlí, že se zde nenachází žádní trestanci této konfese. V zápětí se j í ozývá v hlavě 

Kischův hlas, který ji kárá za neobjektivní hodnocení. Vytýká jí, že dopustila, aby nestranný 

postoj reportéra ovlivnil v tomto případě její židovský původ. Sám potvrzuje, že i mezi Židy 

se našli lidé, kteří měli problémy se zákonem. 

Při návštěvě věznice se vypravěčka znovu zamýšlí nad nesmyslnými obviněními, která 

ji připravila o rok života. Vybavuje si úzkost, jež ji tu v bezvýchodné situaci bez naděje na 

propuštění z vězení, zachvátila. Přemítá o osudu spoluvězňů, stejně nespravedlivě vězněných, 

kteří se pohybovali po týchž chodbách. Děsí ji představa, že zde někteří strávili několik let 

nebo jejich život skončil rozsudkem smrti. Vrátila se sem, aby si vězení mohla prohlédnout 

jako svobodný člověk: „Eigentlich ist es nicht so schwierig, zu begreifen, warum ich einmal 

mit offenen Augen durch das Gefängnis gehen wollte, in dem mir über ein Jahr meines Lebens 

verlorenging. Wie ein Bach, der nutzlos im Sand versickert. Solche Vorhaben sind Posten in 

einer offenen Rechnung, die man begleichen muß, oder Lücken im Netzwerk des Daseins, die 

erfordern, geschlossen zu werden" (P.109). 

Dále vzpomíná na období normalizace, kdy se živila jako tlumočnice. Prahu v této éře 

popisuje jako oblíbené místo konání konferencí a mezinárodních setkání. Vycestovat za 

hranice se jí kvůli špatnému kádrovému posudku dařilo jen s obtížemi, takže každý pokus 

vyjet za dcerou do Londýna znamenal absolvování nedůstojné procedury. Do paměti se jí 

zaryl nepříjemný zážitek, kdy jí na pražském letišti prohledávávali zavazadla i osobní adresář. 

Rozčilení nad povýšeností letištních úředníků z oddělení bezpečnostní kontroly zažehnal až 

rozhovor s džentlmenem, který její otřesení nad chováním pracovníků zpozoroval a pozval ji 

na sklenku whisky. Kdykoliv nyní odlétá z ruzyňského letiště, prolínají se j í v mysli rozdílné 

zážitky z onoho dne. 

Vzhledem ke svému židovskému původu se vypravěčka věnuje židovské tématice na 

několika dalších místech v textu. Popisuje Nový židovský hřbitov ve Strašnicích, uvádí jeho 

polohu v pražské čtvrti Vinohrady, ale upozorňuje čtenáře, že jakkoli tento název láká ke 

konzumaci vína, vinice se zde nenacházejí. 

Vypravěčka si vybavuje příhodu, kterou tu zažila, když sem doprovázela kolegy 

novináře. Vystupoval v ní muž, který se na zmíněném hřbitově hodlal slunit a odmítl si 

nasadit pro vstup na hřbitov jarmulku. Hlídač hřbitova mu samozřejmě vstup na hřbitovní 

půdu nepovolil. Ukázalo se, že tento návštěvník netušil nic o židovských zvycích, což zřejmě 
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platí o velkém počtu dalších lidí. Čtenář se díky mužově nevědomosti dovídá z hlídačovy 

poučné řeči o některých židovských tradicích. Novináři si při prohlídce hřbitova všímají 

zejména protikladů života a smrti, na které zde naráží: mezi náhrobky se daří lesním jahodám 

a vedle jmen obětí holocaustu rostou květiny. Příčinu těchto protikladných jevů připisují 

faktu, že je zde pochován samotný Franz Kafka. Žurnalisté se zřejmě odvolávají na Kafkova 

díla, jejichž hlavní hrdina nerozumí dění kolem sebe. 

Hlídač hřbitova si stěžoval na výrostky, kteří zde demolují náhrobky. Podobné projevy 

vandalismu registruje vypravěčka i na Vinohradském hřbitově, odkud zmizela již podruhé 

bronzová plastika hlavy E. E. Kische. Vypravěčku tento opakovaný čin rozzlobí, představuje 

si však, že Kisch by o záhadné krádeži „své" hlavy napsal s chutí reportáž. Nové, již třetí, 

umělecké ztvárnění ztělesňující Kische tentokrát s cigaretou v ústech vypravěčku pobouří. 

Navštíví kvůli bustě ateliér sochaře, který ji vytvořil. Snaží se mu přednést své rozpaky nad 

patřičností takového vyobrazení s cigaretou zrovna v prostorách hřbitova. Umělec je 

přesvědčen o vhodnosti svého díla. Navíc se zaštiťuje skutečností, že miniplastiky stejného 

vzezření budou předány jako ceny členům novinářského syndikátu. Vypravěčka se po tomto 

zjištění raději loučí a odchází. 

Další zážitek, který se jí zapsal nesmazatelně do paměti, se odehrál v samotném centru 

Prahy. Vypravěčka zde sledovala početné skupiny turistů z nejrůznějších evropských zemí, 

které navštěvují bývalé židovské město. Svůj údiv nad turistickou návštěvností tohoto místa 

vyjadřuje obratem převzatým z povídky Zu Hause in Prag- manchmal auch anderswo: „ Opět 

jsem snila s otevřenýma očima?" Jsou to totiž právě cizinci, kteří plní ulice v této části 

Prahy, na Pražana tu člověk těžko narazí. Vypravěčku znovu upoutá hojnost obchodů se 

suvenýry rozesetých ve všech přilehlých ulicích. Strne však, když ve výloze mezi dřevěnými 

loutkami spatří figurky rabínů. Považuje tento druh obchodu s podobiznami duchovních 

pronásledovaného národa za nepřístojný. Rozhořčeně se ptá, jak je možné, že si lidé mohou 

koupit tyto figurky s očividně škodolibým výrazem a přehnaně velkým nosem a libovolně si s 

nimi hrát v takové bezprostřední blízkosti Pinkasovy synagogy, která upomíná na oběti 

holocaustu. Cestou domů podél výkladních skříní, které nabízí naprosto stejné zboží, dochází 

k závěru: „ Židé se stali, jak se zdá, skutečně žádaným módním artiklem.1,223 

Kromě Egona Erwina Kische zmiňuje vypravěčka několikrát osobnost Franze Kafky. 

Soustředí se zejména na jeho pražský původ a vysvětluje jím sérii podivuhodných a těžce 

222 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S. 113. 
223 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S. 116. 
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vysvětlitelných události, ke kterým zde podle ní dochází. Odkazuje zpět na knihu Das 

Traumcafé einer Pragerin, kde čtenáři představila své známé ve vysněné kavárně v pražském 

nebi. Mezi ně však zahrnula i Franze Kafku, které ho - jak zdůrazňuje - osobně neznala, ale 

jehož osoba k Praze neodmyslitelně patří. Vzpomene si, že místem, kde se scházel s literáty, 

byla kavárna Areo. Shodou okolností zde má natáčet rozhovor o svém příteli spisovateli a 

malíři Adolfu Hoffmeisterovi. S potěšením shledává, že po rekonstrukci zařízení kavárny 

dobově odpovídá předválečným časům. Představuje si ve své fantazii intelektuály usazené 

kolem stolků. Zděšení však vyvolá zpráva, že se z oblíbené Kafkovy kavárny stala policejní 

kantýna. Podivuje se, že zrovna státní úředníci, představitelé Kafkou kritizované byrokratické 

mašinérie obědvají v jím vyhledávané kavárně. 

Čtenáře ke konci povídky vypravěčka ohromí výrokem „jednoho dne jsem uprostřed 

Prahy potkala Kajku"224. Ukáže se, že narazila na novou sochu Kafky, kterou čtenáři 

představuje. Informuje ho o motivaci, které vedla sochaře právě k popisovanému ztvárnění. 

Přemýšlí, kolikrát po náměstí, kde nyní stojí pouze jeho kovová postava, chodil samotný 

Kafka. 

Tak jako v próze Das Traumcafé einer Pragerin kritizuje prodej suvenýrů s Kafkovou 

podobiznou, tak rozhořčeně vnímá profanizaci spisovatelova jména, které na potisku tramvají 

láká Pražany k účasti v pražském maratónu. Uklidňuje se však tím, že žil koneckonců v 

bláznivém městě. Nechává ho ožít a popisuje, že z plakátů přilepených na tramvajových 

soupravách „ hleděl svýma velkýma temnýma očima [...] do hemžení lidí".225 

Po několikáté se vrací vypravěčka ke konceptu své vysněné kavárny, prostřednictvím 

níž vede rozhovory s již zesnulými přáteli a známými a vysvětluje jejich provázanost s 

Prahou: „Sie gehörten zu Prag wie die Brücken über die Moldau, die Burg auf dem 

Hradschin, das Café Areo und die Slavia, die Antiquariate und die modernen Buchpaläste. 

Und sie sind hier, diese Prager, auch wenn sie nicht mehr da sind. " (P.86). 

Dochází ve svých úvahách dokonce k závěru, že je snad její život v Praze ovlivněn 

magickým číslem 3. Tři byly sestry v rodině, éterická bytost, která ji doprovází, umí sedět u 

tří stolů naráz, stejný byl počet poschodí muzea erotiky, a když se tam zastavila, odbíjely na 

radnici tři hodiny. 

224 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.s. 131. 
225 Viz REINEROVÁ, L. Praha bláznivá. Praha : Labyrint, 2005.S.82. 
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Jednoho dne konečně dospívá k vysvětlení podstaty bytosti, jejíž přítomnost v Praze 

vnímá. Tři pomyslné stolky, u kterých bytost sedává, symbolicky ztělesňují minulost, 

přítomnost a budoucnost. Tyto tři časové roviny spolu souvisí a nedají se oddělit. Když se j í 

lidé ptají, zda může popsat, v čem spočívá neustále zmiňovaná magičnost Prahy, odpovídá 

vedle zmínky o architektonických skvostech narážkou na souhru všech tří časů: „ Prag ist bis 

heute dank seiner Anlage und als Metropole eines recht kleinen Staates eine intime 

Großstadt. Es verkörpert die endlose Reihe unserer Träume und Wünsche, verwoben mit der 

bestehenden Wirklichkeit, für die wir jedoch mitverantwortlich sind. Sein Zauber mag das 

untrennbare Nacheinander, Nebeneinander, ja auch Gegeneinander sein, dem wir in dieser 

Stadt immer wieder begegnen. Und neben seiner Eigenart und Schönheit ist es nicht zuletzt 

auch der erprobte, stets wiederkehrende, Prüfungen trotzende Lebenswille dieses zweifellos 

auch leicht närrischen Prag" (P.156) 

V den, kdy pronikla k významu průhledné existence, zavítá vypravěčka opět do kavárny 

Slavia a pozorně si prohlíží obraz pijáka absintu. Zdá sej í , že postava na plátně pozoruje dění 

v kavárně také. Uvažuje nad svým prozřením týkajícím se neviditelné bytosti, kterou poprvé 

potkala právě zde. Napadá ji, že symbol tří stolků možná zastupuje německou, českou a 

židovskou kulturu, jejichž symbióza představovala typický rys předválečné Prahy. Příslušníci 

všech tří kulturních tradic, s nimiž je sama vypravěčka svázána, se scházeli před válkou často 

právě ve Slavii. 

Text je na konci doplněn o údaj místa a doby jeho vzniku. Informace, že dílo bylo 

sepsáno v Praze, se objevuje vedle této publikace ještě v knize Alle Farben der Sonne und 

Nacht, která je obdobným osobním vyjádřením vypravěčky, tentokrát k jejímu věznění v 

pražské Ruzyni. 

„Kniha Närrisches Prag je emocionálním vyznáním o Praze, místu, se kterým Lenka 
226 r v • 

Reinerová zůstala spojena" celý život. Praha získává v románu zásadní postavení. Figuruje 

ve všech vzpomínkách a zážitcích, které vypravěčka čtenáři sděluje. Věnuje se zejména 

návratům na důvěrně známá místa a reflektuje, jakými změnami Praha prochází. Praha pro 

vypravěčku není pouhou kulisou, ale místem, ke kterému ji pojí silné sociální vazby. Při 

toulkách zdejšími ulicemi, ožívají vzpomínky na již mrtvé známé, ozývá se přátelský hlas 

Egona Erwina Kische. Vypravěčka si nevybavuje pouze vizuální obraz Prahy, ale zapojuje 

ostatní smysly. Všímá si drobností, které podtrhují svéráznost pražského prostředí. 

226 Viz HÖHNE, S. Lenka Reinerová: Närrisches Prag. Ein Bekenntnis In: Brücken 13, 2005. s.492. 
Přeložila A.Z. 
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Demonstruje svůj vztah k Praze přáním být označována za pražskou občanku, protože tak 

jako se cítí být součástí Prahy, tak je svázána se všemi třemi kulturami, které zde před válkou 

žily. Těžko se tedy může hlásit k jediné národnosti. 

Uznává, že se najde více lidí, kteří sdílí její lásku k Praze. Domnívá se, že většinu lidí 

pojí k jejich rodišti neviditelná pouta, jež nelze zpřetrhat. Přesto připisuje v porovnání s 

ostatními městy Praze výjimečné vlastnosti: „Ich bin gewiß nicht die einzige, die sich den 

verschiedenartigen Stimmungen, dem so oft heraufbeschworenen und niemals enträtselten 

Zauber meiner Heimatstadt nicht entziehen kann. Zweifellos geht es Bürgern in anderen 

Städten ähnlich. Allein- man gestatte mir diese Einschränkung- wahrscheinlich nicht ganz 

genauso. Denn Prag, das muß man wissen, ist neben seinem würdevollen Alter und seinen 

historischen Werten auch ein sonderbar närrischer Ort. Was übrigens in bestimmter Maße 

gleichfalls für die Menschen gilt, die hier zu Hause sind. Bin doch selbst einer von ihnen." 

(P.12I 

Upozorňuje zejména na osobitý ráz Prahy, který formuje i charaktery zdejších obyvatel. 

V průběhu vyprávění informuje čtenáře o neobvyklých situacích, které ho v Praze mohou 

potkat. Oslavuje výše zmíněnou „bláznivost" projevující se na celém pražském území. Jako 

významný impuls těchto absurdních událostí se vypravěčce jeví neodmyslitelné spojení Prahy 

s osobností Franze Kafky. 

Na závěr celého vyznání prezentuje Prahu jako dámu, která má své vady, tak jako každý 

člověk. Nechává se unést dočasnými trendy, ale ve své podstatě zůstává ryzí bytostí. Bytostí, 

která oslňuje svým nezaměnitelným kouzlem, snoubí v sobě všechny časové roviny a 

vyznačuje se sklonem ke kuriózním situacím. „Prag, in tschechischer Sprache das 

Femininum Praha, kann launenhaft sein wie eine Frau, setzt in den letzten Jahren mitunter 

ein unpassend aufdringliches Make-up auf. Aber das ist nur eine oberflächliche Schminke, ein 

Zugeständnis an die kommerziellen Unarten der Zeit. Das wahre Antlitz der Stadt läßt solche 

ungewollten Veränderungen gelassen über sich ergehen, mein Heimatort hat seine 

Erfahrungen und bleibt, was er schon immer war: unser wunderbar närrisches Prag." 

(P.159) 

4.6 Obraz Prahy v knize Das Geheimnis der nächsten Minute 

Kniha Das Geheimnis der nächsten Minute je posledním dílem Lenky Reinerové, byla 

vydána v roce 2007. Autorka zůstala i v této útlé publikaci věrna svému vypravěčskému stylu. 

Text je opět silně autobiografický, je tvořen řetězcem asociativních vzpomínek věnovaných 
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nejrůznějším obdobím jejího života. Vyprávění se tak odehrává v rozdílných časových 

rovinách. Vypravěčka se soustředí na aktuální dění, zpracovává například události týkající se 

londýnských teroristických útoků z roku 2005 nebo zborcení části pařížského letiště v roce 

2004. 

Společného jmenovatele vylíčených událostí představuje motiv čekání. Vypravěčka 

příběhu vnímá proces čekání jako „vysoce produktivní, protože podněcuje neočekávaná 

setkání lidí, pokud jsou obě strany připraveny nechat se do nich vtáhnout"227 Tématem 

čekání se zabývají příběhy, které zná čtenář již z předchozích děl. Autorka je kvůli tomuto 

shodnému rysu opakovaně prezentuje i v této publikaci. Praha, s níž je její život silně spojen, 

se opět promítá do dění, ale nedostává se jí takové pozornosti jako v jiných dílech. Autorka v 

předešlé knize Närrisches Prag představila svoje rodiště jako město, kde se dějí neuvěřitelné 

události a tuto tezi neopouští ani ve svém posledním díle, což dokazuje zařazením dalších 

neobvyklých pražských zážitků. 

Úvahu nad čekáním na nádraží vypravěčka otevírá prohlášením, že ji nádražní čekárny 

zneklidňují. Představují totiž místo, kde dochází k loučení. Lidé se snaží co nejdéle oddálit 

nepříjemný okamžik odjezdu a poslední chvíle jsou naplněné nucenou zábavou. Podobné 

pocity evokuje u vypravěčky prostředí Masarykova nádraží v Praze. Krátce se věnuje historii 

budovy a sděluje čtenáři, že Masarykovo nádraží v Praze prošlo několika změnami názvů228, 

které vždy odrážely politický vývoj v Československu. 

Ve vzpomínkách se vrací do dvacátých let 20. století a líčí, jak na rancích a kufrech 

posedávali na tomto nádraží slovenští emigranti, kteří pokračovali přes Prahu ve své cestě do 

Ameriky. Utíkali před nezaměstnaností z Evropy v naději, že za oceánem budou mít více 

štěstí. O několik let později dorazili do čekacích hal na pražská nádraží čeští vystěhoválci ze 

Sudet, které byly po Mnichovském diktátu zabrány hitlerovským Německem. Opět se 

čekárny, které alespoň trochu chránily před venkovním chladem, zaplnily utečenci, jejichž 

majetkem bylo pouze několik zavazadel a kteří přišli po obsazení pohraničí o domov. 

Během rekonstrukcí nádražních budov v druhé polovině 20. století nahradily tyto 

čekárny stánky s občerstvením. Vypravěčka dokládá tento poznatek vlastním zážitkem z 

Masarykova nádraží, kde místní čajovna láká zákazníky na 300 druhů čajů, což vypravěčku 

přivedlo do nesnází, neboť si z tak velké nabídky nemohla vybrat. 

227 Viz THIEL,T. Lob der Warteschleife. In: „Frankfurter Allgemeine Zeitung", 25.01.2008 Přeložila A.Z. 
228 Vypravěčka zmiňuje, že za německé okupace se jmenovalo Hibernské nádraží, později Praha-Střed. 
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Nejsilnější vzpomínka z tohoto místa se vztahuje k její matce, mladší sestře a dobré 

přítelkyni. Trojice žen ji sem šla v březnu 1939 vyprovodit na vlak, kterým vypravěčka 

odjížděla na služební cestu do Rumunska. Vypravěčka nepopisuje pouze tehdejší vzhled 

prostor Masarykova nádraží, ale hlavně emoce, které chmurné prostředí ve spojení s 

očekávaným odloučením od milované osoby vyvolávalo:,^/« gleichgültig unfreundlicher 

Raum, der vielleicht den einzigen Vorteil hatte, daß in seinem trüben Licht ein paar 

unaufhaltsame Tränen unbemerkt weggewischt werden konnten. " (G.15). Zdůrazňuje, že v té 

době panovala v Praze stísněná atmosféra způsobená politickou situací a hrozbou přicházející 

ze sousedního Německa. Pamatuje si, že její matka byla nervózní, jako by se bála, že vidí 

dceru naposledy. Vypravěčka ji uklidňovala, že se za deset dní vrátí zpět. Mladší sestra Alice 

se s ní loučila veseleji, nechtěla se oddat úzkosti, která zachvátila matku. Vypravěčka si 

vybavuje, že obě tehdy mladé dívky dokonce žertovaly o klobouku, který vypravěčka zvolila 

jako vhodnou pokrývku hlavy pro služební cestu. Vzpomněla si také, že po rozloučení s 

blízkými ženami ještě vyhlédla z okna kupé a snažila se zapamatovat si tento pohled: „Die 

drei Frauen standen vor dem Wagen. Ohne zu wissen warum, umfing ich sie mir einem Blick, 

der sie festhalten wollte, meine angstvolle Mutter, meine lebenslustige kleine Schwester und 

die solide Freundin. " (G. 18). 

V cizině zastihlo vypravěčku vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a návrat do Prahy 

byl vyloučen. Svou matku a sestru, které putovaly do koncentračních táborů, již nikdy 

neviděla. Na moment odjezdu z Prahy na zdánlivě rutinní služební cestu, která se z 

plánovaných deseti dní protáhla na necelých deset let, proto vzpomíná: „ Im Wartessaal des 

Masarykbahnhofs haben wir die letzten Minuten unseres Zusammenseins verlebt". (G.19) 

Celý zážitek zakončuje zopakováním původního výroku o úzkosti, kterou při vstupu na 

nádraží cítí. Zřejmě je způsobena strachem, že se s odjíždějícími lidmi, podobně jako se členy 

své rodiny, už nesetká. 

Dále se vypravěčka soustředí na čekání před začátkem divadelního představení. Diváci 

se shromažďují v předsálí, kde se podle typu dramatu rozlévá buď vážná, nebo veselá 

atmosféra očekávání. Vypravěčka reflektuje své zážitky z pražského Osvobozeného divadla z 

30. let. Informuje čtenáře, že toto divadlo zaujímalo mezi ostatními scénami zvláštní 

postavení a nebylo možno ho snadno žánrově zařadit. Spojovaly se v něm podle ní „satira, 

avantgarda a klaunérie"229, které byly zpracovány odvážným a novátorským způsobem. 

Vypravěčka hodnotí i talent a pokrokovost jeho zakladatelů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 

229 Viz REINEROVÁ, L. Čekárny mého života. Praha : Labyrint, 2007.S.20 

95 



Vzpomíná, že se už ve foyer rozhostila před zahájením představení slavnostní nálada, kterou 

přirovnává k veselosti silvestrovského večera. Po příchodu do sálu,, vás obklopila - ač byla 

opona ještě stažená -zcela zvláštní atmosféra, která rozehřívala a rozjařovala [...] S nimi bylo 

vlastně celé hlediště jedna jediná čekárna. "2S0 

Vypravěčka se věnuje Osvobozenému divadlu podrobněji231 . Podává zprávu o osudu 

tvůrce opony Františka Zelenky, jehož život předčasně ukončili nacisté. Vypravěčka, které se 

podařilo uniknout před holocaustem, bilancuje nad událostmi svého života v pokročilém 

věku. Vybavuje si, že když naposledy navštívila Osvobozené divadlo před vypuknutím 

Mnichovské krize v roce 1938, obecenstvo tušilo, že hrozba hitlerovského Německa roste 

každým dnem. Nikdo si však nedovedl tehdy představit, k jak hrůzným následkům jeho 

mocenské nároky povedou. 

Politická krize v Německu přivedla do Prahy vlnu emigrantů. Vypravěčka opět 

vzpomíná na své působení v redakci „AIZ", věnuje vzpomínku šéfredaktorovi těchto z 

Německa vykázaných novin a poznamenává, že se v Praze zdržovali kvůli reportážím o 

politické situaci zahraniční novináři. Podobně jako v několika předchozích dílech, i zde 

připomíná svou roli v předání dokumentů o protičeské činnosti stoupenců Konrada Henleina 

britské misi Lorda Runcimana. 

Dalším úkolem, který jí vedení redakce svěřilo, bylo doprovodit amerického novináře 

najedno z představení Osvobozeného divadla. Ačkoliv nerozuměl češtině, která se kolem něj 

v sále rozléhala, poznamenal zahraniční návštěvník: „ Hier liegt etwas in der Luft. Was es ist, 

kann ich nicht definieren. Aber das hier ist kein Zuschauerraum, das ist ein Tatort". (G.29) 

Na stejné představení k Američanovu údivu tehdy dorazil jako řadový divák bez 

speciálních poct československý prezident Edvard Beneš. Vypravěčka popisuje průběh hry, v 

níž prostřednictvím vtipného dialogu dva klauni s bíle napudrovánými obličeji na pódiu 

kritizovali tehdejší politickou situaci. Překládala slovní přestřelky odehrávající se na jevišti 

svému anglicky hovořícímu kolegovi, který se tak veselým momentům smál s časovým 

zpožděním a sklízel tak aplaus od ostatních diváků. 

Na konci pasáže o čekání před divadelním představením srovnává vypravěčka kulturní 

zážitky z pražského Osvobozeného divadla s Berliner Ensemble Bertolda Brechta a dospívá k 

závěru, že ji inscenace obou souborů nikdy nezklamaly. 

230 Viz REINEROVÁ, L. Čekárny mého života. Praha : Labyrint, 2007.S.20. 
231 Zmiňuje toto divadlo také knize v Die Premiere. 
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Dalším místem, kde je člověk vystaven čekání, jsou budovy pošty. Vypravěčka 

vzpomíná, jak se během války ocitla v Casablance. Pravidelně docházela na tamější poštu a 

doufala, že dorazila nějaká zpráva od její sestry nebo matky. Utěšovala se představou, že se 

snad sestře na poslední chvíli podařilo opustit Prahu a přebývá v zahraničí. Podobnou 

chlácholivou vizí se nechala unést i dále, když se jí v mysli ozval hlas padlého přítele. 

Vypravěčka si představovala, že jí přijde dopis z Ameriky, ve kterém jí její přítel sdělí, že je 

naživu a oba se zase potkají po válce doma v Praze.232 

Z prostředí marocké pošty vypravěčka volně přechází do jiné časové roviny k čekání v 

budově pražské hlavní pošty. Její interiér velmi podrobně popisuje a zdůrazňuje, že bohatě 

zdobené zdi haly ohromují zejména turisty, když sem zavítají z rušné venkovní ulice. Čtenáři, 

který snad prostory pošty nezná, jednotlivé detaily přibližuje: „Die Wartehalle der Hauptpost 

ist in der Tat überraschend. Ihre vier hohen Wände sind ringsum reichhaltig verziert. 

Blumengebinde ranken sich von oben nach unten, durchsetzt mit pausbäckigen kleinen 

Nackedeis, da und dort auch mit einer weiblichen oder männlichen Figur in reichlich um sie 

drapiertem Gewand." (G.39). 

V rozhovoru s turistkou z Japonska vypravěčka odhaluje historii budovy. Vzhledem k 

tomu, že se zde před několika staletími nacházela botanická zahrada, nadchne vypravěčku 

představa o bujné zeleni a bzučících včelách, které tu kdysi možná poletovaly. Ve své mysli 

nechá ožít postavy skřítků, kteří krášlí zdejší zdi a zdá se jí dokonce, že se na ni usmívají. 

Fantazíruje o tom, jaký mají asi názor na místní uspěchané lidi vyřizující poštovní záležitosti. 

Před odchodem z objektu upoutá vypravěčku dvojice maleb. Zdobí je motta, jimiž pošta 

hrdě hodnotí svoje zásluhy: „Spojujeme Vaše myšlenky a práci" a „Spojujeme všechny 

národy světa ",233Vypravěčku okamžitě napadá, že druhý výrok, kterým se malby veřejně 

pyšní, v minulosti neplatil. Naráží na antisemitské zákony, které zakazovaly Židům vstup do 

některých budov. Dochází jí, že její matka by kvůli židovskému původu v období nacistické 

okupace na poštu zřejmě vpuštěna nebyla. K podobnému omezení platnosti této věty došlo 

také během studené války, kdy byl svět rozdělen železnou oponou. Vypravěčka hodnotí, že 

teprve nedávno se toto optimistické heslo stalo skutečností. 

Podobně důkladně líčí budovu nejmenované pražské banky. Během čekání se baví 

pozorováním interiéru peněžního ústavu a pohybu kolem sebe. Zaujmou ji sochy zdobící 

232 Hlas, který k vypravěčce promlouvá, zřejmě patří jejímu příteli Friedlovi, který padl ve Španělské 
občanské válce, jmenovitě ho však vypravěčka neuvádí, lze takto usuzovat podle zmínky v knize Die Premiere. 
233 Viz REINEROVÁ, L. Čekárny mého života. Praha : Labyrint, 2007.S.33. 
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halu: „ Von der Wand hielten gesunde, kräftige steinerne Männer und Frauen-

Landwirtschaft, Handel und sonstige verdienstvolle Betätigungen symbolisierend- neben 

Herrschern wie Karl IV. oder Rudolf II. nach unserer aller unbekannter Zukunft 

verheißungvoll Ausschau" (G. 112). Nehybným postavám ve své fantazii vdechuje život a 

dokonce si představuje, o čem asi figury přemýšlí. Z tohoto popisu lze vyvodit, že se 

vypravěčka nacházela v bývalé Živnostenské bance v ulici Na Příkopech. Je zde svědkem 

zoufalého činu muže, který chtěl prodejem štěňat u přepážky získat v bance peníze, aby 

zaplatil své manželce léčení. 

Čekání v ordinaci je zkušeností, kterou dříve nebo později zakusí každý člověk. Bývá 

naplněné nervozitou a strachem ze špatných zpráv. Vypravěčka v této souvislosti vzpomíná, 

že musela po několikaleté pauze docházet do pražské nemocnice na ozařování a opětovně 

bojovat s rakovinou. Líčí svoje zážitky z čekárny, kde denně potkávala lidi se stejnou 

diagnózou. Zachycuje více či méně úzkostlivé pacienty a jejich přístup k zákeřné nemoci. Po 

dobu jednoho měsíce s nimi denně trávila v čekárně několik minut a dodává, že se mezi nimi 

cítila určitým způsobem jako doma. 

Zvláštnímu druhu čekání se během socialistické éry museli naučit občané států 

východního bloku. Vypravěčka zmiňuje, že lidé trávili svůj čas ve frontách na nedostupné 

zboží. Do front na vytoužené zboží se řadili občané po celém tehdejším Československu. 

Vtipně dokumentuje, co následovalo po rozšíření zprávy o dodávce nového zboží. Nezmiňuje 

sice jmenovitě, že její postřehy jsou založeny na zážitcích přímo z Prahy, ale vzhledem k 

tomu, že udává, že zde celý život bydlela, lze odvodit, že čerpá z pražských zvyklostí. 

Popisuje, jak se hospodyňky domlouvaly s penzisty ze sousedství, kteří mohli exotické zboží 

jako například banány „ukořistit", protože již nepracovali. Pražští důchodci tak získali nové 

zaměstnání: „čekatelé ve frontách" (G.88).234 Vypravěčka s humorem informuje čtenáře, jak 

se takové povolání dalo zúročit.: „Rentner bummelten durch die Stadt, und wo sie eine 

Warteschlange antrafen, reihten sie sich sofort ein, oft auch ohne sich vorher zu erkundigen, 

was hier zu haben war. Sie wußten nämlich, daß sie für jede Art selten angebotener Produkte 

dankbare Abnehmer finden würden ". (G.87). 

Popisuje, že si občané na čekání zvykli. Ve frontách se stálo za každého počasí a 

důchodci této možnosti využívali k popovídání s lidmi. Dalším žádaným „zbožím", které 

zajímalo hlavně mladé lidi, byla cestovní povolení vydávaná cestovní kanceláří Svazu 

mládeže. 

234 Přeložila A.Z. 
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Každý pokus o vycestování za hranice byl spojen s čekáním na jednotlivých 

konzulátech příslušných států. Vypravěčka vzpomíná, že francouzský konzulát se nacházel v 

„romantické uličce na Malé Straně" (G.74). Úředníci však s občany jednali neosobně a 

věcně, což romantičnosti sídla konzulátu ubíralo. Na britském velvyslanectví se čekalo 

radostněji, protože zdejší milá úřednice působila více lidsky a čekajícím vyprávěla o svých 

domácích kočkách. Lidé mířící do Spolkové republiky Německo se museli před jejím 

velvyslanectvím zařadit do fronty na ulici, která pokračovala do zahrady paláce. Vypravěčka 

podotýká, že počet čekajících byl však s typickou německou přesností vždy pečlivě 

rozpočítán, takže nedocházelo k velkému návalu zájemců o vycestování. 

Když žadatel o vízum uspěl, musel se podrobit ještě druhé části procesu. Před odjezdem 

byl nucen získat povolení k vycestování na Ministerstvu vnitra. Avšak díky politickému 

převratu tyto zdlouhavé procedury skončily. Vypravěčka je ráda, že nyní může cestovat 

svobodně, kam chce, čehož náležitě využívá. 

Cestovat nepřestala totiž ani ve vysokém věku. Vybavuje si, že se dokonce před jedním 

z odletů z pražské Ruzyně při pasové kontrole úřednice podivovala jejímu stáří a sdělila jí, že 

zatím neodbavovala žádného samostatně letícího pasažéra, který by byl starší. 

Vypravěčka se dělí se čtenářem také o nedávný zážitek týkající se jejího letu z Paříže do 

Prahy. Týden po jejím návratu do Prahy se v Paříži zřítila část letiště, odkud pravidelně 

cestující létají do Prahy. Vypravěčku napadá, že jen díky náhodě není mezi raněnými nebo 

dokonce mrtvá jako jedna z pasažérek české národnosti. Vybavuje si, že ji zpráva o kolapsu 

jednoho z křídel letiště zastihla doma v kuchyni. Zabývala se myšlenkou, že všechny 

předměty byly na svém místě jako obvykle, zatímco v Paříži došlo k takovému neštěstí. Toto 

vnímání denní reality, v níž se nemění vzhled okolí, ale lidský život je ovlivněn do vysoké 

míry, lze vysledovat také v jiných dílech Lenky Reinerové. Jedná se o pasáže zachycující 

vypravěččin příjezd do Prahy po válce. Město neneslo žádné známky válečného dění. Ulice 

vypadaly tak, jak š i je vypravěčka pamatovala, ovšem nenašla v nich žádné své příbuzné. 

Závěrečným zážitkem spojeným s čekáním, který se odehrál v Praze, byla vypravěččina 

účast na natáčení dokumentu v budově pražské televize na Kavčích horách. Vypravěčku 

možnost promluvit v televizi potěšila, avšak přiznala, že před veřejným vystoupením ji trochu 

trápí tréma. Detailně líčí, jak vypadá televizní zákulisí. Opět volí reportážní přístup, věnuje se 

235 Přeložila A.Z. 
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podrobnostem, vypichuje zajímavé momenty, zachycuje atmosféru ve studiu a přidává osobní 

příhodu. 

Poslední dílo Lenky Reinerové je částečným zpracováním některých příběhů, se 

kterými je čtenář již seznámen a je obohaceno o nejaktuálnější zážitky, které vypravěčka 

nasbírala od vydání předchozího titulu Närrisches Prag. Na rozdíl od tohoto vyznání Praze, 

kde je hlavnímu městu věnován nej větší prostor v celém díle, v knize Das Geheimnis der 

nächsten Minute Praha představuje povětšinou pouze dějiště neobvyklých situací, kterých si 

tu vypravěčka všímá. Nej silnější pražská vzpomínka ji pojí k budově Masarykova nádraží, 

kde se před válkou naposledy viděla se svou rodinou. Hold vzdává Osvobozenému divadlu a 

zmiňuje období 30. let, kdy byla zaměstnána v novinové redakci. Ani v tomto díle nechybí 

postava Egona Erwina Kische. Vystupuje však jen ve vzpomínkách na exilová léta a 

vypravěčka naznačuje jeho spojitost s Prahou pouze pojmenováním „můj pražský přítel". 

Novým motivem zasazeným do pražského prostředí, který se objevuje výhradně v tomto díle, 

je podrobné seznámení čtenáře s budovami a atmosférou hlavní pražské pošty a dřívější 

Živnostenské banky. 
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5 Závěr 

Analýza vybraných textů Lenky Reinerové dokládá výraznou spojitost Prahy s její 

literární tvorbou. Časté návraty k Praze, ať už literární nebo skutečné, zapříčinil zřejmě její 

pražský původ a od něho se odvíjející citový vztah k rodnému městu. Ze životopisných dat 

vyplývá, že autorka v Praze prožila více než osmdesát let života. Ve svém díle mapuje skoro 

celé 20. století a ke čtenáři se svědectví o tomto rozsáhlém časovém úseku stráveném na 

jednom místě dostává prostřednictvím jejích osobních prožitků a dojmů, což přispívá k 

autobiografickému charakteru její prózy. Sama spisovatelka o sobě prohlašuje:,,Mein 

Spezialfach kann man an keiner Hochschule studieren. Man kann es nur sein. Ich bin ein 

Zeitzeuge. ".236 

Jak již bylo naznačeno, topos Prahy se objevuje napříč celou zkoumanou prózou, 

proměňuje se však míra rozsahu jeho zařazení do děje a funkce v příběhu. Praha vystupuje v 

díle v trojím pojetí: jako objekt, subjekt-postava i kulisa-prostředí237. Výchozí bod vyprávění 

představuje v knize Närrisches Prag, kterou koncipovala autorka jako výraz osobního 

vyznání svému rodišti a kde jí věnovala největší prostor. Prahu zde mimo jiné prezentuje jako 

„bytost svého druhu" a označuje ji za starší dámu s výrazně nalíčeným obličejem. V povídce 

Der Ausflug zum Schwanensee se Praha do děje promítá pouze prostřednictvím vzpomínky, v 

próze Die Premiere tvoří reflexe průběhu jednoho pražského večera rámec celého díla. Ve 

většině děl se mísí zachycení Prahy jako kulisy probíhajících událostí s podrobným popisem 

tamější atmosféry, který občas přerůstá v citově zabarvené líčení. 

Tematickou souvislost s Prahou vykazují již samotné tituly některých děl. Zdánlivá 

popisnost názvu po přečtení díla ukazuje na symbolický charakter titulu. V názvu Närrisches 

Prag vypravěčka adjektivem „närrisch" připisuje Praze osobitý ráz. Atribut „bláznivá" 

obecně konotuje něco pozitivního i negativního. V pojetí Lenky Reinerové převažuje kladné 

hodnocení pražské „bláznivosti", avšak i to se občas mísí se zmínkou o některých pražských 

nešvarech. Město v titulu knihy Närrisches Prag nabývá v díle rysů živoucí bytosti a stává se 

hlavní postavou díla.238 Kniha Das Traumcafé einer Prager in svědčí o pražském původu 

vypravěčky a navazuje na kulturní tradici jejího města. V publikaci Es begann in der 

236 Viz Benz, W./Neiss, M. Die Erfahrung des Exils. Exemplarische Reflexionen. Berlin : Metropol Verlag, 
1997, s.82 
237 Viz teoretická kapitola 
238 Viz teoretická kapitola 
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Melantrichgasse Lenka Reinerová do titulu staví uličku, v níž zamlada bydlela a která ji 

spojuje s E. E. Kischem. V delším názvu Zu Hause in Prag - manchmal auch anderswo 

formuluje jednu ze stěžejních myšlenek vypovídajících o povaze jejího vztahu ku Praze. 

Právě v Praze se cítí být doma, zde nalézá útočiště a pouze Prahu proto nazývá svým 

domovem. I titul Die Premiere v sobě skrývá odkaz na pražskou divadelní premiéru hry Jean-

Paul Sartra, nepřímo tak s pražským prostředím souvisí. 

Praha se v knihách objevuje pod úhlem pohledu postarší vypravěčky, jejíž osobnost 

zastává úlohu sjednocujícího prvku všech analyzovaných próz. Její personálie se nemění, v 

ich-formě vypráví o jednotlivých obdobích života stráveného v Praze. Praha evokuje 

vzpomínky na dávno zesnulé rodinné příslušníky a přátele, což potvrzuje vybraný citát: „leh 

blicke auf mein Prag und denke dabei an die Toten".239 Pražská zákoutí, budovy nebo ulice, 

které míjí při toulkách Prahou, na ni působí jako spouštěcí mechanismy procesu rozpomínání 

se240. Procházky po důvěrně známých místech jí poskytují útěchu, neboť během nich v jejích 

představách opět ožívají již mrtví blízcí. Děj se ve vzpomínkové próze Lenky Reinerové 

odvíjí prostřednictvím řetězce asociací, které se prolínají nespočtem časových rovin. 

Zpravidla vedle sebe staví obrazy Prahy v časovém odstupu několika desetiletí, což nabízí 

čtenáři možnost zajímavého porovnání. Její vypravěčka odbíhá v řadě digresí od 

momentálního dojmu vyvolaného určitým obrazem k vedlejším zápletkám. Tyto odbočky 

dějovou linii přetínají a zpomalují nebo případně urychlují její vývoj a vytváří prostor pro 

další asociace. 

V analyzovaných publikacích Lenka Reinerová reflektuje všechny životní etapy prožité 

v Praze. Podle míry významu jednotlivých událostí pro svůj život jim věnuje v dílech 

odpovídající pozornost. Zastavuje se u rozhodujících okamžiků, které zásadně ovlivnily vývoj 

jejího dalšího života, a opakovaně zpracovává témata, jež ji hluboce emocionálně zasáhla. 

Vypravěčka, zosobňující autorku, se proto vícekrát vrací do dvacátých let 20. století k dětství 

prožitému v Karlině a studiu na Štěpánském gymnáziu. Následující předváleční léta 

dokumentuje podobně obšírně a přes stupňující se hrozbu sousedního Německa je líčí jako 

vzrušující životní období. Vnímá sice vyostření mezinárodní politické situace a rozšiřující se 

vliv fašistické ideologie, avšak pociťuje radost ze získání prvního novinářského postu a 

oddává se činorodým aktivitám. 

239 Viz Reiner, L. Grenze geschlossen. Berlin : Verlag Neues Leben, 1958.S.405 
240 Viz kapitola 2 

102 



Prahu v tomto období popisuje jako multikulturní metropoli charakteristickou soužitím 

Cechů, Němců a Židů. Obdivuje zdejší pestrý umělecký život, jehož rozmanitost přítomnost 

německých emigrantů násobila. Soustředí se zejména na tehdejší pražské divadelní scény a 

akce pořádané antifašisticky orientovanými organizacemi. Průběžně se také vyjadřuje o 

nadšeném postoji intelektuálů k levicovým ideálům. V několika dílech připomíná svou roli v 

předání kompromitujících dokumentů účastníkům politické mise Lorda Runcimana. Během 

tohoto úkolu se tak jako mladá dívka „připlétá" k význačným dějinným mezníkům. Vylíčení 

atmosféry mobilizační noci a okamžiků po vyhlášení Mnichovské dohody patří k vážnějším 

momentům, jichž byla v Praze svědkem. 

Přestože pobývala během druhé světové války v exilu, komentuje ve své próze zpětně i 

dění v Praze během nacistické okupace. Zprostředkovanou zkušenost s činností gestapa v 

Praze po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, kterou čerpá zřejmě z historických 

pramenů, zařazuje pouze v několika úryvcích textů. Myšlenka na Prahu ji v exilových letech 

neopouští. Vytoužený návrat do rodného města se profiluje i v pocitech jiných pražských 

emigrantů. Praha se proto hojně objevuje i v pasážích, které tematicky přísluší exilovým 

zážitkům. 

Radost ze shledání s rodným městem ztrpčuje smutek nad osudem příbuzných, pro něž 

měla nacistická hegemonie fatální následky. Kvituje s ulehčením zjištění, že architektonické 

krásy Prahy válečná vřava ušetřila. Podivuje se však, že město tři roky po válce nejeví žádné 

známky utrpení obyvatel, ke kterému zde došlo. 

Další zážitek, který se promítá do několika děl, spadá do éry stalinistických čistek v 50. 

letech. Odsuzuje proběhnuvší vykonstruované procesy a zatýkání, jež ji samotnou postihlo. 

Ve vzpomínkách se opakovaně vrací do doby svého zadržení a snaží se tak vyrovnat s 

bezprávím, které na ní bylo napácháno. 

Příjezd sovětské armády v srpnu 1968 vnímá jako další signifikantní historickou událost 

ovlivňující její budoucí život. Vyjadřuje šok a naprosté nepochopení vstupu cizích vojsk do 

Prahy a líčí vzdor jejích obyvatel a bojovnou atmosféru, která Prahu ovládla. 

Následné období normalizace tematizuje většinou jen zachycením každodenního života 

Pražanů. Načrtává obrazy čekání ve frontách na nedostatkové zboží, zdlouhavé procedury při 

získávání povolení k vycestování a neutuchající touhu občanů po informacích. 

Poměrně rozsáhlá část prózy je věnována postřehům z 90. let a současnosti. V tomto 

nejaktuálnějším období tíhne vypravěčka k porovnávání předválečné Prahy s dnešní podobou 
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města. Motiv návratu na místa spojená s mládím se jeví jako přirozené vyústění a završení její 

mnohaleté pražské zkušenosti. Ujišťuje se o dobrém technickém stavu budov, k nimž ji pojí 

citové vazby, ale některé změny, které s sebou moderní výstavba v Praze přináší, kritizuje. 

Udivují ji davy cizinců proudící Melantrichovou ulicí a zástupy návštěvníků pražského 

židovského hřbitova. Místa, která ve třicátých letech 20. století zela prázdnotou, lákají turisty 

všech národností. Všímá si, že původní etablované obchody z centra zmizely a srdce Prahy 

zaplavily prodejny se suvenýry a sklářskými výrobky. Na zboží se vyjímá nejčastěji tvář 

Franze Kafky, který se stal žádaným obchodních artiklem a symbolem Prahy. 

V posledních knihách Lenka Reinerová odkrývá stinné stránky Prahy. Trápí ji 

opakovaná krádež plastiky hlavy Egona Erwina Kische nebo vysoký počet mladistvých 

delikventů odpykávajících si trest ve vězení v Ruzyni. Zjištění, že se v bezprostřední blízkosti 

židovského hřbitova prodávají posměšné loutky židovských rabínů, v ní vyvolá zděšení. 

Zamýšlí se také nad možným řešením problematiky romského etnika. Zabývá se postavením 

obou pronásledovaných minorit (židovské i romské) ve společnosti. 

Obraz Prahy v analyzovaných prózách lze kromě chronologického uspořádání rozčlenit 

do tematických celků z hlediska sociálních vztahů vypravěčky. Jednotlivé pražské adresy se 

pojí s různými strukturami vypravěččiny sociální sítě. Rodinné vazby ji opakovaně přivádí do 

Karlina, kde prožila své dětství a rané mládí. Nejčastěji zmiňuje svou matku a mladší sestru 

Alici. Je patrné, že právě k těmto dvěma ženám ji poutal nejpevnější citový vztah. Vybavuje 

si poslední setkání s matkou a sestrou na pražském Masarykově nádraží, návštěvy kavárny 

Louvre s matkou, procházky se sestrou po zvláštně rozdělené Praze na „Cestu absolutního 

zoufalství" a „ Cestu absolutního štěstí". Osudy ostatních členů rodiny zaujímají v textu 

pouze okrajové postavení. Vzpomínky na radostné dětství a mládí strávené v rodinném kruhu 

pokaždé zakončuje komentářem o tragickém konci, který jedenáct členů této pražské rodiny 

čekal v koncentračních táborech. 

Pronájem podkrovního pokoje v Melantrichově ulici a přestěhování do centra Prahy 

vedlo vypravěčku k osamostatnění a nezávislosti na rodičích. Ve 30. letech po nástupu do 

novinové redakce se rozšiřuje okruh jejích známých o pražské literáty a německé emigranty. 

Navazuje významná přátelství, z nichž mnohá přetrvají celý život. Mezi zmiňovanými 

pražskými místy v tomto období dominuje Melantrichova ulice, sídlo novinové redakce 

„Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" a některé z pražských kaváren, například Metro. Dějová linka 

založená na předválečných rodinných vazbách je přetnuta v roce 1938. Po návratu do Prahy se 

však rozvíjí nová linie sledující rodinný život s manželem a dcerou. Patnáctiměsíční zatčení v 
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pražské Ruzyni přerušuje nově vzniklé rodinné vazby. Vypravěčka je fyzicky přítomna v 

Praze, ale zároveň odloučena od svých blízkých. Nejzralejší období života v Praze 

vypravěčka stráví v bytě v Košířích, kde od smrti manžela bydlí sama. Zbytek její rodiny 

(dcera a vnučka) žije v Londýně. 

Mezi pražskými přáteli se jako nejvýraznější osobnost formuje postava Egona Erwina 

Kische, který vystupuje ve většině děl. Sdílí s vypravěčkou pražský původ, podobné životní 

osudy a lásku ke svému rodišti. Přátelství se sousedem z Melantrichovy ulice, k níž podle 

vypravěčky tento literát nerozlučně patří, přerůstá ve vztah mezi otcem a dcerou. Obrací se na 

něj s žádostí o radu ve svých představách i po jeho smrti. 

Vedle Kische se v díle hojně objevuje spousta mladších přátel, kteří zemřeli během 

války, například přítel Friedl nebo bratři Strickerové, a osobnosti Adolfa Hoffmeistra a Franze 

Carla Weiskopfa. Jejich pražský původ vypravěčka v textu neustále zdůrazňuje. Tvorbou 

Lenky Reinerové prostupuje také osobnost Franze Kafky, na jehož literární dílo a provázanost 

s pražským prostředím autorka nezřídka poukazuje. Několikrát se Lenka Reinerová 

prostřednictvím svých knih přimlouvá za větší pozornost, kterou by si zasloužili méně známí 

autoři pražské německé literatury: Rudolf Fuchs, Ludwig Winder, Louis Fůrnberg a další. V 

autorčině literárním díle se vedle rodilých Pražanů dostává pozornosti i osobnostem, které 

jsou s Prahou nějakým způsobem spojeny. 

Vypravěčka v Praze prožívá vzestupy a pády své pracovní kariéry. Proběhlé střídání 

politických režimů ovlivňuje do jisté míry i její povolání. Začíná jako písařka v papírenské 

firmě, následně je angažována novinovou redakcí „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung". Kvůli 

nástupu fašismu tento post i Prahu musí opustit. Další novinářskou pozici získává jako 

zástupkyně šéfredaktorky a později šéfredaktorka časopisu „Im Herzen Europas". Po 

vyloučení z komunistické strany nesmí publikovat, živí se překlady a tlumočením. 

Listopadová revoluce v roce 1989 ji zastihuje v důchodovém věku, kdy se naplno věnuje 

spisovatelské činnosti. 

Vývoj postoje Lenky Reinerové k levicovým ideálům se odráží také v popisu Prahy. 

Proměna v nahlížení na budování socialismu je znatelná, porovná-li se moment návratu do 

Prahy v ranějším díle Grenze geschlossen z roku 1962 s vylíčením identického životního 

okamžiku v povídce Zu Hause in Prag - manchmal auch anderswo vydané o čtyřicet let 

později. Při shledání s Prahou zmiňuje vypravěčka v obou textech sice stejná pražská místa, 
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avšak do popisu ve starší verzi vkládá detaily svědčící o jisté míře dobové poplatnosti.241 Jako 

určitou podporu komunistického režimu si lze vykládat výrok: „[...] hier [in Prag] bin ich 

aufgewachsen [...] hier [habe ich] voller Ungestüm den Weg beschritten, der der einzig 
242 • ° 

richtige ist." Vypravěčka sice zůstává zastáncem ideje spravedlivého a lepšího světa pro 

všechny jeho obyvatele, avšak po svém uvěznění v pražské Ruzyni se o vládnoucím režimu 

vyjadřuje kritičtěji. Vystřízlivění z náklonnosti k Sovětskému svazu formuluje vypravěčka i v 

ostré kritice potlačení Pražského jara. 

Jak již bylo zhodnoceno, vypravěčka se v celém díle hrdě hlásí ke svému rodnému 

městu a často svůj původ čtenáři připomíná. Praha pro ni znamená domov - místo, kde se cítí 

v bezpečí. Představuje město, ve kterém se dokonale vyzná, do něhož patří a kde se může 

„setkat" se svou minulostí. Citová vazba, která ji poutá k Praze, je také znatelná ve vysoké 

frekvenci slovního spojení „má Praha", a zvláště v použití přivlastňovacího zájmena „má". 

I na své zahraniční cesty si s sebou „odváží"svůj pražských původ. Prohlašuje, že svět 

vnímá pražskýma očima a neustále srovnává pražské poměry s cizinou. Praha tvoří nedílnou 

součást její identity. Toto splynutí rodiště s její osobností však nevede ke zhmotnění jakéhosi 

dvojníka Prahy, tak jak jej popisuje Meyrink. 

Prahu nestylizuje jako královnu nebo bohyni, rodné město nenabývá v jejím pojetí ani 

démonických rysů. Připisuje jí však v mnoha popisovaných situacích lidské vlastnosti a 

schopnost prožívat podobně jako člověk, čímž status neživého města povyšuje na živoucí 

bytost. 

Praha podněcuje vypravěččinu fantazii. Inspiruje ji ke snění, kterému se zde pravidelně 

oddává. Před skutečností, že jsou všichni její známí již mrtví, uniká do svých představ. V 

knize Das Traumcafé einer Prager in konstruuje ve své mysli vysněnou kavárnu nad Prahou, 

jejíž osazenstvo složené z blízkých přátel a význačných pražských rodáků tvoří protipól Praze 

reálné. Ve fiktivních rozhovorech rozpráví se svými známými a mimo prostředí vysněné 

kavárny debatuje ve smyšlených dialozích se svým stálým společníkem Egonem Erwinem 

Kischem, jehož hlas se jí v hlavě opakovaně „ozývá". 

Další produkt její imaginace představuje průsvitná bytost, vystupující v próze 

Närrisches Prag. Ona éterická postava ji doprovází v několika posledních letech a zjevuje se 

241 Všímá si například sloganu oslavuj ícího „prvního prezidenta pracujících ".Při pohledu na Pražský hrad 
doceňuje krásu panoramatu, zaregistruje však, že vyvěšení vlajky znamená, že „soudruh Klement Gottwald je 
doma". Její pohled vedle historických budov spočívá na továrních komínech podniku ČKD a pěticípé rudé 
hvězdě připevněné na výškovém domě. 
242 Viz Reiner, L.Grenze geschlossen. Berlin : Verlag Neues Leben, 1958. s.406 
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nejen v Praze. Nedochází však při interpretaci její existence k jasnému závěru, zda imaginární 

postava symbolizuje předválečné pražské soužití tří kultur nebo neoddělitelnost panující mezi 

trojí podobou času: minulostí, přítomností a budoucností. 

K nejoblíbenějším vypravěččiným pražským zákoutím patří Hradčany a Staré Město, 

což odpovídá pojetí Prahy i v dílech jiných autorů. Hradčanům tyčícím se nad Vltavou 

připisuje určitou míru vznešenosti a majestátnosti. Na Prahu pohlíží většinou „shora", buď se 

jí nabízí výhled z okna, nebo mostu, popřípadě panoramatická vyhlídka z Pražského hradu. 

Staré Město ji láká svou tajuplností, úzkými uličkami a kouzlem dávných časů. Nepřisuzuje 

mu však charakter labyrintičnosti a díky dokonalé znalosti města zde nebloudí na rozdíl od 

hrdinů jiných děl. Osobní význam pro ni má Melantrichova ulice, Karlín, rodný dům a 

objekty, ve kterých se nacházely redakce „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" a „Im Herzen 

Europas ". V dílech z devadesátých a pozdějších let pak často zmiňuje svůj byt v Košířích. 

Lenka Reinerová nastiňuje vzhled Prahy prostřednictvím motivu procházky a setkání. 

Vypravěčka se opětovně vydává do pražských ulic ve všech časových rovinách a sděluje 

čtenáři, co její oči vidí. Dynamická místa se v díle střídají se statickými.243 Vnímání rozdílu 

mezi centrem a periferií je naznačeno pouze ve srovnání polohy rodného domu na předměstí s 

bytem v srdci Prahy v Melantrichově ulici. Centrum Prahy se rovná místu s historií a pamětí, 

Karlín je však důležitý pro její osobní historii, je tedy vypravěččiným centrem na periferii 

města. Každá procházka karlínskou čtvrtí jako by byla procházkou dětstvím. 

Pozornosti se dostává i prostředí pražských kaváren. Vypravěčka připomíná slavnou 

pražskou kavárenskou tradici a její společenský význam před válkou. Dokládá to osobními 

zážitky: s Egonem Erwinem Kischem se potkala v Metru, s matkou navštěvovala Louvre, s 

Weiskopfem usedala ke kávě v nejmenované kavárně na Václavském náměstí. Také uvádí, že 

Jaroslav Seifert navštěvoval Národní kavárnu a Kisch byl vedle kaváren častým hostem 

nočního podniku Montmartre. V souvislosti s Kafkou zmiňuje kavárnu Areo. Sama s oblibou 

chodí do Slavie a kochá se výhledem na Hradčany. 

Židovský původ Lenky Reinerové se promítá i do obrazu Prahy. Příslušnost k tomuto 

etniku zavádí vypravěčku na pražské židovské hřbitovy, kde si vyslechne výklad o některých 

židovských zvycích. Pronásledování Židů za druhé světové války dokládá tragickým osudem 

členů vlastní rodiny a téměř totálním zmizením židovského obyvatelstva z Prahy. 

243 Viz kapitola 2 
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Autorka přijímá všeobecně uznávaný názor oslavující Prahu jako město opředené 

pověstmi. Nejčastěji cituje legendu o rabbi Lówovi a Golemovi, jednou zmíní postavu 

doktora Fausta. Stručně obeznámí čtenáře s historkou o pražském podivínovi Robertu 

Guttmannovi. Duchu této koncepce o nezaměnitelné osobitosti pražského prostředí odpovídají 

také série absurdních událostí, jež vypravěčka ve svém rodišti eviduje. Při vysvětlení příčiny 

zmíněné „bláznivosti" se odvolává na fakt, že se v Praze narodil Franz Kafka. 

Lenka Reinerová se v zachycení obrazu Prahy přiklání k žánru, který se blíží literární 

reportáži, čímž navazuje na práce E. E. Kische. Všímá si detailů a zdánlivě nevýznamných 

maličkostí, uvádí širší souvislosti nebo historické pozadí zkoumaných věcí, což zvyšuje 

informativní hodnotu textu. Celkový obraz dokresluje zmiňováním osobních zážitků a 

prožitků nebo zákulisních informací, které přidávají líčení na zajímavosti a poutavosti. U osob 

vypichuje některé výrazné rysy jejich vzezření a objasňuje profesní dráhu i osobní život. Do 

textu zařazuje zcela běžně přesnou polohu popisovaných budov, často s číslem popisným, a 

tak podtrhuje hodnověrnost svých zážitků. Vyvozuje zajímavé závěry, upozorňuje čtenáře, 

čemu by měl věnovat pozornost. Popis někdy prokládá úsměvnými nebo neuvěřitelnými 

epizodami, což vyprávění zpestřuje. Vzpomínky na dramatické události vyznívají vzhledem k 

velkému časovému odstupu, s jakým je dílo psáno, smířlivě a vykazují autorčin nadhled. V 

posledním díle se již ani nevrací k sovětské okupaci nebo svému věznění v 50. letech, spíše 

popisuje život řadového pražského občana, který navštěvuje pražskou poštu, banku nebo 

nemocnici. Jedinou výjimkou rozjitřující bolestné rány je jakékoli připomenutí předčasné 

ztráty matky a mladší sestry. 

Na pražský původ autorky odkazuje i tzv. pražská němčina, kterou spisovatelka 

používá. Občas prokládá německy psaný text českým výrazem. Naprostá samozřejmost, s 

jakou česká slova, například Egonek, Schkubanken, blbá, Melantriška, Fuentička 

Ovejunička244 nebo místopisné názvy doplněné českým ekvivalentem prostupují knihy, 

vypovídají o jazykové rovnocennosti obou řečí v předválečné Praze. 

Při líčení určitých pražských výjevů, které se vypravěčce naskýtají, volí Lenka 

Reinerová obrazný jazyk bohatý na metafory. Klade zvláštní důraz na zachycení barevného 

spektra, vytváří neobvyklá přirovnání a personifikuje popisované objekty. Nechává působit 

dojem okamžiku na všechny své smysly. Nejvýrazněji se profiluje zraková percepce, avšak v 

citově zabarvených pasážích jsou osloveny i zbylé smysly. 

244 Viz Reinerová, L. Es begann in der Melantrichgasse, Die Premiere, Das Traumcafé einer Pragerin 
Berlin: Aufbau Verlag, 1985, 1989, 1996. 
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Nej větší poctu skládá Lenka Reinerová svému rodnému městu ve své předposlední 

próze Närrisches Prag. Vypravěčka, jejíž loajalita k Praze přetrvala po celý život, si 

uvědomuje, že její vnímání Prahy je velmi subjektivní a přiznává mu jistou míru zkreslení. Ve 

svém vyznání odkrývá prapůvod svého intimního vztahu k Praze a možných nesrovnalostí 

mezi jejími dojmy a skutečným obrazem Prahy: „Ich weiß: Wenn von dieser Stadt die Rede 

ist, bin ich kaum objektiv, durchaus nicht gerecht, verhalte mich wie Eltern, wenn von ihrem 

Kind gesprochen wird. Hier ist es allerdings umgekehrt: Ich bin ein Kind von Prag. "245 Její 

slova jako by vycházela z úst autorky samotné. Praha je jejím celoživotním průvodcem a 

neochvějnou jistotou, matkou, o kterou tak záhy přišla. 

Dílo Lenky Reinerové se uzavřelo v létě 2008, nyní čeká na komplexní zpracování. 

Práci věnovanou ztvárnění Prahy lze považovat za dílčí příspěvěk k dalším studiím jejího 

literárního odkazu. 

245 Viz Reinerová, L. Närrisches Prag. Berlin : Aufbau-Verlag 2005. s.25 
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6 Resümee 

Die Analyse der ausgewählten Texte von Lenka Reinerovä beweist einen bedeutenden 

Zusammenhang zwischen Prag und ihrem literarischen Schaffen. Die häufige Rückkehr nach 

Prag, sei es die literarische oder die tatsächliche, hat offenbar ihre Prager Herkunft verursacht 

und daraus entwickelte sich die starke Gefühlsbindung an die Heimatstadt. Die biografischen 

Angaben zeigen, dass die Autorin in Prag mehr als achtzig Jahre gelebt hat. In ihrem Werk 

erfasst sie fast das ganze 20. Jahrhundert und der Leser erfährt diesen umfangreichen und an 

einen Ort gebundenen Zeitabschnitt mittels ihrer persönlichen Erlebnisse und Eindrücke, was 

zu der autobiografischen Charakteristik ihrer Prosa beiträgt. 

Wie schon angedeutet, der Prager Topos erscheint in allen erforschten Prosatexten, es 

verwandelt sich das Ausmaß des Umfangs seiner Einreihung in die Handlung und die 

Funktion in der Geschichte. Prag tritt in dem Werk in dreifacher Darstellung auf: als Objekt, 

Subjekt (eine Gestalt) und Kulisse (der Schauplatz). Prag stellt den Ausgangspunkt der 

Erzählung in dem Buch Närrisches Prag dar, das die Autorin als Ausdruck eines persönlichen 

Bekenntnisses zu ihrer Heimatstadt auffasste und dem sie größten Raum widmete. Prag wird 

hier unter anderem als eine Gestalt präsentiert und als eine ältere Dame mit einem übertrieben 

geschmückten Gesicht benannt. In der Erzählung Der Ausflug zum Schwanensee wird Prag in 

die Handlung nur durch Erinnerung projiziert, in der Prosa Die Premiere bildet die 

Erinnerung an den Verlauf eines Prager Theaterabends den Rahmen des ganzen Werkes. In 

der Mehrzahl der Werke mischt sich die Auffassung Prags als eine Kulisse der verlaufenden 

Ereignisse mit einer ausführlichen Beschreibung der dortigen Atmosphäre, die manchmal in 

eine emotionell gefärbte Schilderung übergeht. Den thematischen Zusammenhang mit Prag 

weisen die Titel einiger Werke auf. In dem Titel Närrisches Prag schreibt die Erzählerin mit 

dem Adjektiv „närrisch!''' eine Eigenart Prag zu. Das Attribut konnotiert allgemein etwas 

Positives oder Negatives, in der Auffassung Lenka Reineroväs überwiegt die bejahende 

Bewertung Prags, jedoch werden manchmal auch Prager Unarten erwähnt. Das Buch Das 

Traumcafe einer Pragerin zeugt von der Prager Herkunft der Erzählerin und knüpft an die 

kulturelle Tradition ihrer Stadt an, in der Publikation Es begann in der Melantrichgasse wird 

in den Titel eine Gasse gestellt, in der sie in jungen Jahren gewohnt hat und die sie mit E. E. 

Kisch verbindet. Der längere Titel Zu Hause in Prag - manchmal auch anderswo formuliert 

einen der Hauptgedanken, der viel über ihre Beziehung zu Prag aussagt. Auch in dem Titel 
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Die Premiere steckt ein Hinweis auf die Prager Sartre-Premiere, er hängt indirekt mit dem 

Prager Milieu zusammen. 

Prag erscheint in der Ansicht der älteren Erzählerin, deren Persönlichkeit die Funktion 

als Bindeglied in allen analysierten Prosatexten bekleidet. Ihre Personalangaben ändern sich 

nicht, sie erzählt in der Ich-Form über einzelne Etappen ihres Lebens, das sie in Prag 

verbracht hat. Prag löst in ihrem Gemüt die Erinnerung an längst verstorbene 

Familienmitglieder und Freunde aus. Die Prager Stillleben, Gebäude und Straßen, an denen 

sie bei ihrem Stadtbummel vorbeikommt, wirken auf sie als Auslöser des Prozesses der 

Erinnerung. Die Spaziergänge durch die vertrauten Orte spenden ihr Trost, denn während der 

Spaziergänge werden ihre toten Nächsten wieder lebendig. Die Handlung in der 

Erinnerungsprosa von Lenka Reinerovä entwickelt sich durch Assoziationsketten, die eine 

Unzahl der Zeitebenen durchdringen. In der Regel werden nebeneinander die Bilder von Prag 

in dem Zeitabstand etlicher Jahrzehnte gestellt, was dem Leser die Möglichkeit eines 

interessanten Vergleichs bietet. Die Erzählerin schweift in einer Reihe von Abstechern von 

dem momentanen Eindruck zu Nebenhandlungen ab. Diese Abweichungen zerteilen die 

Handlungslinie oder verlangsamen ihre Entwicklung und bilden Raum für andere 

Assoziationen. 

In den erforschten Publikationen reflektiert Lenka Reinerovä alle ihre Lebensetappen, 

die sie in Prag verbracht hat, und je nach dem Ausmaß der Bedeutung der einzelnen 

Ereignisse für ihr Leben widmet sie ihnen entsprechende Aufmerksamkeit. Sie verweilt bei 

den entscheidenden Momenten, die ihr Leben grundsätzlich beeinflusst haben, und bearbeitet 

wiederholt Themen, die sie tief emotionell berühren. Die Erzählerin, die die Autorin 

verkörpert, kehrt mehrmals zu ihrer Kindheit, die sie in Karolinenthal verlebt hat, und den 

Studienjahren auf dem Stephans-Gymnasium zurück. Die folgenden Vorkriegsjahre 

dokumentiert sie ebenso ausführlich und trotz der steigenden Gefahr des benachbarten 

Deutschlands schildert sie diese Epoche positiv als eine aufregende Lebensetappe. Sie nimmt 

zwar die Verschlechterung der politischen Situation und den sich verbreitenden Einfluss der 

faschistischen Ideologie wahr, aber sie freut sich über den ersten gewonnenen journalistischen 

Posten und geht in vielseitiger Tätigkeit auf. Das Prag dieser Zeit wird als eine multikulturelle 

Metropole beschrieben, die durch die Symbiose der Tschechen, Deutschen und Juden geprägt 

ist. Die Erzählerin bewundert das mannigfaltige Künstlerleben, dessen Vielfalt die 

Anwesenheit der deutschen Emigranten erhöht hat. Sie konzentriert sich besonders auf die 

damaligen Prager Theaterbühnen und die antifaschistisch orientierten Veranstaltungen. In 
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etlichen Werken macht sie auch auf ihre Rolle in der Übergabe der Dokumente der 

Runciman-Mission aufmerksam. Durch Zufall ist sie in wichtige historische Begebenheiten 

verwickelt worden. 

Obwohl sie den Zweiten Weltkrieg im Exil verbringt, kommentiert sie später das 

Geschehen in Prag während der nationalsozialistischen Okkupation. Der Gedanke an Prag 

verlässt sie nie. Die erwünschte Rückkehr nach Prag zeigt sich auch in Gefühlen anderer 

Exulanten, deshalb kommt das Motiv Prags auch in Passagen, die thematisch das Exil 

bearbeiten, vor. 

Die Freude am Wiedersehen ihrer Heimatstadt ist verbittert durch die Trauer über das 

Schicksal der Verwandten, für die die nationalsozialistische Hegemonie fatale Folgen hatte. 

Sie stellt mit Erleichterung fest, dass die architektonischen Schönheiten Prags von den 

Kriegswirren verschont blieben. Sie staunt aber darüber, dass die Stadt drei Jahre nach dem 

Kriegsende keine Merkmale der Qual ihrer Bewohner, die hier stattgefunden hat, aufzeigt. 

Ein anderes Erlebnis, das sich in vielen Werken widerspiegelt, fällt in die Ära der 

stalinistischen Säuberungen in den 50er Jahren. Sie verurteilt die vergangenen Schauprozesse 

und Verhaftungen, die sie selbst betroffen haben. In den Erinnerungen kehrt sie wiederholt in 

die Zeit ihrer Inhaftierung zurück und versucht sich mit dem Unrecht auseinanderzusetzen, 

das ihr angetan wurde. 

Den Eintritt der verbrüderten Sowjetarmee im August 1968 in Prag sieht sie als ein 

anderes signifikantes historisches Ereignis an, das ihr zukünftiges Leben beeinflusst hat. Sie 

äußert den Schock und das vollkommene Unverständnis über den Einmarsch fremder 

Soldaten in Prag und schildert den Widerstand der Prager Bevölkerung und die kämpferische 

Atmosphäre, die die Stadt beherrscht hat. 

Die folgende Normalisierungsperiode thematisiert sie meistens nur durch Verarbeitung 

des Alltags der Prager. Sie entwirft Bilder der Wartenden auf Mangelware, langwierige 

Prozeduren beim Erwerb der Ausreiserlaubnisse und die unerschöpfliche Begier nach 

Informationen. 

Ein wesentlicher Teil der Prosa ist den 90er Jahren und der Gegenwart gewidmet. In 

diesem aktuellsten Zeitraum neigt die Erzählerin zum Vergleich des Prags der Vorkriegszeit 

mit dem heutigen Stadtbild. Das Motiv der Rückkehr an die Orte, die mit ihrer Jugend 

verbunden sind, scheint sowohl ein natürlicher Ausgang als auch die Vollendung der 

mehrjährigen Prager Erfahrung zu sein. 
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Die Erzählerin vergewissert sich vom guten technischen Zustand der Gebäude, an die 

sie ein Gefühlsband fesselt. Einige der modernen Änderungen kritisiert sie jedoch. Sie 

wundert sich über die Menschenmassen, die durch die Melantrichgasse strömen und über die 

Reihen der Besucher auf dem Jüdischen Friedhof. Die Orte, die in den 30er Jahren leer waren, 

locken jetzt Touristen aller Nationalitäten an. Sie bemerkt, dass die früher etablierten 

Geschäfte aus dem Zentrum verschwunden sind und dass das Herz Prags mit Souvenirläden 

und Glasartikel überschwemmt ist. Auf der Ware zeigt sich vielfach das Antlitz Franz Kafkas, 

der in der letzten Zeit zu einem beliebten Kaufartikel und Symbol Prags geworden ist. 

In den letzten Büchern enthüllt Lenka Reinerovä auch die Schattenseiten Prags. Es quält 

sie die wiederholte Entwendung der Kopfplastik von E. E. Kisch auf dem Friedhof oder die 

hohe Zahl der jugendlichen Delinquenten im Ruzynegefangnis. Die Tatsache, dass man in der 

unmittelbaren Nähe des jüdischen Friedhofs spöttische Rabbinerpuppen verkauft, versetzt sie 

in Schrecken. Sie macht sich auch Gedanken über die Position der Minderheiten in der 

tschechischen Gesellschaft. 

Das Bild Prags in den analysierten Prosatexten lässt sich neben der chronologischen 

Eingliederung unter dem Standpunkt der thematischen Bereiche der Sozialbeziehungen der 

Erzählerin einordnen. Die einzelnen Prager Adressen verbinden sich mit verschiedenen 

Strukturen des Sozialnetzes der Erzählerin. Die familiären Bande bringen sie wiederholt in 

Karolinenthal, wo sie ihre Kindheit und frühe Jugend verlebt hat. Sie erwähnt am häufigsten 

die jüngere Schwester Alice und ihre Mutter, offensichtlich ist sie mit diesen zwei Frauen am 

stärksten verbunden. Die Schicksale anderer Familienmitglieder nehmen im Text nur eine 

Randposition ein. Die Erinnerungen an die Kindheit und Jugend im Familienkreis werden 

stets mit einem Kommentar über das tragische Ende abgeschlossen, das elf Mitglieder dieser 

Prager Familie im Konzentrationslager erwartet hat. Sie erinnert sich an das letzte Treffen mit 

der Mutter und der Schwester auf dem Prager Masarykbahnhof, die Besuche des Cafés 

Louvre mit der Mutter oder die gemeinsamen Spaziergänge mit der Schwester; Prag haben sie 

in den „Weg der absoluten Verzweiflung" und den „ Weg des absoluten Glücks" aufgeteilt. 

Die Untermiete der Mansarde in der Melantrichgasse und der Umzug ins Zentrum von 

Prag haben die Erzählerin zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den Eltern geführt. In 

den 30er Jahren nach dem Antritt ihres Postens in die Zeitungsredaktion erweitert sich der 

Kreis ihrer Bekannten um Prager Literaten und deutsche Emigranten. Sie knüpft bedeutende 

Freundschaften an, von denen die meisten das ganze Leben überdauern. In diesem 

Zeitabschnitt dominieren die Melantrichgasse, die Redaktion der „Arbeiter-Illustrierte-
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Zeitung" und einige Cafehäuser, zum Beispiel das Metro. Der Handlungsstrang, der auf den 

Familienbanden beruht, wird im Jahre 1938 unterbrochen. Nach der Rückkehr entwickelt sich 

aber eine neue Linie, die das Familienleben mit dem Ehemann und der Tochter prägt. Die 

reifste Lebensperiode verbringt sie in der Wohnung in Prag-Kosire, wo sie nach dem Tod 

ihres Gatten allein wohnt. Der Rest der Familie (ihre Tochter und ihre Enkelin) lebt in 

London. 

Der auffälligste unter den Prager Freunden ist Egon Erwin Kisch, der in der Mehrzahl 

der Werke auftritt. Er teilt mit der Erzählerin die Prager Herkunft, ähnliche Lebenswege und 

die Liebe zur Heimatstadt. Die Freundschaft mit dem Nachbarn aus der Melantrichgasse, mit 

der dieser Literat unzertrennlich verbunden ist, geht in eine Art Vater-Tochter-Beziehung 

über. Sie wendet sich in ihren Vorstellungen mit der Bitte um Rat auch noch an ihn nach 

seinem Tod. 

Außer Kisch erscheinen im Werk reichlich viele der Jugendfreunde aus Prag, die im 

Krieg gestorben sind, zum Beispiel der Freund Friedl oder die Brüder Stricker. Daneben 

tauchen auch Persönlichkeiten wie Adolf Hoffmeister und Franz Carl Weiskopf auf, deren 

Prager Herkunft die Erzählerin ständig hervorhebt. Das literarische Schaffen von Lenka 

Reinerovä ist auch von der Persönlichkeit Franz Kafkas durchdrungen, auf dessen 

literarisches Werk und seinen Zusammenhang mit Prag die Erzählerin hinweist. Mittels ihrer 

Bücher setzt sie sich für größere Beachtung der weniger bekannten Autoren der Prager 

deutschen Literatur ein. Unter vielen anderen Schriftstellern nennt sie Rudolf Fuchs, Ludwig 

Winder oder Louis Fürnberg. Neben den gebürtigen Pragern widmet sie also ebenso 

Aufmerksamkeit den Schriftstellern, die mit Prag auf andere Weise verbunden sind. 

Die Erzählerin erlebt in Prag den Aufstieg und Niedergang ihrer beruflichen Karriere. 

Der Wechsel der politischen Regime beeinflusst in gewissem Maße auch ihre 

Arbeitsmöglichkeiten. Sie beginnt als Schreibkraft im Papierbetrieb, nachfolgend wird sie in 

der Redaktion der „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung" engagiert. Mit der faschistischen 

Machtergreifung muss sie diesen Posten und Prag verlassen. Eine neue journalistische 

Position erwirbt sie als vertretende Chefredakteurin bzw. spätere Chefredakteurin der 

Zeitschrift „Im Herzen Europas". Nach der Ausweisung aus der Kommunistischen Partei darf 

sie nicht mehr publizieren und ernährt sich durch Übersetzungsarbeiten und Dolmetschen. Die 

Samtene Revolution im Jahre 1989 erreicht sie in dem Rentneralter, in der Zeit, in der sie sich 

schon völlig mit dem Schreiben der Bücher beschäftigt. 
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Die Entwicklung der Einstellung Lenka Reinerovás zu den linken Idealen spiegelt sich 

auch in der Beschreibung Prags. Ihre sich wandelnde Ansicht über den Aufbau des 

Sozialismus offenbart sich im Vergleich des Rückkehrmomentes in dem früheren Werk 

Grenze geschlossen aus dem Jahre 1962 mit der Schilderung des identischen Augenblicks in 

der späteren Erzählung Zu Hause in Prag - manchmal auch anderswo, die vierzig Jahre 

danach herausgegeben wurde. 

Bei dem Wiedersehen mit Prag erwähnt die Erzählerin in beiden Texten die gleichen 

Prager Orte, aber sie fügt in die Beschreibung in der älteren Version Details ein, die von einer 

positiven Neigung zur kommunistischen Zeitperiode zeugen. Die Ernüchterung aus der 

Neigung zu der Sowjetunion formuliert die Erzählerin in der scharfen Kritik der 

Unterdrückung des Prager Frühlings. 

Wie schon erwähnt, bekennt sich die Erzählerin in ihrem ganzen Werk stolz zu ihrer 

Prager Herkunft und erinnert den Leser ständig daran. Prag bedeutet für sie das Zuhause, den 

Ort, wo sie sich zu Hause fühlt. Es stellt eine Stadt dar, in der sie sich perfekt auskennt und in 

die sie gehört. Die Gefühlsbindung, die sie an Prag fesselt, ist in der hohen Frequenz der 

Wortwendung „mein Prag" erkennbar, besonders durch die Verwendung des 

Possessivpronomens „ mein ". 

Sie nimmt die Prager Herkunft auch auf die Auslandreise mit sich und erklärt, dass sie 

die Welt mit Prager Augen wahrnimmt. Sie vergleicht immer wieder die Prager Verhältnisse 

mit dem Ausland. Prag bildet eine untrennbare Einheit mit ihrer Identität. Diese 

Verschmelzung des Heimatorts und ihrer Persönlichkeit führt aber nicht zu einer Entstehung 

eines Doppelgängers Prags, so wie ihn Meyrink schildert. 

Prag wird nicht als eine Königin oder Göttin stilisiert, die Stadt bekommt auch keine 

dämonischen Züge. Sie schreibt ihr in den geschilderten Ereignissen menschliche 

Eigenschaften zu und die Fähigkeit der menschlichen Empfindung, wodurch sie den Status 

der unbelebten Stadt zu einem lebendigen Wesen erhöht. 

Prag regt ihre Vorstellungskraft an. Es inspiriert sie zum Träumen, dem sie sich hier 

regelmäßig ergibt. Sie flieht in ihre Vorstellungen vor der Tatsache, dass alle ihre Bekannten 

schon tot sind. In dem Buch Das Traumcafé einer Pragerin konstruiert sie in ihren Gedanken 

ein fiktives Café, zu dessen Gästen die engsten Freunde und bedeutende gebürtige Prager 

gehören und das einen Gegenpol zum real existierenden Prag darstellt. In den erfundenen 

Gesprächen plaudert sie mit ihren Bekannten und außerhalb des Cafés debattiert sie in 
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erdichteten Dialogen mit ihrem steten Begleiter E. E. Kisch, dessen Stimme in ihrem Kopf 

wiederholt erklingt. 

Als ein anderes Produkt ihrer Imagination wirkt das durchsichtige Wesen, das in der 

Prosa Närrisches Prag auftritt. Das ätherische Geschöpf begleitet die Erzählerin in den letzten 

Jahren und taucht nicht nur in Prag auf. Sie gelangt bei der Interpretation seiner Existenz zu 

keinem klarem Entschluss, das Wesen symbolisiert entweder das Nebeneinander der drei 

Kulturen in dem Vorkriegsprag oder die Untrennbarkeit, die zwischen den drei Zeiten, 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, herrscht. 

Zu den beliebtesten Prager Orten der Erzählerin gehören der Hradschin und die 

Altstadt, was sich mit den Vorlieben anderen Autoren deckt. Dem Hradschin, der über der 

Moldau emporragt, schreibt sie ein Maß der Erhabenheit und der Majestät zu. Prag wird 

meistens von „oben" betrachtet, entweder bietet sich der Ausblick aus einem Fenster oder von 

einer Brücke, eventuell auch der Panoramablick von der Prager Burg. Die Altstadt lockt sie 

mit ihrer Mystik, den engen Gassen und dem Zauber längst vergangener Zeiten. Sie misst ihr 

aber keine Charakteristik eines Labyrinthes bei und dank ihrer vollkommenen Vertrautheit 

mit der Stadt irrt sie hier nicht, im Gegensatz zu den Protagonisten in Werken anderer 

Autoren mit Prager Thematik, verloren herum. Eine persönliche Bedeutung hat für sie, wie 

bereits erwähnt, die Melantrichgasse, das Stadtviertel Karolinenthal, ihr Geburtshaus und die 

Bauten, in denen sich die Redaktionen der „Arbeiter-Illustrierter- Zeitung" und „Im Herzen 

Europas" befanden. In den Werken der 90er Jahre erwähnt sie oft ihre Wohnung in Prag -

Košíře. 

Lenka Reinerová skizziert das Bild Prags mittels des Motivs eines Spazierganges und 

Treffens. Die Erzählerin begibt sich mehrmals auf die Prager Straßen in allen Zeitebenen und 

teilt dem Leser mit, was ihre Augen zu sehen bekommen. Die dynamischen Stellen wechseln 

mit den statischen ab. Die Wahrnehmung des Unterschieds zwischen dem Zentrum und der 

Peripherie wird nur im Vergleich der Lage des Geburtshauses in der Vorstadt und der 

Wohnung im Herzen Prags in der Melantrichgasse angedeutet. Das Zentrum Prags gleicht 

dem Ort mit Geschichte und Gedächtnis, Karolinenthal ist bedeutend wegen ihrer 

persönlichen Geschichte. 

Ihre Aufmerksamkeit gilt auch den Prager Kaffeehäusern. Die Erzählerin erinnert an die 

berühmte Prager Kaffeehäusertradition und deren gesellschaftliche Bedeutung vor dem Krieg. 

Sie belegt dies mit eigenen persönlichen Erlebnissen: E. E. Kisch traf sie im Metro, mit der 
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Mutter besuchte sie das Louvre, mit Weiskopf setzte sie sich an den Kaffeehaustisch in einem 

unbenannten Café auf dem Wenzelsplatz. Sie berichtet, dass Jaroslav Seifert ins Nationalcafé 

zu gehen pflegte, Kisch war Stammgast in dem Nachtlokal Montmartre und im 

Zusammenhang mit Kafka erwähnt sie das Café Arco. Sie selbst geht mit Vergnügen ins 

Slavia und genießt dort die Aussicht auf den Hradschin. 

Die jüdische Herkunft von Lenka Reinerová zeigt sich auch im Bild Prags. Die 

Angehörigkeit zu dieser Minorität führt die Erzählerin auf die Prager jüdischen Friedhöfe, wo 

sie viel über die jüdischen Sitten und Bräuche erfährt. Die Judenverfolgung während des 

Zweiten Weltkriegs spürt sie an dem tragischen Schicksal der Mitglieder der eigenen Familie 

und dem fast totalen Verschwinden der jüdischen Bevölkerung Prags. 

Die Autorin stimmt der Ansicht zu, die Prag als eine von Legenden umwobene Stadt 

präsentiert. Am meisten zitiert sie die Sage über Rabbi Low und den Golem. Kurz lässt sie 

den Leser auch die Prager Geschichte über den Sonderling Robert Guttmann erfahren. Dieser 

Konzeption über die unverwechselbare Eigenart der Prager Umgebung entsprechen auch die 

Serien der absurden Ereignisse, die die Erzählerin an ihrem Geburtsort registriert. Bei der 

Erklärung der Ursache dieser Prager „Verrücktheit" beruft sie sich auf die Tatsache, dass 

Franz Kafka in Prag geboren wurde. 

Lenka Reinerová verwendet in der Verarbeitung des Bilds Prags einen Stil, der sich 

einer literarischen Reportage nähert, womit sie E. E. Kisch folgt. Sie beachtet Details und 

scheinbar bedeutungslose Kleinigkeiten, führt breitere Zusammenhänge oder historische 

Hintergründe der geschilderten Objekte an, was die Informativität des Textes erhöht. Sie hebt 

bei der Beschreibung anderer Personen markante Züge ihres Äußeren hervor und erläutert 

ihre berufliche Laufbahn und ihr persönliches Leben. Sie reiht in den Text die genaue Lage 

der erwähnten Bauten ein und unterstützt dadurch die Glaubwürdigkeit ihrer Erlebnisse. Sie 

fällt interessante Urteile und berät den Leser, wohin er seine Aufmerksamkeit lenken soll. Die 

Beschreibung spickt sie mit unglaublichen und humorvollen Episoden, die die Erzählung bunt 

machen. Die Erinnerungen an die dramatischen Begebenheiten klingen aufgrund des 

Zeitabstandes, in dem das Werk verfasst wurde, versöhnlich aus. In dem jüngsten Werk kehrt 

sie nicht mehr zu der sowjetischen Okkupation oder zu ihrer Inhaftierung in den 50er Jahren 

zurück, sie konzentriert sich eher auf die Beschreibung des Lebens des durchschnittlichen 

Prager Bürgers. Die einzige Ausnahme, die die schmerzvolle Wunde wieder öffnet, bildet 

jede Erinnerung an den vorzeitigen Verlust der Mutter und der jüngeren Schwester. 
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Auf die Prager Herkunft der Autorin weist auch das sogenannte Prager Deutsch hin, das 

die Autorin benutzt. Der Text enthält einige tschechische Ausdrücke und die 

Selbstverständlichkeit, mit der die tschechischen Wörter, wie zum Beispiel Egonek, 

Schkubanken, blbá, Melantriška, in der Prosa vorkommen, sagt viel über die sprachliche 

Gleichwertigkeit beider Sprachen im Vorkriegsprag aus. 

In der Schilderung bestimmter Prager Szenen, denen sich die Erzählerin widmet, wählt 

Lenka Reinerová eine bildliche Sprache, die reich an Metaphern ist. Sie betont besonders die 

Verbildlichung des Farbenspektrums, zieht ungewöhnliche Vergleiche und personifiziert die 

beschriebenen Objekte. Sie lässt den momentanen Eindruck auf alle Sinne wirken. Die 

visuelle Perzeption ist am stärksten, jedoch werden in den emotionell gefärbten Passagen auch 

die restlichen Sinne angesprochen. 

Die größte Würdigung erweist Lenka Reinerová ihrer Heimatstadt in ihrem vorletzten 

Buch Närrisches Prag. Die Erzählerin, deren Loyalität zu Prag das ganze Leben überdauert, 

ist sich dessen bewusst, dass ihre Wahrnehmung Prags sehr subjektiv ist und nicht ganz der 

Wirklichkeit entspricht. Sie enthüllt in ihrem Bekenntnis die Urquelle ihrer intimen 

Beziehung. Prag ist ihr lebenslanger Begleiter und ihre unerschütterliche Sicherheit, die 

Mutter, die sie so jäh verloren hat. 

Das Werk von Lenka Reinerová hat sich im Sommer 2008 durch ihren Tod geschlossen, 

jetzt wartet es auf komplexe Bearbeitung. Diese - der Darstellung Prags gewidmete -

Diplomarbeit mag als kleiner Teilbeitrag zu weiteren Forschungen über ihren literarischen 

Nachlass dienen. 
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