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0. Úvod 

Přelom 19. a 20. století s sebou přinesl řadu změn, které silně otřásly 

dosavadními jistotami. Zklamání z nedostatečného rozumového poznání 

přivádí společnost, zejména pak umělce, k opětovnému zájmu o mystiku a 

romantické ideály, o tajemství a intuici. Konec století se vyznačuje pocitem 

krize a obavami z budoucnosti projevujícími se náladami vyvolanými únavou 

ze života a pesimismem. Se společensko-historickým vývojem plně 

koresponduje i literární tvorba té doby. Dochází až k překotnému střídání 

uměleckých směrů (symbolismus, impresionismus, expresionismus), umění se 

osvobozuje od společensky závazné funkce a závažných úkolů a přivlastňuje 

si právo na svébytnost, originální formu i myšlenkový obsah. 

V té době vznikl jedinečný fenomén pražské německy psané literatury, 

jejíž autoři, mezi které patřili Franz Kafka, Gustav Meyrink, Franz Werfel, 

Paul Leppin, Rainer Maria Rilke ad., významně obohatili literární tradici. 

Tvorba německých pražských autorů vychází ze střetu různých tradičních 

hodnot, z napjaté koexistence tří odlišných kultur - české, německé a 

židovské. Národnostní, kulturní i názorová odlišnost se pro mnoho literátů 

staly bohatým inspiračním zdrojem. Výrazným podnětem bylo právě prostředí 

Prahy, ze kterého vzešli. Praha přestala být pouhou kulisou příběhů a stala se 

aktivní spolutvůrkyní děje. Výše zmínění autoři se jí nechali natolik okouzlit, 

že zůstali jejími zajatci po celý život, ať už byl jejich skutečný vztah k tomuto 

městu jakýkoli a ať žili kdekoli. Praha se tak díky své bohaté minulosti i 

podnětné přítomnosti stala nevyčerpatelným zdrojem inspirace a poskytovala 

dostatek prostoru a možností pro tvůrčí fantazii a originální přístup. 

A právě výsledky této zajímavé syntézy německo-židovsko-české kulturní 

a historické tradice budeme sledovat ve vybraných dílech Gustava 

Meyrinka, Franze Kafky a Paula Leppina. Pro ilustraci dané problematiky 
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jsem zvolila díla, která k prostoru Prahy přímo odkazují. Meyrink se ve svém 

románu Golem nechal inspirovat starou pražskou židovskou legendou 

o Golemovi a zvláštní atmosférou pražského ghetta. Kafkův Proces je 

nazýván „pražským", a i když je místo děje záměrně anonymní, obraz Prahy 

z jednotlivých náznaků zřetelně vystupuje. Paul Leppin se k Praze hlásí už 

v podtitulu svého románu Severínova cesta do temnot, charakterizoval jej 

totiž jako Pražský strašidelný román. 

Položíme si otázku, nakolik byli právě tito autoři ovlivněni společensko -

historickým kontextem své doby a jakým způsobem se tato skutečnost v jejich 

tvorbě projevila. 

Naším stěžejním úkolem bude sledovat ve vybraných dílech zvláštní, 

tajemnou atmosféru Prahy a zejména prostředky, jimiž je této nevšednosti a 

tajuplnosti dosaženo. Pokusíme se odpovědět na otázku, proč právě Praha 

měla tak velký vliv na fantazii celé řady autorů a jaké stopy v jejich literární 

tvorbě zanechala. 

Budeme se snažit odhalit inspirační zdroje pražské německé literatury a 

odůvodnit její existenci. Zároveň nelze opomenout trvalou aktuálnost a vliv 

pražské německy psané literatury na pokračující zdejší literární vývoj. 

První a druhá kapitola práce jsou pojaty jako malá sonda do historie. Ve 

stručnosti se seznámíme s historií města od jeho počátků do doby rudolfínské. 
v • 

V této souvislosti nelze opomenout Židovské Město, jehož existence a 

historie jsou pro naše téma v určitém ohledu směrodatné. Základní poznatky 

o historii Prahy a Židovského Města pomáhají vytvořit jasnější obraz pozadí, 

z něhož později námi vybraní literáti čerpali. 

Kapitola Legenda Prahy je pokusem vysvětlit a ozřejmit vznik 

tzv. pražského mýtu od jeho počátků po dobu rudolfínskou. Tento mýtus se 

samozřejmě vyvíjel dále, pro potřeby naší práce jsou však nutné první tři 

etapy vývoje této legendy, a to legenda Prahy přemyslovské, mýtus 
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vyšehradský a legenda Prahy rudolfínské. Právě je lze považovat za 

významné stavební kameny při budování mýtu tajemné, kouzlem opředené 

Prahy. 

V další kapitole nazvané Fantaskno v umění a literární fantastika se 

zamyslíme nad rolí fantastiky v umění vůbec a v oblasti literární zvlášť. 

Vymezíme rozdíl mezi umělecky ztvárněným fantasknem a tajemnem a tyto 

poznatky poté využijeme při hledání obrazu fantastické Prahy v kontextu 

české literatury (podkapitola Fantastická Praha v české literatuře). 

V kapitole Pražští Němci a jejich literatura na předělu století se 

zaměříme pouze na oblast pražské německy psané literatury se židovskými 

prvky. Upozorníme na specifičnost této tvorby a pokusíme se najít její kořeny 

a formulovat důvody její odlišnosti. 

V dalších kapitolách se již budeme zabývat jednotlivými autory a jejich 

vybranými díly. Pro lepší přehlednost budeme u všech dodržovat přibližně 

stejné formální členění kapitol. 

V kapitole o Gustavu Meyrinkovi se seznámíme s jeho životními a 

uměleckými osudy a s jeho osobním vztahem k Praze. Tajemnou atmosféru 

Prahy budeme hledat a analyzovat v románu Golem. Pozornost zaměříme 

zejména na projevy specifické pražské atmosféry a na formální prostředky, 

jimiž jí bylo dosaženo. 

Dále se budeme zabývat životem a dílem Franze Kafky, jeho vztahem 

k Praze a v jeho románu Proces budeme hledat obdobné prvky jako 

v Meyrinkově Golemovi. 

Paula Leppina si představíme prostřednictvím románu Severinova cesta 

do temnot. Opět se pokusíme najít a ukázat originalitu jeho pojetí a zobrazení 

pražského tajemna a záhadnosti. 

V závěrečné kapitole shrneme všechny získané informace a pokusíme se 

vytvořit si ucelenou představu o atmosféře města v Kafkově, Meyrinkově a 
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Leppinově podání. Na základě srovnání jejich jedinečných přístupů se 

pokusíme vymezit jejich přínos pro další literární vývoj a stanovit jejich místo 

ve vývojovém kontextu naší literatury. 
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1. Z historie Prahy 

Mezi lety 870 - 890 založil kníže Bořivoj na dosud neosídleném ostrohu 

nad řekou Vltavou hradiště zvané Praha a přenesl sem z Levého Hradce své 

knížecí sídlo. Začátkem 10. století tu vzniklo jednoduché opevnění a na 

protilehlém vltavském břehu vyrostlo nové hradiště, Vyšehrad. Od konce 

11. století se těžiště osídlení začalo přesouvat na pravý vltavský břeh. Kolem 

roku 1230 na popud krále Václava I. bylo pravobřežní osídlení obehnáno 

hradbami. Původně se tato lokalita nazývala Pražské Město, po roce 1348 

Staré Město pražské. Vývoj města ve 14. století byl určován rozhodnutím 

Karla IV. vytvořit z Prahy reprezentativní sídlo Lucemburků. Praha se tak 

postupně zařadila mezi velká a vyspělá evropská města té doby, stala se 

kulturním a intelektuálním centrem celoevropského významu. Po Karlově 

smrti se sláva i prosperita města začaly vytrácet. Všeobecný úpadek jako 

důsledek husitských válek zasáhl i Prahu a přerušil její slibný rozkvět. 

Vletech 1583 - 1612, kdy se v Praze trvale usídlil císař Rudolf II., opět 

stoupl věhlas Prahy jako významného kosmopolitního kulturního a 

vzdělanostního centra. Stopy rudolfínské doby dodnes na tváři města 

nacházíme. 

„V českých i světových dějinách vědy i umění se stal pojem »rudolfínské 

Prahy« uznávaným termínem. Barvitost a pitoresknost doby, fakta i tajemství 

tehdejšího světa, legendy o Faustovi i Golemovi, pražské pobyty slavných 

malířů, umělců, astrologů i alchymistů, to vše ve spojení s melancholickým a 

uměním posedlým císařem tvoří dodnes vděčnou kulisu Prahy jako města 

fantazie a tajemství. " 1 

Po porážce protihabsburského povstání v roce 1620 bylo město 

vydrancováno. Praha přestala být rezidencí a stala se jedním z provinčních 

' Rybář, c .: Židovská Praha. TV Spektrum, 1991, s. 56. 
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měst habsburské říše. Během 301eté války pak utrpěla obrovské hmotné škody 

a výrazně poklesla i její společenská a politická úroveň. 

2. Židovské Město 

Zcela mimořádné místo v židovské tradici zaujímala vedle Jeruzaléma 

Praha. Podle pověstí přišli Židé do Prahy hned po zboření jeruzalémského 

chrámu. Ghetto zde piý existovalo už před příchodem Slovanů. Podle 

historických pramenů bylo Židům povoleno se v Praze usadit v 10. století 

odměnou za poskytnutí pomoci knížeti v jeho boji proti pohanům. Židé 

přicházeli do Čech jako kupci a hledali tu ochranu před pronásledováním a 

pogromy. Do 13. století pravděpodobně sídlili na obou vltavských březích, ale 

Předpokládá se, že po křižáckém masakru roku 1096 se zbytek pražských 
v 

Židů, kteří přežili, stáhl do jediné osady v prostoru Starého Města. Na malé 

Ploše tu vyrůstalo a utvářelo se společenství, které dalo základ pozdějším 

pověstem a legendám směřujícím do prostředí mystického a tajemného 

iracionálna. 

Obyvatelé židovské obce se postupně ocitli v izolaci vnitřní i vnější. Právě 

z této separace se zrodila světová proslulost pražského ghetta, která dosáhla 

vrcholu za panování Rudolfa II. (1576 - 1611). Tehdy se pražské ghetto 

rozrostlo a útočiště zde nalezli i židovští vyhnanci z jiných zemí. 

V důsledku nábožensko - společenské diskriminace a nucené izolace Židé 

nikdy nesplynuli se svým okolím a vytvořili jakési město uvnitř města, ghetto 

oddělené od okolního města branami, které poskytovaly „ochranu" 

obyvatelstvu na obou stranách. 
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Osvícenské reformy Josefa II. (1780 - 90) zasáhly i do života a správy 

ghetta a stály na počátku emancipačního procesu Židů. Toleranční patent 

z roku 1781 však ještě zdaleka neznamenal zrovnoprávnění Židů a jejich 

náboženství s katolictvím, nadále zůstávali jen trpěnou menšinou 

manipulovanou diskriminačními nařízeními a opatřeními. Plné 

zrovnoprávnění Židů přinesl teprve rok 1848. Židovské Město bylo roku 1850 

oficiálně připojeno k Praze a na počest Josefa II. bylo pojmenováno Josefov. 

Majetnější jedinci se však odsud postupně stěhovali a ghetto se stalo 

útočištěm životních ztroskotanců, skrývajících se zločinců, podvodníků a 

prostitutek, bez ohledu na jejich etnickou a náboženskou příslušnost, místem 

morální i fyzické bídy. 

Pražské židovské ghetto existovalo až do roku 1896, kdy se začalo -

zejména z důvodů znepokojivých sociálních, zdravotních a hygienických 

podmínek - s jeho asanací. Během několika let postupně zanikla celá čtvrť. 

Z bývalého ghetta se zachovalo pouze pět synagóg, dále radnice a Starý 

židovský hřbitov. 

3. Legenda P r a h y a její vznik 

Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z pojednání o vzniku pražské 

legendy od významného literárního vědce a historika Karla Krejčího (1904 -

1979), jak je prezentuje ve své knize Praha legend a skutečnosti.2 

Abychom mohli v literatuře lépe pochopit její četné inspirace Prahou, 

musíme se nejdříve zabývat vznikem tzv. „pražského mýtu" vůbec. Mýtus, 

Pověst či legenda o určitém místě nebo městě vznikaly dlouhodobou integrací 

2 Krejčí, K.: Praha Legend a skuteCnosti. Panorama, Praha 1981. 
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rozmanitých příběhů a vyprávění. Postupem času získaly ustálenou podobu a 

staly se tak pro laiky i odborníky velmi přitažlivým a bohatým zdrojem 

nadpřirozených a tajemných prvků, dodávajících určitému místu působivou 

atmosféru. 

Nejinak tomu bylo i s Prahou. Pro účel této práce zcela postačí, 

vymezíme-li - spolu s K. Krejčím - první tři vývojové etapy pražské legendy, 

a to vznik legendy Prahy přemyslovské, vyšehradského mýtu a legendy Prahy 

rudolfínské. Jako spojovací článek mezi první a druhou etapou legendy 

můžeme chápat přemyslovský rod. 

Podle Karla Krejčího lze význam slova „legenda" chápat několika 

možnými způsoby. Legendu můžeme vykládat jako hagiografii světce nebo 

duchovně významné osoby, který se postupem času stává vzorem hodným 

následování. Doslovný překlad nám odhalí návodný obsah tohoto pojmu. 

Latinsky totiž legenda znamená „to, co se má čisti", co „stojí za čtení". Z toho 

plyne, že legenda bezesporu měla hluboký formativní a výchovný charakter. 

V širším slova smyslu lze legendu chápat jako částečně uměle a částečně 

přirozeně vytvořený slovesný útvar, v němž se prolínají dnes již od sebe 

neoddělitelné reálné a fabulační prvky. Svou snahou dodat určitému místu, 

určité osobě či události dramatickou a sugestivní působivost se legendy 

tohoto typu postupně přesouvají do oblasti literatury. 

Rozkvět zájmu o legendy a pověsti zaznamenáváme v první polovině 

19. století - v období romantismu, kdy právě tyto žánry byly chápány jako 

nejdostupnější autentický materiál, jako svědkové národní paměti a doklad 

starobylosti národa a jeho dávné vysoké kultury. Pověsti tak vlivem 

romantického úsilí přerůstají až do podoby národního mýtu. 

Legendu musíme chápat jako proces, na jehož počátku a vývoji se podílí 

jak paměť širšího společenství, tak paměť individuální. Právě tím, že se 

oprostí od vlivů individuální paměti, se legenda ustaluje, její podoba se 
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upevňuje a stává se sevřenější. Příběh týkající se kdysi živé a aktuální 

skutečnosti musí být nazírán až s odstupem času. Legendy a pověsti se tímto 

časovým posunem dostávají do konfliktu s historickou fakticitou 

popisovaných událostí, ale právě tento stav můžeme chápat i jako jednu 

z jejich možných a předpokládaných funkcí. Legendy totiž mohou s jistou 

dávkou dobré vůle působit jako alternativní výklad historických událostí a 

faktů. Legenda je věky utvářený, stále obměňovaný a nikdy nedokončený 

příběh, v němž se fantazie prolíná se skutečností. 

3.1 Legenda Prahy přemyslovské 

První dochovanou zmínku přemyslovské legendy nacházíme v Kosmově 

kronice, v tzv. „bájném vyprávění starců". Jako důkaz výjimečnosti 

a velkoleposti přemyslovského rodu vznikají pověsti legitimizující jeho moc a 

postavení. Počátek dynastické a státní tradice je zasazen do mýtické, časově 

neurčité doby Libušina proroctví a příchodu Přemysla Oráče na knížecí 

stolec. Oprávněnost vlády Přemyslovců je podepřena legendou o jejich 

předurčenosti k vládě, danou jim vyšší mocí prostřednictvím věštby. 

Symbolický původ moci se tak stává pramenem kultu přemyslovské dynastie, 

dokládá a zdůvodňuje opodstatněnost její autority a pravomocí. Legenda je 

současně oslavou velké národní minulosti a spolupůsobí i na současnou 

společensko - politickou situaci. Unikátní pozici této legendy významně 

upevnil a posílil Karel IV., který odkazoval zejména na demokratický způsob 

vzniku přemyslovského státu. Pověst byla nepřetržitě dotvářena a formována 

ústní tradicí, čímž se neustále obohacovala a rozšiřovala. Písemný záznam 

zní formálně učinil čtenářsky vděčnou a zejména pro svou přitažlivou 
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tematiku oblíbenou literaturu. Spolu s Karlem Krejčím3 můžeme tedy 

konstatovat, že legenda o založení české státnosti a jejím odvození z vůle 

vyšší moci je symbolem určujícím a utvářejícím dlouhou národní tradici i 

mentalitu národní společnosti. Snad nejznámější a stále čtenou zůstává 

podoba přemyslovské legendy v podání Aloise Jiráska (1851 - 1930).4 

_3. 2 Mvtus Vyšehradu 

Nejznámější legendou z vyšehradského cyklu je ta, která je obsažena 

v Libušině proroctví a hovoří o budoucí slávě a velikosti Prahy. Původně se 

sice místo vyřčení věštby neshodovalo se sugestivní monumentalitou 

vyšehradského prostoru, avšak všechny nejstarší české pověsti byly postupně 

převáděny do této lokality, a tak vzniká vyšehradský cyklus legend a pověstí. 

K oblíbeným postavám a příběhům patří vedle Přemysla a Libuše Bivoj, 

Horymír a jeho Šemík, v popředí zájmu pak dále stojí literárně a motivicky 

velmi bohaté téma dívčí války. 

Tyto pověsti ve své době působily jako věrohodná historická fakta, jako 

doklad slavné minulosti národa. V důsledku beletrizace jednotlivých motivů 

se postupně přeměňovaly v těžko uvěřitelné fantastické pohádky, složka 

informující o slávě dávných věků v nich byla potlačena ve prospěch fabulační 

Pestrosti. Obrozenecké vlastenecké hnutí pak povýšilo vyšehradský mýtus na 

mýtus symbolický, v němž výrazně dominovaly národně oslavné tendence. 

Nejen příběhy, ale i vyšehradská scenérie se staly autorsky i čtenářsky 

vděčným motivem. S ohlasy vyšehradských legend se setkáme v řadě děl 

4 Krejčí, K.: Praha legend a skutečnosti. Panorama, Praha 1981. 
Jirásek, A.: Staré povčsti české. Praha 1970. 
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literatury národní i v literaturách cizích, historická naléhavost v nich ustupuje 

ve prospěch poutavosti vyprávěných příběhů. 

Snad největším novodobým vyznavačem vyšehradského kultu byl Karel 

Hynek Mácha (1810 - 1836), který se kněmu vracel v průběhu celé své 

literární tvorby - v poezii, próze i dramatu. 

3. 3 Praha rudolfínská 

V návaznosti na předchozí kapitoly můžeme stejně jako Karel Krejčí5 

vymezit další vývojovou etapu pražské legendy. Jde o období vlády císaře 

Rudolfa II., kterému se podařilo v důsledku nadprůměrně senzitivního 

založení i postupující duševní choroby, deformující jeho osobnost, vytvořit 

magicky působící obraz fantastické Prahy. Praha jako město umělců, 

alchymistů, astrologů a šarlatánů se stala jedním z nej přitažlivějších míst 

lákajících svou záhadností a tajemnem. 

„ Celý tento podivný svět, odrážející ve zvláštních, někdy monumentálních, 

jindy bizarních formách, boj člověka s tajemstvím, tvořil svérázný celek, který 

Přesáhl rámec doby a vtiskl svůj nesmazatelný ráz městu i v jeho dalších 

osudech. Tkvěl v lidech své doby, v melancholickém králi, exaltovaných 

hvězdopravcích, blouznivých alchymistech, (...) tkvěl v obyvatelích ghetta, 

opovrhovaných a vražděných, kteří se z pozemské bídy utíkali do mystického 

světa kabaly. (...) A když pak osvícenství a další pokrok vědy rozptýlily 

tajemné pološero, přízrak tajemství bloudil dále městem, zachycoval se 

na domech a prostranstvích, vtěloval se v nové postavy, vysněné i literárně 

Přestylizované; přiváděl sem polofantastické bytosti, do nichž kolektivní 

KrejCí, K.: Praha legend a skutečnosti. Panorama, Praha 1981. 
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obraznost vtělila své představy boje člověk s neznámem, jako Fausta, Golema 

nebo Ahasvera. " 6 

Tehdejší lidé byli ve svých představách o světě naivní a raději dávali 

přednost iracionálním výkladům před rozumovými. Svěřovali své osudy do 

rukou jasnovidců, kouzelníků a „zázračných" léčitelů, aniž by jen slůvkem 

zapochybovali o jejich nadpřirozené moci. 

Fantastická legenda obestírající rudolfínskou Prahu zůstala nadále otevřená 

a nepřetržitě vstřebávala nové prvky z oblasti lidové tvořivosti i prvky 

z okruhu literatury a historie. To, že se tímto procesem stále více vzdalovala 

od historické skutečnosti směrem k čisté fantazii, jí nakonec jen přidalo na 

působivosti a životnosti. 

Ve zvláštní atmosféře rudolfínského města vznikaly pražské židovské 

Pověsti, které čerpaly z místních zvyklostí a obyčejů. Snad nej působivější je 

cyklus pověstí vzniklých kolem osoby rabína Löwa ben Becalel. 

Nejpopulárnější z nich je pověst o Golemovi a zázračné moci magie. 

Provázela Židovské Město a jeho obyvatele dlouhá staletí, Golem se stal 

vděčným námětem pro literární tvorbu i film a zůstal natrvalo pevně spjat s 

rudolfínskou Prahou. V židovských pověstech obecně je patrná jejich obranná 

tendence, neboť Židé pro svou výlučnost a nesnadný osud cítili potřebu být 

ochraňováni před neustálým ohrožením vyššími silami. 

Krejči, K.: Praha legend a skutečnosti, s. 126. 
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4. Fantaskno v umění a literární fantastika 

Estetický pojem „fantaskno" lze zjednodušeně vysvětlit jako výraz 

umělcovy fantazie v díle. Jde o citovou projekci jeho představ, o transformaci 

reálných podnětů do uměleckého díla. Zdrojem inspirace bývá sen, prolínání 

skutečnosti a snu, iluzivní chápání a metaforizace všedního. 

Fantaskní prvky se neobjevují jen v literatuře, ale i v ostatních druzích 

umění. Fantaskní obrazy se nesnaží zachytit a ukázat realitu v její opravdové 

podobě, nýbrž chtějí sdělit pocity a dojmy z reality, navodit určitou 

atmosféru. Evokace pocitů je vlastním smyslem díla, přičemž obsah ustupuje 

do pozadí. Oprostit se od obsahu je však možné jen do té míry, aby nebyla 

narušena sdělnost díla. Z pohledu umělce jde o pokus zachytit zkušenost 

smysly nevnímatelnou, ale přesto existující a osobně prožívanou. Adresátovi 

je nabízen pocit, umění však nemůže vyrůstat v izolaci, bez kontaktu 

s vnějším světem. Většina fantaskních autorů proto plánovaně opouští 

zpodobování reality a příběhy vypráví jako svou vnitřní vizi, jako výsledek 

snů a halucinací. 

Fantaskní umění se snaží zachytit jevy existující „pod povrchem věcí". 

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je iluzivní chápání okolního světa nebo 

magické pozměnění reality. Fantasknost je zdrojem nevšednosti a 

nekonvenčnosti, jež jsou částečně determinovány reálnou skutečností. Prostor 

fantaskna zároveň vytváří možnost pro únik z tíživé všednosti do snů, 

mystiky a naděje. 

Prameny fantaskna můžeme spatřovat v magickém a iluzivním chápání 

věcí a jevů, v introverzi umělce a metaforizaci reality. Fantazie je 

subjektivním počátkem tvůrčího procesu a fantaskno jeho objektivním 

výsledkem. Lze je vyložit také jako vnitřně viděný a často nepostižitelný 

výtvor ducha. Fantasknost obsahu i formy můžeme chápat jako výsledek 

18 



„posedlosti fantazie"7, umělecké dílo pak jako hledání v lidském nitru, jako 

snahu vyslovit pocit a myšlenku netradičním způsobem. Fantaskno je tedy 

vnějším projevem hluboké vnitřní potřeby vyjádřit se netradiční formou. 

Nespoutanost lidské fantazie stále posouvá hranice formálního uměleckého 

vyjádření směrem k budoucnosti, do neznáma.8 

4.1 Literární fantastika 

Literární fantastika je jednou z forem fikce, která narušuje obecně platné 

zákonitosti reality - časové, prostorové i kauzální.9 Je výrazem individuální 

fantazie v literatuře. Do oblasti fantastické literatury patří díla, která zobrazují 

skutečnost prostřednictvím smyšlených jevů, neodpovídajících obecně 

Platnému pohledu na svět, překračujících sféru nám známé reality. 

Prvky fantastiky se objevují už ve starověké a středověké literatuře. V té 

době byly však hodnoceny jako projevy chorobné obrazotvornosti. Kořeny 

fantastické literatury je možné hledat ve folklorní tvorbě, v mýtech a 

Pohádkách, v nichž se ruší hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným světem. 

Žánr literární fantastiky se ustálil na přelomu 18. a 19. století, jeho klasikem 

se stal představitel německého pozdního romantismu E. T. A. Hoffmann 

0776-1822) . 

J. Peterka rozlišuje ve shodě s K. Krejčím mezi fantastikou skutečnosti a 

fantastikou neskutečna. Fantastika skutečnosti podléhá zákonům logiky, 

nadpřirozeno je v průběhu děje zpochybněno a nakonec rozumově vysvětleno 

> « e k , 1, Fantaskní uméní, Nakladatelství československých výtvarných umělců. Praha 1964, s. 158. 
8 PondëHCek I.: Fantaskní umění. Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha 1964, s. 164 -
166. 
9 Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. UK, Praha 2001, s. 243. 
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jako šálení smyslů, klam, sen, zdání, halucinace nebo chorobná představa. 

Navozuje tajemnou atmosféru děl.10 

Fantastika neskutečna klade důraz na iracionální momenty, na zvláštní a 

neobvyklé stránky světa. Autoři nemají potřebu vysvětlovat nadpřirozené jevy 

pomocí rozumu a logiky. K. Krejčí řadí k prvnímu typu fantastiky romaneta 

Jakuba Arbesa (1840 - 1914) a k druhému prózy Julia Zeyera (1841 -

1901).11 

Ve fantastické literatuře 20. století se výrazně prosazují fantastika snová a 

fantastika vědecká. Vědecká fantastika - science fiction - popisuje v zásadě 

možné, realizovatelné, racionálně zdůvodnitelné události. Inspiraci nalézá ve 

vědě, technice i filosofii. Autoři si kladou znepokojivé otázky o budoucnosti 

moderní civilizace.12 

V současnosti je populárním žánrem vědecké fantastiky fantasy, která 

čerpá náměty v okruhu pohádek, mýtů, legend. 

4. 2 Tajemnn 

Primární funkcí příběhu s tajemstvím je vyvolání atmosféry tajemna. 

Záhady jsou doprovázeny strašidelnými, hrůzostrašnými rekvizitami. Patří 

sem romaneta Jakuba Arbesa, prózy Julia Zeyera (Fantastické povídky, 

1882), Jiřího Karáska ze Lvovic (Román Manfreda Macmillena, 1907; 

Scarabeus, 1908). Tajemná atmosféra je příznačná i pro díla pražských 

německých autorů (G. Meyrink, F. Kafka). 

11 £ e t e r k a ' J.: Teorie literatury pro učitele. UK, Praha 2001. 
325 C í ' K - : ^eská literatura a kulturní proudy evropské. Československý spisovatel, Praha 1975, s. 323 

12 úterka, J.: Teorie literatury pro učitele. UK, Praha 2001, s. 244. 
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Románovou variantou příběhu s tajemstvím je romaneto13. Jádro tohoto 

originálního žánru tvoří čtenářsky atraktivní, napínavý příběh s „domnělou 

záhadou"14, která je nakonec po racionální úvaze vysvětlena. Záhada, 

obestírající určitou postavu nebo místo, vyvolává silné pocity strachu 

z neznáma. Nadpřirozené a abnormální se nepozorovaně a nezadržitelně 

vkrádá do viditelného světa. Tajuplně působí postavy podivínů, strašidelné 

noční scény na opuštěných místech, neobvyklá vlastní jména i často užívaná 

slova cizího původu, snové a fantaskní motivy, psychické poruchy hrdinů. 

Autoři hojně využívají náznaků a nápovědí, čímž zvyšují napětí. 

Základy prózy s tajemstvím položil gotický román15. Pochází z Anglie 

druhé poloviny 18. století a jeho obdobami jsou černý román ve francouzské 

literatuře a román hrůzy v literatuře německé. Román s tajemstvím vychází 
z napínavého, tajemstvím opředeného příběhu a jeho hlavním cílem je 

Probouzet ve čtenáři silné city, hrůzu i dojetí, a vylíčit atmosféru tajemna. 

4. 3 Fantastická Praha v české literatuře 

Tajemná atmosféra fantastické Prahy se objevuje především v tvorbě 

pražských autorů 19. století, ale setkáme se s ní i u autorů pozdějších, ve 

20. století. Josef Jiří Kolár (1812 - 1896), herec, dramatik a režisér, 

Představitel romantismu na českém divadle, čerpal nejen pro svá dramata, ale 

i prózy náměty z Prahy rudolfínské a pobělohorské. Za vlády Rudolfa II. se 

odehrává román Pekla zplozená (1862), jímž se autor přiblížil fantastice tzv. 

romantiky hrůzy. Kolárovým vzorem byl E. T. A. Hoffmann. 

Peterka, J„ a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Paseka, Praha 2004, s. 590. 
15 Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele. Praha 2001. 

VlaSín, Š., a kol.: Slovník literární teorie. Praha 1984. 
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Démonické postavy, šarlatáni, čarodějové, zločinci, tajemné rekvizity, 

záhadné rituály okultních společností evokují atmosféru hrůzy a děsu. Praha 

v Kolárově díle tvoří topos města s tajemstvím. 

S náznaky pojetí města jako bytosti i města s vlasteneckým tajemstvím se 

setkáme v dobrodružně pojatém románu Karla Sabiny (1813 - 1877) 

Na poušti (1863). Román se zabývá tím, co bývá označováno jako „tajnosti 

pražské". Využívá motivu tajného spolku navazujícího na ideály svobodných 

zednářů. Hlavní roli tu hrají dvě navzájem spjatá místa s tajemstvím, tajemný 

pražský dům Bertýnů Na poušti a zámecké letní sídlo. Praha je zobrazena 

jako tajemné město, v němž se pohybuje celá řada bizarních a také většinou 

tajemných postav. 

Topos pražského domu jako místa s tajemstvím použila Karolína Světlá 

(1830 - 1899), autorka próz z prostředí Prahy i venkova. V První Češce 

(1861) je to strašidelný dům v sousedství Týnského chrámu, který obestírá 

tajemná pověst. Tajemno též vytváří a umocňuje utajená rodová historie. 

Zvonečková královna (1872) líčí činnost tajného spolku svobodných zednářů 

i náboženský fanatismus a jezuitský tlak v době pojosefínské reakce. V centru 

děje se nachází dům U Pěti zvonečků na Karlově náměstí nedaleko 

Emauzského kláštera. Nad tímto domem visí kletba - v historii rodu se totiž 

osudově v každé generaci opakuje nenaplněná láska a šílenství. Celým 

příběhem prostupuje v důsledku uvedených prvků tajemno. 

Jakub Arbes (1840-1914), klasik české fantastické literatury a tvůrce 

romaneta, založil svou fantastiku na principu „vysvětleného nadpřirozena".16 

Arbesova romaneta jsou většinou lokalizována v pražském prostředí. 

Fantaskní až dobrodružný děj se rozvíjí na pozadí kulis tvořených tajemnými 

pražskými paláci, chrámy, domy i hřbitovy. Základním motivem bývá 

16 Krejčí, K.: Praha legend a skutečnosti. Panorama, Praha 1981, s. 138. 
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duševní porucha hrdinova, chorobná představa vyvolaná a podněcovaná 

určitým pražským místem či objektem. 

Balkův barokní obraz umírajícího svatého Xaveria (sv. František Xaver) 

v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně probudí v hrdinovi Arbesova romaneta 

Svatý Xaverius (1873) myšlenku, že se v něm skrývá plán cesty k pokladu. 

Fantastika se soustřeďuje kolem motivu obrazu, který předjímá Xaveriův 

osud. Chrám s tajemným obrazem se stává přímo osudovým prostorem. 

V romanetu Ukřižovaná (1876) vyvolává pohled na krucifix 

v přecitlivělém, psychicky labilním mladíkovi hysterické záchvaty a 

halucinace s děsivými přízraky. 

Arbesova Praha je nejen místem děje, ale zároveň i jeho spolutvůrkyní a 

nositelkou tajemství, je městem s tajemnou atmosférou. Noční osvětlení, 

deformovaná skutečnost, postavy duševně narušených podivínů, bizarní 

příběhy probouzejí pocit čehosi tajemného, nadpřirozeného, strašidelného. 

Arbes však iracionálno popírá, a proto fantastickou iluzi nakonec ruší 

přirozeným racionálním vysvětlením. Místo s tajemstvím se tak mění 

namísto zcela všední. Nadpřirozeno je tedy pouhým zdáním, halucinací, 

klamem smyslů. 

Romantický ráz Arbesových romanet je důsledkem nezvyklosti motivů a 

stylizace postav. Arbes líčí neobvyklé situace, vypráví strašidelné příběhy 
s výstředními hrdiny postiženými abnormální úchylkou, sugestivně popisuje 

Příšerné scenérie, noční krajinu ozářenou magickým měsíčním svitem, jindy 

osvětlenou na obloze se křižujícími blesky, nebo jen hrůzostrašně temnou. 

Nejpůsobivější části příběhů se odehrávají v temných chrámových interiérech, 
n a hřbitovech, ve spleti předměstských uliček, v chudých příbytcích 

^středních samotářů a živořících rodin. 

Jiné vidění Prahy nalézáme u Julia Zeyera (1841 - 1901). Autor smysl pro 

iracionálno prokázal už ve svých Fantastických povídkách (1882), kde 
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barvitě zobrazil záhadné osoby i tajemné cizí světy. Vysnil si zvláštní svět 

s lidmi, jejichž vlastnosti jsou v rozporu s dobou. Na rozdíl od Arbesa Zeyer 

neuplatňuje při výstavbě svých příběhů rozumovou logiku, nevysvětluje 

nadpřirozené přirozeně. V Inultovi, jedné ze Tři legend o krucifixu (1892), 

„legendě pražské", umírá na kříži mladík, model k soše ukřižovaného Krista, 

dílu krásné cizí sochařky. Motiv krucifixu patří vedle motivu obrazu nebo 

sochy ve fantastické literatuře k rozšířeným. Umělecká díla skrývají 

tajemství, ožívají a promlouvají, dávají osudová znamení, prozrazují dávno 

zapomenuté zločiny a tragické příběhy. 

Jiří Karásek ze Lvovic (1871-1951), představitel české literární 

dekadence, se rovněž nechal inspirovat prostředím tajemné a démonizované 

Prahy, jejích starobylých objektů. Z nichž hlavně chrámy přitahují hrdiny 

Předpokládaným tajemstvím, vycházejícím z pověstí a legend, které toto 

místo obestírají. 

Hrdinou románu Gotická duše (1900) je bezejmenný podivínský samotář, 

Poslední potomek starého šlechtického rodu, který marně hledá vlastní 

identitu a smysl života, pohybuje se ve světě iluzí a snů, není schopen 

Přizpůsobit se normálnímu životu a nakonec zešílí. Základní osnovu románu 

tvoří líčení hrdinových niterních stavů. Jeho hledání životních jistot má 

rozměr náboženský a národní. Když se mu nedaří najít Boha, hledá jistotu ve 

svém češství. Dominantním prostorem je klášter bosých karmelitek na 

Hradčanech, opředený řadou fantastických legend souvisejících s první 

matkou představenou řádu - blahoslavenou Marií Elektou - a s přísnými 

Pravidly ženského řeholního řádu. 

„Přesto, že hrdinové Karáskových próz jsou neskuteční nebo patologičtí, 

Jejich příběhy, složené z »psychických procesů«, jsou zasazeny do přesně 
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líčeného pražského prostředí, v němž ovšem je nejsilnější důraz položen na 

jeho působení emocionální. "'7 

Město se stává hrobem, obrazy mrtvé Prahy vrcholí přímo apokalyptickou 

vizí, vyvolanou a umocněnou západem slunce a zvukem zvonů. 

„A teď se rozezvučely nad Prahou večerní zvony. Taková tíže, temně 

kovová a tragická, padala z jich souzvuku. Vzduch se naplnil jako nenadálou 

zmrtvělostí. (...) Všechno jako by ustrnulo náhle a naslouchalo hovořícím 

zvonům. (...) Praha, její minulost se rozhovořila ve zvonech, pod padajícím 

soumrakem. (...) Krvavou záplavou se zardělo nebe. Veliká fantasmagorie 

zapálených kostelův a vybíjených klášterů vstávala před zraky. Na rudém 

nebi se rýsoval gigantický černý kalich. Vyšehrad klesal. Zdi Hradčan se 

řítily. Malá Strana mizela v plamenech. Kartouzský klášter na Újezdě se halil 

do dýmu požáru. A celá země se chvěla jako zemětřesením. "18 

^Pražští Němci a jejich literatura na předělu století 

Kulturní vývoj v českých zemích v druhé polovině 19. století se odehrával 
V e znamení boje mezi německo - rakouským nacionálním útlakem a 

emancipační snahou Čechů. Praha se na konci 19. a počátku 20. století stala 
dějištěm duchovních, politických a národnostních zápasů. Byla důležitým 

intelektuálním centrem, v němž mj. vznikla i originální německy psaná 

literatura, která spojovala vlivy německé, židovské i české. 

Většina pražských německých spisovatelů byla židovského původu. Vývoj 

německy psané židovské literatury v Praze probíhal paralelně s procesem 

židovské emancipace a asimilace. Absolutního vrcholu dosáhla pražská 

18 í^reJčí' K.: Praha legend a skutečnosti. Panorama, Praha 1981, s. 139. 
Karásek ze Lvovic, J.: Gotická duše. Vyšehrad, Praha 1991, s. 39 - 40. 
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německy psaná literatura na začátku 20. století, kdy se díla jejích předních 

představitelů právem zařadila k literatuře světové. K nej významnějším 

autorům lišícím se uměleckou povahou i zaměřením patřili Rainer Maria 

Rilke, Franz Kafka, Gustav Meyrink, Paul Leppin, Egon Erwin Kisch, 

Max Brod, Franz Werfel, Oskar Baum ad. 

Nabízí se otázka, jak mohl na tak malém prostoru, historicky i geograficky 

omezeném, vyrůst takový počet velkých spisovatelů. Měla snad literární 

tvorba pomoci překonat určitou izolaci této skupiny autorů od ostatního, nejen 

literárního, světa? Stala se fikce pro německé - židovské autory životní 

nutností? Pavel Eisner (1889 -1958)19 odvozuje specifičnost pražské 

německé literatury z teorie „trojího ghetta". Konstatuje, že tato literatura 

vznikala v nepřirozeném uzavřeném prostředí, obklopeném zdravým 

národem, a její tvůrci žili na pražském německém „ostrůvku" jako v trojitém 

ghettu: německém, německo-židovském a buržoazním. Vysvětluje tím 

zvláštní, neobvyklý pohled těchto autorů na skutečnost a její umělecké 

ztvárnění. 

Max Brod (1884 - 1968), výrazná osobnost a organizátor „pražského 

kruhu" literátů, viděl na rozdíl od lingvisty Pavla Eisnera příčinu literárního 

rozkvětu v prolínání tří kultur: německé, židovské a české.20 

Praha přelomu 19. a 20. století probouzela u většiny pražských německých 

spisovatelů melancholické pocity vyvolávané zánikem starého světa. Mnozí 

z nich prožili v Praze své dětství a mládí, přesto se však nedokázali vnitřně 

ztotožnit s národem, který je obklopoval. Pociťovali vůči Praze určité 

odcizení, a přece je přitahovala. Praha byla městem fascinujícím i městem 

deziluze. 

19 Eisner, P.: Německá literatura na půdě ČSR od roku 1848 do našich dnů. In: Československá vlastivěda, 
dli 7, Praha 1933. 

Brod, M.: Život plný bojů. Praha 1966. 
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Takto charakterizoval specifický vztah pražských německých básníků 

k Praze Pavel Eisner: „Národní metropole má v německé literatuře z Čech 

zcela vyhraněnou pozici. Jsouc srdcem cizího národa je sídlem a srdcem vší 

cizosti; je to místo zabydlené divnými přízraky minulosti, místo likvidace a 

ztráty, nejistá půda, houpající se pod nohama, rejdiště stínů nočních a 

denních; vid Prahy v německé literatuře je vyloženě fantasmagorický; je to 

město - plemeníště nehmatatelných tajemství a trýznivých záhad. Město - upír, 

jež láká německou duši gorgonickou hrůzou jako Karthago lákalo římské 

žoldnéře; město, v němž co chvíli zázrak může se vtěliti ve skutečnost (...) 

složitý pocit, jemuž německá terminologie říká Hassliebe a jenž je typickým 

prožitkem erotickým: Praha sama je nenávistně milovanou ženskou bytostí. "2I 

6. Gustav MeY"nk f 1 8 6 8 ~ 1 9 3 2 ) 

6.1 Život 

Gustav Meyrink, Němec nežidovského původu, se narodil 19. ledna 1868 
ve Vídni. Vyrůstal jako nemanželské dítě. Byl synem bavorské dvorní 

herečky Marie Meyerové a wûrttenberského státního ministra Carla von 

Varnbühler von und zu Hemmingen. Původní příjmení Meyer zdědil po 

matce a Meyrink byl jeho pozdější literární pseudonym. 

Do Prahy přišel v 17 letech, když matka získala angažmá v Německém 

zemském divadle. Dokončil tu obchodní akademii, kde v roce 1888 

maturoval. Poté pracoval rok v exportním obchodě a záhy začal díky vyššímu 

obnosu od otce podnikat v bankovnictví. Společně se synovcem básníka 

21 Eisner, P., Milenky, Concordia, Praha 1992, s. 18 - 19. 
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Christiana Morgensterna založil v srpnu 1889 bankovní a směnečný obchod 

Meyer & Morgenstern v Ovocné ulici č. 2. Roku 1894 se Meyrink 

osamostatnil a otevřel si První křesťanskou směnárnu na Václavském 

náměstí. 

V relativně krátké době se mu podařilo propracovat se mezi pražskou 

německou smetánku, nevyhýbal se však ani společnosti bohémů. Provokoval 

svým vzhledem, nápadnými obleky a exotickým bytem. 

Pozornost budil i jako sportovec. Patřil k nadšeným průkopníkům sportu 

v Praze, byl vynikajícím veslařem a zdatným šermířem. Ještě jako student 

obchodní akademie vstoupil do pražského veslařského klubu Regatta, kde se 

scházeli zámožní a urození členové pražské německé společnosti. 

Už od mládí ho přitahovaly tajné nauky. Roku 1891 se stal 

spoluzakladatelem Theosofické společnosti - lóže U Modré hvězdy. Její 

členové se snažili propojit vlivy východního a západního okultismu podle 

zásad módní okultistky kněžny Jeleny Petrovny Blavatské. Fascinovaly je 

nadpřirozené a tajemné jevy, astrologie, magie, kabala, spiritismus, 

Parapsychologie a alchymie. Zámožný Meyrink shromáždil bohatou 

knihovnu okultistické literatury a udržoval korespondenci s anglickými 

tajnými řády. 

V Praze později zažil krutý pád ze společenského vrcholu - byl totiž svými 

nepřáteli obviněn z neseriózních finančních machinací. Počátkem roku 1902 

Proto strávil tři měsíce v policejní vazbě, z níž byl sice pro nedostatek důkazů 

Propuštěn, ale jeho pověst tím značně utrpěla. Byl společensky znemožněn a 

Jeho podnik zkrachoval. Skutečné pozadí a pravé příčiny této aféry zůstaly 

skryty. 

Roku 1903 Meyrink Prahu opustil a odešel do Vídně, kde pracoval jako 

Šéfredaktor časopisu Der liebe Augustin. V následujících letech střídavě 
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pobýval vMontreaux a v Mnichově. Roku 1911 konečně zakotvil 

Starnbergu, kde žil až do své smrti 4. prosince 1932. 

6. 2 Gustav Mevrink a Praha 

Pražské události rozhodly o Meyrinkově další kariéře, neboť musel opustit 

dráhu finančníka a stal se spisovatelem. Do Prahy se již nikdy nevrátil, ale 

nepřestal se kní vracet alespoň ve svých dílech. Praha zůstala v jeho 

vzpomínkách zvláštně přitažlivým magickým městem symbolizujícím 

rozumem nevysvětlitelné nebezpečí. 

„Po léta bylo mým nejvřelejšímpřáním obrátit se k Praze navždy zády, ale 

držela mě jako ve vězeňských zdech. Jakmile se mi to podařilo, hned se také 

obrátil můj osud k lepšímu. Kdyby se mě někdo zeptal: »Chtěl byste znovu žít 

v Praze?«, odpověděl bych: »Ano, ale jen ve vzpomínkách; ve skutečnosti ani 

hodinu.« V noci často sním o Praze a jejím nezvyklém, démonickém kouzlu, 

když se probudím, je mi, jako bych se zbavil noční můry. "22 

Poté, co opustil Prahu a nastoupil dráhu spisovatele, začal publikovat 

Povídky. První knížka povídek Žhavý voják vyšla už roku 1903 a představila 

Meyrinka jako suverénního a brilantního vypravěče. Meyrink pravidelně 

Přispíval do prestižního mnichovského časopisu Simplitissimus. 
v satirických povídkách se vysmíval tuposti představitelů státní moci, 

obzvlášť spadeno měl na vojáky, policisty, právníky a státní úředníky, zřejmě 

P°d silným vlivem neblahých pražských zkušeností. Čtenáři mu často 

vytýkali přílišnou krutost satir a ostré útoky na absurdní řád moderní 

společnosti. V neposlední řadě rovněž psal okultní povídky plné tajemství. 

2 Z doslovu B. Kôpplové v Meyrinkovč knize Mistr Leonhard. Praha 1996, s. 477. 
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Jednak se vysmíval omezenosti a hlouposti světa skutečného, jednak z něj 

hledal únik v oblasti nadpřirozena. 

Jeho prózy od začátku balancovaly na hranici mezi realitou a fikcí, 

s přehledem se pohyboval ve světě skutečném i světě smyšleném a vědomě 

těžil z napětí mezi nimi. Skrytý duchovní svět jeho děl získává převahu nad 

realitou všedních dnů. 

Meyrink ve svých povídkách a románech vytvořil celou řadu podivínských 

postav badatelů, šílenců, šarlatánů a podvodníků, ale i lidí bytostně toužících 

po poznání. Věřil, že poznání může dosáhnout jen ten, kdo má čisté úmysly, 

že poznání si nakonec najde cestu samo, ale mnohdy v nečekané podobě. 

Pro Meyrinka je typické přesné určení pražských čtvrtí, ulic a domů. Děj 

Golema je situován do pražského židovského ghetta, Valpuržina noc do okolí 

Hradu a část románu Anděl západního okna do prostoru mezi Staroměstským 

náměstím a Hradem. 

Příběh Valpuržiny noci (1917) se odehrává o čarodějnické noci 30. dubna 

1917 na Malé Straně a na Hradčanech. Prostupují se zde navzájem přízraky 

minulé se současnými, přítomná realita s dobou husitskou. Tajemné, fantaskní 

a okultní prvky jsou všudypřítomné. Budovy starého historického města jsou 

stejně jako v Golemovi zobrazeny jako děsivé živé bytosti. 

Anděl západního okna (1927) vypráví osudy barona Müllera, kteiý žije 

Po první světové válce ve Vídni a v Mnichově a zabývá se okultismem, 

intenzivně se zajímá o osudy svého předka ze 16. století, anglického šlechtice, 

Politika, učence a alchymisty Johna Deea. Děj románu se zčásti odehrává 

i v Praze za vlády Rudolfa II. Pravnuk pyká za vinu svého předka, 

V přítomnosti se vynořují tajemné postavy z minulosti. 

Meyrinkova tvorba je velmi úzce spjata s Prahou. Můžeme ho dokonce 

°značit za významného spolutvůrce fantastického pražského mýtu, jakéhosi 
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»pražského paradigmatu"23, jehož určujícími rysy jsou „jemná 

melancholie, neostré kontury zahalené do mlhy či nejasného šera, 

pohádkovost a jistá neskutečnost".24 Meyrinkův přínos spočívá především 

v důrazu na prvky strašidelnosti, démoničnosti a fantasmagoričnosti, které 

pramení z jeho dvojstranného vztahu k tomuto městu. 

6.3 Iniciační román 

Proces iniciace, který dodnes můžeme pozorovat u některých primitivních 

národů, vysvětlujeme jako zasvěcení spojené s uvedením jedince do nové 

životní etapy poté, co pošel náročnými životními zkouškami.25 

Tématem románu zasvěcení26 je fyzické i duchovní dozrání předurčeného 

hrdiny, vyvoleného pro vyšší poslání. Zasvěcení spočívá v mystické 

zkušenosti, v poznání skrytého tajemství světa a vesmírného řádu. Hrdina 

na své cestě k esoterickému poznání symbolicky opouští tento svět a vstupuje 

do nadzemských duchovních sfér.27 

Román zasvěcení chápe tajemství jako prostředek k otevření jiné, vyšší 

dimenze vnímání reality. Ústředním tématem je duchovní vývoj jedince, který 
musí projít osobními zkouškami a symbolickou smrtí, aby nalezl svoji 

skutečnou identitu. Po smrti následuje „znovuzrození", které oznamuje přerod 
a vznik nové celistvé bytosti. 

Děj do pohybu uvádí většinou jakýsi prvotní impuls, který se dlouhodobě 
cyklicky opakuje a který svojí neodbytností znepokojuje celou společnost. 

24 p!alová-FUrstová, I.: Expresionismus. Votobia 2000, s. 95. 
25 jj[al°vá-FQrstová, I.: Expresionismus. Votobia 2000, s. 96. 
26 b l o v ník cizích slov. SPN, Praha 2005. 
27 termín Daniely Hodrové 

V l a š fo , Š., a kol.: Slovník literární teorie. Praha 1984. 
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Pro iniciační schéma je také typická ustálená trojice postav: hrdina jako 

adept zasvěcení, který je většinou znevýhodněn svým původem; zasvětitel -

prostředník mezi tímto a vyššími světy; panna jako ženský princip 

a zduchovnělé milostné téma. 

Charakteristické pro román zasvěcení jsou motivy spánku, polospánku, 

snů, vizí a halucinací, tedy balanc mezi reálným a ireálným světem. Sny 

pomáhají přiblížit vnitřní proměnu postav, evokují zvláštní fantastickou 

atmosféru, podněcují obrazotvornost. 

Významnou roli hrají rovněž tzv. iniciační předměty spojené s tajemstvím 

a tajemné prostory, které umocňují fantastičnost děje. K iniciačním 

předmětům v románu Golem patří tajemná kniha Ibbur, tarotové karty, umělý 

člověk, vosková figurína, zaměněný klobouk ad. 

Spolu sD. Hodrovou29 můžeme konstatovat, že Mey řinko vy romány 

Poměrně věrně kopírují celé nastíněné formální schéma iniciačního románu. 

Pověst o Golemovi lze pak chápat jako mýtus o stvoření, který hraje 

dominantní roli při zasvěcení. 

Sledujme tedy projevy prvků iniciačního románu přímo na Meyrinkově 

Golemovi. Za prvotní impuls uvádějící děj do pohybu můžeme označit 

zjevení Golema, které se opakuje pravidelně jednou za 33 let. Počet je 

symbolický a opakování má důležitou funkci při každém magickém obřadu. 

Adeptem zasvěcení je Athanasius Pernath, zasvětitelem archivář Hillel 
a ženský princip ztělesňuje Mirjam, Hillelova dcera. Proměnou osobnosti 

Procházejí nejen Pernath, ale i chudý student medicíny Charousek a vrah 
z vilnosti Laponder, u nich však k zasvěcení nedojde. Další symbolickou 

trojici tvoří Pernathovi přátelé - loutkář Cvach, hudebník Prokop a řezbář 

Vrieslander. Ženské postavy jsou rovněž tři - rusovlasá prostitutka Rosina 

ztělesňující smyslnou podobu lásky, urozená Angelina jako obraz lásky 

2* Hodrová, D.: Román zasvěcení. Praha 1993. 
Hodrová D.: Román zasvěcení. Praha 1993. 
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nenaplněné a Mirjam symbolizující lásku duchovní. Bloudění a úspěšné 

zdolání všech zkoušek je zakončeno symbolickou smrtí „připraveného" 

Pernatha a přichází čas znovuzrození nové bytosti tvůrčím sjednocením 

protikladů, nevědomí s vědomím. 

Pernathovo zasvěcování je podle D. Hodrové30 rozpomínáním se na 

minulost, na zapomenuté mládí. Poznání se tedy shoduje se vzpomínkou. 

V pasážích věnovaných prostoru dominují popisy tajemných a většinou 

přesně lokalizovaných míst a domů, jejichž dávná historie byla autorovým 

silným a trvalým zdrojem inspirace. Praha a její obyvatelé se halí 

do mystického šerosvitu, v němž se neoddělitelně spojuje minulost se 

současností. 

6. 4 Golem - hledání „cest iinam"31 

Počátky Meyrinkovy práce na tomto „snově démonickém románu"32 

inspirovaném pražským tajemnem spadají do let 1906 - 1907. Původní titul 

díla zněl Kámen hlubin. Od září 1913 do února 1914 vycházel na 

Pokračování v časopise Die weißen Blätter. Knižně vyšel roku 1915 

v lipském nakladatelství Kurta Wolffa. 

Meyrink originálně využil pověst o Golemovi a spojil ji s děním na 

Přelomu 19. a 20. století. Postavě Golema propůjčil nový, symbolický 

význam. Golem v románu vystupuje jako materializovaná a personifikovaná 

kolektivní duše pražského ghetta a zároveň jako dvojník hlavní postavy -

Athanasia Pernatha. 

3° Hodrová, D.: Román zasvěcení. Praha 1993. 
32 ^a,ová-FUrstová, I.: Expresionismus. Votobia 2005. 

Česká literatura od počátku k dnešku. NLN, 1998, s. 536. 
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Kompozičně můžeme Golema zařadit mezi romány s rámcovou stavbou. 
r 

Úvodní kapitola (Spánek) vzbuzuje očekávání, že celé další dění bude 

vypravěčovou snovou vizí a na závěr dojde k probuzení - návratu do reality, 

ale není tomu tak. V závěru se vypravěč s Pernathem setkávají a vyměňují si 

zaměněné klobouky. Klobouk se zde stává symbolem lidské identity 

a zároveň důkazem Pernathovy faktické existence, nezávislé na psychickém 

stavu rámcového vypravěče. 

K nejasnému vztahu mezi realitou a snem přispívají i názvy kapitol - Noc, 

Zjevení, Tíseň, Strach, Muka apod. Už názvy samy obsahují tajemno a 

vzbuzují zvědavost a neklid. Prvky vnitřního děje pronikají i do vnějšího 

rámce - vypravěč odchází do míst, kde stávalo ghetto, a nachází osoby, které 

už zná ze snu. 

Hlavním tématem románu je cesta k sebepoznání. Hrdinova identita je od 

počátku nejasná a odhaluje se jen částečně v postupné konfrontaci s Golemem 

ve spirituální sféře, v klíčových okamžicích vyhroceného sebepoznávání. 

K prvnímu setkání dochází vPernathově pokoji, kam mu neznámý muž 

s mongolskými rysy obličeje - Golem - přináší k opravě iniciálu v knize 

Ibbur. Spolu s knihou přináší i jeho zapomenutou minulost, ztracenou 

vzpomínku. Pernath rekonstruuje svůj dřívější život pomocí fragmentárních 

náhledů do nadpřirozena. Vztah Pernatha s Golemem je stále těsnější a 

zjevnější, nakonec v něm nachází svého dvojníka - své druhé JÁ. 

Cesta do Golemovy místnosti bez dveří je paralelou cesty do vlastního 

nitra. Pernath jen těžce vzájemně odlišuje sen a skutečnost a zpočátku se snaží 

svá setkání s Golemem vysvětlit jako halucinaci, a tím je zařadit do sféry 

přirozeného chápání. 

Pernath postupně proniká do celé spleti hádanek, které musí vyřešit. 

Všechno mu připadá záhadné, obklopují ho tajemství, k nimž nemá klíč. 

Nedokáže si vybavit ani svoji minulost, jen zprostředkovaně se dozvídá, že 
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byl šílený. Tajemný svět v něm vzbuzuje úzkost, strach a hrůzu. Podivuhodné 

okolnosti nabývají hrůzostrašných obrysů a Pernath je na čas ochromen 

strachem z neznámého, nedefinovatelného a neuchopitelného Nic. 

Strach je jednou ze zkoušek, kterou musí hrdina projít před „zasvěcením", 

při pronikání do vyšší sféry absolutna. Pernath se postupně osvobozuje od 

duchovní slepoty a získává „vnitřní vidění", které mu umožňuje vidět i se 

zavřenými víčky a zbavuje ho strachu. 

Motiv dávných legend a pověstí se stává pojítkem všech částí románu. 

Meyrink do románového děje začlenil legendu o Golemovi, ale i legendy 

mnohem mladší - o loupežníku a vrahovi Babinském i o doktoru Uhrovi a 

jeho slavném Batalionu. Legendy působí jako prvek tajemství a zesilují 

záhadnost příběhu. 

K dalším výrazným motivům patří i motiv hypnózy a motiv loutky, neživé 

bytosti. Lidé v ghettu jsou popisováni jako loutky ovládané neviditelnou a 

nepochopitelnou silou, která určuje jejich jednání. Žijí jako ve snu, „jsou bez 

vůle unášeni svým zdejším bytím, oživeni neviditelným magnetickým tokem. "33 

Motiv očí je neoddělitelně spojen s motivem strachu. Ztráta zraku 

představuje existenciální hrozbu, vyvolávající svou nepředstavitelností 

obludný, paralyzující strach. „Zaslepení" takto ztrácejí jakýkoli kontakt 

s vnějším světem, protože se jich netýká umění „vnitřního nazírání" věcí. 

Motiv strachu a úzkosti pak dále koresponduje s románovým uspořádáním 

vnějšího prostoru. Omezenost a stísněnost ghetta, domy ohraničené hradbami, 

staré vetešnické krámky a špinavá zákoutí jsou stále zahaleny jakýmsi 

soucitným závojem pološera. Nadpřirozeno se zrcadlí i v architektuře a 

zobrazovaný prostor se stává paralelou duševního stavu hrdiny. 

33 Meyrink, G.: Golem. Praha 1993, s. 38. 
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6. 5 Obraz Prahy v románu Golem 

Gustav Meyrink představil Prahu ve svém světoznámém románu Golem 

jako město soumraku, stínů, pološera, tajemných zjevení a podivných postav. 

„Meyrink dělá z pražského ghetta démonický mezisvět, končinu bědných 

mátoh, které jako by byly symbolem přízračnosti, vysílení, vyčerpání celé 

Evropy na počátku století. Z Meyrinkových stránek známe úskočnost těchto 

brlohů, úskočnost, která vzrůstá za noci, kdy se brány otvírají jako řvoucí 

jícny. "34 

Meyrinkova Praha je k poznání na první pohled. Ulice, kavárny, hostince, 

domy, historické budovy, náměstí mají svá skutečná jména. Některé ještě 

dnes můžeme podle románového popisu najít, pokud nezanikly při asanacích. 

Autor zavádí čtenáře do Starého Města s jeho bizarními křivolakými 

uličkami, odkrývá podobu židovského ghetta, nahlíží do knajp se špatnou 

pověstí, do nevěstinců, popisuje nekalé obchodní transakce, podezřelá 

individua. Jeho důvěrná znalost pražských reálií je zjevná. 

Meyrink jméno Praha odvozuje od slova „práh" a interpretuje je jako 

hranici mezi rovinou přirozenou a nadpřirozenou, mezi tímto a jinými světy. 

Minulost a přítomnost se slévají v jedno, Praha vystupuje jako historické a 

zároveň fantastické město. Meyrink byl přesvědčen, že Praha je jedním 

z míst, v němž je propojení nej starší minulosti lidstva s jeho přítomností 

nejzřetelnější. 

„Neznám jiné město, které by člověka - bydlí-li v něm a zvětral-li s ním 

duchovně -k sobě tak podivuhodně kouzelně vábilo a jež by tak neodolatelně 

vybízelo k návštěvě míst jeho pohnuté minulosti -jako Praha. Vypadá to, jako 

by mrtví volali nás živé na místa, kde kdysi trávili své pozemské bytí, aby nám 

Pošeptali, že Praha nemá své jméno nadarmo -, že je ve skutečnosti prahem 

34 Ripellino, A., M.: Magická Praha. Odeon, Praha 1996, s. 142. 
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mnohem užším než na jiných místech země... pak kráčíme jakoby pod jakýmsi 

vlivem, nevidíme a neslyšíme nic, co bychom už dávno nevěděli, ale odnášíme 

si pocit, na který nelze zapomenout do pozdního stáří - podivný pocit, jako 

bychom nějakým způsobem překročili práh. napsal Meyrink v povídce 

Neviditelná Praha.35 

Praha je v románu Golem zobrazena jako město, kde se realita všedního 

dne stýká s tajemným nadpřirozenem, jako město začarované a démonické, 

ovládající své obyvatele. 

Praha v románu zároveň vystupuje jako dvojník hlavní postavy. Hranice 

mezi městem a člověkem se stírá. Ghetto ožívá v symbolické postavě 

Golemově. Golem, duch ghetta, se skrývá v místnosti bez dveří a jako přízrak 

vstupuje do reality všedního dne. 

Golem, nesmrtelné monstrum přicházející v pravidelných intervalech, se 

zrodil právě z tajemné atmosféry pražského ghetta. „Mezi místem a přízrakem 

~ monstrem existuje tajemná souvislost. "36 Golem se zjevuje jako přízrak 

v době, kdy se obyvatelé ghetta nacházejí v ohrožení. „Prostor vytváří 
' «37 

podmínky ke zrodu či zjevení monstra. " Hranice mezi místem a monstrem 

není ostrá, prolínají se navzájem a splývají. „Místo je nositelem paměti, nese 

si vzpomínky na všechny bytosti, které se na něm ocitly. (...) Objevením 

monstra, dvojníka se všední místo mění v místo s tajemstvím. " 38 

35 Meyrink, G.: Neviditelná Praha. Argo, Praha 1993, s. 84. 
36 Hodrová, D.,: Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 162. 

Tamtéž. 
38 Tamtéž. 
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6. 6 Praha Golem - „démon i inspirace"39 

Golem prostupuje celým městem, jeho zlomky se natrvalo zachytily na 

jeho tváři. Golemovská Praha - to je město přízraků, místo, kde se ulicemi 

plíží děsivé stíny jako vzpomínky na záhadné zločiny. 

Golem se stal ztělesněním tajemna a hrůzy. Místa, jimiž prochází, nesou 

znaky zkázy a ošklivosti. Zjevuje se vždy před nějakou vraždou, zvěstuje 

přicházející neštěstí a vyvolává v obyvatelích ghetta strach. 

„ Vždycky jednou za lidskou generaci proběhne židovským městem jako 

blesk jakási duchovní epidemie, zmocňuje se lidských duší za určitým účelem, 

který nám zůstává skryt, a jejím vlivem vznikají - něco jako fata morgána -

obrysy charakteristické bytosti, která zde snad před staletími žila a žízní po 

uskutečnění a tvaru. (...) A stejně jako mnohé příznaky ohlašují úder blesku, 

tak i zde prozrazují určitá strašidelná znamení hrozící vpád onoho fantomu do 
v» ((40 

rise cínu. 

Při spatření Golema se lidí zmocňuje „jakási křečovitá strnulost."41 

Golem působí hypnoticky na celé židovské město, rozpoutává masovou 
((42 

psychózu, „duchovní epidemii. " Je více než strašidlem, je zosobněním duše 

ghetta, přízrakem vyjadřujícím „symbol duše davu." 43 Tím se odlišuje od 

tradičních strašidel, dostává nový symbolický význam. 

Město, hlavně židovské ghetto, ožívá stejně jako Golem. Je zobrazeno jako 

příšerná živá bytost. Domy mají „potměšilé tváře"44, vrata jsou „rozevřené 

černé tlamy, v nichž vyhnily jazyky"45, „oprýskávající omítka staré zdi 

dostává podobu kráčejícího muže; v ledových květech na oknech se objevují 
39 Fialová-FUrstová, I.: Expresionismus. Votobia, Olomouc 2000, s. 63. 
40 Meyrink, G.: Golem. Praha 1993, s. 35. 
41 Tamtéž, s. 35. 
42 Tamtéž, s. 35. 
43 Tamtéž, s. 35. 
44 Tamtéž, s. 28. 
45 Tamtéž, s. 28. 
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rysy strnulých obličejů. " 46 Hrdina má pocit, že „potají naslouchal 

přízračnému dohadování domů a dozvěděl se s ustrašeným údivem, že jsou ve 

skutečnosti tajnými pány ulice, že se mohou zbavit svého života a cítění a zase 

si je mohou vzít nazpátek - že je půjčují přes den obyvatelům ulice a za 

nadcházející noci je s lichvářským úrokem opět požadují. "47 

Domy v ghettu stojí těsně vedle sebe. Holé zdi protějšího domu se tyčí 

v bezprostřední blízkosti Pernathova okna. Na pokřivených domech úzké a 

špinavé Hampejské uličky leží „trudný, pochmurnýživoť4S. 

Meyrinkova Praha je skutečně magická, je to kouzlem opředené město se 

zvláštní, tajemnou atmosférou. V začarovaném světě ghetta se pohybují 

podivné až groteskní postavy s nezvyklými jmény. Praha představuje 

vzpomínku na mizející svět, nepřestává být místem s historickou pamětí a 

legendární tváří. Zahalena tajemstvím vystupuje jako démon. Postava Golema 

se proměnila v určitý vyšší princip, který je neustále hledán. Golem se stal 

prostředníkem mezi různými světy. Prochází po staletí svá místa, pohybuje se 

v kruhu, aby zvěstoval tajné poselství. Golemem nenacházejícím na své věčné 

pouti odpočinek se stala sama Praha. 

46 Tamtéž, s. 35. 
47 Tamtéž, s. 35. 
48 Tamtéž, s. 10. 
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7. Franz Kafka (1883 - 1924) 

7.1 Život a dílo 

Franz Kafka, výrazná osobnost pražské německé literatury, se řadí 

k nejvýznamnějším prozaikům první poloviny 20. století. Jeho romány, 

novely a povídky se však staly světově proslulými až po druhé světové válce. 

Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v Praze na Starém Městě jako 

nejstarší syn Hermanna a Julie Kafkových. Hermann Kafka (1852 - 1931) 

pocházel z jihočeské vesnice Osek, vyrostl v českém prostředí a česky mluvil 

lépe než německy. Roku 1881 se přestěhoval do Prahy. Díky své 

houževnatosti a praktickým schopnostem se brzy stal poměrně bohatým a 

zámožným občanem. V Celetné ulici č. 12 si otevřel obchod s galanterním 

zbožím, který později rozšířil na velkoobchod a přesunul jej do části 

Kinského paláce na Staroměstském náměstí. Franzův vztah k otci byl trvale 

napjatý, od mládí trpěl pocitem méněcenosti a útisku. Max Brod ve své knize 

o něm napsal: „Franz žil celý život ve stínu mocného, i zevnějškem 

neobyčejně impozantního (vysokého, ramenatého) otce. "49 

Kafkova matka Julie roz. Lowyová (1856 - 1934) se narodila 

v Poděbradech. Byla dcerou majitele pivovaru Jakuba Löwyho. Podle Maxe 

Broda to byla „tichá, dobrotivá, neobyčejně chytrá, ba moudrá paní."50 

Franz byl nejstarší ze šesti dětí v rodině. Bratři Georg a Heinrich zemřeli 

v útlém věku. Sestry Elli, Valli a Ottla, které se dožily dospělosti, zahynuly 

v nacistických koncentračních táborech. 

Ačkoli rodina často zpočátku měnila bydliště, nikdy se nadlouho 

nevzdálila od Staroměstského náměstí. Franz Kafka navštěvoval německou 

chlapeckou školu na Masném trhu, poté německé gymnázium na 

** Brod, M.: Franz Kafka. Odeon, Praha 1996, s. 11. 
Brod, M.: Franz Kafka. Odeon, Praha 1996, s. 10. 
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Staroměstském náměstí, které sídlilo v Kinského paláci a platilo za 

nejpřísnější v celé Praze. Po absolvování gymnázia se roku 1901 nechal 

zapsat na pražskou německou univerzitu. Začal studovat chemii, záhy však 

přešel v souladu s přáním svého otce na právnickou fakultu. 

„ S úpěním se pustil do studia práv, nejnejistější kariéry, neskýtající žádný 

cíl, nebo skýtající spoustu různých cílů (advokacie, úřednická místa), 

odsouvající tudíž stále rozhodnutí a rozhodně nevyžadující žádnou zvláštní 

zálibu. " 51 - komentuje Kafkovo rozhodnutí M. Brod. S o rok mladším 

Maxem Brodem, rovněž studentem práv, se Kafka seznámil v zimě 

1902/1903 v „čtenářském a přednáškovém klubu německých studentů". 

Zůstali blízkými přáteli po celý život. 

Roku 1906 byl Kafka promován na doktora práv. Předepsaný rok soudní 

praxe absolvoval u trestního a pak u civilního soudu v Praze. Poté působil 

u pojišťovací společnosti Assecurazioni Generali, která sídlila na rohu 

Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Roku 1908 vstoupil do zaměstnání 

u Dělnické úrazové pojišťovny v Praze Na Poříčí. Důvěrná znalost 

byrokratického systému se později promítla i do jeho díla. 

„Je jasné, že Kafka velkou část svých znalostí života a světa, stejně jako 

svého skeptického pesimismu, načerpal z úředních zkušeností, ze styku 

s dělníky trpícími bezprávím a z mašinérie vleklého úřadování, ze 

stagnujícího života lejster. Celé kapitoly románů Proces a Zámek mají svou 

slupku, svůj realistický obal z prostředí, které Kafka zažil v Dělnické úrazové 
• • * .f w (( 52 

pojistovne. 

Roku 1917 onemocněl plicní tuberkulózou a roku 1922 byl předčasně 

penzionován. Následující rok v létě při léčebném pobytu v lázních Miiritz 

51 Brod, M.: Franz Kafka. Odeon, Praha 1996, s. 48. 
52 Brod, M.: Franz Kafka. Odeon, Praha 1996, s. 91. 

41 



u Baltského moře se seznámil s Dorou Diamantovou , asi dvacetiletou 

polskou dívkou z východožidovské chassidské rodiny, se kterou se usadil 

v Berlíně. 

Kafka zemřel 3. června 1924 v sanatoriu Kierling nedaleko Vídně. 

Pohřben je na židovském hřbitově v Praze na Olšanech. 

Kafkovo mnohoznačné a nesnadno interpretovatelné dílo doposud 

představuje jedinečný fenomén pražské německé literatury, který svou 

nejednoznačností stále provokuje literární vědce i čtenáře, a tím zůstává 

natrvalo aktuální. 

Z Kafkových raných prací se kromě nepatrných zlomků zmiňovaných 

v korespondenci nic nezachovalo. Většinu sám zničil a stejný osud měl potkat 

i jeho pozůstalost. Zásluhou Maxe Broda však nejlepší díla vyšla, i když jen 

ve fragmentární podobě. 

Kafkovu prvotinu Popis jednoho zápasu a několik dalších črt otiskl 

v letech 1908 - 1909 mnichovský časopis Hyperion. Ve stejné době Kafka 

publikoval první práce v pražské Bohemii. Tehdy si také začal soustavně psát 

deníky. Rok 1912 u něho patří k literárně nejproduktivnějším. 

Téhož roku se také u Maxe Broda seznámil s Felicií Bauerovou, s níž se 

chtěl později oženit. Dvakrát se zasnoubili a Kafka dvakrát zasnoubení zrušil. 

Kafkova první kniha Rozjímáni vyšla roku 1913 v Lipsku. Povídku Ortel 

napsal během jediné zářijové noci roku 1912. Vyšla v ročence Arkadia, 

redigované Maxem Brodem. V té době pracoval už i na svém prvním románu 

Nezvěstný, který Max Brod pod názvem Amerika vydal po jeho smrti. První 

kapitola nazvaná Topič však vyšla knižně už roku 1913 a přinesla Kafkovi 

uznání v podobě Kleistovy ceny. Z roku 1912 pochází i nejrozsáhlejší 

povídka Proměna. O dva roky později začal pracovat na románu Proces. 

53 Někdy též uváděno Dymantová. 
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V letech 1916 - 1917 napsal řadu krátkých próz, které roku 1919 uveřejnil 

ve sbírce Venkovský lékař, nazvané podle jedné z nich a věnované otci. 

Posledním velkým Kafkovým dílem byl nedokončený román Zámek, který 

psal v letech 1921 - 22. 

V posledním roce života vyšla Kafkovi próza Umělec v hladovění, na níž 

pracoval ještě krátce před smrtí. K posmrtně vydaným titulům patří i Deníky 

1910 -23 a různé edice jeho korespondence. 

7. 2 Franz Kafka a Praha 

Franz Kafka se v Praze narodil, prožil zde většinu svého života a je zde i 

pohřben. Kafkův vztah k rodnému městu nebyl nikdy zcela bezproblémový. 

Prahu chápal jako domov i jako žalář, miloval ji i nenáviděl. Marně se snažil 

vymanit z jejích pout. Atmosféra města na něj silně zapůsobila a ovlivnila i 

jeho tvorbu. 

Podle Karla Krejčího, který se v knize Česká literatura a kulturní 

proudy evropské v souvislosti s dílem Jakuba Arbesa a Franze Kafky 

zabýval některými pražskými památkami jako tématy „tkvíKajka celým svým 

dílem hluboko v pražském prostředí, které k němu proniká přímo ze života 

i z četby. " 54 Kafkovo dílo je tedy nerozlučně spjato s Prahou, třebaže přímé 

zobrazení a pojmenování konkrétních pražských lokalit většinou chybí. 

Praha je v literárním díle obsažena nepřímo, je pouze naznačená, cítíme ji 

jen podvědomě. Kafka konkrétní prostředí záměrně nevymezuje. Nikde není 

explicitně řečeno, že zobrazovaný prostor je právě Praha. 

34 Krejčí, K.: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Československý spisovatel, Praha 1975, s. 345. 
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„Kafkova Praha je podivně indiferentní prostor, plný až hmatatelné šedi, 

rozpukaných fasád a neurčitých, většinou hrozivých nápovědí, v němž ulice 

a domy jsou bezejmenné, do domů se vchází neskutečně vysokými dveřmi, za 

nimiž na vstupujícího čeká labyrint chodeb, podivně zpropojováných schodišť, 

místností a místnůstek, které jsou zabydleny anonymními, démonickými a až 

s krutou věcností popisovanými bytostmi, které tu bloudí, cosi hledají, aniž by 

věděly, za kým jdou a kam, a poněvadž nemají povědomí o složitosti předpisů 

a nařízení, jimiž se zde musí řídit, jejich chování podléhá nejrůznějším, avšak 

nevyřčeným trestům, takže všechny jejich záležitosti jsou skončeny dříve, než 

vznikly a odsouzení dávno předchází soudu. " 55 

7. 3 Proces - iako „pražsky román" 

Na románu začal Kafka pracovat už v roce 1914. Prvního vydání se však 

dílo dočkalo až po autorově smrti v roce 1925. Román zůstal nedokončený, 

tvoří jej deset poměrně samostatných kapitol, jejichž pořadí není zcela 

jednoznačně dáno. 

„Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, 

jednou ráno zatčen. " 56 

V den svých třicátých narozenin se Josef K., prokurista banky, probudí a 

zjistí, že byl zatčen. Je přepaden ve svém bytě neznámými muži, kteří mu 

odmítají sdělit důvod obvinění, které je však zřejmě vážné a které proti němu 

vznesl neznámý soud. Hrubí, bezohlední, nenasytní lidé, jimiž pohrdá, vnikli 

drze do soukromí váženého občana. Hlídači přicházejí jako děsivé přízraky 

z jiného světa. K. se ptá sám sebe: „ Co je to jen za lidi? O čem to mluví? Od 

55 Bor, D., Ž.: Tři velká témata jednoho spisovatele. Tvar, r. 12, č. 19,2001, s. 1. 
56 Kafka, F.: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 5. 
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jakého úřadu jsou? K přece žije v právním státě, všude panuje klid, všechny 

zákony zůstávají v platnosti, kdo se to opovažuje přepadnout ho v bytě? "57 

Přicházejí snad jako fantomatické postavy z jeho podvědomí? Když jsou 

mu teď „ze všech bližních patrně nej bližší. " 58 

Přestože je K. zatčen, může dál pokračovat v práci ve svém zaměstnání. 

Svůj proces však prohrál zřejmě už ve chvíli, kdy začal. Soud přesvědčuje 

o své vině, ačkoli tvrdí, že je nevinen. Proces je veden ve zdánlivě 

civilizované společnosti, nikoli však běžnými postupy a prostředky a podílí se 

na něm celá společnost.59 Malíř Titorelli Josefovi K. prozrazuje: „ Všechno 

přece patří k soudu. "60 Už od samého počátku je evidentní, že okolí je 

o celém případu dobře a důkladně informováno, někteří dokonce dřív než 

Josef K. sám. Proces přitom nikoho příliš neudivuje, nikdo se nepozastavuje 

nad způsobem jeho vedení ani nad skutečností, že byl K., jinak vzorný občan, 

obžalován. Okolí s postupem času hodnotí situaci negativně. Už není naděje, 

že by byl K. zproštěn viny a osvobozen. 

K. hledá pomoc u advokáta chudých Hulda, u malíře Titorelliho a 

především u žen. Ženy mají podle něho velkou moc, protože většina z nich 

vystupuje jako pomocnice u soudu. Účast a podíl okolí na případu Josefa K. 

vrcholí těsně před jeho popravou. 

„Jako světelný záblesk rozletěla se tam křídla jednoho okna, nějaký 

člověk, slabý a útlý v té dálce a výšce, se rázem vyklonil daleko z okna a ještě 

dál rozpřáhl paže. Kdo to je? Přítel? Dobrý člověk? Někdo, kdo s ním cítí? 

Někdo, kdo chce pomoci? Je to jednotlivec? Jsou to všichni lidé? Je ještě 

pomoc? (...) Kde je ten soudce, kterého nikdy nespatřil? Kde je ten vysoký 

soud, k němuž nikdy nedospěl? Zvedl ruce a roztáhl všechny prsty. " 61 

57 Kafka, F.,: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 7. 
58 Tamtéž, s. 8. 
59 Moníková, L.: Eseje o Kafkovi. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 2000, s. 16. 
60 Kafka, F.: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 114. 
61 Tamtéž, s. 170. 

45 



Proces trvá až do konce života obžalovaného, v případě Josefa K. jde 

pouze o jeden rok. Otázka viny není při procesu řešena, bylo o ní už 

rozhodnuto předem. K. není viny zproštěn, ale není ani odsouzen, rozsudek 

nikdy neuslyší, soud je vlastně od počátku přesvědčen o jeho vině. Má však 

jen tolik moci, kolik mu jí sám viník přizná. Josef K. je nakonec vyveden za 

město, kde je v opuštěném lomu popraven. Je zabit „jako pes"62 a jeho hanba 

ho má přežít. Vina, která prostupuje celou jeho lidskou existenci, je završena 

potupnou smrtí. 

Kafka líčí absurdní, a přitom přesně viděný svět. Události v něm podléhají 

zákonitostem snu a odporují logice. Neuvěřitelné se stává skutečností. Zcela 

civilní hrdina se náhle ocitá ve fantaskním světě připomínajícím zlý sen. 

Subjektivně vnímaný svět se vymyká rozumové kontrole a hrdina pod vlivem 

okolností přechází do sféry tajemného, nepochopitelného, nadpřirozeného. 

Sám bloudí neznámým a novým světem, jehož absolutní moci se podřizuje. 

Neprůhledný, od začátku absurdní proces ho postupně okrádá o duševní i 

fyzické síly. 

Fantastičnost situací a postav vzniká z obrazu deformované skutečnosti, 

jehož základem jsou vztahy a konflikty jedince v odcizeném, 

zmechanizovaném světě. Román je prostoupen groteskním humorem i 

existenciální úzkostí. Probíhající události vyvolávají pocit tajemna a 

přicházejícího nebezpečí. Kafka líčí zoufalství, strach a samotu člověka, kteiý 

se musí zodpovídat za své činy, za celý svůj dosavadní život. Jeho vinu 

přitom nelze vyloučit, může totiž spočívat v samotné jeho existenci. Soudní 

moc tu vystupuje jako jakási nadpřirozená síla a K. se jí zcela poddává. Jeho 

původní přesvědčení o vlastní nevině se postupně mění v pochybnost a 

62 Tamtéž, s. 175. 
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nakonec je nahrazeno vědomím oprávněnosti soudu. K. se totiž provinil tím, 
že „ odumřel pravému životu. " 63 

7. 4 Mvtus o nedosažitelnosti zákona 

Motiv nedosažitelnosti a nepoznatelnosti jakéhosi absolutního řádu světa, 

absolutní hodnoty je pro Kafku typický. Jeho literární hrdinové poznávají, že 

nejsou pány svých osudů, nýbrž že jsou zcela podřízeni vůli vyšší moci, která 

je příliš vzdálená možnostem jejich chápání. Oprávněnost tohoto řádu není 

však nikdy ani v nej menším zpochybněna. Nikdo nevyvrací legitimitu soudu 

a oprávněnost procesu jako projevu „absolutna" a všichni se většinou bez 

protestů podřídí jeho rozsudkům. 

V kapitole nazvané V chrámu vypráví vězeňský kaplan Josefovi K. 

v jednom nejmenovaném chrámu v předvečer popravy příběh o muži 

z venkova a neoblomném dveřníkovi. Muž z venkova se domáhá vstupu do 

zákona, dveřník ho však odmítá vpustit dovnitř. A tak muž stráví zbytek 

života čekáním vsedě na stoličce přede dveřmi zákona. 

„Před smrtí mu všechny zkušenosti celého toho času v hlavě splývají 

v jedinou otázku, kterou dveřníkovi doposud nepoložil. Pokyne mu, jelikož už 

nedokáže napřímit tuhnoucí tělo. (...) »Všichni přece touží po zákonu,« praví 

muž, »jak to, že za všechna ta léta nikdo kromě mne nepožádal, aby byl 

vpuštěn?« Dveřník poznává, že s mužem je už konec, a aby ještě pronikl k jeho 

skomírajícímu sluchu, zahuláká na něho: »Tudy nemohl být nikdo jiný 

vpuštěn, neboť tento vchod byl určen jen pro tebe. Teď půjdu a zavřu ho.«" 64 

63 Brod, M.: Franz Kafka. Praha 1966, s. 189. 
64 Kafka, F.: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 164 - 165. 
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Josef K. má pocit, že dveřník muže oklamal, protože smysl příběhu mu 

zůstal utajen. Pokouší se v podobenství najít skryté poselství, hledá v něm 

paralelu ke svému údělu a snaží se z něj vyvodit, jak by měl postupovat při 

svém vlastním procesu. Významová blízkost pojmů „soud" a „zákon" svádí 

totiž k domněnce, že podobenství skrývá klíč k rozluštění tajemných 

okolností procesu. 

Hrdina se pomalu ztrácí ve světě, který se změnil v začarovaný labyrint. 

Rozhovor s vězeňským kaplanem v chrámu mu nepřináší útěchu a klid, nýbrž 

vnáší do jeho duše zmatek. K. se postupně stále více zaplétá do cizích 

myšlenek a návodů ke správnému pohledu na věc. „Není třeba vše považovat 

za pravdivé, je jen třeba si myslet, že vše je nutné, " 65 radí mu duchovní. 

I prostor chrámu se mění v bludiště, z něhož K. nemůže nalézt cestu ven, 

je prostorově zcela dezorientován, slabost a vysílení jsou důsledkem jeho 

rozčarování a zmatku. Bezvýchodnost situace je stále zřejmější. Není možné 

překonat vlastní strach a vstoupit do zákona, poznat absolutní hodnotu, nelze 

se postavit anonymní neznámé moci. Kaplan svým podobenstvím vlastně 

připravuje Josefa K. na smrt. 

7. 5 Praha - město vězení 

Román bývá označován jako „pražský", ačkoli o Praze není v textu ani 

zmínka. Můžeme ji jen tušit, například podle popisu bankovního paláce ve 

středu města, činžovních domů na periferii, chrámu se stříbrnou sochou světce 

a opuštěných lomů nad městem. Praha má jen jakousi zamlženou podobu. 

Lokalizace jsou pouze náznakové a chybí konkrétní topografie. Umělecky 

65 Kafka, F.: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 169. 
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objektivizované a anonymně působící město skrývá svá tajemství. Kafka 

záměrně odstupuje od zobrazení vnější skutečnosti, jeho příběh dostává 

prostřednictvím světa snů a představ stylizovanou podobu. Zbavuje město 

jeho velkolepé krásy, legendární minulosti i jména. Je pojato jako místo 

hrdinovy subjektivní zkušenosti, stalo se vězením, odkud obžalovaný/viník 

nemůže a snad ani nechce uniknout. 

K. vytrvale bloudí v tajemném prostoru, jehož smysl a řád mu uniká. 

Pohybuje se mezi centrem města a jeho periferií. Soud zasedá na půdách 

zchátralých činžovních domů na špinavém předměstí, které ostře kontrastuje 

s prostředím uvnitř historického města, kde K. žije a pracuje. Na periferii se 

odehrávají dvě klíčové scény - soud a poprava. Periferie i centrum města jsou 

vnímány jako labyrint, v němž hrdina není schopen se zorientovat. Nezvyklá 

místa konání soudu, špína a chudoba dělnické čtvrti, nedostatek prostoru 

vyvolávají v Josefovi K. úzkost a nechuť, a přesto ho svým způsobem silně 

přitahují. Zcela zvláštní pozici pak zaujímá prostor chrámu. 

Děj se odehrává buď v pološeru, nebo za tmy. Nedostatečné světlo 

umocňuje nezřetelnost obrysů a evokuje tajemnou atmosféru. Soudní budovy 

s dlouhými chodbami a mnoha dveřmi jsou téměř neosvětlené. Trvalé přítmí 

osvětluje většinou jen plamen svíčky, který nedokáže projasnit celý prostor, a 

odhaluje jen osoby či předměty ve vztahu k hrdinovi důležité. 

Do temného pokoje slečny Biirstnerové „tiše svítil měsíc"66. V kapitole 

nazvané Mrskač pracují dva sluhové z banky „v malém kuželi světla jediné 

žárovky"61. V temném pokoji advokáta Hulda se skrývá přednosta kanceláře, 

protože k němu světlo svíčky už nedosáhne. Tma vyvolává pocity strachu, 

úzkosti, nebezpečí a ohrožení. 

66 Kafka, F.: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 21. 
67 Kafka, F.: Proces. Lidové noviny, 1997, s. 63. 
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Důležitým motivem je topos vchodu, brány.68 Vchod signalizuje přechod 

z jednoho prostoru do druhého, vstup do jiného světa, cestu do neznáma -

k tajemství, které se skrývá někde uvnitř. „Nepřístupný vchod"69 se pojí 

s představou pasti, uzavřeného prostoru, kam zabloudí manipulovaná oběť. 

Bloudění je odrazem nepřehledné, chaotické skutečnosti. Prostor se zdá být 

mnohem složitější, než jak se jeví na první pohled. Místa odhalují svá 

tajemství, svou skrytou tvář až s příchodem hlavního hrdiny. Byla určena jen 

pro něho, stejně jako dveře zákona pro muže z venkova. A tak se pokoj slečny 

Biirstnerové náhle mění na vyšetřovací místnost, z komory v bance, jež je 

určena na odložené staré věci, je najednou mučírna, soudní kanceláře sídlí na 

půdách ošklivých činžovních domů, v prostorách, které vážnosti soudu vůbec 

neodpovídají. 

Obdobou motivu vchodu je motiv okna, které nabízí možnost výhledu do 

vnějšího prostoru i pohledu dovnitř.70 Okna jsou rovněž většinou 

„nepřístupná", nejdou otevřít. A pokud ano, proniká jimi dovnitř jen špína. 

Místnost bez oken vyvolává představu vězení spolu s pocity úzkosti a 

stísněnosti, nedostatku vzduchu a světla. Za okny také špehují zvědaví, 

bezohlední lidé, kteří vnikají do hrdinova soukromí. 

Obraz města se vytváří až v souvislosti sjednáním hlavní postavy. Josef K. 

se dostává do výjimečné situace, byl zbaven důvěrně známého prostoru a 

vstoupil do cizího nepřátelského světa, jehož pravidlům nerozumí. Narušení 

zaběhaných pořádků v něm vyvolává zmatek a strach. Protože ztratil všechny 

dosavadní jistoty, hledá nějakou neotřesitelnou autoritu. Tou se mu jeví soud, 

proto se podřizuje jeho moci. 

Využijeme-li při analýze románu biografické metody, otevírá se před námi 

další z mnoha možných způsobů interpretace tohoto mnohoznačného díla. 

68 Hodrová, D.: Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 112. 
69 Hodrová, D.: Místa s tajemstvím. Praha 1994, s. 112. 
70 Tamtéž, s. 115. 
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Nabízí se paralela s vlastním autorovým životem, v Procesu můžeme sledovat 

odraz autorova duševního rozpoložení v době vzniku románu. Josefa K. pak 

z této perspektivy chápeme jako autobiografickou postavu. Kafka se jeho 

prostřednictvím pokouší vyrovnat s těžkou osobní krizí vyvolanou poznáním 

vlastní rozpornosti a vnitřních zábran, pokud šlo o možnost založit rodinu. 

Rodina pro něj totiž symbolizovala ohrožení tvůrčí práce. Stupňoval se tak 

v něm pocit existenciální úzkosti z nenaplněného života, pocit, že selhal, a 

dopustil se tak neodpustitelné viny na ostatních.71 

8. Paul Leppin (1878 -1945) 

8.1 Život a dílo 

Paul Leppin se narodil 27. listopadu 1878 v Praze jako druhorozený syn 

hodináře a písaře Josefa Leppina (1850 - 1916) a Pauliny Leppinové, 

rozené Scharsachové (1840- 1913). Pocházel též z německé, nikoli však ze 

židovské rodiny. Vyrůstal na pražských Vinohradech, navštěvoval německé 

gymnázium ve Štěpánské ulici a po maturitě v roce 1897 vstoupil do státní 

služby jako účetní Poštovního a telegrafního úřadu v Praze, odkud odešel ze 

zdravotních důvodů až v roce 1928. 

V letech 1900 a 1901 vydal sérii lyrických letáků nové generace pražských 

německých básníků nazvanou Jaro (Frühling), ke skupině vedle Leppina 

patřili např. Camill Hoffmann, Ottokar Winicky, Oskar Wiener, Rainer 

Maria Rilke, ale i další. Mladí umělci se sdružovali ve Spolku německých 

výtvarných umělců, založeném roku 1895. 

71 Eisnerová, D.: Poznámky o mravní problematice Kafkových románů a o pražském pozadí „Procesu". In: 
Franz Kafka, Liblická konference 1963. Nakladatelství ČSAV, Praha 1963, s. 129 - 137. 
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Leppin vstoupil do pražského literárního světa sbírkou povídek ze života 

nevěstek Dveře života (Die Türen des Lebens, 1901). Roku 1903 vychází 

v Mnichově jeho první sbírka básní Zvony volající ve tmě (Glocken, die im 

Dunkeln rufen). Tajemná atmosféra přízračné, démonické Prahy se zde 

prolíná s touhou po spasení prokletých duší. Objevují se motivy typické 

pro impresionismus a dekadenci. 

Leppin udržoval přátelské styky s hlavními představiteli okruhu kolem 

Moderní revue, Arnoštem Procházkou a Jiřím Karáskem ze Lvovic. 

S českou literární dekadencí ho spojovala společná témata, vypjatá erotika, 

kult krásy, pesimistické ladění a nihilismus. 

„Nekorunovaný král pražské německé bohémy" a také „poslední 

romantik", jak byl Paul Leppin nazýván, vydal v roce 1905 v Berlíně svůj 

první pražský román Daniel Ježíš (Daniel Jesus) v Berlíně. Román se hlásil 

k evropskému satanismu a vyvolal značný rozruch a vlnu pohoršení. Kritiky 

mu vytýkaly nestoudnost a pornografíčnost. 

Roku 1906 vychází první číslo časopisu pražských novoromantiků Wir -

Deutsche Blätter der Künste, redigované Leppinem. Román Severinova 

cesta do temnot mu vyšel roku 1914 v Mnichově, v roce 1918 pak 

následovala próza Strážci rozkoše (Hüter der Freude), bizarní kronika 

pražských lokálů a nevěstinců, kritizovaná a napadaná jako pornografie. 

„Dominantou celého Leppinova díla je kvasivě vzdutá sexuálnost a hrůza 

zní; duše jeho postav zmítají se v pavučinách nervů a pekelném zajetí 

tělesnosti; Leppinovy ženy jsou nevěstky a kurtizány, jeho muži jsou 

náměsíčníci, kteří mezi halucinacemi potácejí se od lůna k lůnu. " 72 

Leppin se věnoval i dramatické tvorbě, nejzdařilejší byla hra Golemův 

vnuk (Der Enkel des Golem, 1934). Roku 1936 vyšla sbírka jeho 

melancholických vzpomínek na mládí Jaro kolem roku 1900 (Frühling um 

72 Eisner, P.: Milenky. Concordia, Praha 1992, s. 47. 

52 



1900). Pražská rapsodie (Prager Rhapsodie, 1938) je dvousvazkový soubor 

drobné prózy a lyriky a vyšel k básníkovým šedesátinám. Z Leppinovy 

pozůstalosti byl až v roce 1984 vydán poslední dokončený román Blaugast 

s podtitulem „Román ze staré Prahy", autobiografická studie člověka, jehož 

osobnost postupně ničí syfilis. 

Paul Leppin byl posledním předsedou Ochranného svazu německých 

spisovatelů v Československé republice, který se roku 1933 odmítl připojit 

k Říšskému svazu německých spisovatelů. Roku 1939 po obsazení Prahy 

nacisty byl proto Leppin zatčen a dočasně vězněn na Pankráci. Jeho zdravotní 

stav se po propuštění z vazby prudce zhoršoval, postupující syfilida ho ničila 

fyzicky i psychicky. Paul Leppin zemřel 10. dubna 1945 v Praze a byl 

pohřben na Vinohradském hřbitově. 

Paul Leppin, pražský německý básník, prozaik a dramatik, byl po dlouhá 

léta zapomenutým autorem a dnešnímu českému čtenáři je prakticky zcela 

neznámý. 
v 

Max Brod ve své autobiografii Život plný bojů o Paulu Leppinovi 

napsal: „ V jeho obličeji se jedinečně zračilo nejupřímnější a radostné 

kamarádství a zároveň výraz, který bylo stěží možno uvést na společného 

jmenovatele s tímto kamarádstvím - totiž hluboký odpor k životu. Tyto dva 

rozporné životní pocity dovedly právě jen v této tváři splynout v jakousi 

symbiózu, ve zvláštní pel-mel, které dělalo tuto tvář zároveň velmi hezkou i 

velmi ošklivou. Svou kontrastností působil Leppin velkolepě, ba fascinoval. 

(...) Leppin byl vpravdě vyvolený pěvec bolestně mizející staré Prahy, 

vykřičených uliček, prohýřených nocí a marné touhy věřit tváří v tvář 

nádherným barokním sochám světců. (...) Leppin, tím jsem si jist, bude ještě 

objeven. " 

73 Brod, M.,: Život plný bojů. Praha 1966, s. 129. 
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8. 2 Paul Leppin a Praha 

Paul Leppin, výrazná osobnost pražské německé novoromantické 

bohémy, autor básnických sbírek, próz i dramat, prožil celý svůj život 

v Praze. V dětství a mládí bydlel v Krameriově ulici (dnes Americká) na 

Vinohradech, později ve stejné pražské čtvrti v ulici Klicperově a nakonec 

v ulici Lužické. Praha se mu stala osudem, neopustil ji ani během nacistické 

okupace. 

Jeho tvorba je úzce spjata především s Prahou přelomu století. Leppin 

zcela propadl kouzlu tajemného, démonicky svůdného města, jeho dílo vzešlo 

z pražské atmosféry a zračí se v něm hluboký prožitek Prahy, její rozpornosti 

i jejího tajemství. 

8.3 Severinova cesta do temnot (Pražsky strašidelný románě 

Román líčí osudy zatracence Severina. Popisuje toulky mladého 

rozervaného snílka Prahou počátku 20. století. Severin vnímá město 

prostřednictvím prožitku prokleté lásky. Tajemná a osudová Praha promlouvá 

kjeho smyslům i duši tichou řečí, působí na něj svým kouzlem, vyvolává 

v jeho nitru zhoubné touhy. 

Severinův příběh je do jisté míry vlastním příběhem Leppinovým. Své dny 

tráví úmornou a jednotvárnou prací v kanceláři a v noci hledá únik a útočiště 

v tichých uličkách Prahy nebo ve víru nočního bouřlivého života v pražských 

vinárnách a hospůdkách. 

Na počátku Praha Severina přitahovala svým tajemstvím i fantastickou 

podobou, doslova ho okouzlila a uchvátila, vzbuzovala v něm zvědavost a 
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napjaté očekávání. Miloval nejen noční život a ruch v ulicích, ale i tichá místa 

ležící stranou dění. Praha mu připomínala dětství a studentská léta. 

V dospělosti byl však jeho život fádní a obyčejný, vyčerpávala a děsila ho 

jednotvárnost i vlastní ubohost. Prahl po osudových okamžicích, silných 

zážitcích, vášni, erotických dobrodružstvích, pestrém a rušném životě, zmítal 

jím neklid. Toužil se vymanit z vlivu provinčního města „s odumřelou 

vášnivostí"74 a čekal, že v ulicích Prahy potká svůj velký osud. 

Po seznámení se se Zuzanou, mladou Židovkou, se začalo jeho vidění 

Prahy měnit. Město v něm zažehlo plamen vášně, stejně jako Zuzana, která ho 

dráždila a sváděla, na rozdíl od pokorné Zdenky, která mu sice poskytovala 

klid a útěchu, ale nechávala ho chladným. 

V ateliéru doktora Konráda, v česko-německé společnosti bonvivánů, 

umělců, dobrodruhů, modelek a prostitutek, poznává Severin bývalou 

zpěvačku Národního divadla Karlu a tajemného pana Nikolause, který baví 

hosty čtením z ruky. Záhadný Nikolaus je nejspíše stylizovaným portrétem 

Gustava Meyrinka. 

„ O Nikolausovi, který přijel do Prahy před několika lety a studoval na 

univerzitě filosofické obory, nedokázal nikdo říci nic bližšího. Hrával fotbal a 

tenis na hřištích na Letné a k vidění býval také v loděnicích veslařského klubu 

u Vltavy. (...) Vědělo se, že je boháč, že má velikou a cennou knihovnu, stýká 

se s umělci a věnuje se okultismu. Ve svém elegantně a vkusně zařízeném bytě 

měl mnoho podivuhodných a neobyčejných věcí - bronzové sošky Buddhů se 

zkříženýma nohama, mediální kresby v kovových rámech, skarabeje i magická 

zrcadla, portrét Blavatské a opravdovou zpovědnici. Vyprávělo se, že v jeho 

pokoji přišel kdosi záhadným způsobem o život. " 75 

74 

7J Leppin, P.: Severinova cesta do temnot. Praha 1992, s. 10. 
Leppin, P.: Severinova cesta do temnot. Concordia, Praha 1992, s. 35. 
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Zpočátku démonická a nedostupná Karla „5 líbezným a nebezpečným 

úsměvem kající se Máří Magdaleny"16 Severinovi nakonec podléhá, ale on ji 

pak bezcitně odvrhne. Poté ho však zcela ovládne strach, osaměle bloudí 

městem, které nepoznává, ačkoli dříve znal každé jeho zákoutí, každou ulici. 

Náměstí se v noci proměňují v „melancholické krajiny"77 a úzké uličky ve 

„vlhké hladomorny"78, svět mu připadá neskutečný, snový a on sám se 

postupně stává člověkem zahořklým a neklidným. 

„Město, které měl ze svých denních a večerních toulek křížem krážem 

prochozené, nad ním získávalo netušenou a strašnou moc a vytrhávalo jej 

z děsuplných snů a vtahovalo jej do svého klína. " 79 

Po sebevraždě doktora Konráda, který prohýřil celé své jmění, se 

Severinovo vidění Prahy znovu mění. Město je náhle studené, chladné, je to 

frustrující prostor. Severin „nahlíží mezi stíny domů a vidí svou vlastní 

postavu, zahalenou hádankami lásky a smrti, štvanou neklidem ulicemi". 80 

Rozhodne se hledat klid a útěchu u Zdenky, kníž se vrací a jejíž láska ho 

osvobozuje od chmur, přízraků a démonů. Do jeho nitra se vrací mír. 

S příchodem jara se i město stává krásným, barevným, zázračným, plným 

nadějí. 

Na konci léta si však Severin uvědomí, že idyla se Zdenkou byl pouhý 

klam. Opět se stává zajatcem tajemných sil a jeho zkázu pak dovrší přitažlivá, 

prostopášná Milada, femme fatale, „stravující plamen, po němž prahla jeho 

duše. "81 

Poté, co ho Milada opustí a odvrhne, prochází Severín opět změněným 

městem, je n e p ř á t e l s k é , plné satanských pastí a nebezpečných nástrah. 

Tamtéž, s. 28. 
77 Tamtéž, s. 49. 
78 Tamtéž, s. 49. 
79 Tamtéž, s. 48. 
80 Tamtéž, s. 62. „ 

1 Leppin, P.: Severinova cesta do temnot. Concordia, Praha 1992, s. 23. 
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„Město, které znal, bylo jiné. - Jeho ulice ústily ve zmatek a neštěstí tam 

číhalo na každém prahu. Srdce v něm tlouklo mezi vlhkými, zrádnými zdmi, 

kolem osleplých oken se plížila noc a rdousila duše ve spánku. Satan nastražil 

své pasti všude, v chrámech i v domech záletnic. Jeho dech přebýval ve 

vražedných polibcích a vydával se na lup v rouše jeptišek - " 82 

Severinův vnitřní svět překonává a rozbíjí své vlastní hranice a ničí vše, co 

se mu staví do cesty. Zoufalství a prudkost se střídají s rozvláčností a nudou, 

posedlost s vnitřní prázdnotou. Severina pohánějí vnitřní běsové, temnota, do 

které putuje, není jen temnotou noční Prahy, ale také temnotou vlastního nitra. 

8. 4 Leppinova Praha 

Praha nebyla jen pouhou kulisou, ale tvořila svébytnou a dynamickou 

součást Leppinova díla. Praha je zobrazena jako záhadné, osudové město ve 

fantastickém nočním osvětlení, které má na hrdinu mocný vliv. 

Severinova duše hnaná vnitřními běsy a démony tvoří s městem jednotu. 

Obraz města je zároveň obrazem jeho nitra. Projektuje si do něj svůj vlastní 

fantastický svět. Severinova Praha je naplněna minulostí, melancholií a 

ničivou erotikou. Domy a ulice nabývají fantastického vzhledu. Severin 

vnímá vůně, pachy a zvuky města, vidí v něm živou bytost. 

„Mezi tmavými zdmi města, věžemi a šlechtickými paláci s jejich zvláštní 

odumřelostí vyrostl v Severinovi jeho vlastní fantastický svět, (...) Severin 

pokaždé vychází na ulici s pocitem, že jej tam očekává něco osudového. "83 

U Tamtéž, s. 117. 
Tamtéž, s. 25 
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Neklidně bloudí tmavými uličkami noční Prahy, i jeho pouť do temných 

zákoutí duše je určována atmosférou města. Je pasivní obětí, zajatcem města i 

svých vášní a pudů, zběsile klopýtá Prahou na své cestě do temnot. 

Praha je pro Severina městem důvěrně známým, a přesto stále cizím, 

nevyzpytatelným. Cítí se stále tak, jako by tu byl poprvé. Obraz Prahy se 

mění se změnou jeho subjektivního vnímání, se změnou situace i vnitřního 

prožitku. 

Město se stává tajemnou svůdkyní, ztělesněnou v postavách čtyř 

osudových žen, tří Češek a jedné Židovky. S každou novou milenkou se mění 

i vidění Prahy. 

Severin prochází městskými sady, potemnělými parky, pražskými ulicemi, 

tichými náměstími, rozzářenou elegantní Ferdinandovou třídou, navštěvuje 

noční podniky, hospůdky a vinárny, ateliér doktora Konráda v novém domě 

na místě zbořeného židovského ghetta i antikvariát Lazaruse Kaina ve 

Štěpánské, jezdí se Zdenkou lanovkou na Petřín. Přitahují ho zšeřelé interiéry 

kostelů, temné fasády domů, které skrývají stará tajemství. 

Všechna popisovaná místa lze přesně lokalizovat, lokality jsou označeny 

skutečnými dobovými názvy: Karlovo náměstí, Botanická zahrada, 

Ferdinandova třída - dnes Národní, Vltava, Vinohrady, Petřín, Stromovka, 

Pankrác, Nusle, Staroměstské náměstí atd. 

Leppin působivě ztvárnil lehce neskutečnou, melancholickou atmosféru 

Prahy, v níž mýtus a skutečnost splývají. Z díla je patrná láska k městu i 

zármutek a stesk za mizejícím staiým světem. 
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9. Srovnání a shrnutí 

Ve vybraných dílech pražských německých autorů - Gustava Meyrinka, 

Franze Kafky a Paula Leppina - se setkáváme s vylíčením zvláštní a 

tajemné atmosféry tohoto starého historického města opředeného legendami. 

Město, kterým procházel Golem, Josef K. i Severin dodnes neztratilo nic ze 

svého poetického kouzla. Praha je i dnes městem plným záhad, přízraků, 

legend, labyrintů, ale i fantastů, melancholických snílků a podivínů, městem, 

v němž je minulost stále přítomná a v němž jako kdyby se místy zastavil čas. 

Praha je městem mnoha tváří. Dokáže své obyvatele fascinovat a okouzlit 

na celý život, ale zároveň také trýznit a nebezpečně s nimi manipulovat jako 

s loutkami bez vlastní vůle. Prostor Prahy není jen pasivní kulisou literárních 

děl, ale stává se určující složkou děje. Jedinec je přímo konfrontován 

s prostorem města, jehož rozpornost a polemičnost je citlivě vnímána 

především umělci. Pražská kulisa zcela vyhovovala uměleckým záměrům 

autorů, kteří ji zobrazili prostřednictvím subjektivního prožitku města. 

Meyrinkův Golem je nej výraznějším nositelem fantastických prvků -

strašidelnosti, démoničnosti a fantasmagoričnosti. Meyrink Prahu zobrazuje 

jako místo, kde se přirozený svět stýká s nadpřirozeným, jako jakýsi 

„mezisvět" s přízraky a monstry, prostor viděný z perspektivy polosnu. 

Hranice mezi snovou vizí, halucinací a realitou splývají a přízraky vstupují do 

všedního dne. Fantastickou atmosféru umocňují nevšední předměty, 

groteskně zobrazené postavy s exotickými jmény a podivuhodnými osudy. 

Důležitou roli rovněž hraje bizarní architektura starého židovského ghetta, 

jehož temné, polorozpadlé domy v křivolakých úzkých uličkách stojí už po 

celá staletí jako autentičtí svědkové tajemství mnoha lidských osudů. Už sama 

vnější podoba ghetta vyvolává neklid a úzkost, strach a hrůzu. 
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Meyrinkova Praha je živá bytost mající nad lidmi zde žijícími velkou 

moc. Město postupně ožívá, ale z lidí se stávají neživé loutky. Praha zároveň 

vystupuje jako symbolický dvojník hlavního hrdiny, je to jeho přízračné 

druhé Já, jeho alter ego vystupující z podvědomí a odhalující stinné stránky 

jeho duše. Meyrinkův Golem má už velmi málo společného s hliněným 

homunkulem rabbiho Löwa. Stal se z něho záhadný přízrak vyvolávající 

strach a zděšení, nikoli pocit ochrany. Je výsledkem davové psychózy, 

halucinací, výplodem rozjitřené fantazie, ztělesněním chmurných obav, 

mučivého neklidu a úzkosti obyvatel ghetta. Meyrinka přitahuje vše záhadné, 

mystické, okultní, libuje si v tajemném šerosvitu, nevysvětlitelných přízracích 

i v nápadných groteskních charakteristikách bizarních figur. 

Kafkova Praha je existenciálním labyrintem, v němž je hrdina Procesu 

odsouzen bloudit, aniž by kdy mohl porozumět jeho řádu, zákonům a 

pravidlům. Ačkoli Praha není v textu nikde přímo jmenovaná, není pochyb, že 

Kafka zobrazuje právě toto město. Záměrná anonymizace vnějšího prostoru 

slouží jako prostředek objektivizace a absolutizace příběhu, jako prostředek 

k dosažení tajemna a výlučnosti. Město je místem hrdinovy subjektivní 

zkušenosti a jeho obraz s konečnou platností vyvstává současně s hrdinovým 

jednáním a prožitky. Praha má jen v nejasné a zamlžené obrysy, vstupuje 

k nám prostřednictvím vnitřního světa snů a představ, v němž je skutečnost 

deformována. K dosažení tajemné atmosféry též přispívá až nadpřirozená, 

nenapadnutelná a ochromující moc soudu, stejně jako všechny podivuhodné 

okolnosti procesu s Josefem K. Město se stává pastí a vězením, odkud nelze 

uniknout. K. je vystaven nemilosrdnému pocitu samoty a odcizení, připadá si 

jako cizinec v hrůzu nahánějícím neznámu. 

Praha vystupuje vůči Josefu K. na straně žaloby - je to bezejmenný 

nepřítel, který se skrývá v šeru a temnotě, připravený však kdykoli zasadit 

osudovou ránu. Skutečný svět, dosud nekomplikovaný a řídící se jasnými 
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pravidly, rázem ztrácí veškerý svůj racionální smysl a řád. Josef K. je 

dramaticky konfrontován s nezvyklou situací a existenciální úzkostí a Praha 

jeho pocity ohrožení jen stupňuje. 

Pro Leppinova Severína je Praha démonicky svůdnou milenkou i 

prokletou láskou zároveň. Cítí melancholii a smutek nad mizející starou a 

slavnou Prahou, její provincionální ospalost ho dusí a znepokojuje. Severin je 

schopen město vnímat jen skrze svoji momentální životní situaci. Vytváří si 

vlastní fantastický svět, ve kterém je sice ohrožován démonickými silami 

svého nitra, nikoli však vnějším prostorem Prahy. Tajemno vyrůstá ze sféiy 

psychologické. Severina neděsí pražská strašidla, ale démoni a běsy, které má 

uvnitř sebe, skryté pudy, vášně, erotické a násilnické touhy. Momentální 

naladění a subjektivní prožitky hlavního hrdiny se promítají do obrazu města, 

Praha je pokaždé jiná, vždy však jen taková, jakou ji Severin chce vidět. 

Atmosféra města koresponduje s vnitřním stavem hrdiny a stává se tak 

zrcadlem jeho emocionálních hnutí. 

Pokud bychom chtěli srovnat obrazy Prahy u jednotlivých autorů, můžeme 

pro zjednodušení vycházet z významové syntézy v pojmech „město - Golem" 

u Meyrinka, „město - vězení" u Kafky a „město - milenka" u Leppina. 

Meyrinkova tajemná a mystická Praha ovládá své obyvatele jako démon. 

Postavy a přízraky se pohybují v konkrétním, přesně pojmenovaném prostoru. 

Kafka naopak jméno města, kde se odehrává příběh Josefa K., neuvádí. 

Anonymní a nepřátelské město ponořené do tmy tajemně až zlověstně mlčí, 

představuje neznámou vyšší moc, které nelze klást odpor. Kafka si záměrným 

zamlžením známého prostoru rozšiřuje možnosti pro uplatnění fantastických 

prvků a vyvolání atmosféry tajemna. Praha je pro jeho hrdinu existenciální 

pastí, z níž nelze uniknout bez osudových ztrát. Hlavním zdrojem tajemna 

v Kafkově díle je těžce interpretovatelná problematika existence a pomyslné 

viny. Dílo zůstává otevřené pro individuální recepci, a tím si zaručuje stálou 
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aktuálnost. Dalším originálním obrazem Prahy je Leppinovo město - milenka 

nebo osudová žena. Praha ani zde není vnímána jako pasivní kulisa děje, ale 

je aktivně utvářena prostřednictvím subjektivních pocitů hlavního hrdiny a 

s jejich proměnou roste i její mnohotvárnost. 

Praha je pro všechny zmíněné autory živým zrcadlem bohatého vnitřního 

života. Prostředky, jakými Meyrink, Kafka i Leppin navozují tajemnou 

atmosféru, jsou různorodé, a zároveň jsou si v mnohém podobné. Všichni tři 

Prahu personifikují, každý svým vlastním způsobem. Město vystupuje jako 

subjekt, jako svébytná postava, která jedná a aktivně ovlivňuje děj. Hranice 

mezi místem a postavou se stírá. 

Důležitou úlohu při vyvolávání pocitu tajemna hrají různé symbolické 

předměty - motiv oživlé loutky, uspořádání prostoru jako labyrintu, matoucí 

prožívání vnitřního času, atmosféra snu a polosnu, noční osvětlení. Záhadně 

působí i nevšední osudy podivínských hrdinů, jejich psychická labilita 

hraničící s šílenstvím. Autoři pro ně záměrně volí exotická jména, aby zvýšili 

účinek tajemnosti, neobvyklosti a výlučnosti. Pro Meyrinka a Leppina je 

příznačné užívání expresi vně zabarvených slov a metafor. Kafkův styl je 

naopak věcný a střídmý, tím se však skryté napětí ještě zvyšuje a přispívá 

k tajuplnosti a snovosti. 

Využitím těchto prostředků se autorům podařilo dosáhnout maximálního 

účinku na čtenáře, který se sám aktivně podílí na základě vlastních životních 

zkušeností a fantazie na dotváření tajemné atmosféry. 

Autoři ruší hranici mezi přirozenou a nadpřirozenou sférou, navozují 

dojem fantaskní, snové reality. Oslabují dimenze každodennosti a kladou 

důraz na svébytnost vnitřního imaginárního světa. Předjímají existenciální 

nejistou identitu, samotu a odcizení člověka v chaotickém světě, podnikají 

cestu do hlubin vlastního Já. Praha působí na umělce jeko zrcadlo odrážející 
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jejich duševní stav. Plně se přizpůsobuje vidění a cítění subjektu, proto je její 

tvář tak proměnlivá a inspirativní. 

Přívlastky, které jsou s Prahou spojovány - magická, démonická, snová, 

tajemná - nabývají svého významu až na základě osobních zkušeností a 

prožitku jednotlivce. Míra tajemství závisí na citlivosti čtenáře i umělce, liší 

se způsobem využití vnějších i vnitřních inspiračních zdrojů. Autoři se 

záměrně vzdalují od skutečnosti a své příběhy vyprávějí skrze svou vnitřní 

vizi, skrze svět fantazie, snů a halucinací. Jejich cílem nebyl vnější popis 

města, nýbrž vylíčení atmosféry na základě vlastní zkušenosti a prožitku. 

Nadpřirozeno a fantaskno pramenící z vnitřních vizí se prolíná s realitou 

všedního dne a odráží se v architektuře města. 
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Závěr 

Pokusili jsme se představit fenomén Prahy nejprve na kulturně -

historickém pozadí a interpretovat jej z hlediska literární teorie a historie. 

Pražská německá literatura se stala důležitým pojmem v dějinách 

literatury. Je spojena především s tvorbou německy píšících autorů žijících 

v Praze na počátku 20. století. V té době vznikla díla, která významně zasáhla 

do literárního vývoje a v mnohém předběhla svou dobu, předjímala mnohé 

nové obsahové, myšlenkové i formální prvky. Nevznikala v izolaci od 

dobových nálad a impulzů, Praha byla vždy křižovatkou evropských cest, 

duchovních tendencí, místem protínajícího se jazykového a kulturního 

povědomí. Stala se místem zrodu svébytné literatury v německém jazyce. 

Pro pražské básníky a prozaiky byl nesmírně důležitý prožitek města. Je 

možné mluvit o velkém vlivu „genia loci", ale i o „Hassliebe", nenávistné 

lásce, rozpolceném citovém vztahu autorů k Praze, který v nich probouzel 

touhu z města odejít, a zároveň i nutnost se do něho stále vracet. 

Na přelomu 19. a 20. století se prohlubovaly rozpory mezi starou 

historickou Prahou a Prahou moderní, nově vznikající, a i tato skutečnost 

provokovala fantazii autorů a inspirovala jejich tvorbu. 

Ve vybraných dílech německých pražských autorů převažuje subjektivní 

líčení města a vnitřních pocitů nad faktickým popisem prostředí, neboť Praha 

působila na umělce jako zrcadlo, které odráželo jejich vnitřní svět a 

předávalo jim tajně svá neslyšná poselství. 
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Anotace 

V diplomové práci se zabývám zvláštní tajemnou atmosférou Prahy, se 

kterou se setkáváme v dílech pražských německých autorů. Vycházím 

z analýzy dobového kulturního kontextu, ze skutečnosti dané prolínáním 

kultur tří etnik, českého, německého a židovského. Na vybraných dílech 

Gustava Meyrinka, Franze Kafky a Paula Leppina sleduji specifickou 

atmosféru, jejíž kořeny lze hledat v Praze. 
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Resumé 

Die geheimnisvolle Atmosphäre Prags und die Prager deutschen 

Schriftsteller 

Von der Prager deutschen Literatur ist nicht zu sprechen ohne Hinweis auf 

die Geschichte und die Topographie Prags. Prag war ein Brennpunkt der 

nationalen, sozialen und religiösen Konflikte innerhalb der Monarchie. In 

Prag entwickelte sich eine deutsch - jüdische Literatur und Kunst von 

Weltgeltung. Zur Erklärung dieses Phänomens wurden verschiedene Theorien 

entwickelt. Unter diesen die „Ghettotheorie", die davon ausgeht, dass die 

deutsch - jüdischen Autoren in einem dreifachen Ghetto lebten. 

Die Autoren empfanden in der polemisch zerrissenen, multinationalen 

Stadt die Krise ihrer Identität und gaben ihr den überregional und überzeitlich 

gültigen Ausdruck. 

Die Vorstellung von Prag ist mit der Atmosphäre des Unheimlichen, 

Mystischen, Magischen und Grotesken untrennbar verbunden. In dem Prag -

Bild spiegelt sich das epochale Gefühl eines Untergangs und subjektive 

Emotionen der inneren Leere, der Einsamkeit und Entfremdung, der Angst 

vor etwas Unbekanntem und Furchtbarem. 

Zu den Prager deutschsprachigen Autoren gehörten auch Gustav Meyrink, 

Franz Kafka und Paul Leppin. Im Werk dieser drei Autoren kann man die 

geheimnisvolle Atmosphäre Prags finden. Fantasie, Traum und Wirklichkeit 

sind hier geheimnisvoll vermischt. Prag war ein Spiegelbild ihrer Seele, ihrer 

inneren Welt. 
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