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Na‰e procházka Prahou Franze Kafky zaãíná na Starém Mûstû praÏském, na námûstí Franze Kafky u domu ã. 27/5, kde se spisovatel roku 1883 narodil, a konãí
u hrobu na Novém Ïidovském hﬁbitovû ve Stra‰nicích, Praha 3, Izraelská ã. 1, kde
byl v roce 1924 pohﬁben.
Zastavení ã. 1
námûstí Franze Kafky ã. 27/5
Ke Kafkovu rodnému domu na námûstí Franze Kafky se dostaneme velmi pohodlnû: z jedné strany od metra A, stanice Staromûstská, ulicí Kaprovou, nebo z druhé strany rovnûÏ od metra A, stanice MÛstek, ulicí Melantrichovou a dál rovnû pﬁes
Staromûstské námûstí smûrem do ulice Kaprovy.
DÛm, v nûmÏ se Franz Kafka 3. ãervence 1883 narodil, stál na okraji b˘valého Ïidovského ghetta. Uvádí se, Ïe majitelé domu byli dva: poji‰Èovací banka Slavie a jistá
Marie Klementová. Za tzv. asanace Prahy na konci 19. století byl podobnû jako desítky okolních domÛ zboﬁen. Ale na rozdíl od jin˘ch domÛ, na jejichÏ místû vyrostly
moderní ãinÏáky, byla na jeho místû postavena jakási kopie staré stavby, zﬁejmû pro
její historickou hodnotu. Ze staré budovy – byla to prelatura, sídlo preláta tamûj‰ího klá‰tera, a vytváﬁela s kostelem a s klá‰terem sv. Mikulá‰e architektonick˘ celek –
byl do nové zaãlenûn krásn˘ barokní portál s balkonem a na fasádû napodobeny dﬁívûj‰í ornamenty. Pﬁitom byl ponûkud posunut pÛdorys stavby, takÏe se víc odhalil
bok kostela sv. Mikulá‰e, v˘znamné a vícekrát pﬁestavované svatynû staré Prahy.
NeÏ byl vystavûn T˘nsk˘ chrám, byl kostel sv. Mikulá‰e ústﬁedním, farním kostelem
stﬁedovûké Prahy. V kafkovské literatuﬁe b˘vá dosud KafkÛv rodn˘ dÛm nesprávnû
oznaãován názvem U VûÏe. Tento název v‰ak patﬁil rozlehlému domu, kter˘ pﬁibliÏnû v tûchto místech stával v pozdním stﬁedovûku.
Rodiãe Franze Kafky byli Ïidé a pﬁistûhovali se do Prahy v druhé polovinû 19. století, kdyÏ se z trochu ospalého provinãního mûsta zaãala mûnit v moderní velkomûsto.
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Otec Hermann pocházel z jihoãeské vesnice Osek poblíÏ Strakonic, v níÏ oddûlenû
Ïila men‰ina asi dvaceti Ïidovsk˘ch rodin. Kafka po letech otcovo vyprávûní o jeho
neradostném mládí ve svém deníku komentoval slovy:
Nepﬁíjemné je poslouchat otce, kdyÏ vypráví, jaké útrapy musel v mládí sná‰et,
a ustaviãnû pﬁitom dûlá u‰tûpaãné naráÏky, jak si dnes lidé, hlavnû jeho dûti, ‰Èastnû Ïijí. Nikdo nepopírá, Ïe vinou nedostateãného obleãení míval po léta v zimû na
nohou otevﬁené rány, Ïe ãasto hladovûl, Ïe uÏ v deseti letech musel i v zimû a hodnû
brzy ráno tlaãit po vsích vozík – jenomÏe, a tomu on nechce rozumût, tyto pravdivé
skuteãnosti ve srovnání s dal‰í pravdivou skuteãností, Ïe já jsem tohle v‰echno
nezakusil, ani v nejmen‰ím nedovolují soudit, Ïe jsem byl ‰Èastnûj‰í neÏ on, Ïe se
mÛÏe kvÛli tûm ranám na nohou naparovat, od prvopoãátku mít za to a tvrdit, Ïe
nedovedu ocenit jeho tehdej‰í útrapy a Ïe mu koneckoncÛ právû proto, Ïe jsem tolik
netrpûl, musím b˘t neskonale vdûãn˘. Jak rád bych naslouchal, kdyby ustaviãnû
vyprávûl o svém mládí a o sv˘ch rodiãích, ale poslouchat, jak to v‰e vypráví chlubiv˘m a ha‰teﬁiv˘m tónem, jsou muka. KaÏdou chvíli spráskne ruce: „Kdo o tom dnes
nûco ví! Co dûti vûdí! To nikdo nezaÏil! Chápe to dnes nûkteré dítû!“
Matka Julie se do Prahy pﬁistûhovala z mûsta, ze stﬁedoãesk˘ch Podûbrad, a pocházela ze zámoÏné rodiny v˘robcÛ a prodejcÛ sukna. Nedlouho pﬁed smrtí zanechala zprávu o historii své i muÏovy rodiny:
MÛj drah˘ zesnul˘ muÏ pocházel z Oseku u Strakonic. Jeho otec byl vysok˘ siln˘
muÏ. Byl ﬁezníkem, nedoÏil se v‰ak vysokého vûku. Jeho Ïena, moje tchynû, mûla
‰est dûtí; ãtyﬁi syny a dvû dcery. Byla to drobná a pilná Ïena, navzdory námaze
a útrapám je dobﬁe vychovala. Byly jedin˘m ‰tûstím, které v Ïivotû mûla. MÛj muÏ
byl ve ãtrnácti letech poslán z domu a musel se sám Ïivit. Ve dvaceti letech ‰el na
vojnu a dosáhl hodnosti ãetaﬁe. Ve tﬁiceti letech se se mnou oÏenil. S mal˘mi finanãními prostﬁedky si zaloÏil obchod, a protoÏe jsme oba byli velice pilní, stal se váÏe6
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DÛm U VûÏe

n˘m ãlovûkem. Mûli jsme ‰est dûtí, z nichÏ Ïijí uÏ jen tﬁi dcery. Ná‰ nejstar‰í syn
Franz byl kﬁehké, ale zdravé dítû. Narodil se v roce 1883 a zemﬁel 3. 6. 1924. Po dvou
letech, tedy v roce 1885, jsme mûli zase chlapeãka, jmenoval se Georg. Bylo to krásné silné dítû a zemﬁel v druhém roce Ïivota na spalniãky. Pak pﬁi‰lo tﬁetí dítû, opût
chlapec. Zemﬁel na zánût stﬁedního ucha, kdyÏ mu je‰tû nebylo ‰est mûsícÛ. Jmenoval se Heinrich. Na‰e tﬁi dcery jsou ‰Èastnû vdané a v‰echny tﬁi Ïijí v Praze.
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Já jsem se narodila v lázních
Podûbradech. MÛj dûdeãek, otec
mé matky (jmenoval se Porias),
byl po Ïidovsku vzdûlan˘ muÏ.
Byl to zboÏn˘ Ïid a proslul˘ znalec talmudu. Mûl v Podûbradech
dobﬁe zaveden˘ obchod stﬁiÏním
zboÏím, velice v‰ak zanedban˘,
jelikoÏ dûdeãek se radûji zab˘val talmudem. Dûdeãek s babiãkou mûli na námûstí pûkn˘
jednoposchoìov˘ dÛm. Obchod
byl v pﬁízemí, nejkrásnûj‰í pokoj
v 1. poschodí byl obloÏen sam˘mi uãen˘mi knihami. Dûdeãek
byl velice váÏen˘ muÏ a zemﬁel
ve vysokém vûku... Moje matka
byla jediné dítû toho... zboÏného talmudisty. Zemﬁela v osmadvaceti letech na tyfus a kromû
mne, teprve tﬁíleté, zanechala mé
tﬁi bratry. Otec se po roce znovu
oÏenil a z druhého manÏelství
pocházejí dva bratﬁi, jeden v ‰edesáti letech zemﬁel, druh˘ je lékaﬁem. ProtoÏe v‰ichni mí bratﬁi
ode‰li z domova, prodali rodiãe
Obecná ‰kola
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dÛm, jakoÏ i obchod v Podûbradech a pﬁestûhovali se do Prahy. Moje druhá matka
zemﬁela po 12 letech ve vûku 81 let, otec dva roky nato ve vûku 86 let.
Otec se narodil v Humpolci, pracoval jako soukeník a oÏenil se s mou matkou,
která dostala vûnem dÛm, jakoÏ i obchod v Podûbradech. Otec mûl ãtyﬁi bratry a sestru. Bratﬁi byli bohatí, mûli nûkolik továren na v˘robu sukna, nejmenovali se Löwy,
n˘brÏ Lanner a byli pokﬁtûní, nejmlad‰í otcÛv synovec byl majitelem pivovaru v Ko‰íﬁích. Byl pokﬁtûn˘ a ani on se nejmenoval Löwy, n˘brÏ Lanner. Zemﬁel v ‰estapadesátém roce Ïivota. Já jsem mûla pût bratrÛ. Nejstar‰í byl po mnoho let ﬁeditelem
dvou Ïeleznic v Madridu. Byl jako úﬁedník ve veliké úctû, dostal mnoho vyznamenání a v‰ichni, kdo ho znali, si ho váÏili. KvÛli svému postavení byl nucen dát se
pokﬁtít. ZÛstal svobodn˘ a zemﬁel v roce 1923 a byl pohﬁben v Madridu. MÛj druh˘
bratr je obchodník, tﬁetí byl mnoho let v cizinû, a sice dvanáct let v dolním Kongu,
v âínû a v Japonsku.
Oba rodiãe v Praze zakotvili v historickém stﬁedu mûsta. A Hermann s pomocí
svého v Praze uÏ dﬁíve usazeného bratrance a hlavnû dík své píli a pracovitosti dokázal brzy, tﬁi nedûle pﬁed svatbou koncem léta roku 1882, zaloÏit obchod galanterním
zboÏím. Byl to skromn˘ obchÛdek, ale pﬁímo na Velkém (dnes Staromûstském) námûstí a v témÏ domû ã. 929/12, kde byla restaurace (ne hotel, jak se uvádí) Isidora
Goldhammera, v níÏ Hermann s Julií slavili svatbu. A co víc, podaﬁilo se mu, v tehdej‰ích pomûrech, kdy rozhodoval majetek, získat ruku dcery ze zámoÏné rodiny
a odvést si ji z honosného domu na protûj‰í stranû námûstí, kde její rodina bydlela.
O Ïivotû Kafkovy rodiny v jejím první bytû toho víme pramálo. Jen to, Ïe Franz
byl osm˘ den po narození pﬁímo v bytû podle Ïidovsk˘ch náboÏensk˘ch pﬁedpisÛ
obﬁezán a Ïe jej, jak pﬁedepsáno, drÏel na kolenou kmotr, bohat˘ otcÛv bratranec.
Dom˘‰let se mÛÏeme, Ïe bydlení v domû na pokraji silnû zchátralého Îidovského
Mûsta bylo obtíÏné. Îidé v b˘valém ghettu uÏ tvoﬁili malé procento, stávalo se útoãi‰tûm zloãincÛ a zkrachoval˘ch existencí, kvetla tam prostituce, hygiena byla nulová, zato vysoká úmrtnost. KdyÏ v roce 1885 zdravotní rada praÏského magistrátu
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rozhodla a navrhla asanaci – nepﬁedpokládejme, Ïe se to hned nerozkﬁiklo a Kafkovi
se to nedovûdûli –, Hermann Kafka se s rodinou odstûhoval. MoÏná narychlo a bez
jasné perspektivy, protoÏe v následujících ãtyﬁech letech Kafkovi tﬁikrát mûnili bydli‰tû. UÏ pﬁedtím v témÏe roce 1885 museli obchod a sklad pﬁestûhovat do VûzeÀské
ulice. Hermann Kafka mûl zpoãátku spoleãníka Eduarda Schmolku, kter˘ mûl obchod
na Ovocném trhu ã. 16.
Franz Kafka si z útlého dûtství v prvním bytû pochopitelnû nemohl nic pamatovat.
Jedna pﬁíhoda z této nebo o málo pozdûj‰í doby mu v‰ak utkvûla v pamûti. V urãitém zaostﬁení a zkreslení ji nacházíme v Kafkovû slavném Dopisu otci, jejÏ psal jako 36let˘
v roce 1919 a kter˘ není jen normálním dopisem, n˘brÏ i literárním v˘tvorem, pracujícím s nadsázkou a ovlivnûn˘m dobov˘m generaãním konfliktem otcÛ a synÛ.
Jasnû se pamatuji jen na jednu pﬁíhodu z prvních let. Snad se na ni také upamatuje‰. KÀoural jsem jednou v noci o vodu, jistû ne Ïízní, n˘brÏ proto, Ïe jsem chtûl
zlobit a také se pobavit. KdyÏ nepomohlo nûkolik dÛrazn˘ch pohrÛÏek, vzal jsi mû
z postele, vynesl mû na pavlaã a nechal mû tam o samotû chvilku stát v ko‰ili za zavﬁen˘mi dveﬁmi. Neﬁíkám, Ïe to bylo nesprávné, snad tenkrát v noci nebylo opravdu
moÏné zjednat klid jin˘m zpÛsobem, chci tím v‰ak vystihnout Tvé v˘chovné prostﬁedky a jejich úãinek na sebe. Byl jsem pak tenkrát sice uÏ poslu‰n˘, ale odnesl
jsem si z toho jakési vnitﬁní poranûní. Podle své povahy nedokázal jsem nikdy docela
pochopit, jak spolu souvisí to nesmyslné Ïebronûní o vodu, jeÏ se mi zdálo samozﬁejmé, a ta nadmíru stra‰ná vûc, Ïe jsi mû vynesl ven. Je‰tû po letech jsem trpûl tr˘znivou
pﬁedstavou, Ïe skoro bez pﬁíãiny by mohl pﬁijít ten obrovit˘ muÏ, mÛj otec, poslední
instance, a vynést mû v noci z postele na pavlaã, a Ïe jsem pro nûho takové nic.
Franz mûl silné rodové povûdomí a zejména po cel˘ Ïivot hluboce proÏíval své
po linii Ïidovsk˘ch matek prociÈované Ïidovství. Sám se definoval jako „Löwy se
siln˘m kafkovsk˘m fondem“. O matãinû poriasovské vûtvi, pﬁesnûji o vûtvi matãiny
matky, se rozepsal v deníku:
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Jmenuji se hebrejsky Am‰el jako dûdeãek mé matky z matãiny strany, jehoÏ má
matka, které bylo ‰est let, kdyÏ zemﬁel, chová v pamûti jako velice zboÏného a uãeného muÏe s dlouh˘m bíl˘m vousem. Vzpomíná si, jak musela drÏet mrtvolu za
prsty u nohou a pﬁitom prosit za odpu‰tûní v‰eho, ãím se snad na dûdeãkovi prohﬁe‰ila. Také se pamatuje na spoustu dûdeãkov˘ch knih, zaplÀujících stûny. Den co
den se koupával v ﬁece, i v zimû, to si pak ke koupání vysekával díru do ledu. Matka
mé matky umﬁela pﬁedãasnû na tyfus. Od té smrti padla na babiãku mé matky trudnomyslnost, odmítala jíst, s nik˘m nepromluvila, jednou, rok po smrti své dcery, se
‰la projít a uÏ se nevrátila, její mrtvolu vytáhli z Labe. Je‰tû uãenûj‰í neÏ dûdeãek byl
matãin pradûdeãek, poÏíval stejné váÏnosti u kﬁesÈanÛ i u ÏidÛ, jednou kdyÏ hoﬁelo,
stal se dík jeho zboÏnosti zázrak, Ïe oheÀ pﬁeskoãil a u‰etﬁil jeho dÛm, kdeÏto okolní domy shoﬁely. Mûl ãtyﬁi syny, jeden pﬁestoupil na kﬁesÈanství a stal se lékaﬁem.
V‰ichni kromû matãina dûdeãka brzo zemﬁeli.Ten mûl jednoho syna, matka ho znala jako potrhlého str˘ce Nathana, a jednu dceru, právû matku mé matky.
V 60. letech, kdy bylo po nûkolik let celkem úspû‰nû vyvíjeno úsilí zbavit Franze
Kafku zatracování ze strany vládnoucího reÏimu, byla roku 1966 na nároÏí domu
umístûna jeho bysta od sochaﬁe Karla Hladíka.

