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Pražský německý spisovatel Johannes Urzidil (1896-1970) se znal s Franzem Kafkou, a tak je jeho soubor dvanácti esejů s názvem To byl Kafka (přeložila Jana Zoubková, vydal Dokořán a Máj) nejen svědectvím o Praze desátých a dvacátých let, ale i o Kafkovi a jeho díle. I když ne všechny eseje se týkají přímo Kafky, přesto je tu Kafka středobodem, k němuž se Urzidil vrací a kolem něhož stále krouží. A tak se dozvíme mnohé a je to zpráva jaksi důvěryhodnější, zasvěcenější a na zcela jiné úrovni než třeba sporné Hovory s Kafkou Gustava Janoucha (z nichž Urzidil na několika místech cituje).
Na druhou stranu ale cítím z Urzidila přece jen jistou romantizaci „kafkovské“ a expresionistické Prahy i Kafky, není však taková, aby vadila nebo z esejů nepatřičně vyčnívala. Autor navíc prokazuje důvěrnou znalost Kafkovy tvorby a rozebírá několik jeho povídek. Urzidil píše, že Prahu už tehdy vnímal jako kafkovskou, zamýšlí se nad specifickou pražskou němčinou, nad Kafkovou ironií („Byla to sice - jako u něj téměř všechno - ironie, ale nejen ironie, nýbrž i naprostý realismus.“), nad Kafkovým vlivem v angloamerické oblasti i nad tím, že ti „vidoucí“ si Kafkův význam uvědomovali už za jeho života - na základě nemnoha tehdy publikovaných Kafkových textů (Rozjímání, Proměna, Venkovský lékař aj.). Urzidil obdivuje „Kafkův neúplatný realismus, jeho humor a úžasnou ironii“ a domnívá se, že „Kafkova skutečná velikost spočívá v platnosti jeho obrazů“. K tomu dodává: „Bylo by… absurdní vnímat Kafkovo dílo z nějakého politického hlediska. Kafka pouze zaznamenával nevyhnutelné strasti, neřešitelný konflikt a rozpornost bytí jedince, který se ztrácí v labyrintu svých vlastních vnitřních i vnějších institucí.“ Myslím, že je to velice výstižná charakteristika právě té Kafkovy velikosti a nadčasovosti. Urzidil se ale vyjadřuje k tématu literární a vůbec umělecké tvorby i obecně. Zamýšlí se i nad spisovatelovými pochybami nad vlastním dílem - a přejde pak k tématu Kafkova přání, aby jeho dílo bylo po jeho smrti zničeno, což - jak víme - Kafkův nejbližší přítel Max Brod neudělal a naopak Kafkovo dílo zveřejnil. V posledním eseji knihy Tvůrce ničí své dílo připomíná Urzidil epizodu ze Cervantesova Dona Quijota s básníkem Grisostomem, která je podobná právě Kafkovu přání před jeho smrtí. Podrobně se zabývá např. Kafkovým studiem hebrejštiny a jeho učitelem či několika dalšími přáteli z Kafkova okruhu a jejich osudy. Kafku vnímá také jako „v pravém smyslu prozaika, jemuž se poeticky vázaná řeč mohla jevit jako maska skutečných prožitků a myšlení“. Stranou nenechává ani Kafkovy kresby, které ve značném množství a velmi vhodně tvoří výtvarný doprovod knížky. Cenné je vykreslení atmosféry Kafkova pohřbu dne 11. června 1924. Kafka je podle Urzidila „aforista prózy“, který „jako by aforisticky pojal i svůj život“. „Kafka nebyl závěrem končící epochy, ale začátkem nové.“

