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Kniha o pražské historii je i přes malé chyby přínosem
Recenze - kniha

JIŘÍ HORÁK
Kniha o staré Praze
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Známé i méně známé povídky z různých období historie města zahrnuje Kniha o staré Praze od Jiřího Horáka.
Režisér, dramaturg a scenárista Horák se dlouhodobě věnuje české historii a tato kniha má za sebou již třetí vydání. Poprvé vyšla ještě v éře socialismu v roce 1989 a bohužel je na této publikaci její totalitní minulost stále patrná.
Týká se to například povídky O poustevníkovi z Boubína. V ní je možné si přečíst opravdovou perlu - slovní spojení jako vystřižené z učebnic dějepisu neblahé socialistické éry. „Revoluční vlažnost nového Lutherova učení, které se nijak nedotýkalo stávajícího třídního rozdělení společnosti, majetkových práv a bezpracného zisku světských i církevních feudálů. Proto spíše vyhovovala celé pokleslé většině utrakvistů, ale nemohla ničím oživit jejich radikální menšinu.“
To je komunistická agitka jako hrom. Jestliže se tato kniha dočká dalšího vydání, určitě by stálo za to tento odstavec přeformulovat. On je totiž nejen hloupý, ale i nepravdivý, protože Lutherovo učení je o pojetí křesťanství a s revolucemi a třídami nemá nic společného. To je marxistický plevel z devatenáctého století, který do doby reformace zkrátka a jednoduše nepatří. Proto je používání novodobých termínů pro 16. století velmi scestné.
Smutná je ovšem také velká nepřesnost v jinak zajímavé povídce nazvané O Pražce a jiných kusech. Píše se v ní, že bitva u Kresčaku v Pikardii v roce 1346 znamenala konec stoleté války mezi Anglií a Francií. Za takovou chybu se dává pětka z dějepisu na základní škole. Bitva u Kresčaku byla jedním z počátečních střetnutí stoleté války, která ve skutečnosti skončila až v roce 1453 vítězstvím Francie, jež v tomto roce obsadila Normandii. Diskutovat se dá i o výběru povídek, některé jsou totiž poměrně známé, například ta o osudu Záviše z Falknštejna, který byl po věznění na Pražském hradě popraven před Hlubokou.
Zásluhou knihy však je, že vyvrací některé letité zažité mýty a předsudky. To se týká například povídky O houslích Dalibora z Kozojed. Pověst o zemanovi ze severních Čech, který byl uvězněn ve věži na Pražském hradě, jež je po něm pojmenována a kde se měl údajně naučit hrát na housle.
Překvapený čtenář se dozví, že staročeské úsloví „Bieda naučila Dalibora hústi“ neznamená hru na hudební nástroj, ale něco pro Dalibora daleko horšího. Šlechtic byl při výslechu mučen, aby přiznal, proč se ujal vzbouřených sedláků, kteří povstali proti jeho sousedovi Adamovi z Ploskovic. A při tom bolestí naříkal, což znamená ono hústi.
Dalibor z Kozojed se ani na housle naučit hrát nemohl, protože v té době, na konci 15. století, v Čechách žádné housle nebyly.
I přes výhrady, které ke knize může člověk mít, však stojí za to si ji přečíst. Ten, kdo miluje historii, kdo má rád tajemství staré Prahy, jejích náměstí, ulic, paláců, domů, kostelů věží, parků a mnoha dalších míst, může být spokojen.
Čtenář se totiž dozví leccos zajímavého, o čem dosud neměl třeba ani ponětí.
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