Četba barvitá jako sám život

Kde roste nejstarší pražský strom? Kam se ztratil originál zakládací listiny Karlovy univerzity? Kdy lehla popelem Kovářská ulice a změnila se ve Spálenou? Co je Bathynella natans – Hlubinou zrozený – a čím souvisí s Prahou? Jak se dopravovaly nové vagony vyráběné od roku 1854 ve smíchovské Ringhofferce (na levém břehu Vltavy) k nádraží na pravém břehu?
Na těchto pět otázek a ještě devadesát (!) dalších odpovídá Kniha o staré Praze Jiřího Horáka (vydala nakladatelství Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán).
V souboru (vychází potřetí – poprvé r. 1989, potom v rozšířené a opravené verzi 1998, nyní v jiném formátu a s novými, půvabnými ilustracemi Michala Brixe – viz už jeho obálka!) se střídají obrázky ze života všech vrstev pražských obyvatel. Od králů a exkrálů, šlechticů, důstojníků, umělců a jejich mecenášů, pánů a paní domácích až k různým podvodníkům, udavačům, ubohým křesťanským zajatcům-galejníkům, vyplaceným z tureckého jha (připomínám známé sousoší na Karlově mostě), českým Cikánům, majitelce luxusního nevěstince, katovské dynastii Pippergerů a dalším. S tím se střídá proud vyprávění o proslulých pivnicích a renesančním stravování, o rozličných zábavách pro „prostý lid“ a drastických beániích studentů a bálech pro příslušníky lepší společnosti, prokládaný historií rozličných stavitelských děl, kolem nichž (nebo v případě mostů – po nichž) chodíme, a skoro je ani nevnímáme (třeba vltavské ostrovy, zahrady, parky, Letenskou pláň, petřínskou rozhlednu a lanovku).
Pro takový kaleidoskop zvolil autor jediné možné řazení – chronologické. Odvíjí se zhruba od dvanáctného století do konce 2. světové války, zabírá tedy skoro osm set let pražského života. Některé stopy minulosti jsou dodnes živé, jiné se připomínají jen názvem místním nebo počeštělým jménem někdejšího majitele.
I těm, kteří se domnívají, že dobře znají dějiny Prahy, spadne během četby domýšlivý hřebínek. Těžiště knihy vidím v příbězích z 18. a 19. století a z nich zejména pak v těch, které se určitým způsobem dotýkají technických nebo vědeckých poznatků.
Zároveň bych však chtěla vyzvednout autorovu jemnou ironii, uplatňovanou na řadě míst. Jen jeden příklad za mnohé: závěrečný text O apoštolech staroměstského orloje je vskutku brilantní – právě v tomto ohledu.
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