Tichý dům na Malé Straně

V tom tichém domě na Malé Straně
tam bylo ticho jak v chrámu Páně;
tu kdyby srdce víc zabušilo
jistě by dům ten z klidu vyrušilo.

Karel Hašler1

Kdysi kdesi jsem četla, že v povídce Týden v tichém domě Neruda vychází z existence konkrétního
„tichého domu“. Je otázkou, kde se na Malé Straně mohl takový dům za Nerudova mládí nacházet.
Informace na internetu uvádějí domy dva, údajně oba s domovním znamením U osla v kolébce, případně
Osel u kolébky. Turistům, jdoucím vzhůru Nerudovkou - do roku 1895 ulicí Ostruhovou, je představován
dům číslo 244/25, kde se Neruda narodil a kde měl údajně být i hokynářský krámek Nerudových rodičů.
Nedovedu si představit, že by se na královské cestě k Hradu mohl vyskytovat doslova tichý dům. Rušno tu
bylo vždycky. Stojí za zmínku, že tudy dokonce začátkem 20. století jezdíval autobus, Byla to první
pražská autobusová linka, provozovaná pod značkou Omnibusy královského hlavního města Prahy, která
jezdila k Hradu v letech 1909 až 1925.
Stejně tak i dnes bychom museli spíš hledat nějaké zákoutí, co by se nacházelo poněkud stranou. Tomu
odpovídá adresa druhého domu „U osla v kolébce“ - Jánský vršek 312/8. Dole je obrázek jeho portálu.
Věrohodný pramen2 uvádí, že právě tam měla svůj krámek paní Nerudová. Když matka vyhrála terno
v oblíbené Lotynce a zařídila si hokynářství, poměry se trochu zlepšily. Proto mohl Jan studovat zprvu na
německém gymnáziu malostranském, později na českém gymnáziu akademickém.3
Kterému domu tedy správně patří to „oslí“ znamení? Váže se k němu zajímavá legenda. Jedné malostranské matce se rozstonalo malé dítě a protože ve stejném domě žil magistr Kelly4, prosila ho úpěnlivě,
aby pomohl. Když přišel, žena postřehla, že mág si svými dlouhými vlasy zakrývá uřezané uši. Zatvářila se
tak zděšeně, že to Kelly postřehl a ve zlosti dítě v kolíbce začaroval. V okamžiku mělo dlouhé oslí uši.
S pláčem ho nešťastná matka nosila do kostela a vroucně se modlila k Panně Marii. Ta nakonec pomohla;
dítě se uzdravilo a oslí uši mu zmizely. Tak je pravděpodobné, že Kellyho věž na Jánském vršku nemá své
jméno pro nic za nic.

A je to! Mapka dokládá pozici domu mimo nejrušnější
ulici, kam vede pěší cesta po schodech. Protože nemám ráda fotografie plné lidí, aut, reklam a bůhvíčeho, potěšil mě objev kresby5 toho správného tichého domu na Jánském vršku.
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