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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Praha, 7. listopadu 2011 – Díky úsilí Pražského literárního domu autorů německého 
jazyka, Společnosti Mariny Cvětajevové a podpoře Magistrátu hlavního města získá 
Praha po mnoha desetiletích snah konečně první oficiální připomínku svého velkého 
rodáka Rainera Marii Rilka (4. 12. 1875 – 29. 12. 1926). Pamětní deska a busta tohoto 
světoznámého německy píšícího básníka bude odhalena ve středu 7. 12. 2011 od 10.30 
hod. na domě někdejší německé školy v ulici Na Příkopě 16. Autorkou výtvarného řešení 
je akademická sochařka Vlasta Prachatická.  

Praha umí být na své velké rodáky hrdá. Marně bychom však po celém městě hledali ulici 
nebo pamětní desku, která by připomínala pražská léta básníka Rainera Marii Rilka. Možná 
tato skutečnost odrážela i Rilkův rozporuplný vztah k rodišti. V temné atmosféře Prahy na 
sklonku 19. století se dusil, jakmile ji však opustil, nescházela mu z mysli. Stala se mu 
celoživotní inspirací.  

Pražská rilkovská topografie se zhruba omezuje na střed města mezi Příkopy a Vodičkovu 
ulici (stopy těchto míst nalezneme např. v rané próze Ewald Tragy) a na tehdejší předměstí 
Smíchov, kde mladý Rilke býval hostem u svých tet ve vile Koulka a u zámožného strýce, 
právníka Jaroslava Rilke von Rüliken, ve vile Excelsior na Hřebenkách. Smíchovské 
vycházky a výlety do okolí zmapoval ve sbírce Obětiny lárům, kde se objevuje hřbitov na 
Malvazinkách, park Klamovka, Zlíchov či Zbraslav, i v raných Dvou pražských povídkách. 

Praha v básníkově srdci uvízla nadobro. Reflektuje ji i v lyrickém cyklu Elegie z Duina či ve 
své korespondenci se Sidonií Nádhernou, s níž Rilka pojilo celoživotní přátelství, i Nanny 
Wunderly-Volkart, jež byla vlivnou Rilkovou mecenáškou v posledních sedmi letech jeho 
života ve Švýcarsku. 

Rilkova tvorba silně poznamenala českou literaturu, zejména linii básnictví, kterou 
představovali Halas, Holan, Zahradníček a Orten. Jeho temně laděná báseň Podzimní den patří 
k nejpřekládanějším dílům do češtiny. Instalací pamětní desky a busty Pražský literární dům 
autorů německého jazyka splácí dluh, který jsme měli k tomuto slavnému lyrikovi.   
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