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Dělníci rozťali uzel Židovského Města, a tam, kde opilý muž řval noční píseň, vyje pláč Klubu Za starou
Prahu. Civilizující svět a Evropa vnikla v tato místa sledujíc padesátou druhou rovnoběžku a čtrnáctý
stupeň severní šířky. Kornout padl, Zelená šiška byla stržena, vetešníci, pokud obchodují potravinami, byli
přinuceni mýti se každý týden v pátek večer a městský fysik sestoupil do záchodů. Již hřmí a šumí hlas
patentních splachovačů v domech, elektrické vozy brázdí ulice a stráž bezpečnosti vlekouc strašný obušek
proniká hlouběji a hlouběji...
Vladislav Vančura: F. C. Ball
Jsme zvyklí, že paměť města uchovávají jeho stavby a prostorová struktura, stačí je umět číst. Fotografie
může být účinným nástrojem, který tomu učí. A těm, kdo se učit nechtějí, umí nabídnout alespoň překlad
jazyka staveb a prostorových vztahů do srozumitelnějšího jazyka jejich obrazů. Město je palimpsest,
pergamen vícekrát použitý. Někdy se starší texty pro nové oškrábou důkladně, někdy se jejich fragmenty
a slabé stopy uchovají. I ty umí fotografie číst. Josefov je palimpsest oškrábaný důkladně, nové texty se ale
vždy vztahují k těm starým.
Počátku nedohlédneme. Byla židovská osada při spojnici staroměstského a štvanického
brodu, dnešní Široké ulici, prvotní nebo sem Židé přišli z druhého břehu Vltavy či z budoucího území Nového
Města pražského? Staré Město, rodící se středověké velkoměsto, do svých hradeb pojalo i židovskou osadu.
Její význam ve hmotné paměti místa dodnes nepřehlédnutelně ohlašuje Staronová synagoga, dílo, patřící
k vrcholům rané gotiky v Čechách. Židovské Město v ní dostalo významový střed, v bezprostředním okolí
se soustředilo prakticky vše, co bylo nezbytné pro život ghetta. Přímé podřízení panovníkovi neznamenalo
jen ochranu, ale také závislost na jeho přízni. A tak se střídaly časy rozkvětu a časy stagnace, několikrát
byli dokonce obyvatelé Židovského Města nakrátko z Prahy vyhnáni. Vyhnání se v dějinách města střídají
s požáry a morem. Navzdory tomu si ale vždy udržovalo postavení významného evropského centra
židovské vzdělanosti.
V roce 1849 bylo ghetto zrušeno, o dva roky později čtvrť nazvána k poctě císaři Josefov
a připojena jako pátá čtvrť ke spojeným historickým pražským městům. Přestal platit (1849) familiantský
zákon, regulující počet obyvatel ghetta, od roku 1852 mohli Židé svobodně nabývat domovní majetek
a ústavou z roku 1867 se jim konečně dostalo plných občanských práv. Pro bývalé ghetto to neznamená
nový rozvoj. Naopak, ti, kteří ho mohli podnítit, odcházejí a z Židovského Města se stává město nájemníků
a nocležníků. V roce 1899 tu Židé tvořili už jen desetiprocentní menšinu. Stoupá přelidnění, zrychluje
se chátrání, pátá čtvrť získává nedobrou pověst čtvrti drsných kořalen a nočních zapadáků, nevěstinců,
pokoutních heren, zastaváren a vetešnictví, rejdiště kriminálních živlů a posledního útočiště zatracenců.
Stále je čtvrtí, kam se nevstupuje. Změnily se jen legendy, jimiž sám sebe strašil počestný občan.
V těsně přiléhajícím okolí se zatím děly převratné změny: Provinční Praha se nadechla k ambici
moderního velkoměsta. Náhrada pražské Ringstraße, vltavské nábřeží, se dotkla obvodu ghetta velkorysými
budovami Rudolfina, Uměleckoprůmyslové školy a Uměleckoprůmyslového muzea. Nový atraktivní prostor
při řece, obrácený k Pražskému hradu, z druhé strany Staroměstské náměstí a mezi nimi hygienický, sociální
a morální hnisavý vřed, z nějž se šíří nákaza do okolí. Hygienické kvality vystoupaly v nové hierarchii hodnot,
spojovaných s městem, až na vrchol, Evropou se přehnala vlna asanací. Celou bídu Josefova ukazuje zpráva

městského lékaře V. Preiningera: Jestliže hranice hustoty přelidnění byla dobově 600 obyvatel na hektar,
vykazoval Josefov 1821,8 obyv./ha. Úzké hluboké soutěsky uliček a studny dvorů, absence inženýrských
sítí a zeleně, nikdy nevysychající vlhko ze záplav, postupující chátrání, dané krajně komplikovanými
majetkoprávními poměry. V jednom malém jednopatrovém domě s podkrovím napočítal Preininger 268
obyvatel, jeden záchod připadá v jeho statistice na 5 – 10 přeplněných bytů. Rádi si prohlížíme akvarely
Václava Jansy, oleje Jana Minaříka, fotografie Jindřicha Eckerta, Františka Fridricha, Zikmunda Reacha, Jana
Kříženeckého, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Jaroslava Petráka a dalších, kteří ještě stihli zachytit ghetto. Želíme
ztrát na památkách a hlavně ztrát toho, co nemá hmotnou podstatu: atmosféry, barvitosti prostředí, genia
loci. Byl to ale svět udržitelný?
7. dubna 1893 vstoupily v platnost asanační zákony a z 92 984 m2 Josefova se stalo asanační
území. První domy padly mezi listopadem a březnem 1895. Do konce asanace (asanační zákony platily do
7. dubna 1943) zmizelo z území Josefova 260 domů. Nešlo jen o Josefov, na staroměstském území bylo
zbořeno dalších 320 domů. Již vyklizený Josefov se stal vyhledávaným cílem exkurzí těch, kdo tam nikdy
nevstoupili, ale také bojištěm, na němž se rodila moderní památková péče a první zkušenosti získávaly
občanské iniciativy, hájící historické a umělecké hodnoty města. Zachránit se podařilo jen ojedinělé
památky, Staronovou, Klausovou, Maiselovu, Pinkasovu, Vysokou a Španělskou synagogu, Židovskou
radnici a část Starého židovského hřbitova. Rum starých domů Židovského Města odvážely povozy na
Maniny a na jejich místě vyrůstaly výstavné činžáky, nabízející nejvyšší soudobý standard bydlení v širokých
ulicích a kolem světlých dvorů.
Jak je možné, že davy turistů z celého světa nacházejí ve městě tak proměněném, vlastně znovu
postaveném na přelomu předminulého a minulého století, atmosféru židovské mystiky či románů
Franze Kafky a Gustava Meyrinka? Něco je dáno podstatou turismu: Nejezdíme poznávat svět, ale
stvrzovat si své představy o něm. Nehledáme autentická místa, ale jejich konvenční obraz. Většina je
tedy projekce, ale něco přeci jen uchoval sám Josefov. Asanační architektura měla k dispozici stylové
médium pozdního eklektismu, zvláště vhodné pro překlad zvnějšku nazírané malebnosti a bizarnosti
prostředí ghetta do srozumitelného jazyka. Dobře funguje také to, že se v půdorysném řešení asanační
čtvrti neprosadil geometrický rastr, ale vedení nových ulic částečně sledovalo historické trasy a místy
se i rozšíření ulice a zvětšení výšky domů děje v původní proporci. Něco z paměti místa tak zůstalo
zachováno a výsledná atmosféra se sice vzdálila autenticitě, ale o to víc přiblížila onomu nezávaznému
a nenáročnému očekávání. Postaven hygienický a spolehlivě krásný obraz.
Josefov se asanací připravil na vpád velkého světa a Pařížská, zvaná v asanačních časech
posměšně avenue Maisel, zůstala bulvárem pařížského střihu i v časech, kdy josefovské fasády znovu
omšely a výklady velkoměstských obchodů osleply. Dnes přeopravené a do lesku velkého světa nablýskané
tvoří kulisy, do nichž se bez problémů vejde sterilní elegance i hokynářský nevkus, pozlátko drahé
rezidenční čtvrti i autentický život židovské komunity. Vše pak svorně válcuje velkostroj turistického
průmyslu. Palimpsest Josefova přesto občas dovolí připravenému zahlédnout stopu jeho paměti a na
fazety přítomnosti někdy světlo dopadne v takovém úhlu, že vyjeví nové souvislosti a novou krásu.
PhDr. VLADIMÍR CZUMALO

Jiří Hanák - 1900-2011

Alena Vykulilová - Golem stále mezi námi

Pavel Pola - Kafkův stín

František Dostál - Mezi Golemem a Franz Kafkou

Zdenek Bakštein - Předěl

Bohumil Bubílek - Mojžíš

Jiří Černý - Maizelova synagoga

Bohumil Bubílek

Věra Široká - Starý židovský hřbitov

Pavlína Staňková

Jan Klimeš - Hotel InterContinental

Zdenek Bakštein

Pavel Pola

Hana Čížková - Slavnost hospodinova aneb Sukot

Pavel Křepinský - Za zdi židovského hřbitova

Jiří Durdík - Oáza RJ

Milan Paukert

Karel Široký - U Starého Hřbitova

Petr Pokorný

Jitka Prosová

Vladimír Skalický

Zdeněk Ráž

Pavla Vrbová - Ahasver

Milan Sedláček

Renáta Klesnilová

Pavla Vrbová

Eva Stanovská

Richard Kliment - Pozpátku točí se ručičky hodin v Židovské čtvrti

Vladimír Dinda - Pařížská

PRAHA DŘÍVE A NYNÍ – SOUČASNÝ JOSEFOV
Kronika současného stavu jedné části Prahy 1 je pokračováním práce skupiny fotografů při Svazu českých
fotografů, která již zmapovala Dnešní Karlín, Dnešní Žižkov, Současný Smíchov a Přítomnost Braníka
a Podolí. Fotografové se snaží v asanační architektuře Josefova, malé části středu města, najít ducha
židovského ghetta.
Fotografování opět probíhalo v několika etapách. Procházku Josefovem z historického
a kunsthistorického hlediska vedl dr. Vladimír Czumalo, svůj pohled na specifiku fotografování této
části středu Prahy nabídl skupině „pražský chodec“ - fotograf Jiří Všetečka. Po těchto dvou společných
obchůzkách pokračovali fotografové jednotlivě a lze říci, že každý si našel něco svého. Na rozdíl od
předešlých workshopů to nebylo jednoduché. Všechny totiž překvapilo, o jak malé území jde a jak málo se
v této oblasti zachovalo historických památek.
Původní židovské ghetto, jehož středem byla raně gotická Staronová synagoga, jedna z budov,
jež stojí dodnes, si dlouho udržovalo věhlas evropského centra židovské vzdělanosti.Po jeho zchátrání
a devastaci byla většina historických staveb zbourána a došlo k rozsáhlé asanaci tohoto území.
Nově vybudovaný Josefov provázelo i několik ambiciózních projektů na jeho propojení s ostatním
městem.Koneckonců právě odtud byl například nejlepší výhled na nechvalné monstrum Stalinova
pomníku na druhém břehu Vltavy.
Po roce 1989 oživil zvětralou pompéznost asanační architektury stálý příliv turistů hledajících
a obdivujících tajnosti staré Prahy. Kosmopolitní turistický průmysl zasáhl tuto část možná méně než
ostatní části Prahy 1, protože zde bylo třeba spíše posílit ducha území a připomenout jeho slavné postavy
a minulost, již neudržovaly staré architektonické skvosty jako na Starém Městě a Malé Straně. Spolu se
změnami se však stala prestižní adresou pro firmy, nepříliš nakloněnou zbytku stálých obyvatel.
A co si s tím vším počali fotografové brodící se v průvodech návštěvníků a snažící se najít skulinku
pro fotografování v řadách zaparkovaných aut? Jak splnili svůj nelehký úkol dokumentovat současnost
s ohledem na tradici, najít typické a zároveň neobvyklé obrazy zvolené části velkoměsta?
V průběhu fotografování vzniklo více než šest set fotografií, které pokryly téměř beze zbytku
zajímavosti tohoto nejmenšího katastrálního území Prahy. K sestavení relevantního obrazu byl velký
výběr. Každý ze zúčastněných fotografů se pokusil začlenit získané poznatky do souvislostí své tvorby,
nejdůležitější témata se vyskytovala v mnoha variacích.
Soubor zahrnuje momentky z ulic, studie architektury, odrazy životního stylu i víceméně
povedené žertíky, jež tvoří život sám, konfrontací jednotlivých funkcí území. Podařilo se zachytit velké celky
připomínající, že byl zachován původní tvar ulic, i detaily, které dokázaly vstřebat řeč dějin. Na snímcích
nechybí zvláštní světlo, kresba stínů, jež vytvářejí sluneční paprsky vnikající do ulic pražského dolíku.
Za ocenění stojí snaha autorů zamyslet se nad funkcí každého záběru ve vztahu ke konečnému sdělení
– pocitu, jenž Josefov vzbuzuje ve svých návštěvnících jako místo svým způsobem důležité pro vidění
smyslu historie a lidského života vůbec, úlohy, jež je mu přičítána vlivem slavných rodáků, myšlenkových
velikánů typu Franze Kafky.
Každý z tří desítek fotografů - Zdenek Bakštein, Ludmila Bubílková, Karel Čapek, Jiří Černý, Hana
Čížková, Vladimír Dinda, František Dostál, Jiří Durdík, Kateřina Göttlichová, Jiří Hanák, Renáta Klesnilová,
Richard Kliment, Jan Klimeš, Pavel Křepinský, Milan Paukert, Petr Pokorný, Pavel Pola, Jitka Prosová, Zdeněk
Ráž, Milan Sedláček, Vladimír Skalický, Eva Stanovská, Pavlína Staňková, Martina Šimková, Věra Široká, Karel
Široký, Emil Vejvoda, Pavla Vrbová, Alena Vykulilová, Josef Zedník - se to v podstatě snažil dokázat na
některém z obrazů, jež mu místo nabídlo, aby je prožil a zachytil.

Má-li fotografie schopnost stát se pamětí doby, pak snímkům vzniklým v průběhu workshopu
Současný Josefov se podařilo uchopit, interpretovat a zachovat aktuální podobu tohoto legendami
opředeného místa. Ještě nedávno polozapomenuté území za poslední roky ožilo a rozkvetlo opravami. Dají
se zde však ještě najít i zanedbaná zákoutí, která jakoby autentičtěji mluvila o jeho historii než značkové
obchody a přepychové restaurace. Také tato část města má nejen svou historii, ale i budoucnost, která snad
nedovolí, aby se opět stalo ghettem, oblastí z hlediska živého města pro jeho obyvatele zapovězenou.
Výstavní soubor, který jako završení workshopu vznikl, čítá více než stovku fotografií, které byly jako
výstup akce vybrány porotou v čele s fotografem Petrem Šálkem. Publikace jich v užším výběru přestavuje
necelé tři desítky. I tak je zajímavou sondou do problematiky Josefova a jakousi trestí fotografického
pohledu na něj.
PhDr. VĚRA MATĚJŮ

karlín
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