Křesťanské cesty
Působivé. Velmi inspirativní. A poučné. Hluboké výběrem fotografií, přiřazenými úryvky z literatury i ucelujícím komentářem. To je kniha, po které by měl sáhnout nejenom zájemce o cestu do státu Izrael. Přinese zajímavé asociace historikům. Ale také biblistům. A religionistům. Předpokládám, že i zájemcům o architekturu. Něco z netradičních pohledů přináší snad i zeměpiscům. A bezpochyby i vám, přestože se neřadíte ani do jedné z těchto cílových skupin. Knize se totiž daří úspěšně přenášet sílu navštíveného místa nejenom obrazem a slovem, ale také symbolem tradice, rozličností interpretací a spiritualitou, jež je – předpokládám – alespoň náznakově zřejmá i lidem zcela světským.
Čtenář prochází chronologickým záběrem dvoutisícileté tradice poutí do Palestiny seřazeným do tří křesťanských období: starověku, středověku a novověku. Každé období přináší jiná místa, nové souvislosti a nové inspirace. Fotografie („malby světlem“) Hany Rysové (a výjimečně Václava Cílka) zachycují v záběrech kamenů i jejich shluků do staveb zhusta sakrálních příběhy spjaté s postavou Ježíše Krista, ale také těch, kteří cestovali na místa spojená s jeho působením v následujících staletích. Tím je v kamenech samých i v jejich zobrazeních zachycen příběh a zkušenost, jak trefně popisuje Martin C. Putna, „tady to bylo“. Kontinuitu všech poutníků doprovází pro vážnější zájemce časté upozornění na potřebnou literaturu, kde lze dohledávat širší kontext poučení. Text k zobrazeným místům však není podán formou pouhých popisků navštívených míst. Autoři jdou do hlubších rovin. Po zevrubném komentáři každého období, koncentrujícím se na určité nárysy křesťanských poutí do těchto míst (ve starověku je to zejména archeologická výprava Heleny, matky císaře Konstantina, nalézající kříž, ve středověku důraz na křižáky, františkány a církve nepatřících ani do řecké, ani do latinské tradice, novověk pak podává zájmy archeologické a turistické), po nichž následují nejenom jednotlivá sakrální místa se stručným popisem, ale také doprovodné úryvky z dávných cestopisů.
Snímky jsou nabity dostatečnou silou k přenesení atmosféry. Ať to jsou jenom vyryté křížky dosvědčující přítomnost křesťanů, ať je to prasklý sloup, okované dveře, kamenný oblouk, chatrné zábradlí, nebo ucelené kompozice představující objekt pokud možno vcelku, dýchá z toho punc autenticity. Nejde jenom o památné místo, ale o svébytné vidění, o rozehrání příběhu prostřednictvím přítomné postavy, o skalní puklinu ohlazenou tisícerými dotyky, o světlo svíčky. Samozřejmě nalezneme i záběry očekávané, obrázky tradiční, s nimiž se běžně setkáváme i jinde. Ale tady se můžeme přesvědčit, že konkrétní prostor je jakoby časově otevřen, že spojuje dnešek s minulostí, že v ošlapaných kamenech nese poselství milionů návštěvníků, že detaily hebrejských, arabských a latinských slov prokazují složitost společenského i náboženského uspořádání tohoto regionu.
Kontinuita tradice je pak dosvědčována nejenom úryvky z apokryfních textů z prvních století, jako je Protoevangelium Jakubovo, Nikodémovo evangelium, Pseudo-Matoušovo evangelium, Sibylliny věštby aj., či vybranými úryvky z církevních otců, konkrétně z Ambrosia a Órigena, ale také slovy z historických a cestopisných textů Fulchera ze Chartres (1127), Jakuba de Voragine (konec 13. století), Jana Hasištejnského z Lobkovic (1505), Martina Kabátníka (1539), Oldřicha Prefáta z Vlkanova (1563), Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic (1608), stejně jako s ukázkami z moderní literatury.
Doznávám zcela dobrovolně: byl jsem zasažen mnohem více a hlouběji, než jsem si při pohledu na obálku vůbec myslel. Neměl jsem velká očekávání – a jsem z knihy nadšen. Není to žádný stereotyp. Publikace totiž jakoby zve k návštěvě a zanechání vlastního otisku. K zařazení se do linie návštěvníků, do řady prožívajících s touhou vnímat svébytnost událostí po svém.
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