Plná země památek
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Jestli vás zaujal cestopis na straně 10-11, který nás zavedl do unikátního jeruzalémského chrámu Božího hrobu, můžete pokračovat v izraelském putování v knize Svatá země, která nese podtitu Dvě tisíciletí křesťanského putování: kameny a příběhy. Vydalo ji nakladatelství Dokořán a jsou pod ním podepsáni Martin C. Putna, literární historik a teolog, a fotografka Hana Rysová. Kniha je postavena na černobílých snímcích Hany Rysové, kterou známe jako autorku fotek ke knížkám Václava Cílka. Už na první pohled je na jejích fotografiích něco zvláštního -nejsou tu vůbec přítomni lidé. Je to samozřejmě záměr autorky - odkazuje tím na hlubokou pravdu, že lidé se mění, navždy odcházejí a noví se rodí, ale němí svědci jejich životů tu zůa Uličky po staletí nemění , svou základní podobu, jejich kamenná dlažba zažila dupot okovaných bot středověkých zbrojnošů, pod oblouky staveb museli i rytíři seskočit ze svého koně a sklonit se... Mnoho ulic a budov Jeruzaléma se prakticky nezměnilo od křižáckých dob, jsou tu místa ještě mnohem starší, některá snad opravdu pamatují dobu Ježíšovu.
Podle archeologických průzkumů se ovšem M úroveň uliček uvnitř 1 vysokých hradeb I zdvihla od té doby o několik metrů, takže současníci Ježíše se přeci jenom procházeli v poněkud jiných kulisách.
Fotografie nás zavedou i do jiných míst Izraele, která nesou výrazné stopy původního křesťanství, víry, která vlastně začínala jako židovská sekta. Je úžasné vidět, kde se to doopravdy odehrávalo...
Putnův doprovodný text je krátký a je vždy úvodem k citátu z nějakého historického textu, jenž se vztahuje k místu, které vidíme na snímku. Starověcí autoři se tak střídají třeba s naším Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic, řecký apokryf z 2. století doplňuje „reportáž" Jana Hasištejnského z Lobkovic z roku 1505 - Putování ke svatému hrobu. A vše to báječně dokresluje identitu neopakovatelného města Jeruzaléma i celého Izraele - tedy jeho křesťanských památek. Jiné si Putna totiž nevybírá.
A kdo se už rozhodl pro osobní návštěvu Svaté země, aby všech' ny ty úžasné památky viděl na vlastní oči, bude se nejspíš ohlížet po dobrém turistickém průvodci. Můžeme vám doporučit bedekr z nakladatelství Jota, jehož předností je velmi podrobný popis i méně navštěvovaných míst -a také hodinové CD přibližující obrazem dvanáct nejzajímavějších míst Izraele.

