Expozice

Židovské muzeum Haliče
—
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Ž

idovské muzeum Haliče je muzeum,
ve kterém není jediný exponát. Kdo
do něj přijde, je proto možná trochu překvapený. Podle názvu čeká
spíš expozici, v níž ho autoři provedou historií haličských Židů, vystaví
vzácné svitky tóry, mezuzy, ukazovátka, odhalí původ i krásu jidiš a připomenou
oběti holocaustu. Nic takového ale v krakovské
čtvrti Kaziměř, jen kousek od staré synagogy,
k vidění není. Muzeum tvoří jen 144 fotografií
a stejný počet popisků.
Muzeum je výjimečné tím, že mu to k odvyprávění příběhu úplně stačí. Za institucí stojí britský sociální antropolog Jonathan Webber, který od konce osmdesátých let přijížděl
na Jagellonskou univerzitu a mapoval památky
a historii Židů v polské části Haliče. Později jej
oslovil fotograf Chris Schwarz, který polozapomenutá místa dokumentárně nafotil.
Ze spolupráce vznikla v roce 2004 muzejní
expozice Stopy paměti. Současný pohled na židovskou minulost v Polsku, která je přesně tím, co
názvem slibuje. V pěti kapitolách vypráví historii
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haličských Židů prostřednictvím stop, které se
zachovaly do současnosti.
První kapitola ukazuje to, co zřejmě již navždy ztratilo svůj původní smysl – modlitebny a mikve proměněné v prodejny nábytku,

opuštěná náměstí bývalých židovských městeček,
zapomenuté mezuzy na zárubních. Druhá kapitola je nadějnější, prezentuje opravené památky, jež
židovskou minulost připomínají, byť dnes slouží třeba jako městské knihovny. Třetí kapitola
ukazuje místa vyhlazování. Nejen ta nejznámější
jako Osvětim či Belzec, ale také některé ze stovek lesíků a roklin, kde byli zastřeleni obyvatelé
celých židovských vesnic. Předposlední část dokumentuje vzpomínkovou kulturu od poválečného
komunistického Polska po globální současnost.
A konečně poslední kapitola zachycuje dnešní
život židovské kultury v Haliči.
Vzhledem k tomu, že během posledních dvaceti let se židovský život v Krakově a okolí probudil, vzniklo několik židovských festivalů a center
a byl opraven nespočet synagog, rozhodli se autoři výstavu aktualizovat. Nové fotografie pořídil
americký fotograf Jason Francisco a v létě 2016
byla obnovená expozice znovu otevřena.
Čím je vlastně tolik působivá, že má smysl o ní
psát do ĎaSu? Myslím, že přitahuje hlavně otevřeností autorů, kteří na začátku jasně řeknou, čím
muzeum je, jaké má limity a proč se rozhodli vyprávět příběh zrovna takto. Neschovávají se za encyklopedická hesla. Jen zajímavě vypráví. Texty
ale nejsou nějaké subjektivní inspirace a dojmy.
A to je druhý důvod, proč muzeum tak dobře plní
svou funkci. V popiscích k fotografiím vyvstává židovská minulost Haliče živě a přesvědčivě, jednak
proto, že profesor Webber umí podtrhnout podstatné, jednak proto, že čerpá z desítek let studií
a sbírání znalostí přímo v terénu. Také fotografie
mají svou nezastupitelnou roli, jakkoli jsou zcela obyčejné, dokumentární, barevné, bez jakékoli stylizace. Právě díky tomu ale probouzejí fantazii, podněcují k představám, jak nyní vylidněná
náměstí a zchátralé synagogy vypadaly kdysi.
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