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N
a fotografii je vidět rozšklebený kus plechu.
Sutiny, na pozadí ohořelé stěny s gotickými
portály. Před nimi se tyčí kříž. Tohle že má
býtrajskázahrada?Pražštíbenediktini takuž
večtrnáctémstoletínazvali dvůruvnitřkláš‑
tera Emauzy. O šest století později, na konci
druhé světové války, tamJosef Sudek spatřil

jen ruiny.
Světoznámý fotograf v roce 1945 obešel téměř všechny

pražské památky, které byly poškozeny po třech náletech
a pětidenních bojích při osvobozování hlavníhoměsta. Po‑
řídil necelé čtyři stovky záběrů, z nichž padesát vyšlo ná‑
sledující rok ve forměnepříliš kvalitníhokalendáře. Zbytek
veřejnost neviděla.
MěnítoteprveaktuálnívýstavavpražskémDomufotografie

nazvanáTopografiesutin.TrojicekurátorůMarianaKubištová,
VojtěchLahodaaKatarínaMašterováseponořiladonedávno
objevenéhosouboruSudkovýchnegativůuloženýchvÚstavu
dějin umění Akademie věd. K dispozici měli několik desítek
původníchzvětšeninavelkoučástdoplnilinovýmitiskyzne‑
gativů.KSudkovýmfotografiímpřipojili ještěněkoliksnímků
podobnéhonámětuod jinýchautorů.
Josef Sudek, jednoruký veterán z první světové války,

fotografoval poničené město z časového odstupu. Na jeho
záběrech jsouužbarikády většinou rozebrané, ohněuhaše‑
né a mrtví odneseni. Zůstává zničená architektura. I na tu
se ale bolí dívat, je to jakopohledna opravdové zranění: jak
si bez staženéhohrdlaprohlížetponičenougotickou fasádu
měšťanskýchdomůnebovyhořelouStaroměstskou radnici
bez střechy?
Ani Sudek sutiny nezaznamenával čistě dokumentárně,

jakokomerční zakázku. Ikdyžvětšinazáběrůpravděpodob‑
ně vznikla na popud vydavatele Václava Poláčka, který si
snímkyobjednalproplánovanýkalendář, fotografsenamís‑

MORBIDNÍ KRÁSA VÁLKOU
ZNIČENÉ PRAHY
Fotograf Josef Sudek v roce 1945 zachytil pražské památky
poničené vojenskými zásahy z konce druhé světové války.
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■ Josef Sudek:
Topografie sutin
Dům fotografie,
Praha, výstava po-
trvá do 19. srpna.

ta z vlastní potřeby vracel. Pořizoval detaily a promyšlené
kompozice, jejichžvyznění je často symbolickéameditativ‑
ní. „Technickémožnosti čtyřicátých let jiždovolovalypoho‑
tové reportážní záběry. Sudek nám nabízí naopak statické
a pečlivě komponované fotografické záznamy, které dovo‑
lují vícevrstvé čtení,“ uvádí v katalogu výstavy kurátorka
KatarínaMašterová.
Sudeksvelkoformátovýmaparátemnatěžkémdřevěném

stativu šplhal do nejvyšších pater a na střechy protileh‑
lých staveb, abyměl nejpůsobivější záběr. Je zřejmé, že sám
byl zaskočen zkázou, a jistě jej uhranula i morbidní krása
zraněných památek. „Krajina s troskami je na jedné straně
hrůzná, na straně druhé však mohutné zbytky městských
budov vytvářejí podivnou, takřka surrealistickou krajinu
podvratné ‚křečovitékrásy‘,“myslí si další z autorůvýstavy,
kunsthistorik Vojtěch Lahoda.
Fotografie jsou v galerii záměrně vystaveny bez popisků,

kurátoři takzdůrazňují jejichvýtvarnost.Dokumentačníná‑
ležitostishrnujebrožurkapřiloženákevstupence.Dobovými
informacemi ji doplňujePražskýkalendář 1946 spodtitulem
Kulturní ztráty Prahy 1939–1945. Na výstavě je jeho digitál‑
ní verze, která umožňuje listovat na dotykovémmonitoru.
Kromě Sudkových fotografií nažloutlé stránky obsa‑

hují text kunsthistorika ZdeňkaWirtha, jenž cituje i do‑
bovou statistiku: při Pražském povstání padlo 3278 lidí,
z toho 2226 Čechů, 70 Rusů, 942 Němců a 40 příslušníků
jiných národů. Ze tří náletů byl nejničivější ten prostřední
ze 14. února 1945, při němžSpojenci svrhli bombynaPrahu
jen kvůli navigační chybě. Smrtonosný náklad byl určen
Drážďanům.
Během náletů nebo při květnových bojích bylo podle

Wirthazničeno7800staveb, znich 149úplněa 185bylozasa‑
ženovelmi těžce.Zvýznamnýchpamátekutrpělapředevším
Staroměstskáradnice,zapálená7.květnakolempoledneaho‑

řící do 8. května večer, a nadto ještě poničená dělostřelbou.
TěžcezasaženbyltakéEmauzskýklášter,vněmžbylazničena
i křížová chodba se vzácnými freskami z doby Karla IV. Po‑
škozeny byly též týnská amalostranskáMostecká věž nebo
renesančnímíčovnanaPražskémhradě.
Fotografie z kalendáře v první části výstavy jsou jakýmsi

itinerářemmíst, jimiž Sudek procházel. Další čtyři kapito‑
ly sledují místa, na kterých se zastavil s největším zájmem:
u Emauzského kláštera, v protektorátním skladišti kovo‑
výchsochazvonůnaManinách,vhistorickémcentruměsta
a nakonec u Staroměstské radnice, požárempoznamenané
ikony válečné Prahy.
Zachytil také pozůstatky válečných opatření, například

ochranné obezdívání částí památek, protipožární nádr‑
že na náměstích – jedna stála vedle památníku Jana Husa
na Staroměstském, další na Hradčanském nebo Betlém‑
skémnáměstí.
Josef Sudek ve svém poválečném souboru fotografoval

také lidi na ulicích. Bylo to poprvé od dvacátých let, kdy se
ve své volné tvorbě zajímal o něco jiného, než jsou zátiší či
krajina.Všímal si lidí, kteří vevelkémpočtupřijíždělidocen‑
tra, abynavlastní oči viděli zničenépamátkyaabyu impro‑
vizovaných pomníků uctili oběti války položením květin.
Jednoz takovýchmístbylouvyhořelé Staroměstské rad‑

nice, kde u kříže sbitého z ohořelých trámů dokonce stála
čestná stráž. Jak si všímá kurátorka Katarína Mašterová,
přeživší obyvatelé na Sudkových fotografiích spíše nevě‑
řícně přihlížejí a truchlí, ale už nejsou zděšení.
„Sudek si mohl pamatovat pocit nové naděje a pováleč‑

nou euforii (jestli se tak dá nazvat doba strávená převážně
v pražské Invalidovně), již jednou okusil,“ uvádí v katalogu
Mašterová, podle níž Sudkovy fotografie „můžeme vnímat
jakozprávuopotřeběnovéhozačátku,kterýznamenávprv‑
ní řadě přijmout a zamyslet se nad aktuální ztrátou.“


