Dějiny Izraele po pádu chrámu doslova „v kostce“
Práce emeritního docenta rabínské literatury a raného křesťanství na Hebrejské univerzitě
v Jeruzalémě nabízí čtenáři ve svém exkursu do historie svaté země nevšední zážitek.
Velice živým způsobem zachycuje dění v Izraeli v období mezi rozbořením druhého chrámu až
k samému závěru devatenáctého století, kdy se ve velkém počtu navraceli Židé do své původní
domoviny.
Pokud jde o Židy rozptýlené do diaspory, dotýká se jich autor vždy, pokud mají nějakou
souvztažnost k Židům pobývajícím v zemi zaslíbené. Kniha přináší v bodě pobytu židovských
obyvatel na území dnešního Izraele v průběhu oněch 18. století věrohodné, o solidní prameny
opřené, a tedy dostatečně silné opěrné body pro tvrzení, že Židé v této zemi žili v několika lokalitách
nepřetržitě. Což pro novodobý Izrael vytváří právní kontinuitu, která se historií navrací hluboko do
minulosti a navazuje na tehdejší osídlení a státnost.
Jednotlivé kapitoly mapují poměry v zemi i život Židů pod nadvládou Říma, Byzance, křižáků,
Mamlúků a Osmánců. Zpětný pohled z perspektivy dnešního Izraelského státu je nesmírně poučný –
jednotlivé mocnosti a vlády přicházely a odcházely, Židovský národ ze země nikdy nevymizel a
došlo dokonce ke znovuzrození jeho státnosti a svéprávnosti.
Michael Krupp ke čtenáři přistupuje jako skutečný rabín, historii ilustruje dobovými dopisy, citacemi
rabínů, věroučnými či právními spory, popisem všedních událostí a zápasů v jednotlivých lokalitách
usídlení. Suchá data a konstatování tak plasticky oživuje a zpřítomňuje, aniž by zabředával do
zbytečných detailů.
Na celé práci je sympatické, že dokáže čtenáře doslova vtáhnout do děje a stačí ji k tomu pouhých
140 stránek.
Kniha je vynikajícím stručným a přehledným úvodem a předstupněm k novodobé historii dnešního
židovského státu. Pochopení dnešního Izraele vyvěrá z pochopení jeho minulosti, z tužeb, zápasů a
obětí jeho otců a praotců.
Michael Krupp, Osmnáct století Izraele, z němčiny přeložila Ruth J. Weinigerová, formát A, pevná
vazba, barevný přebal, černobílé mapy, 140 stran, rejstříky, chronologický přehled, citovaná
literatura, vydalo P3K, Praha 2010.
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