ORIENT VE STAROVĚKU (4. tis. př. n. l. – 476 n. l.)
5. Palestina, země zaslíbená
Nakonec bych se s vámi chtěl zastavit u jedné docela malé země, která se nachází v povodí řeky, o které
zpívá Helena Vondráčková, tedy Jordánu. Jedná se o Palestinu, zemi medu a mléka. V podstatě bych mohl u této
země začínat, protože se pojí s nejstaršími dějinami na celé Zeměkouli. Její hlavní obyvatelstvo, totiž Židé, sem
přikočovali z Mezopotámie, kolébky lidské civilizace. Byli to převážně pastevci ovcí či pěstitelé vinné révy
a v historii to neměli vůbec jednoduché. Už od nejstarších dob je stále někdo obtěžoval. Ať už to byli Egypťané,
Asyřané, Arabové nebo třeba Pelištejci, podle kterých se také toto území nejspíš nazývá. Koneckonců také dnes
stát Izrael (tedy židovská část Palestiny) má co dělat, když se musí neustále bránit všelijakým pumovým
atentátníkům jednotlivých teroristických skupin. Otázka jen visí nad tím, co má svět po celé dějiny neustále
právě proti Izraelcům.
Mnozí se domnívají, že tato nenávist vůči Židům souvisí s jejich výlučností. Zatímco si všechny ostatní
národy ve starověku udělaly mnoho různých bůžků, kterým se začaly svědomitě klanět a olizovat je, tento národ
byl jiný. Izraelité totiž začali tvrdit, že uctívání různých božstev nevede k ničemu dobrému a člověk by měl
hledat jen jednoho Boha. Pokud by jich totiž bylo víc, pak by se už vlastně o žádné bohy ani nejednalo. Měli by
pak přece pouze lidské omezené vlastnosti.
Ve Stvořitele věřili a dodnes věří ale opravdu silně. Jen poukazují na to, že není důležité pouze nějaké
uctívání, nýbrž spíš opravdový osobní vztah právě s tím, kdo svět stvořil. Jejich víra pramení z Bible a v průběhu
času se tato kniha dostala v podstatě do všech národů světa. Pro nás historiky je to jeden z nejstarších pramenů,
který vypovídá o zemích starého Orientu. Za zmínku snad stojí i to, že právě v biblickém Starém zákoně, který
pochází z dob před naším letopočtem, najdeme pasáže o kulatosti Země. Přitom na správný tvar naší planety
přišli vědci až v době renesance v 16. stol., když námořníci zemi obepluli.
Když se vrátím zpět k Palestině jako takové, musím říct, že to je země skutečně tajemná. Za zmínku stojí
např. oblast Mrtvého moře, kde se podle předběžných hypotéz společnosti NASA nacházejí pohřbena dvě
starozákonní města, totiž Sodoma a Gomora, nebo obrovský chrám krále Šalomouna, ze kterého neměl podle
proroctví Ježíše Nazaretského zůstat kámen na kameni.
Tato země, která je z jedné strany omývána Středozemním mořem a ze strany druhé do ní zasahuje syrská
poušť, asi nikdy neztratí své osobité kouzlo. Jakoby byla právě ona středem veškerého dění ve světě. Týkaly se jí
křížové výpravy, týkala se jí II. světová, ale i „studená válka“ mezi Amerikou a SSSR, týkaly se jí i vzdušné
atentáty 11. 9. 2001 na centra světového obchodu v New Yorku, ale týkala se jí i nedávná válka v Iráku pod
vedením G. Bushe ml. Nezapomeňme tedy, že leží na Předním východě a že existuje stále ta samá otázka
v dějinách, totiž, které země se postaví na její stranu?
Mohli bychom pokračovat dalším vypravováním o záhadných Chetitech, Féničanech, kteří prosluli dalekou
plavbou, vzdálených Japoncích aneb lidech slunce, ale také o národech méně známých, jako byli např. Lygové,
Médové, Churrité… Nejde nám však o to, aby bylo vystiženo vše. Chceme spíš jen maličko nahlédnout pod
pokličku historie lidstva a udělat si alespoň hrubší obrázek. Taková tedy byla pětice velkých států Orientu a
takový byl počátek lidstva, o kterém se můžeme dozvídat z hodnověrných písemných zdrojů.

6

