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Dnes míÅ™íme k západnímu pobÅ™eÅ¾í. Na check-point stojí dÄ›sná fronta, taktéÅ¾ v JeruzalémÄ› je dopravní zácpa. Je pát
západu slunce zaÄ•íná &scaron;abat, takÅ¾e v&scaron;e, co má nohy a kola, je v ulicích. Pátek je taktéÅ¾ muslimský den
volna.
DÄ›ti v PalestinÄ› chodí do &scaron;koly od pondÄ›lí do Ä•tvrtka, v pátek mají volno, pak jdou v sobotu zas do &scaron;k
v nedÄ›li zas mají volno.
Abychom nestrávili pÅ¯l dne v kolonÄ›, volíme alternativní cestu v duchu hesla &bdquo;je to sice
dál, zato hor&scaron;í cesta&ldquo;, nikoli po dálnici na Jeruzalém a pak dále na Tel Aviv, ale zÅ¯stáváme na
Západním bÅ™ehu a míÅ™íme pÅ™es Bejt Sahur, coÅ¾ je betlémské soumÄ›stí, na sever po &bdquo;americké silnici&ldquo;.
Americká se jí Å™íká proto, Å¾e její rekonstrukci financovaly USA. Vede pÅ™es údolí Kidrónu a bývala prý velmi nebezpeÄ•ná
Celkem chápu :-) PÅ™edstavte si tah Praha &ndash; Strakonice jako silnici na Dlouhý stránÄ› :-). Na&scaron;tÄ›stí sedím na tý
správný stranÄ› autobusu a výhled do propasti mám pÅ™es uliÄ•ku.
Na druhé stranÄ› údolí se stoÄ•íme na západ, minem
odboÄ•ku na Ramalláh a to uÅ¾ jsme venku z Judské pou&scaron;tÄ› a &Scaron;áronskou níÅ¾inou míÅ™íme k StÅ™edozem
moÅ™i. Podél pobÅ™eÅ¾í na sever, projedeme Tel Avivem (Kopcem Jara), který vyrostl v píseÄ•ných dunách na pÅ™edmÄ›st
Jaffy, aÅ¾ do Caesarei.
ÄŒím je Miami South Beach na FloridÄ›, tím je Ceasarea v Izraeli :-) KaÅ¾dá lep&scaron;í ce
má letní domek. A taky tu mají jediné izraelské golfové hÅ™i&scaron;tÄ›.
Ve starovÄ›ku byla Caesarea Maritima
(Caesarea PÅ™ímoÅ™ská) velkým mÄ›stem a významným pÅ™ístavem srovnatelným tÅ™eba s Alexandrií. Nevelkou fénickou
pÅ™ivedl k rozkvÄ›tu a slávÄ› Herodes.
Nechal vybudovat dvÄ› obrovská mola, z dvousetkubíkových kvádrÅ¯
spou&scaron;tÄ›ných pÅ™ímo do moÅ™e (jak, to se mÄ› neptejte), jedno molo mÄ›lo na délku 540 metrÅ¯ a to druhé 270. Dnes
z nich ale nic neuvidíte, páÄ• jsou asi pÄ›t metrÅ¯ pod hladinou, propadla se u pÅ™íleÅ¾itosti zemÄ›tÅ™esení. A samozÅ™ejm
nesmÄ›ly chybÄ›t nezbytné atributy jako amfiteátr, chrám, láznÄ›, hipodrom, aquadukt atakdáleatakdále.
Po
HerodovÄ› smrti se v Caesareii usídlili Å™ím&scaron;tí místodrÅ¾ící, mezi jinými i Pilát Pontský, jehoÅ¾ jméno bylo objeveno n
dedikaÄ•ním nápise ve zÅ™íceninách zdej&scaron;ího divadla.
V byzantské éÅ™e byla Caesarea intelektuálským centrem
s knihovnou Ä•ítající 30 000 svazkÅ¯. No, a pak uÅ¾ to &scaron;lo podle obvyklého scénáÅ™e: Arabové &ndash; kÅ™iÅ¾áci
&ndash; Arabové &ndash; prach a písek. A uÅ¾ zase smÄ›Å™ujeme dál na sever. Na samém nose pohoÅ™í Karmel sedí pÅ™
Haifa.
ÄŒást ho leÅ¾í na kopci (546 m n.m.), Ä•ást pod kopcem na pobÅ™eÅ¾í. Významný pÅ™írodní pÅ™ístav ponÄ›kud
kÅ™iÅ¾áckých výprav a jeho funkci pÅ™evzalo mÄ›sto Akka na severním konci stejné zátoky. Haifa byla znovu vzkÅ™í&scaro
na zaÄ•átku 20. století spolu s pÅ™íchodem nových pÅ™istÄ›hovalcÅ¯. BaÅ¾inatý sever byl osázen eukalypty, které ho
vysu&scaron;ily a uÄ•inily mnohem Å¾ivotu pÅ™íjemnÄ›j&scaron;ím a také zatly tipec komárÅ¯m a malárii.
V HaifÄ› jsm
nav&scaron;tívili kostel Stella Maris, který stojí na západních svazích hory Karmel nad jeskyní, kde se ukrýval prorok
Eliá&scaron;. Ve 12. stol. zde kÅ™iÅ¾áci zaloÅ¾ili nový Å™ád, kterýpak asi? :-))) Z vyhlídky pod klá&scaron;terem jsme popatÅ
na mÄ›sto v zátoce a Bahajské Semiramidiny zahrady, s hrobkou proroka Bába.
Pak rychlý obÄ›d v drúzské vesnici
kousek za Haifou a pÅ™es pohoÅ™í Karmel zpátky na jih smÄ›r Tel Aviv. KopeÄ•ky jsou na místní pomÄ›ry nezvykle zalesnÄ›n
Ä•lovÄ›k si tu pÅ™ipadá jako doma. Inu, není divu, zdej&scaron;í les byl totiÅ¾ vysázen umÄ›le. ZalesÅˆovací práce zaÄ•aly jiÅ
britské mandátní správy a ve skladbÄ› stromÅ¯ pÅ™evaÅ¾ují duby a borovice.
(Izrael&scaron;tí drúzové Å¾ijí pÅ™edev&sca
v okolí Karmelu, v Galilei a na Golanských vý&scaron;inách a jsou to jediní Arabové, kteÅ™í mohou slouÅ¾it v izraelské
armádÄ›, neboÅ¥ jsou vÅ¾dy loajální k území, které obývají.)
Poslední zastávku pÅ™ed návratem do Betléma jsme si udÄ›lali v JaffÄ›, kterou zaloÅ¾il Jáfet po potopÄ› svÄ›ta &ndash; dÅ
jeden z hlavních a nejru&scaron;nÄ›j&scaron;ích pÅ™ístavÅ¯ StÅ™edozemního moÅ™e, dnes pÅ™edmÄ›stí Tel Avivu. Celkem
nenad&scaron;ená Haifou jsem se do Jaffy ani moc netÄ›&scaron;ila, ale nakonec se mi tu moc líbilo.
Prohlídli jsme si
kostel sv. Petra, jehoÅ¾ hlavním mottem je Petrovo vidÄ›ní.
Hladový Petr zrovna Ä•ekal, aÅ¾ mu pÅ™ipraví obÄ›d, kdyÅ¾
spustila plachta se &bdquo;v&scaron;emi moÅ¾nými Ä•tvernoÅ¾ci, dále zvíÅ™ata, co se plazí po zemi, a ptáci. A nÄ›jaký hlas
zavolal: &sbquo;Jen do toho, PetÅ™e, zabíjej a jez!&lsquo; Petr odpovÄ›dÄ›l: &sbquo;Ani za nic, pane! Nikdy jsem
je&scaron;tÄ› nejedl nic poskvrnÄ›ného ani neÄ•istého!&lsquo; A ten hlas k nÄ›mu promluvil podruhé: &sbquo;Co BÅ¯h
prohlásil za Ä•isté, o tom neÅ™íkej, Å¾e je to poskvrnÄ›né.&lsquo; A opakovalo se to tÅ™ikrát. Pak se ta vÄ›c vrátila zpÄ›t do
nebe&ldquo; .
Petr správnÄ› pochopil, Å¾e BÅ¯h nedÄ›lí na Ä•isté a neÄ•isté nejen zvíÅ™ata, ale i Ä•lovÄ›ky, a ode&sca
Caesareie pokÅ™tít Kornelia. A tím se definitivnÄ› názorovÄ› roze&scaron;li kÅ™esÅ¥anství a judaismus. Kostel stojí na místÄ›
jaffské pevnosti, má krásný modrorÅ¯Å¾ový interiér a kazatelnu vyÅ™ezanou z jednoho kusu olivového dÅ™eva.
Sta
uliÄ•kami jsme se&scaron;li dolÅ¯ do pÅ™ístavu, cestou jsme potkali etiopskou svatbu.
SvatebÄ•anky byly jedna princezna
vedle druhý, svatebÄ•ané byli unisono obleÄ•eni v bílém s klobouky a prouÅ¾kovanými hÅ¯lkami a v&scaron;ichni byli milí a
zdvoÅ™ilí, i kdyÅ¾ se jim z tÄ›ch tÅ¯ristÅ¯ musely otvírat kudly v kapse.
Pro&scaron;li jsme se po pÅ™ístavní hrázi, kam kdysi pÅ™iplouvaly cedry na stavbu Prvního chrámu a odkud prchal
Joná&scaron;, aby se vyhnul boÅ¾ímu úkolu. Nebylo mu to nic platný, StvoÅ™itel dobÅ™e ví, Å¾e jeden z hlavních pilíÅ™Å¯ v
dÅ¯slednost.
TaktéÅ¾ jsme popatÅ™ili na skálu (trochu veliká&scaron;ské oznaÄ•ení teda), ke které byla pÅ™ipoután
Andromeda. Myslím, Å¾e ji Perseus nezachránil ani tak pÅ™ed moÅ™skou obludou, jako pÅ™ed utopením, které jí hrozilo pÅ™
kaÅ¾dé jen tro&scaron;ku vÄ›t&scaron;í vlnÄ›.
SluníÄ•ko uÅ¾ usilovnÄ› zapadalo, kdyÅ¾ jsme se vydali zpÄ›t na cestu d
ÄŒímÅ¾ je&scaron;tÄ› dne&scaron;ním záÅ¾itkÅ¯m nebyl konec, protoÅ¾e po veÄ•eÅ™i jsme si vyrazili na skok do noÄ•ního
Jeruzaléma.
První zastávku jsme si udÄ›lali u starého vlakového nádraÅ¾í, které dnes slouÅ¾í jako kulturní scéna,
mÅ¯Å¾ete si sem zajít na koncert, pÅ™edná&scaron;ku, výstavu Ä•i jen tak posedÄ›t u kávy.
Pak jsme si prohlédli vÄ›trný
z r. 1857, jednu z prvních staveb za hradbami pÅ™elidnÄ›ného Jeruzaléma. Nechal ho postavit anglický Å¾id sir Moses
Montefiore spolu s nÄ›kolika nájemnými domy. Sen o mlynáÅ™ském prÅ¯myslu v&scaron;ak zÅ¯stal jenom snem.
Dal&scaron;í zastávka &ndash; Kneset, jednokomorový parlament pro 120 izraelských zákonodárcÅ¯. Hranice pro vstup
do parlamentu je 1,5%, to jsou na tom je&scaron;tÄ› o moc hÅ¯Å™, neÅ¾ my. PÅ™ed Knesetem stojí pÄ›timetrová litinová
menora. Je to údajnÄ› kopie menory, která stála v Druhém chrámu a byla vyhotovena podle zobrazení uloupené koÅ™isti
na TitovÄ› oblouku v Å˜ímÄ›.
Kneset-menora je taková uÄ•ebnice dÄ›jepisu ve zkratce, na jednotlivých ramenech je
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vyobrazeno asi 30 nejvýznamnÄ›j&scaron;ích událostí Å¾idovských dÄ›jin. Pak jsme si je&scaron;tÄ› prohlédli (jen zvenku
samozÅ™ejmÄ›) nejvy&scaron;&scaron;í izraelský rabinát a hned vedle stojící Velkou synagogu.
Nakonec jsme
ve&scaron;li Dama&scaron;skou bránou do Starého mÄ›sta. Jindy ru&scaron;né ulice byly tiché a liduprázdné. Inu,
právÄ› zaÄ•al &scaron;abat. Pro&scaron;li jsme kÅ™esÅ¥anskou a pak Å¾idovskou Ä•tvrtí aÅ¾ ke Zdi náÅ™kÅ¯. To místo má
loci i za dne, ale kdyÅ¾ je v&scaron;ude kolem tma a nad vámi se tyÄ•í nasvícená ta obrovská promodlená zeÄ•, tak to na
vás dejchne dvakrát. ToÅ¾ to byla taková pÅ¯sobivá teÄ•ka za pátým dnem.
MÅ¯ra Blízkovýchodní (pÅ™í&scaron;tÄ›
kÅ™esÅ¥anský Jeruzalém)
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