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ANOTACE
Diplomová práce se zabývá nejvlivnější rodinou ze skupiny Bagdádských Židů přišlých do
Bombaje ve čtvrtině 19. století, rodinou Sassoonů. Cílem práce je mapovat její působení ve
městě – uvnitř židovské komunity, mezi britskými kolonizátory i ve většinové společnosti; a
především její celkový vliv na rozvoj samotného města, jakož i jeho obchodu a průmyslu.
Práce se soustředí také na proměnu identity a postupnou sekularizaci komunity, i na její vztah
k dalším menšinám. Téma je zasazeno do kontextu diaspory Bagdádských Židů v Asii. Práce
vychází z existujících zdrojů a z osobní návštěvy Bombaje. Časově je vymezena příchodem
skupiny a počátkem 20. století, kdy rodina Sassoonů z Indie odešla.

The thesis deals with the most influential family of the group of Baghdadi Jews, which came
to Bombay in the first quarter of the 19th century. It focuses on activities of the family in
Bombay – in and outside the Jewish community, among the British and in the majority
society; and especially on its influence on the developement of the city itself, her trade and
industry. The consequent identity change and secularisation of the group and its relationship
to other minorities is discussed as well. The topic is viewed in the context of Baghdadi Jewish
diaspora in Asia. The thesis is based on available information sources and on visit to Bombay,
studied period is limited by arrival of the group and by its departure at the beginning of the
20th century.

Klíčová slova: Bagdádští Židé, Židé v Asii, judaismus, Indie, Bombaj, Velká Británie,
Sassoon, diaspora
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1. ÚVOD
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat tématu židovské diaspory v Asii se
zaměřením na specifickou skupinu Židů z Blízkého východu a její působení v Indii. Z této
skupiny jsem si vyčlenila nejvlivnější rodinu, sleduji její činnost v jejím sídle a místě
hlavního působení, to je v Bombaji. Vnímám ji však v širším kontextu indické židovské obce
a asijského kontinentu s přesahem do Velké Británie. Navazuji tak na svou postupovou práci
předkládanou na oboru Hebraistika v roce 2006, v níž jsem se zabývala historií Židů v
Šanghaji. Téma jsem si vybrala z osobního zájmu a rovněž z důvodu, že tato problematika, ač
důležitá, zůstává poměrně neznámá a kriticky nezpracována.
Na konci 18. a v 19. století pokles obchodu a nestabilní politická situace v Osmanské říši
přinutily část tamních Židů k odchodu do exilu. Přidali se k nim Židé ze střední Asie
vystavovaní antisemitismu. I když většina z obou míst odcházela nedobrovolně, někteří šli
z vlastní vůle zkusit štěstí jinam. Vystěhovalecká vlna se sunula do dalších zemí Asie a
Austrálie. Židé přitom využívali výhodných podmínek evropských enkláv, často postupovali
přes britské obchodní stanice v přístavních městech Perského zálivu. Britové k sobě lákali
všechny schopné jedince a umožňovali jim svobodně podnikat. Odtud pak většina emigrantů
postoupila do britské Indie.
Celá tato skupina Židů z různých zemí se označuje termínem „Baghdadis“ nebo „Baghdadi
Jews“, který překládám mechanicky jako „Bagdádští Židé“. Pocházeli z mnoha míst Blízkého
východu a z několika míst střední Asie.
V Indii se tito Židé usadili nejprve v britské faktorii v Suratu, s poklesem jeho významu v 18.
století se přesunuli do Bombaje. V 1. polovině 19. století pod přímou hrozbou pronásledování
přesídlilo do Indie několik významných židovských bagdádských rodů. Nový domov našli
v hlavních správních a ekonomických centrech Britů, v Bombaji a Kalkatě. Bagdádští Židé
byli velmi schopní, podnikáním nahromadili obrovské jmění, stali se významnými
osobnostmi a mecenáši, ovlivňovali ekonomiku celé země. S Brity se postupně stěhovali do
dalších kolonií na Dálném východě a v jihovýchodní Asii. Nejdůležitější a nejvlivnější
z Bagdádských Židů byla rodina Sassoonů usazená v Bombaji.
Cílem diplomové práce je mapovat činnost této rodiny a k tomu účelu shromáždit informace
roztroušené v mnoha zdrojích. Soustředím se na postupnou integraci Sassoonů mezi Evropany
a další menšiny, na jejich působení v rámci židovské obce, města a v zahraničí, na jejich
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přínos v ekonomické i kulturní oblasti. Sleduji i to, jak se stopy jejich přítomnosti v Bombaji
uchovaly do dnešních dnů.
Za zakladatel moderní dynastie počítám, v souladu s badateli, šejcha Sasona ben Saleha.
Proto, ač do Indie došel až jeho syn David Sassoon, v práci krátce pojednávám i o něm, tedy o
situaci Židů v Bagdádu na konci 18. a na počátku 19. století. Kapitoly strukturuji podle
jednotlivých výrazných osobností rodu, synů a vnuků Davida Sassoona. Práci časově ukončuji
1. polovinou 20. století, protože na přelomu 19. a 20. století Sassoonové Indii opouštěli.

Diplomová práce je založena na rozboru zdrojů získaných během studijního pobytu v Izraeli a
Londýně. V práci také značnou měrou vycházím z materiálů a vlastní zkušenosti získané
během pobytu v Šanghaji v létě 2005 a v Bombaji v zimě 2010. V obou městech jsem
navštívila všechna dochovaná místa spjatá s rodinou Sassoonů a důležitá místa Bagdádských
Židů, kontaktovala jsem židovskou obec a sešla se s jejími představiteli, které jmenuji
v poděkování.

Pro lepší pochopení kontextu jsem do práce zahrnula i úvodní kapitolu o historii Bombaje a
prvních Židech v ní usedlých.
Pokud vezmeme v úvahu význam a vliv indických Bagdádských Židů, překvapí nás
pozoruhodný nedostatek kritické odborné literatury zabývající se tímto tématem. I když
literatury k rodině Sassoonů existuje nemalé množství, často není konzistentní a nevěnuje se
souvisle jednomu určitému tématu, např. podnikatelským či mecenášským aktivitám.
Základnímu dílu o rodině Sassoonů je už přes šedesát let (ROTH, Cecil. The Sassoon
Dynasty, London, 1941.) a sám autor upozorňuje, že dílo prezentuje hlavně jeho osobní
postoje, poznámky a reflexi, ne rozbor primárních materiálů. Druhé základní dílo
(JACKSON, Stanley. The Sassoons: Portrait of a Dynasty, London, 1968), ač sestavené i na
základě rozhovorů s pamětníky a uvádějící mnoho jedinečných informací, se zase velmi často
blíží romantickému románu. Třetí monografie rozsáhle se věnující, mimo jiné, Bagdádským
židovským rodinám v Indii je vydané pouze v hebrejštině (BEN-YAACOB, Abraham.
Jehudej-Bavel be-tfucot, Jerusalem, 1985). Dílo má rysy klasických židovských kronik a
genealogických soupisů, včetně používání slovních obratů hebrejské náboženské literatury
(sám autor je praktikující žid). Často se zaměřuje pouze na genealogii, obsahuje různé
nepřesnosti, neodkazuje dobře na použité zdroje a možná by neobstálo v současném
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odborném diskurzu, přesto však obsahuje cenný sesbíraný materiál těžko dostupný jinde. Je
podle mě velkou chybou, že je kniha dostupná pouze hebrejsky – i když vyšla již před dvaceti
pěti lety, žádný ze západních autorů ji necituje (!), používají ji pouze izraelští autoři (a já). Od
stejného autora pochází i o čtyři roky mladší monografie (BEN-YAACOB, Abraham. Prakim
be-toldot Jehudej-Bavel, I.-II., Jerusalem, 1989), která předchozí knihu doplňuje o množství
přetištěných a publikovaných dobových dokumentů. Tuto práci však používám jen zřídka,
protože opakuje stejná historická fakta.
Velmi důležitý zdroj představují odborné články publikované v různých periodikách a
sbornících. Pochopitelně se zaměřují na různá dílčí témata.
Dále je nutné uvést většinou zřetelný rozdíl mezi literaturou psanou židovskými autory a
autory „zvenčí“ židovské tradice. Ti první velmi často nadhodnocují roli rodiny Sassoonů i
další židovských rodin. Naopak ostatní po právu vnímají činnost Bagdádských Židů
v kontextu ostatních obchodníků a průmyslníků britské Indie, i v kontextu blízkovýchodních a
evropských podnikatelských velkorodin dané doby. Oba přístupy se odrážejí i na výběru
primárních a sekundárních pramenů.
Problémem je i občasné směšování a zaměňování všech sassoonovských firem (David
Sassoon & Company, posléze David Sassoon & Sons a E. D. Sassoon & Company; firmy či
některá z firem jsou někdy označeny prostě „Sassoon“) v literatuře, většinou v literatuře psané
ne-Židy. Stejně tak se u autorů méně znalých židovského prostředím někdy vyskytne
popletení židovských jmen a tím následně i zaměnění osob. Bagdádští Židé si totiž (hlavně
z počátku období, o kterém pojednávám) vybírali z malého množství osobních jmen a ještě je
často „ob koleno“ dědili, navíc měli hodně potomků, takže jména rychle „cirkulovala“, a pak
ve jménech vzniká nejednou zmatek.

Jméno firmy Sassoonů poté, co do ní David Sassoon zapojil i své syny, bývá uváděno ve
dvojí podobě: David Sassoon, Sons & Company a David Sassoon & Sons. Upřednostňuji
kratší z nich.
Používám „Žid“ (ne „žid“), protože se v mé práci jedná v prvé řadě o etnickou skupinu. Dále
upřednostňuji „Bagdádští Židé“ před „bagdádští Židé“. Pojem totiž označuje kulturní skupinu
a ne místo jejího původu, váže se i k jednotlivcům, z nichž mnozí vůbec z Bagdádu
nepocházeli. Označením „bagdádští Židé“ v textu myslím Židy pocházející pouze z Bagdádu.
Hebrejská, arabská a perská slova přepisuji do českého jazyka obecně užívaným fonetickým
přepisem, novoindické jazyky (maráthština, gudžarátština) populárním přepisem a čínštinu
8

standardní transkripcí. V případě hebrejštiny vycházím z přepisu zavedeného v Judaismus od
A do Z (Praha, 1992), zjednodušuji ho o vypuštění apostrofů pro označení hlásek alef a ajin.
U párských jmen v závorce uvádím také anglické podoby jejich jmen, protože pod nimi jsou
obecně známi. Názvy indických institucí a bombajských čtvrtí používám v zavedené anglické
podobě.
Jméno „Sassoon“ (příjmení rodiny i osobní jména) přepisuji nejobvykleji užívaným
způsobem, tedy anglicizovanou (vzniklou za britského mandátu v Indii) a Sassoony též
užívanou formou, na rozdíl od staršího přepisu „Sason“ a „Sasson“. Starší formu používám
jen v bagdádském období rodiny, kdy anglicizovaná varianta ještě neexistovala, stejně jako u
osobních jmen. V indickém období naopak dávám přednost anglickým a anglicizovaným
formám, stejně jako samotní Sassoonové, tedy např. „Albert“ místo „Abdulláh“. Hebrejská
jména uvádím při prvním výskytu dané osoby v textu.
Pro přepisy geografických názvů a jejich skloňování užívám standardizované podoby uvedené
v Geografickém místopisném slovníku (Praha, 1993), Dějinách Indie (Praha, 2003) a Dějinách
Íránu (Praha, 2009). Užívám podoby ustálené v češtině, např. „Bombaj“, ač by bylo
korektnější psát „Mumbaj“, stejně tak píši „Kalkata“ místo „Kolkata“.
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2. BOMBAJ, VZNIK MODERNÍHO MĚSTA
Město Bombaj vznikalo postupně na území původně bezvýznamných sedmi ostrovů
v Arabském moři při západním pobřeží střední Indie, které byly přetvořeny v poloostrov
dnešní podoby.1
Těchto sedm ostrovů získali Portugalci v roce 1534 od gudžarátského sultána. Území přešlo
do britských rukou jako část věna portugalské princezny Kateřiny z Braganzy při svatbě
s britským králem Karlem II. roku 1661. V roce 1668 ho dostala do pronájmu britská
Východoindická obchodní společnosti za symbolických 10 liber šterlinků za rok.2 Společnost
využila chabé politické moci rozpadající se Mughalské říše a taktikou zabírání území na
základě subsidiárních smluv a vojenskou expanzí do začátku 19. století získala a fakticky
ovládla téměř celý subkontinent, centrální vláda byla ustanovena v Kalkatě. V roce 1813
državy oficiálně přešly pod britskou korunu. Společnost je ztratila až v roce 1858, kdy se
Indie stala britskou korunní kolonií a od kdy přímo podléhala britskému panovníkovi.
Evropané na zabíraných územích a místech, kde se snažili získat vliv, zakládali faktorie, do
kterých lákali pracovní sílu, obchodníky a řemeslníky. První a nejdůležitější britská trvalá
obchodní faktorie byla založena v roce 1613 v gudžarátském městě Surat, kde sídlili i
Portugalci a Holanďané. Evropané přitom jen využili hlavního a největšího přístavu
Mughalské říše, ležícího na mořském pobřeží a z vnitrozemí přístupného řekou Tapi. Již v 16.
století byl Surat hlavním mezinárodním obchodním centrem v Indii spojujícím Evropu a
Blízký východ se zbytkem Asie. Krátce po Suratu následovaly další britské faktorie téměř po
celé Indii, i podél pobřeží od Perského zálivu až po Japonsko. Z faktorií vznikala významná
hospodářská centra, v kterých často, jako i v případě Suratu, hráli podstatnou roli i domorodí
obchodníci. Jeden z hlavních důvodů, proč byli evropští obchodníci v Indii tak úspěšní, byla
naprostá fragmentárnost indického území, jak politická, tak kulturní, a tím pádem i
ekonomická. Celoindický trh v podstatě neexistoval. 3
V roce 1687 byla britská suratská faktorie přenesena do Bombaje, tedy asi 250 kilometrů na
jih. Svými přirozenými předpoklady a příznivou souhrou okolností se Bombaj stala ideálním

1

Viz příl. III.1.
Ostrovy se jmenovaly: Colaba, Old Woman´s Island, Bombay Island, Mazagaon, Parel, Worli, Mahim.
Zajímavé je, že hlavní ostrov (Bombay Island) dostal v roce 1554 či 1555 za své lékařské služby portugalským
vicekrálům do pronájmu portugalský marrano García de Orta (asi 1500-1568). I když se de Orta odešel do Indie
nejspíš skrývat před inkvizicí, proslavil se tam jako významný lékař, botanik a autor prvního evropského díla o
indické floře a tropické medicíně, Coloquios dos Simples e drogas he Cousas Medicinais da India, které bylo
vydané v Góe v roce 1563. FISCHEL, 1970-1971, s. 119-120; Encyclopaedia Judaica, IV., s. 51, XV., s. 492;
Více viz článek: Fischel, Walter J.: „Garcia de Orta – a militant Marrano in Portuguese-India in the 16th
century“. In: Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume, 1974, s. 407-432.
3
MURPHEY, 1977, s. 64.; STRNAD, 2003, s. 587, 611.
2
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místem pro vznik nového hospodářského, správního a kulturního centra.4 Surat se udržel jako
významnější obchodní centrum do poloviny 18. století. Jeho úpadek uspíšil i vznik bombajské
a bengálské prezidencie na přelomu 17. a 18. století, v nichž byly Bombaj a Kalkata hlavní
centra Britů v Indii.
Když Kateřina bombajské ostrovy v roce 1661 obdržela, čítaly asi 10 000 obyvatel. Na konci
70. let to bylo už 60 000. Město se rychle rozvíjelo a od poloviny 18. století představovalo
důležitý přístav a základnu Východoindické obchodní společnosti pro obchod mezi Velkou
Británií, Blízkým východem, Indií a Čínou. V roce 1744 v Bombaji žilo asi 70 000 obyvatel.
Z původního malého sídla a rybářských vesnic postupně vyrostlo centrálně plánované správní
a hospodářské centrum.5
Bombaj 2. poloviny 19. století můžeme označit jako kosmopolitní koloniální velkoměsto, což
dokládá i zdvojnásobení počtu obyvatel města za pouhých patnáct let mezi roky 1830 a 1845.
Zatímco v roce 1830 v Bombaji žilo asi 230 000 lidí, v roce 1845 to bylo už půl milionu.
Bombaj tak byla nejlidnatějším městem v Indii. 6 První oficiální sčítání lidu se konalo v roce
1849, zorganizovala jej prezidencie a bylo napočítáno 566 119 obyvatel včetně migrantů za
prací. Evropané tvořili necelé procento.7 Ve 40. letech 19. století měl ostrov rozlohu 18
čtverečních mil. Do konce 60. let se díky vysušovacím projektů, vysušením bažin a
srovnáním kopců, ostrov zvětšil na 22 čtverečních mil. 8

4

Tyto faktory lze shrnout následovně: 1) Přirozená křižovatka „suchých“ a „mokrých“ obchodních cest
propojující sever a jih a současně východ a západ Asie, mořem spojení s velkým evropským trhem a dalšími
kontinenty; 2) Přirozený a dobře bránitelný přístav (nejlepší přirozený přístav v Indii, MORRIS, 1965, s. 10-11);
3) Britská přítomnost a stabilita (tzv. pax britannica); 4) Liberalizace obchodu koncem monopolu
Východoindické obchodní společnosti na obchod s Indií roku 1813 a na obchod s Čínou roku 1834; 5)
Průmyslová revoluce v Evropě, přelomové vynálezy parní stroj a spřádací stroj, rozmach textilního průmyslu ve
Velké Británii; 6) Rozvoj dopravy a usnadnění komunikace (parník, železnice, otevření Suezského průplav
v roce 1869, rozvoj pošty a telegrafu); 7) K těmto předpokladům můžeme navíc v případě židovských
obchodníků přiřadit ještě jednu velmi důležitou okolnost – antisemitismem nezatížené prostředí. Podobné
předpoklady splňovala i Kalkata.
5
JACKSON, 1968, s. 11; STRNAD, 2003, s. 616, 625. Britové přetvořili usedlost dle svých potřeb v koloniální
město vhodné pro správu země. Vycházeli přitom ze vzoru viktoriánské Anglie: usilovali jak o centralizaci a
udržování pořádku, tak i o technický a kulturní pokrok a zlepšování životních podmínek obyvatel. Uvědomovali
si, jak je tento přístup výhodný pro udržení koloniální správy. Koloniální města Britů obecně byla branami
průmyslové revoluce a modernizace a zároveň největšími městy dané země – za Indii uveďme tamní hlavní
britská centra a dosud tři ze čtyř největších indických měst, v pořadí založení: Bombaj, Kalkata, Madrás.
DOSSAL, 1996, s. 1.
6
DOSSAL, 1996, s. 2, 22; MURPHEY, 1977, s. 20.
7
Z 566 119 obyvatel bylo 354 900 mužů a 211 219 žen; 296 931 hinduistů, zbytek byli muslimové, Pársové,
indičtí křesťané, Židé a Evropané. Sčítání lidu v roce 1864 – viz pozn. č. 87. Několik menších, „odhadovacích“,
sčítání lidu Bombaje proběhlo už 1. polovině 19. století. První výměru půdy Britové provedli mezi lety 18111827. DOSSAL, 1996, s. 24-25, 32 (pozn. 26, 32).
8
Ibid., s. 16, 164. Tehdy se Bombaj ještě rozkládala na ostrově, průliv byl připojen k pevnině až později.
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Do Bombaje se přesunuly všechny suratské obchodnické a podnikatelské skupiny, včetně
řemeslníků. Objem obchodu se neustále zvyšoval a v ruku v ruce s tím se Bombaj neustále
rozvíjela a rozšiřovala pod pečlivým britským vedením řízeným z Londýna.
Konec monopolu Východoindické společnosti v roce 1813 na obchod s Indií a v roce 1834 na
obchod s Čínou a pak zcela zrušení jejích práv na obchod s nimi (s Indií roku 1833, s Čínou
roku 1853) umožnil vznik soukromých evropských a indických firem a nebývale velký nárůst
obchodu. Do roku 1813 byl celý obchod v Bombaji v rukou gudžarátských obchodníků a pár
Evropanů, kteří to měli povoleno. Mezi Gudžarátci byli nejúspěšnější právě Pársové, téměř
všechen obchod v Bombaji do 40. let prošel nějakým způsobem jejich rukama.9
K nárůstu obratu bombajského obchodu zásadně přispělo otevření čínských přístavů
cizincům po opiových válkách. 10 Čínský trh představoval obrovské odbytiště. Mezi lety 1813
a 1858 se objem vývozu a dovozu více než zečtyřnásobil a od začátku století do konce 70. let
se více než zdvacetipětinásobil. 11 Roční průměr hodnoty vyvezeného a dovezeného zboží z a
do Bombaje z konce dekády: V roce 1801-1802 byla cena zboží celkem 15 milionů rupií,
v roce 1819-1820 to bylo 20 milionů, do roku 1869-1870 se částka vyšplhala na 381 milionů.
Krizí po konci bavlnového boomu tato suma poklesla, v roce 1870-1871 odpovídala 363
milionům rupií. 12
Hlavní exportní artikl Bombaje v 19. století představovalo opium a surová bavlna. Opium se
v drtivé většině vyváželo do Číny a surová bavlna do Evropy a na Dálný východ. Vývoz obou
surovin dosáhl obrovských rozměrů, poptávka a nabídka se odvíjela dle situace na světovém
trhu a opačně, pohyb opia a bavlny z Bombaje světový trh a textilní průmysl velkou měrou
ovlivňoval. Dále se v 19. století z Bombaje vyvážel mušelín, hedvábí a drahé kameny.
Dováželo se čínské hedvábí, bavlněné výrobky, kovy a cukr. Je nutné zdůraznit výjimečný
podíl místních obyvatel v obchodu. Do obchodu v britské Bombaji 19. století byli zapojeni
Pársové, ale i hinduisté, džinisté, muslimové a samozřejmě Židé.13
Obchodnické skupiny v 19. století rozšiřovaly svou činnost, plošně, kvantitativně i
kvalitativně. Velmi často postupovaly spolu s britskými kolonizátory a stěhovaly se do
osvědčeného prostředí funkčního evropského koloniálního velkoměsta a později i do samotné
9

Proto, ač původním jazykem oblasti je maráthština, lingua franca území Bombaje byla gudžarátština. DOBBIN,
1972, s. 2.
10
V Nankingské smlouvě z roku 1842 si Velká Británie vymohla odstoupení Hongkongu a otevření celkem pěti
přístavů: Sia-men, Ning-po, Šanghaj, Fu-čou a Kanton. Britové ztratili výsadní postavení o dva roky později,
kdy byly podepsány obdobné podmínky i pro Francii a USA. V Tiencinské smlouvě po druhé opiové válce, v
roce 1858, evropské mocnosti přinutily Čínu k dalším ústupkům – k zpřístupnění dalších přístavů a oprávnění
cizinců cestovat do vnitrozemí země. FAIRBANK, 1998, s. 232-237.
11
MORRIS, 1965, s. 14; DOSSAL, 1996, s. 15.
12
MORRIS, 1965, s. 14. Boom – viz 5.1, s. 28-29.
13
MORRIS, 1965, s. 15 (pozn. 28); DOBBIN, 1972, s. 10; DOSSAL, 1996, s. 2.
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Velké Británie. Všechna tato místa pak přirozeně propojovaly svými osobními a obchodními
kontakty v efektivní síť rozprostírající se přes půl zeměkoule. Mnohé obchodnické firmy byly
přitom velmi často tvořeny jednou rozvětvenou rodinou.14
K velmi důležitému zlomu došlo v polovině 19. století, kdy značná část obchodníků začala
investovat své výdělky do průmyslu, jenž postupně rozsáhle expandoval a v Bombaji vzniklo
centrum textilního průmyslu a textilní produkce Indie. Bombaj se stala hospodářským srdcem
Indie a zůstala jím dodnes.
Jak již vyplývá ze značné proměny obchodu a vzniku průmyslu, v období od konce monopolu
Východoindické společnosti roku 1813 až do konce 19. století Bombaj prošla obdobím svého
nejdynamičtějším rozvoje. Město několikanásobně zvětšilo svou rozlohu a počet obyvatel a
zařadila se mezi centra světového obchodu a průmyslu. Velké investice si vyžádaly a
umožnily vznik moderních obchodních a finančních institucí: burza, banky, pojišťovny. Růst
obchodu podnítil založení Bombay Chamber of Commerce roku 1836. Komora bylo složená
nejen z britských, ale i indických obchodníků, i když přístup domorodců byl omezen.15 Nárůst
obchodu byl tak rychlý, že ho ani samotné město svou výstavbou, organizací a nabízenými
službami nestíhalo zvládat a neustále ho muselo „dohánět“. Ke zlepšení situace pomohli i
Sassoonové.
Jako před nimi Východoindické obchodní společnosti, nové instituce, spolu se soukromými
obchodními a přepravními společnostmi, napomáhaly vytvářet na obrovském území rozsáhlé
a snadno prostupné mezinárodní sítě, obchodní, mocenské a informační. V budoucnu, při
zlepšování komunikace, se na tyto vztahy dobře navazovalo.
Průmysl i obchod v globálním měřítku přirozeně závisel na technickém pokroku a naopak,
takže ruku v ruce s industrializací a obchodem se šířily nové vynálezy evropské průmyslové
revoluce uváděné do praxe i v tak od Evropy odlišných podmínkách. Důležité byly nejen
samotné stroje a nové výrobní postupy, ale snad ještě více vynálezy umožňující transport
informací a zboží v co nejkratším čase na co nejdelší vzdálenost.16
Vylepšováním parníků a nárůstem linek se postupně zrychlovala a zvětšovala námořní
doprava, což nutilo Bombaj k řízení výstavby moderních přístavišť a doků. Převrat pak
představovalo otevření Suezského průplavu v roce 1869, které vedlo k proměně obchodu
v celé Indii a podstatně přispělo k znovuoživení bombajského ekonomiky po propadu v 2.
14

Blíže popsáno v 5.1.2.
MORRIS, 1965, s. 15. Davidu Sassoonovi byl také zpočátku odmítnut vstup. Viz 5.3.
16
Po dlouho dobu byly suroviny a stroje pro průmysl, stejně jako materiál, součástky a stroje na stavby a provoz
komunikací atd. dováženy z Velké Británie a odjinud – např. lokomotivy, mechanické textilní stroje, uhlí.
Pochopitelně byli z Velké Británie dováženi i technici, kteří je uměli obsluhovat. STRNAD, 2003, s. 767.
15
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polovině 60. let. Doba nutná k dopravě mezi Indií a Velkou Británií se zkrátila ze tří až šesti
měsíců kolem Mysu Dobré naděje na pouhých pět týdnů.17
V 50. letech 19. století došlo k dalšímu rozvoji a rychlému šíření důležitých komunikačních
prostředků: železnice, pošta, elektřina, telegraf. 18
V roce

1858

byla

rozpuštěna

britská

Východoindická

společnost

jako

následek

restrukturalizace koloniální správy po Velkém indickém povstání. Indie se stala korunní
kolonií britské královny, generální guvernér podléhal už přímo koruně, na kterou přešly i
všechny závazky a práva Společnosti. Ve snaze zabránit další podobné katastrofě jako bylo
Velké povstání, Britové začali vůči Indům uplatňovat tolerantnější politiku. V roce 1876 byla
královna Viktorie prohlášena indickou císařovnou.

17

RAY, 1995, s. 476.
Tháné se postupně stalo součástí Bombaje (viz příl. III.1). První železnici v Indii a současně v celé Asii
Britové otevřeli v roce 1853, vedla z Bombaje na sever do 40 kilometrů vzdáleného sídla Tháné. Železnice byla
stavěna soukromými firmami a rychle se rozrůstala. Telegraf v Indii začali Britové zavádět v roce 1852. První
telegrafní kabel spojující Evropu s Indií položili přes Suezský průplav v roce 1870, v následujícím roce byla síť
propojena s Jihovýchodní Asií a Dálným Východem. DOSSAL, 1996, s. 177; RAY, 1995, s. 477; STRNAD,
2003, s. 712-713.
18
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3. BAGDÁDŠTÍ ŽIDÉ V SURATU A BOMBAJI
Pobřeží jižní Indie bylo od pradávna obchodem spojeno s celým Starým světem. Celá oblast
představovala přirozenou křižovatku několika námořních a suchozemských obchodních cest
vedoucích ze severu na jih a z východu na západ. Nevíme s jistotou, kdy se na Indickém
subkontinentu začali objevovat první Židé. Víme však, že přicházeli za obchodem a tudíž se
na místě zdržovali jen dočasně. Pravděpodobně připlouvali a přicházeli už ve starověku.
Nejdřív dorazili po moři na jižní část západního pobřeží Indie, a později na jeho severní část
po zemi. Zprávy se dochovaly až o tzv. Radanitech, židovských obchodnících
zprostředkovávajících obchod mezi Evropou, Blízkým východem a Asií v 9.-13. století n. l. a
obchodujících s látkami, kůžemi a kožešinami, hedvábím, léčivy, kořením různých druhů,
otroky, vonnými látkami, stříbrem, zlatem, vzácnými dřevy, meči. 19 V té době na
Kónkanském pobřeží vládla dynastie Šiláhárů (810-1260). Na jejím území se zdržovala
mezinárodní obchodnická komunita – Indové, Peršané, Arabové, Číňané a asi i Židé. Kvetl
obchod mezi Indií, Evropou, Blízkým východem, Afrikou, Dálným východem, střední a
jihovýchodní Asií.
Příchod Evropanů umožnil největší rozkvět obchodu oblasti v dosavadní historii. Dovedně ve
svých faktoriích zapojili příslušníky mnoha dalších národností, jazyků a náboženství, kteří na
daném území již tradičně obchodovali. Od počátku britské přítomnosti přicházeli další za
svobodou a novými příležitostmi pod britskou záštitou. Mezinárodní komunita nabírala na
velikosti a různorodosti. Po souši ze severu přicházely středoasijské islamizované národy
s karavanami vezoucími indigo, šály a sušené ovoce z Kašmíru a s koňmi z Turkestánu.
Obchod s Blízkým východem, po souši i po moři, zprostředkovávali Arabové, Turci a Židé
z arabských zemí a Persie. Z Dálného východu do Indie doputovali Číňané. Z křesťanského
světa kromě Portugalců, Holanďanů a Britů přicházeli i Arméni. Do evropského
mezinárodního obchodu byli rovněž velkou měrou zapojeni Pársové, kteří se tradičně
zabývali podnikáním, obchodem a bankovnictvím. Stejnou roli měli gudžarátští hinduisté,
džinisté a muslimové, kteří zase zajišťovali obchod na samotném indickém území. 20
Počet židovských obchodníků z Blízkého východu i Evropy v Indii s příchodem Evropanů a
Východoindické obchodní společnosti narostl. Židé pro ně často pracovali jako tlumočníci,
prostředníci a agenti, půjčovali peníze, uskladňovali zboží atd. Sloužili Holanďanům, Britům,
skrytí Židé-marranos i Portugalcům, nebo se Židé pohybovali a obchodovali nezávisle pod
evropskou záštitou nebo i bez ní. Specializovali se hlavně na obchod s luxusním zbožím a na
19
20

FISCHEL, 1952, s. 321; GIL, 1974, s. 311-313; SAMRA, 2009, s. 354; WEIL, 2002, s. 10,.
FISCHEL, 1965, s. 5, 10; DOBBIN, 1972, s. 3-5; DOSSAL, 1996, s. 16.
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poskytování služeb spojených s obchodem, ale zabývali se také řemeslem. Mnozí židovští
obchodníci sami vlastnili velké lodě, které se pak plavily s židovským kapitánem a židovskou
posádkou.21
V Suratu vzniklo od konce 17. do konce 18. století několik malých židovských komunit: byli
to 1. portugalští Židé z Amsterdamu přicházející od roku 1686; 2. Aškenázové z Londýna,
Hamburku a Amsterdamu dorazili ve 40. letech 18. století; 3. rozrůzněná vlna arabsky
mluvících Židů z Blízkého východu, z Aleppa, Bagdádu, Basry a dalších míst Osmanské říše
se objevila ke konci 18. století, později vytvořila základ skupiny nazývané Bagdádští Židé.
Evropští Židé se soustředili na obchod s Evropou, zatímco blízkovýchodní arabsky mluvící
Židé na trh v arabských zemích a na Blízkém východě.22
Jak už tomu v dějinách židovské diaspory bývá, ani do Indie velká část Židů nepřišla za
obchodem, ale byla to pro ně často jediná schůdná možnost obživy. Také arabsky a persky
mluvící Židé do Indie přicházeli jako uprchlíci, utíkali před vzrůstající perzekucí ve velkých
židovských obcích na Blízkém východě. Bagdádští Židé prchali před pronásledováním Židů
v Bagdádu pašou Daudem ve 20. letech 19. století a perští Židé před nucenými konverzemi
k islámu v Mašhadu v roce 1839. Uprchlíci před pašou Daudem se stěhovali do různých koutů
světa: do jiných měst Osmanské říše – Aleppa, Damašku, Alexandrie, Palestiny, do měst
Perského zálivu, ale i do australského Sydney a Indie, kam je lákaly zvěsti o britské toleranci
a výhodných obchodních podmínkách. Persky mluvící Židé z Mašhadu utíkali do
Afghánistánu, Mervu, Buchary, Samarkandu a britské Indie (Bombaj, Péšávar).23 V 18. století
i v 1. polovině 19. století arabsky mluvící postupovali do Indie většinou přes přístavní město
Basru, kde obchodovali buď samostatně nebo často pracovali ve službách Východoindické
obchodní společnosti, která ve městě sídlila od roku 1760. Velmi důležitá byli právě Židé
v Bagdádu, kteří byli už po staletí jedni z nejvýznamnějších obchodníků a finančníků
islámského světa.24
První prokazatelně usazený Žid v Suratu pocházel právě z arabsky mluvících Židů a jmenoval
se Šalom ben Aron ben Ovadja ha-Kohen (1762-1836). Do Suratu přišel v roce 1790 z Aleppa
a věnoval se obchodu s drahokamy, kávou, kořením, indigem, růžovou vodou, arabskými
koňmi, látkami, slonovinou, korálem a benátským sklem. S úpadkem významu Suratu se
v roce 1797 nebo 1798 přesunul do Kalkaty, druhého nejvýznamnějšího hospodářského a
21

FISCHEL, 1967, s. 199-201.
FISCHEL, 1965, s. 1-2, 10; FISCHEL, 1970-1971, s. 132-144; ROLAND, 1998, s. 15.
23
FISCHEL, 1970-1971, s. 143; KATZ, 2000, s. 136-137; RABINOWITZ, 1952, s. 60-61; SASSOON, 1949, s.
125.
24
RAY, 1995, s. 483.
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správního centra 19. století na druhé straně Indického subkontinentu, a, znova jako první Žid,
se tam natrvalo usídlil. Do Kalkaty ho následovali dalšími Bagdádskými Židy, takže dal
nepřímo vzniknout kalkatské Bagdádské komunitě, ve které – stejně jako předtím v Suratu –
plnil úlohu předáka. Šalom Kohen později působil i jako dvorní klenotník na dvorech ve
Váránasí, Lakhnaú a v Pandžábu.25
Arabsky mluvící Židé v Suratu 17. a 18. století kopírovali tehdejší obchodní stezky a podíleli
se na distribuci široké škály zboží na značném území sahajícího od Blízkého východu a
Zanzibaru až po Malajsii a Čínu. Obchodovali na příklad s bavlněným vláknem, kartounem,
benátským sklem, korálem, mědí, zlatem a mosazí, zrcadly, čínským porcelánem, slonovinou,
kokosovým vláknem, vzácnými dřevy, aloe, indigem, datlemi, mandlemi, cukrovinkami. Ze
Siamu dál vozili cín, kokosové ořechy a slonovinu, z Bengálska ledek, z Džiddy kávu, myrtu,
rozinky, z Maskatu kardamon a santalové dřevo. Na příklad v 18. století měli Židé v Suratu a
Madrásu monopol na různé komodity: pepř a další koření, dřevo, jantar, bavlněné výrobky,
indigo, diamanty, drahé kameny. 26
Když na konci 18. století Surat ztrácel na významu ve prospěch výhodněji položené Bombaje,
přesunovali se podle toho i židovští obchodníci. Do Bombaje od poloviny 18. století postupně
dorazily a usadily se tam čtyři židovské skupiny. V historickém pořadí to byly: 1.
nejpočetnější indičtí Bene Israel mluvící maráthsky přišli do Bombaje v polovině 18. století;
2. nejvýznamnější tak zvaní Bagdádští Židé, tedy Židé z Osmanské říše mluvící judeoarabštinou, přicházeli od posledních desetiletí 18. století; 3. ve 30. letech 19. století se
připojila hrstka členů malé komunity Židů z indického Kóčínu; a 4. v polovině 19. století
dorazili persky mluvící Židé z íránského Mašhadu; a 5. od poloviny 19. století přicházeli
židovští kupci z různých zemí Asie – z Afghánistánu, Buchary, Persie, Jemenu. 27 Poslední a
předposlední skupina se přidala k Bagdádským Židům, jsou pak pod tento termín často
zahrnováni.
Přímo za obchodem přišla jen poslední skupina. Bene Israel se začali stěhovat z maráthského
venkova na Kónkanském pobřeží do Bombaje za lepšími pracovními příležitostmi.
Následovala je hrstka vykladačů zákona a jejich učitelů z obce kóčínských Židů, kteří stejně
tak jako předtím v domovině Bene Israel, tak i v Bombaji, dbali o jejich židovskou kulturní a
náboženskou obrodu.28 Arabsky a persky mluvící Židé do Bombaje dorazili jako uprchlíci.
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FISCHEL, 1965, s. 8-18; KATZ, 2000, s. 130-132; MUSLEAH, 1975, s. 17-25; SAMRA, 2009, s. 355-356.
FISCHEL, 1965, s. 11; FISCHEL, 1967, s. 199.
27
Encyclopaedia Judaica, IV., s. 51; FISCHEL, 1970-1971, s. 123-144.
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První arabsky mluvící Žid, který se v Bombaji na trvalo usadil, byl Solomon Jacob (Soliman
ben Jaakov Soliman, arabsky Sulejman Ibn Jaqub, Seliman/Šlomo ben Jaakov). Pocházel
přímo z Bagdádu a do Bombaje přišel v roce 1795, do své smrti v roce 1834 vedl vznikající
bombajskou Bagdádskou komunitu. Dosáhl značného jmění obchodem s drahokamy, růžovou
vodou a arabskými koňmi. 29 Ve stejnou dobu se v Bombaji zdržoval další bohatý bagdádský
židovský obchodník Jacob Semah Nissim (Jaakov Cemach). Obchodoval s bavlněnou přízí.
Do Suratu přišel roku 1792 a roku 1803 se odtamtud přestěhoval do Bombaje, aby se o sedm
let později usadil v Kalkatě. Jeho pohyb názorně ukazuje situaci Bagdádských Židů v indické
diaspoře, kdy byly Surat, Bombaj a Kalkata propojeny takovou sítí vztahů a konexí uvnitř
Bagdádské obce, jakoby byly jedním městem.30
Už ve 30. letech 19. století si Bagdádští Židé v Bombaji údajně monopolizovali téměř veškerý
maloobchod ve městě. V polovině 19. století indičtí Bagdádští Židé obsazovali další
koloniální města mimo Indii: Rangún, Mandalaj, Pinang, Singapur, Surabaya, nově otevřené
čínské přístavy – z nich hlavně Hongkong a Šanghaj. 31 Stejně jako další evropské i asijské
obchodnické skupiny, i Židé se drželi výhodných podmínek evropských sídel na mořských
obchodních cestách. Svobodné prostředí kolonií a koloniálních enkláv umožňovaly Židům
svobodně se rozvíjet. Židé stále často plnili funkci prostředníků mezi „Zápaďáky a
domorodci“. Bylo tomu tak nejen v Indii a směrem na východ od ní, ale i na příklad v Iráku
19. století. Bohatí Židé působili v Bagdádu, Mosulu a Basře ve službách britské správy a pak
pracovali pro britské firmy především v prodeji britských a indických průmyslově vyrobených
látek a „dominovali mezinárodnímu obchodu mezi Indií, Irákem a Persií“. 32
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4. POČÁTEK MODERNÍHO RODU SASSOONŮ V BAGDÁDU A
PŘÍCHOD DO BOMBAJE
Bagdádští Židé prchající do Indie postupovali většinou přes Basru do Suratu. Část pak našla
svůj nový domov v Bombaji a část v Kalkatě, proto byla obě tato města i v budoucnu vždy
propojena pevnými Bagdádskými rodinnými a přátelskými vazbami.
Z Bagdádu uteklo mnoho vlivných a schopných židovských rodin, které se tam často stávaly
terčem nenávisti a útoků. Nejvýznamnější byly následující dynastie: Ezra, Gubbay, Kadoorie,
Avraham, Hardoon, Solomon, Elias a Sassoonové. Věnovaly se obchodu a mnozí jejich
členové nabyli velkého jmění.
Rod Sassoonů se řadil mezi nejvýznamnější židovské rody Bagdádu, Sassoonové sami
odvozovali svůj původ od biblického krále Davida. Do oblasti Mezopotámie přišli
pravděpodobně s Židy odvedenými do tzv. babylonského exilu Nebuchadnezarem II. po
dobytí judského království a pádu Jeruzaléma roku 587.33 Dlouholetým obchodem mezi
Blízkým východem a Asií značně zbohatli a tím získali vliv, a to – stejně jako jinde
v židovské diaspoře – nejen v rámci náboženských a sekulárních funkcí v židovské obci, ale i
ve státních úřadech.
Podobně i v Bagdádu plnili funkci státního pokladníka, zde nazývanou saraf baši, Židé. Úřad
saraf baši na sebe většinou automaticky vázal i funkci násího, předáka židovské komunity.
Násí měl být právě potomek krále Davida.34 Roli násího přirozeně musela plnit vážená a
uznávaná osobnost jak v židovské obci, tak na dvoře aktuálního panovníka, u nějž Židé často
hledali ochranu, takovou osobností byl právě saraf baši. Uznání a politického vlivu navíc
nabyl ten, kdo sám měl dostatečné finanční prostředky, aby svůj vliv na obě strany mohl
zdárně uplatňovat. Obě funkce byly de facto dědičné.35 V Bagdádu je s občasnými
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Druhá teorie občas se objevující (např. CERNEA, 2007, xvii.) v odborné literatuře a kterou Sassoonové údajně
možná taky sami zastávali, hledá počátky rodu v arabském Španělsku, ve 12. století v rodině významných
židovských učenců Ibn Šošanů v Toledu. Ti měli po vyhnání Židů Ferdinandem Aragonským a Izabelou
Kastilskou v roce 1492 odejít do Osmanské říše. Jewish Encyclopedia, XI., s. 66.
Jméno „Sassoon“ (dříve přepisované „Sason“ a „Sasson“) znamená hebrejsky „veselí, radost“ a bylo dáváno
dětem, aby jim v životě přinášelo štěstí, mezi Bagdádskými Židy se toto jméno jako „křestní“ vyskytuje poměrně
často. Jméno mohlo vyjadřovat i radost rodičů nad narozením mužského potomka. ROTH, 1941, s. 21. Podle
druhé teorie o původu rodu Sassoonů by však jméno znamenalo „lilie“ (zkrácením hebrejského „šošana“).
JACKSON, 1968, s. 2-3, slučuje obě teorie. Podle něj přišel rod do Babylónie nejspíš s Nebuchadnezarovým
vyhnáním, část rodiny však byla usídlená ve Španělsku a ke svým příbuzným na Blízkém východě se připojila až
po španělském vyhnání.
34
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přestávkami dědil právě rod Sassoonů. Násí měl právo užívat titul šejch, trestat přestupky
v židovské obci podle židovského práva a právo sedět na hlavním místě v synagoze.36
Kromě funkcionářů v těchto úřadech byli v rodině Sassoonů známí talmudičtí učenci a velcí
mecenáši, jejichž činnost sahala daleko za vlastní židovskou obce. Živili se zejména
obchodem. Z Blízkého východu vyváželi především vlnu, dále pak ovčí kůže, datle a kovy.
Z Indie dováželi hedvábí, bavlněné výrobky, zlaté a stříbrné šperky a koření a z Afghánistánu
koně.37
Za zakladatele moderní dynastie je považován bohatý obchodník šejch Sason ben Saleh ben
David ben Jacob (Jaacov) ben Saleh ben David (1750, Bagdád - 1830, Búšehr).38 Od něj jeho
potomci přejali jméno Sason, které bylo později v britské Indii anglicizované na Sassoon.
Sasonův otec Saleh zemřel v roce 1773 během morové epidemie a tak zmíněné úřady spadly
Sasonovi do klína už v dosti nízkém věku.39 Násím se stal v roce 1781 v pouhých třiceti jedna
letech a setrval jím celkem třicet šest let, do roku 1817.40 Úřad saraf bašiho zastával na dvoře
bagdádského vládce Ahmeta Paši, který přišel do úřadu za vlády osmanského sultána Abdul
Hamida I., a to minimálně od roku 1782 po dobu čtyřiceti let, tedy do roku 1822.41 Ovšem v
roce 1817 v Bagdádu z pověření sultána Mahmuda II. nastoupil nový správce – válí,
protižidovský Daud Paša (1817-1831). Sason ben Saleh byl donucen úřad opustit. Paradoxně
k postu Daudu Pašovi pomohly intriky dvou bagdádských židovských bratrů (Ezra a Ezechiel
ben Rachel), kteří se pak spolu s Daudem krutě obrátili proti Sasonům. Nicméně Daud Paša
zanedlouho začal upevňovat svou moc a postupně odstraňovat všechny reálné i potenciální
nepřátele, tedy prakticky všechny vlivné osobnosti. Tvrdě pronásledoval Židy, Armény i
vlivné Araby a nevyhnul se ani oním židovským bratrům, jimž za svou pozici vděčil. 42 Tím
zvedl židovskou emigrační vlnu směřující do různých míst na Blízkém východě, Indie a
Austrálie.
O Sasonu ben Salehovi ještě víme, že se mu dostalo klasického ortodoxního vzdělání a oženil
s Amam bat Gabbaj, dcerou bývalého násího Israela Avrahama ben David ben Ješua Gabbaje
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z významného rodu Gabbajů.43 Amam nejspíš nebyla Sasonova jediná žena. Každopádně měl
Sason celkem šest synů – jmenovali se Reuben, David, Benjamin, Selah, Šimon, Josef – a
jednu dceru Farhu.44 Prvorozený syn zemřel na mor, takže se dědicem stal druhorozený syn
David, který se narodil v Bagdádu roce 1792.45 Protože sňatková politika byla výhodná,
většina vlivných Bagdádských židovských rodin byla propojena příbuzenskými vztahy. V této
praxi Bagdádští Židé pokračovali i poté, co opustili Blízký východ. Sassoonové si dohadovali
svatby nejen s příslušníky jiných rodů, ale i v rámci svého vlastního.46
David ben Sason samozřejmě také dostal talmudické vzdělání a uměl čtyři jazyky: arabštinu,
hebrejštinu, turečtinu a perštinu. V patnácti letech byl zasnouben a v sedmnácti letech v roce
1808 oženěn se čtrnáctiletou Chanou (1794-1826, Chana bat Abdulláh Josef, anglicky
Hannah), dcerou významného obchodníka z Basry. Chana Davidovi porodila čtyři děti, dva
syny a dvě dcery: Abdulláh Meir (později anglicizováno na Albert, 1818-1896), Elijahu (čili
později anglicky Elias, 1820-1880), Mazal-Tov (1816-44) a Amam (1823-1885).47
David pomáhal svému otci v obchodu a finančním podnikání. Ve svých dvaceti pěti letech,
v roce 1817, začal přebírat od otce funkce v židovské obci. Otec ale zůstal ve funkci saraf
bašiho do roku 1822. V 2. polovině 20. let byl David Sassoon předákem Bagdádského
židovstva.48 Stejně jako jeho předci, i David dával nemalé částky náboženským institucím a
chudým uvnitř židovské komunity.
V roce 1826 Davidovi zemřela manželka Chana. 49 Proto si v roce 1828, ve věku třiceti šesti
let, vzal druhou ženu, mladičkou Farhu bat Farradž Chajim (anglicky Flora Hyeem, Bagdád,
1814-1887, Brighton)50, z Bagdádu, dceru obchodníka a učence. Měli spolu šest synů a čtyři
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dcery: Sason (1832-1867)51, Reuben (1835-1905), Avraham Šalom (čili anglicky Arthur
1840-1912), dvojčata Áron (Aron, 1841-1907) a Šlomo (Solomon, 1841-1894), Meir Faradž
Chajim (Frederick 1853-1917); hebrejsky „Keton“ (Kate, 1844-????), Rebecca (1847-1918),
Simcha (1850-57), Mazal-Tov (Mozelle 1855-1952). Otec Farhy Faradž Chajim zanedlouho
prchl do Kalkaty.
Mezitím Daud Paša prováděl své čistky a v roce 1828, tedy chvíli po jeho druhé svatbě,
nechal zatknout a uvěznit i Davida ben Sasona. Spolu s ním ve vězení skončil i Davidův
švagr, bratr jeho druhé ženy Farhy. Tímto aktem Daud Paša jednak odklidil další schopné
osoby a za druhé chtěl přijít k penězům domáháním se tučného výkupného za příslib
propuštění. Otec Davida výkupné zaplatil. David byl však propuštěn pod podmínkou, že ihned
opustí město Bagdád. Ještě téhož dne, kdy se David Sason dostal na svobodu, rodina
pronajala malou loď a David sám tajně v noci uprchl. Směřoval do Basry, která byla pod
správou jiného válího, cesta trvala asi týden. 52 Z Basry se hned vydal do perského Búšehru.
Tam také zjistil, že ho v Basře hledají poslové Dauda Paši s dalším zatykačem. Unikl tedy o
vlásek.53
Do Persie už moc Dauda Paši nesahala. Za to byla od 80. let 18. století v Búšehru přítomná
britská Východoindická obchodní společnost. Její faktorie lákala obchodníky, řemeslníky a
tvořila poptávku po různých službách. David Sason začal se svým dovezeným malým
kapitálem drobně podnikat. Z počátku byl život v Búšehru dosti krušný. 54 Další kapitál mu
půjčil Samuel Zacharja, významný židovský obchodník z perského Šírázu, který Davida
Sasona i ubytoval. Navázaná spolupráce se v budoucnu vyplatila oběma stranám. Získané
jmění Davidu Sasonovi umožnilo rozšířit obchod a začít poskytovat různé služby. Koupil část
nábřeží a pronajímal ho přijíždějícím lodím. Obchodoval s klasickými komoditami, s nimiž
Sassoonové podnikali již dřív: z Blízkého východu posílal do Indie ovčí kůže, koně, datle a
perly, zpět vozil hedvábí a kovové výrobky. V roce 1828 nebo 1829 se k Davidu Sasonovi
v Búšehru připojila jeho rodina. Otec Sason ben Saleh tam krátce na to zemřel. 55
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5. DAVID SASSOON V BOMBAJI
5.1 PODNIKATELSKÁ ČINNOST – OBCHOD
David Sassoon do Bombaje poprvé krátce zavítal v roce 1830 a vrátil se do Búšehru.56
V Bombaji se na trvalo usadil v roce 1832. V Búšehru si zajistil odbyt pro hedvábné látky,
bavlněnou přízi, a kovy a našel dodavatele komodit z Persie.57
Svým příchodem do Indie David Sassoon vlastně jen následoval své Bagdádské souvěrce,
známé a příbuzné. Měl kam jít, mohl se zapojit do malé uprchlické obchodnické komunity.
Před ním už do Indie dorazily významné bagdádské židovské rody Gubbay, Moshe, Nissim,
Ezekiel a Ezra. Rodina Ezra a Ezekiel se usadila v Kalkatě, kam utekl i Davidův tchán Faradž
Chajim. Ostatní, rod Nissim, Moshe a Gubbay, žili v Bombaji. 58 Počet Bagdádských Židů
v Bombaji v roce 1837 je odhadován na 350 a počet všech židů v Bombaji v roce 1833 na
2246.59 Po imigraci do britské Indie si Bagdádští poangličťovali svá jména. David ben Sason
si změnil jméno na David Sassoon. Jeden z důvodů byla i snaha se odlišit od ostatních
„orientálních domorodců“, zvlášť v očích Evropanů.
David Sassoon ještě netušil, že si příchod načasoval právě před zpřístupnění čínských přístavů
a na začátek bombajského obchodního vzestupu. Pronajal si malý dům v Tamarind Lane
uvnitř hradeb Fort60 a na počátku roku 1832 v něm začal provozovat svůj podnik David
Sassoon & Company. 61 David Sassoon přirozeně obchodoval s přístavními městy Perského
zálivu, kde měl velkou výhodu ve znalosti tamních jazyků a prostředí. Využíval síť svých
židovských kontaktů na Blízkém východě, v každém důležitém centru měl někoho, na koho se
mohl spolehnout. Na příklad v Bagdádu spolupracoval se svým švagrem, s nímž se před pár
lety octl ve vězení a který se teď po stabilizaci situace v Bagdádu stal násím. 62 Do Persie a
Osmanské říše David Sassoon expedoval z Indie hedvábí a levné a kvalitní anglické látky
vyrobené v nových britských továrnách. Do Indie dovážel Britům i místní poptávce tradiční
kůže, koberce, koření, perly a tkané látky, které pak z Indie putovaly do Anglie. Většinu zboží
dopravoval po moři, ale část posílal i po zemi. Jeho obchod se postupně rozrůstal, zisk vždy
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zase hned investoval.63 Davida Sassoona provázela pověst poctivého a čestného obchodního
partnera, která se mu a v budoucnu i jeho synům vždy vyplatila. Důvěra byla v obchodu té
doby nezbytná, protože nesplněné závazky v podstatě nebyly právně vymahatelné. I z tohoto
důvodu bylo důležité, že se David Sassoon kdekoliv mohl spolehnout na nějakého Žida.
David Sassoon uměl velmi dobře využít situace vznikajícího velkoměsta. Mohl koupit
jakýkoliv kus země, aby rychle získal na ceně. Použil osvědčenou taktiku a jako dříve
v Búšehru, i v Bombaji koupil část nábřeží, aby pronajímal kotevní místa. Dobře věděl, že ve
městě, které žije z obchodu a teprve se rozvíjí a kde tím pádem bude objem obchodu narůstat,
bude dlouhou dobu nouze o potřebné služby, poptávka po nich rychle stoupala, ale nabídka
nebyla skoro žádná. Zajišťoval logistiku a skladování zboží, poskytoval půjčky, byl jakýsi
„tlumočník, obchodník, prostředník, zástavník pro všechno“. Naučil se hindsky a díky své
znalosti arabštiny a perštiny mohl pracovat i pro muslimské obchodníky. Býval často placen
ve zboží, které dál rozprodával. Založil si pobočku firmy v Kalkatě pro propojení s východní
Indií. Postupně začal pronikat i na burzu cenných papírů.64
Rozsah činnosti firmy velmi rychle narůstal. David Sassoon měl velké štěstí i v tom, že se mu
brzo narodilo hodně zdatných synů, které mohl ve svém podniku angažovat. Byl autoritativní
otec a postupně je už od poměrně raného věku „distribuoval“ dle potřeby do různých zemí
přes půl zeměkoule – skoro všude, kde firma obchodovala. Synové za svou činnost dostávali
plat, ale byli do firmy přijati, až když prokázali, že něco umí a sami si předtím byli schopni
něco vydělat.65 Nepotismus byl výrazný rys celého podnikání Sassoonů.
Nejdříve David Sassoon vyslal svého nejstaršího syna Alberta do Bagdádu. V Bagdádu Albert
obchodoval, ale i nabíral nové zaměstnance firmy z řad Židů. Kromě toho s sebou přivezl i
finanční prostředky, které rozdal na dobročinné účely. 66 Pak pobýval v Bombaji a v roce 1853
v Číně dočasně nahradil svého mladšího bratra Eliase. Po návratu do Bombaje Albert
pomáhal otci v řízení firmy. V roce 1864 firmu převzal a přivedl ji k jejímu vrcholu. 67
Další syn na řadě byl druhorozený Elias, který se v průběhu času ukázal jako ze všech synů
nejschopnější. 68 Elias byl určen k prozkoumání možností nově se otevírajícího čínského trhu.
Jako dříve při přesídlení do Indie, Sassoonové předem už trochu věděli, co mohou očekávat.
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Teď sledovali stopu evropských firem hrnoucích se do Číny po roce 1842. Elias se vydal
v roce 1844 ve věku dvaceti čtyř let nejprve do Kantonu a pak Hongkongu, kde založil
pobočky firmy a odkud pak přejel do Šanghaje. V Šanghaji Elias vybudoval základnu firmy
pro celý Dálný východ, pobočku otevřel někdy do roku 1850.69 Eliasův výjezd umožnil firmě
obrovskou expanzi. Už na počátku 50. let byla v Šanghaji soustředěna polovina obchodu Číny
se zahraničím. Za několik dalších let měli Sassoonové vybudované základny podél čínského
pobřeží a po otevření japonských přístavů cizincům v 50. a 60. letech i v Jokohamě a
Nagasaki. 70 Sassoonové začali do Číny a Japonska dovážet mušelín, vlněnou přízi, kovy a
koření, a zpět do Indie hedvábí, nankin, čaj a kůže. Elias v Šanghaji převzal taktiku „děvčete
pro všechno“ svého otce. Využil potenciálu malé rybářské vesnice na mokřadní půdě, která se
v krátké době měla přítomností Evropanů proměnit v překladní místo významné pro celý
Dálný východ. Vystupoval jako prostředník, agent, překupník, skladník, finančník. Kupoval
půdu a nemovitosti. Elias řídil pobočky v Šanghaji a Hongkongu, odkud obstarával i
japonské pobočky. Stal se důležitou osobností a mecenášem šanghajské a hongkongské
židovské obce.71
V roce 1853 ho v Šanghaji vystřídal jeho starší bratr Albert. Po něm do Šanghaje nastoupil
vybraný bratr Solomon, nebylo mu tehdy ještě ani dvacet let. Narodil se jako čtvrtý syn (jeden
ze dvojčat) v druhém manželství Davida Sassoona v roce 1841, více než dvacet let po prvních
synech Albertovi a Eliasovi. Postupně se na Dálném východě objevili aspoň na krátkou dobu
všichni Davidovi synové – to znamená kromě zmíněných ještě Sassoon, Reuben, Arthur,
Aron a Frederick, i když někteří až po otcově smrti.72
Do roku 1852 byl jediným vlastníkem firmy David Sassoon, v tomto roce k sobě přibral
Alberta a později i Eliase. Firma byla přejmenována na David Sassoon & Sons. Ostatní bratři
se do vedení firmy dostali až po smrti otce.73
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Synové své výdělky ve firmě obvykle dál zhodnocovali dalšími vlastními investicemi.
Zaujetím pozic v přístavech Číny a Japonska Sassoonové nastartovali obchodní expanzi těžící
z jednoho nejvýnosnějších obchodních spojení té doby, a to z britské Indie na Dálný východ.
Díky svým dobrým kontaktům a dlouholetým zkušenostem s obchodem na Blízkém východě
byli schopni své linky napojit i dále. Firma měla pobočky v Persii a Osmanské říši, později i
v Rangúnu a Singapuru.74
Jako první byl v roce 1858 do Londýna převelen, po krátké šanghajské kariéře, třetirozený
syn Sassoon. O tři roky později v Londýně založil pobočku firmy. Sassoon byl první z rodiny,
kdo se do Velké Británii rozhodl přestěhovat natrvalo, ale zemřel předčasně ve třiceti pěti
letech v roce 1867. I když by se Sassoon mohl snadno a rychle stát „Angličanem“, nestalo se
to. V mládí získal v Bagdádu tradiční židovské vzdělání a vyrostl z něj uznávaný talmudický
učenec.75 Sassoon se v Anglii nejaktivněji ze všech bratrů zapojil do veřejného židovského
života. Byl také velmi významný podnikatel, ředitel několika obchodních společností,
proslavil firmu Sassoonů v Evropě. Avšak první, kdo se z rodiny vůbec podíval do Evropy,
byl pátý syn Davida Sassoona, Arthur. Studoval ve Velké Británii od svých patnácti let, tedy
od roku 1855, pod vedením rabína Hermanna Adlera (1839-1911), syna vrchního rabína
Velké Británie.76 Sassoonové si ve Velké Británii založili pobočky v Londýně a během
bavlnového boomu v Liverpoolu a Manchesteru.
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Všichni synové pracovali pod otcovým vedením a táhli za jeden provaz. Firma rychle bohatla.
Největší přísun kapitálu firmy David Sassoon & Sons plynul z obchodu mezi Velkou Británií,
Indií a Čínou a to především z obchodu s bavlnou, anglickým textilem, opiem a čajem.
Evropané obchodovali s opiem už dlouho.77 Obchod s ním byl nebývale výnosný, od 30. let
19. století představovalo opium nejvýnosnější obchodní artikl na světě! Na počátku 30. let
téměř jednu třetinu veškerého bombajského obchodu tvořil vývoz této drogy.78 Sassoonům
přálo štěstí. Přes Bombaj totiž proudila produkce jedné ze dvou hlavním pěstitelských oblastí
opia v Indii, a to z planiny Málva ve vnitrozemí středozápadní Indie (v současném indickém
svazovém státě Madhjapradéš).79 Avšak větší, starší a hlavní oblast pěstování máku v zemi
vznikla na východě v Bengálsku, odkud se opium exportovalo přes Kalkatu.80 Opium se
vyváželo do východní, jihovýchodní a jižní Asie – do Číny, Pinangu, Singapuru, na Cejlon –
a v malém množství i do Evropy.81 Bylo vymyšleno jako náhrada za z Číny do Evropy
dovážené hedvábí a čaj, jejichž objem dosáhl takové hodnoty, že dovážet za ně do Číny
indickou bavlnu už nestačilo pro udržení vyrovnané obchodní bilance. Za opium z Číny do
Velké Británie putoval čaj, hedvábí a stříbro. Nejdůležitější byl čaj, který se stal lukrativním
zbožím a poptávka v Evropě po něm neustále rostla. Podnikatelé proto často obchodovali
rovnou s obojím a Bagdádští Židé nebyli výjimkou. Ztráta výsadního postavení Společnosti v
obchodu s opiem roku 1729 umožnila zapojení soukromých indických i britských firem,
kterým Společnost na tento obchod udílela licenci. Obchodu se zúčastnilo značné množství
Pársů a Bagdádských Židů – několik rodin v Kalkatě a Sassoonové v Bombaji. V Kalkatě
Bagdádští Židé ovládli většinu tamního obchodu s opiem. 82
Sassoonové obchodováním s opiem vydělali značné jmění. Obchod s ním kypěl před očima a
přinášel obrovské zisky. Jeho produkce stála málo a dalo se prodat s čistým ziskem až 30%.
Obchod s opiem se stal zlatým dolem poté, co se evropským roku 1842 otevřela Čína.
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Následoval neočekávaný opiový boom, kdy na nenasytný čínský trh proudily tisíce tun
omamné látky ročně. Po dani z půdy byl export opia do čínského císařství druhý
nejvýznamnější příjem státní pokladny britské Indie. Dovoz látky z Indie stále narůstal,
vrcholu dosáhl v 70. letech. 83
Druhý nejdůležitější zdroj peněz sassoonovské firmy i celé Bombaje byl obchod s bavlnou.
Hlavní příčinou velké poptávky po bavlně byla průmyslová revoluce v Evropě. Nové spřádací
a tkací stroje značně zlevnily výrobu a umožnily masovou produkci ve velkých textilkách
především v Manchesteru a Liverpoolu. Tím se vyplatilo do Velké Británie dovážet přes moře
surovou bavlnu a následně látky vyvážet i do chudých zemí různých kontinentů. Velké
odbytiště Británie našla právě v Indii, přičemž většina látek a britských výrobků obecně byla
v Indii vyložena v bombajském přístavu. Objem výměny postupně narůstal.84
Tak jako v případě opia, potkalo Bombaj nebývalé štěstí souhrou okolností i v obchodu
s bavlnou. 85 Vliv měla jedna zásadní událost a to blokáda přístavů jižního pobřeží Spojených
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MORRIS, 1965, s. 16. Tak zatímco v roce 1813 se do Velké Británie dovezlo 4000 tun indické surové bavlny,
o 20 let později (1833) to byl už trojnásobek (14 500 tun), a o 31 let (1844) později desetinásobek (40 000 tun).
Zpět proudily britské průmyslově vyrobené tkaniny z oné bavlny, v roce 1824 se do Indie dostalo 55 milionů
metrů mušelínu, za 13 let (1837) to už bylo více než desetkrát tolik (585 milionů metrů). Mezi lety 1841-42 a
1851-52 se dovoz britských bavlněných látek a bavlněné příze do Indie dál ztrojnásobil, v letech se 1852-1857
cena importu zase zdvojnásobila a indický export bavlny narostl o třetinu. Bavlna podněcovala i územní expanzi
a tak si britská Východoindická obchodní společnost v roce 1853 fakticky anektovala úrodnou bavlnářskou
oblast Bérár (severní Maháráštra) a v následujícím roce i město Nágpur, skrze něž byla oblast přístupná.
MORRIS, 1965, s. 16; STRNAD, 2003, s. 709-711, 715.
Proměny v hodnotě vyvezené surové bavlny z Bombaje v jednotlivých desetiletích: 1840-50 – 5,1 milionu rupií,
1850-60 – 26,7 milionu, 1860-70 – 171,6 milionu, 1870-80 – 104,3 milionu; dovezené bavlněné výrobky
do Bombaje: 1840-50 – 11 milionu rupií, 1850-60 – 22,8 milionu, 1860-70 – 49,8 milionu, 1870-80 – 50,5
milionu. DOSSAL, 1996 , s. 79.
85
Námořnictvo Unie začalo v roce 1861 blokovat přístavy Konfederace, jimiž proudila na globální trh bavlna
pěstovaná v Alabamě. Blokáda měla dalekosáhlé důsledky. Na americké surové bavlně byly totiž závislé
obrovské textilky ve Velké Británii, které tak přišly o dodávku suroviny a byly nuceny skoro pozastavit výrobu,
čímž ohromně tratily. Jako jediný reálný náhradní zdroj se ukázala indická bavlna i přes to, že indický kultivar
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kolem Afriky nebo po zemi přes Blízký východ.) Anglický hlad po bavlně byl nenasytný, přes bombajský
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států amerických během americké občanské války. Celkem čtyři roky, v letech 1861-1865,
Bombaj bohatla jako ještě nikdy předtím, jmění šlo vydělat skoro přes noc. Boom rozhýbal
všechna odvětví ekonomiky. Ze dne na den v Bombaji rašily všemožné nové firmy a podniky.
Hodnota vyvezené bavlny z bombajské prezidencie dosáhla v roce 1860-61 skoro 7 milionů
liber, v roce 1864-65 už 31 milionů liber!86 Sassoonové situace dokázali dobře využít, byli
jedni z nejdůležitějších dovozců indické bavlny do Anglie a textilií zpět do Indie.
Z hromadícího se kapitálu v Bombaji vyrůstalo moderní velkoměsto. Během boomu narůstal
počet obyvatel imigranty za prací v obchodu a ve stavebních projektech koloniální správy.
V roce 1846 žilo ve městě přes půl milionu lidí (566 000), o dvanáct let později v roce 1864
už přes tři čtvrtiny milionu (816 000).87
V roce 1854, tedy přesně dvacet dva let od počátku podnikání v Bombaji, byl David Sassoon
považován za milionáře. O pár let později byla firma jednou z nejmocnějších v Orientu.88

5.1.2 ZPŮSOB ORGANIZACE FIRMY
Sassoonové úspěchu dosáhli díky disciplíně, tvrdé práci, schopnosti spolupracovat, důvtipu a
inteligenci, ale také štěstí. David Sassoon sám úspěch podniku přičítal svým synům a
odvádění desátků na dobročinné účely uvnitř židovské obce. Protože čím víc vydělal, tím víc
mohl ostatním darovat a Boží vůle jistě je pomoci potřebným a upevňovat v židovském
národě judaismus. Proto jim podle Sassoonů Bůh tolik přál, aby oni mohli svými financemi
tyto cíle naplňovat.89
Způsob organizace firmy a příhodné využívání synů Davida Sassoona bývá často
zdůrazňován a vychvalován, ale jednalo se přitom o jev v té době a v daném prostoru běžný.
Šlo spíše o samozřejmou osvědčenou a v obchodnických rodinách často uplatňovanou praxi a
i nutnost, než nějakou invenci. Způsob fungování sassoonovského podnikání odpovídá vzoru
velkých muslimských obchodníků 19. století nazývaných „tudždžár“. Tento model byl
praktikován v muslimských zemích – v prvé řadě muslimy, ale i tam žijícími Židy a to byla i
rodina Sassoonů. Jednalo se o rodinné „firmy“, které operovaly v muslimských zemích a
v místech s velkými muslimskými komunitami, což jim umožňovalo vytvořit dobrou
distribuční síť na poměrně velkém území (střední Asie, Indie, Čína, Indonésie, východní a
přístav začala proudit surová bavlna z indického vnitrozemí v takovém množství, že hovoříme o bavlnovém
boomu. TINDALL–SHI, 1998, s. 318-321, 324.
86
DOSSAL, 1996, s. 90 (pozn. 57).
87
Podle censu v únoru roku 1864 žila na území Bombaje celkem 816 562 obyvatel. 71% z nich byli hinduisté,
17,8% muslimové a 6% Pársové. DOBBIN, 1972, s. 8.
88
JACKSON, 1968, s. 30; ROTH, 1941, s. 49.
89
ROTH, 1941, s.64; Jewish Encyclopedia, XI., s. 67.
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střední Afrika). Kam bylo třeba, byli vysíláni syni. Nevznikaly problémy s dědictvím a opěrné
body v místech obchodování tvořili nejen členové rodiny, ale rovnou přímí potomci
podléhající pevné otcovské autoritě. To vše bylo umožněno i vysokou porodností a
patrilinearitou islámské společnosti. 90
Podobný model můžeme sledovat i v evropských obchodnických nadnárodních koncernech,
rodinných firmách, případně v akciových společnostech z nich vzešlých. Zatímco z počátku
podnikání rodina Davida Sassoona odpovídala modelu tudždžára, s růstem firmy a její
činnosti se čím dál tím více blížila tomu evropskému, který se v Británii uplatňoval
v podnikajících viktoriánských velkorodinách. Rodiny často začínaly podnikat s malým
počátečním kapitálem, který byl neustále investován dokola. Mladí muži byli vysíláni na
zkušenou na vzdálené pobočky. Ve firmě byli angažováni synové a zeti a celá se opírala o
silné příbuzenské vazby i schopnost improvizovat. Rodina si tak byla schopna vozit zboží
vlastně sama sobě, protože zásilky posílali i přijímali její členové. Firmy obchodovaly se
širokou škálou zboží a působily na velkém území – britské převážně v britských koloniích a
většině britských enkláv po celém světě. Území i druhy zboží se postupně rozšiřovaly.
Využívaly přitom obrovského bezcelního prostoru britského impéria. Obchod byl později
spojen s průmyslem, firmy byly i nadále samy sobě partnery a investory. 91
5.2 VLIV NA VZNIK DALŠÍCH ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ASII
Do všech poboček firmy David Sassoon & Sons v Bombaji i dalších městech byly vždy
umisťováni židovští zaměstnanci. Ti byli často nabíráni z domoviny Sassoonů na Blízkém
východě, takže hovořili stejným jazykem a dodržovali shodný synagogální ritus.
Přemisťovaly se i celé rodiny z Bagdádu, Aleppa a Damašku, některé pocházely i z Jemenu.
Pozdější generace vycházely ze Sassoonových škol. 92 Být zaměstnán u firmy bylo dost
výhodné. David Sassoon své zaměstnance ubytoval, sytil, poskytl jim lékařskou péči a později
i školy. Rodiny tak často byly na firmě zcela existenčně závislé. Kolem poloviny století 19.
století to byla dokonce většina bombajských Židů! Značný podíl z ní byli často chudí
přistěhovalci, kteří přišli do Bombaje jen za nabídkou práce ve firmě. 93
90

GILBAR, 2005, passim.
CHAPMAN, 1985, passim. Popsané znaky splňovaly ty nejúspěšnější obchodnické a průmyslnické firmy:
párští Tátové, z britských Matheson & Company (později splynula s Jardine Matheson & Company) a Jardine
Skinner & Company.
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Školy viz 5.5.
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Ne jinak tomu bylo i v místech, kam Sassoonové bombajskou Bagdádskou obec přenášeli.
Obsazováním poboček firmy v dalších asijských městech dávali vzniknout nejen novým
komunitám Bagdádských Židů, ale i novým židovským obcím, protože sassoonovští
zaměstnanci byly často první Židé, kteří se v daném městě vyskytovali delší dobu. Ve všech
místech Sassoonové zajistili slušné zázemí, a to včetně rituálních nezbytností, tedy šocheta,
synagogy a hřbitova. Tímto způsobem vznikly židovské obce v Hongkongu, Singapuru,
Šanghaji, Barmě. Židovské obce rostly s dalšími vyslanými zaměstnanci. Řada z nich si po
nabytí zkušeností založila vlastní podnik.94 Příchozím se stejně jako v Bombaji otevíraly
velké možnosti, v sídlech před jejich zpřístupněním nebylo skoro nic a najednou se
dynamicky rozvíjela. Začínali podnikat stejným způsobem jako David Sassoon kdysi
v Búšehru. Poskytovali všemožné služby chybějící v obecné nabídce, stavěli sklady a
kupovali půdu, která bývala zpočátku skoro bezcenná95 a s rozvojem sídla její cena prudce
stoupala, pak opakovali osvědčené předměty a trasy obchodování.
Stejně jako ostatní obchodní domy, Sassoonové čínské pobřeží a Dálný východ obsazovali
postupně. Firma své lidi poslala nejdřív do Macaa a Kantonu, odtamtud pak do Hongkongu.
Do Šanghaje zaměstnanci většinou postupovali přes Hongkong a Singapur. Ze Šanghaje řídili
celou oblast.
Už v roce 1840 Sassoonové obchodovali v Singapuru.96 Největší měrou se přítomnost
Sassoonů projevila v Šanghaji a Hongkongu, po Bombaji to byly nejvýznamnější Bagdádské
komunity v Asii. Židé tam měli obrovský vliv na vznik a rozvoj města. Do Hongkongu se
Bagdádští Židé dostali mezi prvními usedlíky ve 40. letech, obec se rozvíjela od poloviny 50.
let a v roce si postavila 1858 hřbitov.97 Stejně brzo Bagdádští pronikli do Pinangu a Barmy,
kde se soustředili hlavně v Rangúnu a Mandalaji a v několika dalších městech, např. Pegu.98
Do Šanghaje byl Elias Sassoon poslán v roce 1844, v roce 1862 v ní David Sassoon založil
hřbitov.99 Ovšem ve většině míst podnikání firma stálé zastoupení neměla a vázala se na své
94

Ty nejvlivnější byly rody Hardoon a Kadoorie – viz pozn. č. 231.
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96
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tamní židovské či nežidovské partnery. 100 Podle Ruth Cernea procházel opiový obchod
Bagdádských Židů i přes Manilu a proto také tam začali v 2. polovině 19. století přicházet.101
Další židovskou skupinou pracující pro sassoonovský dům byli indičtí Bene Israel. Bagdádští
Židé měli sice samozřejmě přednost, ale Bene Israel byli na řadě hned po nich. Firma jich
postupem času zaměstnávala víc a víc, Bene Israel s Bagdádskými Židy i emigrovali do
zahraničních poboček firmy. 102

5.3 VZTAH K JINÝM ETNICKÝM SKUPINÁM
Ačkoliv byli David Sassoon a jeho synové úspěšní a známí i v očích Britů, dlouho trvalo, než
začali být přijímáni a respektováni v bombajské evropské společnosti. Britové, stejně jako
další Evropané, se na všechny ne-Evropany dívali shora. Tak například v roce 1845 ani David
Sassoon, ani žádný jiný Žid nebyl uznán za člena Bombay Chamber of commerce.
Zanedlouho v ní byla rodina Sassoonů jako jediná zastoupena dvakrát!103 Z Komory byli po
dlouhou dobu vyloučeni i Arméni a Indové, včetně Pársů. Všechny skupiny byly také často
vylučovány i z exkluzivních evropských klubů. Situace se pomalu měnila od poloviny století.
David Sassoon získal britské občanství v roce 1853.104 Zlepšování vztahů zamrzlo na několik
let Velkým povstáním.
Odstup si Evropané od místních obyvatel v koloniích zachovávali i fyzickým dělením sídel,
na evropskou čtvrť a „ten zbytek“, jež bývaly fyzicky oddělené a byly označované jako
„White town“ a „Black town“. Bombaj tomuto modelu také odpovídala. Evropané sídlili
v pevnosti105 na jihu a indické město se rozkládalo za její severní hradbou. Je však zajímavé,
že uvnitř pevnosti po boku kolonizátorů žili i různí „domorodci“, mezi nimi i rodilí Indové.
Pocházeli ze skupin Britům sympatických a blízkých, působících jako prostředníci mezi Brity
a ostatními domorodci v obchodu a podnikání, ale i v překonávání kulturních bariér. Určitým
způsobem se vymykali většinové indické společnosti, poněvadž pocházeli z různých menšin.
Byla to např. skupina Pársů, gudžarátských obchodníků a pak právě Bagdádských Židů. Tyto
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skupiny byly schopnější než ostatní, ale Britové si od nich přesto zachovávali určitý odstup a
přistupovali k nim s despektem.106
Stejně jako se chovali Britové k domorodcům, se chovali i Bagdádští Židé ke zmíněným
indickým Židům Bene Israel. Sice jim hromadně dávali práci ve své firmě a spolu s tím jim
poskytovali i slušné základní potřeby, ale v denním kontaktu na ně pohlíželi jako na nerovné.
Bene Israel vypadali jako Indové, měli tmavou pleť, ještě nedávno žili na vesnicích, mluvili
místním jazykem. Ale hlavní problém tkvěl v nedodržování všech halachických pravidel,
čímž Bagdádští zpochybňovali samotné jejich židovství. Hlavní problém tkvěl v tom, že Bene
Israel nepraktikovali levirátní sňatek a rozvod. Nikdy, ani v dnešní době, nebyli Bene Israel
Bagdádskými Židy zcela přijati.107
Rodina Sassoonů si nabyté bohatství užívala a žila si okázale. David Sassoon vybudoval na
severním kraji tehdejšího města ve čtvrti Byculla velké přepychové sídlo, italský
novorenesanční zámeček pojmenovaný Sans Souci. Jako všichni bohatí v Bombaji, se
Sassoonové na období předmonzunového vedra přesunovali do Púny, sídla asi 130 kilometrů
východně od Bombaje s vyšší nadmořskou výškou a nižší teplotou, které tehdy čítalo asi
80 000 obyvatel. Tam si postavili honosnou letní vilu Garden Reach.108
Ke konci Davidova života začali Sassoonové pronikat mezi Evropany. Na příklad po Velkém
indickém povstání uspořádal David Sassoon na oslavu jeho britské porážky pompézní večírek
106
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Lady Rachel Sassoon Dispensary, Sir Jacob Sassoon Passover Food Trust Fund. Ale na druhou stranu Elias
David Sassoon a jeho syn Jacob později poskytovali peníze na charitu přímo určenou Bene Israel. ISRAEL,
1982, s. 49-50; KATZ, 2000, s. 151, 153-154; ROLAND, 1998, s. 65-66, 70-72; ROLAND, 2003, s. 4, 7-8. O
vztahu obou skupin viz dále STRIZOWER, 1971, s. 42-52.
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ve svém sídle Sans Souci. Na banketu se sešlo na pět set hostů, byly to samé vlivné osobnosti
města, včetně guvernéra bombajské prezidencie barona Elphinstona. Velká část z nich byli
Evropané. Sassoonové si našli přátele mezi britskou vzdělaneckou elitou a politiky. 109
Krom Evropanů se přáteli i s ostatními. Typický byl vztah, přátelský i obchodní, mezi
Bagdádskými Židy, Pársy a džinisty. Všechny tři komunity si byly v lecčem podobné
(menšiny, vlastní náboženství, dobrovolná izolace od okolní prostředí, skupina drží pevně
pospolu, podnikání) a velmi schopné, živily se obchodem a později přibraly průmysl.
Nejzajímavější je blízký vztah Sassoonů a Pársů. Párská a (Bagdádská) židovská náboženská
komunita vykazují užší společné rysy (diaspora – původně ve své vlasti utlačovaná menšina,
uzavřenost vnějšími prostředí, striktní endogamie, vlastní jazyk, neobvyklé náboženství a
pohřební rituály...). V Bombaji si obě skupiny navzájem konkurovaly a představovaly dvě
nejúspěšnější bombajské ne-evropské podnikatelské skupiny a jedny z nejúspěšnějších ve
městě vůbec.110 Obě skupiny byly také hlavními bombajskými mecenáši notně přispívající i
mimo svou komunitu, jejich přítomnost je i v současné Bombaji vidět téměř na každém
kroku. Nutno říci, že Pársové byli v obojím důležitější než Sassoonové, potažmo Bagdádští
Židé obecně. David Sassoon se blízce stýkal na příklad s Džamšéddžím Džídžíbháím
(Jamshetji Jijibhai, 1783-1859), zakladatelem významné podnikatelské a mecenášské
dynastie. Židé a Pársové spolu někdy spolupracovali, na příklad Pársové Sassoonům často
řídili provoz textilek.111 Další společné Bagdádským Židům a Pársům byla existence na
pomezí mezi indickým a evropským prostředím. Ani jedna skupina si nestavěla, na rozdíl od
hinduistů, žádnou rituální překážku k bělochům a naopak, sami byli Evropany mnohem lépe
přijímáni než ostatní „domorodci“ a dříve než oni pronikli do evropské společnosti a funkcí
ve veřejné správě, získali rytířské tituly a západní vzdělání, stěhovali se do Velké Británie
atd.112
5.4 NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
I když se David Sassoon ke konci života pohyboval ve vybrané evropské společnosti a sídlil
v evropské vile, nikdy nezapřel své židovsko-arabské kořeny, právě naopak. Uměl sice dobře
hindsky, ale překvapivě se nikdy nenaučil anglicky a údajně se ani učit nechtěl. Když mohl,
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tak osobní i firemní korespondenci vedl vždy v judeo-arabštině. Také název firmy fungoval
s anglickým David Sassoon & Company paralelně i v hebrejštině: David Sason ve-Chaverav.
David Sassoon byl vysoký, autoritativní a zásadně nosil orientální šat, turban a plnovous.113
V náboženství byl David Sassoon velmi ortodoxní, od judaismu se odvíjel celý jeho život.
Vyrostl v ortodoxní rodině v Bagdádu a dostal tam talmudické vzdělání. Na náboženském
životě rodiny v Indii se v její první přišlé generaci nic nezměnilo. David Sassoon se stal
přirozeným vůdcem Bagdádské židovské komunity v Bombaji. V praxi v obci zastával i
funkci soudce.114
Bagdádští Židé si zřídili na počátku 30. let modlitebnu v malém domě pronajatém právě od
Párse. Čítali tehdy ne více než dvacet či třicet rodin. Až o skoro třicet let později, v roce 1861,
se jim dostalo synagogy zřízené k danému účelu, kterou vybudoval David Sassoon ve čtvrti
Byculla na severním konci města. Synagogu postavil v novoklasicistním stylu a pojmenoval
po sobě Magen David. Vedle ní zřídil mikve a ubytovnu pro židovské návštěvníky. Ve čtvrti
Byculla bydlela většina Bagdádských Židů, bohatí se stěhovali do oblasti Fort v srdci města.
Tam byla postavena synagoga Knesset Elijahu v roce 1884.115 Bagdádští Židé se
nevymezovali v určité čtvrti, i když se přirozeně koncentrovali kolem synagogy Magen David
v Byculle a pak v centru ve Fort u Knesset Elijahu.116
David Sassoon dodržoval všechna halachická pravidla a očekával to i od svých souvěrců. Ve
svém sídle si zřídil soukromou modlitebnu, dodržoval tři denní modlitby, zaměstnával vlastní
židovské kuchaře a šocheta, měl dokonce vlastní mikve s pramenem vody a sklad macesové
mouky. Všechny kanceláře a pobočky firmy zavíraly na šabat a židovské svátky, účtárna
zavírala i na dobu minchy. Ve volném čase David Sassoon doma studoval Tanach, Talmud a
Zohar a hostil různé židovské učence. Doma zaměstnával několik sluhů dovezených z
Bagdádu, s nimiž zacházel podle pravidel Tanachu.117 Na Sassoonův popud zavedla Bombay
Electric Supply and Transportation Company pro Židy speciální předplacené jízdenky, aby o
šabatu nemuseli platit penězi. 118
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5.5 MECENÁŠSKÁ ČINNOST119
Mecenášství je charakteristické pro židovskou společnost na celém světě, výjimkou není ani
současná doba. Tak jako jinde, i v případě rodiny Sassoonů filantropie vycházela jednak ze
sociálních příkazů Tanachu a pak z nutné potřeby se coby menšina v cizí zemi sama o sebe
postarat a přežít a současně si zachovat svou kulturní a náboženskou jedinečnost jako obranu
proti asimilaci a vnějšímu prostředí. Proto kdekoliv se Sassoonové octli, vždy se snažili
zajistit své souvěrce materiálně, ale i jim dát vzdělání a stavět synagogy. Protože to byli Židé,
mohli se ocitnout jedině v židovské obci, nebo alespoň v malé židovské komunitě, aby byl
splněn biblický příkaz minjanu. Kde obec nebyla, Sassoonové ji sami vybudovali. David
Sassoon navazoval na filantropickou tradici svých bagdádských předků, automaticky
spojenou se získáním bohatství. Narozdíl od otce Sasona ben Saleha se David Sassoon více
otevíral nežidovskému prostředí. Podle příkazu Tanachu o desátcích odváděl minimálně
desetinu příjmu chudým a potřebným souvěrcům, zatímco na veřejné instituce a projekty
dával další částky. 120 Desátky navíc hodně překračoval. V judaismu se očekává, že studovat
Boží slovo bude každý toho schopný muž, školy tedy také patřili mezi sponzorské priority.
Navíc David Sassoon jakožto zaměstnavatel potřeboval chytré pracovníky, přidal proto do
škol i sekulární předměty.
David Sassoon postavil a provozoval několik vzdělávacích institucí pro Židy. Žáci začínali
v nejnižší škole Talmud Tóra založené roku 1855.121 Pak postoupili do školy zřizované David
Sassoon Benevolent Institution, kde se kromě náboženských spisů a hebrejštiny122 učili i
praktické předměty pro úřednickou kariéru v Sassoonově firmě: angličtinu, hindštinu,
arabštinu, zeměpis, matematiku, účetnictví, dokonce byla do rozvrhu zařazena i šchita, aby
budoucí zaměstnanci mohli, kdekoliv se octnou, dodržovat pravidla košer stravy.123 V roce
1860 se škola Talmud Tóra přestěhovala do nové prostornější budovy v nádvoří již zmíněné
synagogy Magen David, kterou David postavil v témže roce.124 Za komplex synagogy a školy
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David Sassoon zaplatil 200 000 rupií. V něm stál ještě útulek pro poutníky a mikve.125
Synagoga právě prochází rekonstrukcí.126
V roce 1855 vznikla v Bombaji organizace Chevrat bejt David, v jejím čele stál David
Sassoon a v níž se angažovali jeho syni. Vytyčila si za cíl starat se o chudé uvnitř Bagdádské
obce, zaopatřit příchozí Židy ze Svaté země (šlichej arec), podporovat studenty Tóry a
„dozírat na všechny náboženské záležitosti“. Organizace také zajišťovala zdravotnickou péči,
vedla matriku obce a v letech 1855-1866 vydávala periodikum v judeoarabštině Doreš tov leammo.127
David Sassoon pamatoval i na vzdálené židovské obce, v nichž žili Bagdádští Židé.
Pravidelně posílal peníze nejen nemajetným souvěrcům v Bombaji, ale i v Basře, Bagdádu a
Palestině. Příspěvky jen do těchto čtyř obcí byly ročně podle Rotha dohromady kolem 30 000
rupií, Sykes uvádí částku 50 000 rupií. 128 Kromě toho financoval židovské obce, tedy opět
obce Bagdádských Židů, ve Velké Británii, Japonsku, Číně a Austrálii.
Zvěsti o mecenášství Davida Sassoona se rychle roznesly. Přicházeli za ním Židé z různých
zemí, především z oblasti, odkud pocházeli Bagdádští Židé, tedy z Osmanské říše, a dál
z Buchary a Jemenu. Žádali finance na všechno možné. David přispíval na stavby synagog,
židovské osidlování Palestiny, vykupování vězňů, poskytování věn chudým dívkám, živobytí
učenců, tisky knih... Postavil synagogu ve městě Al-Chilla a nechal opravit hrobku ve vesnici
Kifil nedaleko al-Chilly, tradicí připisovanou starozákonnímu proroku Ezechielovi. 129
Příchozí „žadače“ o peníze ubytoval, oděl a sytil, jakož i jiné židovské poutníky a návštěvníky
Indie. Pobýval u něj v Bombaji asi šest měsíců v roce 1859 na příklad židovský cestovatel a
autor cestopisu Jacob Safir.130 Za Sassoony přišel prosit i chabadník Šneur Zalman ben
Menachem Mendele z Hebronu v roce 1853, obdržel finance na postavení synagog v Hebronu
a Jeruzalémě. 131
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I ve svém předvedrovém útočišti, v Púně, se David Sassoon činil. Pro Bagdádské Židy tam
vybudoval synagogu, školu a založil hřbitov. Budování synagogy začalo v roce 1863 a
dokončena až v roce 1867 po Davidově smrti. Stála 40 000 rupií, byla nazvána opět po svém
staviteli, Ohel David. Je to cihlová stavba v novogotickém stylu, její věž se tyčí tak vysoko,
že se stala známou dominantou města a celá synagoga bývá obyvateli obecně nazývána Lál
Déval. 132 Synagoga byla zrekonstruována a dnes se v ní konají občasné bohoslužby. Spravuje
ji bombajská židovská obec ve spolupráci s městem.
Další významná instituce v Púně je Sassoon Hospital, opět původně zbudovaná v tehdy Brity
oblíbeném novogotickém stylu. Půdu na stavbu darovala britská správa, která též hradila
třetinu nákladů, Sassoon věnoval dvě třetiny, což bylo 213 000 rupií. 133 Stavba započala roku
1863 a skončila až tři roky po Sassoonově smrti, v roce 1867. Nemocnice byla moderně
vybavena podle evropských vzorů s lůžky pro dvě stě pacientů a ubytovnou pro doktory a
sestry. Měla sloužit všem potřebným bez ohledu na etnický původ a náboženství. Nedaleko
nemocnice David Sassoon zřídil za 25 000 rupií Infirmary and Leper Asylum. K nemocnici
v roce 1909 Davidův vnuk Jacob přidal Sir Jacob Sassoon European Hospital a Rachel
Sassoon Hospital. Sassoon Hospital se dosud jmenuje stejně jako v době založení a je největší
nemocnicí pro Pune district, ulice, v níž leží, byla pojmenována Sassoon Road.134
David Sassoon přispěl i na ne-Židy a dokonce jejich sekulární vzdělávání. Daroval 5000 rupií
na English School for native girls. 135 Sponzoroval v roce 1856 částkou 30 000 rupií nápravné
zařízení mladých delikventů, první tohoto typu v Indii. 136 Byla založena v roce 1850 dle vzoru
moderních britských technických škol jako Bombay School of Industry. David Sassoon
instituci poskytl novou budovu a stálý přísun peněz, když už neměla. Mladí delikventi se učili
praktickému řemeslu. Na počest dárce byla škola přejmenována na Sassoon Reformatory and
Industrial Institution for Juvenile Offenders. Nachází se ve čtvrti Matunga na severu města.137
V současné době slouží bohužel už jen jako polepšovna, i když vypadá spíš jako dětské
vězení.
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Mnohem významnější bylo však postavení budovy pro Bombay Mechanics´ Institute,
sdružení evropských obchodníků a techniků z bombajské mincovny a doků, ve čtvrti Fort.
David Sassoon organizaci poskytl v roce 1863 60 000 rupií, což byla polovina potřebné sumy,
druhou polovinu a pozemek zajistila britská správa.138 Budova byla dokončena v roce 1870 a
přispěla k rozvoji města. V duchu britského trendu vzdělávání obyvatel zakládáním muzeí, to
byla jedna z řady v té době v Bombaji budovaných vědeckých institucí. 139 Měla seznamovat
domorodce s moderní vědou a technikou. Cihlová novogotická budova byla velmi pěkně
architektonicky řešena a obsahovala knihovnu (nejstarší veřejnou ve městě), čítárnu, muzeum
a velký přednáškový sál. Zanedlouho po založení David Sassoon zemřel. Institut se dnes
jmenuje David Sassoon Library a slouží především jako technicky zaměřená knihovna pro
občany Bombaje, je to třetí největší knihovna ve městě. Ulice, v níž leží, byla také
pojmenována po Davidu Sassoonovi.140
Další moderní instituce, jíž David Sassoon financoval, bylo rodící se Victoria and Albert
Museum ve čtvrti Byculla na kraji zahrad Victoria Gardens. Muzeum bylo budováno od 50.
let jako průmyslové muzeum pro západní Indii. Krátce před svou smrtí, v roce 1864, nechal
David Sassoon před budoucím muzeem postavit věž s osvětlenými hodinami za 20 000 rupií.
Jako svůj poslední veřejný počin muzeu daroval za 100 000 rupií mramorovou sochu prince
Alberta, manžela královny Viktorie. Na soše je vytesán dedikační nápis i v hebrejštině, stojí
v hlavní hale muzea.141 V dané době boháči často vyjadřovali vděčnost vládnoucí dynastii
věnováním soch a podobně. Na samotné Victoria Gardens David Sassoon dal 1000 rupií. 142
Svou oddanost britské vládě vyjádřil David Sassoon i když bombajské prezidencii nabídl, že
sám zformuje a vybaví židovskou legii na obranu koloniální správy za Velkého indického
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povstání. 143 David Sassoon pomáhal koloniální správě i jinak, na příklad poskytl prostředky
Famine Fund, dále fondu na podporu vdov a sirotků po mužích padlých během Velkého
povstání. Další nadací, jíž přispěl, byl Lancashire Relief Fund za americké občanské války,
které vlastně vděčil za velkou část svého jmění. V Bombaji i Hongkongu postavil Sailors´
Homes, útulek pro obchodníky a námořníky. 144
David Sassoon nechal peníze v každé oblasti, ve které v Indii tehdy někdo něco sponzoroval.
Patřil mezi největší mecenáše tehdejší Indie. Mecenášství západního typu bylo do té doby
v Indii neznámé. Podle odhadů David Sassoon do své smrti věnoval bombajské prezidencii na
dobročinné účely více než 100 000 liber.145

5.6 ODKAZ
David Sassoon zemřel v Púně 7. listopadu 1864 po náhlé horečce ve věku sedmdesáti dvou
let. Byl pohřben v hrobce na nádvoří synagogy Ohel David dle minhagu Bagdádských Židů.
Cena zanechaného majetku byla odhadnuta na pět milionů liber!146
Protože osobnost Davida Sassoona byla známá vlivným kruhům v celé Indii i v zahraničí, o
jeho skonu informoval i deník The Times of India a další periodika. 147 Na veřejné
shromáždění k uctění jeho památky přišlo údajně 4000 lidí, mezi nimi významné osobnosti
města.148 Guvernér Bombaje sir Bartle Frere se zasloužil o zhotovení mramorové sochy
Davida Sassoona v životní velikosti do haly Sassoonem sponzorovaného Mechanics´
Institute.149 Finance byly vybrány veřejnou sbírkou, přispěli Pársové, Rothschildové, i
židovské obce na Blízkém východě a v Číně, vybralo se 34 600 rupií. 150 Socha dodnes stojí ve
vstupní hale budovy. Občané Bombaje se údajně složili také na mramorovou bustu Davida
143
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Sassoona, ta je dnes umístěna vedle Sassoonovy sochy prince Alberta ve Victoria and Albert
Museum. 151
Firmy se ujal nejstarší syn Albert. Davidova manželka Flora se odstěhovala za příbuznými do
Londýna.
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6. ALBERT SASSOON
6.1 OBCHOD
Abdulláh Sassoon se Davidu Sassoonovi narodil jako prvorozený syn v prvním manželství
v roce 1818 v Bagdádu. S přesunem do britské Indie si začal říkat Albert.152 Od mládí otci ve
firmě pomáhal a byl jeho pravá ruka. Po smrti otce v roce 1864 Albert vedení firmy podědil.
Albert přivedl podnik David Sassoon & Sons k jeho vrcholu a převedl ho do Anglie. Jako
první ze Sassoonů začal podnikat bankovnictví a zemědělství.
Albert získal klasické i evropské vzdělání. Uměl sedm jazyků (arabštinu, hebrejštinu,
perštinu, turečtinu, hindštinu, angličtinu, francouzštinu). V roce 1838 se oženil s Hannah
Moses (Chanou bat Moše, 1823-1895), dcerou Meir Mošeho, také z rodiny Bagdádských
židovských obchodníků v Bombaji. Rodina Moše přišla do Bombaje už před Davidem
Sassoonem. Albert Sassoon a Hannah měli pět dětí, dva syny a tři dcery. Prvorozený Joseph
(Josef) se dožil pouze třiceti jedna let (1853-1884).153 Jen druhý syn Edward (1856-1912)
v rodinném podnikání v malé míře pokračoval. 154
Albert Sassoon přirozeně pokračoval v expanzi firmy započaté ve 40. letech. Firma David
Sassoon & Sons se stala v Indii největším zprostředkovatelem obchodu mezi Indií a
arabskými zeměmi a Persií. Tato obchodní cesta byla velice výnosná, pomohlo tomu i
otevření Suezského kanálu v roce 1869. Sassoonové ji rozšířili i o Střední Asii. Obchodovali
s tradičními komoditami: hedvábím, indickým a čínským čajem, kořením, kovy; ale zdaleka
nejvýhodnější bylo opium a průmyslově vyrobený textil, tedy propojení Velké Británie,
Blízkého východu, Indie a Číny. V 80. a 90. letech k prodávanému zboží přidali hřebíček,
morfium, indigo, rtuť, měď, Muntzův kov, surové železo a perly. Díky vysokému podílu
v obchodu s opiem Bagdádští Židé do svých rukou na konci 19. století soustředili dvě třetiny
veškerého exportu z Bombaje. Na příklad za rok 1890, i přes ztráty způsobené poklesem
obchodu s opiem a rtutí, byl zisk firmy David Sassoon & Sons 111 395 liber.155
Hned z kraje své samostatné kariéry čelil Albert těžké zkoušce. Po ekonomickém vzestupu
Bombaje bavlnovým boomem v 1. polovině 60. let přišel tvrdý pád. Americká občanská válka
skončila v roce 1865, nastřádané dodávky americké bavlny zaplavily evropský trh, takže cena
indické bavlny rychle a prudce padala. 156 Dne 1. července 1865, na později nazvaný „Black
152
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Day“, se propadly ceny akcií na bombajské burze. Během boomu totiž Bank of Bombay
půjčovala peníze nově vznikajícím podnikům bez dostatečných jistot, které se teď octly
v insolvenci a zkrachovaly. Společně s nimi ztratila roku 1867 téměř celý svůj kapitál i Bank
of Bombay a stáhla s sebou další banky a podniky. Celkovou situaci dále destabilizovala
vysoká cenová hladina dosažená za boomu, což vedlo k prudkému poklesu životní úrovně
značné části obyvatel města.157 Nastala všeobecná nejistota a panika. Hlavní recese trvala dva
roky, 1866-1867, a musela ji řešit indická vláda. Ke stabilizaci situace došlo až v 70. letech.158
Poboomová recese se projevila i na poklesu počtu obyvatel města vystěhovalectvím po ztrátě
obživy. V roce 1864 žilo v Bombaji asi 816 000 lidí, ale v roce 1872 už 644 400, do roku
1881 však jejich počet zase stoupl na 773 200.159
Jen pár obchodních domů ve městě období recese přestálo, mezi nimi i rod Sassoonů.
Zachránili se vývozem opia a prodejem manchesterských látek v Indii, Číně a Japonsku,
Lancashire i nadále odebíral nějakou indickou bavlnu. Zajistili si náhradní komodity obchodu.
Začali do Velké Británie dovážet kromě čínského čaje i indický, Sassoonové měli na prodeji
obou čajů v Evropě značný podíl. 160 Dál přes pobočku v Singapuru do Indie dodávali
javánský cukr, našli si zdroje rýže v Barmě. Pokusili se pěstovat kávu na Cejlonu, ale
neúspěšně. Pro rozšíření činnosti potřebovali v Bombaji prostornější zázemí, a tak ho rozšířili
do Forbes Street.161
V zotavování firmě nejvíce pomohl vývoz opia, který dosáhl vrcholu akorát v 70. letech.162
Židům opět přálo štěstí. V poslední čtvrtině 19. století totiž mnoho evropských obchodních
domů přestávalo s látkou obchodovat, protože obchod s ní začal být vnímán jako nemorální,
vliv na to však mělo i zapojení obchodníků do textilního průmyslu. V 70. a 80. letech
Bagdádští Židé v Bombaji a Kalkatě získali na prodeji opia z Indie do Číny většinový podíl.
Tak na příklad v dubnu roku 1884 bylo z Indie vyvezeno celkem 3763 beden opia, z toho
2918 beden vyvezli Bagdádští Židé: kalkatští Elia Shalome Gubbay 1293 a Elia David Joseph
Ezra 417 beden, a bombajský David Sassoon & Sons 1040 beden. V lednu roku 1888 se
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vyvezlo dohromady 4546 beden, z toho 2870 Židy: E. S. Gubbay 1445, E. D. J. Ezra 580,
David Sassoon & Sons 1220 beden.163 Sassoonům se dokonce podařilo z obchodu s opiem
vytlačit největšího bombajského vývozce po několik desetiletí Jardine, Matheson &
Company. Bagdádští Židé měli výhodu také v tom, že opium Číňanům nejen prodávali, ale i
sami dováželi a pak spolupracovali na základě příbuznosti a známosti. Rody Gubbay a Ezra,
jež byly v Kalkatě do obchodu s opiem nejvíc zapojeny, se se Sassoony spojili sňatky.164 Po
ukončení dovozu opia do Číny na začátku 20. století se Bagdádští Židé v Bombaji
přeorientovali na textilní průmysl jako hlavní předmět podnikání, zatímco Bagdádští Židé
v Kalkatě na obchod s nemovitostmi. 165
Tak jako za života otce, úspěch firmy závisel i na vhodném „rozsazení“ bratrů na výhodná
místa dle potřeby. V Číně pracoval Reuben a Arthur. Významně působili v židovské obci
v Hongkongu. Arthur tam na přelomu 70. a 80. let za osm let obchodování s opiem
nashromáždil čtyři miliony rupií! a podílel se na založení The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation, hlavní mezinárodní bankovní instituce v oblasti. 166 Nejmladší Frederick
se na počátku 70. let připojil na krátkou stáž k Solomonovi v Šanghaji. Zanedlouho na to, v
roce 1873, byl poslán do Hongkongu nahradit Arthura, aby se Arthur mohl odstěhovat do
Londýna. Ze začátku tam mladému a nezkušenému Frederickovi pomáhal další zaměstnanec
firmy a podnikatelský génius z řad Bagdádských Židů, jen o pár let starší Silas Aron
Hardoon.167 Frederick se v Hongkongu stal známou osobností zůstal tam až do roku 1896,168
pak se usadil v Londýně.169
163
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Jak se firma zvětšovala, zaměstnávala stále víc ne-Židů, nikdy je však nedosazovala na
vedoucí a jiné důležité pozice.
Bombajské ředitelství firmy Albert přestěhoval na Elphinstone Circle, kde nechal postavit tak
zvané Sassoon´s Buildings, prý jedny z nejkrásnějších budov ve městě.170 V roce 1873 Albert
přesunul hlavní sídlo svého podniku David Sassoon & Sons do Londýna. Při té příležitosti
tam také sám zavítal a zdržel se až do roku 1875. Během své návštěvy se podíval i do
Manchesteru na nové textilní stroje. V Londýně se usídlil o tři roky později, kdy řízení firmy
v Bombaji převzal mladší bratr Solomon. Už před ním v Anglii žili další mladší bratři.
V Londýně se usídlili Sassoon, Reuben, Arthur a Aron. Sassoon byl do Londýna poslán
v roce 1858, aby tam založil první pobočku firmy. Když v roce 1867 předčasně zemřel, byl na
jeho místo z Bombaje vyslán Reuben. Arthur v Londýně studoval od roku 1855, natrvalo se
tam usadil v roce 1873. V Brightonu bydlel Aron, který se o podnikání nezajímal. 171 Na stále
vzrůstající emigraci Bagdádských Židů měla bez pochyby vliv i emancipace Židů v západní
Evropě, v Anglii dosáhli úplného zrovnoprávňování v roce 1890.172

6.2 PRŮMYSL
Po opiu byl druhým nejdůležitějším předmětem obchodu firmy v době Albertova vedení
textil. Levné průmyslové látky z Velké Británie zaplavovaly svět, vyvážely se do Evropy, na
Blízký a Dálný východ, Indický subkontinent a do Ameriky. Kromě strojů výrobu zlevňovalo
i soustředění několika etap zpracování vlákna do jednoho místa a krátkého času. Díky nízké
ceně a dosti vysoké kvalitě se textilie setkaly s velikou poptávkou. Látky se však musely vozit
na obrovskou vzdálenost. Bylo otázkou času, financí a schopnosti podnikatelů, kdy se masový
textilní průmysl z Velké Británie rozšíří i mimo ni.
Průmyslová výroba byla přenesena na Subkontinent v 50. letech 19. století. První velké
podniky v Indii vznikly opět v městech Bagdádských Židů. V Kalkatě se zpracovávala juta a
v Bombaji bavlna. 173 Textilky byly nejdůležitějším odvětvím indického průmyslu.
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Hybnou silou rozvoje průmyslu v Bombaji a jedni z nejvýznamnějších průmyslníků ve městě
byli právě Sassoonové a Pársové. Pársové byli ti, kdo nastartovali bombajskou textilní
revoluci. Už v roce 1851 si párský obchodník Kávásdží Nánábháí Dávar (Cowasji Nanabhoy
Davar, 1814-1873) usmyslel založit továrnu zpracovávající bavlnu, ale až o tři roky později se
mu povedlo seskupit akciovou společnost. Textilka začala vyrábět v roce 1856, všechny její
stroje byly dovezeny z Anglie. Projekt byl tak úspěšný, že už příští rok Dávar pracoval na
dalším, který byl zprovozněn v roce 1859.174 Další jednotlivci a společnosti následovaly.
Nové stroje umožnily mechanicky zpracovávat nejen bavlnu a vlnu, ale i velmi jemné
hedvábí. První kombinovanou textilku, nazvanou Oriental Mill, v Indii zprovoznila Bombay
Spinning and Weaving Company v roce 1858 na jejím založení se podílel i Elias Sassoon. Už
na počátku 60. let indická výroba bavlněných látek předstihla britskou.175 Stavět textilky bylo
velmi výnosné, investice se často vracela i do čtyř let a zisk šlo rychle reinvestovat. To vedlo
k rychlému rozvoji průmyslu od utišení ekonomické krize, doznívající do 70. let, do roku
1891. V 1. polovině 70. let vyrostlo v Bombaji tolik továren, že lze o tomto období hovořit
jako o „textilkovém boomu“. 176 Proto byla roku 1875 ustanovena Millowners´ Association.
Továrny chrlily látky různých typů a jakostí především pro domácí trh, ale i na vývoz do
asijských zemí. Bombaj se stala srdcem indického textilního průmyslu. Spolu s Kalkatou to
byly dvě nejdůležitější výrobní centra země. 177
Sassoonové si dávali trochu načas. Albert si navíc počkal, až si továrnu založí a úspěšně
zprovoznění konkurenční firma jeho bratra Eliase, teď už vedená Eliasovým synem Jacobem.
K tomu došlo v roce 1880.178 Teprve pak si Albert postavil vlastní textilku, patřila pod

pěstovala v indickém vnitrozemí (hlavně ve svazovém státě Maháráštra), které postupně zpřístupňovala
železnice. První malý (a britský) průmyslový podnik na zpracování bavlny v Indii vznikl už roku 1817 u
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Sassoon Spinning and Weaving Company. Společnost se za krátko rozrostla další dvě
továrny. V podnicích se kromě bavlny zpracovávala i vlna, která se musela částečně dovážet
z Austrálie. Později Albert založil Sassoon and Aliance Silk Manufacturing Company.
Sassoonovské přádelny a tkalcovny bavlny, vlny a hedvábí byly prakticky bez konkurence.
Na konci 19. století byly obě sassoonovské firmy největším seskupením textilních továren
v Indii. 179 Ve zpracování bavlny dohromady předčily i párské Táty. 180 Yonekawa uvádí, že
podnik Sassoon Spinning and Weaving Company měl největší počet vřeten v Bombaji: 50
220 se 754 tkalcovskými stavy. 181 Rodina Sassoonů byla tak jedním z největších
zaměstnavatelů dělníků v Indii. 182 Zaměstnanci na důležitých pozicích byli Bagdádští Židé,
dál Sassoonové zaměstnávali velké množství členů Bene Israel, dělníci byli z většiny Indové.
Látky se prodávaly v Indii a vyvážely se na Blízký a Dálný východ, tedy všude tam, kde měli
Sassoonové kontakty, poptávka byla všude velká. V Persii a v části Osmanské říši ovládali trh
s indickým zbožím Židé v Bagdádu, jejichž rukama procházel veškerý dovoz přes přístav
Basra, jehož plné tři čtvrtiny tvořily právě britské a bombajské látky.183
Je pozoruhodné, jak se do průmyslu v Bombaji zapojil i značný počet místních obyvatel.
Tento trend vlastně přirozeně pokračoval z dřívějšího obchodního podnikání. 184 Mezi
„domorodce“ zde samozřejmě počítáme i Sassoony. V některých společnostech můžeme od
počátku jejich vzniku sledovat drtivou převahu domorodců. Jejich počet stále narůstal, až jich
už v 70. letech v bombajském průmyslu bylo obecně více než Britů. Většinu textilek
v Bombaji a okolí vlastnili a provozovali Pársové a gudžarátští obchodníci. 185 Nejen místní
obyvatelé, ale i Evropané do průmyslu investovali už jmění vydělané v Indii, průmysl tedy
povstal z místních zdrojů. Průmyslníci bývali často zároveň obchodníci v jedné osobě a
všichni byli buď stále obchodníci, původně obchodníci či alespoň synové obchodníků.186
179
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Mnozí z nich se postupně přeorientovávali na průmysl. V případě Sassoonů tomu nebylo
jinak.
Vznik masového textilního průmyslu měl obrovský vliv na rozvoj Bombaje, přivedl nebývalý
počet „přespolních“ pracovníků a dal vzniknout indické dělnické třídě. Ve městě se
kumuloval další kapitál, který se dal využít k nové moderní výstavbě, Bombaj nezaostávala za
svými britskými velkoměstskými vzory. 187 Od 90. let 19. století počet textilek v Bombaji
v průměru mírně stoupal až do druhé dekády 20. století.188
6.3 DALŠÍ PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Jako jeho otec David Sassoon, si i Albert Sassoon uvědomoval nutnost sídla rychle
postupovat s dobou a nezaostávat za tím, co do něj přichází. Jedním z nejdůležitějších, pokud
ne vůbec ten nejdůležitější, počinů Alberta bylo vybudování prvního mokrého doku
v Bombaji a na celém západním pobřeží Indie. Byl nazván Sassoon Dock. Technickým
pokrokem umožněným průmyslovou revolucí a nárůstem globálního obchodu se začaly
zvětšovat lodě, které zboží a suroviny převážely. Albertův dok jim umožnil dobře přistávat,
kotvit a nakládat se. Tím se Bombaj stala pravým moderním přístavem. Z počátku se však
myšlenka ukázala jako příliš pokroková a Albert měl problémy svůj záměr u rady města a
guvernéra prosadit a sklízel jen posměch. Nakonec získal souhlas a koupil část pobřeží ve
čtvrti Colaba. Ač byl projekt pokrokový, tak Albert nepřišel s ničím novým, o povolení stavby
mokrých doků žádali soukromníci už od 50. let, ale vždy z plánu nakonec sešlo, až narůstající
dovoz a vývoz přinutil město v 70. letech nabídku přijmout. Obtížná stavba zaměstnala
několik tisíc dělníků a trvala tři roky, 1872-1875, dok se rozkládal na téměř 3,5 akrech.
Stavba sklidila obrovský úspěch, takže ji město zanedlouho za velké peníze, 7 500 000 rupií
(750 000 liber), odkoupilo a samo začalo stavět další mokré doky. 189 Albertův dok dodnes
pod stejným jménem a v nezměněné podobě plní svou úlohu, i když místo velkých
zámořských parníků nyní přijímá menší rybářské lodě.190
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Jak již bylo řečeno, Albert byl ze Sassoonů také první, kdo zkusil podnikat v zemědělství.
Došlo k tomu trochu náhodou. Koupil půdu původně určenou k osídlení191 a vzniklou
vysušením močálů mezi dvěma ostrovy, jež měla nová pevnina spojovat, na místo byla i
zavedena železnice. Vysušená půda se však ukázala pro sídlo nevhodná a celý velkolepý
projekt soukromého investora krachl ještě ekonomickým propadem Bombaje po bavlnovém
boomu. Albert Sassoon odhadl vysokou úrodnost půdy a využil ji k hospodářství. Vybudoval
na ní velký zemědělský podnik Land Improvement Company (či Port Cunning and Land
Improvement Company) s různými statky na velkém území a 15 000 zaměstnanci. Z produkce
podniku se stravovala značná část obyvatel západní Indie.192
Po průmyslu a zemědělství se Albert zapojil i do finančnictví na vysoké úrovni. Zase se tak
spíš náhodou dostal k zakládání Imperial Bank of Persia v roce 1889, pozdější Imperial Bank
of Iran. Rodina Sassoonů držela v bance významný podíl a důležitá místa v bankovní radě.193
Dál měl Albert Sassoon značný podíl v pojišťovnách Prince of Wales Fire Insurance
Company a v Oriental Life Assurance Company, jedné z nejúspěšnějších pojišťoven
v Indii. 194
Na rozdíl od svého otce se Albert mohl stát členem, a dokonce jedním z hlavních členů,
Bombay Chamber of Commerce. Aktivně působil ve všech částech bombajské obchodní
burzy. 195
6.4 MECENÁŠSKÁ ČINNOST
V mecenášství se Albert Sassoon už také lišil od svého otce. Financoval daleko víc sekulární
a nežidovské instituce, ale nezanedbával ani své souvěrce. Částky, které na rozličné účely
věnoval dle odhadů v souhrnu dosáhly už v roce 1873 280 000 liber. Financoval projekty
v různých místech Indie, kromě Bombaje i v Kalkatě, Madrásu a Púně.196
Nejdřív se Albert postaral o úplné dokončení institucí započatých jeho otcem: nemocnice a
synagogy v Púně a Sassoon Mechanics´ Institute, kterému také věnoval velké venkovní
hodiny. Celý život udržoval otcem založené fondy, např. David Sassoon Benevolent
Institution, z kterého se ve škole Davida Sassoona vzdělávaly stovky dětí.197

191

Město mělo být nazváno Port Cunning, podle guvernéra sira Cunninga.
ROTH, 1941, s. 76-77.
193
JACKSON, 1968, s. 91; RAY, 1995, s. 485; ROTH, 1941, s. 79.
194
ROTH, 1941, s. 78.
195
JACKSON, 1968, s. 45; ROTH, 1941, s. 79.
196
ROTH, 1941, s. 88-89.
197
JACKSON, 1968, s. 45; Jewish Encyclopedia, XVIII., s. 66. Založení školy viz 5.5, s. 36-37.
192

49

Nejvýznamnější západní vzdělávací instituci, již Albert sponzoroval, byla Elphinstone High
School. Škola byla založena v roce 1822 (jako Native Education Society´s School), ale
postupně upadala. Albert přispěl v roce 1872 částkou 150 000 rupií, na její rekonstrukci,
reorganizaci a postavení nové budovy – Sassoon Building – přímo v centru města. Albert
stavbu financoval jako poděkování za uzdravení prince z Walesu, pozdějšího krále Eduarda
VII., z tyfu. Od znovuotevření v roce 1881 jako Public School of Bombay byla instituce
jednou z nejvýznamnějších toho typu v Indii. 198 Albert také poskytoval stipendia na
bombajské University of Art School.199
Jako správný diasporní Žid nezapomínal na svou domovinu. Posílal do Bagdádu pravidelné
dávky a tamní obec se k němu v dobách nouze obracela často o pomoc. Na příklad pomohl
bagdádským Židům, ještě společně s Mosesem Montefiorem200, po ničivém náletu sarančí
v roce 1887, Albert tehdy postiženým daroval 100 liber. V roce 1872 založil v Bagdádu
novou školu Alliance Israélite Universelle za 10 000 franků, za rok částku navýšil na 50 000
franků (tedy 2000 liber).201 Když do Indie dorazil v roce 1866 vyslanec safedských chasidů
Chajim Jaakov Kohen Feinstein, Sassoonové byli ti, kteří mu na postižené epidemií cholery
v Safedu nejvíc přispěli. 202
Albert byl v židovské obci aktivní nejen ekonomicky, v Bombaji vykonával funkci
viceprezidenta Anglo-Jewish Assocation. 203

6.5 PRONIKÁNÍ DO BRITSKÉ SPOLEČNOSTI
Albert Sassoon se, tak jako ostatní Bagdádští Židé, přibližoval Britům ve všech sférách.
Svými činy se snažil si předcházet britské panovníky. Tak na příklad v roce 1870 při
příležitosti návštěvy Indie vévodou z Edinburghu nechal na bombajskou radnici instalovat
velké varhany. Pak když v roce 1875 do Indie zavítal princ z Walesu pozdější král Eduard
VII., Albert městu daroval princovu velkou vojenskou jezdeckou sochu, stála ho 11 000 liber.
198
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Socha byla umístěna před městskou radnici ve Fort a dala oblasti jméno Kala Ghoda, „Černý
kůň“. 204
Pro Albertovu generaci nebylo už tak těžké proniknout i do té nejvyšší evropské společnosti.
Albert sídlil v bohatých vilách Garden Reach v Púně a v Mahabaleshwar Heights nad Púnou,
v letohrádku Sans Souci205 v Bombaji zděděném po otci, v nichž se bavil s tehdejší smetánkou
a politickou elitou – se členy britské královské rodiny a vlády, guvernéry bombajské
prezidencie, párskými magnáty, místními princi... V Sans Souci hostil prince z Walesu a
téměř všechny významné osobnosti, které Bombaj navštívily. 206 Na příklad koncem roku
1872 tam uspořádal velkou slavnost na počest místokrále barona Northbrooka a na oslavu
svého jmenování do rytířského stavu, na které se sešlo tisíc čtyři sta hostů z vysoké
společnosti, většina z nich byli Evropané.207 Pří své návštěvě Anglie v roce 1873 byl spolu
s Rothschildy pozván na dvorní ples v Buckinghamském paláci, kde poprvé budoucího
Eduarda VII. potkal.208 Bagdádští Židé začali být Brity vnímáni víc jako Evropané a běloši
než jako tmaví orientální domorodci. Albertova generace Bagdádských Židů, tedy druhá od
příchodu do Bombaje, ale z části ještě narozená v Bagdádu, také sama sebe postupně stále
více evropeizovala. To se přirozeně ještě urychlilo po emigraci do Velké Británie.209 Zatímco
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ROTH, 1941, s. 87. Socha v současnosti stojí v bývalých Victoria Gardens u bývalého Victoria and Albert
Museum – viz pozn. č. 141. Viz příl. III.7, VI.8.1.
ROTH, 1941, s. 87, také zmiňuje, že na podstavci sochy nechal Albert zobrazit scénu vítání prince v přístavu a
na ní v davu stojícího svého syna Edwarda a jednoho člena rodu Gubbay pracujícího ve firmě. Roth zde však
omylem popisuje podstavec jiné sochy, zhotovené Sassoonem Davidem – viz pozn. č. 263. Teoreticky je také
možné, že byly kovové reliéfy přendány z jednoho podstavce na druhý, ale myslím, že spíše ne.
205
V Sans Souci nyní sídlí nemocnice Masina Hospital. Samotnou budovu letohrádku využívá vedení a personál
nemocnice, budovy pro pacienty byly přistaveny kolem na původní zahradě Sassoonů. Masina je jméno
průkopnické parské lékařky, jíž Sassoonové své sídlo v roce 1902 darovali, aby v něm mohla zřídit vlastní
nemocnici. Interiér letohrádku byl trochu přestavěn, dodnes se však dochovalo první poschodí, kamenné
schodiště u vstupu a dubové schodiště na straně budovy s vyřezaným erbem rodu. Také příjezdová cesta s alejí
vedoucí skrz bránu s budkou pro hlídače zůstala. Viz příl. III.6, VI.10.
Osobní návštěva a sdělení ředitelky nemocnice, 23.1.2010; JACOB, 2000, s. 18.
206
JACKSON, 1968, s. 46, 53, 56.
207
WEINSTEIN, 2002, s. 241.
208
JACKSON, 1968, s. 54-55 Jejich přátelství se prohloubilo po té, co se Albert odstěhoval do Anglie.
209
Tam se Albert usadil v honosném sídle v Kensington Gore v Londýně. Albert, Reuben a Arthur se v Anglii
všichni pohybovali ve vysokých kruzích kulturní i mocenské elity, přátelili se s aristokraty, bankéři, obchodními
magnáty – s Rothschildy, anglo-indickými obchodníky, britskou královskou rodinou atd. V Kensington Gore a
Brightonu hostili státní návštěvy – sultána Zanzibaru, Sarah Bernhardt, perského šáha Náseroddína. Reuben a
Arthur se družili na královském dvoře, i s králem Eduardem VII. Mezi smetánkou se ze všech nejvíc zabydlel
Arthur, často Eduarda VII. přijímal ve svých sídlech v Londýně, Brightonu a v loveckém zámečku Tulchan
Lodge ve Skotsku. Oženil se v roce 1873 s Louisou Perugia (1854-1943) z významného italského židovského
rodu, jejíž mladší sestra byla provdána za Leopolda de Rothschild (1845-1917). BEN-YAACOB, 1985, s. 290;
BEN-YAACOB, 1989, s. 105; JACKSON, 1968, s. 52, 67, 75, 69, 90; Encyclopaedia Judaica, XVII., s. 490,
XVIII., s. 69; Jewish Encyclopedia, X., s. 501; Universal Jewish Encyclopedia, IX., s. 374; ROTH, 1941, s. 119.
K přímému sňatku Sassoonů s Rothschildy viz pozn. č. 283.
Sassoonové ve filantropii pokračovali i v Evropě, ale už nebyli tak štědří jako v Indii. Na příklad Arthur před
smrtí odkázal po 2000 librách London Hospital, Metropolitan Hospital a The Home and Hospital for Jewish
Incurables. WEINSTEIN, 2002, s. 242 (dle The Jewish Chronicle, 19. 4. 1912, s. 18).
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v Indii Sassoonové žili ještě po „židovsko-bagdádsku“, v Anglii přijímali západní kulturu a
způsob života. Opouštěli své tradice, jazyk a někteří i judaismus.
Další velmi podstatný „posun“ pro tuto generaci Bagdádských Židů nastal, když jím byl
umožněn přístup do britských zákonodárných orgánů. Albert Sassoon byl po dobu čtyř let – v
letech 1868-1872, až do přestěhování do Londýna – členem Bombay Legislative Council, a
současně poradcem guvernéra bombajské prezidencie pro vzdělání a výstavbu.210
Navíc, dle evropského zvyku, Albert Sassoon za své zásluhy o rozvoj města Bombaj a
mecenášskou činnost získával čestné tituly. Nasbíral jich mnoho: Nejdříve mu v roce 1867
guvernér Bombaje sir Bartle Frere předal Řád hvězdy Indie (Order of the Star of India). O
čtyři roky později ho perský šáh Náseroddín jmenoval členem perského Řádu lva a slunce
(Order of the Lion and the Sun). Vrcholem bylo v roce 1872 Albertovo jmenování do
rytířského stavu jako Knight Companion of the Order of the Star of India za činnost svou i
svého otce. Albert byl tak první bombajský Žid, který mohl používat titul „sir“. Následovalo
čestné občanství města Londýn v roce 1873. Albert Sassoon tuto výsadu získal jako první
oficiálně uznaný Žid, jako tak zvaný „příslušník hebrejského vyznání“, vůbec a jako druhý
„Ind“ po Pársovi, Džamšéddžím Džídžíbháím. Nakonec ho roku 1880 královna Viktorie
jmenovala prvním baronetem of Kensington Gore and Eastern Terrace, bylo to i za pomoc
mařit snahy Ruska o vliv v Persii. 211

6.6 ODKAZ
Albert Sassoon zemřel v Londýně v roce 1896, byl pohřben v honosné hrobce v Brightonu.
Zanechal po sobě osobní jmění ve výši 385 000 liber. 212
Po Albertově smrti se o spravování firmy dělili mladší bratři Reuben, Arthur, Solomon, syn
Edward, a dále i manželé a syni dcer Davida Sassoona: Sason Moše Ezra (manžel dcery
Amam), Selim S. Solomon, S. E. Shellim (Šelim ben Jechezkel Šelim, manžel dcery Rebeky,
1912-1845). Reuben, Arthur a Edward bydleli v Londýně, ostatní zůstávali v Bombaji.

Tajemnou postavou a možná trochu černou ovcí rodiny zůstává jeden z nejmladších bratrů, Aron. Nezajímal se o
podnikání, neoženil se, téměř všechen svůj majetek nechal v závěti rozdat chudým. BEN-YAACOB, 1985, s.
300; Encyclopaedia Judaica, XVIII., s. 70; Universal Jewish Encyclopedia, IX., s. 374.
210
JACKSON, 1968, s. 52; WEIL, 2002, s. 32. MUSLEAH, 1975, s. 343, tvrdí, že Albert a jeho mladší nevlastní
bratr Solomon byli i členi Indian Legislative Council. Toto tvrzení pokládám spíše za chybu a spletení s Bombay
Legislative Council v případě Alberta a s nominací do Bombay Legislative Assembly v případě Solomona,
protože nikdo jiný údaj neuvádí. Bagdádští Židé v Kalkatě zase pronikli tamních správních orgánů. MUSLEAH,
1975, s. 343; ROLAND, 1998, s. 57.
211
Encyclopaedia Judaica, XVIII., s. 70, i Jewish Encyclopedia, XI., s. 67, uvádí rok 1890. Džídžíbháí občanství
získal v roce 1855. CHAPMAN, 1985, s. 214; JACKSON, 1968, s. 46, 91; ROTH, 1941, s. 89, 105.
212
JACKSON, 1968, s. 108. Za druhé světové války byla hrobky používána jako protiletecký kryt. Universal
Jewish Encyclopedia, IX., s. 374.
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Vedení firmy se tam ujal nejschopnější Solomon, který se navíc oženil s Albertovou vnučkou
Florou. Šlechtický titul připadl jedinému synovi, jenž přežil svého otce, Edwardovi.213
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BEN-YAACOB, 1985, s. 99; ROTH, 1941, s. 91. Solomon a Flora viz kap. 9, Edward viz 9.3.
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7. ELIAS SASSOON
7.1 PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Elias, druhý syn Davida Sassoona z prvního manželství, se narodil v Bagdádu v roce 1820.214
Vzal si za ženu v roce 1840 svou příbuznou Leu bat Moše Mordechaj Gabbaj (Lea Gubbay,
????-1878) z bagdádského židovského rodu Gubbay, který se přistěhoval do Indie ještě před
Sassoony a sídlil, obchodoval a podnikal v Kalkatě.215 Eliasovi se dostalo šesti synů a tří dcer.
Dva synové zemřeli jako děti, ale ostatních Elias v podnikání dobře využil. Byli to: Jacob
(1844-1916), Edward (1853-1924), Meyer (Meir, 1855-1924) a David (1866-1938), a z nich
hlavně první tři. 216
Během své „stáže“ pro firmu svého otce David Sassoon & Sons na Dálném východě ve 40. a
50. letech se Elias ukázal jako velice schopný. Peníze, které si pro sebe vydělal obratem
zhodnocoval dál. Investoval do nákupu půdy, nemovitostí a akcií, jako jeden z prvních
v Šanghaji vůbec, a budoval sklady, které pronajímal. Podnikal i v bankovních službách,
ubytovával dělníky, měl značný podíl v China Steam Navigation Company. 217 Dobře odhadl,
že se z malého sídla otevřeného Evropanům stane důležitý přístav a každá investice se
v budoucnu mnohonásobně vyplatí. Levně nakupoval bahnité močály podél mořského
pobřeží, tedy místa, která se zanedlouho stala nejžádanější a nejdražší ve vznikajícím
velkoměstě.218 Po návratu do Indie Eliase na Dálném východě vystřídali jeho bratři.
V Bombaji Elias dle očekávání pomáhal svému otci.219 Podílel se na založení první indické
kombinované textilní továrny, Oriental Mill, která byla zprovozněna v roce 1858.220 Po smrti
otce v roce 1864 vedení firmy automaticky převzal prvorozený syn Albert. Načež si
druhorozený Elias spolu se svým nejstarším, tehdy třiadvacetiletým, synem Jacobem
214

Viz pozn. č. 47.
Rod Sassoonů byl s rodem Gubbay spojen několikrát. Nevěstu z tohoto rodu si před Eliasem vybral už jeho
dědeček šejch Sason ben Saleh (sňatek s Amam). Další sňatky mezi oběma rody následovaly. Dvě Albertovy
dcery byly provdány za ženichy z rodu Gubbay (a třetí Mozelle za Ezru). Nejstarší dcera Aziza se provdala za
Ezekiela Avrahama Gubbaye a prostřední Rachel za Arona Moshe Gubbaye (Aron Chaj ben Moše Mordechaje
Gabbaj). Jejich děti už nesly toto příjmení. Sňatky obou Racheliných dětí byly opět domluveny do rodiny: syn
David se oženil s svou sestřenicí Hannah Ezra (dcerou sestry své matky Mozelle provdané za E. D. Ezru) a dcera
Mozelle se provdala za Meyera Sassoona, syna Eliase (Meyer byl už pokrevně vlastně taky poloviční Gubbay,
od své matky Ley). BEN-YAACOB, 1985, s. 80, 90, 293 (pozn. 6); ROTH, 1941, s. 169. K Ezrům viz pozn. č.
164, viz také rodokmen v příl. II.
216
BEN-YAACOB, 1985, s. 80; ROTH, 1941, s. 97; JACKSON, 1968, s. xiv-xv. Jewish Encyclopedia, XI., s.
68, jako jediný zdroj uvádí rok narození Jacoba 1848.
217
Akcie za více než 2000 liber. JACKSON, 1968, s. 24, 29; ROLAND, 1999, s. 147.
218
Elias kupoval tyto pozemky za 90 liber za akr, jejich cena však do doby Eliasova vnuka Victora Sassoona
vystoupala na 300 000 liber za akr. JACKSON, 1968, s. 29 K Victoru Sassoonovi viz 8.6.
219
K působení Eliase před rokem 1864 viz kapitola 5.1.
220
MORRIS, 1965, s. 24-25 (i podle Mehta, S. D. The Indian Cotton Textile Industry: An Economic Analysis.
The Textile Association, Bombay, 1953, s. 17). Zakládali ji Pársové a s nimi jeden indický hinduistický
podnikatel a Elias. KUMAR, 1989, s. 581.
215

54

v Bombaji založil o tři roky později, v roce 1867, konkurenční podnik E. D. Sassoon &
Company. Elias pokračoval v podnikatelské politice svého otce a ještě téhož roku poslal
Jacoba expandovat na Dálný východ.221 Firma sledovala stejné obchodní cesty a obchodovala
se stejnými komoditami jako otcovská firma: s opiem, bavlnou, hedvábím, kořením,
nankinem, kovy, čajem, stříbrem, zlatem, kafrem, sušeným ovocem. Dál nakupovali
nemovitosti v Šanghaji a podnikali ve finančnictví. Měli pobočky v dalších otevřených
čínských přístavech, v Anglii, Bagdádu a přístavech Perského zálivu, v Japonsku, i v Saigonu,
Africe a Americe. Firma sídlila v centru Bombaje v Rampart Road. Do 80. let se z E. D.
Sassoon & Company stal velký koncern s kontakty po celém světě.222
Narozdíl od Albertovy firmy se Elias rychle nepřestěhoval do Velké Británie, ale zůstával
v Indii. Protože byli Sassoonové ortodoxní Židé a pak přirozenou zkušeností a chováním
v diaspoře si i Elias, stejně jako jeho otec a bratr Albert, své zaměstnance vybíral mezi
indickými a Bagdádskými Židy. Kamkoliv je poslal, jim samozřejmě zajistil vše potřebné,
materiálně i duchovně dle pravidel halachy. Působil v hongkongské a šanghajské židovské
obci. 223 Elias se také podílel na rozvoji hongkongského přístavu a na založení Bank of Hong
Kong and Shanghai. 224
7.2 MECENÁŠSKÁ ČINNOST
Ač úspěšný a bohatý podnikatel, Elias se už trochu vymykal vzoru židovského mecenáše.
Nerozdával potřebným tak jako jeho příbuzní, i když toho možná jen méně stihl kvůli
předčasnému a nečekanému skonu. Většina jeho majetku přešla na jeho syny, kteří
v mecenášské tradici Sassoonů pokračovali ve větší míře. Nicméně i tak stačil přispět na
různé projekty: nemocnici v Púně založenou jeho otcem225, několik nadací v Palestině. V roce
1868 daroval peníze kalkatské prezidencii na charitativní účely a 10 000 rupií výstavě
v Madrásu v roce 1870. V roce 1872 v Bombaji založil za 100 000 franků židovskou školu a
v roce 1884 postavil synagogu v Nagasaki. 226 Po Eliasovi zůstala dodnes v Bombaji také
jedna důležitá památka. Na přelomu let 1878 a 1879 Elias na památku úmrtí svého malého
syna Josepha (1851-1868) založil pro Bagdádskou komunitu hřbitov ve čtvrti Chinchpokli
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Podle BEN-YAACOB, 1985, s. 81, se tam Jacob vydal už o dva roky dříve.
JACKSON, 1968, s. 48, 51-52; ROTH, 1941, s. 97-98, 100.
223
Podle Jewish Encyclopedia, XI., s. 68, Elias v Hongkongu postavil synagogu, ale jde zde spíše o záměnu
s jeho synem Jacobem – viz pozn. č. 239.
224
BEN-YAACOB, 1985, s. 80; ROTH, 1941, s. 98.
225
Jewish Encyclopedia, XI., s. 68, uvádí, že se tam také podílel na založení Maternity Hospital.
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BEN-YAACOB, 1985, s. 81, 405.
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v severní části města. Hřbitov stále slouží svému účelu a ukrývá hroby i mnoha členů rodiny
Sassoonů.227

7.3 ODKAZ
Elias náhle onemocněl během obchodní cesty na Cejlon. Zemřel ve městě Gal v roce 1880,
bylo mu padesát devět let. Tělo synové převezli a pohřbili v Bombaji. 228
Firmu převzal nejstarší syn Jacob.
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BEN-YAACOB, 1985, s. 81; JACOB, 2000, s. 34. Hřbitov se v současné době nachází u vlakové zastávky
Chinchpokli, hned vedle železničních kolejí, z druhé ho obklopuje řada slumovitých obydlí a silnice. Viz příl.
III.7, VI.5.
228
BEN-YAACOB, 1985, s. 82; JACKSON, 1968, s. 63. Náhrobek viz příl. VI.5.5.
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8. JACOB SASSOON
8.1 OBCHOD
Jacob Sassoon se narodil v Bombaji Eliasu Sassoonovi jako prvorozený syn v roce 1844.229
Pod otcových vedením se mnoho naučil. Stejně jako Elias, byl i Jacob obdařen geniálním
podnikatelským duchem a byl rozhodně nejschopnější ve třetí generaci Sassoonů. Podědil
firmu E. D. Sassoon & Company a postupně z ní vytvořil obrovský koncern.
V roce 1880, ještě před smrtí otce, se Jacob vrátil z Číny do Bombaje a oženil se s Rachel
Isaacs (Rachel bat Šimon ben Rafael Chajim Jicchak, 1857-1911), dcerou kalkatského
obchodníka Šimona Izáka. Neměli žádného potomka. Jediné dítě, syn Jehuda Elijahu, zemřelo
krátce po narození. 230
Do firmy se zapojili všichni schopní bratři: Edward, Meyer a David a firma rychle
expandovala v prostoru i svých aktivitách. Zakládali pobočky a obchodovali, kde to šlo,
navazovali nové kontakty v Indii, na Blízkém a Dálném východě, v Rangúnu. V Anglii měli
pobočky v Londýně a Manchesteru. V pobočkách v Bombaji, Šanghaji a Velké Británii se
bratři různě střídali. Ve své oblíbené Šanghaji spolupracovali s osvědčeným Silasem Aronem
Hardoonem, původně zaměstnancem otcovské firmy. 231
K zavedeným obchodním artiklům Jacob přidal ještě další. Do Číny začali vyvážet obilí,
lněné semínko a bavlněnou přízi. Z Perského zálivu do Velké Británie vozili sušené ovoce a
klovatinu. Na začátku 20. století E. D. Sassoon & Company do Číny prodávali textil, bavlnu,
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Viz pozn. č. 216.
BEN-YAACOB, 1985, s. 83-84, 89. Náhrobek Rachel viz příl. VI.5.3.2.
231
ROTH, 1941, s. 99-100. Silas Hardoon (1851-1931) byl nejdříve zaměstnán jako manažer Sassoonů, ale
zanedlouho se osamostatnil a založil vlastní Hardoon Company. Obchodoval s opiem, půdou a nemovitostmi.
V nakupování půdy ho povzbudil právě Jacob Sassoon. Stal se nejbohatším člověkem v Šanghaji a říkalo se o
něm, že je nejbohatším „na východ od Suezu“ (ROLAND, 1999, s. 149, dle „The Passing of Shanghai´s Largest
Land-Owner“, In: China Weekly Review, 27. 6. 1931, s. 126). Působil i v místní správě. Když zemřel, zanechal po
sobě jmění ve výši asi 150 milionů jűanů, 1200 jím postavených budov a pozemky (o rozloze asi 27,5 ha) v centru
města. Hardoon byl také pozoruhodný svým soukromým životem. Velmi úspěšně pronikl do čínského prostředí a
mezi čínskou elitu. Oženil se s poloviční Číňankou nízkého původu (její otec byl zřejmě francouzský Žid) a za
svého rádce si zvolil buddhistického mnicha. Studoval buddhismus, zajímal se o čínskou kulturu a obé velmi
aktivně podporoval. Inicioval a financoval mnoho velmi významných kulturních a charitativních počinů.
SEHNALOVÁ, 2008, s. 23; www.chinajewish.org. Více viz BETTA, Chiara, „Silas Aaron Hardoon and CrossCultural Adaptation in Shanghai“, In: GOLDSTEIN, 1999, s. 216-229.
Společně se Sassoony začínal v oblasti bankovnictví i sir Elly Silas Kadoorie (1867-1944), syn bagdadského
filantropa. Na konci 19. století usadil svou rodinu v Šanghaji a Hongkongu a věnoval se podnikání. Zabýval se
výrobou kaučuku, obchodem s nemovitostmi a akciemi. Sponzoroval a aktivně podporoval rozličné instituce a
dobročinné projekty. Synové lord Lawrence (1899-1993) a Horace (1902-1995) v těchto činnostech pokračovali a
byli v Hongkongu velmi vlivní, založili tam i první textilní továrnu (stalo se tak až po Druhé světové válce). V té
době byli bratři ve městě velmi vlivní. Rod Kadoorie v Hongkongu dodnes žije a i nadále se podílí na charitativní
činnosti. LEVENTHAL, 1999, s. 173-177; SEHNALOVÁ, 2008, s. 23-24; Encyclopedia Judaica, XI., s. 701.
Více k obci v Hongkongu viz pozn. č. 239.
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pšenici, olejnatá semena, Muntzův kov, cukr z Jakarty. Firma dál investovala do veřejných
služeb v Šanghaji a Hongkongu – tramvaje, pojištění, pivovary. 232

8.2 PRŮMYSL A FINANČNICTVÍ
Jacob Sassoon následoval další podnikatele i v investování do průmyslu. Jako mnozí jiní se
rozhodl pro zakládání výnosných textilek, až ostatní firmy nakonec daleko předběhl. E. D.
Sassoon & Company byla v textilním průmyslu úspěšnější také než otcovská David Sassoon
& Sons, stala se jedním z největších zpracovatelů bavlny v Indii. 233
První textilní továrnu Jacob Sassoon koupil v roce 1880 a pojmenoval ji Alexandra Mill podle
Princezny z Walesu, manželky budoucího Eduarda VII. Po počátečním úspěchu založil
zanedlouho další podnik, E. D. Sassoon Mill. Následovala vlastní barvírna E. D. Sassoon Dye
Works, první v Indii a později nejvýkonnější ze všech textilních barvíren v zemi, a Jacob
Sassoon Mill, největší textilka v Indii se 100 000 vřeteny a 2000 tkalcovskými stavy. 234 Další
továrnu nazval po své ženě, Rachel Sassoon Mill. Později byly podniky sloučeny do jednoho
koncernu s kapitálem 25 milionů rupií, který až do poloviny 20. století největší svému typu
v Bombaji, disponující skoro 6500 stavy. Bratři Edward a Meyer si dál založili nezávislé
Edward Sassoon Mill a Meyer Sassoon Mill. V době svého vrcholu, v roce 1916, textilní
továrny firmy zaměstnávaly 15 000 dělníků. Tím se Jacob a jeho bratři stali největším
samostatným zaměstnavatelem dělníků v Bombaji a jejím okolí. Jen menšina dělníků byli
Židé. Textilní továrny Jacoba Sassoona hrály významnou roli v rozvoji průmyslu celé západní
Indie. Přelomovým počinem usnadňujícím výrobu a zlevňujícím produkt bylo zavedení
zpracování bavlny od začátku do konce, to je od surového materiálu přes spřádaní, barvení,
tkaní až po hotový zabalený výrobek.235
I při obrovském zisku z textilního průmyslu, byli Sassoonové stále spíše obchodníci než
průmyslníci. Dokázali přestát i krizi po zvýšení daní v roce 1891, kdy několik textilních
továren zkrachovalo.236
Jacob se, stejně jako už jeho otec, zapojil i do finančnictví. Yonekawa ukazuje na příkladu
Jacoba Sassoona vliv průmyslníků v bankovní sféře. Většina ředitelů Bank of Bombay, mezi
nimi i Jacob, byli současně továrníci. Protože Jacob sám potřeboval institucionální finanční
zajištění, tak vymyslel a v roce 1909 inicioval vznik devizové banky Eastern Bank Limited.
232

JACKSON, 1968, s. 108-109, 137.
SAMRA, 2009, s. 355.
234
ROTH, 1941, s. 101; Encyclopaedia Judaica, XVIII., s. 70. Viz pozn. č. 181.
235
JACKSON, 1968, s. 65; ROLAND, 1999, s. 144; ROTH, 1941, s. 101; Encyclopaedia Judaica, XVIII., s. 70.
236
ROLAND, 1999, s. 144.
233

58

Jacob se stal jejím ředitelem. Banka měla ředitelství v Londýně a Bombaji a operovala hlavně
na Blízkém východě, v jižní a východní Asii. 237
8.3 MECENÁŠSKÁ ČINNOST
V Bombaji Jacob Sassoon vystupoval jako přirozený vůdce tamní židovské obce. Byl velmi
ortodoxní, kanceláře firmy zavíraly na šabat a svátky.238
Jacob Sassoon během života díky jmění poděděném po otci a pak především vlastní
podnikavosti nahromadil veliký majetek, z kterého mohl mnohým rozdávat. Financoval
několik židovských obcí, ale velkou měrou přispíval i na různé sekulární instituce. Společně
se svým dědem Davidem a strýcem Albertem byl Jacob největší mecenáš v rodině.
Vysíláním zaměstnanců Jacob velmi přispěl k rozrůstání židovských obcí v Hongkongu a
Šanghaji. Zřizoval pro svou rodinu a zaměstnance náboženské instituce kdekoliv firma měla
pobočku, v níž potřebovala víc lidí. Postavil významné synagogy v Hongkongu a Šanghaji.239
Jeho štědrost se samozřejmě nejvíc projevila v Bombaji. V roce 1884 ve čtvrti Fort postavil
spolu s bratry druhou Bagdádskou synagogu, nazvali ji po otci Knesset Elijahu, stála 150 000
rupií. 240 V roce 1910 zvětšil a opravil první bombajskou Bagdádskou synagogu postavenou
dědečkem, Magen David. 241
Jako snad všichni židovští mecenáši, si Jacob uvědomoval, jak je důležité vzdělání a proto
stavěl a financoval školy. Pro bombajsko-Bagdádskou židovskou obec to byla v roce 1903 Sir
Jacob Sassoon High School v areálu synagogy Magen David. Jacob vlastně přestavěl a
modernizoval školu postavenou Davidem Sassoonem, vyčlenil na to 150 000 rupií.242
Současně založil fond na financování provozu školy. Vyučovacím jazykem byla angličtina,
ale žáci se učili i hebrejštinu. Škola zpočátku sloužila pro chudé židovské děti, avšak později
byla určena pro vychování budoucích zaměstnanců firmy E. D. Sassoon & Company. I přes
rivalitu mezi oběma sassoonovskými podniky, škola svým způsobem sloužila jako návazná
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instituce na nižší stupeň v David Sassoon School. Škola postupem času přijímala čím dál více
žáků z Bene Israel. Podle Ben-Yaacoba Jacob založil i školu Talmud Tóra vyhrazenou
skupině Bene Israel. 243 Hned za severní zdí areálu synagogy Magen David se nachází budovy,
v nichž jednou údajně snídal Jakob Sassoon s královnou Viktorií, v současné době si je
zabrala policie.244
V současné době činnost fondů Sir Jacob Sassoon Trust, Sir Jacob Sassoon High School Trust
a E. E. E. Sassoon High School Trust245 řídí Solomon Sopher, předseda bombajské židovské
obce. Tyto fondy zajišťují vzdělání, lékařskou péči, jídlo a finance potřebným uvnitř obce.246
Jacob dál dával peníze na všechno možné dle potřeby: podporoval vdovy a sirotky, rozdával
macesy a maso o Pesach a Sukot a dary chudým o Purim a Jom kippur, založil speciální
nadaci pro žebráky židovské obce, za 65 000 rupií rozšířil synagogu Magen David, za 10 000
rupií opravil Ohel David a věnoval 30 000 rupií na hřbitov v Púně, za 30 000 rupií přikoupil
půdu na rozšíření hřbitova v Bombaji. Zařídil lékárnu pro bombajské Židy za 125 000 rupií,
Lady Rachel Sassoon Free Jewish Dispensary. Staral se o příchozí učence a vyslance
z Bagdádu a Svaté země.247
Ne méně se angažoval i na Blízkém východě. Nechal opravit Ezdrášovu hrobku ve vesnici AlUzajr nedaleko Basry 1859 za 100 rupií. Vyčlenil částku 175 000 rupií na zřízení dobročinné
organizace pomáhající Židům na Blízkém východě, organizace měla 1000 členů, z nich 600
v Bombaji. V Palestině založil tři ješivy. Postaral se o několik set židovských uprchlíků
z arabských zemí. Posílal peníze i ruským Židům. 248
Vně židovské obce Jacob financoval a podnítil založení také několika vzdělávacích institucí:
Central Nursing Association (daroval částku 100 000 rupií), Central College of Science
v Bombaji (1 000 000 rupií, tedy 66 666 liber), Institute of Science (ve spolupráci
s muslimským podnikatelem Karímbháím Ebráhímem – Currimbhoyem Ebrahimem), Royal
Institute of Science (Jacob Sassoon byl největší dárce).249 V areálu nemocnice Sassoon
Hospital založené Davidem Sassoonem v Púně Jacob vybudoval za 2 000 000 rupií European
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General Hospital speciálně zařízenou pro židovské pacienty, tedy splňující všechna
halachická nařízení. 250 Jacob dál pamatoval na instituce založené Davidem a Albertem
Sassoonem: Sassoon Hospital a Sassoon Infirmary and Leper Asylum v Púně (nemocnici
věnoval 200 000 rupií a zajistil košer stravu pro židovské pacienty), Sassoon Reformatory and
Industrial Institution for Juvenile Offenders, Sassoon Mechanics´ Institute, Elphinstone High
School v Bombaji a Sailors´ Homes v Hongkongu. Přispíval do charitativního fondu Lady
Lamington, manželky guvernéra bombajské prezidencie lorda Lamingtona.251
8.4 POSTAVENÍ V BRITSKÉ SPOLEČNOSTI
Jacob byl už, coby třetí generace bombajských Bagdádských Židů, Evropany přijímán jako
rovnocenný. Tak jako před ním Albert, se Jacob družil s nejvyšší anglickou smetánkou a
stavěl památníky britským panovníkům. Na příklad je beze sporu zajímavé, že Jacob Sassoon
byl jeden z největších přispěvatelů (a největší soukromý dárce vůbec) na v současné době
nejslavnější památku Bombaje, tak zvanou Bránu Indie (Gateway of India), Jacob daroval
20 000 liber. Brána byla postavena v roce 1924 na východním bombajském pobřeží Apollo
Bunder na památku návštěvy krále Jiřího V. a jeho chotě Marie v roce 1911.252 Jacob bydlel v
několika luxusních sídlech téměř neodlišitelných od evropských: Braganza Hall v Bombaji,
Ashley House v Púně, Glen Ogle v Mahábaléšvaru. Ale jako jeden z mála v rodině se
nepřestěhoval do Anglie, podle Ben-Yaacoba to bylo kvůli předčasné smrti jeho ženy. 253
Stejně jako Albert, i Jacob došel za svého života uznání. Za své zásluhy o rozvoj indické
ekonomiky a nesmírnou mecenášskou činnost byl Jacob v roce 1909 při příležitosti
padesátiletého výročí převedení vlády nad Indií pod britskou korunu povýšen do šlechtického
stavu a jmenován prvním baronetem jako sir Jacob Elias Sassoon of the City of Bombay.
Šlechtický titul získal jako druhý z rodiny, první byl o dvacet devět let dříve Albert. Protože
Jacobův syn zemřel, titul po Jacobově smrti v roce 1916 podědil druhorozený bratr Edward a
po něm pak v roce 1924 Edwardův syn Victor Ellice (1881, Neapol - 1961, Nassau).254
V současné době se v Bombaji po Jacobovi jmenuje náměstí s kruhovým objezdem, Jacob
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8.5 ODKAZ
Jacob Sassoon zemřel v Bombaji v roce 1916.256 Poté podnik E. D. Sassoon & Company také
připadl na Edwarda. Edward a další bratři bydleli v Anglii už od konce 19. století, proto tam
ještě téhož roku přesunuli i sídlo firmy. Udělali to celkem až o čtyřicet let později než David
Sassoon & Sons. V roce 1920 se firma změnila ve společnost s ručením omezeným a pět
společností pod ní patřící se spojilo v jednu korporaci E. D. Sassoon United Mills. 257
Edward zemřel na konci roku 1924. Zůstal po něm ve Velké Británii majetek v hodnotě 488
000 liber, ale i značné jmění v Číně a Indii, pozůstalost zdědil hlavně syn Victor. Bratr Meyer
zemřel po Edwardovi ještě téhož roku, dědictví v ceně 28 000 000 dolarů v Hongkongu
připadlo z většiny vdově Mozelle. 258

8.6 VICTOR SASSOON, SASSOON DAVID A VYMŘENÍ ELIASOVY LINIE
Podnikatelsky nejúspěšnější v celé další generaci Sassoonů byl Edwardův syn Victor.
Vystudoval v Anglii a za První světové války sloužil v britském námořním letectvu. V 1.
polovině 20. století vystupoval jako vůdce indických a šanghajských Židů, pobýval střídavě
v Bombaji a Šanghaji. Využil nashromážděného rodinného majetku ke skupování půdy a
budování skladů, domů a bytů v několika městech současně. V určité době vlastnil v Šanghaji
odhadem 1900 budov! Obchodoval také se surovinami a nesl velký podíl na rozvoji indického
průmyslu. V letech 1921-1922 a 1926-1929 zasedal v Indian Legislative Assembly jako
představitel Bombay Millowners´ Association. V roce 1931 přenesl bombajské ředitelství
firmy do Šanghaje. 259 Jako zajímavost ještě uveďme, že ve 30. letech 20. století byla E. D.
Sassoon & Company největším producentem textilu v celé Indii. Pracovalo pro ni jedenáct
textilních továren a zaměstnávala celkem 25 000 dělníků!260 Ve 40. letech 20. století byl
Victor už jediný v rodině, kdo se široce věnoval podnikání.
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Nejvýznamnější člen rodiny, který v Bombaji ve 20. století trvale bydlel, byl Sassoon Jacob
David (Sason ben Jaakov Chaj David, 1849-1926).261 K Sassoonům se sice přiženil, ale
v daném období byl spolu s Victorem v Asii nejschopnější z rodu, v podnikání i v občanském
životě. Nejdříve pracoval jako zaměstnanec firmy, působil v Indii a Číně, do rodiny se zapojil
v roce 1876 sňatkem s Eliasovou dcerou Hannah (1857-1921).262 Roku 1885 začal podnikat
na vlastní pěst v textilním průmyslu. V Bombaji zastával mnoho veřejných funkcí. 263
Edward měl sice čtyři dospělé syny, ale od nich jen tři vnuky. Viktor se oženil až ve svých
sedmdesáti osmi letech, dva roky před smrtí, a zemřel bez potomků.264 Žádné potomky neměli
ani jeho bratr Hector William (1889-1923), jeho strýcové Jacob Sassoon a David (Elias)
Sassoon, ani jediný syn Meyera Sassoona, Reginald Ellice (1893-1933). Tím Eliasova větev
Sassoonů vymírá.265
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9. SOLOMON A FLORA SASSOON
9.1 PŮSOBENÍ SOLOMONA
Solomona porodila Davidu Sassoonovi jeho druhá žena Flora (Farha) jako jedno z dvojčat,
které přišly na svět jako její čtvrté a páté dítě, a jako osmé a deváté dítě Davida Sassoona,
v roce 1841. Solomon se údajně narodil první, před bratrem Aronem. Jako již několikátý
v rodině se Solomon oženil se svou příbuznou. Solomonova manželka se také jmenovala
Flora (Farha bat Jechezkel ben Ješua Jechezkel Avraham Gabbaj) a byla to vnučka
Solomonova nejstaršího nevlastního bratra Alberta, takže vlastně pravnučka Davida Sassoona.
Albertova dcera Aziza (Azíza) se provdala za Ezekiela z bagdádského židovského rodu
Gubbay a porodila dceru Floru.266 Solomon a Flora se vzali v Bombaji v roce 1876. Narodil
se jim jeden syn, David v roce 1880, a dvě dcery.267
Solomon dostal klasické ortodoxní vzdělání. V mládí byl Solomon jako před ním jeho bratři
vyslán otcem na Dálný východ do osvědčené Šanghaje. Podle Ben-Yaacoba mu v té době
bylo akorát šestnáct let, což by odpovídalo roku 1857. Solomon spravoval pobočky firmy
David Sassoon & Sons v Šanghaji, Hongkongu a Japonsku. Svůj výdělek využil a nakupoval
nemovitosti v Šanghaji a Hongkongu, kde působil nejvíce a strávil nejvíc času. Vystupoval
jako vůdce tamních židovských obcí a zasloužil se o jejich rozkvět. V roce 1866 se na chvíli
ocitl v Bombaji, za nedlouho na to se po otcově smrti vypravil do Velké Británie na inspekci
pobočky v Londýně a obhlédnout si mechanické textilní stroje nově zavedené do výroby
v manchesterských textilkách. V Bombaji firma sídlila ve Forbes Street.268
Z Dálného východu se do Bombaje vrátil v roce 1875. Poté, co v roce 1876 Albert přenesl
hlavní sídlo firmy do Londýna, se z bombajské bývalé centrály firmy stala jen pobočka a
Solomon se ujal jejího vedení, coby po Albertovi druhý nejschopnější ve firmě. Za Solomona
prožívala David Sassoon & Sons nejstabilnější období. Obchodovala na obrovském území, od
Evropy a Afriky po východní a jihovýchodní Asii, s mnoha komoditami, především
s textilem. Druhým zdrojem příjmů byl textilní průmysl. Solomon řídil pod rodinnou firmou
několik podniků: Sassoon Spinning and Weaving Company, Sassoon and Alliance Silk
Company, Port Cunning and Land Improvement Company, Oriental Life Insurance Company
a další. Podniky byly postupně převáděny na akciové společnosti.269
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Solomon už neměl problémy s tím, že by byl vyloučen jako „domorodec“ z veřejného života a
funkcí. Naopak se stal známou osobností bombajského veřejného života, postavil si velké
sídlo Il Palazzo. Narozdíl od svého otce, který byl odmítnut, se Solomon stejně jako bratr
Albert stal členem Bombay Chamber of Commerce a navíc byl vybrán do jejího výboru.
Stejně jako jeho synovec Jacob Sassoon se stal dokonce ředitelem Bank of Bombay, dál
jedním z Bombay Port Trustees. Solomon byl také dvakrát nominován na mimořádného člena
Bombay Legislative Assembly. V roce 1892 byl se svým příbuzným Sassoonem Jacobem
Davidem členem výkonného výboru Millowners´ Association. 270
Solomon pokračoval v ortodoxní židovské bagdádské tradici předané od otce, rozhodně nejvíc
ze všech svých bratrů, kteří se často v britském prostředí v Indii i Velké Británii postupně
sekularizovali. Čím později se kdo narodil, tím byla větší pravděpodobnost, že židovství
začne opouštět. Zděděnou tradici Solomon předal i svým potomkům, z nichž povstalo několik
důležitých učenců a rabínů. 271 Solomon sám byl velký znalec hebrejštiny, Tóry a Talmudu a
aktivní člen Bagdádské židovské obce a viceprezident místní pobočky organizace AngloJewish Association V roce 1878 žádal bombajskou vládu, aby uvolňovala o šabatu Židy ze
zaměstnání. Ve své palácové rezidenci Nepean Lodge postavené v maurském stylu na
Malabar Hill samozřejmě pamatoval i na soukromou synagogu. Na horké předmonzunové
období se Solomon přesouval do vily Rose Bank v Púně. 272 Ben-Yaacob velmi zdůrazňuje
Solomonovu filantropii. Uvádí, že Solomon přispíval na dobročinné účely v Indii, Bagdádu,
Palestině a jinde, postavil synagogu v Hongkongu a staral se o vyslance z Palestiny. 273
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předmětů. Položky mají uvedené místo původu či místo, kde je David sehnal, a pokud možno i dataci. Katalog je
velmi kvalitní (jeden z nejlepších svého druhu na světě) a hojně využíván dodnes. SASSOON, 1932. Universal
Jewish Encyclopedia, IX., s. 373. Více k dílu viz: RABINOWICZ, 1966-1967, passim.
Davidův syn Solomon (pojmenovaný po svém dědečkovi, žil v letech 1915-1985), známý jako S. D. Sassoon, se
stal rabínem. Žil v Anglii a Izraeli. Byl dvakrát (v letech 1953 a 1964) navržen na vrchního rabína státu Izrael,
funkci však odmítl. Stejně tak je rabín i jeho syn David. Encyclopaedia Judaica, XVIII., s. 70; DVD.
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JACKSON, 1968, s. 64; ROTH, 1941, s. 91; WEINSTEIN, 2002, s. 244; Jewish Encyclopedia, XI., s. 68.
273
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Solomon zemřel ve věku padesáti tří let v roce 1894 v Bombaji, byl tam také pochován.274
Zanechal za sebou vdovu Floru a malé děti. Syn David firmu ještě nemohl převzít, nenašel se
ani žádný ochotný a schopný Solomonův bratr, který by chtěl dlít v Bombaji, všichni už byli
v Anglii. Tak podnik spadl do klína Floře.

9.2 PŮSOBENÍ FLORY
Solomonova manželka Flora si se svým mužem ve vzdělanosti nezadala a coby žena byla ve
své době výjimečná. Od mládí uměla anglicky, maráthsky, francouzsky, německy, arabsky a
hebrejsky. Stejně jako Solomon, byla Flora velmi ortodoxní a znalá halachických spisů.
Stýkala se a vedla debaty s významnými židovskými vzdělanci. 275
Po svém manželovi v roce 1894 podědila vedení indické centrály firmu David Sassoon &
Sons, sama a úspěšně ji řídila sedm let. Udržela ji i v nepříznivém období konce 90. let, jež
některé ostatní podniky neustály. V 2. polovině 90. let stíhaly Bombaj různé pohromy, které
měly za následek drastické snížení pracovní síly a zastavení obchodu: 1896 – hladomor
způsobeným slabým monzunem; 1896-1897 – dýmějový mor v Bombaji, pak cholera276; 1898
– nepokoje muslimských dělníků; 1899 – krize propadem ceny stříbra a dalšími faktory,
mnoho textilních továren zůstalo téměř nečinných; pokles ceny bavlny ke konci 90. let. Na
přelomu roku 1895 a 1896 přijel Floru na pár měsíců povzbudit její švagr Frederick, který od
počátku 70. let pracoval v Hongkongu. I když v tu dobu oficiálně převzal vedení bombajské
pobočky, fakticky ji spravovala i nadále Flora.277
Flora se aktivně zúčastnila boje proti epidemii dýmějového moru. Byla členkou Plague
Committee. Blízce se přátelila s ruským židovským lékařem Waldemarem Mordechajem
Haffkine (1860-1930), vynálezcem první účinné vakcíny proti choleře a pak i proti moru.278
s ostatními Sassoony asi celkem právem. Zemřel poměrně mladý, takže stihl méně. Ben-Yaacobův údaj o
postavení synagogy v Hongkongu je s nejvyšší pravděpodobností opět chybný (viz pozn. č. 223, 239).
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IX., s. 375.
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se v Oděse a studoval v Paříži u Louise Pasteura. V roce 1892 vynalezl očkování proti choleře, v následujícím
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Ve snaze snížit strach domorodců z očkování si Flora příkladně jako první nechala naočkovat
Haffkinovu vakcínu proti choleře. Haffkinovi pomáhal i Sassoon J. David. 279
Bombaj a průmysl se vzpamatovaly na počátku 20. století. Ani optimistické vyhlídky však
zde neudržely osamocenou Floru. Nakonec se ve svých dvaačtyřiceti letech, v roce 1901,
odebrala za svými příbuznými v Londýně. 280 Často se uvádí, že v Bombaji byla na její
památku pojmenována Flora Fountain v centru města ve čtvrti Fort, na současném náměstí
Hutatma Chowk, nejspíš jde však o omyl. 281

9.3 ODCHOD FIRMY DO LONDÝNA, ROZPAD RODU
Odjezdem Flory do Velké Británie skončilo slavné bombajské období firmy David Sassoon &
Sons. Druhá generace bombajských Sassoonů měla málo potomků a málo schopných, z nichž
skoro nikdo nechtěl žít v Indii, všichni se snažili přesídlit do Anglie, případně Hongkongu či
Šanghaje. I když se náhrada za Floru pro bombajskou pobočku našla, Sassoonové se už
definitivně rozhodli žít v Evropě a stát se Evropany. Floru v Bombaji vystřídal Charles
Moses, syn Meir Sasona Moše Ezry a Amam Sassoon, druhé dcery z prvního manželství
Davida Sassoona.282
Na konci roku 1901 byla firma David Sassoon & Company převedena na akciovou společnost
(s kapitálem 500 000 liber). Vedoucí pozice si zachoval rod Sassoonů. Funkci předsedy
obsadil jediný syn Alberta Edward283, ředitelé byli bratři Reuben, Arthur a Frederick. Akciový
podíl měl i David Gubbay, jediný syn Albertovy dcery Rachel. 284

centrum na světě pro výzkum moru. Haffkine opustil Indii v roce 1915, v Evropě pak usiloval o založení
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Rodina však postupně ztrácela ve společnosti vliv. Mohla za to nízká porodnost a ztráta zájmu
těch mála potomků. Albertův prvorozený syn Edward měl sice syna Philipa, ale ten
nepodnikal a potomky nezanechal, jeho druhý syn Joseph zemřel v jedenácti letech. Reuben
měl jediného syna Davida, taktéž bez zájmu a bezdětného. Děti neměl ani Arthur a Aron se už
ani neoženil. Frederickův jediný syn Ronald zemřel mladý. Z osmi synů Davida Sassoona tak
jen dva úspěšně pokračovali v rodu, Sassoon a Solomon. Oba si udrželi ortodoxní judaismus a
byli nejaktivnější v židovské obci, i proto byli zřejmě plodnější než ostatní. Jejich potomci se
však firmě už moc nevěnovali. 285 Celkem se David Sassoon v mužské linii dočkal čtrnácti
vnuků (z nich se dva nedožili dospělosti a dva zemřeli mladí, aniž by se stačili oženit) a
čtrnácti pravnuků, z nich osmi právě od Sassoona.286
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Viz pozn. č. 75, 271.
Viz rodokmen v příloze II.
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10. ZÁVĚR
Bagdádští Židé, a mezi nimi nejdůležitější rod Sassoonů, bez pochyby významně přispěli
k rozvoji indického obchodu, finančnictví, průmyslu i kultury a navazování kontaktů se
Západem v době britské správy v 19. a na počátku 20. století. Činnost rodiny Sassoonů je
velmi viditelná i v současné Bombaji, tedy téměř dvě stě let po jejím příchodu.
Ač uprchlíci, přišli ve správný čas na správné místo. Evropská koloniální sídla na počátku
svého rozvoje skýtala nesčetné možnosti uplatnění a vytvářela poptávku po službách, jež byli
Bagdádští Židé schopni nabídnout. Využili každé příležitosti a tak si mnozí z nich postupně
vydělali nebývalé jmění. Museli se vypořádat s různými těžkostmi, ale postupně Sassoonové
vystoupali na samý vrchol sociálního i ekonomického žebříčku.
Na příkladu koloniální Bombaje a rodiny Sassoonů a Bagdádských Židů obecně můžeme
sledovat obecné rysy židovské diaspory: schopnost migrovat z místa na místo dle potřeby,
silnou soudržnost a spolupráce skupiny, schopnost se prosadit v neznámém a novém
(kulturně, jazykově, nábožensky odlišném) prostředí a přizpůsobit se mu, ale zachovat si
kulturní, jazykovou a náboženskou svébytnost v rámci vlastní skupiny – alespoň po první
generace. Později, což je typické pro vzdělané a kosmopolitní Židy 19. století, přichází
postupná sekularizace až vnější a posléze i vnitřní ztotožnění se s daným prostředím, tedy
příjímání jazyka a tradic, studium na vzdělávacích institucí, pronikání do společenské elity a
společenských institucí vlastních dané společnosti. To vede většinou k rozpadu tradiční
židovské komunity, což nastalo, až na pár výjimek (udržujících ortodoxii bagdádského ritu), i
v případě rodiny Sassoonů. Sekularizace se projevovala i na mecenášství pozdějších generací.
Můžeme na této rodině sledovat posun od ortodoxních studentů ješiv a talmudických učenců
držících významné pozice v židovské obci (jež spojovaly náboženské a sekulární funkce) a
obchodujících prostřednictvím známostí s dalšími Židy na Blízkém východě, přes vyhnané
drobné podnikatele a obchodníky, až po velkoprůmyslníky posílající své zboží přes většinu
zeměkoule a dále až po loajální a sekulární britské občany a vlivné osobnosti v politice a
kultuře – po poslance britského parlamentu, blízké přátele britských panovníků a vojáky
britské armády. Paralelně s posuny na společenském žebříčku se posunovali i geograficky, ze
své vlasti a velké židovské komunity v Bagdádu postoupili do koloniálních britských
asijských měst a následně do samotné Velké Británie.
Tak lze v případě Sassoonů a Bagdádských Židů navíc hovořit i o jakési „diaspoře na
druhou“, až „na třetí a na čtvrtou“ (Bagdád, Indie, Dálný východ, Velká Británie) či velké
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míře kosmopolitizmu, ovšem ne o úplném kosmopolitizmu, protože většinou byli do určité
míry závislí na existenci židovské obce v daném místě.
Nepříznivé životní podmínky (úmrtí první manželky, pronásledování, útěk, obtížný začátek
podnikání) vybičovaly prvního příchozího z rodiny, Davida Sassoona k velké aktivitě.
Pozdější generace už zdaleka nebyly tak plodné, a to jak v podnikatelské činnosti, tak i
v počtu potomků. Vzdalovaly se tradičnímu judaismu, měnily svou identitu na částečně
sekulární a evropskou, začleňovaly se do moderní západní společnosti. I když měl David
Sassoon problémy se mezi Brity prosadit jako rovnocenný, už jeho nejstarší syn Albert
pronikl do nejvyšší evropské společnosti. Mnozí jedinci si často užívali bohatství a postavení
místo tvrdé práce, již jejich předci museli vydat k nashromáždění tak velkého dědictví.
V rodinném životě je „úpadek“ také zřejmý. Nikdo ze synů (ani dcer) Davida Sassoona neměl
tolik potomků jako on. Naopak, čím pozdější generace, tím méně dětí a synů měla. Někteří
Davidovi pravnuci se už ani neženili. To je podle mě způsobeno i poklesem celkové
soudržnosti s bezprostředním židovským i nežidovským okolím, protože coby majetní v něm
nepotřebovali takovou oporu a zázemí jako jejich předchůdci. Řízení firmy tak často
připadalo do rukou nepokrevních příbuzných. Firma Sassoonů rychle a skoro z ničeho
vznikla, dosáhla vrcholu a na přelomu 19. a 20. století se začala rozpadat. Sassoonové se
stěhovali do Anglie, rodina v mužské linii téměř vymřela a opouštěla podnikání.
Na úspěchu dynastie Sassoonů i ostatních Bagdádských Židů se kromě vyjmenovaných
faktorů podílely i další: shodou okolností si načasovali svůj příchod do kolonií před otevřením
čínského a japonského trhu a do mnoha měst těsně po jejich „založení“ Brity. Pak vděčili
toleranci britského i domorodého prostředí.
Sassoonové a Bagdádští Židé byli tak úspěšní i díky své „dvojí identitě“ čili plněním více
společenských rolí, kdy žili na pomezí mezi orientálními domorodci a bělochy. Nepatřili ani
do jedné skupiny a ani jedna je mezi sebe nepřijímala, cestu si museli vybojovat. Byli to
blízkovýchodní Židé a proto těžili ze znalosti orientálního prostředí a sítě židovských obcí
v Asii, narozdíl od Evropanů, pro které tam proniknout znamenalo jisté obtíže a potřebu si
najímat místní prostředníky (často Bagdádské Židy). Postupně se však stávali „Evropany“ a
pronikali do evropské společnosti, což pro ně bylo o dost snazší než pro ostatní místní
obyvatele, a toho v podnikání také přirozeně využili.
Na druhou stranu je velice zajímavá paralela „funkčnosti a organizace“ velkorodiny Sassoonů
s rodinami evropských obchodních firem. Jak jsem ukázala, Sassoonové nebyli ve své době
mezi velkými obchodnickými a podnikatelskými rodinami viktoriánské Británie a Indie
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výjimeční. V tomto i obecně v roli menšiny Bombaje 19. století se navíc velmi podobají
Pársům a džinistům. Podobají se jim i svou charitativní činností – sponzorství dovnitř vlastní
komunity, důraz na vzdělávací instituce (včetně muzeí) a nemocnice a předcházení si
britských panovníků. Mecenášství rodiny Sassoonů i ostatních Bagdádských Židů odpovídá
obecné klasifikaci filantropických aktivit diasporních Židů dle Encyclopedia of the Jewish
Diaspora.287
Přirozeně po sobě Sassoonové zanechali „stopy na obou stranách“. Bombajská židovská obec
dodnes používá synagogy a hřbitov založený Sassoony. Sekulární instituce (knihovny,
nemocnice, školy, polepšovna) a stavby (doky) jsou zase využívány širokou indickou
veřejností. Zatímco Židé po celém světě vědí o Sassoonech především jako o patronech svého
náboženství a tradic a velkorysých mecenáších židovské obce, vzdělaní Bombajané je znají
jako významné obchodníky, průmyslníky a sekulární mecenáše, aniž by často tušili, že rodina
vlastně patřila k nějaké náboženské menšině.
Po získání nezávislosti Indie v roce 1947 drtivá většina Bagdádských Židů emigrovala. Odešli
především do Velké Británie, Spojených států amerických, Kanady, Izraele a Austrálie. Podle
odhadů žilo v Bombaji v roce 1941 skoro 3000 Bagdádských Židů, dnes jich zbývá asi jen
šedesát.288

Na výsledky této diplomové práce je v budoucnu možné navázat mnoha způsoby:
Zpracování archivních materiálů, které jsou však často těžko dostupné, by umožnilo získat o
rodině Sassoonů více informací, dále se soustředit na ostatní bombajské Bagdádské rodiny a
případně i jejich vztah k Sassoonům. Archívy a rozhovory s pamětníky by více odhalily vliv
Sassoonů uvnitř židovské obce. Mnoho nezpracované látky týkající se dalších míst, kde
Bagdádští působili, zůstává rovněž v archívech kolonizátorů i kolonizovaných zemí. Dále by
bylo možné porovnat roli Sassoonů s aktivními rodinami ostatních menšin i Evropanů, a pak
s Bagdádskou rodinou Ezra v Kalkatě. Zajímavé by bylo i sledovat postupnou integraci a
sekularizaci Bagdádských Židů a proměnu jejich společenských rolí.
Větší pozornost v každém tématu by si zasloužilo 20. století, k němuž se zdroje informací
hledají hůř.
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Téma se dá také dobře uchopit a zasadit do širokého kontextu celosvětového jevu diaspory a
schopnosti menšin, ať už židovské či jiných, ovlivňovat většinovou společnost.
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12. RESUMÉ
V první čtvrtině 19. století do britské Indie dorazila výrazná skupina židovských uprchlíků (a
obchodníků) z Blízkého východu a střední Asie, známá pod názvem Bagdádští Židé. Usadila
se v hlavních britských sídlech, v Bombaji a Kalkatě. Nejdůležitější a nejvlivnější z nich byla
bagdádská rodina Sassoonů sídlící v Bombaji.
Diplomová práce se soustředí na vliv této rodiny na rozvoj Bombaje, její působení uvnitř i
vně židovské obce. Zakládá se na rozboru existujících zdrojů a na osobní návštěvě Bombaje.
Bagdádští Židé, a rodina Sassoonů obzvlášť, byli velmi schopní. Využili potenciálu možností
vznikajících koloniálních sídel a podnikali podle existujících možností. Postupně nahromadili
obrovské jmění, ovlivňovali ekonomiku celé země. Měli vliv na rozvoj indického
zahraničního obchodu, textilního průmyslu a finančnictví. S Brity se postupně stěhovali do
dalších kolonií na Dálném východě a v jihovýchodní Asii, kde zakládali nové židovské obce.
Také zde významně ekonomicky a kulturně působili. Obchodně propojovali Blízký východ
s Indií, Dálným východem a nakonec Velkou Británií.
Získané jmění jim umožnilo velkorysé mecenášství. Sassoonové financovali židovské obce
v Indii, na Blízkém východě a v různých místech Asie. Prostředky poskytovali rovněž na
dobročinné fondy, nemocnice, kulturní a vzdělávací instituce určené domorodému
obyvatelstvu i na předcházení si britských panovníků.
Postupně se Sassoonům i dalším Bagdádským Židům podařilo proniknout mezi Brity a
začlenit se do evropské společnosti. Stali se významnými osobnostmi v politickém a veřejném
životě v Indii i dalších koloniích, později i ve Velké Británii. Vystoupali na samý vrchol
sociálního i ekonomického žebříčku. Tato proměna na sebe vázala i postupující sekularizaci,
z uzavřené ortodoxní komunity se stali sekulárními britskými občany.
Bagdádští Židé v Indii vykazovali mnoho společných rysů s dalšími etnickými a
náboženskými menšinami, které byly i Britům od počátku bližší než většinové domorodé
obyvatelstvo – především s Pársy a džinisty. Sassoonové se s Pársy blízce přátelili a
spolupracovali. Na druhou stranu Bagdádští Židé obecně přistupovali s despektem
k domorodým indickým Židům, to byla v Bombaji hlavně početná skupina Bene Israel.
Na přelomu 19. a 20. století se Sassoonové stěhovali do Anglie, rodina v mužské linii téměř
vymřela a opouštěla podnikání. Přesto se stopy jejich přítomnosti v Bombaji uchovaly do
dnešních dnů. Téměř celá židovská Bagdádská komunita Indii v první polovině 20. století a
pak po vyhlášení nezávislosti opustila.
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SUMMARY
In the first quarter of the 19th century an outstanding group of Jewish refugees (and traders)
arrived to British India. They came from Near East and Central Asia and are called Baghdadi
Jews. They settled in the main British centers, in Bombay and Kolkata. Among them the most
important and influential was the Sassoon family living in Bombay.
The thesis focuses on influence of the family on developement of the city, on its activities in
and outside the Jewish community. It is based on available information sources and on my
visit to Bombay – on meeting members of present Jewish community and searching for the
family´s heritage in the contemporary city.
Baghdadi Jews took the advantage of new colonial centers and succeded in business, making
use of any opportunity. They gathered immence wealth and influenced economy of all India,
her foreigh trade, textile industry, finance and banking. Following the British they gradually
moved to other colonies in the Far East and South-Eastern Asia, where they founded new
Jewish communities. Even there they played a significant role in economy and cultural life.
By trade the Baghdadi Jews connected the Near East, India, the Far East and Great Britain.
Thanks to the gained property, they became great filantrophists. The Sassoons supported
Jewish communities in various countries, as well as many secular institutions (charity trusts,
hospitals, education) for local Indian population. They used their money as a means to also to
get close to the British royal family.
During the time the Sassoons and other Baghdadi Jews succeded to be accepted by the British
and involved in European society. They became important personalities in public life and
politics in the colonies and later in Great Britain. This change brought inevitable
secularisation, the Baghdadi Jews step by step turned from an orthodox community to secular
British citizens.
Indian Baghdadi Jews shared many common features with other ethnic nad religious
minorities, which also the British from the beginning prefered to the majority – Parsis and
Jains. Parsis were Sassoons´ close friends and cooperated with them in business. On the other
hand, Baghdadi Jews disregarded indigenous Indian Jews, in particular the Bombay´s most
numerous group, Bene Israel.
At the turn of the 19th and 20th century, the Sassoons moved to England. Even though, traces
of their presence in Bombay remainded till today. Almost the entire Baghdadi community left
India in the first half of the 20th century and after declaration of independent India.
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13. PŘÍLOHY
13.1 SEZNAM PŘÍLOH
I. Vývoj komunity Bagdádských Židů od jejich příchodu do Indie do začátku 20. století.
II. Rodokmen rodiny Sassoonů. Sestavila A. S. na základě různých zdrojů.
III. Mapy Bombaje (převzato z: Eicher Mumbai City Map, Eicher Goodearth Pvt. Ltd., 2009.)
III.1 Mapa poloostrova a okolí
III.2 Mapa jihu a středu poloostrova, čtvrtě města
III.3 Fort, Churchgate
III.4 Fort, Colaba
III.5 Fort, Kalbadevi
III.6 Byculla
III.7 Parel, Byculla
III.8 Matunga
IV. Mapa Púny (převzato z: Eicher Pune Road Map, Eicher Goodearth Pvt. Ltd., 2009.).
V.1 Portrét Davida Sassoona (převzato z: Weil, Schalva. Jewish Heritage: Ritual, Art, & LifeCycle. Marg Publications, Mumbai, 2002, s. 110.).
V.2 Fotografie busty Davida Sassoona v Bhau Daji Lad Museum (převzato z: Ibid., s. 22.)
VI. Fotografie (leden 2010, pořídila A. S.)
VI.1 Synagoga Magen David, Bombaj (B)
VI.2 Jacob Sassoon High School (B)
VI.3 Elias Ezra Elijahu Sassoon School (B)
VI.4 Synagoga Knesset Elijahu (B)
VI.5 Hřbitov Bagdádských Židů (B)
VI.6 Sassoon Reformatory and Industrial Institution for Juvenile Offenders (B)
VI.7 Sassoon Mechanics´ Institute (B)
VI.8 Bhau Daji Lad Museum (B)
VI.9 Sassoon Dock (B)
VI.10 Masina Hospital (B)
VI.11 Mafatlal Mills (B)
VI.12 Elphinstone Technical High School, Sassoon Building (B)
VI.13 Gateway of India (B)
VI.14 Jacob Circle (B)
VI.15 Flora Fountain (B)
VI.16 Socha prince z Walesu před muzeem Chhatrapati Shivaji M. Sastu Sangrahalaya (B)
VI.17 Synagoga Ohel David, Púna (P)
VI.18 Mauzoleum Davida Sassoon, nádvoří synagogy Ohel David (P)
VI.19 Sassoon Hospital (P)
VI.20 Pohled na město Púna s viditelnou věží synagogy Ohel David
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