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Elie Wiesel

Příběhy proti smutku
Moudrost chasidských mistrů

Portál, s. r. o., Praha, 1998

preklad: Jana Petrová, Josef Hermach

• 10

Pokaždé když žid, byť to byl rabi, nemůže dát odpověď, může alespoň vyprávět nějaký příběh.

• 18

Židé ve východní Evropěmělimnoho důvodů pochybovat o spravedlnosti a svobodě, o nichž se začínalo to-
lik mluvit. Měli mnoho důvodů být skeptičtí k všemoci racionalismu a vykupitelskému působení pokroku.
Zvolili si cestu, která je vedla k jejich vlastním kořenům a jejich vlastní hloubce. Uzavřeli se sami do sebe
a hřáli se u ohýnku mystických vypravěčů. Pominuli vnější svět a obrátili se k mistrovi, který je jako jediný
chápal a znovu v nich probouzel smysl pro posvátno.

• 21

– Co dělat, mistře? Pronásleduje mě pokušitel…

– Víš to jisté? A co když je to naopak? Co když za ním pořád běháš ty sám?

• 24

rabi Pinchas z Korce

• Proč, Pane, proč je tvůj lid ještě ve vyhnanství? Protože jsme nezachovávali tvůj zákon? Ale řekni mi,
Pane, kdo tě nutil, abys námho dal? Vždyťmy jsme ho ani nežádali! To ty jsi nás přiměl k tomu, abychom
ho přijali… A pak, řekni mi, nevěděl jsi už tehdy, že my nebudeme tvá přikázání dodržovat? Ty jsi to
věděl, a přesto sis nás vybral… Pak ale na co si stěžuješ? Proč se hněváš?

• 32

(…) Postoj chasidského hnutí: Od člověka je nutno vyžadovat všechno, čeho je schopen, a přitom ho přijímat
takového, jaký je.

Přirozeně, že je lepší, dovede-li někdo proniknout do opojné krásy Zoharu; umí-li se však někdo jen modlit,
nebo po tom alespoň touží, pak to stačí též. (…)

• 40

„Na konci časů“, říkával [rabi] Áron [z Karlina], „nebude pokušitel potrestán za to, že usiloval o to, aby
odvedl člověka z jeho královské cesty, nýbrž bude potrestán za to, že se pokoušel člověka přesvědčit, že
není královským synem. Neboť člověk je synem královským. Bůh je Král, člověk je jeho kněz, jeho obraz,
jeho královské dítě. Člověk je svatyně, do níž může vpustit jen Boha.“.
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A rabi Mendel z Kocka to vyjádřil takto: „Bůh má své sídlo tam, kam mu dovolíme vstoupit. Jeho nejoblí-
benějším sídlem není palác ze zlata nebo z mramoru, nýbrž slabé, zranitelné lidské srdce; srdce, které trpí
bolestmi a naříká – anebo oněmí; srdce, které miluje a je s to zároveň křičet i mlčet, pozbývat naděje i doufat,
smát se i plakat, obávat se Boží spravedlnosti i Boha vzývat, to jest poznávat, že Bůh je zároveň a z týchž
důvodů přísný i milosrdný, blízký i vzdálený, otec i soudce. Boha se bát a nemilovat ho by znamenalo zbu-
dovat mezi obojím zeď a vyhloubit propast. Milovat ho a nebát se ho by znamenalo zredukovat ho na cosi
všedního a obvyklého. Musíme se snažit o vzájemné spojení bázně a lásky, radosti i slzí, křiku i mlčení,
a nesmíme mít bázeň před Bohem, nýbrž v Bohu.“.

• 42

Jsi-li milosrdný, bude i Bůhmilosrdný. Miluješ-li, bude i Bůhmilovat; zpíváš-li, bude v tobě i s tebou zpívat
Bůh.

• 42

Bůh stvořil svět, je však úkolem člověka tento svět dovršit – působit tak, aby tvorstvo našlo oprávnění své
existence ve štěstí.

• 53

Jednou slyší rabi Volf z kuchyně křik. Zavře knihu, kterou právě čte, a jde se podívat. Slyšel správně, jeho
žena se hádá se služkou:

– Rozbila talíř, vysvětluje rozrušená žena.

– Byla to smůla, čirá náhoda, naříká děvče.

– Ne, udělala to úmyslně, strhnu jí ten talíř ze mzdy!

– Pak si budu stěžovat u rabínského soudu.

– Jdi si, a hned! Na co ještě čekáš?

Děvče se obrátí ke dveřím a říká:

– Tak dobře, jdu tam!

– Já také, říká rabínova žena.

– A já také, říká její muž.

– Ty? ptá se žena. Tebe tam nepotřebuji. Já si už poradím sama.

– Ty ano, ale ona ne. Ty jsi rabínova žena, ona je jenom chudá služka; ona potřebuje někoho, kdo by jí poradil
a stál při ní.

• 56

Kdo přehání pokoru, vydává se v nebezpečí, že bude buď samolibý, nebo zcela nečinný.

• 57

Světec, který ví, že je svatý, není svatý, nebo přesněji řečeno: už není svatý.

• 57

(…) Abychom byli celí, musíme se rozlomit. Jak to vyjádřil i rabi Nachmann z Braclavi: „Jen zlomené srdce
je celé srdce.“. A už před ním řekl velký Magid z Meziriče: „Co uděláme, ztratíme-li k nějakému zámku
klíč? Zámek rozlomíme. Rozlomme tedy svá srdce, roztrhněme je, aby mohl Bůh vniknout dovnitř.“.

• 61

Bešt [Izrael Baal Šem Tov]

• Malý cadik miluje malé hříšníky, velký cadik velké hříšníky.

• 81
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rabi Baruch z Mezibože

• Tento svět je plný světla pro toho, kdo ho zná; je plný temnot pro toho, kdo v něm bloudí.

• 84

Vnuk rabi Barucha Jechiel vběhl s pláčem do pokoje.

– Jechieli, Jechieli, proč pláčeš?

– Kamarád podvádí, to se nemá, dědečku, kamarád nemá podvádět!

– Ale co ti ten kamarád udělal?

– Hráli jsme si na schovávanou. Já jsem se schoval tak dobře, že mě nemohl najít. A on si přestal hrát a už
mě nehledal. Rozumíš tomu, dědo? Já jsem se schoval a on mě nehledal. To se nedělá!

Rabi Baruch pocítil dojetí, začal hladit chlapce po hlavě a z očí mu tekly slzy.

– Bůh také, Jechieli, šeptal. Bůh je také nešťastný. Skrývá se a člověk ho nehledá. Chápeš to, můj malý
Jechieli? Bůh se skrývá, a člověk si ani nedává práci ho hledat!

• 88

Skutečná víra tryská za otázkami. Aby byla víra úplná a pravdivá, musí projít zkouškou pochybností.

• 101

Nevíte-li, zda to, co děláte, je správné, pak si položte otázku, zda se tím přiblížíte k lidem. Pokud tomu tak
není, pak rychle změňte směr; protože co vás nepřibližuje k lidem, to vás vzdaluje od Boha. Vzdaluje-li vás
vaše láska k Bohu od lidí a oslabuje-li vaši lásku k nim, pak musí být nesprávná(…).

• 104

Pravdu lze nacházet všude, dokonce i v ústech opilců a v hluku hospod, ovšem s podmínkou, že ji nejdříve
hledáme studiem. Kdyby byl rabi Moše Lejb strávil celý život po hospodách, byl by z něj opilec, a ne mistr.

• 104

Sedláci a básníci sice užívají stejná slova, ta však nemají stejný význam, protože jejich zkušenosti nebyly
stejné.

• 104

Opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost, opakem života není smrt, ale bezcitnost.

• 108

Kdo žije jen pro druhé, ten se vydává v nebezpečí, že se dívá příliš ven a sebe zanedbává. Kdo dává, ten
musí mít z čeho dávat, lépe řečeno, kdo chce dávat sebe sama, musí sám sebou být. Člověk, který myslí jen
na druhé, nemyslí vůbec. I ten, kdo chce žít jen pro druhé, musí čas od času zůstat sám, aby s druhými lépe
vyšel.

• 121

Když mu byly tři roky, nenáviděl Jákov Jicchak školu. Často z ní utíkal. Učitel ho za to trestal až do dne,
kdy se rozhodl, že půjde za ním. Chlapec utíká k lesu, učitel je mu nepozorovaně v patách. Jákov Jicchak
je udýchaný, zastaví se, opře se o strom a hledí do nebe a na stíny a začne křičet: Šma Jisra’el, Slyš, Izraeli,
Hospodin je náš Bůh, Bůh je jediný. Od toho dne už nebyl za útěky ze školy trestán.

Jeho otec mu však chtěl porozumět:

– Proč stále utíkáš do lesa?

– Hledám Boha, odpovídá chlapec.

– Ale cožpak Bůh není všude?
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– Ano, otče.

– A cožpak není všude stejný?

– Ano…, ale já nejsem všude stejný.

• 126

Lidé jsou důležitější než myšlení a doktríny.

• 126

Základní tvrzení chasidismu zní: Mezi člověkem a nebem je úplná vzájemná závislost. Působí jeden na
druhého.

• 127

Jasnovidec z Lublinu

• Mám raději bezbožníka, který ví, že je bezbožník, než cadika, který ví, že je cadik.

• 147

Slova získávají na váze mlčením a mlčení se dovršuje slovy, která ho obklopují.

• 167

Jeden přítel (…) otce [rabiho Naftaliho z Ropčice] mu jednou řekl:

– Rekneš-li mi, kde je Bůh, dám ti zlatý dukát.

– A já, odpověděl, já vám dám dva dukáty, řeknete-li mi, kde Bůh není.

• 167

[RabihoNaftaliho z Ropčice] navštívil (…) chasid, který chtěl činit pokání. Bylomu, chudákovi, trapně, a tak
se uchýlil ke známé lsti. Řekl že má přítele, který se dopustil toho a toho, nyní se dává na pokání, přísahá,
že už nikdy nikomu neudělá nic zlého, že bude dál dobrým Židem, ctnostným a zbožným. Ostýchá se
však přijít osobně a zeptat se, co má dělat. „Měl přijít a říci mi, že nemluví za sebe, ale za svého přítele.“,
odpověděl rabi s úsměvem.

• 179

Potřebujeme tři roky k tomu, abychom se naučili mluvit, říkají naši starší – a sedmdesát let k tomu, abychom
se naučili mlčet.

• 189

Lidové přísloví říká, že přátelství se pozná teprve v nouzi; jen praví přátelé přijdou a cítí s tebou. V cha-
sidismu platí opak – pravé přátele poznáš ve štěstí, protože jen oni nežárlí, když vy se radujete.

• 191

rabi Icikl

• Pročpak se odříkává viduj, vyznání hříchů, v abecedním pořádku hříchů, opomenutí a přestupků? Aby-
chom věděli, kdy přestat. Donekonečna pociťovat lítost, umrtvovat se a mořit se askezí – to není cesta
vedoucí k Bohu. K Bohu vede jen život, jen a jen život – a ne to, co ho popírá. Banim atem la-adošem, vy
všichni jste děti Boží, říká nám Písmo. A kdo na to zapomíná, dopouští se nejhoršího ze všech hříchů.
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