
PAVEL HO�EK (nar. 1973) vystudoval te-
ologii a religionistiku. V souèasné dobì
je profesorem religionistiky na Evange-
lické teologické fakultì Univerzity Kar-
lovy. Publikoval knihu Cesta ke koøenùm
(2010), vìnovanou �lechtickému rodu
Milnerù z Milhausenu, studii �idovská
teologie køest�anství (2011), kni�ní esej
o èeském vlastenectví, nazvaný Je to ná�
pøíbìh (2018), a také øadu knih, vìno-
vaných duchovnímu rozmìru krásné lite-
ratury, konkrétnì literárnímu dílu J. Fog-
lara (Evangelium podle Jaroslava Fo-
glara, 2017), E. T. Setona (Evangelium
lesní moudrosti, 2019), J. R. R. Tolkiena
(Slou�ím Tajnému ohni, 2020) a C. S. Le-
wise (Cesta do Støedu skuteènosti, 2014
a Ve víru Velkého tance, 2021). V zatím
poslední knize, vydané v roce 2022
v nakladatelství Centrum pro studium
demokracie a kultury a nazvané Chasid-
ské pøíbìhy s podtitulem Mezi �idovskou
mystikou a krásnou literaturou, se au-
torovi bez nadsázky mimoøádným zpù-
sobem podaøilo zachytit celo�ivotní
okouzlení chasidskými pøíbìhy s jejich
pouèenou reflexí filosofickou, teologic-
kou a literární. Výsledkem je text, který
je sdílný, srozumitelný, pøehledný a sou-
èasnì nezjednodu�ující. 

V úvodu ke knize øíkáte, �e va�e cesta
do svìta chasidských pøíbìhù trvá u�
tøicet let. Jak ta cesta zaèala a kam vás
zavedla?
Ta cesta zaèala v knihovnì mých rodièù.
Oba mìli témìø sakrální vztah k literatuøe
a zejména k dílùm �idovských spisovate-
lù. Z atmosféry, která panovala u nás
doma, jsem tak nìjak vyrozumìl, �e to
nejdùle�itìj�í, co potøebuju vìdìt o �ivo-
tì, se doètu v knihách Bernarda Malamu-
da, Philipa Rotha, Saula Bellova, Josep-
ha Hellera, Isaaka Babela a Normana
Mailera. 

Nápadná pøesila �idovských spisovate-
lù v knihovnì mých rodièù jistì souvise-
la s �idovským pùvodem mého dìdeèka
Jiøího. O svém �idovství mluvil pla�e
a zdr�enlivì, vìt�inou v nedokonèených
vìtách. Pøed koncem �ivota mi beze slo-
va vtiskl do dlanì �lutou hvìzdu s nápi-
sem Jude. 

Kdy� jsem na prahu dospìlosti dostal
do rukou ohmataný svazek chasidských
pøíbìhù, zatoèila se mi hlava. Jakmile

jsem se ponoøil do zvlá�tního svìta tìch
podivuhodných historek, mìl jsem pocit,
�e jsem se koneènì po letech hledání oci-
tl doma.

Kdo je Shumi Berkowitz, kterého
v textu èasto citujete?
Meira �Shumiho� Berkowitze jsem pot-
kal pøed mnoha lety na pesachovém se-
deru konzervativní �idovské obce. Bylo
to v Praze, v ulici Na Poøíèí. Shumi se
tehdy pøedstavil jako kuchaø. A jakmile
se objevil, zaèal vyprávìt. Pùsobil na mì

zvlá�tním, tì�ko popsatelným kouzlem.
Kdykoli se mì nìkdo zeptá, jestli jsem
nìkdy potkal skuteèného zázraèného ra-
bína, odpovídám: �Ano, potkal jsem
Shumiho Berkowitze.� 

Obèas ho pozvu k nám na fakultu, aby
promluvil ke studentùm. Za ta léta jsem
zjistil, �e skoro nezále�í na tom, na ja-
kém tématu se domluvíme, on stejnì
v�dycky vypráví pøíbìhy. Poka�dé stojím
vedle nìj, pøekládám jeho anglické vìty
do èe�tiny a zároveò se cítím poctìn
a vyznamenán. Mívám pocit, �e jsem se
ocitl v �ivém proudu chasidského vypra-
vìèství. Shumiho øeènický projev je ne-
napodobitelný. Baví mì sledovat ú�as
a pøekvapení na tváøích studentù, kdy�
poprvé sly�í jeho vyprávìní. 

Narodil se v Safedu, ale oba jeho rodi-
èe pocházejí z Podkarpatské Rusi, z cha-

sidských rodin. Shumi je pro mì nevy-
èerpatelnou studnicí chasidské moudros-
ti. Zároveò vládne osobitým smyslem
pro humor, tak�e se lidem kolem nìj ne-
ustále zvedají koutky k úsmìvu. Dost
èasto pøi pøedná�kách zpívá a tanèí. Ne
proto, aby se pøedvádìl jako v divadle
jednoho herce. On ve skuteènosti trvá na
tom, aby se studenti pøidali. Nevím, jak
to dìlá, ale v�dycky toho dosáhne. Zpívá
a tanèí tak, �e pøítomní zapomínají na
zdr�enlivost akademického prostøedí
a pøidávají se k nìmu. Opakovanì jsem
byl svìdkem toho, jak se pøi Shumiho
vystoupení najednou celá místnost jako-
by naplnila svìtlem. Jako by se nad námi
otevøela nebesa. 

Zabýváte se chasidskými vyprávìními
jako literárním fenoménem � i tak je
ale snad mo�né polo�it otázku: v èem
jsou podle va�eho názoru s køest�an-
ským pohledem na svìt kompatibilní
a v èem pøípadnì nikoli? 
Zále�í na tom, co myslíme køest�anským
pohledem na svìt. Dáme-li stranou teolo-
gické abstrakce, nabízí se otázka, jaký
�zpùsob �ivota� køest�anská tradice hle-
dá. Pøi ètení chasidských pøíbìhù mívám
neodolatelný pocit, �e �právì toto� je mí-
nìno ve vyprávìních Nového zákona. �e
právì tohle vidìní skuteènosti je to, o co
nakonec v Novém zákonì jde: schopnost
rozeznat proroka Elijá�e v zaprá�eném
pocestném, schopnost uvidìt v plachém
bezdomovci jednoho z tøiceti �esti spra-
vedlivých, díky kterým stojí svìt. Mám
dojem, �e právì tento zpùsob lidskosti,
tenhle ��ivot ve znamení lásky k Bohu
a k lidem� je rozpoznávacím znamením
lidí, jako byli Franti�ek z Assisi nebo Jan
Amos Komenský. 

Rabín Zalman Schachter-Shalomi kdy-
si øekl, �e se na své køest�anské pøátele
dívá jako na chasidy rebeho z Nazaretu.
Ta vìta mì úplnì omráèila. Pøiznám se,
�e od jisté doby se i já na své køest�anské
pøátele dívám jako na chasidy rebeho
z Nazaretu.

Napadá mì v této souvislosti jeden pøí-
bìh, zaznamenaný Martinem Buberem
v knize Chasidská vyprávìní: �Jeden
uèený a skoupý mu� pøemlouval rabiho
Abrahama ze Stretyna: Øíká se, �e dáváte
lidem tajemné léky a va�e prostøedky
prý jsou úèinné. Dejte mi také nìjaký,
abych získal bohabojnost! Na bohaboj-
nost nic nemám, øekl rabi Abraham, ale
chcete-li, dám vám nìco, abyste získal
lásku k Bohu. To je je�tì lep�í, zvolal ten
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mu�, sem s tím! Ten lék, odpovìdìl ca-
dik, je láska k lidem.�

Z autorù pí�ících èesky je pro téma
knihy nespornì zásadní Jiøí Langer
a jeho Devìt bran. Odezvu na chasid-
ská vyprávìní a legendy jste ale mo�ná
nalezl i u nìkterých dal�ích èeských
spisovatelù. Je tomu tak?
Autor románové balady Nikola �uhaj
loupe�ník Ivan Olbracht jezdíval na Pod-
karpatskou Rus a její obyvatele si zami-
loval. Tato pozoruhodná zemì �v nìm
na�la svého básníka�. Býval ubytován
u chasidského �evce Abrahama Hersko-
vièe. O �ivot chasidù se �ivì zajímal, své
dojmy pak ulo�il do slavného povídko-
vého souboru z chasidského prostøedí
Golet v údolí. Také náchodský rodák
Egon Hostovský pøi hledání vlastních
koøenù cestoval na východ za chasidy.
V románu Dùm bez pána pak vypráví
o své silné zku�enosti s chasidským zpù-
sobem �ivota. Vzpomíná i na to, jak
v Praze nav�tívil chasidskou modlitebnu. 

Ménì známá je skuteènost, �e jeden
z nejvìt�ích èeských spisovatelù, Bohu-
mil Hrabal, byl hluboce zasa�en chasid-
skou duchovní tradicí. Pamatuji si tu
chvíli, kdy jsem v pøedmluvì Utrpení
starého Werthera èetl Hrabalovu vìtu, �e
strýc Pepin mìl v sobì nìco ze zázraèné-
ho chasidského rabína. Na chvíli se mi
zatajil dech. Jako by se ve mnì najednou
propojily svìty a zajiskøily o sebe. Ano,
geniální vypravìè strýc Pepin jako cha-
sidský rabín! Poøád se z toho nemù�u
vzpamatovat�

Existuje nìjaký podstatný rozdíl mezi
Jiøím Langerem a jeho literárním za-
chycením svìta chasidù a pøístupem na-
pøíklad Martina Bubera, Elieho Wie-
sela nebo Abrahama Joshuy Heschela,
kterým se v knize také vìnujete?
Vznik Langerovy knihy Devìt bran po-
va�uji za literární zázrak. Je to, myslím,
pøelomová událost v dìjinách èeské lite-
ratury, srovnatelná se vznikem Máchova
Máje, Erbenovy Kytice nebo Babièky
Bo�eny Nìmcové. Langer je mistrem
èeského jazyka, zároveò je zasvìceným
znalcem chasidismu a kabaly a ov�em
také jazyka jidi� a hebrej�tiny. Domní-
vám se, �e v Langerovì knize je geniál-
ním zpùsobem vyjádøen osobitý náboj
chasidské duchovní tradice. V jeho vy-
pravìèském gestu se mísí nefal�ované
dojetí s dobrosrdeènou parodií, svaté za-
nícení s uvá�livým odstupem, lyrická

nìha s rafinovanou ironií, bujarý smích
se slzami rozèarování, niterné rozechvìní
s rozpustilou hrou, svìdectví o mystic-
kých hlubinách s prostoøekou radostí
z vyprávìní. 

Ano, Langerova kniha, to je �mlèenlivý
køik chromého taneèníka�, jak by øekl Na-
chman z Braclavi. Køik vycházející ze srd-
ce, které �je jen proto celé, �e je zlomené�.
Víc k tomu nedoká�u øíct. O nic podobné-
ho jsem nikde jinde ani nezavadil.

Je chasidské vyprávìní �chasidským
vyprávìním� prostì proto, �e vychází
z tohoto prostøedí, nebo musí splòovat
je�tì dal�í pøedpoklady, aby jím bylo?

Sousloví �chasidský pøíbìh� má dva vý-
znamy, které stojí za to odli�it. Ten pù-
vodní význam, který mu dávají sami cha-
sidé, je mystický. V mystickém významu
je chasidský pøíbìh pokraèováním svaté-
ho svìtla, které vycházelo z rebeho slov
a èinù. Svìtlo, které obklopovalo rebe-
ho, se odívá do vyprávìní o jeho èinech.
Vtìluje se do pøíbìhù. A kdykoli jsou ty
pøíbìhy znovu vyprávìny, pokraèuje
proudìní svatého svìtla. Chasidé toto
tajemství vysvìtlují následujícím zpùso-
bem: osobnost rebeho je vlastnì �ztìles-
nìní Tóry�. A v Tóøe, jak známo, je ukry-
to svaté svìtlo. Ka�dý, kdo Tóru studuje,
vystavuje se tomuto svìtlu. A je-li rebe
nìco jako �kráèející Tóra�, také on záøí
svìtlem. Z jeho slov a skutkù proudí sva-
tá záøe, která pokraèuje i ve vyprávìní
o jeho �ivotì. 

V �ir�ím smyslu je mo�né hovoøit
o chasidských pøíbìzích jako o literárním

ztvárnìní �ivota chasidských obcí.
V tomto �ir�ím smyslu samozøejmì ne-
musí být hlavním hrdinou pøíbìhu rebe,
nemusí se jednat o jeho moudrá slova
a svaté èiny. Do této kategorie pak mù�e-
me zahrnout povídky èi romány Jicchaka
Lejba Perece, Ivana Olbrachta, Elieho
Wiesela, Chaima Potoka, Isaaca Bashe-
vise Singera nebo �muela Josefa Agno-
na.

Èím je dáno, �e se chasidská vyprávì-
ní tì�í zájmu a oblibì rozmanitì názo-
rovì nebo nábo�ensky orientovaných
ètenáøù? Spoèívá to v jejich, øeknìme,
�ekumenickém potenciálu�?
Pokud chasidskou vypravìèskou tradici
pøirovnáme k øece, tato øeka v prùbìhu
dìjin opustila své koryto, vystoupila
z bøehù a rozlila se �iroko daleko mimo
pùvodní øeèi�tì. Zasáhla miliony lidí
mimo chasidskou komunitu i mimo hra-
nice �idovské národní pospolitosti. Po-
dobnì jako �idovské anekdoty. Proè?
Mo�ná proto, �e obsahem chasidských
vyprávìní je urèité obecnì srozumitelné
a nanejvý� zemité pojetí lidství. Je to
uva�ování nad tím, �jak se to dìlá být
èlovìk�, uva�ování ve formì historek
a krátkých povídek. Je to �umìní �ít� ve
tvaru pøíbìhu. Umìní, ve kterém se vzá-
jemnì prostupují milosrdenství, humor,
prastará �idovská moudrost a velkorysé
pøitakání èlovìku v jeho lesku i v jeho
bídì, v jeho vzne�enosti i v jeho slabosti. 

Chasidské pøíbìhy s neotøesitelnou jis-
totou poèítají s Bo�í existencí a jedi-
neèným vztahem mezi Hospodinem
a �idovským národem. S velkým zá-
jmem je ale ètou i lidé, kteøí o existenci
Boha a vyvolenosti Izraele pochybují
nebo v nì nevìøí vùbec. Dávají ty pøí-
bìhy smysl i ve svìtì bez Boha?
Chasidské pøíbìhy víru pøedpokládají,
ale zároveò poèítají s tím, �e v �ivotì
nastávají situace, kdy se èlovìku víry
nedostává, kdy ho pøemáhají pochyb-
nosti nebo se ho zmocòuje zoufalství.
Chasidské pøíbìhy na rozdíl od nábo-
�enských traktátù nemoralizují a nepo-
uèují. Vypravìè nikdy netlaèí na pilu,
nesna�í se urputnì pøesvìdèovat o nìja-
ké abstraktní pravdì. Ka�dý si nabere
podle toho, jak hlubokou má l�íci. Ka�-
dý má svobodu pova�ovat duchovní ro-
vinu chasidských pøíbìhù za pouhý
folklor èi národopisný kolorit. V�echno
zále�í na posluchaèi.

(pokraèování na str. 20)
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Kdy� se mluví nebo pí�e o Jindøichu
Mannovi, døíve nebo pozdìji pøijde na
pøetøes informace, �e jeho dìdeèkem je
známý nìmecký spisovatel Heinrich
Mann a otcem také docela známý èesky
pí�ící autor Ludvík A�kenazy. Mù�ete se
o tom doèíst mimo jiné i v rozhovoru,
který s J. Mannem Rch otiskl v bøezno-
vém èísle roku 2018. V této souvislosti se
dostavuje oèekávání, �e takto oboustran-
nì zatí�ený èlovìk nezùstane jen u filmu,
kterému se Mann vìnoval zejména v le-
tech emigrace po roce 1968
v západním Nìmecku, ale
døíve èi pozdìji se bude vì-
novat také literatuøe. 

A k tomu také do�lo. Roku
2008 vydal v nakladatelství
Rowohlt knihu Prag, poste
restante, v ní� osobitým zpù-
sobem zpracoval slo�itou
historii pra�ské rodiny Man-
nù, tj. své matky Leonie
(která se po válce provdala
za spisovatele Ludvíka A�-
kenazyho), její matky Marie, roz. Kahno-
vé, je� byla první man�elkou nìmeckého
autora Heinricha Manna a po rozvodu
s ním se roku 1933 vrátila do rodné Pra-
hy, aby pak na vlastní kù�i za�ila nacistic-
kou perzekuci, vèetnì vìznìní v Terezínì.
Vzpomínky vzbudily velký ohlas a roku
2012 vydalo èeskou, autorem pøelo�enou
a pøepracovanou verzi této knihy (s titu-
lem Poste restante) nakladatelství Laby-
rint. Loni vydalo toté� nakladatelství
Mannovu druhou knihu, slo�enou ze tøí
novel a nazvanou Lední medvìd. 

TØETÍ KNIHA
Na sklonku minulého roku vy�la, opìt
v nakladatelství Labyrint, autorova tøetí
kniha, román Støíbrný kouzelník. V pøípa-
dì Poste restante a do jisté míry i Ledního
medvìda by se mo�ná dalo je�tì hovoøit
o tom, �e v urèitém vìku se èlovìk ohléd-
ne za svým �ivotem, pùvodem a osudem
a napí�e o tom knihu. Zda se jedná o spi-
sovatele, se potom pozná, pokud dotyèný
pí�e dál. A to je pøípad Støíbrného kouzel-
níka. Navazuje na styl a jazyk pøedcháze-
jících textù, dokonce se vrací i k tématùm
u� vyu�itým, souèasnì je ale knihou, kte-
rá do �ánru autobiografické literatury ne-
spadá. Je rozdìlená do dvou èástí, které
spojují urèité spoleèné detaily a také to,

�e jak první z nich, Støíbrného kouzelní-
ka, tak druhou, nazvanou Perský princ,
vypráví po zpùsobu Tisíce a jedné noci
nebo také Obsluhoval jsem anglického
krále jisté Rebece vypravìè, který je
i není jeden a tý�. 

Dìj se posouvá a ètenáø si øíká, není to
pravdìpodobné, ale koneènì, mohlo by to
tak být. Vlastnì jaképak mohlo, ono to
tak je. Nebo bylo? Vìøit se tomu úplnì
nedá, ale na druhé stranì, pøíbìh je od
toho, aby vìci to sebe zapadaly a ètenáøe

pøekvapovaly právì tím, �e
dìj najednou pokraèuje,
i kdy� se zdálo, �e u� to dál
nepùjde. Skuteènost románu
není skuteènost zku�enosti,
a pokud je pøesvìdèivá, staví
spí� na tom, co autor zná,
ne� na tom, co ví. V knize se
pomìr mezi zná a ví stále
zvìt�uje ve prospìch toho
prvního, a to zpùsobuje, �e
i ty nejkrkolomnìj�í náhody
nakonec ètenáø vnímá jako

pøirozené a vìøí, �e tak a nijak jinak se to
stalo a muselo stát. Funguje tu to zásadní,
co dìlá literaturu literaturou, toti� �e tato
nekøísí skuteènost, ale o�ivuje mo�nosti. 

Protagonista (nebo protagonisté) Støíbr-
ného kouzelníka putuje jako jakýsi lehce
melancholický pikaro svìtem, který je
slo�itý, ale ne zcela nepøehledný. Jsou tu
kouzelníci i národní umìlkynì, fízlové
a estébáci, padesátá léta i ten osma�edesá-
tý, vedoucí nìkoho do emigrace a jiného
do strany, rozmanité kulisy pro mnohé
pøíle�itosti. A také ráj, svého druhu ráj,
který se ukrývá za berlínskou zdí, o který
se èlovìk mù�e pokusit a dostat se do nìj.
Obèas �ivý nebo � a to mnohem èastìji �
a� po smrti, jak je to dáno v øádu svìta.

Svìta vymezeného vinohradskými uli-
cemi a berlínskou zdí, zadrátovanými
hranicemi a tramvajovými kolejemi, kte-
rý pøes v�echny pøeká�ky jisté mo�nosti
poskytuje. Jde o to je o�ivit. To se Jindøi-
chu Mannovi ve Støíbrném kouzelníku
podaøilo v míøe, která mo�nostem dává
zdání skuteènosti. A obèas � to je vùbec
velká pøednost dobré èetby � mo�ná i �i-
votùm nás ètenáøù. jd

Jindøich Mann: Støíbrný kouzelník. Vyda-
lo nakladatelství Labyrint v roce 2022.
286 stran, pevná vazba. Cena 400 Kè. 

V�ECHNO ZÁLE�Í 
NA POSLUCHAÈI
(dokonèení ze str. 7)
Zmìnil dlouhodobý kontakt se svì-
tem chasidù prostøednictvím studia
chasidských vyprávìní a souvisejících
textù nìco konkrétního ve va�em �i-
votì a názorech?
Ano. Ty zvlá�tní pøíbìhy docela radikál-
nì zmìnily mùj pohled na svìt. Nikdy
nezapomenu na tu chvíli, kdy jsem popr-
vé otevøel knihu chasidských historek.
Sedìl jsem venku na lavièce, slunce sví-
tilo a ve vzduchu bylo cítit jaro. Zaèetl
jsem se do vyprávìní a najednou jako
bych pøestal vnímat èas a prostor kolem
sebe. Jako bych se dostal do stavu lehké-
ho vytr�ení. A pak najednou v�ude kolem
mì, ale taky nìkde hluboko ve mnì zaèa-
lo slabounce pr�et� A stránky otevøené
knihy, nad kterou jsem se naklánìl, se za-
tøpytily kulatými kapkami�

Bohumil Hrabal øíká, �e díky chasid-
ským pøíbìhùm vnímal malièké, tìsnì
vedle sebe nalepené domky milovaného
Nymburka jako chasidský �tetl nìkde
v Halièi. Já mám podobnou zku�enost
s krajem, v nìm� bydlím. Díky chasid-
ským pøíbìhùm vnímám lesnaté kopce
a údolí Posázaví jako krajinu hlubokých
karpatských lesù, ze kterých se kdysi vy-
noøil Baal �em Tov se svým zázraèným
uèením. Procházím hustými posázavský-
mi lesy, poslouchám, jak cvrlikají ptáci
a vítr �ustí v korunách stromù, a mám po-
cit, �e jsem na Podkarpatské Rusi. A �e
v�ude kolem mì se tetelí jiskérky svatého
svìtla, prostupující ve�keré stvoøení�

Co byste ètenáøùm chasidských pøí-
bìhù doporuèil a pøed èím byste je
pøípadnì varoval?
Myslím, �e ètenáø chasidských pøíbìhù
by si nemìl chasidy idealizovat. Nemìl
by si je pøedstavovat jako andìly v lid-
ské podobì. Pokud si vytvoøí iluzi, �e
chasidé se pøi chùzi snad ani nedotýkají
zemì, bude zklamán, a dost mo�ná trp-
ce, a� se s nimi setká, tøeba nìkde
v New Yorku nebo v Jeruzalémì. Zjistí,
�e jsou to obyèejní smrtelníci s dobrými
i �patnými vlastnostmi. 

Ale pøes v�echnu tu lidskou, nìkdy a�
pøíli� lidskou realitu chasidských pospo-
litostí bych si dovolil trvat na tom, �e
chasidské pøíbìhy jsou nadány zvlá�t-
ním, nepopsatelným kouzlem. Myslím,
�e se v nich tøpytí nìco, co není z tohoto
svìta.                                   JIØÍ DANÍÈEK

MANNÙV KOUZELNÍK
O nové knize autora, �ijícího støídavì v Èechách a v Nìmecku




