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vyprávění. A jsme srozumitelně zváni i do pro-
nikavé a překvapivě oslovující vize světa, z níž 
vyrůstá chasidská duchovní cesta.

To podstatné ale nejsou informace o reáliích 
a faktech ze života Chasidů. Hoškova knížka je 
totiž spíš jako plastická mapa – jako středověká 
zmenšenina krajiny s malými zelenými stro-
mečky, dřevěnými chaloupkami a figurkami lidí 
a zvířat kolem nažloutlých klikatých pěšinek 
a cest. Člověk se na tu miniaturu dívá a nemůže 
si pomoct – za chvilku (i když se třeba dopředu 
zařekl, že tentokrát se vážně nenechá zblb-
nout!) si z hloubi srdce, jako malý kluk, přeje 
octnout se v té tajemné, malebné, domácké 
i neprobádané zemi na vlastní kůži. Výlet do 
Hoškova textu o chasidských příbězích vede 
totiž k něčemu podobnému jako tyto neoby-
čejné příběhy samotné. Zapaluje srdce, vyslo-
vuje věci tak, že se mnohdy s úžasem i úlevou 
praštíme do čela. Je jako podstatné setkání, na 
které už hrozně dlouho čekáme. Je bezesporu 
opravdu vydařeným a chytlavým „pozváním 
k četbě“ chasidských vyprávění. Mám ovšem 
vážné podezření, že je ještě něčím jiným. Je 
jako jiskérka Světla. Umí rozeznít v nitru člo-
věka onu vzácnou jemnou strunu, o níž jsem 
se odvážil zmínit na začátku.
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ěkteré příběhy zní neobyčejnou melo-
dií. Je to myslím tím, že nečekaně roze-
chvějí onu nenápadnou strunu, která 

prochází naším nitrem a je natažená mezi 
rozumem a prožíváním, mezi hlavou a srd-
cem. Některý příběh o ni třeba jen jemně 
brnkne, jiný rozehraje celou píseň. Nádhernou 
a zásadní jakoby z hlubin staletí či ještě odji-
nud. Kdoví proč to tak je. Kdoví proč i ti nejo-
třelejší a nejrealističtější z nás se občas nechají 
chytit. A když se zrovna nikdo nedívá, zažívají 
tu zvláštní směs překvapení, přistižení, útěchy, 
dojetí, úlevy: „Ano! Dyť to je přesně ono!“, „Líp 
bych to neřek…“, případně „Tak přece jenom 
– něco na tom asi opravdu bude...“ anebo „Ty 
vado, no jo vlastně…asi jo…“

Málokdy tomu věnujeme pozornost, přes-
tože se nás různé příběhy umí silně dotknout, 
inspirují a mnohdy nás i doslova (vz)nesou 
(i když o tom možná většinou nevíme). Za 
pozornost to ale jistě stojí. Proto je dobře, že pro-
fesor Pavel Hošek přináší svou novou (a další) 
studii o příbězích a vyprávění. Tentokrát o těch 
chasidských, o vyprávěních na pahorkatém 
pomezí židovského podobenství, vtipu, mýtu, 
pohádky a proroctví z východu Evropy. 

Od Hoška se dozvíme jako vždycky to pod-
statné, abychom si v hlavě sestavili mapu a mohli 
se v krajině, do které nás zve, dobře a přitom 
stravitelně orientovat. A je to mapa tak akorát 
podrobná (Hošek nám měřítko kalibruje knížku 
od knížky stále vhodněji – věty jsou kratší a krás-
nější, poznámkový aparát uměřený a užitečný 
k případným dalším výpravám do neznáma). 
Přitom zároveň umožňuje i žádá základní cesto-
vatelskou spolupráci. Dostáváme skládací papí-
rovou mapu do ruky, GPS a návodná digitální 
navigace zůstávají vypnuté. Dozvídáme se tak 
jednak o hlavních postavách chasidských dějin, 
o duchovních učitelích, kteří nesou jiskry „sva-
tého Božího světla“ a rozsvěcují je jak svými dob-
rými skutky, tak prostřednictvím vzácného daru 

Příležitost pro mladou rodinu

Sbor CB v Kyjově hledá domovníka 
pro svůj sborový dům s modlitebnou. 

K dispozici je byt 2 + 1 (70 m2) 
v přízemí sborového domu. 

Byt je po celkové rekonstrukci.. 

Kontakt na telefonu č. +420 605 202 714  
– Pavel Werner, hospodář sboru
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