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Úvod

V âechách Ïije zakofienûná legenda, Ïe první ãeskou sbír-
ku Ïidovsk˘ch anekdot vydal Karel Poláãek v roce 1933.
Ale jiÏ v roce 1913 byl v nakladatelství ·míd a spol. v Sobû-
slavi vydán soubor Ïidovsk˘ch anekdot autorÛ Maxe Steina,
V. BlaÏka a F. Suchého a v roce 1925 publikoval svÛj soubor
Otto Pick v Ústí nad Labem u nakladatele Bukaãe. Sbírky
Ïidovsk˘ch anekdot ov‰em vycházely v Evropû jiÏ dfiíve.
Tento soubor byl vytvofien zejména na základû star˘ch nû-
meck˘ch sbírek Ïidovsk˘ch anekdot, které vycházely v prv-
ních tfiech desetiletí 20. století. Pozdûj‰í edice jiÏ nebyly
akceptovány, protoÏe byly zasaÏeny jedem antisemitismu.
Nûmãina od této doby rozli‰uje dva typy Ïidovsk˘ch anekdot:
„jüdische Witze“ a „Judenwitze“. Do ãe‰tiny jsou tyto poj-
my pfieloÏitelné jen velmi krkolomnû. Prvním typem jsou
klasické Ïidovské anekdoty, druhé jsou hnilobn˘mi v˘plody
xenofobie.
I kdyÏ byla fiada vtipÛ v tûchto knihách nepouÏitelná z dÛ-
vodÛ zastaralosti reálií a zejména pak z dÛvodÛ nepfieloÏi-
telnosti jazykov˘ch hfiíãek, vytvofiily tyto publikace rozsáh-
l˘ základ, kter˘ byl je‰tû dále doplnûn.
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Druh˘m vyuÏívan˘m pramenem byly rozliãné, opût nûmec-
ké soubory publikované na internetu a fiada vtipÛ, zejména
pocházejících z ãeského prostfiedí, bylo posbíráno „ze vzdu-
chu“.

Pfii ãtení i poslouchání star˘ch i nov˘ch anekdot jsem je
neustále hodnotil, porovnával a rozvaÏoval, kterou je‰tû za-
fiadit a kterou jiÏ ne, aÈ jiÏ z jak˘chkoliv dÛvodÛ. Nakonec
mi zbyla jedna, o které jsem si nebyl jist, zda ji zafiadit vÛ-
bec, a kdyÏ, pak do kterého oddílu. Jde o anekdotu, která je
Ïidov‰tûj‰í neÏ v‰echny ostatní, není uráÏlivá ãi xenofobní,
je nezapomenutelná, ale není k smíchu. Je pfiíli‰ hofiká a za-
sahuje daleko za hranice ãerného humoru, kter˘ je jinak
v Ïidovsk˘ch vtipech skoro v‰udypfiítomn˘:

Na poãátku 19. století se nûkolik dní pfied Velikonocemi najde
nedaleko ukrajinské vesnice s ãetnou Ïidovskou komunitou
zavraÏdûná mladá dívka. Na Îidy padne strach z pogromu.
Star˘ Izák se vydá zjistit situaci. Za nûkolik hodin se vrátí
a sdûluje ostatním:
,,Nebojte se, nic nehrozí. Je to na‰e Sára.“
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Vyprávíte-li vtip sedlákovi, smûje se tfiikrát. Poprvé pfii vy-
právûní, podruhé, kdyÏ mu vtip vysvûtlíte, a potfietí, kdyÏ
ho pochopí.
Statkáfi se smûje dvakrát. Pfii vyprávûní a pfii vysvûtlování.
DÛstojník jen jednou – nic si vysvûtlovat nenechá.
A kdyÏ vyprávíte vtip Îidovi, pfieru‰í vás v polovinû a fiekne:
„Ten znám, ale povím vám lep‰í.“
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Pan Blum jede na dalekou cestu, aÏ do GdaÀska, a veze s se-
bou velké mnoÏství penûz, skoro pûtadvacet tisíc marek.
Na veãer dojede aÏ do malého mûsteãka, a neÏ se ubytuje
v místním hotelu, nav‰tíví rabína.
,,Rabi,“ vysvûtluje pan Blum, ,,jedu na dalekou cestu, aÏ do
Danzigu, a vezu s sebou spoustu penûz. Skoro dvacet pût ti-
sícÛ. No, víte, jak by to v hotelu mohlo dopadnout, Ïe? Proto
bych vás prosil, jestli by ne‰lo ty peníze nechat u vás.“
,,Nu, ‰lo by. Ale pûtadvacet tisíc, to není jen tak. Já je uscho-
vám, ale pfiede svûdky.“
Pan Blum nemá nic proti, naopak, a tak rabi po‰le pro svûd-
ky. Za chvíli se dostaví pan Grünenwald a pan Schildgrün.
Oba váÏení místní obchodníci. Pfied jejich zraky uloÏí rabín
Blumovy peníze do trezoru. Pan Blum odejde spokojenû spát.
Druh˘ den ráno pfiijde k rabínovi.
,,A o copak vám jde?“ diví se rabín.
,,No, pfiece, rabi, vãera jsem si tady ve va‰em trezoru uloÏil
sv˘ch skoro pûtadvacet tisíc,“ vysvûtluje udivenû pan Blum.
,,Pûtadvacet tisíc?“ podivuje se rabín, ,,o tom nic nevím.
A máte na to svûdky?“
,,Jistû,“ volá nad‰enû pan Blum, ,,pana Grünenwalda a pana
Schildgrüna!“
,,No tak si je tedy zavolejte,“ fiekne su‰e rabín.
Pan Blum si dá zavolat vãerej‰í svûdky a nervóznû vyãkává.
Po del‰í dobû pfiijde pan Grünenwald a rozzlobenû si stûÏu-
je, proã pr˘ ho otravují, Ïe se zrovna teì vrátil z nemocnice,
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byl tam cel˘ t˘den a je mu stále hÛfi, a on Ïe o Ïádn˘ch pût-
advaceti tisících neví a pana Bluma Ïe nikdy nevidûl.
Pan Blum zbledne a se zdû‰ením vyãkává pfiíchodu druhého
svûdka. Po dlouhé hodinû pfiijde pan Schildgrün a hned zaãne
látefiit, proã ho otravují, Ïe se zrovna teì vrátil z obchodní
cesty, aÏ ve Var‰avû byl, a je cel˘ utrmácen˘ a unaven˘ a ne-
vyspal˘, a on pochopitelnû o Ïádn˘ch tisících, nota bene
pûtadvaceti, nikdy nesly‰el, a toho pána, co fiíká, Ïe se jme-
nuje Blum, nikdy nevidûl. KdyÏ odejde, pan Blum se psy-
chicky zcela sloÏí a není schopen od rabína ani odejít. Ta-
kové ne‰tûstí ho je‰tû v Ïivotû nepotkalo.
Rabín pojednou vstane, odemkne trezor a s úsmûvem podá-
vá panu Blumovi jeho peníze. Pan Blum je nevûfiícnû drÏí
v rukou a zdû‰enû hledí na rabína.
,,Rabi, tak proã to divadlo? Co to mûlo znamenat?“
,,Celkem nic, pane Blum, já vám jen chtûl ukázat, mezi
jakou pakáÏí já tady musím Ïít.“

Rabín Salme Rabensaft, znám˘ uãen˘ talmudista, byl kárán
sv˘mi pfiáteli, Ïe se chce rozvést se svou hodnou a krásnou
Ïenou.
Rabín chvíli mlãel, pak si zul jeden stfievíc a pravil:
,,Podívejte se, jak krásn˘ a zdoben˘ je tento stfievíc! Îádn˘
z vás nemá tak pûkn˘ stfievíc. Ale jen sám vím, kde mû tlaãí!“

V malém haliãském mûstû zakoupili hasiãi novou stfiíkaãku.
ProtoÏe mezi hasiãi byli katolíci, evangelíci i Îidé, pozvali
si reprezentanty v‰ech tûchto spoleãenství na slavnostní
uvedení stfiíkaãky do provozu. Slavnost zahájil katolick˘ fa-
ráfi, kter˘ stfiíkaãku posvûtil. Po nûm si vzal slovo evangelic-
k˘ pastor a mûl pfiedlouhou fieã o jejím v˘znamu. Îidovsk˘
rabín po tûch dvou uÏ nevûdûl, jak by uplatnil své vyznání.
Pak pfiistoupil ke stfiíkaãce, vytáhl z kapsy nÛÏ a ufiízl kou-
sek hadice.
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ZboÏn˘ pravovûrn˘ chasid jde prosit rabína o milodar, neboÈ
se blíÏí svátky pesach a on nemá ani na zakoupení macesÛ,
bez kter˘ch se oslava svátkÛ neobejde.
,,Upokoj se,“ radí mu rabín pfiesvûdãivû, ,,odevzdej se do
BoÏí vÛle a uvidí‰, Ïe macesy na svátek mít doma bude‰.“
Chasid se klidn˘ vrátí domÛ a ãeká na nûjak˘ zázrak. Svátky
se v‰ak blíÏí, zázrak se nekoná, penûz se stále nedostává. Jde
tedy za rabínem je‰tû jednou.
,,¤ekl jsem ti,“ hovofií klidnû rabín, ,,Ïe na svátky macesy
mít bude‰!“
ZboÏn˘ chasid odejde, ale protoÏe uÏ nemá na vybranou,
prodá svÛj poslední stfiíbrn˘ svícen a koupí macesy.
Po svátcích potká rabína a hofice se mu svûfiuje:
,,Rebe, va‰e pfiedpovûdi o zázraku se neuskuteãnily! Nemûl
jsem peníze, tak jsem musel prodat poslední stfiíbrn˘ sví-
cen, abych mûl na macesy!“
,,A já mluvil o zázraku? Ne, ne, nic takového jsem ti nesli-
boval. Já ti slíbil, Ïe na svátek bude‰ mít doma macesy!“

K rabínovi chodíval ãasto na besedu zboÏn˘ Îid Mordechei
Löwenberg a z velké pûnovky koufiil velmi smrdut˘ tabák,
coÏ rabínovi vadilo ãím dál tím víc. Löwenberg si toho jed-
nou v‰iml a zeptal se:
,,Mohu tady, rabi, koufiit, Ïe?“
,,Jistû, kufite tak, jako koufiím já,“ odpovûdûl mu rabi.
,,A jak?“ nechápal Löwenberg.
,,Já koufiím zásadnû doma!“

Ne‰Èastn˘ pan Bernstein nav‰tíví svého pfiítele Mendelsohna
a svûfiuje se mu se sv˘m osudem:
,,Poslal jsem svého nejstar‰ího syna na studia do Nikel‰porku,
slavná rabínská ‰kola, a on, mizera, se tam nechal pokfitít!“
Pfiítel Mendelsohn pok˘vá hlavou a povídá:
,,A to jde‰ za mnou? Já poslal svého nejstar‰ího syna studo-
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vat aÏ do Prahy, a co myslí‰? Ten mizera se tam nechal po-
kfitít!“
Dohodnou se tedy, Ïe zajdou za rabínem. Rabín je vyslech-
ne a povídá:
,,A to jdete za mou? Já jsem svého syna poslal na studia aÏ
do Jeruzaléma a – nechal se tam pokfitít!“
Chvíli svornû lamentují a pak se odeberou do synagogy
a stûÏují si pfiímo Hospodinovi. Po chvíli se shÛry ozve:
,,A to jdete za mnou?“

Bohat˘ pfiíznivec vûnuje rabínovi sto rublÛ na úãely Ïidov-
ské obce. Hned druh˘ den nav‰tíví rabína delegace pohfieb-
ního bratrstva.
,,Rabi, potfiebujeme nutnû alespoÀ sto rublÛ, protoÏe hfibi-
tovní zeì je pobofiená. Psi a prasata nám chodí po hfibitovû
a znesvûcují ho!“
,,Dobrá, dobrá. Jen mi povûzte, jak se ti psi a prasata tak
rychle dozvûdûli o tûch sto rublech?“

Reb Lowenzahn, velmi zboÏn˘ rabín z chasidské obce, jed-
noho dne zemfiel. Ne‰Èastní ãlenové jeho obce se cítili zcela
osamocení a bezradní. Proto zaãali Ïalostnû prosit Hospodi-
na, aby jim umoÏnil alespoÀ na okamÏik spatfiit svého rabína
a poÏádat ho o radu. Stalo se. Av‰ak zboÏní ctitelé spatfiili
svého uctívaného svûtce s pfiekrásnou polonahou blond˘-
nou na klínû.
,,Rebe, rebe!“ volali zdû‰enû v‰ichni, ,,jak je to moÏné? Ty,
svûtec, a nyní takto hfie‰í‰!“
,,Tak to není,“ vysvûtluje jim rabín, „já ji nemám za odmû-
nu, já jsem její trest!“

Dva Îidé, jeden z Kolju‰ky, druh˘ z LodÏe, se hádají, ãí
rabín dokázal vût‰í zázraky.
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,,Ná‰ rabín jednou sedûl u okna,“ vypráví ten lodÏsk˘, ,,byl
zrovna ‰ábes. A najednou vidûl, Ïe u protûj‰ího domu je
malé dítû a jí ‰unku! ProtoÏe se na tak stra‰n˘ hfiích nemohl
dívat, zvolal: ,AÈ se ten dÛm zfiítí!' Dítû zaãalo plakat a ‰un-
ku odhodilo. A rabín pochopil, Ïe si svÛj hfiích uvûdomilo,
a zvolal: ,AÈ se ten dÛm nezfiítí!' A dÛm se nezfiítil.“
,,Obdivuhodné,“ pfiisvûdãil kolju‰sk˘ Îid. ,,Ná‰ rabín ‰el
jednou domÛ a spustil se dé‰È. Prudk˘ dé‰È biãoval krajinu.
A rabín uãinil zázrak, vlevo pr‰elo, vpravo pr‰elo, a pfied ním
bylo sucho.“
„Zázraãné,“ souhlasí lodÏsk˘, ,,ale ná‰ rabín jel jednou v pá-
tek ráno pryã a mûl b˘t do veãera, do zaãátku ‰ábesu, zase
zpût. Ale cosi ho zdrÏelo. BlíÏil se ‰ábes a rabín byl stále na
cestû. Co teì? KdyÏ nastane ‰ábes, nesmí se dál cestovat.
Ale rabín uãinil zázrak. Vlevo byl ‰ábes, vpravo byl ‰ábes,
a pfied ním: ãtvrtek!“

Za rabínem pfiijde paní Blochová a stûÏuje si, Ïe muÏ se s ní
chce dát rozvést:
„To pfiece nejde, to pfiece nemÛÏe, to pfiece nesmí...“
Rabín ji usadí na Ïidli a zaãne cosi hledat ve star˘ch uãe-
n˘ch knihách. Paní Blochová po chvíli:
,,Tak uÏ jste nûco na‰el?“
Rabín mlãí a proãítá spisy. Zanedlouhou paní Blochová:
,,Tak jak je to tedy s tím rozvodem?“
Rabín stále hledá.
,,Tak zakáÏete mu to, nebo ne?“ doráÏí na rabína paní Blo-
chová.
Rabín zvedne hlavu od písem.
,,Má recht!“

Za rabínem pfiijde pan Guttensteiner.
„Co pro vás mohu udûlat?“
,,Rabi, jdu se k nûãemu pfiiznat.“
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,,Ale copak, co jste provedl?“
,,Stala se taková malá rituální chybiãka.“
,,Tak povídejte,“ usmûje se smífilivû rabín.
,,Neprovedl jsem pfied jídlem rituální mytí rukou.“
,,To není tak stra‰n˘ hfiích. Ale pfiesto, proã jste to neudû-
lal?“
,,Nebyla to ko‰er restaurace, a tak tam nemûli misky s vo-
dou.“
,,A proã jste ne‰el do ko‰er restaurace? V na‰em mûstû jich
je hromada.“
,,Já dostal hroznou chuÈ na uzené vepfiové. Mnû bylo ten ve-
ãer v‰echno jedno.“
,,CoÏe? Vy jste ‰el na uzené vepfiové? No to uÏ je ale velk˘
hfiích! Opravdov˘ hfiích! A proã vám bylo v‰echno jedno?“
,,No potom, co jsem za‰krtil manÏelku...“
,,MÛj dobr˘ BoÏe! Vy jste za‰krtil vlastní Ïenu? A proã, ãlo-
vûãe ne‰Èastná?“
,,O pesachu zapomnûla dát na stÛl mísu s macesy.“
,,Zapomnûla dát mísu s macesy? Dobr˘ BoÏe! Taková malá
rituální chybiãka.“
,,VÏdyÈ jsem to fiíkal hned na zaãátku!“

Mlad˘ Loewy stále váhá, zda-li se má ãi nemá oÏenit. Proto
nav‰tíví rabína a Ïádá ho o radu.
,,Nevûsta pochází z váÏené rodiny,“ vysvûtluje Loewy rabí-
novi.
,,Vezmi si ji tedy,“ souhlasí rabín.
,,Ale je tak o‰klivá...“ dodává Loewy.
,,Tak si ji neber,“ pokyvuje rabín.
,,JenÏe má slíbené vûno pûtadvacet tisíc!“
,,Tak to si ji vezmi.“
,,JenomÏe ona ‰ilhá a koktá.“
,,Tak si ji neber.“
,,KdyÏ mi její otec slíbil, Ïe zajistí na‰í rodinû v Americe
obchody.“
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,,Tak se s ní oÏeÀ.“
,,Ale, rabi, ona je zlá, svárlivá a stra‰nû kfiiãí.“
,,Tak ví‰ co? Dej se pokfitít!“ vykfiikne najednou rabín.
,,CoÏe?“ vydûsí se Loewy.
,,AÈ se s tebou trápí faráfii! Já uÏ toho mám dost!“

Ptají se rabína:
,,Je pravda, Ïe na svûtû není jedin˘ ãlovûk, kter˘ nikdy ne-
zhfie‰il?“
,,Ano, je tomu tak,“ pfiisvûdãuje rabín.
,,A je tedy nûjak˘ rozdíl mezi svûtcem a hfií‰níkem?“
,,Ano. Svûtec, dokud Ïije, ví, Ïe hfie‰í. A hfií‰ník, dokud hfie-
‰í, ví, Ïe Ïije.“

Rabín, katolick˘ knûz, protestantsk˘ pastor a ateista debatu-
jí o tom, kdy zaãíná lidsk˘ Ïivot.
,,Zaãíná pfii vzájemné lásce otce a matky,“ míní protestant-
sk˘ pastor.
,,Lidsk˘ Ïivot, Ïivot dítûte, zaãíná v okamÏiku oplodnûní,“
upozorÀuje katolick˘ faráfi.
,,Lidsk˘ Ïivot, Ïivot dítûte, zaãíná aÏ v okamÏiku jeho naro-
zení,“ tvrdí ateista.
,,Lidsk˘ Ïivota zaãíná, aÏ kdyÏ jsou dûti ven z domu,“ pro-
hlásí rabín.

Mlad˘ Ïák Ïidovské náboÏenské ‰koly se ptá pomocného
uãitele na delikátní záleÏitost:
,,Proã má rabín Ïenu a dûti? Rabín má studovat svatá písma
a o svûtsk˘ Ïivot se nestarat. Jak to vÛbec pfiijde?“
,,To má‰ tak. Rabín má okolo sebe dvacet tisíc andûlÛ. A kdyÏ
je veãer a rabín uÏ nastudoval mnoho, vezmou ho dva tisí-
ce andûlÛ za nohy, dal‰í dva tisíce za ruce a odnesou ho do
postele k jeho manÏelce.“
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,,A k ãemu je tûch zbyl˘ch ‰estnáct tisíc andûlÛ?“
,,Ti ho musejí zase tahat od manÏelky z postele ven!“

Sedmdesátilet˘ Simonsohn se podruhé oÏenil. Dívce bylo
osmnáct let. Po deseti letech se jim narodil syn. Simonsohn
je trochu pfiekvapen˘ a jde za rabínem.
,,Rabi, co si mám o tom myslet? Je to zázrak?“
,,Mohl by b˘t,“ pfiipustí rabín, ,,ale já ti povím jeden pfiíbûh.
·el jeden muÏ s de‰tníkem po pou‰ti a najednou proti nûmu
lev. MuÏ proti nûmu namífiil de‰tník, prásk! – lev padl a byl
mrtv˘.“
,,Co to je za pfiíbûh, rabi?“
,,No, on mûl za tím de‰tníkem ostfie nabitou pu‰ku!“

Mladá dívka se ptá opatrnû rabína:
,,Rabi, je nûjak˘ spolehliv˘ prostfiedek proti otûhotnûní?“
,,Jistû dcero. Vypít litr studené vody.“
,,A pfiedtím, nebo potom?“
,,Místo toho.“

Na Rusi pfiicházely obãas rozkazy, které nutily Îidy opustit
své domovy. Takov˘ rozkaz dostala i komunita v Biljursku.
Do nûkolika dní museli v‰ichni Îidé odejít a nesmûli si vzít
s sebou nic z chrámového zafiízení. Jinak Sibifi! BlíÏil se ale
Ïidovsk˘ Nov˘ rok.
,,Co je to za Nov˘ rok bez troubení na ‰ofar?“ ptali se v‰ichni.
Rabín se rozhodl: ,,·ofar vezmeme s sebou.“
,,Rabi, oni to zjistí, a zabijí nás,“ bûdují v‰ichni.
,,Uklidnûte se,“ chlácholí je rabín, vezme roh a vydají se na
pochod. Na cestû je doÏenou kozáci.
,,Kde je vá‰ rabín?“ rozkfiikne se ataman.
Îidé ukáÏou na rabína a tfiesou se strachy, protoÏe v ruce
drÏí ‰ofar.
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,,Vzali jste nûco z chrámu?“ zeptá se ho kozáck˘ ataman ostfie.
Rabín stojí, nechápavû se dívá a mlãí.
,,Jestli jste vzali nûco z chrámu!“ kfiiãí velitel kozákÛ.
Rabín stále stojí a nechápavû mlãí.
Velitel je uÏ rud˘ vztekem a five: ,,Vzali jste nûco z chrámu
s sebou?“
Rabín zvedne ‰ofar, pfiiloÏí ho k uchu a zeptá se:
,,¤íkal jste nûco?“

Nov˘m okresním hejtmanem Jordanowa, mûsteãka v západ-
ní Haliãi, se stal pokfitûn˘ Îid. I kdyÏ se k Ïidovské komu-
nitû nechoval nijak ‰patnû, stále se k nûmu dostávaly zprá-
vy o tom, Ïe si na nûj Îidé stûÏují. Jednoho dne si dal k sobû
pozvat starého rabína Herze Wulkana a zeptal se ho, proã ho
Ïidovská obec stále pomlouvá, proã si stûÏuje, proã stále na-
fiíká, kdyÏ se pfiece nechová nijak jinak neÏ ti hejtmané, ktefií
byli pfied ním. Dost moÏná, Ïe i o nûco lépe.
Herz Wulkan svûsí hlavu, mne si svÛj bíl˘ vous a nakonec
zaãne:
,,Víte... pane okresní hejtmane, co vám mám povídat... Vy
jistû nejste hor‰í neÏ ti, co byli pfied vámi. Ale já nevím, jak
to fiíct... Já vám povím takov˘ pfiíbûh, poslouchejte: Do jed-
noho mûsta pfii‰el jeden ãlovûk. Zaboãil do ulice, kde Ïili
a pracovali fiemeslníci. Vût‰inou pracovali pfiímo na ulici,
jak ve star˘ch dobách b˘valo zvykem. Ten pán se zastavil
pfied zlatníkem, kter˘ tloukl do zlat˘ch plátkÛ, a zlato pod
jeho údery sténalo: ,Pink, pink, pink...‘ Pak ten muÏ zahlédl
fiemeslníka, kter˘ bu‰il do stfiíbrn˘ch plátkÛ, a stfiíbro také
sténalo: ,Pank, pank, pank...‘ Popo‰el dále a ocitl se u ková-
fie, kter˘ údery kladiva koval Ïelezné pláty, a Ïelezo skuãe-
lo a nafiíkalo, aÏ to u‰i trhalo. I zeptal se tedy ten muÏ: ,Ty,
Ïelezo, proã tak nafiíká‰ a bûduje‰? Nedûje se ti pfiece nic
hor‰ího neÏ zlatu nebo stfiíbru, a ty tolik jako ty nebûdují?‘
Îelezo mu odpovûdûlo: ,Ale zlato a stfiíbro jsou bity od cizí-
ho, já jsem tluãeno sebou sam˘m!‘“
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V Haliãi se povaÏovalo za velkou ãest b˘t pohfiben vedle ra-
bína. Proto se v jednom mûsteãku strhla velká hádka mezi
dvûma váÏen˘mi obãany, komu bude pfiidûleno místo vedle
hrobu právû zemfielého rabína. Z hádky se pomalu stávala
rvaãka, aÏ nov˘ rabín zasáhl:
,,Ten hrob bude patfiit tomu z vás, kdo první zemfie!“

Venkovsk˘ rabín Rosenzweig se vydá do Vídnû. KdyÏ se vrá-
tí, vypráví:
,,Je to úÏasné mûsto. V jeden den jsem tam potkal ortodoxnû
vûfiícího Îida, Îida marxistu, Îida ateistu, Îida sionistu
a Îida finanãního spekulanta.“
,,Co je na tom tak divného?“ ptá se jeho soused, ,,je to prostû
velké mûsto.“
,,ÚÏasné je to, Ïe to byl furt ten sam˘ ãlovûk!“

Pan Langweil nav‰tíví rabína s prosbou:
,,Co mám dûlat, rabi? Moje dcera se nemÛÏe provdat, proto-
Ïe je stra‰nû o‰klivá.“
,,Jak o‰klivá? Jak stra‰nû?“
,,No, kdybys ji poloÏil na talífi vedle uzenáãe, tak bys je ne-
rozeznal.“
Rabín chvíli pfiem˘‰lí a pak se zeptá:
,,O jak˘ druh uzenáãe se jedná?“

Chud˘ Jakub Braunschweiger se ocitl na mizinû. Proto za‰el
za rabínem: ,,Co mám dûlat, rabi? âím se mám Ïivit? S ãím
obchodovat? Lidé nic nekupují, nic nepotfiebují, na nic ne-
mají peníze!“
Rabi chvíli studoval ve star˘ch knihách a potom ochotnû
poradil:
,,Posly‰, tady stojí: Jsou jen dvû vûci, které lidé potfiebují
stále: mouka a plátno. Îiví potfiebují jíst a mrtvé je tfieba
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obléci do pohfiebních rubá‰Û. Obchoduj s moukou a plát-
nem.“
Jakub Braunschweiger podûkoval, uãinil, co mu rabín pora-
dil, ale po ãase se jeho obchody zhroutily a pfii‰el i o to po-
slední, co je‰tû mûl. Opût se vydal za rabínem.
,,Rebe, udûlal jsem to, co jste mnû radil. Obchodoval jsem
s moukou a plátnem, ale lidé uÏ nekupují ani to! Úplnû jsem
zkrachoval!“
Rabín se zasmu‰il. Pak dlouho studoval ve star˘ch svitcích
a nakonec ponufie pronesl:
,,To je velmi ‰patné, mnohem hor‰í, neÏ pfiedpovídají staré
moudré knihy. Svût uÏ ani neÏije, a uÏ ani neumírá – svût se
uÏ jen muãí!“

,,Rabi, je moÏné obcovat se Ïenou o ‰ábesu?“ ptá se pan
Teitelbaum.
,,Bûhem ‰ábesu jsou zapovûzena v‰echna potû‰ení. Proto
mÛÏe‰ obcovat pouze s vlastní manÏelkou.“

Za ortodoxním rabínem v New Yorku pfiijde pan Kohn.
,,Rabi, koupil jsem si nové auto a prosím, abyste mu dal po-
Ïehnání.“
,,Víte, na takov˘ moderní vynález, to ne, to já nemohu udû-
lat. Já jsem ortodoxní rabín, ale bûÏte za nûjak˘m reformo-
van˘m, ten vám to snad udûlá.“
Pan Kohn jde za reformovan˘m rabínem a zopakuje mu
svou prosbu.
,,Jistû, rád vám vyhovím, jen mi prosím vysvûtlete: Co je to
poÏehnání?“

Jeden rabín pfii sabatu zvaném „sabat radosti“ vypráví o nád-
herách boÏího svûta, jak BÛh v‰echno stvofiil dokonale, krás-
nû a bezchybnû.
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KdyÏ bohosluÏba skonãí, pfiijde k nûmu krejãí Menke Kraft-
milch, mal˘ a pfiihrben˘ muÏíãek, kter˘ je znám˘ svou zlo-
myslností, a osloví rabína:
,,Rebe, vy jste fiíkal, Ïe BÛh stvofiil v‰echno krásnû, bez-
chybnû a dokonale. Stvofiil tedy také mû tak krásnû a doko-
nale a taky bezchybnû?“
Rabín na nûj pohlédne a pak mu se smíchem odpoví:
,,No, na hrbáãe docela dobfie...“

V malém haliãském mûsteãku vypráví jeden vesnick˘ cha-
sid o jejich „zázraãném rabínovi“, kter˘ zvládá studovat
kaÏdou noc svaté knihy a odhalovat v nich tajemství lidské-
ho Ïivota.
,,No,“ povídá jeden z místních ÎidÛ, „a kdy ten vá‰ mistr
spí, kdyÏ celé noci jen studuje?“
,,Co? Kdy spí? Spí kaÏd˘ den jednu hodinu pfied ranní mod-
litbou.“
,,A to mu jedna hodina dennû staãí?“ ptá se nedÛvûfiivec.
,,Jak staãí?“ rozãiluje se vesniãan, ,,jestli mu staãí? On za tu
hodinu zvládne prospat víc neÏ jiní za celou noc!“

Star‰í obce Biala se pfii‰li zeptat rabína Kestenmachera z Dril-
lichova, zda jist˘ Efraim Lichtblau, kter˘ se hlásí na místo
správce synagogy, je pfiesn˘ a spolehliv˘. Rabín Kestenma-
cher jim dá na Efraima Lichtblaua velmi pfiízniv˘ posudek
a Lichtblau dostane Ïádané místo.
KdyÏ ov‰em po ãase pfiijede rabín Kestenmacher do Bialé,
stûÏuje si mu pfiedstaven˘ obce na jím doporuãeného ãlovû-
ka a velmi ho pomlouvá.
,,Rabi, vy jste nám ho doporuãil, a on je to ochlasta! Hnusn˘
oÏrala, jakého jsme je‰tû nevidûli!“
,,No,“ odpoví rabín, ,,to já samozfiejmû vím, ale vy jste se
ptali na pfiesnost a spolehlivost. A není snad spolehlivû
oÏral˘ kaÏd˘ den pfiesnû ve stejnou hodinu?“
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Rabín z Jaroslawi oznámí své obci, Ïe musí vyfie‰it jeden zá-
vaÏn˘ vûrouãn˘ problém, a proto se na ãas bude vûnovat v˘-
hradnû studiu a pfiem˘‰lení. V‰ichni v obci byli potû‰eni, Ïe
mají mezi sebou v˘znamného myslitele, a souhlasili s tím,
Ïe rabín se jim po nûjak˘ ãas nebude moci vûnovat. KdyÏ ale
ubíhaly t˘dny a t˘dny, osmûlili se star‰í obce vyslat za rabí-
nem jednoho muÏe, aby zeptal, zda uÏ je problém vyfie‰en.
,,Rabi,“ zeptal se ho vyslan˘ ãlovûk, ,,uÏ jste své dílo dokon-
ãil? Co jste zjistil? K jakému moudru jste dospûl?“
,,Pfiem˘‰lel jsem,“ odpovûdûl pomalu rabín, ,,kdyby za v‰ech-
ny lidi celého svûta byl jen jeden jedin˘ ãlovûk... a za v‰echny
stromy celého svûta byl jen jeden jedin˘ strom... a za v‰ech-
ny sekery celého svûta byla jen jedna jediná sekera... a za
v‰echny vody celého svûta byla jen jedna jediná voda...“
,,No a dál...?“ ptá se napjatû vyslan˘ muÏ.
,,A kdyby ten jedin˘ ãlovûk, co je za v‰echny lidi, vzal tu je-
dinou sekeru, co je za v‰echny sekery, a porazil s ní ten
strom, co je za v‰echny stromy, a ten strom padl do té vody,
co je za v‰echny vody...“
Rabín se na chvíli odmlãel.
,,Tak co by se stalo?“ nedoãkavû se táÏe vyslanec.
,,Tak fie‰ím a pfiem˘‰lím, co by to bylo za stra‰nou ránu...“

Zázraãn˘ rabín z Mejstrelu je znám˘ svou oddaností Bohu
a tím, Ïe není schopen pfiipustit, Ïe by dobrotiv˘ BÛh mohl
zpÛsobit ãi jen dopustit nûjakou kfiivdu.
Proto se také nesmírnû rozzlobí, kdyÏ mu Salomon Bleistein
z okresního mûsta vypravuje, Ïe jeden Îid u nich ve mûstû
zemfiel hladem.
,,To není moÏné!“ protestuje rabín, ,,jak mohl zemfiít hladem?
Mohl pfiece pfiijít k sousedÛm, nebo k pfiíbuzn˘m, nebo i k ci-
zím lidem ve mûstû, poprosit o kousek chleba, a kaÏd˘ by mu
jistû vyhovûl! Snad i kfiesÈané nebo pohané by mu trochu
jídla dali!“
,,To bylo tak, rabi,“ vysvûtluje Salomon Bleistein, ,,on byl
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kdysi bohat˘m mû‰Èanem, v‰ichni ho kdysi ctili, a kdyÏ
zchudl, stydûl se, a nedokázal nûkoho prosit o kousek chle-
ba.“
,,Tak vidí‰!“ zajásal rabín, ,,ne z hladu, kter˘ na nûj Hospo-
din seslal, ale z vlastní p˘chy zemfiel!“

Syn rabína z Jaroslawi studuje v talmudické ‰kole. Jeho otec
ho po ãase nav‰tíví a nalezne ho, jak stále studuje první list
obrovského a rozsáhlého foliantu, na kterém je zobrazen
bos˘ MojÏí‰ v koÏe‰inové ãepici. Okolo obrazu je sloÏit˘ tal-
mudick˘ text. Otec syna pochválí a odjede.
KdyÏ ho opût po del‰í dobû ve ‰kole nav‰tíví, syn stále stu-
duje stejnou stránku.
,,No chlapãe,“ ptá se otec, „o ãem tu stále mudruje‰? Ten
text je tak sloÏit˘?“
Syn mu zadumanû odpoví: „Já se snaÏím zjistit, proã, je-li
zima, je MojÏí‰ bos˘, a je-li léto, proã má na hlavû tu zimní
ãepici.“

Rabín z uherského mûsta Nitry slavil své sedmdesáté naro-
zeniny. Jeho pfiátelé se rozhodli, Ïe mu dají dárek – soudek
velmi dobrého uherského vína –, a dohodli se, Ïe kaÏd˘ (by-
lo jich dohromady ãtyfiicet tfii) koupí dvû láhve vybraného
vína a sám je naleje do soudku.
Pfii‰el ten velk˘ den oslavy. Rabín dostal soudek a cel˘ den
pfiijímal dal‰í a dal‰í gratulace. AÏ veãer fiekl své Ïenû, Ïe
dostal chuÈ na to skvûlé víno, které mu dali jeho opravdoví
pfiátelé z obce, a koneãnû otoãil kohoutkem soudku. Ze soud-
ku vytekla zcela ãistá voda bez sebemen‰í stopy po vínû...
Rabínova Ïena se zaãala velmi zlobit a vyãítala mu, Ïe
nezná lidi ve své obci, ale moudr˘ rabín ji zarazil. Pochopil,
Ïe kaÏd˘ z jeho pfiátel si myslel, Ïe v takovém mnoÏství vína
se jeho dvû láhve ãisté vody ztratí.
Následující den po bohosluÏbû se v promluvû vrátil rabín ke
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sv˘m narozeninám, podûkoval v‰em, ktefií mu gratulovali
a obdarovali ho, ale na závûr fiekl s velk˘m zármutkem v hla-
se:
,,Pfiátelé, na‰el se mezi vámi jeden jedin˘, kter˘ se pokusil
své bliÏní oklamat a místo vína nalil do sudu ãistou vodu.
To je pfiirozenû podvod, a dokonce i hfiích. Velmi mû mrzí,
Ïe vám to musím fiíkat. Co ov‰em neprozradím, je, kdo z vás
to uãinil, i kdyÏ bych mohl na toho hfií‰níka ukázat prstem!
Já mu dám je‰tû jednu pfiíleÏitost, aby se napravil. KdyÏ ten
podvodník je‰tû dnes v noci, pod rou‰kou tmy, donese dvû
láhve skuteãného uherského vína a postaví je na mÛj práh,
bude mu odpu‰tûno...“
Je‰tû toho samého veãera nalezl rabín pfiede dvefimi osmde-
sát ‰est lahví v˘teãného uherského vína.
,,Tak, Ïeno, znám lidi ze své obce, nebo neznám?“ zasmál se
rabín.

,,Ná‰ rabín v Strzelici je tak uãen˘ a zboÏn˘, Ïe se dokonce
baví pfiímo s Hospodinem,“ chlubí se pfiíslu‰ník strzelické
obce svému pfiíteli z Poznanû.
,,VáÏnû?“ diví se pfiítel, ,,a jak to mÛÏe‰ vûdût?“
,,Jak? Sám rabín se mnû s tím svûfiil.“
,,Aha. A co kdyÏ ti lhal?“
,,To je vylouãené! CoÏpak by se Hospodin bavil s lháfiem?“

Jeden rabín, kter˘ nedbal o své obleãení, byl kárán pfiedsta-
ven˘m Ïidovské obce ve mûstû, Ïe chodí nedbale obleãen
a Ïe nosí potrhan˘ klobouk, sniÏuje svou váÏnost a budí po-
hor‰ení. Rabín se jen smál:
,,Ale proã si kupovat nov˘ oblek a klobouk? VÏdyÈ tady
kaÏd˘ ví, kdo jsem, kaÏd˘ mû zná.“
Po nûkolika dnech se s pfiedstaven˘m své obce potká opût,
ale tentokrát ve Vídni. Rabín je samozfiejmû opût ve star˘ch
‰atech a v potrhaném klobouku.
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,,Doma, rabi, jste tvrdil, Ïe nosíte staré ‰aty a potrhan˘ klo-
bouk, protoÏe vás stejnû kaÏd˘ zná. Dobfie. Ale tady, ve Vídni,
jste si mûl koupit v‰echno nové! Dûláte na‰í obci ostudu!“
,,Ale jak to?“ smûje se rabín, „vÏdyÈ tady mû nikdo nezná...“

Rabín Leiser Wolf byl sice chud˘, ale díky své povaze v ce-
lém okolí velmi oblíben˘. KdyÏ slavil zlatou svatbu, sebrali
jeho pfiátelé peníze a objednali mu velkolepou hostinu.
Zakoupili jelena a v zámecké kuchyni ho nechali upravit.
Potom s velkou radostí pfiedloÏili chudému rabínovi tuto
neobvyklou pochoutku.
Rabín vzal nÛÏ a vidliãku, ukrojil si kousek, pfiiãichl k nû-
mu a pravil:
,,Moji milí hosté, mnû se zdá, Ïe ta peãenû trochu smrdí.“
Hosté se zaãali smát:
,,Rabi, to je jelení peãenû! To tak musí b˘t!“
,,Musí to tak b˘t... dobrá, souhlasím, ale musím to jíst?“

Stejn˘ rabín jednou kázal o BoÏím díle, jak podivuhodnû je
v‰echno stvofieno.
,,BÛh stvofiil abecedu, dvacet ãtyfii písmenek, a z tûchto dva-
ceti ãtyfi písmenek udûlal dvû stû fieãí s miliony a miliony
slov. A s tûmito slovy je moÏné ve dvû stû fieãech popsat
v‰echno dobré a ‰patné, v‰echno moudré, hloupé i po‰etilé.
A i kdyÏ uãenci a vûdci v celém svûtû hledali a hledali,
nenalezli slovo, ve kterém by nebylo BoÏího písmenka...“

Rabín Wolf se bavil s jedním studentem, kter˘ se vrátil z Víd-
nû a vyprávûl mu o Ïivotû ve velkém svûtû. Vyprávûl mu
o bohat˘ch Îidech, o baronu Rothschildovi. Rabín poslou-
chal a nakonec fiekl:
,,Dobfie, Rothschild má miliony, tisíce milionÛ, spoustu
slouÏících, má paláce, klenoty a drahokamy, zlaté doly a mÛ-
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Ïe si v‰echno koupit. A mÛÏe, kdyÏ mu to BÛh dovolí, mít
je‰tû více... ale kdyÏ to v‰echno má, mÛÏe jít proto dvakrát
obûdvat?“

Îebrák Abeles poÏádal o radu rabína, domluvil si ãas, kdy
má pfiijít, ale stejnû musel ãekat pfies tfii hodiny, protoÏe u ra-
bína byl nejvût‰í místní velkoobchodník a ukrutn˘ boháã.
KdyÏ boháã koneãnû ode‰el, rabín pfiijal Abelese, vyslechl
jeho první vûtu a dal mu trochu penûz. To Abelese aÏ ura-
zilo.
,,Rebe,“ fiekl vyãítavû, ,,s tím velkoobchodníkem jste mluvil
víc jak tfii hodiny, já musel ãekat, a se mnou jste strávil jen
minutu!“
,,Ví‰, to je tak,“ usmál se rabín ,,u tebe jsem vidûl v první
minutû, Ïe jsi chudák, ale u nûj jsem to pochopil aÏ za tfii ho-
diny.“

,,Rabi,“ ptá se pan Blum, ,,je pravda, Ïe chleba vÏdycky pa-
dá na zem tou namazanou stranou?“
,,Ano, to je svatá pravda. Tak je tomu vÏdycky,“ potvrzuje
rabín.
,,Ale mnû zrovna dneska ráno spadl na zem chleba tou ne-
namazanou stranou!“ triumfuje pan Blum.
Rabín se zachmufií, chvíli pfiem˘‰lí, a pak fiekne:
,,UÏ to mám! Ty jsi ho namazal na tu ‰patnou stranu!“

Za první svûtové války potkal pan Mandelík mladého Kohna,
kter˘ dostal pfiedvolání k odvodu a bál se, Ïe pÛjde do války.
Byl z toho pfiepadl˘ a Mandelík ho utû‰oval:
,,Jsou dvû moÏnosti. Buì tû neodvedou, to bude dobfie, nebo
tû odvedou. Ale nic se nedûje. MÛÏe‰ klidnû zÛstat v zázemí,
to bude dobfie, nebo tû po‰lou na frontu. Ani tam to nemusí
b˘t nejhor‰í. Vlastních bojÛ se ani tam nemusí‰ zúãastnit, to
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bude dobfie, ale je moÏné, Ïe tû po‰lou do útoku. KdyÏ tû
po‰lou, mÛÏou tû zranit. KdyÏ tû zraní lehce, pÛjde‰ do ‰pi-
tálu a tam to bude‰ protahovat do konce války, to je dobfie,
ale i kdyÏ tû zraní tûÏce, tak ani z toho nemusí‰ umfiít. KdyÏ
neumfie‰, bude to dobfie, a kdyÏ umfie‰, tak tû pochovají do
hrobu podle na‰eho zákona, to bude dobfie. Nebo tû pocho-
vají s ostatními do spoleãného hrobu a na ten dají kfiíÏ. To
bude sice ‰patnû, ale kvÛli tomu nemusí‰ b˘t tak ztrápen˘.“

Pan Lustig pfiijde s mnoha rozpaky za rabínem.
,,Rabi, já jdu za vámi ne sám za sebe, ale za svého pfiítele.
A on by chtûl vûdût, jak se má kát, kdyÏ opakovanû a mno-
hokrát poÏádal manÏelky bliÏního svého.“
,,Vá‰ pfiítel je hlupák a vy také, pane Lustig. Pfiítel mohl
pfiece pfiijít sám a fiíct, Ïe jde místo svého pfiítele, a vy jste se
nemusel tak trápit...“

Na v˘znamn˘ svátek pozval haliãsk˘ rabín Leiser Wolf slav-
ného zpûváka z Ruska. Ukázalo se ov‰em, Ïe zpûvák je
velmi ‰patn˘ a skoro nic neumí. KdyÏ slavnost skonãila,
pfii‰el zpûvák za rabínem a ptal se ho:
,,Tak, rabi, jak se vám to líbilo?“
Leiser Wolf chvíli pfiem˘‰lí a pak odpoví:
,,Mám-li fiíci pravdu, loni jste to udûlal lépe.“
,,Loni?“ diví se zpûvák, ,,ale já tady loni vÛbec nebyl!“
,,No právû...“

Pfií‰tipkáfi Lustig si stûÏoval rabínovi:
,,Rabi, to uÏ nejde vydrÏet! Îijeme já, manÏelka, pût dûtí
a tchynû v jednom pokoji. Já nemÛÏu spát, pracovat, nic
nemÛÏu. Co mám dûlat?“
,,Tady má‰ peníze a kup si konû,“ poradil mu rabín. Pfií‰tip-
káfi Lustig pfiijal peníze a poslu‰nû ode‰el.
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Po t˘dnu ale pfii‰el znova.
,,Rabi, teì uÏ to je ale opravdu ke zbláznûní! Já, manÏelka,
pût dûtí, tchynû, a k tomu v‰emu je‰tû ten kÛÀ!“
,,Tady má‰ dal‰í peníze a kup si kozu!“ rozkáÏe rabín.
Po dal‰ím t˘dnu pfiijde Lustig zbûdovan˘.
,,Rabi, já ‰ílím! Já, manÏelka, pût dûtí, tchynû, a k tomu v‰e-
mu je‰tû ten kÛÀ a ta koza!“
,,Tady si vezmi zlatku a kup párek slepic!“
Po nûkolika dnech se Lustig uÏ zcela zniãen˘ dovleãe k rabí-
novi.
,,Rabi, já se obûsím! Já, manÏelka, pût dûtí, tchynû, a k tomu
v‰emu je‰tû ten kÛÀ, koza a pod nohama se pletou slepice!“
,,Prodej konû, kozu a slepice!“ pfiikáÏe rabín.
Pfií‰tipkáfi Lustig prodá konû, kozu i slepice a hned druh˘
den pfiijde podûkovat.
,,Rabi, to je úÏasné! KdyÏ jsou ta zvífiata pryã, tak si Ïijeme
tak volnû!“

Jeden Ïák, kter˘ studuje talmud, dostává jídlo v domû rabína,
ale jako protisluÏbu musí v domû pracovat. Práce je mnoho,
rabínova Ïena ho stále vyuÏívá a jídlo, které dostává, se stu-
dentovi pfiíli‰ nezamlouvá. Proto je velmi rád, kdyÏ se jeho
studium jiÏ ch˘lí ke konci. Rabín si ho chce je‰tû vyzkou‰et.
Souãástí uãení je také znalost pfiedpisÛ ko‰er stravy. Rabín
nechá pfiivést krávu a fiekne studentovi:
,,A nyní ukaÏ, která ãást krávy je hrudí.“
Student obchází krávu, potom se sehne, chytne ji dole za
pfiední nohu a hlásí:
,,Rabi, toto je hrudí.“
Rabín se zdûsí.
,,Ty jsi se snad zbláznil! Kam jsi dal rozum? To jsou pfiece
flaksy!“
,,Jak to, rabi?“ diví se student, ,,toto jsem u vás vÏdycky jedl,
kdyÏ rabínka tvrdila, Ïe máme telecí hrudí...“
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Potuln˘ uãenec, znalec talmudu a v‰ech ostatních hebrej-
sk˘ch textÛ, byl pozván na hostinu bohat˘m obchodníkem.
Hostitel v‰ak uãence posadil aÏ na konec stolu, kde sedûli
ménû v˘znamní hosté, coÏ se projevovalo i v servírovan˘ch
pokrmech. Bûhem hostiny se rozproudila debata o starozá-
konních událostech a zázracích. Jeden z volnomy‰lenkáfisky
naladûn˘ch hostÛ se zeptal:
,,Jak mohl Jozue zastavit slunce? Slunce, jak je v‰eobecnû
známo, stejnû stojí, pouze na‰e zemû se toãí,“ fiekl a provo-
kativnû se obrátil na uãence na konci stolu.
,,Zemû se netoãí,“ odpovûdûl uãenec, coÏ zpÛsobilo vlnu
nevole.
,,Zemû se toãí,“ tvrdo‰íjnû opakoval volnomy‰lenkáfi, ,,to je
mnohokrát a zcela vûdecky prokázáno!“
,,Kdyby se toãila,“ pravil uãenec, ,,toãil by se i tento stÛl se
v‰emi jídly. Pak by se ta dobrá, která jíte vy na druhém
konci, objevila i tady u mne.“

Uãen˘ a vzdûlan˘ rabín z Poznanû je zároveÀ znám jako vel-
k˘ labuÏník a milovník dobr˘ch jídel. Jednou ho osloví jeden
vûfiící:
,,Rabi, já tomu nerozumím. Vy jste pfiece tak zboÏn˘, a hlav-
nû tak vzdûlan˘, seãtûl˘, jste velk˘ uãenec, hlubok˘ mysli-
tel a znalec svat˘ch písem, hlava otevfiená... A jak se mÛ-
Ïete vûnovat takové zbyteãnosti, nicotnosti, jako je dobré
jídlo?“
,,A je snad dobré jídlo jen pro hlupáky?“

Student se ptá rabína:
,,Rabi, je moÏné pfii studiu talmudu koufiit?“
,,Ne, to nepfiipadá v úvahu,“ zamítne stroze rabín.
Student si stûÏuje pfiíteli. Ten odejde za rabínem a za chvíli
se vrátí.
,,Já to mám povolené!“
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,,Jaks to dokázal?“ diví se první student.
,,Zeptal jsem se ho, jestli mohu pfii koufiení studovat tal-
mud!“

Star˘ rabín z chasidské vsi jednou meditoval:
,,Ti dne‰ní lidé Ïijí stra‰n˘m zpÛsobem. To za na‰ich sta-
r˘ch dobr˘ch ãasÛ tak neb˘valo. âlovûk se nediví, Ïe dnes
umírají tak mladí. A kdyÏ potkáte nûkoho skuteãnû starého,
tak si mÛÏete b˘t jist, Ïe je je‰tû ze star˘ch dobr˘ch ãasÛ.“

Chud˘ Îid pfii‰el k rabínovi s dotazem:
,,Rabi, moje Ïena je po porodu a potfiebuje silnou v˘Ïivu.
V‰ichni mi radí, aÈ ji udûlám slepiãí v˘var.“
,,To je dobrá rada,“ souhlasí rabín.
,,Ale rabi, já mám jen jednu slepici a jednoho kohouta.“
,,Tak zabij kohouta,“ radí rabín.
,,Dobfie, ale kdyÏ zabiju kohouta, slepice se pak bude trá-
pit.“
,,Má‰ pravdu, zabij tedy slepici,“ souhlasí rabín.
,,Ale kdyÏ zabiju slepici, kohout zÛstane sám a bude se trá-
pit!“ argumentuje zoufale ne‰Èastník.
Rabín se zamyslí:
,,Pfiijì za t˘den, musím prostudovat uãené spisy.“
Za t˘den pfiijde chudák znovu.
,,Zabij kohouta,“ sdûluje mu rabín své rozhodnutí.
,,Ale slepice se pak bude trápit...“
,,AÈ se trápí.“

K rabínovi pfiijde matka s dítûtem, které trpí prÛjmem, a pro-
sí o pomoc. Rabín se jí zeptá:
,,Umí‰ modlitbu ,Tillem‘?“
,,Ano, rabi,“ pfiisvûdãí matka.
,,Tak se ji pomodli tfiikrát za sebou, a prÛjem se zastaví.“
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Îena podûkuje a druh˘ den mu radostnû oznámí, Ïe prÛjmy
pomalu ustávají. Rabín doporuãí modlitbu je‰tû opakovat,
a opût s úspûchem.
Za mûsíc se matka objeví znovu. Tentokrát dítû trpí zácpou.
Rabín opût doporuãí modlitbu ,,Tillem“.
,,Ale, rabi,“ diví se Ïena, ,,,Tillem‘ pfiece staví!“

Bialsk˘ rabín byl znám jako zvlá‰tní asketa, kter˘ se cel˘
t˘den postí, ale o ‰ábesu si v‰e vynahradí. Nejlépe husí
peãení. Jednoho dne se stalo, Ïe se jeho Ïena nepohodla se
sluhou a ‰la si rabínovi stûÏovat. Ten ale nemûl náladu ne-
chat se vyru‰ovat ze studia svat˘ch písem a Ïenu odbyl, ba
dokonce urazil.
,,I ten nejhor‰í muÏ je vÏdy lep‰í neÏ ta nejlep‰í Ïena,“ za-
huãel a vyhodil ji.
Îeny se to hluboce dotklo. Pfii‰el ‰ábes a rabín dostal na stÛl
místo oblíbené kfiehké peãínky kus starého, tvrdého kohou-
ta. Rabín, kter˘ se cel˘ t˘den tû‰il na oblíbenou pochoutku,
se na Ïenu rozhnûval.
,,I ten nejhor‰í muÏ, tedy i star˘ kohout, je lep‰í neÏ ta nej-
lep‰í Ïena,“ opakovala mu Ïena s vítûzn˘m úsmûvem.
,,Ano, ale jen za Ïiva!“ dovysvûtlil rabín.

Slavn˘ rabín vypráví sv˘m ÏákÛm o BoÏích zázracích:
,,V jednom divokém lese leÏelo malé, zrovna narozené dítû,
které jeho matka pohodila. Ale dítû nalezl uhlífi, kter˘ v tom
lese pracoval. Donesl ho domÛ, ale nemûl Ïádné mléko, kte-
r˘m by dûÈátko nakrmil, ani peníze, za které by mléko koupil.
A tak BÛh uãinil zázrak. Uhlífii narostla prsa. Opravdová prsa
plná matefiského mléka. A uhlífi mohl ubohé dítû nakrmit.“
,,Ale, rabi, ta historka se mi nelíbí,“ namítá jeden Ïák, ,,proã
BÛh udûlal takovou divnou vûc? Proã tfieba nepoloÏil vedle
dûÈátka pytlík se zlaÈáky, aby mu uhlífi mohl mléko koupit?“
,,·patná úvaha!“ kfiiãí rabín. ,,KdyÏ BÛh mÛÏe udûlat takov˘
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zázrak, Ïe chlapovi narostou Ïenská prsa, tak proã by nûco
platil?“

Za vyhlá‰en˘m zázraãn˘m rabínem pfiijde Jekel Klesner.
,,Rabi, BÛh mû postihl, udûlal mi nûco s jazykem, musí‰ mi
pomoci. Za prvé nemohu fiíci pravdivé slovo. Stále lÏu, i kdyÏ
tfieba nechci. A za druhé jsem úplnû ztratil chuÈ. Nerozezná-
vám Ïádné jídlo.“
,,To je zlé,“ k˘vá hlavou rabín, ,,to je moc zlé. Tady pomÛÏe
jenom zázrak. No, posaì se, za chvíli se vrátím.“
Jekel Klesner se posadí a ãeká. Rabi se za chvíli vrátí a nese
cosi na lÏíci.
,,Tohle ihned snûz,“ poruãí mu.
Jekel Klesner sní obsah lÏíce a vykfiikne:
,,Fuj! Co to bylo, rabi? To chutná jako hovno!“
,,Sláva. Stal se zázrak. Vrátila se ti chuÈ, a dokonce mluví‰
pravdu! Bylo to hovno!“

Slavného rabína Sternsteina vyhledal chalupník, kterému
chcípla slepice, a Ïádá radu. Rabín znalecky pok˘val hlavou
a poradil:
,,Pfiemísti slepice do nejmen‰í klece, aÈ k nim nepronikne
ani sluneãní paprsek.“
Za nûkolik dní pfiijde chalupník znovu. Tentokrát uhynuly
uÏ tfii slepice. Rabín si opût ví rady:
,,VyÏeÀ je ven, aÈ na nû cel˘ den svítí slunce, aÈ se nemohou
schovávat ve stínu.“
Chalupník tak uãiní, ale experiment pfiinese opût nûkolik
dal‰ích uhynul˘ch slepic. Pak rabín poradí polévat slepice
studenou vodou. KdyÏ dál umírají, radí nedávat naÏrat, nedá-
vat napít a tak podobnû. Po nûkolika t˘dnech mu chalupník
smutnû sdûluje, Ïe uÏ po‰ly v‰echny slepice.
,,To je ‰koda,“ lituje rabín, ,,a já mûl pro tebe je‰tû tolik
dobr˘ch rad...“
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