
Jak i mě učí rabi Simlaj : „Nejprve jsi zárodek 
v matčině děloze.“ Stočený pinkas na psaní. Po 
narození, anděl mě plácnul přes ústa a přinutil 
mě zapomenout celou Tóru. Pak začalo i moje 
rozschoulování. A až jsem postupně začal 
chápat očima a pojímat ušima, pospíchal jsem 
do Bejt sefer pak začal abecedu, pak začal 
svitky části TÓRY, pak začal třetí knihou 
Mojžíšovou a četl nahlas a neustále opakoval a 
tak činil po 6 let, až jsem nastudoval TÓRU a 
TARGUM, pak jsem pospíchal do Bejt rav a 
vyhledal učitele mišny a byl dobrým Talmud 
chacham, aby se o mně neříkalo, jako o těch 
dvou: „Kouzelník mumlá a neví, co říká. Tana 
vyučuje a také neví, co říká“. 

Jak i mě vyučují Mistři:   
Dříve platilo, že učenec má být nějakou dobu s 
neučenými lidmi a pracovat s nimi na stejném 
místě a nejlépe v ponížené profesi, aby 
takříkajíc měl přímý kontakt s všedním a 
běžným, aby se nepohyboval v horní sféře, ale 
v dolní. Ale po nějaké době ustanovili, že 
učenec nemusí být s neučenými lidmi, ani s 
nimi pracovat, aby právě nebyl zatěžován 



přímým kontaktem s všedním a běžným. Aby 
nesál jako houba lehké, co je vlastně těžké, 
které by přehlušilo to skutečně těžké, ale 
vlastně lehké.  

Učenec by se neměl pohybovat v dolní sféře a 
nemá být obtěžkáván ubíjející rutinou 
všedních událostí. Když se učenec zbaví zla 
běžných, rutinních starostí, ve stanovenou 
dobu, saje od menšího k většímu, anebo jak i 
mě vyučuje Hilel: „Od lehčího k těžšímu.“  

Cožpak není i pro mě: Lidé se odlišují ve třech 
věcech: „v hlasu, vzhledu a myšlení“.   

 

  

שני פרק  

 

Někteří hledali odpovědi otázkami: 
„Co znamená žít ve skromnosti? Milovat bez 
lásky? A být milovaný bez lásky?“ 
Ale někteří odpověděli otázkami: 
„Co znamená žít ve skromnosti? Ne-li miluješ, 
kdy už jiný nemiluje?“ 
Ale někteří odpověděli otázkami: 



„Copak může existovat světlo bez světla? A 
tma bez tmy? Den bez dne? Noc bez noci?“ 
Ale někteří odpověděli otázkami: 
„Vezmeš si snad, co vzít nelze? A co lze vzít 
volně necháš ležet?“ 
Přišel jeden a všem odpověděl otázkou: 
„Jaký máš užitek z toho, že rozsvěcuješ, když 
jiní zhasínají?“  
Ale někteří mu odpověděli: 
„Jsi jen pouhý dech. Vanutí dechu. Nemáš 
větší sílu než ke zhasnutí plamene svíčky. 
Zhasínáš tedy proto, abys rozsvěcoval?“  
Ale on jim odpověděl: 
„Nemá hodnotu, co se zhodnocuje, ale co se 
znehodnocuje, získává na ceně.“ 
Přišel druhý, aby doplnil některé a toho, co 
mluvil před ním: 
„Nikdo neumírá pro bolest honestiores. Nikdo 
neumírá pro bolest humiliores. Ale vaniores 
jsou ramena světa. Humiliores břicho a 
honestiores nohy.“ 
 


