Rabín Karol Sidon mizící až kamsi za obzor slov




Tak tohle věru stoji za pozornost: generační vrstevnici Karol Efraim Sidon (1942) a Karel Hvížďala (1941, oba narozeni ve znamení Lva) vydali už třetí knihu společných interview. Jmenuje se 7slov a volně navazuje na svazky Když umřít, tak v Jeruzalémě (1997 , zde byl spoluzakladatelem Viktor Vondra) a Červená kráva (2002). Jestliže se vrchní pražský a zemský rabín Sidon a novinář Hvížďala ~ takovému neobvyklému cyklu odhodlali, museli k tomu mít obzvláštní důvody, muselo je na těch setkáváních něco zajímat a bavit.
Myslim, že odpověď na to, co zde mohlo být ústřednim motivem návratů, nemusí být tak složitá: potřeba dozvídat se. Hvižďala dávno a dobře pochopil, že jeho pravým posláním jako autora je zprostředkovávání jiných světů, totiž myšlení originálních osobností. Sidon pak podle mě k opakovaným schůzkám s magnetofonem svolil proto, že díky nim byl nucen formulovat i leccos z toho, co v jeho mysli doposud nemělo konkrétnější tvar.
Ostatně v závěru 7 slov rabín říká: „Tak otevřeně jako v této třetí knížce jsem nikdy s nikým nemluvil. Naši práci jsem také tak chápal. Postupně jsme se probourávali k obsahům, které byly na začátku drženy mimo veřejnou oblast, až jsme došli k tématům mnohem intimnějším."


Nahlížení do komnat

Z tria výše uvedených publikací je 7 slov knihou nejsoudržnější a asi i čtenářsky nejobtížnější. Když umřít, tak v Jeruzalémě byla ze strany Hvížďaly - řemeslně vzato víceméně „řadovka": první svazek Sidona představil přes životní fakta a přes popis obce, kterou v českých zemích obhospodařuje. I když jeden rozdíl tu ve srovnání s knižními interview například s Václavem Havlem či s Václavem Bělohradským přece jen byl. Upozornil na něj tehdy v MF DNES Pavel Kosatík: "Hvížďala se snažil o těsnější vztah se zpovídanými osobami v naději, že získá osobnější výpověď. V rozhovoru s rabínem to nebylo možné nejpozději v okamžiku, kdy v roce 1983 Sidon odešel studovat judaistiku, se jeho životní zkušenost noří do tajemství transcendence, za nímž se 'neúčastník' této pouti dost dobře vydat nemůže."
Předloňská Červená kráva však byla pokusem více otevřít právě ten prostor, kam "neúčastník" nemůže. A jak odpovídá židovské tradici i Sidonově nátuře, pokusy přiblížit tajemství víry se neděly skrze složité filozofování, nýbrž prostřednictvím osobních postojů, rabínovým vysvětlováním, jak se staví k těm či oněm tématům a situacím. Takže čtenář nakonec zase zůstal stát přede dveřmi, ale ta škvíra, jíž se tajemství dalo zahlédnout, byla nyní o něco málo větší.
Červenou krávu tvořilo devět dialogů: O paměti, O svědomí, O iluzích, O pomalosti myšlení, O smyslu života, 0 11. září 2001, O rozhovoru~ O nacismu, O hovoru. Letošní kniha sestává ze sedmi dialogů: O učení, O čase, 0 slově, O pravdě, O smrti, O víře, O lásce. Vnější struktura je tudíž obdobná, ale vnitřní směřování se liší:jako kdyby se teprve tady Sidon s Hvížďalou oprostili od "povinnosti" brát v potaz společenské aktuality a koncentrovali se téměř již výhradně na onen průhled dveřmi.

Je to venku!

Rabín Sidon v paperbacku 7 slov například vysvětluje číselné hodnoty jednotlivých písmen hebrejské abecedy, potažmo číselné hodnoty některých slov. Není to však od něho žádná magie; naopak: nepokoušení praktik, jež by mohly přinést podivné zážitky vymykající se vědomé kontrole, nedílně náleží k víře, jíž je Sidon prostoupen. Slovo, číslo, Bůh zde (téměř) jedno jsou. Dějiny, přesněji události z jejich počátku, poskytují mnohé odpovědi na to, co dělat dnes, co si počít se sebou i světem. Mnohdy jen stačí neuhýbat z některých prověřených zásad. Moderní svět však nabízí přemíru lákadel, aby člověk na tyto zásady rezignoval. Selhat je méně bolestivé než vytrvat. Zhruba takto své myšlení Sidon směřuje a v této knize rozvádí.
Díky , 7 slovům se dá postojům pražského a zemského rabína rozumět v nově kvalitě - pro čtenáře všech těchto tří svazků teď s velkou vážností nastává jakási hodina vyjevení vlastního postoje. Nyní tedy čtenář přinejmenším dobře tuší, co učení a víra, které Sidon (re)prezentuje, nárokují, co s sebou nesou. Nyní ví, každý dle svého vnitřního uspořádání, na čem a proč se se Sidonem může shodnout, co a do jaké míry u něho může akceptovat a kam už za ním jít nemůže či nechce.
V předchozích dvou knihách byl Karol Sidon vyfotografován na titulu a svazky obsahovaly obrazové přílohy. Naproti tomu v 7 slovech - až na menší snímek na zadní straně obálky (oba autoři sedí nad rukopisem) - rabín ke spatření není. Zůstávají slova, jež jsou pokusem o to, co trvá. Na jednom místě rabín trochu záhadně praví: „Dnes k ránu mí ve snu došlo, že končím. S tímhle poznáním jsem se probudil a uvědomil jsem si, že kupodivu s úlevou. Sen vypověděl o něčem, co se ve mně v poslední době nervózně klubá. Co jsem si ještě netroufl formulovat, a teď je to konečně venku!" .

Josef Chuchma MFDnes 7. května 2004
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