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EESSÕNA
Olen aastaid kogunud heebrea vanasõnu, kuulsate juutide
huvitavaid väljaütlemisi ja juudiusu pühadest raamatutest
pärit tarkuseteri. Nende hulgas on tabavaid vaateid inimelule,
selle muredele ja õnneks ka rõõmudele. Mõni ütlus on nii
lihtne, et isegi lapsel on seda kerge mõista. Teised jällegi on
tõelised tarkusesõnad, mis vajavad settimiseks aega ja lugeja
küpsemist.
Kord hakkasin enda jaoks huvi pärast märgistama neid juudi
mõtteteri, millest ise aru sain. Umbes pooled lausetest said
„linnukese“ juurde. Aastaid hiljem samade tekstide juurde
tagasi pöördudes leidsin, et nüüd avanevad mulle mitmed veel
märgistamata laused. Praegu on seis selline, et ikkagi vajaks
paljud laused veel märki. Kui aus olla, siis leidub ka üldjoontes
juba justkui mõistetud väljendite hulgas neid, mis alles
aegamööda ennast justkui kiht kihilt mu ees avavad. Ehk et
ma varem küll arvasin, et sain aru, mida autor öelda tahtis, aga
tegelikult vist ikka ei saanud ... Hea aforism või tarkusetera on
selline, millest saab vaimses mõttes toituda kaua-kaua.
Nii palju on meis – hästi, ma räägin endast, seega minus –
olnud kõrkust, rammu, enesetarkust. Iseenese pilve piirilt alla
vaadates ei ulatu alandlikest lausetest tihti aru saama. Kuulus
juudi rabi Dov Ber Mezeritchist on öelnud: „Kes tahab kogeda
hõõguvat vaimustust, ärgu otsigu seda mäetippudelt, kus võib
kohata ainult tormi. Ta peaks pigem kummarduma ja otsima seda
tuha alt.”
Eluraskused vajutavad meist liigset õhku välja. Alles siis
tekib suurem arusaam, elu saladuste sügavam tunnetamine.
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Loodan, et siinses kogus leiduvad juudi mõtteterad aitavad
lugejat eneseotsingu põnevatel teedel.
Siin raamatus kohtute nii maailmakuulsate kui ka ehk
seni tundmatute nimedega. Kindlasti imestate mõne ütleja
puhul: ma ei teadnudki, et ta on juudisoost! Olgu öeldud, et
siin raamatus on tsitaate neiltki inimestelt, kelle juudi veri
pärineb isaliini pidi.1
Raamat koosneb viiest osast.
Esimene sisaldab 51 kuulsa juudi tutvustusi ja ütlemisi,
mida on rohkem kui ainult mõned.
Teise osa juudid võivad olla sama kuulsad, kuid mul on
õnnestunud hankida neilt vaid üks või paar-kolm ütlust.
Kolmandas astuvad oma vaimukustega üles Eesti juudid.
Neljas osa on juudi vanasõnade päralt.
Viies on eriline maiuspala – sealt leiame juudi pühadest
tekstidest pärit mõtteid. Olemuselt on viies osa neljandaga
sõbrasuhtes: paljud aastatuhandete vanused tõed on leidnud
tee juudi püharaamatuisse ja mitmed on sealt omakorda
kujunenud juudi vanasõnadeks.
Head teranokkimist!

Paljud juudikogukonnad loevad juudiks üksnes juudi emast
sündinuid, isa rahvus ei ole oluline.
1
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ESIMENE OSA

KUULSATE JUUTIDE TERASALVED

Psühholoogiliselt ei ole olemas sellist asja nagu takistus; on
ainult takistus konkreetse inimese jaoks, kes üritab midagi
soovitut kätte saada.
Liiga paljud inimesed ei tee otsuseid ise, vaid lasevad enese
eest otsustada müügimeestel, reklaamitegijatel, vanematel,
propagandistidel, televisioonil, ajalehtedel jne. Nad on pigem
teiste liigutatavad tööriistad kui ise liikuvad, ise määravad
indiviidid.
See on see, mida mitteteadlased
Kui su ainuke
ei tea ja teadlased pelgavad
maailmale avaldada – vähemalt
tööriist on haamer,
niikaua, kuni nad on küllalt
hakkab iga probleem
vanad, et häbist loobuda.
sarnanema naelaga.
Teadus oma parimas vormis on
imede, hämmastuse ja mõistatuste leidmine, süstemaatiline
otsimine ja nautimine.

ABRAHAM MASLOW
Abraham Harold Maslow (1908—1970) sündis New Yorgis
Kiievist sisse rännanud perekonda. Väga kehval järjel vanemad
oskasid hinnata haridust ja pingutasid koos pojaga selle nimel.
Abrahamist sai tuntud psühholoog, inimvajaduste hierarhia
kontseptsiooni, nn Maslow’ püramiidi sõnastaja.

Andke inimestele selgelt mõista, et iga kord, kui nad teist
inimest ähvardavad või alandavad või tarbetult haavavad või
valitsevad või tõrjuvad, saavad nendest psühhopatoloogiat
soodustavad jõud. Väikesed jõud, aga ikkagi. Aidake neil
mõista, et iga inimene, kes on lahke, abivalmis ja soe, on
psühhoteraapiline jõud.
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Pole julmemat vaenlast kui endine sõber.
Iga inimene teab, et teised teda hinnates eksivad. Aga ta ei
tea, et ka tema ise eksib teisi hinnates.
Kõige vastumeelsemalt andestavad inimesed teile selle halva,
mis nad ise on teie kohta rääkinud.
Vananemine pole muud kui halb harjumus, milleks töökal
inimesel pole mahti.
Missugune inimene mõtleks tõsiselt kõike, mida ta mõtleb?
Hääl peab olema seda hellem, mida kindlam on otsus, ja
naeratus hüvitab äraütlemise kibeduse.
Kogemustest ei ole muud rõõmu kui rõõm nende teistele
edasiandmisest.

ANDRÉ MAUROIS
André Maurois, sünninimega Émile Salomon Wilhelm
Herzog8 (1885—1967) sündis Elbeufis Prantsusmaal rikka
tekstiilitöösturi perre. Maurois oli kirjanik ja Prantsuse
Akadeemia liige.9
1947 võttis kirjanik pseudonüümi ametlikult kodanikunimeks.
E k-s on Maurois’lt uuemal ajal ilmunud biograafia „Kolm Dumas’d“
(Eesti Raamat, 1968), novellikogu „Ainult klaverile“ (Perioodika,
1991), romaan „Armastuse heitlikkus“ (Eesti Raamat, 1993), essee
„Kunst elada“ (AED, 1994) ja biograafia „Disraeli“ (Olion, 2000).

Vaikimishetkedeta vestlus ei loo midagi. On vaja aega, et
mõte küpseks.
Ülev armastus vajab puhkehetki.
Meil on ükskõik, kui palju midagi maksab, kuni see meile
midagi maksma ei lähe.

8

9

Jõhkrus on lollpeade teravmeelsus.

39

Siin maailmas oleneb kõik tahtest.
Tegutsemine ei too alati kaasa õnne, kuid õnne ei saa olla ka
ilma tegevuseta.
Ei ole paremat kooli kui ebaõnn.
Me määrame ise oma elutee ja nimetame selle saatuseks.
Kui inimesed on rikkumata, siis pole seadust tarvis; kui
inimesed on pahelised, siis ei peeta seadustest kinni.
Poliitikas tähendavad eksperimendid revolutsioone.
Rohkem kui armastus erutab vaid raha.
Pretsedent palsameerib põhimõtte.
Kui ma tahan lugeda raamatut, siis ma kirjutan selle.

BENJAMIN DISRAELI

Ilukõne on teadmiste laps.

Benjamin Disraeli (1804—1881) sündis Londonis. Tema isa
oli luuletaja ja antikvaar. Benjamin oli väga uudishimulik,
hea suhtleja ja töötas end ise üles. Suletud klassiühiskonnas
jõudis ta kõrgseltskonda ja sai viimaks Briti maailmariigi
peaministriks.
Eesti keeles on tema elust ilmunud üsna põhjalik raamat.14 Osa
järgnevaid tsitaate ongi sealt pärit.

Me kõik elame liiga suletud
ringis.

14

Aeg on suur ravitseja.

Geeniusele vajalik omadus on kannatlikkus.
Abielu pole taevas ega põrgu, vaid lõputu patukahetsus.

André Maurois. „Disraeli“. Olion, 2000.
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Hääletage mehe poolt, kes lubab kõige vähem – siis pettute
kõige vähem.
Ma ei taha olla kunagi vana mees. See on minu jaoks iga, mil
ma olen 15 aastat vanem kui tegelikult.
Miljonid nägid õuna
kukkumist, aga Newton oli
see, kes küsis, miks.
Tööta ja hoia kokku.
Ole kärme inimesi kiitma.
Inimestele meeldib kiita neid,
kes neidki kiidavad.

BERNARD BARUCH
Bernard Mannes Baruch (1870—1965) sündis USA LõunaCarolina osariigi Camdeni linnas juudi perekonda. Temast
sai riigimees, finantstegelane ja filantroop; oli presidentide
Woodrow Wilsoni ja Franklin D. Roosevelti majandusnõunik.

Üks pika ja viljaka
elu saladusi
on andestada
kõigile enne
magamaminekut.

Saa enesega tuttavaks. Tunne oma läbikukkumisi, kirgi ja
eelarvamusi, nii et võid need eraldada sellest, mida näed.
Tea, mil oled tegelikult läbi mõelnud selle asja olemuse,
millega tegeled, ja millal sa üldse ei mõtle. Tundes ennast ja
tundes fakte, võid hinnata, kas suudad olukorda muuta nii, et
see oleks sulle rohkem meeltmööda. Kui ei – või kui sa ei tea,
kuidas asju muuta –, kohane vajalike mugandustega.
Nooruses kuulsin kedagi, enam ei mäleta, keda, ütlevat:
„Müü, kuni turg on küllastunud.” See on kõige kirkam
tarkusetera.
Me ei saa enne silda ületada, kui selleni jõuame, aga mulle
meeldib alati aegsasti pontoon maha panna.
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Ma ei usu, et publik teab, mida ta tahab; see järeldus on
tekkinud mu karjääri jooksul.
Komöödia tegemiseks läheb mul vaja vaid parki,
politseinikku ja ilusat tütarlast.
Väikesed lapsed ja koerad on parimad filminäitlejad. Pange
aastane laps vanni ja andke talle seebitükk – niipea, kui ta
seepi haarab, kutsub see saalis otsekohe esile naerulagina.
Kõik lapsed on ühel või teisel viisil geniaalsed – tuleb vaid
see geniaalsus nähtavale tuua.
Kes pole kunagi laps olnud, ei saa iialgi täiskasvanuks.
Naine võib teha miljonäriks iga miljardärist mehe.
Päev ilma naeruta on tühjaläinud päev.

CHARLIE CHAPLIN
Väikese Hulkuri Charlie ehk passinimega Charles Chaplini
(1889—1977) päritolu on pisut segane. Ta sündis Londonis,
eeldamisi juudi perekonnas ja tema sünninimi oli Israel
Thornstein. Tema vanemad olid mõningate andmete põhjal
pärit Venemaalt. Charlie Chaplinist sai maailmakuulus
koomik ja aegumatult andekas filmirežissöör. Teda peetakse
tummfilmiajastu tuntuimaks näitlejaks.

Mina ei leia vaesuses midagi
köitvat ega õpetlikku. See
pole mulle midagi õpetanud,
on vaid moonutanud minu
ettekujutust elu väärtustest,
sisendades mulle õigustamatut
austust rikaste ja niinimetatud
ühiskonna kõrgklassi vooruste
ning annete vastu.

Mõistuse käsul korda
saadetud rumaluste
hulk on tunduvalt
suurem kui puhtast
lollusest tehtud
rumaluste arv.

Vajad võimu ainult siis, kui tahad teha midagi kahjulikku.
Teistel juhtudel on armastusest küllalt, et kõik saaks tehtud.
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Häda inimesele, kelle nimi on suurem kui ta tegu.
Pimeduses kaaluvad sõnad poole rohkem.
Kõige suurem argpüks on see, kes kardab oma mälestusi.
Kõik unustatud asjad karjuvad
unenägudes appi.
Auahnus on mõtlemise surm.
Ükski luuletus ei ole meie
maailma tõeline kujutis. Meie
maailma tõeline, ilge kujutis
on ajaleht.

Mõtle palju! Loe palju!
Ütle oma arvamus
iga asja kohta – ainult
vaikides.

Iga kord, kui jälgid hoolikalt looma, tekib sul tunne, nagu
istuks temas inimene, kes teeb sinu üle nalja.

ELIAS CANETTI
Elias Canetti (1905—1994) sündis Bulgaaria linnas
Ruses ettevõtjatest juudi perekonda. Kuigi ta emakeel oli
ladiino,16 sai Canettist saksakeelne kirjanik. Ta võitis Nobeli
kirjanduspreemia 1981.

16

Ladiino on sefardi juutide hispaania keelel põhinev kõnekeel.
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Kui Iisrael saadeti eksiili, läks eksiili ka selle rahva keel.
Armastuse vastand pole vihkamine, vaid ükskõiksus. Kunsti
vastand pole inetus, vaid ükskõiksus. Usu vastand pole
ketserlus, vaid ükskõiksus. Ja elu vastand pole surm, vaid
ükskõiksus.

ELIE WIESEL
Elie Wiesel (1928—2016) sündis Sighetu Marmației linnas
Transilvaania piirkonnas Rumeenias ja sai sündides nimeks
Eliezer. Tema vanemad olid juudid, ema pärines kuulsast
hassiidi suguvõsast. Temast sai Ameerika kirjanik ja
poliitaktivist. Elie Wieselit on peetud kaalukaimaks kõnelejaks
holokausti teemal.

Aastal 2010 New York Timesis
Juutide ajaloos ei ole
ilmunud artiklist:
kokkusattumusi.
Minu kui juudi jaoks on
Jeruusalemm poliitikast
kõrgemal. Jeruusalemma on
piiblis mainitud rohkem kui
600 korda, samas kui koraanis ei ole seda kordagi nimetatud.
Jeruusalemm kuulub juudi rahvale ja Jeruusalemm on
rohkem kui lihtsalt linn – see on side, mis seob ühe juudi
teise juudiga moel, mida on raske sõnadega kirjeldada. Kui
ma elus esimest korda Jeruusalemmas käisin, ei olnud see
nagu minu esimene külaskäik, vaid nagu kojutulek. Esimene
laul, mida ma mäletan oma ema mulle unelauluks laulvat,
rääkis Jeruusalemmast. Jeruusalemma kurbus ja rõõm on osa
meie kui juudi rahva kollektiivsest mälust.
Enamik inimesi on seisukohal, et varjud ümbritsevad,
eelnevad või järgnevad füüsilistele objektidele. Tõde on aga
selles, et varjud ümbritsevad ka sõnu, ideid, soove, tegusid,
impulsse ja mälestusi.
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Pühenda iga päev pool tundi teistele ja vanaduses matkad sa
läbi sõpruse ning rõõmu viljapõllu.
Rikas pole see, kel on palju,
vaid see, kes palju annab.

Tõeliselt rikkad on need,
kes ei taha rohkem, kui
neil on.

Kui ma olen see, mis mul on,
ja kui ma kaotan selle, mis
mul on, kes ma siis olen?

Isekad inimesed pole võimelised teisi armastama, kuid nad ei
suuda armastada ka iseennast.
Elu eesmärk on selles, et täielikult sündida, ja tema tragöödia
selles, et paljud surevad täielikult sündimata.

ERICH FROMM
Erich Seligmann Fromm (1900—1980) sündis Maini-äärses
Frankfurtis tõsiukliku juudi perre. Ta oli psühhoanalüütik,
sotsioloog ja filosoof.

Vabadus pole mingi püsiv omadus, mida inimesel kas on
või ei ole. Tegelikult pole vabadust ülepea olemaski, on
ainult sõna, abstraktne kujutelm. Tegelikkuses on vaid
üks: otsustamine, mis on olemuselt vabastav tegu. Tuleb
rõhutada, et võimalus langetada otsuseid iga tegevuse juures,
igas olukorras, on märkimisväärne. Iga samm, mis suurendab
minu eneseusaldust, suurendab minu terviklikkust ja arukust
ning suurendab võimet valida ebamugavus mugavuse asemel.
Teiselt poolt muudab iga allaandmine mind nõrgemaks ja
vähendab minu vabadust, see omakorda sillutab teed oma
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Telefon on hea viis inimestega suhelda, ilma et peaksid neile
midagi pakkuma.
Teadlasi võib harva pidada lõbusateks inimesteks. Pidudel
kohmakad, võõrastega häbelikud, ei mõista irooniat – neil
ei ole olnud muud valikut kui pühendada oma tähelepanu
argiesemete uurimisele.
Toit on tasakaalustatud toitumise juures väga olulisel kohal.
Suured inimesed räägivad ideedest, keskmised asjadest ja
kõige väiksemad veinist.
Ma olen välja arvutanud, et võimalus lotoga võita on
ühesugune olenemata sellest, kas sa mängid seda või ei.

FRAN LEBOWITZ
Frances Ann Lebowitz (s 1950) sündis juudi mööblikaupmehe
perre Morristownis New Jersey osariigis USA-s. Ta on kirjanik,
näitleja, kõneleja ning kriitik.

Isegi värskelt pestuna ning
kõigist silmanähtavatest
maiustest eemal hoituna
kipuvad lapsed ikkagi
kleepuma.
Kui sa tahad tõesti oma last
tuleviku jaoks ette valmistada,
siis ära õpeta talle lahutamist,
vaid tuletamist.
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Minus tekitab
vastumeelsust väljend
„kõigest laps”, sest kõik
mu kogemused on
näidanud, et kõigest
lapse seltskond on
kõigest täiskasvanu
omast lõpmatult etem.

Varemed on kõige vastupidavam arhitektuurivorm.
Inimkonna suurema osa püüdlused piirduvad normaalsete
inimlike tingimuste saavutamisega.
Peetril ja Leninil olid siiski kaks ühist omadust: Euroopa
tundmine ja halastamatus.
Vaba mees ei süüdista kedagi, kui ta läbi kukub.
Kunst on tagasilöögita relv.
Ma ei usu, et luule tuleks haridusest. Minu arvates tuleb see
Jumalalt.
Püüa iga hinna eest vältida ohvri staatusesse sattumist. Kui
tahes koletus olukorras sa ka poleks, ära ürita süüd kellegi
teise või millegi muu kaela ajada.

JOSEPH BRODSKY

Kurjus hakkab idanema sellest hetkest, kui ühele inimesele
tundub, et ta on parem kui teine.

Joseph (Jossif) Brodsky (Brodski, 1940—1996) sündis
1940. a Leningradis (nüüd Peterburi), sai põrandaaluseks
luuletajaks, sattus vastuollu võimudega ja sunniti 1972 NSV
Liidust lahkuma. Ta kolis USAsse ja sai vabalt avaldada nii
luulet kui ka esseesid. Aastal 1987 määrati Brodskile Nobeli
kirjandusauhind.
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Suurusest naeruväärsuseni on ainult üks samm, kuid
naeruväärsusest ei saa suurusesse tagasi pöörduda.
Mõistmatus teeb sõpradest vaenlased.
Võimuahnus on kõige
tugevam kirg.

Inimesel on vaja
kahte aastat, et
õppida rääkima, ja
kuutkümmet aastat, et
õppida keelt hammaste
taga hoidma.

Vähesed saavad aru, et mitte
meie ei lähe, vaid meid
juhitakse mööda eluteed.

Kümnest poliitilisest otsusest,
mida inimene peab vastu
võtma, missugusel kohal ta ka ei oleks, on üheksa talle alati
asjaolude poolt ette kirjutatud. Ja mida kõrgem on tema
positsioon, seda piiratum on tema valikuvabadus.

LION FEUCHTWANGER
Lion Feuchtwanger (1884—1958) sündis Münchenis
tõsiuskliku juudi peres. Temast sai tuntud romaani- ja
näitekirjanik, kes oli tugevalt kriitiline natsipartei suhtes.

137

Jätkem inimesele, mis talle kuulub, aga masinale, mis temale
kuulub.
Südametunnistus, mis lasi end ühel korral ära osta, laseb
seda ka teist korda.
Tähtsad uurimistööd viibivad
seetõttu, et selles või teises
valdkonnas on tundmata
tulemused, mis on juba
ammu saanud klassikaks
naabervaldkonnas.

Ei ole võimalik mõista
rahvast, oskamata selle
rahva keelt.

Tulevikumaailm on meie mõistust piiravate tõkete
kõrvaldamiseks peetava üha visama võitluse maailm.
Progress ei too tuleviku
tarbeks kaasa mitte ainult uusi
võimalusi, vaid ka piiranguid.

NORBERT WIENER
Norbert Wiener (1894—1964) sündis Ameerikas vene ja saksa
päritolu juudi vanemate perre. Temast sai maailmakuulus
matemaatik, küberneetika rajaja.

Kirjanikule on aju
tähtsam kui arvuti.

Elada efektiivselt
tähendab elada adekvaatse
informatsiooniga.
Inimene on end ümbritsevat keskkonda nii palju muutnud,
et peab nüüd hakkama muutma iseennast, et selles
muudetud keskkonnas eksisteerida.
Teadusliku avastuseni jõutakse väga kiiresti, kui teatakse, et
see on võimalik.
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Iga normaalne inimene on ainult keskmiselt normaalne.
Tema mina sarnaneb ajuti rohkem või vähem psühhopaadi
omaga.
On üks küsimus, millele ma pole suutnud vastata ka pärast
naise hinge 30-aastast uurimist – mida naine tahab?
Teravmeelsus on hingekosutus vaenulikkustunde puhul, mis
muul viisil ei rahune.
Kui inimene hakkab huvi tundma elu mõtte või selle
väärtuste üle, on ta järelikult haige.
Natside raamatupõletamiste kohta 1933:
Keskajal oleks põletatud mind; nüüd põletatakse minu
raamatuid.
See, mida kutsume õnneks, on kõige otsesemas mõttes
kuhjunud vajaduste eelistatavalt ootamatu rahuldamine.

SIGMUND FREUD
Sigmund Freud (1856—1939) sündis Freibergis Moravas
(praegu Tšehhi) ja sai nimeks Sigismund Shlomo Freud. Tema
vanemad olid usklikud juudid. Freudist sai maailmakuulus
neuroloog, psühhiaater ja psühhoanalüüsi rajaja.

Olen inimese juures üldiselt avastanud väga vähe head.
Kogemused on näidanud, et enamik inimesi on kõnts,
ükskõik, kas nad tunnistavad avalikult üht või teist kõlbelist
doktriini või eitavad neid kõiki.
Armastuse kergeusklikkus on üks põhilisi võimuallikaid.
Religioon on katse saavutada võimu tundemaailma üle,
millesse meid asetatakse, kasutades ära unistusi, mis on
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Diplomaatia on see,
kui tehakse ja öeldakse
kõige vastikumaid asju
kõige kenamal viisil.

Enamiku õpetatud inimestega
on see paha lugu, et haridus
on neile pähe löönud.

ISAAC LEIB GOLDBERG

sionist ja filantroop

Kui kangelaslik vastupanu hakkab kustuma, peidab vaba ja
õiglane maailm ennast vaikimise ja apaatia maski taha.

ISAAK I. SCHWARZBACH

kirjanik

Enne kui palvetama hakata, tuleks keskenduda kaasinimeste
armastamisele.
ISAAK LURIA

rabi

Jumala tunnetamine ei tähenda tema olemuse täielikku
mõistmist, vaid tema näidatud õige tee käimist.
Juudid on oma jumalakujutluses kõrvaldanud kõik
antropomorfse, kuid hoolimata sellest pole Jumal nende
jaoks muutunud kujutuks, abstraktseks ideeks. Juutide
usundi paradoks on, et kõige kaugem on neile kõige
lähedasem ja nad austavad teda tema ülevuse pärast ning on
temaga samal ajal tihedalt seotud.
Diasporaa juutide eripära kujunes välja kahe jõe maal. Selle
sisu on lühidalt järgmine: tunda end võõrsil nagu kodus ja
kodus nagu võõral maal, sulanduda oma elukeskkonda ning
jääda truuks oma päritolule.
Jumalateenistus peab taas saama selleks, mis ta oli meie isade
ajal – usuelu keskpunkt, religioosne kogunemine ja õnnistus.

ISMAR ELBOGEN

rabi ja ajaloolane

Ma ei nõua elult midagi muud, kui võimalust töötada nagu
kingsepp ja rahus oma naist armastada.

Pühaduseni jõudmine sõltub inimesest endast.
MAX DIENEMANN

rabi ja filoloog

Parem olla esimene mees kodukülas kui teine mees Roomas.
Just nagu kunstniku paletil on meie elus üksainus värv, mis
annab elule ja kunstile mõtte. See värv on armastus.
Kui ma hindan kunsti, võtan oma maali ja panen selle Jumala
loodud objekti, näiteks puu või lille kõrvale. Kui need kokku
langevad, ei ole see kunst.
MARC CHAGALL

kunstnik

Aeg muudab inimesi, aga mitte loodud imagot.
Me ületame kannatused üksnes neid täiel määral kogedes.

MARCEL PROUST

kirjanik

Uus maailmaajastu on alanud ja me ei tea, milliseks kujuneb
juutide vaim. Aga me teame, et juutide vaim elab seni, kuni
maailma melust kostab palve: „Kuule, Iisrael!”36
MARGARETE SUSMAN

poeet

Elul peab olema pakkuda rohkemat kui kõige omamist.
MAURICE SENDAK

Tühjus on märk, et sa ei
ela loovalt. Sul kas pole
enda jaoks piisavalt tähtsat
eesmärki või ei kasuta sa oma
andeid ja pingutusi tähtsa
eesmärgi poole püüdlemiseks.

Tihti on vahe eduka inimese ja läbikukkuja vahel mitte see, et
ühel neist oleks paremad võimed või ideed, vaid julgus, mis
lubab ühel neist enda ideedele panuseid teha, võtta mõistlik
risk – ja tegutseda.
Mis on võimalus ja millal koputab ta sinu uksele? Ta ei
koputa kunagi. Sa võid oodata terve elu kuulates ja lootes,
aga sa ei kuulegi koputust. Ei mingit. Hoopis sina ise oledki
võimalus ja pead koputama uksele, mis viib su saatuse juurde.
Sa valmistad ennast ette tundma ära võimalust, seda püüdma
ja sellest kinni haarama. Igaühel meist on iseendast vaimne
pilt, minakujutis, mis valitseb suurt osa meie käitumisest ja
väljanägemisest. Et jääda eluga mõistlikkuse piires rahule,
peab sul olema imago, millega saaksid elada.
MAXWELL MALTZ

kirjanik

illustraator ja lastekirjanik

36

Viide juutide pühimale usutunnistusele 5Ms 6, 4.
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Madal enesehinnang on
nagu sõitmine läbi elu,
käsipidur peal.
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Ära ole kade oma ligimese peale, ära tee talle halba, ära
varasta temalt – isegi mitte tema head arvamust.
YAKOV BEN ASHER

Ainus koht, kus edu tuleb enne tööd, on
sõnaraamat.

rabi

VIDAL SASSOON

juuksur

Meie dialoog kristlastega peaks olema vastastikuse mõistmise
tee. See peab tuginema tugeval turvatundel ja vastastikusel
usaldusel. Kui kristlased tahavad, et juudid neid mõistaks,
ja kui tahame osaleda dialoogis kristlastega, peab see
toimuma viisil, mis on kooskõlas meie ajaloo, piibliteaduse ja
filosoofiaga. Kristlaste õigustraditsiooni ja müstika tundmine
võib meid omakorda lähendada. Kristlust ei saa eirata, seda
tuleb mõista.
WALTER JACOB

Ameerikas leiad sa alati peo. Venemaal leiab pidu alati sinu.
YAKOV SMIRNOFF

koomik ja kirjanik

Aja orjad on kõige rõhutumad ning ainult Jumala orjad on
vabad.

rabi

Toora koosneb kolmest elemendist – aukartusest,
armastusest ja rõõmust. Igaüks neist toob sind Jumalale
lähemale.
YEHUDA HALEVI

Kui kõik mõtlevad ühtemoodi, siis tähendab see, et õieti
keegi ei mõtle.
WALTER LIPPMANN

Hirm surma ees on suremisest hullem.
YEHUDA DE MODENA

ajakirjanik

poeet

rabi

Me pole loodud selleks, et himustada mammonat ega võimu
ega isegi mitte õnne, vaid taotleda seda, et inimese hinges
avalduks jumalik alge.
WALTHER RATHENAU

tööstur, pankur ja poliitik

Eesmärgi poole viib üksnes aus ja erapooletu kriitika.
WILHELM STEINITZ

maletaja
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KOLMAS OSA

EESTI JUUTIDE MÕTTETERAD

Mida vähem inimene loomadest teab, seda suurem on tema
arusaamatus nende suhtes.
ALEKSEI TUROVSKI

zooloog ja kirjanik

Teha tuleb seda, mis momendil on võimalik.
Ja aegade jões peab inimesel oma kodusaar olema.
Inimene peab elama selles paigas ja selles ajas, kuhu ta on
sündinud ... Aga see, kuidas tema elab, see on juba enda teha.
DAGMAR NORMET

kirjanik ja tõlkija

Selleks peab olema andekas inimene, et eluga Eestis toime
tulla.
EINO BASKIN

näitleja ja humorist

Ilmsi sa kohtad neid, kes tulevad sulle külla; unes lähed ise
teistele külla.
Kõige raskem on inimesel kanda kaht asja – musta
südametunnistust ja nime, see tähendab nimega kaasas
käivat – kuulsust, laimu, tähelepanu, imetlust, vihkamist,
kadedust.
JAAN KAPLINSKI

kirjanik ja filosoof

Inimesena olen loomult optimist, kuid suhteliselt hästi
informeeritud ajaloolasena põrkun alatihti kokku tungiva
vajadusega seda iseloomuomadust korrigeerida.
On väga suur erinevus lapsepõlves omandatud emakeele ning
nende keelte vahel, mille äraõppimine algab grammatikast,
foneetikast, kogu reeglistikust ja mis jäävad meie jaoks alati
mõnevõrra kunstlikuks.

Dirigent on nagu vein, läheb vananedes paremaks.
Sa pead olema hea. Elus saab alati paremini ja rohkem
suhkruga kui piitsaga.
ERI KLAS

Mälestustes pole elavatel ja surnutel vahet: kõik nad on elus,
kõikidega saab rääkida, kuulda nende laitust või heakskiitu.
JURI LOTMAN

semiootik, kirjandusteadlane ja kulturoloog

dirigent
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NELJAS OSA

JUUDI VANASÕNAD

Siit peatükist leiab juudi vanasõnu, Iisraelis käibivaid
kõnekäände ja tundmatute autorite jumalakartlikke mõtteteri,
mida juudid armastavad tsiteerida.

Haifa töötab, Tel Aviv lõbutseb, aga Jeruusalemm palvetab.
Iisraeli õhk teeb targaks.
Emal peab olema suur põll, mille taha peita oma laste vead.
Kes oma pojale ühtegi ametit ei õpeta, teeb temast röövli.
Mis on suurim lohakus? Kui inimene ei hoolitse oma laste
eest ega püüa neid igati kasvatada.
Inimene vastutab oma perekonna, oma kogukonna ja kogu
inimkonna pattude eest siis, kui ta ei kasutanud halva
ärahoidmiseks kogu oma mõjuvõimu.

Kes jumalasõna õpib, seejärel selle aga unustab, on kui naine,
kes sünnitas lapse, aga mattis ta seejärel maha.
Austa oma isa kogu südamest ja ära unusta ema
sünnitusvalusid.
Inimene ei pea kunagi kedagi oma lastest teistest rohkem
esile tõstma ega suhtuma ühte paremini kui teisesse. Joosepi
vennad kadestasid teda siiditüki pärast, mis oli väärt kaks
münti – ja viimaks said neist orjad Egiptuses.
Ka armastuses laste vastu tuleb olla mõõdukas. Armastus
ei tohi muutuda laste hellitamiseks, eriti kui selle all
kannatavad nende kasvatus ja haridus.
Kui kuri mees võtab hea naise, muutub mees heaks. Aga kui
hea mees võtab kurja naise, muutub ka mees kurjaks.

Vaesus on eelis, et sinu sugulased ei võida sinu surmast
midagi.

Juudist vanemate kohus pole mitte elada nii, et ainult nende
lapsed oleks juudid, vaid et ka nende lapselapsed oleks
juudid.

Mees, kes abiellub raha pärast, on selle ära teeninud.

Naisega on raske, kuid ilma naiseta võimatu.

Seda, kes toob vaeslapse oma majja,
nimetab talmud lapse sünnitajaks.

Ilma naiseta ei leia ükski juut siin ilmas rahu.
Isegi paradiisis pole hea üksi olla.
Esimene naine on truu nagu koer, teine võlts ja valelik nagu
kass ning kolmas himur nagu siga.
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Rahu on tingimus, et kõigi teiste õnnistuste üle rõõmustada.

Aeg ravib vanu haavu ja tekitab uusi.

Puhkemisjärgus tüli on nagu läbi tammi teed murdev veevool
– kord läbi murdnud, on seda võimatu peatada.

Tütarlaps, kes ei oska tantsida, pahandab, et orkester ei oska
mängida.

Nagu viigipuu peremees teab selle marjade valmimise aega,
nii teab ka Jumal, millal on õige aeg inimene siit ilmast ära
kutsuda.

Eelarvamustele rajatud arvamust karistatakse alati suurima
ägedusega.
Kohus on seda mõistvam, mida rikkam on süüalune.

Ütle üks osa inimese kiitusest tema enda juuresolekul ja kõik
ülejäänu tema äraolekul.

Juut, kellest ei saa kingseppa, unistab sellest, kuidas saada
professoriks.

Sõnad järgivad südame sundust.
Jumal on mu isa ja saatus mu võõrasisa.
Ära põlasta mõistujuttu. Pea meeles, et kui suure väärtusega
pärl kaotsi läheb, otsime seda küünlaga, mis maksab kõige
väiksema mündi. Nii viib ka alandlik mõistujutt meid toora
suure õpetuse juurde.
Rahvasuus käibib vanasõna, et tõega võib kogu ilma läbi käia.
See on täitsa tõsi – tõega võib tõesti kogu maailma läbi käia,
sest sellega ei lasta kuhugi sisse, vaid aetakse hoopis minema.

Parem kuulutada süüdlane süütuks kui
karistada süütut.
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Jumal armastab vaeseid ja aitab rikkaid.
Vaikne loll on pool tarka.
Kui te ei saa hammustada, siis ärge näidake hambaid.
Ära ava oma akent pimedusse.
Kui laud on kaetud, kaovad lahkhelid.
Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda
saata.
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Ära tee end madalaks, inimesed astuvad sulle pähe.
Mida sa ei näe silmadega, seda ära tõenda suuga.
Ära tingi Jumalaga.
Kui ei saa üle minna, tuleb minna alt.
Sõpra valides astu üks samm ülespoole.
Kui me ei saa teha seda, mida soovime, peame soovima, mida
saame.
Kui tahad, et su unistused täituksid, ära maga.
Igale vastusele saad leida uue küsimuse.
Üks ema suudab teha rohkem kui sada õpetajat.
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VIIES OSA

JUUDI PÜHATEKSTID

Selle raamatu viimased peatükid koosnvad tarkusest, mis on
pärit juudiusu pühadest tekstidest. Enim on neist esindatud
talmud – selle on aastatuhandeid tagasi koostatud rohkem
kui 3000 juudi tarka. Heebrea pühakirja vana testamendi
kõrval on talmud juutide jaoks tähtsuselt teine suurteos.
Talmud ja teised siinsed tekstid on sündinud pika aja jooksul.
Nii peaks ka siinne elutarkus olema ajas läbi proovitud.

TALMUDIST
Kes pole näinud Jeruusalemma tema hiilguses, ei ole kunagi
oma elus näinud ihaldusväärset linna. Kes pole näinud
templit valmis ehitatuna, ei ole kunagi oma elus näinud
aulist hoonet.
Parem on elada Iisraelimaal täiesti mittejuudi linnas kui
elada väljaspool seda maad täiesti juudi linnas. See kes on
maetud sinna, oleks nagu maetud Jeruusalemma. Ja kes on
maetud Jeruusalemma, oleks otsekui sündinud kirkuse trooni
all.
Sellele, kel sureb naine, tuleb kaasa tunda, nagu oleks tema
päevil Jeruusalemma tempel tühjaks riisutud.
Kes leinab Jeruusalemma pärast, sellele tasutakse ja ta näeb
Jeruusalemma head põlve. Need, kes Jeruusalemma pärast ei
leina, ei näe Jeruusalemma head põlve.
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Laps sünnib maailma, käed rusikas – kogu maailma kuulub
minule, mina valitsen! Aga inimene lahkub maailmast avatud
pihkudega – vaata, ma ei võta mitte midagi kaasa!
Jumal ei jõua igale poole, seetõttu lõi ta emad.
Juudid on heade vanemate head lapsed ja see, kellel ei
ole kaastunnet oma vendade suhtes, pole pärit meie isa
Aabrahami seemnest.
Kui mees lahutab oma esimesest naisest, poetab isegi altar
pisaraid.
Mees, kellel ei ole naist, elab ilma rõõmu, õnnistuse ja
õnnelikkuseta.
Mehe suurim õnn on hea naine.

Rumal on see, kes järgib kõiges oma naist.

Naise headusel pole lõppu, aga juhtub et lõppu pole ka ta
kurjusel.
Kui õpetad poega, siis õpetad pojapoega.
Iisrael vabastati Egiptusest vagade naiste teenete eest.
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