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Mesianismus a post-mesianismus lubavičského chasidismu

David Biernot

Každý, kdo se zabývá děním na současné židovské náboženské 
scéně, nemůže pominout uskupení, které si na ní v posledních 
šede sáti letech vydobylo význačné místo. Řeč je samozřejmě 
o lubavičském chasidismu. To, že redakce časopisu Dingir  
se rozhodla umístit článek o tomto hnutí do tohoto čísla, není 
náhodné. 1. července (3. dne měsíce tamúzu) tohoto roku si 
totiž lubavičtí chasidé připomenou 20. jahrzeit – výročí úmrtí 
svého posledního rebbeho, rabína Menachema Mendela 
Schneer sona (1902-1994). 

Mesianismus a post mesianismus lubavičského cha

KDYŽ MESIÁŠ
ZEMŘEL

Nicméně pro celou řadu 
lubavičských chasidů 
i dnes zní slovo jahr-

zeit, vyslovené v souvis-
losti s touto osobou, té-
měř jako rouhání, neboť 
dle jejich názorů reb-

be nezemřel, nýbrž by-
chom spíše měli hovořit 
o jeho okultaci. Pro ně 
stále platí slova popěv-
ku, který byl populární 
mezi lubavičskými cha-
sidy v posledních letech 
života jejich lídra: „jechi 

adonenu, morenu, ve-ra-

benu, melech ha-mošiach le-olam va-ed“ – 
„ať žije náš pán, učitel a rebbe, král mesiáš 
na věky věků.“ Tato příležitost vyzývá k re-
fl exi nad tím, jak se v posledních dvaceti 
letech toto významné uskupení židovského 
světa vyrovnalo s úmrtím svého charis-
matického vůdce – pro mnohé i mesiáše – 
a fází „post-mesianismu“, kterým lubavič-
ský chasidimus procházel v letech bezpro-
středně po jeho smrti. Jak se zdá, tato fáze 
ještě není zcela u konce.1

Lubavičský chasidismus 
a Menachem Mendel Schneerson
Ačkoliv lubavičský chasidismus patří feno-
menologicky mezi skupiny (utra-)ortodox-
ního judaismu, svými specifi ckými teolo-
gickými důrazy i formami svých aktivit se 
z této platformy poněkud vyčleňuje. Někdy 
se tak děje ke značné konsternaci předsta-
vitelů jiných uskupení tohoto tábora. Lu-
bavičský chasidismus po zásluze přitahu-
je pozornost i akademické obce, která se 

poměrně intenzivně vě-
nuje mystickému uče-
ní tohoto směru.2 Na své 
si přijdou i sociologové 
a kulturní antropologové, 
kteří studují mesianistic-
ko-apokalyptickou dyna-
miku tohoto směru, stej-
ně jako strategie, jakými 
se lubavičský chasidis-
mus pokouší zvrátit pro-
ces sekularizace a asimi-
lace židovské populace 
v USA i jinde ve světě. 
Toto je dlouhodobý pro-
blém, který Ješajahu Lei-

bowitz svého času označil za krizi, jež se 
může ukázat jako ta poslední v dějinách ži-
dovství.3 S jistou nadsázkou lze říci, že lu-
bavičský chasidismus byl ke svému úspě-
chu předurčen od svého začátku charakte-
rem své spirituality, která spojuje intelekt 
s citem. Lubavičský chasidismus bývá ob-
divován, nezřídka si svými aktivitami zís-
ká sympatie také sekularizovaných Židů 
a otevře jejich peněženku.4 Na druhé stra-
ně bývá však i zatracován ostatními usku-
peními židovské náboženské i nenábožen-
ské scény. Internet překypuje nepodlože-
nými spekulacemi ohledně původu peněz, 
kterými lubavičský chasidismus fi nancuje 
své náročné projekty. Nepochybně i v tomto 
hnutí se základnou čítající více než 200 ti-
síc chasidů se najdou „černé ovce“ podob-
ně, jak je tomu v jiných náboženských spo-
lečenstvích.5 Největším trnem v oku židov-
ské náboženské scény se však stal mesia-
nistický kult6 kolem postavy rabína Mena-
chema Mendela Schneersona.7 

Ačkoliv má lubavičský chasidismus ko-
řeny v Bělorusku, dnes představuje výrazně 
amerikanizovanou podobu judaismu. Svou 
jasnou ideologickou vizí, misijní aktivitou, 
vazbami na politické špičky v USA, Izra-
eli i Británii toto hnutí do jisté míry připo-
míná evangelikální scénu a její aspirace 
v USA. Tento směr by patrně nedosáhl ta-
kového dynamického růstu bez charisma-
tického vkladu posledního rebbeho hnutí. 

Lubavičtí chasidé o něm hovoří jako 
o „Mojžíšově inkarnaci ve své generaci“. 
Jiskra Mojžíšova archetypu se může proje-
vit ve schopnosti každého Žida rozšířit své 
vědomí do té míry, že je asimilováno bož-
ským. Přesto se tento archetyp ve svém cel-
ku projevuje nejvíce v nesiej ha-dor – „vůd-
cích generace“. Každý rebbe lubavičského 
chasidismu je svým způsobem „avatárem“ 
Mojžíše, který se reinkarnoval v jiném těle. 
V tomto ohledu je také nutné zdůraznit, že 
tyto inkarnace mají současně potencionál-
ní mesiášské kvality.8 

Schneersona lze nepochybně zařadit 
mezi medializované ikony náboženského 
světa druhé poloviny 20. století.9 V lubavič-
ské literatuře se setkáme s hagiografi ckou 
interpretací této postavy. Rebbe je v ní vy-
výšen do pozice nadlidského hrdiny, proro-
ka a divotvorce, který svým pohledem pro-
nikal do mysli těch, kteří se dostali do jeho 
přítomnosti. I jeho nejbližší spolupracovní-
ci, jako jeho sekretář Jehuda Krinsky, tvr-
dí, že Schneersonův vnitřní život byl pro ně 
vždy záhadou.10 Na druhé straně se setkáme 
s kritickými, ne-li až nenávistnými pohledy. 
V době nejintenzivnějšího mesianistického 
vření kolem Schneersonovy osoby na po-
čátku 90. let, se izraelský myslitel Ješajahu 
Leibowitz o Schneer sonovi vyjádřil takto: 

„Je jedna věc, kterou o tomto muži ne-
vím s úplnou jistotou, a to, zdali se jed-
ná o psychopata nebo o šarlatána. To je 
jediná věc, kterou nemohu rozhodnout. 
Nicméně tento druh degenerace, faleš-
ných proroků a mesiášů, je stejně starý 
jako samotný židovský národ.“11 

Některé prameny zpochybňují, že Schneer-
son vedl celý svůj život ortodoxní způsob 
života. Během 30. let minulého století, kdy 
pobýval se svou ženou v Berlíně a Paříži, 
se měl Schneerson nechat svést liberální 
a kosmopolitní atmosférou panující v obou 
velkoměstech. V této době měl údajně také 
zaujímat vřelejší postoj ke svému trockis-
ticky smýšlejícímu bratrovi než ke tchá-
novi, který byl lubavičským rebbem. Zpo-
chybňována bývá i jeho rabínská ordina-

Menachem Mendel Schneer-

son (1902-1994).
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ce.12 Vyváženou biografi i této postavy tak 
pravděpodobně poskytuje jen odborná li-
teratura.13 

Poslední lubavičský rebbe učinil své 
hnutí dynamickým a aktivním prostřednic-
tvím tří idejí. První z nich bylo přesvědčení 
o blízkém konci tohoto věku a brzkém pří-
chodu mesiášského času. Na toto navazu-
je druhá idea, podle níž příchod spásy zá-
visí také na lidském úsilí – ve studiu nábo-
ženských textů judaismu a v náboženské 
praxi spočívající ve výkonu příkazů ná-
boženského zákona. Lubavičskému chasi-
dismu jde ale současně o celkovou promě-
nu židovského člověka. Tento zájem je pří-
tomný již v základním textu hnutí z konce 
18. století, známým pod titulem Likutej 

Amarim či Tanja.14 Lubavičský chasidismus 
psychologizuje učení kabaly tím, že byt-
nost člověka interpretuje prostřednictvím 
struktury deseti sefi rot. Duše člověka se tak-
to skládá z vyšších intelektuálních schop-
ností odpovídajícím třem sefi rot „Choch-

ma“, „Bina“ a „Daat“. Emocio nální a fy-
zické vlastnosti odpovídají sefi rot nižším. 
Všechny tyto stránky se mohou stát nádo-
bami duchovního rozvoje jednotlivce. Tan-

ja takto otevírá dveře poznání Boha skrze 
introspekci. Nezbytným prvkem lubavič-
ského učení je monismus. Jedinou pravou 
a vše prostupující skutečností je samo bož-
ství pojaté jako jednota protikladů. Božství 
je bytím i nebytím, které se zároveň odhalu-
je i skrývá. Je identické s univerzem, avšak 
také od něho odlišné.15 Každý Žid by v sobě 
měl zahlédnout „dos pintele jid“ – jiskru, 
která ho spojuje s božstvím, ale také s du-
šemi jiných Židů, jež v posledku vytvářejí 
jednu kolektivní duši. 

Na tento moment navazuje třetí idea, 
jejímž prostřednictvím Menachem Mendel 
Schneerson zaktivizoval své následovníky. 
V lubavičském chasidismu má spása by-
tostně kolektivní charakter.16 Významnou 

hodnotu zde totiž představu-
je „ahavat Jisrael“ – „bratr-
ská láska vůči Židům“, pro-
jev solidarity a ochota nést 
za druhého Žida odpověd-
nost, zvláště pokud žije v od-
cizení sekularizovaného svě-
ta a není si vědom božské-
ho původu svého bytí. Zavr-
šením stvoření je mesiášský 
věk, k jehož příchodu napo-
máhá každý akt překonávání 
zla a posilování lásky a báz-
ně před Bohem.17 

Tyto základní myšlenky 
lubavičského chasidismu vedly Schneerso-
na k orientaci na nepraktikující Židy a sna-
ze o jejich návrat k praktikování ortodoxní-
ho judaismu.18 Jistě není náhodou, že hlav-
ním polem misijního působení se staly prá-
vě Spojené státy, v nichž židovská popula-
ce, největší v celé diaspoře, podlehla asi-
milačnímu trendu a materiální konzumní 
kultuře. Lubavičský chasidismus za tímto 
účelem vybudoval celou síť misijních (out-

reach) center, které pokrývají celé Spoje-
né státy. K jeho úspěchu mezi sekularizo-
vanými americkými Židy nepochybně na-
pomohla adaptace hnutí na angličtinu, ale 
také poměrně civilní způsob odívání a vy-
stupování, jímž se lubavičský chasidis-
mus výrazně odlišuje od ostatních chasid-
ských směrů. 

Schneersonův mesianismus nelze od-
dělit od jisté míry utopismu přítomném 
v jeho myšlení. Ačkoliv se například zamí-
tavě stavěl vůči evoluční teorii, Schneerson 
měl eminentní zájem o dění ve vědě, a v je-
jím exponenciálním růstu shledával znaky 
přibližujícího se mesiášského věku.19 Ty 
ovšem interpretoval také v tzv. „porodních 
bolestech“ mesiášského času, které předsta-
vovalo bezprecedentní utrpení židovského 
národa během Holokaustu, výše zmíněná 
sekularizace, a také vnitřní dekadence tá-
bora ortodoxního judaismu.20

„Chceme mesiáše už teď!“

Koncem 80. let mi nulého století, více než 
kdy jindy, Schneerson hovořil o blízkém 
zlomu věků, věčném životě a zmrtvých-
vstání. Řada badatelů dává tyto důrazy 
v jeho rétorice do souvislosti s úmrtím jeho 
manželky Chaji Mušky, které Schneersona 
hluboce zasáhlo.21 Každopádně toto období 
historie lubavičského chasidismu bylo po-
znamenáno heslem: „We Want Moshiach 

now!“ – „Chceme mesiáše už teď!“ Mno-
ho lubavičských chasidů bylo přesvědčeno, 

že doba „kosmické nápravy“ se již opravdu 
chýlí ke konci a Schneerson každou chví-
li vystoupí jako mesiáš, z nebe sestoupí 
Chrám hned vedle centrály hnutí v Crown 
Hights v Brooklynu, načež se obě budovy 
přenesou do Jeruzaléma.22 

Toto očekávání prošlo první zkouš-
kou v roce 1992, kdy Schneersona postih-
la mozková příhoda, jejímž následkem byl 
částečně paralyzován a ztratil řeč. Vznikla 
řada iniciativ, jak přivést rebbeho zpět ke 
zdraví mysticko-rituálním způsobem. Ta-
kovou iniciativou bylo zhotovení svitku 
Tóry, který dle tradice obsahuje 600 tisíc 
písmen. 600 tisíc je také původních „ko-
řenových“ duší Izraele, jež jsou spojeny 
s duší mesiášovou. Schneersonovo one-
mocnění bylo také interpretováno s odka-
zem na postavu „trpícího služebníka Boží-
ho“ z proroctví Izajáše.23 

V roce 1993 si značné pozornosti médií 
zasloužilo prohlášení rabína Šmuele But-
mana,24 že se Schneerson ukáže jako me-
siáš během oslavy 43. výročí od jeho na-
stoupení do čela hnutí, která současně bude 
jeho korunovací. Úzký okruh Schneerso-
nových spolupracovníků se od této pro-
klamace distancoval. Sám Schneerson se 
na uvedené oslavě ukázal jen krátce, ne-
mocný v kolečkovém křesle. Schneerso-
nův tajemník Jehuda Krinsky poté zorga-
nizoval briefi ng pro média, během něhož 
situaci okomentoval slovy: „Tento večer 
se nikterak nelišil od jiných večerů. Reb-

be se chtěl pouze setkat se svými lidmi.“25

V březnu 1994 Menachem Mendel 
Schneerson utrpěl druhou mozkovou pří-
hodu. Zatímco tento ležel na jednotce in-
tenzívní péče, venku se shromáždily stov-
ky lidí, recitovaly žalmy, zpívaly a čeka-
ly na zázrak. Sebemenší obrat k lepšímu 
byl vykládán jako předzvěst jeho úplného 
uzdravení a mesiášské proměny. Zdravotní 
stav rebbeho se v květnu zkomplikoval zá-
palem plic a Menachem Mendel Schneer -
son zemřel 12. června 1994. Tato situace při-
vedla jeho věrné do hluboké krize. Brook -
lynské úřady už během Schneersonovy hos-
pitalizace připravovaly operaci „Skon“, 
která měla mobilizovat policii, psycholo-
gy a další specializované pracovníky pro 
případ propuknutí masové hysterie a hro-
madných pokusů o sebevraždu. Naštěstí 
se tento dramatický scénář neuskutečnil.26

Lubavičský postmesianismus

Krátce po rebbeho smrti se lubavičtí chasi-
dé rozdělili do dvou frakcí populárně zná-
mých jako „mesianisté“ a „ani-mesianis-

Přivítání mesiáše Schneersona v brooklynské čtvrti 

Crown Heights. Zdroj:  http://horinca.blogspot.cz.
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by rebbe byl skuteč-
ně mezi svými věr-
nými.31 

Mezi „mesianis-
ty“ se poměrně často 
také objevují svědec-
tví o zjeveních reb-

beho, během nichž 
jim podává krátká 
sdělení nebo je jen 
zdraví. Tato zjevení 
bývají nejčastěji za-
koušena právě v sa-
motné centrále hnu-
tí. Dostavují se však 
také v mezních si-
tua cích života.32 Jiní 

„mesianisté“ přijali rebbeho skon jako fakt, 
avšak věří, že brzy vstane z mrtvých a pro -
jeví se jako mesiáš. Své stanovisko za-
kládají na interpretaci výroku z Talmudu, 
v němž Rav Nachman říká: „Kdyby mesiáš 
byl jedním z živých tak jako já, byl by mi 
podobný.“33 Mesiáš tedy projeví svou moc 
ve svém zmrtvýchvstání.34 Do mesianistic-
ké frakce patří také tzv. „elokisté“.35 Před-
stavují malou skupinu, která však přitahuje 
pozornost jak židovského, tak nežidovské-
ho světa. Dle jejich představ je rebbe totož-
ný se samou esencí božství - acmut. Vzhle-
dem k mystickému pozadí lubavičského 
učení, tato úchylka není až tak překvapivá.36 

Lubavičské organizace (jako „Agudat 
Chasidej Chabad“) usilují napravit pošra-
mocenou reputaci hnutí a mesianistické 
projevy tlumit.37 V prvních pěti nejkritič-
tějších letech po smrti rabína Schneerso-
na tato organizace vydala řadu prohláše-
ní, v nichž odsuzuje názory a aktivity me-
sianistické frakce. To nejzásadnější vyda-
né v roce 1996 zní:

„Co se týče některých ze současných tvr-
zení a deklarací učiněných jak jednotliv-
ci, tak skupinami ve vztahu k mesiášství 
lubavičského rebbeho, rabína Menache-
ma Mendela Schneersona, budiž požeh-
nána jeho památka, ať je známo, že tyto 
názory nikterak nerefl ektují mínění sa-
motného hnutí. I když nechceme bránit 
projevům osobního přesvědčení, jsme 
přesvědčeni, že tato tvrzení jsou hrubou 
urážkou cti a intencí rebbeho.“38 

Vedení hnutí také zasáhlo v Crown Hights 
a nechalo odstranit z ulic vše, co nějakým 
způsobem propagovalo Schneersonovo me-
siášství. Současně provádí i určité „kádro-
vání“ uchazečů o post šlichim – „emisarů“ 
v misijních centrech hnutí v USA i ce-

té“. Toto schizma se nejcitelněji projevilo 
v samotné centrále v Brooklynu, kde „me-
sianisté“ převzali kontrolu nad synago-
gou v suterénu. Toto místo bylo obzvláště 
emocionálně spojené s působením Rebbe-
ho, především jeho promluvami k věrným 
během tzv. farbrengen. „Anti-mesianisté“ 
reprezentovaní vedením hnutí se stáhli do 
modlitebny a kanceláří v horních patrech. 
Organizace, jež ofi ciálně reprezentuje hnu-
tí – „Agudat Chasidej Chabad“ – se pokou-
šela vymoci kontrolu nad „dolní“ synago-
gou i soudní cestou. Soud potvrdil její nárok 
v roce 2008.27 Fakticky synagoga je však 
stále v rukou „mesianistů“ a kdo vstoupí na 
její webové stránky, tohoto uvítá fotografi e 
rebbeho na pozadí centrály hnutí a Jeruza-
lémského chrámu, a slogan „ať žije náš pán, 
učitel a rebbe, král mesiáš na věky věků.“28 

Synagoga se stala svědkem také ostřej-
ších konfrontací mezi oběma frakcemi, 
během nichž došlo i k ublížení na zdraví. 
Schisma došlo tak daleko, že rodiny z obou 
táborů odmítaly uzavírat mezi sebou sňat-
ky.29 Rozdělení – přinejmenším v Crown 
Hights – má i sociální kontext. Zatímco 
mešichistim, jak se „mesianistům“ přezdí-
vá, zpravidla vycházejí z chudších pomě-
rů, „anti-mesianisté“ reprezentují materiál-
ně lépe zabezpečenou vrstvu hnutí.30 „Me-
sianistická“ sekce vyvinula řadu rituálů, je-
jichž prostřednictvím evokují přítomnost 
rebbeho, ať prostřednictvím jeho všudypří-
tomných vyobrazení, audio- a videonahrá-
vek spojených s jeho veřejnými promluva-
mi a vystoupeními na DVD nebo interne-
tu. Mnozí „mesianisté“ jsou bytostně pře-
svědčeni, že jejich mistr nezemřel, nýbrž je 
s nimi fyzicky přítomen, ačkoliv ho jejich 
zrak nedokáže postřehnout. Tomu odpoví-
dá i forma bohoslužby v „dolní“ synago-
ze, která evokuje takovou atmosféru, jako-

lém světě.39 K cenzurování „mesianistic-
kých“ názorů dochází i v tisku, které hnu-
tí vydává.40 

Náprava reputace hnutí byla nutná. 
Americká rabínská rada, reprezentující je-
den z nejvýraznějších normativních hla-
sů americké židovské ortodoxie, zasáh-
la po „dogmatické“ stránce a v prohláše-
ní vydaném v roce 1996 odsoudila pře-
svědčení „mesianistů“, dle něhož mesiáš 
může dokončit své poslání po své smrti 
a vzkříšení.41 

Současné technologie výrazně napomá-
hají ve „zpřítomňování“ rebbeho v mys-
lích a srdcích lubavičských chasidů. S jis-
tou nadsázkou bychom mohli říct, že rebbe 

dnes žije v „kyberprostoru“ digitálního svě-
ta, a z něho promlouvá k současné generaci 
lubavičských chasidů, včetně těch, kteří se 
narodili po jeho smrti a nikdy se osobně ne-
setkali s jeho charismatem. Snaha o ucho-
vání Schneersonovy památky do budouc-
nosti se pojí i se sběrem a kodifi kací jeho 
veškeré písemnosti. Jeden z předních čini-
telů hnutí Jehuda Krinsky se vyjádřil k situ-
aci po rebbeho smrti takto: „Život jde jed-
noduše dál. To, co zůstává, je reb beho prá-
ce a poselství. Bylo by však chybou si mys-
let, že rebbe je již jen pouhou minulostí.“42

Co dále?
Když se Avrum Ehrlich v roce 2004 pokusil 
nastínit další vývoj lubavičského chasidis-
mu, patrně netušil, že možnosti, které na-
vrhl, zůstanou po deseti letech stále otevře-
ny.43 Menachem Mendel Schneerson stále 
nemá nástupce. Ehrlich v této souvislosti 
hovořil o „pozvolném nástupnickém mo-
delu“, dle něhož by se časem do čela hnutí 
dostala osobnost, která by sice neměla tako-
vé charisma jako Schneerson, avšak by se 
prokázala značnými organizačními schop-
nostmi. Na druhé straně ani model, který 
předpokládá, že Schneersonovo místo zů-
stane trvale prázdné, se rovněž ještě nenapl-
nil. Heilman a Friedman předpokládají, že 
současný status quo potrvá a hnutí bude ří-
zeno tak, jak je tomu nyní – korporativně.44

Jaká je budoucnost „mesianistické“ 
orie ntace? Lubavičský chasidismus je na-
tolik rozvětveným hnutím, s komunitami 
roztroušenými po celém světě, jež se vy-
značují lokálními specifi kami, že zobec-
ňující závěr v této otázce by byl patrně za-
vádějící a v současné situaci stále předčas-
ný. Antropolog Simon Dein celá léta studo-
val „postmesianistický“ vývoj ve význam-
né lubavičské komunitě v londýnské čtvrti 
Stamford Hill. Ve studii publikované v roce 

t é m a

Tento článek prošel recenzním řízením.

Jeden z misijních autobusů („micva tanků“) lubavičských 

chasidů.       Zdroj: http://horinca.blogspot.cz.
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When the Messiah Passed Away: The Messianism 
and Post-Messianism of Lubavitcher Hassidism

This year, many Lubavitcher Hassidim will commemo-
rate the 20th anniversary of the passing away of their last 
leader Rabbi Menachem Mendel Schneerson. First of all, 
this article specifi es the basic messianic and eschatologi-
cal ideas articulated by Schneerson that already during his 
lifetime propelled his movement among the most dyna-
mic and globally active groups of contemporary Jewish 
religious scene. Then the article looks back at the years 
preceeding Schneerson`s demise which were marked by 
the surging expectations entertained by the vast majority 
of Lubavitcher Hassidim that Schneerson would bring to 
fruition his personal messianic potential in the nearest fu-
ture. Further, the article enquires into the schism between 
the messianic and non-messianic factions of the Lubavi-
tcher movement that broke out in the wake of Schneer-
son`s death in 1994. It seems that the messianic fervour 
among the Lubavitcher Hassidim is on the downward 
curve, a fact that is well-documented by Simon Dein 
for the community in London`s suburb district Stamford 
Hill, and also an ideological goal vigorously pursued by 
the Lubavitcher umbrella organization “Agudat Hasidut 
Habad”. Yet, with all probability it is premature to ge-
neralize these fi ndings at this point of the “post-messia-
nic” development of the Lubavitcher movement. May-
be, another decade is needed for providing more conclu-
sive data in this matter.   

2011 hovoří o ústupu „prediktivního mile-
nialismu“ a jeho nahrazení „milenialismem 
explanačním“. Podotýká, že většina stam-
fordských lubavičských chasidů přešla od 
konkrétních představ konce tohoto věku 
a mesiášské éry, jež byly úzce spojené s po-
stavou rebbeho, k umírněné podobě escha-
tologie. Tito chasidé dnes hovoří o mesiáš-
ském věku mnohem obecněji jako o čase 
konce vlády zla, utrpení a chudoby a nasto-
lení obecné harmonie. Méně je také zajímá 
identita mesiáše. Toto zobecnění však vý-
znamně neredukovalo jejich zápal pro po-
slání hnutí, jímž je přiblížení spásy.45 

Jedna věc je zřejmá. Lubavičský cha-
sidismus úspěšně překonal krizové obdo-
bí spojené s odchodem rebbeho. O tom 
hovoří také statistiky. Infrastruktura hnu-
tí roste rychleji po smrti jeho lídra než bě-
hem jeho života. Jen v prvním desetiletí 
po Schneersonově smrti bylo vysláno více 
než 600 nových šlichim a založeno téměř 
700 nových misijních center po celém světě 
a tento trend stále trvá. Lubavičský cha-
sidismus expandoval také do své původ-

ní vlasti. V roce 2002 mělo hnutí již asi 60 
center v zemích bývalého Sovětského sva-
zu. Rozsahu činnosti a aktivit hnutí odpo-
vídá i roční rozpočet, který v prvním dese-
tiletí tohoto století činil zhruba jednu mili-
ardu dolarů ročně.46 

Avrum Ehrlich hovoří ještě o jednom 
modelu, který přepokládá, že svou globali-
zací hnutí získá univerzální rozměr a do své 
agendy výrazněji pojme i orientaci na neži-
dovské prostředí. Fyzický charakter živého 
mesiáše by se mohl z ideologie hnutí vy-
tratit tím, že každý jeho člen v sobě zvnitř-
ní mesiášskou spásu. Jak ale poznamenává 
Ehrlich, je to samotná mesianistická rétori-
ka kolem Schneersonovy postavy, vazba na 
centrálu v Brooklynu jakožto kultovní mís-
to svého druhu, co brání této univerzalizaci. 
Tento vývoj je však velmi málo pravděpo-
dobný i po doktrinální stránce.47 Jeho vý-
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sledkem by také mohlo být, že by se hnutí 
proměnilo ve zcela nový náboženský směr 
mystického charakteru.           n
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