
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Karlova 

Filosofická fakulta 

Ústav filosofie a religionistiky 

 

 

Diplomová  práce 

Helena Bönischová, obor religionistika 

vedoucí práce PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 

2011 

 

 

název práce: 

 

Mystický výstup v textu Ma´ase merkava 

 
(Mystic Ascent in the Ma´aseh Merkavah text) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a ţe jsem uvedla všechny 

pouţité prameny a literaturu. 

 

Helena Bönischová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

Obsah 
 

Poznámky k transkripci a pravopisu ...................................................................................... 4 
1. Úvod .................................................................................................................................. 5 

1.1 Ma´ase merkava jako předmět této práce .................................................................... 5 
1.2 Nástin problematiky hejchalotické literatury .............................................................. 6 

1.2.1 Hejchalotická literatura jako součást ţidovské mystiky ....................................... 6 
1.2.2 Hejchalotická literatura – její vznik a hlavní texty ............................................... 7 

2. Ma´ase merkava – dosavadní bádání .............................................................................. 11 
2.1 Problematika různých rukopisných verzí .................................................................. 11 

2.1.1 Hlavní rukopisy .................................................................................................. 11 

2.1.2 Vedlejší rukopisy ................................................................................................ 14 

2.2 Dosavadní vydání textu ............................................................................................. 15 

2.2.1 První vydání částí textu – Alexander Altmann ................................................... 15 
2.2.2 První vydání celého textu – Gershom Scholem .................................................. 15 
2.2.3 Synoptické vydání  a překlad – Peter Schäfer .................................................... 16 
2.2.4 Překlad a analýza Naomi Janowitz ..................................................................... 17 

2.2.5  Překlad a analýza Michaela D. Swartze ............................................................ 20 
2.3 Další práce věnující se Ma´ase merkava ................................................................... 22 

2.3.1 Ithamar Gruenwald – Apocalyptic and Merkavah Mysticism ............................ 22 

2.3.2 Peter Schäfer – The Hidden and Manifest God .................................................. 22 
2.3.3 Don Karr – Notes on the Study of Merkabah Mysticism and Hekhalot Literature

 .......................................................................................................................................... 23 
2.3.4 Joseph Dan – Visions of Rabbi Akibah and Rabbi Ishmael ............................... 24 

3. Překlad ............................................................................................................................. 25 

4. Analýza textu na základě vlastního překladu .................................................................. 37 

4.1 Funkce a charakter textu ............................................................................................ 37 
4.2 Analýza jednotlivých prvků textu .............................................................................. 41 

5. Závěr ................................................................................................................................ 59 

Pouţitá literatura .................................................................................................................. 61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Poznámky k transkripci a pravopisu 
 

Transkripce hebrejských výrazů 

     Pouţívám transkripci, kterou uvádí Bedřich Nosek v komentáři k překladu Pirkej Avot. 

Pouze u slov Šema, Šechina nepřepisuji Šma, Šchina, jak by odpovídalo Noskově transkripci, 

ale přepisuji s „e“, protoţe je to takto v češtině jiţ víceméně zavedeno.  

Velká písmena 

     Při psaní velkých a malých písmen se přidrţuji pravidel českého pravopisu. Protoţe 

v hebrejštině neexistuje rozlišení na velká a malá písmena, přidrţuji se při přepisu 

hebrejských slov týchţ pravidel.  

U výrazů typu „Ma´ase merkava“ píši velké písmeno tam, kde se jedná o název 

konkrétního díla a malé písmeno tam, kde se jedná o obecné pojmenování. Viz také pozn. 5 a 

11.  

„Trůn“ píši ( v překladu textu Ma´ase merkava, tj. kap. 3 a úryvcích v kap. 4) s velkým 

písmenem, protoţe se jedná o Trůn Boţí, jedinou věc svého druhu, a navíc je v textu i 

částečně personifikován. „Merkava“ píši s velkým písmenem, pokud se jedná o podnoţí 

Trůnu. V tomto případě je v textu výraz „Merkava“ téměř synonymní s výrazem „Trůn“. 

Pokud však výraz „merkava“ označuje jeden z mnoha ohnivých vozů (na nichţ nespočívá 

ţádný trůn), píši malé počáteční písmeno. 

Výraz „gevura“ se  v textu vyskytuje velmi často. Překládám ho jako „moc“ a většinou píši 

s malým počátečním písmenem, pouze na jednom místě (ř. 11), kde je toto slovo pouţito tak, 

ţe funguje jako Boţí jméno, píši „Moc.“ 

Stejně tak píši velké písmeno ve spojení typu „Král světa“ tam, kde toto spojení nahrazuje 

výraz „Bůh“, nikoli ale ve větě, kde je výčet Boţích atributů – král světa, vládce apod. 

Podobně „On“.  

Přepis jmen andělských kategorií 

U zavedených názvů se drţím zavedeného českého přepisu, tedy cherubové, serafové, 

ostatní jen transkribuji z hebrejštiny – ofanim, chajot  atd., protoţe počešťování by bylo příliš 

násilné. 

Kurzíva 

Názvy děl, a to jak starých textů (Ma´ase merkava), tak i novějších děl (Synopse zur 

Hekhalot Literatur) píši pro lepší odlišení kurzívou. Označení středověkých rukopisů (O1531) 

kurzívou nepřepisuji. Za názvy děl primární literatury povaţuji pro účely této práce zavedené 

názvy děl, jak se ustálily v moderní době. Jednotlivé verze téhoţ textu jsou v rukopisech 

někdy označeny nadpisem, který ale kurzívou nepřepisuji - pouze v případě, ţe se jedná o 

zavedený alternativní název. 

Příleţitostně píši kurzívou i termín, který je z nějakého důvodu třeba odlišit (jordej 

merkava, nesmyslná slova atd.). 

Zkratky 

     Při odkazování na bibli se drţím ekumenického vydání.
1
 

                                                 
1 Ekumenická rada církví: Bible, ekumenický překlad, Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1988, 9.  



 5 

Další zkratky:  

o. l. (obecného letopočtu) = n. l. 

př. o. l. (před obecným letopočtem) = př. n. l. 

 

 

1. Úvod  

1.1 Ma´ase merkava jako předmět této práce 

 

 Tato práce se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl  

v talmudickém období v ţidovském prostředí v oblasti Blízkého východu. Text je moderními 

badateli nazýván Ma´ase merkava, ve starověku však takto označován nebyl. Jeho původní 

název – existoval-li nějaký – neznáme. Stejně tak neznáme bliţší okolnosti, čas a místo jeho 

vzniku.  

Text se zachoval pouze v opisech v několika středověkých rukopisech. Je třeba 

podotknout, ţe nenajdeme ani dvě zcela totoţné verze. Liší se jednak délkou, protoţe některé 

pasáţe jsou v určitých verzích vypuštěny, naopak do některých verzí jsou určité pasáţe 

přidány, a jednak větší či menší varianty najdeme i v obsahu jednotlivých částí. Je poměrně 

zřejmé, ţe se jiţ od počátku jednalo o slepenec z více kratších celků, moţná dodatečně 

pospojovaných vyprávěcí sloţkou.  

Rukopisná verze, zvolená pro tuto práci, se skládá ze tří částí, které se od sebe liší 

obsahově i jazykově. První část (která netvoří jeden celek, ale část druhá a třetí byly do ní 

vloţeny) se zabývá mystickým výstupem
2
 tří známých rabínů

3
 sedmi nebeskými paláci 

k Boţímu trůnu. Text poměrně podrobně popisuje jednotlivé nebeské sféry a nebeské bytosti, 

které je obývají. Vrcholem mystické vize je vidění Boha na trůnu.  

Ve druhé části se dovíme, jak přivolávat andělské bytosti, které člověku umoţní naučit se 

zpaměti tóru, jeţ představuje ústřední bod ţidovského náboţenství. Její znalost měla (a dosud 

má) pro ţidovského učence naprosto zásadní význam, přestoţe dnes uţ není běţné učit se ji 

zpaměti. Jazyk této části je komplikovanější neţ v části předchozí, především proto, ţe zde 

najdeme veké mnoţství tzv. nesmyslných slov – tj. slov, jejichţ význam není na první pohled 

patrný (viz pozn. 295). Dále se zde dovíme různá jména andělů a tzv. pečetě, tj. hesla, která se 

pouţívala jako ochrana při nebeském výstupu. To všechno představuje silný magický prvek.  

Téma první a druhé části je svým způsobem spojeno v části třetí. Na jejím začátku najdeme 

dlouhý výčet andělských jmen bytostí nacházejících se v jednotlivých palácích, většinou ve 

formě výše zmíněných tzv. nesmyslných slov. Větší část třetí části obsahuje komunikaci 

jednoho z rabínů s Andělem přítomnosti.
4
 Druhou a třetí část spojuje společný důraz na 

andělské bytosti a velké mnoţství nesmyslných slov. Téma mystického výstupu je zde zcela 

okrajové.  

Protoţe tato práce si klade za cíl podrobně analyzovat téma nebeského výstupu v textu 

Ma´ase merkava, zabývá se pouze první částí textu. Druhá a třetí část je zmíněna pouze tam, 

                                                                                                                                                         
 
2
 V některých hejchalotických textech je místo termínu „výstup“ uveden termín „sestup“. Je tomu tak např. 

v Hejchalot rabati. K problematice se blíţe vyjadřuje např. Scholem, Gershom Gerhard: Major Trends in Jewish 

Mysticism, Schocken Publishing House, Jerusalem 1941, 46-47 a 87. Viz také pozn. 9. 
3
 Hlavními aktéry jsou tři rabíni – rabi Jišmael, který zde vystupuje v roli ţáka, a rabi Akiva a rabi Nechunja, 

kteří vystupují v roli jeho učitelů. Podrobněji o nich v části 4. 
4
 O angelologii viz níţe v kap. 4. Anděl přítomnosti je v jiných textech uveden jako „Anděl Jeho 

přítomnosti“, tj. přítomnosti Boţí.  
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kde je třeba objasnit nějaký aspekt textu jako celku. Součástí práce je překlad první části textu 

z rukopisné verze O1531 (kap. 3).  

Text Ma´ase merkava patří do širšího celku zvaného hejchalotická literatura (viz 1.2). 

Hejchalotická literatura mě velmi zajímá jiţ od prvního ročníku bakalářského studia  Uţ moje 

bakalářská práce se zabývala tímto tématem, konkrétně pojetím boţství v hejchalotické 

literatuře. Protoţe můj zájem pokračuje i ve studiu magisterském, je více neţ přirozené, ţe 

jsem si toto téma zvolila i pro diplomovou práci.  

Pro analýzu a překlad jsem ze známých hejchalotických textů zvolila text Ma´ase merkava, 

protoţe patří k textům kratším a pro formát diplomové práce tudíţ vhodnějším, a přitom je 

obsahově nesmírně zajímavý. Patří mezi několik málo textů, u nichţ není pochybnost, ţe 

k ţánru hejchalotické literatury skutečně náleţí. Lze ho tedy označit za typický hejchalotický 

text.  Jeho jazykem je hebrejština s příměsí aramejštiny, pouze v rukopisné verzi N8128 

s celými aramejskými pasáţemi.  

Z dostupných rukopisných verzí jsem zvolila rukopis O1531, protoţe je povaţován za 

jeden z nejstarších, a tedy snad nejpůvodnějších, coţ je podpořeno i faktem, ţe neobsahuje 

aramejské pasáţe, které byly nade vší pochybnost k textu přidány později. V překladu 

přihlíţím i k dalším rukopisným verzím, a to především na místech, jejichţ význam je nejasný 

a kde mám podezření, ţe text obsahuje haplografie či interpolace, tzn. ţe byl v průběhu 

opisování pozměněn, ať jiţ záměrně či chybou opisovače. V takových případech můţe 

porovnání s dalšími rukopisnými verzemi osvětlit původní význam slova či výrazu.  

Téma mystického výstupu povaţuji za nesmírně zajímavé a významné nejen v úzkém 

kontextu hejchalotické literatury. Tento ţánr nevznikl odděleně od okolního prostředí, ale 

naopak k jeho vzniku přispělo celé kulturní klima blízkovýchodní oblasti v období pozdního 

starověku, kde se mísily dohromady nejrůznější kulturní a náboţenské vlivy – novoplatónská 

filozofie, rodící se rabínský judaismus, starší kněţské a prorocké ţidovské tradice, starověká 

gnóze, egyptské a perské vlivy, starověké magické tradice apod. Mnohé z těchto vlivů lze 

vysledovat i ve zkoumaném textu, ať jiţ ve vrstvě obsahové či jazykové. Domnívám se proto, 

ţe tato práce by mohla být zajímavá nejen pro úzký okruh judaistů, ale i odborníků 

z příbuzných oborů, zabývajících se problematikou starověkého Blízkého východu.  

V úvodní části této práce se nejprve stručně dotknu problematiky hejchalotické literatury 

jako takové, její datace, lokalizace a dalších identifikačních znaků.   

Ve druhé kapitole se podrobně zabývám problematikou různých rukopisných verzí, jejich 

strukturou a jejich odlišnostmi. Následuje stručný přehled hlavních děl sekundární literatury 

týkajících se konkrétně tohoto textu. Cílem druhé kapitoly je nastínit stav bádání o textu 

Ma´ase merkava v současnosti. 

Třetí část je tvořena mým vlastním překladem první části textu z rukopisu O1531, 

opatřeným podrobným poznámkovým aparátem. 

Čtvrtá část představuje vlastní analýzu textu. Nejprve se věnuji obecněji funkci a 

charakteru textu Ma´ase merkava a dále podrobně analyzuji jednotlivé prvky textu, jako jsou 

Trůn, sedm nebes, Boţí jména, funkce hymnů v textu atd. 

V závěru shrnuji výsledky této práce a nastiňuji moţný směr dalšího bádání.  

Na konci je uveden seznam pouţité literatury. 

   

 

1.2 Nástin problematiky hejchalotické literatury  

1.2.1 Hejchalotická literatura jako součást židovské mystiky 
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Ţidovská mystika vznikala jiţ ve starověku. Její počátky nelze vystopovat. Nejstarší 

mystické texty najdeme uţ v bibli u proroků Ezechiela, Izajáše a Daniela.  Na ní pak navazují 

různé texty z pobiblické doby. Dělí do dvou typů – ma´ase merkava
5
 a ma´ase berešit. Toto 

dělení najdeme jiţ v Mišně (Chag 11.2). 

Ma´ase merkava je mystické učení, zaznamenávající mystické cesty na nebesa, při nichţ 

mystik putuje nebeskými paláci nebo jednotlivými nebesy aţ k Boţímu trůnu, který je 

označován slovem merkava (vůz). Záznamy z těchto mystických cest se zachovaly v tzv. 

hejchalotické literatuře, do níţ patří i text, který je tématem této práce. V mystickém směru 

ma´ase merkava se mystik nesjednocuje s boţstvím, jako je tomu např. v gnosi. Vrcholem 

mystické cesty je zde vize Boha na trůnu.  

Ma´ase berešit je učení, které se zabývá úvahami o vzniku světa, o pořadí, v němţ Bůh 

stvořil jednotlivé součásti světa i o jejich vzájemném vztahu. Patří sem i úvahy o prvotním 

člověku (Adam kadmon). Základním a nejznámějším dílem tohoto směru je Sefer jecira 

(Kniha tvoření), která snad vznikla přibliţně ve stejné době jako hejchalotické texty.
6
 Z tohoto 

směru (a tohoto díla) vychází pozdější kabala. Jiţ zde najdeme základ učení o sefirách 

(netělesných duchovních idejích, které prýští z Boha) i o významu dvaadvaceti písmen 

hebrejské abecedy, s jejichţ pomocí Bůh stvořil svět. 

Oba tyto směry však nebyly striktně oddělené. V talmudu najdeme zmínky o tom, ţe tyto 

nauky sice patřily ke dvěma různých školám, ale někteří představitelé obou škol se seznámili i 

s druhou naukou.
7
 

Nejstarší mystika byla ovlivněna soudobou gnosí, řeckou filozofií i různými 

mimoţidovskými náboţenstvími a eklektickými směry té doby. Kořeny ţidovské mystiky 

najdeme v oblasti dnešního Izraele. Později se centrum ţidovského náboţenství přesunulo do 

Babylónie, kde byla mystika obohacena o místní vlivy, a ve středověku se přesunula do 

Evropy, kde jiţ najdeme klasickou kabalu. Vývoj kabaly pokračuje aţ do současnosti. 

 

1.2.2 Hejchalotická literatura – její vznik a hlavní texty
8
  

 

Termínem hejchalotická literatura se označují pozoruhodné, u nás téměř neznámé texty, 

obsahující záznamy o mystických vizích lidí, kteří si říkali jordej merkava.
9
 Tato literatura se 

obvykle datuje do prvních několika století obecného letopočtu, vychází však z ještě starších 

tradic z období druhého Chrámu. Především navazuje na vize proroka Ezechiela, který spatřil 

nebeský trůn-vůz, hebrejsky „merkava“. Proto se tomuto směru říká ma´ase merkava, dílo 

(nebo učinění) vozu. Jde tedy o vize Boha na trůnu (případně jen vize trůnu) a obvykle i vize 

nebeské bohosluţby, kterou vykonávají andělé. Hejchalotická literatura je pak taková 

literatura, v níţ našla mystika merkavy své vyjádření v podobě putování nebeskými paláci 

nebo jednotlivými nebesy aţ k Boţímu trůnu – merkavě (palác je hebrejsky hejchal, odtud 

                                                 
5
 Píši „ma´ase merkava“ s malým počátečním písmenem, pokud se jedná o název mystického směru, 

s velkým, pokud jde o konkrétní text stejného jména (který je předmětem této práce). 
6
 V díle Kaplan, Aryeh: Sefer Jecira, Volvox Globator, Praha 1998, 18-26, najdeme seznam datací Sefer 

Jeciry podle jednotlivých autorů. Tyto datace sahají od 2. st. př. o. l. (pro nejstarší části textu) aţ do r. 900 o. l. 

Nejstarší citace ze Sefer Jeciry jsou známy z 5.-6. st. Na Sefer Jeciru moţná odkazují některé zmínky v Mišně a 

talmudu. Podle nich se G. Scholem domnívá, ţe Sefer Jecira jiţ byla zapsána ve 3. st. o. l., ale ţe je ještě starší.  
7
 Např. Babylónský talmud, Chagiga 13a. 

8
 Základem této pasáţe je úvodní část mé nepublikované studie Boţství v hejchalotické literatuře v 

komparaci s tradičním pojetím v rabínském judaismu, 2010. 
9
 Jordej merkava (sg. jored merkava), dosl. „ti, kteří sestupují k merkavě“ (hebr.), je název, kterým sami sebe 

tito mystici označovali. O jejich totoţnosti viz dále. V textu Ma´ase merkava označení  jordej merkava 

nenajdeme, zřejmě proto, ţe tento text patří do skupiny textů, v nichţ mystici k Merkavě vystupují a nikoli 

sestupují.    
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název hejchalotická literatura). Kromě Ezechiela najdeme zmínky tohoto typu i v dalších 

biblických knihách (Izajáš, Daniel) a také  v některých tzv. Svitcích od Mrtvého moře 

(především Chvalozpěvy 1QH, Písně sobotní oběti 4Q400 a Oslavný hymnus 4Q491c 4Q).
10

 

Příbuzná témata lze najít v nejrůznějších soudobých mimoţidovských spisech, např. 

gnostických, ale i jiných.  

Kromě putování nebeskými paláci najdeme i jiné náměty, časté jsou např. pasáţe typu 

ši´ur koma
11

 (popis částí a rozměrů Boţího těla) a sar tora (návody, jak docílit sestupu anděla, 

který člověku umoţní naučit se nazpaměť Tóru). 

Jazykem těchto textů je hebrejština a aramejština. O hejchalotických textech nevíme s 

jistotou téměř nic. Nevíme přesně, KDY vznikly, KDE byly napsány, JAK a PROČ byly 

napsány (zda jde o autentické záznamy mystických cest či nikoliv), KDO je jejich autorem. 

Mezi odborníky dokonce ani nepanuje shoda, CO všechno do této skupiny textů patří.   

Pokud jde o čas a místo vzniku, lze s jistotou provést jen velmi volné vymezení,  Tato 

velmi zvláštní a současnému člověku velmi těţko srozumitelná mystika
12

 vznikla v období 

pozdní antiky, příp. v raném středověku v oblasti Blízkého východu, pravděpodobně na území 

dnešního Izraele a v tehdejší „babylónské“ diaspoře. Většina autorů sekundární literatury 

umísťuje tyto texty mezi třetí a deváté století n.l., přičemţ datace jednotlivých textů se velmi 

různí. Většina textů  hejchalotické literatury se zachovala pouze v opisech v řadě 

středověkých rukopisů.  

Naprosto nejasná je otázka autorství těchto textů. Odborníci se nemohou shodnout v tom, v 

jakých kruzích tyto texty vznikaly, a navrhují nejrůznější moţnosti: mystická škola, vzniklá v 

Palestině v tanaitských dobách (Scholem
13

), elitní skupina babylónských učenců (Schäfer
14

), 

rebelové niţší nevzdělané vrstvy obyčejných lidí (Halperin
15

), rabínské kruhy (Janowitz
16

), 

profesionální písaři, zabývající se magickými rituály (Davila,
17

 přirovnává je k šamanům), 

lidé kolem synagogy bez formálního rabínského vzdělání (Swartz
18

), kněţské kruhy, udrţující 

tradice angelologií (Elior
19

), rabínští učenci prvních st. o. l. (Kaplan
20

) nebo esoterická elita v 

rámci rabínské komunity (Blumenthal
21

). 

Po rozboru těchto textů lze vyslovit hypotézu, ţe autoři měli nepochybně spojitost s 

rabínskými kruhy, protoţe evidentně byli obeznámeni s rabínskou literaturou, např. s 

příběhem o čtyřech rabínech, kteří vstoupili do Pardes.
22

 Autory textů byli evidentně učenci 

obeznámení s biblí a s liturgií. Navíc v talmudu je řada záznamů o rabínech, kteří se tímto 

učením zabývali. Proto povaţuji za téměř jisté, ţe jordej merkava byli příslušníci rabínských 

kruhů. I kdyţ je moţné, ţe na mnoha místech jsou záměrně pouţita jména známých učenců, 

                                                 
10

 Najdeme je v českém překladu s hebrejským originálem v díle Segert, Stanislav, Řehák, Robert, 

Baţantová, Šárka: Rukopisy od Mrtvého moře, Oikoymenh, Praha 2007.  
11

 Píši „ši´ur koma“ a  „sar tora“ s malým počátečním písmenem, pokud se jedná o název ţánru (v rámci 

hejchalotické literatury), s velkým, pokud se jedná o název konkrétního textu.  
12

 V souladu s pojetím Swartze termínem „mystika“ rozumím aktivní úsilí člověka vnímat Boha přímo. Viz 

Swartz, Michael D.: Mystical Prayer in Ancient Judaism: An Analysis of Ma´aseh Merkavah, J.C.B. Mohr (Paul 

Siebeck), Tübingen 1992, 3. 
13

 Arbel, Vita Daphna: Beholders of Divine Secret, State University of New York Press, Albany 2003, 10. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Janowitz, Naomi: The Poetics of Ascent: Theories of Language in a Rabinic Ascent Text,  State University 

of New York Press, Albany 1989, 1-5. 
17

 Davila, James: The Hekhalot Literature and Shamanism, Society of Biblical Literature, Seminar Papers, 

Scholars Press, Atlanta 1994, 767-89.  
18

 V. D. Arbel, Beholders…, 11. 
19

 Ibid.  
20

 Kaplan, Aryeh: Meditation and Kabbalah, Samuel Weiser, York Beach 1985, 7. 
21

 Blumenthal, David R.: Understanding Jewish Mysticism, Ktav Publishing House, New York 1978, 93. 
22

 Pardes – „Boţí zahrada“, „ráj“, zde ve významu „podnikli mystický výstup k Merkavě“. 
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aby se textům dodala váţnost a případně i starobylost (vydávání významných osob minulosti 

za autory novějších děl bylo ve starověku běţné), je dosti nepravděpodobné, ţe by texty bez 

výjimky pojednávaly o rabínech v případě, ţe autoři by ve skutečnosti neměli s rabínskými 

kruhy nic společného. Pokud se snad v některých případech nejednalo přímo o rabíny, jistě to 

byly osoby rabínským kruhům blízké, jako např. písaři, kteří se účastnili sledování 

mystických cest rabínů jako zapisovatelé. Mnohé mystické pasáţe působí velmi autenticky a 

jsem přesvědčena, ţe zachycují konkrétní mystické proţitky. Proto se domnívám, ţe nejblíţe 

pravdě jsou ti badatelé, kteří hledají autory mezi rabíny či lidmi z jejich nejbliţšího okolí. 

Např. Blumenthalova formulace, ţe se jedná o esoterickou elitu v rámci rabínské komunity se 

mi zdá zcela pravděpodobná. Jistě nelze předpokládat, ţe takovýchto mystických 

dobrodruţství se účastnila celá komunita. Naopak nejdále od skutečnosti je zřejmě David 

Halperin, který se domnívá, ţe se jednalo o rebely z niţší nevzdělané vrstvy obyčejných lidí. 

Tento jeho názor je v souladu s jeho domněnkou, ţe nejde o záznamy skutečných mystických 

cest, ale jedná se o pouhé fantazie. Z výše uvedených důvodů je to prakticky vyloučené, navíc 

texty jistě nepsali nevzdělaní lidé, protoţe autorství předpokládá povědomí o řadě děl dobové 

i starší literatury včetně znalosti bible a talmudu, coţ u nevzdělané vrstvy lze jen stěţí 

předpokládat (nemluvě o obvyklé negramotnosti nevzdělaných vrstev).   

Pokud jde o cíl mystického výstupu, zdá se, ţe prvotní byla prostě touha dosáhnout vidění  

Boţí slávy či Boţího trůnu. Evelyn Underhill ve svém známém díle Mystika (zabývajícím se 

mystikou obecně) uvádí, ţe„mystici navazují bezprostřední komunikaci mezi lidským duchem 

a ´jedinou skutečností´, nehmotným a posledním Bytím, Absolutnem, Bohem.“
23

 Cílem 

mystika je překročit smyslový svět a dostat se do kontaktu s nejvyšší skutečností, s boţstvím. 

Vrcholem je pak velmi často splynutí s ním, nikoliv však v námi zkoumané formě mystiky. 

Mystika merkavy se zastavila u vize Boha.
24

 Někdy je také zmiňováno, ţe před Boţím trůnem 

byla mystikovi odhalena tajemství. Často se tam naučil hymnus, kterým pak Boha oslavoval i 

po „návratu“ z mystické cesty. Naomi Janowitz se domnívá, ţe cílem výstupu by mohlo být 

účastenství na budoucím světě.
25

 Zmínka o budoucím světě je typická spíše pro 

apokalyptickou neţ hejchalotickou literaturu,  občas se však vyskytne i zde. To ukazuje na 

spřízněnost se soudobou apokalyptickou literaturou – je dokonce moţné, ţe některé pasáţe z 

ní byly přejímány. Naopak David Halperin
26

 se domnívá, ţe výstup (který se podle jeho 

názoru uskutečnil pouze ve fantazii autora) měl dodat oprávnění k magickým úkonům, a to i 

pro ostatní, kteří výstup „nepodnikli“. 

Různí autoři mezi hejchalotickou literaturu zahrnují různé texty, přičemţ se liší v tom, 

jakou důleţitost jednotlivým textům přikládají. Není totiţ dosud přesně definováno, co vlastně 

je podstatou hejchalotického textu a tudíţ nelze ani přesně určit, který text do této skupiny 

patří a který ne. Navíc jednotlivé tzv. texty sestávají z částí, které vznikly samostatně a teprve 

později byly spojeny dohromady. K tomu je nutno přidat okolnost, ţe většina textů se 

zachovala pouze v opisech v různých středověkých rukopisech.
27

 Dalšími zdroji původních 

textů jsou např. zlomky z káhirské genizy, které uveřejnili Peter Schäfer a Ithamar 

Gruenwald. Velmi často existují různé verze téhoţ textu. David Halperin ve své recenzi 

Schäferova díla Synopse zur Hekhalot Literatur popisuje podrobně vágnost a neurčitost 

hejchalotických textů. Ukazuje, ţe to, co nazýváme např. Hejchalot rabati nebo Merkava 

raba je ve skutečnosti jen nálepka pro řadu menších celků, jejichţ vzájemná souvislost je 

                                                 
23

 Underhill, Evelyn: Mystika,  Dybbuk, Praha 2004, 34. 
24

 Někdy se uvádí, ţe nešlo přímo o vize Boha, ale jeho „slávy“, „moci“, případně „Šechiny“.  
25

 Janowitz, N.: The Poetics…, 34. 
26

 Halperin, David J. (rev.), „A new edition of the Hekhalot literature (Schäfer, Peter: Synopse zur Hekhalot 

Literatur)“, Journal of the American Oriental Society, Vol. 104, No. 3., 543-552: 551. 
27

 Např. Schäfer, Peter: Synopse zur Hekhalot-Literatur, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1981, 

pouţívá sedm hlavních rukopisů, ale zmiňuje celou řadu dalších. 
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někdy jen těţko postiţitelná. Navíc tyto menší celky jsou v různých rukopisech „poskládány“ 

v různém pořadí, někdy dokonce je stejná pasáţ v jednom rukopise součástí jednoho textu a v 

jiném rukopise jiného textu. Halperin dává příklad určité pasáţe, která je ve dvou konkrétních 

rukopisech umístěna na různých místech celku, který nazýváme Hejchalot zutarti, a v jiných 

rukopisech v celku nazvaném Merkava raba. Navíc nelze určit, který z několika různých 

rukopisů obsahuje původní verzi, pokud lze o něčem takovém vůbec hovořit. Z tohoto důvodu 

povaţuje D. Halperin v současnosti za nesprávné publikovat kritická vydání těchto textů, jako 

to např. udělala Rachel Elior v případě Hejchalot zutarti
28

. 

Texty, patřící k základnímu hejchalotickému korpusu (tj. ty, které téměř všichni badatelé 

povaţují za hejchalotické) jsou Hejchalot rabati, Hejchalot zutarti, Sefer hejchalot (= 3. 

Henoch), Merkava raba, Ma´ase merkava, Masechet hejchalot a Hejchalotické fragmenty 

(poprvé uveřejněny Gruenwaldem, nejsou často zmiňovány vůbec). Těchto sedm textů tvoří, 

dle mého názoru, jádro hejchalotické literatury neboli hlavní texty. Další práce, které bývají 

některými badateli řazeny k hejchalotické literatuře, zatímco jinými nikoliv, jsou Charba de-

Moše, Seder raba di-berešit (Barajta de-ma´ase berešit), Fragmenty o chiromantii, 

fyziognomii a metoposkopii, Sefer ha-razim, Otijot de-rabi Akiva, Sar ha-panim atd. Re´ujot 

Jechezkel (Ezechielovy vize) je text dříve řazený k hejchalotické literatuře, evidentně má však 

jiný charakter neţ ostatní hejchalotické texty. Dále jsou tu texty, které jsou nyní povaţovány 

spíše za celý ţánr neţ jen jednotlivý text – Ši´ur koma a Sar Tora.
29

 Všechny tyto texty 

povaţuji z hlediska „ţánru“ hejchalotické literatury za vedlejší texty.  

Samozřejmě je zde otázka, zda texty skutečně odráţí mystické zkušenosti. Názory se mezi 

odborníky značně liší. Řada vědců zastává názor, ţe tyto texty odráţejí konkrétní mystické 

proţitky skupin mystiků, kteří tyto texty psali. Mezi ně patří např. Philip Alexander a 

Christopher R. A. Morray-Jones. David R. Blumenthal
30

 tvrdí, ţe tyto texty byly pouţívány 

jako „gnosis“- soubor kosmologických znalostí, které pak mystici pouţívali pro „praxis“ - 

konkrétní mystické cesty. Gershom Scholem
31

 se domnívá, ţe starší texty odráţejí konkrétní 

mystické zkušenosti, zatímco mladší texty jsou jiţ z doby, kdy tyto techniky přestaly být 

uţívány. Jiní badatelé však v autenticitu textů nevěří. Např. David Halperin je přesvědčen, ţe 

popisy mystických výstupů v textech měly za cíl dodat váhu magii, prováděné k dosaţení 

zcela pozemských cílů.
32

 Blumenthal
33

 je přesvědčen, ţe tato literatura má tři důleţité 

kontexty. Za prvé je to biblický kontext – velké teofanické pasáţe, jako je např. Ezechiel. 

Dále je zde kontext pozdního starověku, témata běţná v tomto období, jako je velké mnoţství 

nebeských bytostí, pouţívání pečetí se jmény a nebezpečí výstupu. Třetím kontextem je 

rabínský pohled, vnímání reality jako projevu vůle jednoho transcendentního Boha, který je 

ztělesněn Tórou.  

Podle mého názoru má jádro textů nepochybně původ v konkrétním mystickém proţitku. 

Některé pasáţe působí velmi autenticky, zároveň je v řadě pasáţí evidentní důraz na obsah a 

nikoli na literární formu, coţ je typické pro pisatele pod vlivem silného emocionálního 

                                                 
28

 Halperin, D. J. (rev.): „A new edition…,“…, 549. 
29

 Karr,  Don: „Notes on the study of Merkabah Mysticism and Hekhalot Literature in English“, original 

version in: Collected Articles on the Kabbalah, vol. 1, Ithaca, KoM #5, 1985, the updated version (2011) in: 

http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/mmhie.pdf, 13-20. (Posl. návštěva 2.2011).  
30

 Blumenthal, D. R.: Understanding…, 95. 
31

 Scholem, G. G.: Major Trends…, 53. „Jedná se o literaturu sui generis, popisující konkrétní náboţenskou 

zkušenost, bez vazby na některé biblické pasáţe. Literatura má dvě fáze: starší, kdy provádění mystických cest je 

skutečnou realitou a pečetě a tajná jména jsou tudíţ její důleţitou součástí, a mladší, kdy nastala postupná 

degenerace do pouhé literatury – praktiky přestaly být provozovány. Stará literatura s magickými prvky je 

nahrazena afektovanou zboţnou literaturou s prvky původní mystiky merkavy. První typ představuje např. 

Hejchalot Rabati a Hejchalot Zutarti, druhý typ Midraš deseti mučedníků nebo Abeceda rabiho Akivy.“ 
32

 Halperin, D. J. (rev.): „A new edition…“,…, 551. 
33

 Blumenthal, D. R.: Understanding…, 53. 
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proţitku. Zároveň je nepochybné, ţe texty byly mnohokráte opisovány, pozměňovány, 

dopisovány a byly k nim přidávány různé více či méně související pasáţe. To také vysvětluje 

odlišný charakter i odlišnou kvalitu (literární i obsahovou) různých částí hejchalotických 

textů. V podstatě se tedy shoduji s autory, kteří se domnívají, ţe se jedná o záznamy 

mystických proţitků. 

 

 

2. Ma´ase merkava – dosavadní bádání 

2.1 Problematika různých rukopisných verzí 

 

Text Ma´ase merkava (větší či menší část) najdeme v následujících deseti rukopisech:
34

 

 

MS New York JTS 8128, dále N8128, případně New York 8128 

MS Oxford Michael 9 (Neubauer 1531), dále O1531, případně Oxford 1531 

MS Mnichov Cod. hebr. 40, dále M40, případně Mnichov 40 

MS Mnichov Cod. hebr. 22, dále M22, případně Mnichov 22 

MS Dropsie 436, dále D436, případně Dropsie 436 

MS Jerusalem 381, dále J381 

MS New York JTS 1746, dále N1746 

MS Oxford Michael 175 (Neubauer 2257), dále O2257 

MS New York Enelow 704 (JTS 1786), dále N1786  

MS Oxford Oppenheimer 495 (Neubauer 1568), dále O1568 

 

K nim je třeba ještě přidat MS Oxford Michael 183 (Neubauer 1572), obsahující text Sode 

razaja Eleazara z Wormsu, ve kterém autor uvádí dvě pasáţe z Ma´ase merkava.  

Text Ma´ase merkava je napsán plně v hebrejštině (najdeme ale aramejské prvky ve slovní 

zásobě i gramatice). Výjimku tvoří rukopis New York 8128, kde se nachází §§ 571-578,
35

 

které jsou psány aramejsky.  

 

2.1.1 Hlavní rukopisy 

 

Prvních pět rukopisů uchovává nejdelší verze Ma´ase merkava a jsou uveřejněny v 

Schäferově Synopse zur Hekhalot-Literatur (viz 2.2). Tyto verze představují  - vzhledem ke 

svému rozsahu - základ pro vědecké zkoumání textu Ma´ase merkava. Označuji je proto jako 

hlavní. 

Tato má práce vychází z verze v MS Oxford O1531. Důvodem je, jak jsem jiţ zmínila 

výše, ţe tato verze má dle mého názoru předpoklady pro to, aby byla povaţována za 

nejpůvodnější. Jednak rukopis O1531 je povaţován za nejstarší, jednak tato verze neobsahuje 

ţádné přídavky, které byly evidentně přidány později, ale zároveň jí nechybí  ţádná podstatná 

součást. Názorná tabulka, ukazující přítomnost či nepřítomnost jednotlivých částí v pěti 

hlavních rukopisech je uvedena v kap. 2.2.  

                                                 
34

 Schäfer, Peter (ed.): Übersetzung der Hekhalot-Literatur III, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1989, 

XXVII-XXVIII. 
35

 Označení jednotlivých částí textu vychází z práce Schäfer, P.: Synopse… Podrobněji o této práci a členění 

jednotlivých rukopisů viz 2.2.3. 
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Rozloţení textů ve všech pěti hlavních rukopisech je podobné.
36

 Na začátku stojí Hejchalot 

rabati, následuje Hejchalot zutarti. Poté následují inkantační materiály, které se 

v jednotlivých rukopisech poněkud liší. Pak je umístěn text Ma´ase merkava, po něm se 

nachází text Akatriel a Sar ha-panim, poté je uveden text Charba de-Moše. Pak najdeme tzv. 

Chotar gadol/Keter nora. Na konci je Merkava raba. Ne všechny rukopisy obsahují všechny 

tyto součásti. Texty, které najdeme ve všech rukopisech, jsou Hejchalot rabati, Hejchalot 

zutarti, Ma´ase merkava, Sar ha-panim a Merkava raba. Zajímavé je, ţe všechny tyto texty 

patří k hejchalotické literatuře, pouze Sar ha-panim není typický hejchalotický text, přestoţe 

bývá často řazen do širší skupiny hejchalotických textů. Před Ma´ase merkava se ve všech 

textech nachází různé inkantační materiály.  

Zdá se, ţe existoval nějaký původní rukopis, z jehoţ rozloţení vychází všech pět výše 

zmíněných rukopisů.
37

 V průběhu přepisování však došlo k poměrně velkým změnám ve 

všech textech, k vynechávkám i doplňkům.  

MS Oxford 1531 

Tento rukopis se nachází v Bodleian Library v Oxfordu. Bodleian Library je hlavní 

akademická knihovna Oxfordské univerzity. V Neubauerově
38

 Katalogu hebrejských rukopisů 

v Bodleian Library má tento rukopis číslo 1531. Rukopis pochází ze sbírky ţidovského 

bibliofila Heimanna (Chajima) Josefa Michaela  (1792-1846) z Hamburku, kterou Bodleian 

Library získala v roce 1849. Sbírka tehdy čítala na 860 rukopisů, přičemţ v rámci této sbírky 

má rukopis číslo 9. Jedná se o aškenázský rukopis, který je datován do 14. století. Na této 

dataci se shodují jak Gershom Scholem,
39

 tak i M. Beit Arie.
40

 Schäfer uvádí datum cca 

1300.
41

 Rukopis se skládá ze 185 stran a obsahuje jak hejchalotické, tak i magické texty. Před 

Ma´ase merkava jsou umístěny hebrejské a aramejské inkantační texty, naopak po Ma´ase 

merkava se nachází text Razo šel Sandalfon (setkání rabiho Jišmaela s Akatrielem, JHVH, 

Bohem Izraele) a Charba de-Moše. V rukopise najdeme také známý text Sefer jecira, dále 

sbírku mystických modliteb Ševa zutarti.  

Některé textové celky jsou označeny nadpisy, např. Charba de-Moše nese označení Den 

Charba de-Moše. Text Ma´ase merkava je zřetelně oddělen od ostatních, místy jsou 

naznačeny i vynechávky, ale název Ma´ase merkava uveden není. Nicméně první fráze textu 

je napsána velkými písmeny jako nadpis: Amar rabi Jišmael. MS O1531 je jediným 

rukopisem, který zřetelně odděluje text Ma´ase merkava od předcházejících inkantačních 

textů a navíc ho opatřuje nadpisem.  

MS New York 8128 

Tento rukopis je uloţen v New Yorku v Jewish Theological Seminary, coţ je akademické 

centrum konzervativního judaismu tvořené kromě jiného pěti vysokými školami. Zahrnuje 

rozsáhlou knihovnu obsahující velké mnoţství středověkých rukopisů. Rukopis má číslo 828 

(8128 ve sbírce kabalistických textů na mikrofilmech). Stejně jako MS O1531 pochází i 

                                                 
36

 Podrobněji viz  Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 55-58. 
37

 Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 57.  
38

 Adolf Neubauer (1831-1907) byl odborník na rabínskou literaturu. Kromě jiného pracoval pro Bodleian 

Library při Oxfordské univerzitě, kde dostal za úkol katalogizovat hebrejské rukopisy. Po osmnáctileté práci 

vznikl Catalogue of Hebrew Manuscripts, obsahující přes 2500 poloţek a portfolio se čtyřiceti faksimilemi. 

Katalog byl publikován v roce 1886. Katalog obsahuje téměř tři desítky rejstříků a je údajně značně nepřehledný. 

Podrobněji viz Kohn, Roger S.: Recent trends in describing Hebrew manuscript collections, paper on 66th IFLA 

Council and General Conference, Jerusalem 1995. 
39

 Scholem, Gershom Gerhard: Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic tradition, Jewish 

Theological Seminary of America, New York 1960, 102. 
40

 Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 42. 
41

 Schäfer, P. (ed.): Übersetzung…III, XXVII. 
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N8128 z aškenázského prostředí. Gershom Scholem navrhuje datování rukopisu na přelom 

14. a 15. století,
42

  zatímco M. Beit Arie předpokládá, ţe je rukopis zhruba o 100 let mladší.
43

 

Peter Schäfer uvádí stejné datum jako M. Beit Arie.
44

 Rukopis obsahuje 224 stran. Obsahuje 

hejchalotické a magické texty, dále některé pozdější kabalistické texty. Je to poměrně 

rozsáhlý rukopis a obsahuje některé pasáţe (např. části Hejchalot zutarti, části Ma´ase 

merkava), které nejsou obsaţeny v ţádném jiném rukopise.  

Text Ma´ase merkava není nijak zřetelně oddělen od ostatního textu a není opatřen ţádným 

nadpisem. Před textem Ma´ase merkava najdeme inkantační texty, které se nenacházejí 

v ţádném jiném rukopise. Za ním následuje jen malá mezera a několik teček a hned, bez 

jakéhokoliv označení, následuje Ma´ase merkava. Za jejím posledním paragrafem opět 

najdeme pouze několik teček a následuje stejný text, který je v MS O1531 označen nadpisem 

Razo šel Sandalfon. Zde je ovšem bez nadpisu. Následuje mezera a nadpis Den Charba de-

Moše, značící začátek textu Charba de-Moše, stejně jako v MS O1531. 

MS Mnichov  40 

Tento rukopis se nachází v Mnichově v Bayerische Staatsbibliothek (Bavorské státní 

knihovně), která vlastní významnou sbírku středověkých rukopisů. Popsal ho Steinschneider 

v katalogu mnichovské sbírky hebrejských textů – má zde číslo 40. Obsahuje 227 stran. Má tři 

části, příčemţ část obsahující hejchalotické texty datuje M. Beit Arie na konec 15. století, 

stejně tak P. Schäfer. Třetí část rukopisu je označena datem 1547-48.
45

 Opět se jedná o 

rukopis z aškenázského prostředí. Kromě hejchalotických a magických textů obsahuje 

pozdější kabalistické práce a další texty, připisované kromě jiného Sa´adja Gaonovi a 

Abrahamu Abulafiovi.  

Ma´ase merkava je, podobně jako v případě MS N8128, oddělena od předcházejících 

inkantačních textů pouze mezerou, podobně je to i na jejím konci. Není označena ţádným 

nadpisem.  

MS Mnichov 22 

I tento rukopis se, stejně jako MS M40, nachází v Mnichově v Bayerische Staatsbibliothek. 

V Steinschneiderově
46

 katalogu mnichovské sbírky hebrejských textů má č. 22. Obsahuje 224 

stran a M. Steinschneider ho datuje do poloviny 16. století.
47

 P. Schäfer ho označuje jako 

„italský“ a uvádí stejné datum
48

. Kromě hejchalotického a magického materiálu obsahuje 

rukopis texty Sefer jecira, Otijot de-rabi Akiva a další texty.   

Před Ma´ase merkava se nachází kosmologický text Seder raba di-berešit, který je 

v rukopise opatřen nadpisem Ma´ase berešit. Text Ma´ase merkava je oddělen mezerou 

v textu a označen nadpisem Amar rabi Jišmael. Kaţdý odstavec textu je nadepsán podobně.  

Zajímavé je, ţe název „Ma´ase merkava“ je v textu zmíněn, nikoli však v souvislosti 

s textem, kterému říkáme Ma´ase merkava dnes. Na konci textu, který je v současnosti 

nazýván Hejchalot zutarti, najdeme poznámku „Kniha Ma´ase merkava je uzavřena“.  

                                                 
42

 Scholem, G. G.: Jewish Gnosticism…, 102 

      
43

 Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 43. 
44

 Schäfer, Peter (ed.): Übersetzung…III, XXVII. 
45

 Janowitz, N.: The Poetics…, 114. 
46

 Moritz  Steinschneider (1816-1907), bibliografista a orientalista. Kromě jiného sestavil několik katalogů 

hebrejských knih pro různé významné knihovny (Oxford, Leiden, Mnichov, Berlín, Hamburk). 
47

 Janowitz, N.: The Poetics,…114. 
48

 Schäfer, P. (ed.): Übersetzung…III, XXVII. 
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MS Dropsie 436 

Tento rukopis je uloţen ve Philadephii, Pennsylvania, v Dropsie University Library, pod č. 

436. Je uveden v Descriptive Catalogue of Genizah Fragments in Philadelphia B. Halpera
49

 

z r. 1924 na str. 210. Pochází ze sefardského prostředí a M. Beit Arie ho datuje do 15. 

století.
50

 Stejně ho datuje i P. Schäfer.
51

 Rukopis má blízký vztah k rukopisu M40 – oba 

vykazují významné shody. MS D436 byl poměrně silně poškozen. Některé stránky chybí, 

chybí i část textu Ma´ase merkava, navíc byly stránky uspořádány v chybném pořadí. Schäfer 

pro svoji práci Synopse zut Hekhalot Literatur navrhl jiné pořadí jednotlivých stránek.  

Text Ma´ase merkava není označen ţádným nadpisem, ale text následující po něm – 

Merkava raba - titulem označen je a tudíţ představuje jasné ukončení Ma´ase merkava. 

Mnohé texty v tomto rukopise jsou označeny nadpisem. Např. text nyní známý jako Hejchalot 

rabati je označen nadpisem Sefer Hejchalot.
52

 Text je ukončen větou „Ukončeny jsou 

Hejchalot, chvála Jemu, který činí zázraky.“ Text Ma´ase merkava je však zcela bez označení. 

Od předchozího textu je oddělena tečkou a od následujícího dvěma tečkami a mezerou.  

 

2.1.2 Vedlejší rukopisy 

 

Vedlejší rukopisy obsahují pouze některé pasáţe z Ma´ase merkava. Podle Schäfera
53

 je 

lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří rukopisy Jerusalem 381 a New York JTS 

1746, druhou skupinu představují rukopisy Oxford Michael 175, Oxford Oppenhaimer 495 a 

New York Enelow 704. Stejný názor sdílí i Swartz, který však z neznámého důvodu 

nezmiňuje MS Oxford Oppenhaimer 495.
54

 

První dvojice rukopisů (Jerusalem 381 a New York JTS 1746) zřejmě vychází z MS M22, 

ale zároveň oba rukopisy vykazují známky toho, ţe písaři čerpali i z jiných zdrojů. Oba 

začínají i končí na stejném místě (§§ 545-559), ale uvnitř tohoto celku obsahují různé 

vynechávky, odlišné v obou rukopisech.  

MS Jerusalem 381 

Tento rukopis je uloţen na Jeruzalémské univerzitě v Izraeli. Je to sefardský rukopis z 16. 

nebo 17.století. Pochází zřejmě z Balkánu. Obsahuje různý hejchalotický materiál včetně 

textu, který je v současné době nazýván Masechet hejchalot. Tento text je v rukopise označen 

jako „Ma´ase merkava“. V tomto případě je tedy tento název pouţit pro jiný text, neţ který 

tímto názvem označujeme nyní. Podobně tomu bylo i v rukopise M22 , kde se však jednalo o 

text známý nyní jako Hejchalot Zutarti.  

MS New York JTS 1746 

Rukopis najdeme v  New Yorku v Jewish Theological Seminary. Podle katalogu 

Kabalistických textů na mikrofilmech se jedná o orientální rukopis ze 17. století. Obsahuje 

jednak hejchalotické texty, jednak různé texty týkající se magických jmen. 

 

                                                 
49

 Ben Zion Halper (1884-1924), vyučoval na Dropsie University a byl kustodem místních sbírek rukopisů.  
50

 Schäfer, P. (ed.): Übersetzung…III, XXVII. 
51

 Ibid. 
52

 Tento název je i moderní vědecké literatuře někdy pouţíván jak alternativní označení téhoţ textu. 
53

 Schäfer, Peter (ed.): Übersetzung…III, XXX. 
54

 Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 48. 
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Druhá skupina rukopisů také vykazuje společný základ – zřejmě pocházejí ze stejného 

zdroje. Text se nepodobá ţádnému z pěti hlavních rukopisů, od nichţ najdeme významné 

odchylky. Např. §546 není připsán rabimu Jišmaelovi, ale je vloţen do úst Metatronovi.
55

  

MS Oxford Michael 175 (Neubauer 2257) 

Rukopis se nachází v Bodleian Library v Oxfordu. A. Neubauer ho uvádí v Katalogu 

Hebrejských rukopisů jako rukopis psaný německým typem písma.  

MS New York Enelow 704 (JTS 1786) 

Rukopis najdeme v  New Yorku v Jewish Theological Seminary. V katalogu Kabalistické 

texty na mikrofilmech je uveden jako aškenázský rukopis ze 16. století.  

MS Oxford Opp. 495 (Neubauer 1568) 

Tento rukopis se nachází v Bodleian Library v Oxfordu. Pochází z rozsáhlé sbírky 

rukopisů významného praţského rabína Davida Oppenheimera (1664-1736). V roce 1830 

sbírku, čítající cca 800 rukopisů, získala Oxfordská univerzita.  

 

 

2.2 Dosavadní vydání textu  

 

V této kapitole se pokusím stručně popsat dosavadní vydání textu Ma´ase merkava a 

překladů tohoto textu. Uvidíme, ţe jich není mnoho. Dvě vydání v originále a tři překlady 

(jeden do němčiny, dva do angličtiny). Nezjistila jsem, ţe by existovaly překlady do jiných 

jazyků.  

2.2.1 První vydání částí textu – Alexander Altmann 

 

Úryvky z textu, ještě bez označení Ma´ase merkava, uveřejnil v roce 1946 Alexander 

Altmann
56

, který pouţil rukopis Oxford 1531. Tento text do té doby ještě nebyl publikován a 

nenesl ani současný název. Pod názvem Ma´ase merkava ho vydal aţ Gershom Scholem ve 

své práci Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic tradition (viz 2.2). 

V datování textu se Altmann drţí Scholemovy práce Major Trends in Jewish Mysticism 

z roku 1941.
57

 Altmann tento text, z něhoţ uveřejnil úryvky, povaţoval za sbírku 

hejchalotických hymnů určených k recitaci spolu s kedušou
58

. Zdůrazňoval, ţe v hymnech se 

nachází mnoho citátů z liturgických textů.
59

  

2.2.2 První vydání celého textu – Gershom Scholem 

 

                                                 
55 Metatron je andělská postava nejasného původu, v různých pramenech ztotoţňovaná s Henochem, 

archandělem Michaelem, Melchisedekem atd. Této problematice se podrobně věnuje Orlov, Andrei A.: The 

Enoch-Metatron Tradition, Mohr Siebeck, Tübingen 2005. 
56

 Altmann, Alexander: „Shire-Qedushah be-Sifrut ha-Hekhalot ha-Qedumah, in E. Robertson and M. 

Wallenstein (eds.): Melilah II, Manchester 1946, 1-24. 
57

 Scholem, G. G.: Major Trends… 
58

 Keduša vyjadřuje Boţí svatost. Vychází především z Izajáše 6.3 „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, 

celá země je plná jeho slávy.“ V současnosti je součástí oficiální liturgie (3. poţehnání Amidy – základní 

motlitby judaismu), přičemţ v oficiální liturgii je několik typů keduši uţívaných v rozdílných situacích. Keduša 

se nesmí zaměnit s výrazy „kadiš“ a „kiduš“.  
59

 Altmann, A.: „Shire-Qedushah…“, 4-8, cit. podle Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 7-8. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0805210423/ref=cm_lm_fullview_prod_1/103-4993080-5031064?%5Fencoding=UTF8&v=glance
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Celý text poprvé publikoval Gershom Scholem v roce 1960 v „Dodatku C“ knihy Jewish 

Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic tradition.
60

 Pouţil k tomu rukopisy Oxford 

1531 a New York 828 (= New York 8128), přičemţ první rukopis mu slouţí jako základ pro 

transkripci. Výběr zdůvodňuje lepšími textovými variantami („better readings“). Protoţe je 

však tento text kratší, chybějící části textu (řádky, někde celé odstavce) doplňuje z MS New 

York 8128. Toto doplnění uvádí v závorkách, někde uvádí také paralelní varianty. Pokud jde 

o úpravu, rozčlenil text do číslovaných odstavců a hymny a modlitby uvádí tak, jak je zvykem 

v současnosti, nikoli ve formě souvislého textu jako v původních rukopisech.  

Gershom Scholem text označil názvem Ma´ase merkava. Uvádí, ţe tímto názvem 

označovali středověcí autoři, např. Eleazar z Wormsu, text následující po textech Hejchalot 

rabati a Hejchalot zutarti. Zároveň poznamenává, ţe v jiných případech se tímto názvem 

označovala celá sbírka hejchalotických textů, případně části některých jiných hejchalotických 

textů. Scholem si tedy očividně uvědomoval problematičnost názvu, který zvolil.
61

 Termínem 

ma´ase merkava se navíc ještě označuje jeden ze dvou směrů předkabalistické ţidovské 

mystiky.
62

 Proto volbu tohoto názvu nepovaţuji za šťastnou, protoţe název je spíše matoucí. 

 

 

2.2.3 Synoptické vydání  a překlad – Peter Schäfer 

 

V roce 1981 publikoval Peter Schäfer svou přelomovou práci Synopse zur Hekhalot-

Literatur
 
.
63

 V této práci uveřejnil synopticky řadu hejchalotických textů z nejvýznamnějších 

středověkých rukopisů. Jako základ pro rozvrţení celé synopse si zvolil MS N8128, a to 

především pro jeho rozsáhlost a proto, ţe obsahuje i materiál, který v jiných rukopisech 

nenajdeme. Pro text Ma´ase merkava pouţil pět rukopisů: New York 8128, Oxford 1531, 

Mnichov 40, Mnichov 22 a Dropsie 436, obsahující úplnější verze textu (výše označené jako 

hlavní rukopisy), zatímco další rukopisy, obsahující jen menší textové celky z Ma´ase 

merkava, do své práce nezahrnul.  

Všech pět hlavních rukopisů uvedených v Synopse je rozčleněno na odstavce, označené 

čísly. Textu Ma´ase merkava odpovídají §§ 544-596. Začátek a konec textu u všech pěti 

hlavních rukopisů odpovídá stejným odstavcům (544, resp. 596), ale ţádná z pěti rukopisných 

variant nepokrývá všechny odstavce. Distibuce mezi jednotlivé rukopisy je tato:
64

 

 

N8128 O1531 M40 M22 D436 

544-551 544-551 544-551 544-551 544-551 

- - - 552-553 - 

554-570 554-570 554-570 554-570 554-570 

571-578 - - - - 

579-590 579-590 579-590 - 579-590 

591 591 591 - - 

592-593 592-593 592-593 592-593 - 

594-596 594-596 594-596 594-596 594-596 

 

                                                 
60

 Scholem, G. G.: Jewish Gnosticism…, 103-117. 
61

 Scholem, G. G.: Jewish Gnosticism…, 102. 
62

 Viz také 1.2.1.   
63

 Schäfer, P.: Synopse… 
64

 Následující tabulka je převzata z Schäfer, P. (ed.): Übersetzung…III, XXIX. 
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Z této tabulky je patrné, ţe Ma´ase merkava sestává z řady kratších textových celků. Např. 

určitý textový  celek vyskytující se v jednom textu se nevyskytuje ve druhém, do kterého je 

naopak vřazen textový celek jiný. Dokonce některé tyto textové celky najdeme v jiných 

rukopisech vřazeny do jiných textů. Celek nazývaný Ma´ase merkava je proto poněkud 

nestálý, netvoří kompaktní text tak, jak text běţně chápeme. Totéţ se týká i ostatních 

hejchalotických textů. Z tohoto důvodu neoznačuje Peter Schäfer jednotlivé hejchalotické 

texty slovem „text“, ale „makroforma“. Tímto slovem chce vyjádřit právě výše zmíněnou 

nestálost konkrétní textové formy označené určitým názvem. Já se v této práci podrţím 

zavedeného pojmu „text,“ a to především proto, ţe tato práce je zaměřena na jednu konkrétní 

variantu Ma´ase merkava – variantu obsaţenou v rukopise Oxford 1531. Protoţe P. Schäfer 

povaţuje hejchalotické texty za vysoce nestálé, pátrání po „původním textu“ označuje jako 

metodologickou slepou uličku.
65

 

Ani v jednom z pěti hlavních rukopisů není text (dle P. Schäfera makroforma) Ma´ase 

merkava opatřen nadpisem „Ma´ase merkava“.
66

 Není opatřen ani ţádným podpisem, coţ 

ostatně ani nebylo v pozdním starověku (kdy texty vznikly) běţné. Schäfer přebírá název 

„Ma´ase merkava“ od Gershoma Scholema i se Scholemovým zdůvodněním, k názvu však 

poznamenává, ţe pod tímto názvem se v rukopise M22 nacházejí textové celky obvykle 

řazené do Hejchalot zutarti a v dalších třech rukopisech (Vatikan 228, Günzburg 90.9 a 

Cambridge 405.4) je pod tento název zahrnut i text obvykle označovaný jako Hejchalot 

rabati.  Peter Schäfer uzavírá, ţe název Ma´ase merkava (myšleno ve starších rukopisech, 

před zavedením tohoto názvu G. Scholemem pro konkrétní text) označuje tedy spíše typ textu 

neţ konkrétní text.
67

  

Tato práce je naprosto zásadní v tom, ţe poskytla kvalitní materiál pro další vědeckou 

práci s textem. V podstatě všichni, kdo se tématem zabývají, přijali Schäferovo členění do 

odstavců. Tím se sjednotilo a zprůhlednilo odkazování na texty.  

 

V další práci Übersetzung der Hekhalot-Literatur,
68

 na Synopse navazující, uveřejnil Peter 

Schäfer překlady hejchalotických textů, uvedených v Synopse. Jedná se o čtyři svazky, text 

Ma´ase merkava najdeme ve svazku třetím. V úvodu k překladu zmiňuje Peter Schäfer ještě 

další rukopisy, obsahující části textu Ma´ase merkava. Tyto rukopisy pokládá za méně 

významné neţ pět výše zmíněných. Jsou to Jerusalem 381, New York 1746, Oxford 2257, 

Oxford 1568 a New York 1786. Tyto rukopisy uvádím výše jako vedlejší. Překlady jsou 

opatřené poznámkovým aparátem a úvodním komentářem ke kaţdé ze čtyř částí.   

 

2.2.4 Překlad a analýza Naomi Janowitz 

 

Textu Ma´ase merkava je věnována celá práce Naomi Janowitz The Poetics of Ascent – 

Theories of Language in a Rabbinic Ascent Text.
69

 N. Janowitz provádí jazykovou analýzu 

textu za pouţití antropologických a lingvistických metod zkoumajících rituální jazyk. V první 

kapitole rozebírá současné teorie o rituálním jazyce, současný stav zkoumání textu Ma´ase 

merkava a adekvátnost pouţití těchto moderních teorií v případě starého textu. Vysvětluje, ţe 

při zkoumání tohoto textu z hlediska rituálního jazyka se můţeme vydat dvěma směry – 

můţeme se obrátit buď k teoriím o liturgických modlitbách nebo k teoriím o magickém 
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jazyce. Jako zástupce prvního směru uvádí práci L. Hoffmana.
70

 Pokud jde o magický jazyk, 

zmiňuje přístup současných antropologů, kteří rozpracovali funkcionalistický přístup 

k magickému jazyku. Mluvčí spojují recitaci slovních formulí s konkrétními výsledky. 

Konverzace slouţí jako rámec k hymnům. Magické formule jsou také, díky svému sloţitému 

uspořádání zvuku, slov a frází, příkladem poetické struktury a funkce jazyka. Jako zástupce 

tohoto směru uvádí M. Silversteina
71

 a R. Jakobsona.
72

 Janowitz dále definuje text jako text 

rituální, poskytující instrukce, nikoli však formou pokynů, ale ve formě názorného příkladu 

mystického výstupu. Naomi Janowitz uvádí, ţe rabíni jsou přesvědčeni o specifické funkci 

Boţího jména. Jako výchozí bod pro další zkoumání stanovuje, ţe Ma´ase merkava je text bez 

historického kontextu a zároveň text sloţený z více neţ jednoho zdroje.  

 Ve druhé kapitole N. Janowitz poměrně podrobně popisuje obsah a strukturu textu a 

shrnuje současné problémy při dataci a lokalizaci vzniku textu. Dochází k závěru (shodně s P. 

S. Alexandrem), ţe Ma´ase merkava sestává z většího mnoţství relativně samostatných 

textových jednotek, které pravděpodobně existovaly dříve, neţ byly začleněny do textu, jak 

ho známe nyní. Tématem těchto jednotek je např. chvála Boha, popis nebeského světa, 

hymny, které zpívá nebeský sbor, nepřímá řeč rabiho Akivy, Jišmaela a Nechunji apod. 

Autorka dále zkoumá funkci Boţího jména v „rabínských“ textech a v textu Ma´ase merkava. 

Zvláště se dotýká jeho magické a tvořivé funkce a zákazu vyslovování Boţího jména.  

Ve třetí kapitole uvádí N. Janowitz svůj vlastní překlad textu Ma´ase merkava podle 

Schäferovy Synopse, rukopis N8128. V poznámkách uvádí varianty z ostatních čtyř rukopisů 

v Schäferově Synopsi. Tyto poznámky bohuţel nejsou umístěny pod čarou, ale v samostatném 

souboru na konci překladu, coţ ztěţuje četbu překladu. Je nutno poznamenat, ţe kniha 

obsahuje ještě druhou sadu poznámek k jednotlivým kapitolám, které jsou uvedeny na konci 

knihy. Při četbě překladu je tedy nutno vyhledávat ve dvou různých sadách poznámek. Toto 

řešení povaţuji za nešťastné. Umístěním veškerých poznámek pod čáru bez jejich třídění 

podle typu by autorka dosáhla větší přehlednosti a čtivosti práce.  

Ve čtvrté kapitole analyzuje N. Janowitz text s pouţitím metod R. Jacobsona a M. 

Silversteina, uvedených ve druhé kapitole.  Dochází k závěru, ţe Ma´ase merkava sestává ze 

dvou hlavních textových forem – z hymnů a z nepřímé řeči hymny rámující.   

Hymny ztělesňují kosmologické koncepce – v Ma´ase merkava je to nejpatrnější ve 

výčtech a v opakování stejných frází. Naomi Janowitz má na mysli především části, 

obsahující výčty a popisy sedmi nebes a jejich obyvatel, kde se prakticky opakuje stejný text, 

pouze počet (nebeských vozů, andělů apod.) se zvyšuje a naznačuje tím nebeskou hierarchii. 

Kaţdá úroveň podle autorky odráţí a tvoří mikrokosmos té příští. Jazyk je pouţit zvláštním 

způsobem, odlišným od běţného uţití. Velký význam má Boţí jméno, které představuje 

„boţský jazyk“ ve dvojím významu. Je to jméno Boha a tudíţ je svaté a zároveň je 

vyslovováno samotným Bohem a tím se stává nejdůleţitějším rysem Boţí řeči.
73

  Autorka si 
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všímá posunu v pojetí Boţího stvořitelského aktu oproti Genezi, kde Bůh tvoří tím, ţe vyřkne, 

co se má stát (Budiţ světlo), zatímco v Ma´ase merkava Bůh tvoří pomocí svého jména. Jazyk 

je pouţíván neobvyklým způsobem, odlišným od běţného uţití. Nejdůleţitější sloţkou tohoto 

jazyka jsou tzv. nesmyslná slova. N. Janowitz kromě jiného tvrdí, ţe tato slova jsou tvořena 

písmeny z Boţího jména, coţ však je dle mého názoru jen mizivé procento ze všech tzv. 

nesmyslných slov. Problematice nesmyslných slov se blíţe věnuji v kapitole 4.2. 

Nepřímá řeč podle Naomi Janowitz především vytváří nové kontexty pokaţdé, kdyţ jeden 

mluvčí cituje slova druhého. Nepřímá řeč představuje interpretaci “formulí“ a obsahuje popis 

situací, v nichţ jsou „formule“ funkční. Nepřímá řeč představuje rámec pro hymny a je, stejně 

jako hymny, tvořena nevelkým počtem vzorců, vybavených stejným druhem asymetrického 

paralelismu. Autorka si všímá pouţitých sloves a mimo jiné tvrdí , ţe „rámce nepřímé 

řeči…poskytují slovesa, která aktivují proces výstupu tím, ţe zajišťují efektivnost  formulí a 

vytvářejí řetězce transmisí, které činí text skutečně didaktickým.“
74

 

Na závěr čtvrté kapitoly, která tvoří jádro její práce, Naomi Janowitz konstatuje, ţe 

„koncept výstupu, který nám vyplývá z této analýzy, nelze dost dobře popsat jako probíhající 

v kauzální linii, tj. jednoduše pomocí příčiny a následku. Výstup není něco odlišného od 

hymnů, není to něco, co následuje po jejich recitaci. Dvojznačnost rámců, posílená 

uspořádáním podtextů, záměrně ruší běţné schéma řeč → vidění…Autoři neznají dichotomii 

spirituality a kultu…podstatou kaţdého účastníka je to, co činí pomocí mluvení. 

Řeč…označuje nikoli vnější aspekty dané osoby, ale představuje důkaz o jejím vnitřním já a 

jejím boţském statusu.“
75

  

V páté kapitole se autorka pokouší přispět svými poznatky, získanými při zkoumání textu 

Ma´ase merkava, k současné debatě o rituálním jazyce. Opět rozebírá klíčovou roli Boţího 

jména v rituálním jazyce. Boţí jméno dle jejího názoru ztělesňuje Boţí moc přenesenou na 

zem. Domnívá se, ţe „pokud je Jméno kreativní slovo par excellence, pak výstup je rituál par 

excellence. Tvoření z písmen Boţího jména je Boţí činnost. Jednotlivec tím, ţe se pokouší o 

výstup, doufá…v transformaci do jiného typu bytosti.“
76

 Na konci kapitoly shrnuje N. 

Janowitz současné teorie rituálního jazyka a uzavírá, ţe v textu Ma´ase merkava je významná 

kreativní schopnost textu, přičemţ slovo „kreativní“ je nutno chápat jako „tvořivý, vztahující 

se ke schonosti rituálu přivodit cíle, k jejichţ dosaţení je zaměřen.“
77

 

V dodatcích k práci jsou stručně zmíněny rukopisy, v nichţ text Ma´ase merkava najdeme, 

některé překladatelské problémy a jazykové teorie pouţívané při zkoumání Starého zákona.  

Kritika: Naomi Janowitz se ve své studii nezabývá historickým okolnostmi vzniku textů a 

jejich datací. (Ve druhé kapitole pouze stručně zmiňuje situaci na tomto poli, ale vlastní názor 

nepřidává.) Toto jí má poněkud za zlé Peter Schäfer ve svém díle Überzetsung der Hekhalot 

Literatur, který podotýká, ţe „…k otázce redakce, datace a vzniku…nepřinesla (práce) nic 

nového“.
78

  Podobně, ale méně kriticky, se vyjadřuje i Michael D. Swartz, který ale zároveň 

spatřuje přínos její studie v analýze, jak jsou magický jazyk a Boţí jména pouţívána v textu 

jako celku a jaké jsou implikace tohoto pojetí pro teorii jazyka a rituálu. Autoři textu podle N. 

Janowitz záměrně pouţívali literární techniky, jako je paralelismus a nahromadění synonym. 

Autorka také spatřuje souvislost mezi různými stylistickými prvky textu a jeho ideologickými 

aspekty – např. mezi poetickým paralelismem hymnů a rámující strukturou vyprávění 

odráţející koncepci výstupu.
79
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2.2.5  Překlad a analýza Michaela D. Swartze 

 

Michael D. Swartz má ke studiu textu Ma´ase merkava zcela odlišný přístup neţ Naomi 

Janowitz. Jde mu především o proces vzniku textu v jeho historickém kontextu. Snaţí se 

posoudit různé přístupy, které měli k hymnům jejich autoři v protikladu k redaktorům jiţ 

napsaného textu. Jako ústřední bod svého studia spatřuje literární otázky a textovou kritiku.  

V poměrně rozsáhlém úvodu nastiňuje cíle své práce. „Tato studie je formálně kritická a 

historická analýza textu Ma´ase merkava…Představuje primárně zhodnocení místa tohoto 

textu a formy náboţenství, kterou odráţí, v historii ţidovského náboţenství, a vztahu jeho 

myšlenek a literárních forem k jiným liturgiím a námětům starověkého judaismu. Ale je to 

také zkoumání měnících se funkcí modlitebních textů v tradici vizionářské mystiky a toho, jak 

jejich literární formy odráţejí tyto funkce.“
80

 Dále autor zkoumá úlohu modlitby 

v náboţenství obecně a v judaismu zvlášť a zmiňuje práce F. Heilera, J. L. Austina, R. 

Sarasona a T. Zahavyho. Poté se přesouvá k tématu modlitby v hejchalotické literatuře  a 

přímo v textu Ma´ase merkava a odvolává se na P. Blocha, R. Otta, G. Scholema, J. Maiera, 

A. Altmanna, I. Gruenwalda a další. Zmiňuje teorii některých z uvedených badatelů,
81

 ţe jiný 

hejchalotický text, Hejchalot rabati, byl určen primárně k navození mystického tranzu, a tato 

teorie by se případně mohla (po analýze textu) aplikovat i na text Ma´ase merkava. Pak M. D.  

Swartz uvádí charakteristiky modliteb v textu Ma´ase merkava – obsahují základní rytmické 

vzorce typické pro nejranější formy pijutu,
82

 vyuţívají základní paralelismus charakteristický 

pro ranou rabínskou poezii a pouţívají tzv. chiduše seruf (uměle vytvořené dvojice slov).
83

 

Toto vše jsou formy převzaté ze soudobého mainstreamového rabínského judaismu. Kromě 

toho však jsou uţity i formy typické pro mystické modlitby – řetězce synonym, výčty Boţích 

atributů atd. Autor dochází k závěru, ţe modlitby v textu Ma´ase merkava nelze 

charakterizovat jako spontánní výlevy duše v mystickém kontaktu s Bohem ani jako 

bezvýznamnou polylogii určenou k navození transu. Naopak se domnívá, ţe modlitby byly 

pečlivě vytvořeny za pouţití tehdy existujících literárních technik. Jejich cílem je přesvědčit 

Boha a jeho věřící, ţe modlitba pozemské komunity je stejně vhodná jako modlitba 

andělská.
84

 Ve všech částech textu se nachází velké mnoţství tzv. boţských jmen. Je to totéţ, 

co Naomi Janowitz označuje jako nesmyslná slova. Michael D. Swartz o nich říká, ţe byla 

přidávána k modlitbám, často aţ dodatečně (někdy dokonce redaktory textu), aby se modlitba 

posílila a text získal větší sílu zajistit nebeskou vizi. Tato jména se podobají magickým 

jménům, která lze nalézt v řeckých, démotických a koptských magických textech. Často 

sestávají z permutací tetragramu, z kombinací slov převzatých z biblických veršů a přepisů 

řeckých slov. Starověká ţidovská magická literatura se shoduje v tom, ţe tato jména mají moc 

přivolat anděly a boţské síly.
85

  

Pokud jde o cíl textu, Michael D. Swartz pokládá za nepravděpodobné, ţe by se jednalo o 

příručku pro mystický výstup, protoţe detaily neodpovídají a text je nesystematický. Nejde 

ani o osobní záznam mystického výstupu, protoţe celek je fikce sestavená redaktory. Nejedná 

se ani o systematicku teologii či kosmologii. Text pravděpodobně slouţil jako sbírka mocných 

modliteb, které měly umoţnit vizi nebeských zástupů a získání tajemství moudrosti.
86

 

V závěrečné kapitolce úvodu předkládá trochu odlišný závěr: texty slouţily k navázání 

kontaktu s Boţí přítomností po zničení druhého Chrámu a k zajištění, ţe pozemská liturgie 
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souzní s liturgií andělskou. Na úvod navazuje osamocená 1. kapitola, nezahrnutá do větších 

celků  označených římskými písmeny. V ní M. D. Swartz stručně shrnuje vědecké studium 

textu Ma´ase merkava v moderní době.  

V první části knihy pak autor popisuje poměrně podrobně jednotlivé rukopisy, v nichţ 

najdeme text Ma´ase merkava nebo jeho část, dělí je na dvě skupiny (významnější a méně 

významné) a podrobně popisuje, jaké jednotlivé části obsahují a v čem se od sebe jednotlivé 

rukopisy liší a v čem se naopak shodují. Podle podobnosti obsahu vytváří určité podskupiny 

rukopisů. Ve druhé části dělí text do čtyř různých částí, které pak podrobně popisuje. Kaţdá 

z částí se skládá z několika menších, dříve samostatných celků, které jsou dohromady vázány 

narativním rámcem. Část IV je pravděpodobně pokračováním části I a měla by s ní být 

spojena. Ve třetí části se zabývá modlitbou v těchto jednotlivých částech, uvádí části svého 

překladu z přílohy a provádí analýzu těchto pasáţí. Dochází k závěru, ţe většina modliteb 

vznikla jako kompilace z menších, původně samostatných celků. Modlitby často obsahují 

pasáţe, které najdeme i jinde v hejchalotické nebo liturgické literatuře. Autor nachází známky 

toho, ţe do mnoha modliteb byly dodatečně přidány určité prvky, např. jiţ výše zmíněná 

boţská jména.
87

  

Ve čtvrté části rozebírá Michael D. Swartz literární rysy textu. Dochází k závěru, ţe ačkoli 

modlitby v textu Ma´ase merkava jsou sloţeny z menších celků, jejich kompozice není 

libovolná. Modlitby sledují určité vzorce a zdůrazňují určitá témata – Boţí stvoření nebes a 

země, chválu andělů, ochotu člověka účastnit se Boţí chvály, sílu Boţího jména a svolení, 

aby věřící Boţí jméno vyslovil, snahu o ochranu moudrosti.
88

 Modlitby v textu Ma´ase 

merkava vycházejí ze dvou typů básnické literatury. Je to jednak poezie uchovaná 

v rabínských textech, která je charakterizována paralelismem a promyšleným rytmem, jednak 

poetické formy charakteristické pro hejchalotickou literaturu a modlitbu keduša, pouţívající 

opakování, nadbytek synonym a sloţitější strukturu zaloţenou na těchto technikách.
89

  

Pátá část Swartzovy práce představuje závěr. Autor je přesvědčen, ţe vývoj textu probíhal 

v pěti fázích: 

1) Vznik menších modlitebních celků. 

2) Kompilace modliteb. 

3) Magické a teurgické prvky vloţené do modliteb. (Ve II. části textu  body 2) a 3) 

splývají.) 

4) Vyprávěcí rámec k modlitbách a kosmologickým pasáţím. Kompilace jednotlivých 

vyprávěcích pasáţí do tří částí. 

5) Konečná redakce těchto částí ve dvou recenzích. 

V další části závěru se M. D. Swartz vyjadřuje k dataci a původu textu. Rozborem různých 

prvků textu dochází k závěru, ţe modlitby v I., III. a IV. části vznikly v Palestině mezi 4. a 

7. stoletím s pouţitím starších lierárních jednotek, pocházejích z amorejského období (3.-5. 

století). Vyprávěcí část textu je pozdějšího data, pravděpodobně ne starší neţ ze 7. století. 

Magická jména byla přidána také zhruba v této době nebo o něco málo později. Část II, 

kde modlitby byly vytvořeny jiţ za pouţití magických jmen, vznikla zřejmě v Babylónii 

v amorejském či gaonském období. Konečná redakce pak proběhla někdy mezi gaonským 

obdobím a vznikem pietismu v raně středověkém Německu a Středozemí. Swartz se 

domnívá, ţe celá mystika merkavy, jak ji známe dnes, je pozdější babylónskou adaptací 

liturgických a apokalyptických prvků vzniklých v Palestině.
90

 

V příloze najdeme překlad textu podle rukopisu Oxford 1531. V závorkách či 

v poznámkách pod čarou jsou uvedeny významné varianty z jiných rukopisů.  
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2.3 Další práce věnující se Ma´ase merkava 

 

Hejchalotické literatuře jako celku se v posledních několika desetiletích věnovala zvýšená 

pozornost. Z desítek knih a článků, které byly publikovány, vybírám pouze několik, které 

pojednávají odděleně text Ma´ase merkava. Ma´ase merkava patří spíše k textům méně 

zpracovávaným, proto literatury věnující se konkrétně tomuto textu není mnoho.  

Nerozebírám zde díla, která citují jednotlivé odstavce z textu Ma´ase merkava především 

proto, aby citace konkrétního odstavce podpořila tezi zastávanou autorem týkající se 

hejchalotické literatury jako celku. Takové je např. dílo Beholders of Divine Secrets od Vity 

Daphny Arbel.
91

  

 

 

 

 

2.3.1 Ithamar Gruenwald – Apocalyptic and Merkavah Mysticism 

 

Ithamar Gruenwald věnuje jednu krátkou kapitolu své knihy Apocalyptic and Merkavah 

Mysticism právě textu Ma´ase merkava.
92

 Nejprve uvádí nám jiţ známé údaje o prvním 

vydání textu Scholemem a o obsahu textu.   

Zajímavé je však jeho dělení hymnů v textu do dvou typů. Ithamar Gruenwald se domnívá, 

ţe jeden typ hymnů postrádá extatickou kvalitu a podobá se proto běţné náboţenské poezii, 

např. ţalmům. V textu je uvedena jejich funkce – schopnost zprostředkovat mystickou vizi. 

Tak např. rabi Akiva v textu uvádí, ţe poté, co tento hymnus pronesl, spatřil anděly před 

Trůnem slávy. 

Druhým typem jsou modlitby na konci textu, které podle I. Gruenwalda představují typické 

merkavické hymny, obsahující celou řadu magických a teurgických prvků. Podobají se 

modlitbám na magických papyrech.  

I. Gruenwald dále zmiňuje způsob, jakým tisíce nebeských vozů v nebeských palácích 

chválí Boha – nikoli ve formě hymnů, ale ve formě krátkých doxologií, které mají protějšky 

v modlitebních knihách a v apokalyptické literatuře. 

 

2.3.2 Peter Schäfer – The Hidden and Manifest God 

 

Jednu kapitolu, zabývající se pouze textem Ma´ase merkava, najdeme i v další práci Petera 

Schäfera, která se jmenuje The Hidden and Manifest God
93

 s podtitulem Some Major Themes 

in Early Jewish Mysticism. Autor vytyčuje tři hlavní tématické okruhy „Bůh“, „Andělé“ a 

„Člověk“ a na jejich základě pak rozebírá pět významných hejchalotických textů. Pro nás je 

důleţitá kapitola 4, kde Schäfer pojednává o Ma´ase merkava.
94

  

Peter Schäfer uvádí, ţe pokud jde o pojetí Boha, text Ma´ase merkava kombinuje prvky 

známé z jiných hejchalotických textů, ale liší se v důrazech na některé z nich. Velký důraz je 

kladen na moc Boţího jména. Na zmínění mocného Boţího jména logicky navazuje chvála 

                                                 
91

 Arbel, V. D.: Beholders… 
92

 Gruenwald, Ithamar: Apocalyptic and Merkavah Mysticism, E. J. Brill, Leiden 1980, 181-190. 
93

 Schäfer, Peter: The Hidden and Manifest God, State University of New York Press, Albany 1992. 
94

 Schäfer, P.: The Hidden and Manifest God…,77-95. 
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jeho jména, která se velmi podobá liturgické reakci na vyslovení tetragramu, jak ho najdeme 

např. v prvním verši Šema: „Poţehnané buď jméno slávy Jeho království na věky věků.“ 

Za další pozoruhodný rys povaţuje P. Schäfer značný zájem textu o vzhled nebeského 

světa, který z velké části sestává z ohně. Přes ohnivé řeky vedou mosty, z ohně jsou komnaty, 

Boţí sluţebníci, Boţí trůn a vozy v jednotlivých palácích. Stejně tak Boţí jméno je spojeno 

s prvkem ohně.  

Velmi zajímavé je jeho porovnání Boţích jmen (typu „nesmyslných slov“, viz kap. 4.2) 

s Boţími jmény v jiných hejchalotických textech. Uvádí, ţe např. jména BRVKJJ, ´NPR´, 

´RKS a DDRJN se nacházejí pouze v tomto textu, přičemţ u třech posledně uvedených 

neuvádí, z jakého slova jsou odvozena. Jméno RVZJJ se nachází také v textu Merkava raba. 

Další zajímavostí je pouţití osobního zájmena „hu“
95

 jako jména Boţího. Oblíbené Boţí 

jméno je pak „Echad“.
96

 Peter Schäfer si rovněţ všímá, ţe v textu je zmíněna důleţitost 

Boţího jména sestávajícího ze 42 písmen, jméno samotné však uvedeno není.  

Pokud jde o anděly, jsou zde uvedeny skupiny známé i z jiných hejchalotických textů, jako 

jsou serafové, cherubové, ofanim, chajot ha-kodeš a galgalim.
97

 Všichni andělé chválí 

především Boţí jméno. K chvále se připojuje i Boţí Trůn. Jsou zmíněni i andělé - stráţci 

vstupu do sedmi paláců, ale na rozdíl od jiných hejchalotických textů je jejích role spíše 

okrajová. Naopak významní jsou zde andělé přinášející poznání. Jména některých z nich se 

objevují pouze v tomto jediném textu. Jsou zde např. Suria – Princ tváře,
98

 Jofiel – Princ tóry, 

Metatron, Sandalfon nebo Michael. Z jinde nezmíněných jsou to Z´VPJ´L – Princ 

gehinnomu,
99

 anděl ´RPDM a anděl tváře PDQRM/PRQDS. 

Ve vztahu mezi člověkem a Bohem se projevují obecné rysy charakteristícké pro všechny 

hejchalotické texty. Typické pro tento konkrétní text je však důraz na modlitbu jako 

prostředek, kterým se člověk obrací k nebeskému světu, ať uţ mu jde o nebeský výstup nebo 

přivolávání andělů magickými prostředky s cílem naučit se zpaměti tóru.  

 

2.3.3 Don Karr – Notes on the Study of Merkabah Mysticism and Hekhalot Literature 

 

Víceméně technický, ale velmi uţitečný je článek Dona Karra Notes on the Study of 

Merkabah Mysticism and Hekhalot Literature in English - with an appendix on Jewish 

Magic.
100

 Tento text je (ve své elektronické verzi) kaţdoročně aktualizován. V této práci 

vycházím z aktualizace z počátku roku 2011.  

V úvodu své práce Don Karr stručně nastiňuje, co je hejchalotická mystika, z jakých zdrojů 

vychází a ve zkratce uvádí vývoj bádání v tomto oboru a současný stav.   

První kapitola práce představuje seznam vědeckých děl v tomto oboru, uvedený 

v chronologickém pořadí a opatřený Karrovým komentářem. V některých případech autor 

uvádí i citace z některých děl nebo výčet jednotlivých kapitol.  

Druhá kapitola obsahuje komentovaný seznam překladů jednotlivých hejchalotických textů 

a seznam vědeckých děl, která se jednotlivými texty zabývají. Zmiňuje také hlavní problémy, 

kterými se obírá vědecká diskuze okolo hejchalotických textů.  

Textu Ma´ase merkava je věnován jeden krátký odstavec s výčtem prací týkajících se 

tohoto textu. Karr uvádí tři překlady: Naomi Janowitz, Michael Swartz a Joseph Dan. První 
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 „Hu“  = on (je).  
96

 „Echad“  = jeden, jediný.  
97

 Kola Merkavy, povaţovaná za ţivé bytosti, snad jiný název pro ofanim.  
98

 Tj. „Boţí tváře“, anděl slouţící před „tváří Boţí“. 
99

 V období Mišny a talmudu označuje výraz gehinnom místo, kam přijdou hříšníci po smrti (paralela 

s křesťanským termínem „peklo“). 
100

 Karr, D.: „Notes… 
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dvě díla uvádí plný překlad a jsou rozebírána výše v této práci (2.2.4 a 2.2.5). Ve třetím díle 

najdeme překlad pouze několika málo odstavců. Tento text zmiňuji níţe (2.3.5.). Mezi 

pracemi pojednávajícími o textu Ma´ase merkava uvádí díla Apocalyptic and Merkava 

Mysticism a The Hidden and Manifest God (obě viz výše 2.3.1 a 2.3.3). Další Karrem 

zmíněné práce uţ se přímo netýkají problematiky pojednávané v této práci, např. jedna práce 

se zabývá reakcí na náš text ve středověku. Proto je do této práce nezahrnuji.   

V dalších kapitolách vyjmenovává autor primární texty, jejichţ přiřazení k hejchalotické 

literatuře povaţuje za sporné. Příloha je věnována ţidovské magii. Opět se jedná o výčet 

relevantních pramenů pro další práci, s krátkým úvodem, kde autor mimo jiné uvádí: „Kdyţ 

došlo k zahrnutí takových textů, jako je Sefer ha-razim, Charba de-Moše a Sar ha-panim mezi 

texty spojované s mystikou merkavy a hejchalot, ţidovská magie se o několik kroků přiblíţila 

rabínskému jádru této tradice. Je jisté, ţe obvyklá představa o oddělení hejchalotických a 

magických textů je nadále neudrţitelná. Poslední dobou mezi badateli panuje tendence 

odmítnout takové zavedené termíny jako ´magie´…a ´mystika´, aby se soustředili na metody a 

cíle…rituálů a na to, jak tyto odráţí  myšlení a víru jejich doby.“  
 
 

2.3.4 Joseph Dan – Visions of Rabbi Akibah and Rabbi Ishmael 

 

Článek, týkající se textu Ma´ase merkava najdeme ve sborníku The Heart and the 

Fountain –An Anthology of Jewish Mystical Experiences, editovaném Josephem Danem.
101

 

Všechny komentáře k publikovaným textům psal Joseph Dan. Článek, který nás zajímá, se 

jmenuje Visions of Rabbi Akibah and Rabbi Ishmael. J. Dan v něm zdůrazňuje, ţe text Ma´ase 

merkava se zásadně liší od textů vzniklých v tomtéţ období (dle jeho názoru 3.- 4. století o. l.) 

v hlavním proudu judaismu. Texty vzniklé v hlavním proudu judaismu měly formu midraše a 

byly zaloţeny na interpretaci veršů starších učenců. Tento text je však zaloţen na individuální 

zkušenosti, která zde nahrazuje tradiční autoritu.
102

  

Joseph Dan si dále všímá jazyka textu a tvrdí, ţe pojetí jazyka je unikátní a mělo 

významný dopad na pozdější ţidovskou mystiku. Jako doklad uvádí vlastní překlad dvou 

souvislých pasáţí textu  (par. 554-555 a 583-586
103

). Autor se pozastavuje nad tím, ţe v textu 

není prohlášení o omezení jazyka a jeho neschopnosti zprostředkovat přesný a jasný popis. Při 

čtení textu je však podle něj zřejmé, ţe popis nelze chápat jako plný a informativní, ale spíše 

jako nepřímé pouţití jazyka k naznačení nejvyššího fenoménu, který nejde vyjádřit 

sémantickými prostředky. Série klíčových frází nelze povaţovat pouze za sémantické. Např. 

čísla vyjádřená obratem „tisíce tisíců tisíců“ představují nepřímý náznak metalingvistické 

vize. Ezechielova vize vozu je zde transformována do nejasného zmatku miliard a trilionů 

„vozů“. Mezi vozy se pohybují plameny, coţ je další nejasná vize. Jakýkoli pokus určit, co 

přesně rabi Akiva viděl, je naprosto kontraproduktivní a přesahuje moţnosti textové analýzy. 

Dan se však domnívá, ţe popisy byly myšleny doslovně, ale nemusely se shodovat přesně 

s obsahem vizí.
104

  

Rétorické prostředky vyjadřují a zároveň navozují extázi. Těmito prostředky je především 

opakování frází, postup jednotlivými stadii výstupu, přičemţ v kaţdém stupni se děje totéţ 

s mírnými změnami. Dan zmiňuje podobný prostředek pouţívaný v jiných ţidovských 

mystických textech ze stejné doby, a to pouţívání dlouhých seznamů synonym.  
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Dan povaţuje text za příručku umoţňující čtenáři dosáhnout stejných schopností, jimiţ byl 

obdařen rabi Jišmael. Závěrem uvádí, ţe text mohl být ve své podstatě esoterický a nebyl tedy 

určen širšímu publiku, ale zároveň je natolik jasný, ţe mohl poslouţit kaţdému čtenáři.  

 

 

3. Překlad 
 

§ 544 

1. Rabi Jišmael řekl: Ptal jsem se rabiho Akivy 

2. na modlitbu, kterou se člověk modlí atd. 

3. (a na) chválu RVZJJ JVJ
105

, Boha Izraele, který ví, kdo je.
106

 

4. Řekl mi:  V jeho
107

 srdci je svatost a čistota a modlí se modlitbu:  

5. Budiţ poţehnán navěky, (ty, který) přebýváš na Trůnu slávy,  

6. v komnatách na (nebeských) výšinách a ve vznešeném paláci,  

7. protoţe jsi odhalil tajemství a tajemství (všech) tajemství
108

  

8. a skryté věci a skryté věci skrytých věcí Mojţíšovi, 

9. a Mojţíš (je prozradil) Izraelitům, 

10. aby s nimi mohli činit Tóru a s nimi rozvíjet učení. 

 

§ 545 

11. Rabi Akiva řekl: Kdyţ jsem vystoupil
109

 a měl jsem vidění Moci
110

, 

12. viděl jsem všechna stvoření, která jsou na nebeských cestách,  

13. ty, jejichţ výšky jsou nahoru a šířky dolů, 

14. i ty, jejichţ šířky jsou nahoru a výšky dolů.
111

 

 

§ 546 

15. Rabi Jišmael řekl: A jak na nich spočívají sluţební andělé? 

16. Řekl mi: Jako most, který (on) pokládá nad řeku 

17. a přechází po něm celý svět, 

18. tak pokládá most od samotné brány aţ k jejímu konci 

19. a sluţební andělé na něm obcházejí 

                                                 
105

 Jedná se o sloţeninu z atributu a variace tetragramu. První slovo  je kombinace   (tajemství) a    

(variace z písmen tetragramu). Přibliţný význam je „JVJ tajemství,“ tj. „JVJ, který je pánem tajemství,“ coţ 

odpovídá tématu daného odstavce. Následuje ještě jednou variace ,  která je jiţ obsaţena v předchozím slově.  
106

 V 01531, M22 a D436 je odkaz na Boha pomocí femininního zájmena  „ona“, zatímco M40 a N8128 

uvádí maskulinní   „on“.  
107

 V originále je „ve tvém“, coţ je však nekonzistentní s druhou částí věty ve 3. osobě. 2. osoba je i v M40 a 

D436. Naopak v N8128 a M22 je „v jeho srdci“.  Je třeba poznamenat, ţe 3. osoba se často pouţívala pro 2. 

osobu (podobně jako v češtině „onikání“). Nekonzistentnost moţná vznikla chybou opisovačů.   
108

 Podobný typ slovního spojení jako níţe „král krále králů“, „tisíc tisíců tisíců“ a „myriády myriád myriád“ 

a jako spojení „skryté věci skrytých věcí“ na ř. 8. Tento typ spojení je pro hejchalotickou literaturu typický.  
109

 Myšleno „vystoupil do nebeských paláců.“ 
110

 Hebr.  Gevura,, zde má  význam Boţí moc, moţná ve svém aspektu tremendum. Můţe fungovat 

také přímo jako Boţí jméno. Tam, kde je výraz gevura pouţit ve významu Boţí moci, pak píši s malým 

písmenem. Scholem, G.G.: Počátky kabaly, Malvern, Praha 2009, 23 uvádí, ţe „…ona ´velká sláva´nebo ´velká 

síla´o níţ je řeč v mnoha ţidovských apokryfních a apokalyptických textech jakoţto o té nejvyšší manifestaci 

Boha. Ani tato ´sláva´nebo ´síla´však není bezprostředně identická se samotnou Boţí bytostí, nýbrţ z ní pouze 

vyzařuje.“ („Síla“ zde znamená „gevura, moc“). 
111

 Snad bytosti, jejichţ vnější podoba je „na výšku“ (ve fyzickém světě např. ţirafa, člověk) nebo „na šířku“ 

(pes, kůň). Verš je dosti nejasný, je moţné uvaţovat i jiný výklad. 
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20. a recitují hymnus před TRKLJJ JVJ
112

, Bohem Izraele. 

21. A stojí na něm horliví v bázni (a) mocní ve strachu
113

, 

22. tisíc tisíců tisíců a myriády myriád myriád 

23. a vzdávají chválu před tímto Trůnem
114

 JHVCJH JVJ
115

, Bohu Izraele. 

24. Kolik je Neochvějných
116

, kolik je ohnivých řek, 

25. kolik je řek krup, kolik je skladišť sněhu, 

26. kolik je ohnivých kruhů, kolik je sluţebných andělů? 

27. Dvanáct tisíc myriád, šest  nahoru a šest dolů.  

28. Dvacet čtyři myriád ohnivých kruhů, 

29. dvanáct nahoru a stejně tak dolů, 

30. a otáčejí se k mostům a k ohnivým řekám, 

31. k řekám krup a ke skladištím sněhu, 

32. ke sluţebným andělům. 

33. Jak mnoho sluţebných andělů je v kaţdé jednotlivé bráně! 

34. A všechna stvoření stojí  

35. ke středu všech nebeských cest. 

 

§ 547 

36. A co dělá RVZJJ JVJ,  Bůh Izraele? 

37. Rabi Jišmael mi řekl: Zdali můţe na ně pohlíţet? 

38. Sdělil mi modlitbu milosrdenství, kterou jsem se modlil 

39. a tímto způsobem jsem se zachránil  

40. k horlivosti (pro) JVJ, Boha Izraele. 

41. Poţehnán buď JVJ, Boţe veliký, silný v moci. 

42. A co dělá RVZJJ JVJ, Bůh Izraele? 

43. Proto slyš, co mu
117

 řekl rabi Akiva  

44. a odhalil mu, ţe kaţdému člověku,
118

 

45. který má v srdci chválu
119

 RVZJJ JVJ, Boha Izraele, 

46. se odhaluje
120

 toto velké tajemství.  

47. Dokončí ji
121

 kaţdý den za úsvitu 

48. a očistí se od nepravostí a od falše a od všeho zlého. 

49. A RVZJJ JVJ, Bůh Izraele mu činí spravedlnost 

50. kaţdý den na tomto světě, 

51. a stojí za ním k jeho slávě 

52. a zajišťuje mu místo v budoucím světě.
122
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 Stejně jako výše (pozn. 105) se jedná o sloţeninu z atributu a variace tetragramu. Její význam je zřejmě 

„JJ stráţců“, coţ jsou sluţební andělé popisovaní před tímto jménem.  

      
113

 Myšlena je bázeň a strach z Boha.  
114

 Schäfer, P. (ed.): Übersetzung…III, 241, se domnívá, ţe   „tento Trůn“ bylo v původním textu    

„Trůn JH“ podle Ex 17.16.  
115

 Další sloţenina z atributu a variace tetragramu, pravděpodobný význam je „JH rozkazující.“  
116

 Tj. andělé, podobně v Berešit Raba 49. V originále je   (pevní, silní, nezdolní, vzpřímení). Podobně 

M22 má .  M40, N8128 a D436 mají   (mosty). 
117

 Zde a na ř. 44 najdeme „mu“ místo „mi“. Tuto nekonzistentnost vzhledem k 1. osobě na začátku textu 

vykazují všechny rukopisy s výjimkou  N8128, který uvádí „mi“. Jedná se pravděpodobně o pozůstatek staršího 

způsobu vyjadřování, kdy o sobě člověk mluvil ve třetí osobě. Postupně tento způsob vyjadřování přestal být 

srozumitelný a opisovači ho (poměrně nedůsledně) odstraňovali. 
118

 Doslova „kaţdému masu a krvi“..  
119

 To znamená, ţe dotyčný člověk umí zpaměti hymnus oslavující Hospodina.  
120

 V orig. je participium. 
121

 Chválu ve formě hymnu.  
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§ 548 

53. RVZJJ JVJ, Bohu Izraele. 

54. Poţehnaný jsi JVJ, Boţe velký v moci, 

55. kdo je jako ty na nebesích a na zemi? 

56. Svatý na nebesích a svatý na zemi,  

57. on je svatý král, 

58. on je poţehnaný král, 

59. vznešený král na celé Merkavě.
123

 

60. Rozprostřel jsi nebesa, zbudoval jsi svůj Trůn 

61. a tvoje velké jméno je velebeno na Trůnu tvé slávy. 

62. Tvé jméno je velké v kaţdé moci 

63. a tvoje porozumění je neomezené. 

64. Ty znáš tajemství universa  

65. a zabýváš se moudrostí a skrytými cestami.  

66. Kdo je ti podobný? 

67. Zkoumáš srdce a nástroje ţivota, 

68. poţehnání i kletby, dobro i zlo 

69. jsou dány do tvé moci,
124

 

70. a tvé jméno je vznešené na nebesích i na zemi, 

71. svaté na nebesích a svaté na zemi. 

72. Nadšení (vzbuzuje) připomínka tvého jména 

73. na věky věků do konce všech pokolení.  

 

§ 549 

74.             Toto je tvé jméno navěky 

75.             a toto je tvoje připomínka po (všechna) pokolení.  

76.             Soucitné a milosrdné je tvé jméno.  

77.             Tvé milosrdenství je mocné  

78.             pro nebeské i pro pozemské bytosti. 

79.             Tvá slova jsou dobrá pro ty, 

80.              kteří milují tvou tóru. 

81. Čisté jsou tvé promluvy pro ty, 

82. kteří posvěcují tvé jméno.
125

 

83. Své cesty a stezky buduješ
126

 na vodách,
127

 

                                                                                                                                                         
122

 Dosl. „ţe je synem budoucího světa“. Janowitz, The Poetics…, 34, přichází s tvrzením, ţe „syn budoucího 

světa“ je technický termín pro jedince, který úspěšně dokončil mystický výstup. Toto tvrzení povaţuji však spíše 

za sporné, protoţe tento termín je známý i z jiných typů textů a mívá spíše teologický význam.  
123

 Merkava, hebr. , „vůz“. Trůn s koly (kola – hebr. ofanim, řád andělů, jsou to tedy ţivé bytosti), jak 

ho spatřil ve vizi prorok Ezechiel (Jechezkel).  Označuje v podstatě podnoţí vlastního trůnu, který je označován 

hebr. . V textu jsou slova „Merkava“ a „Trůn“ někde pouţita jako synonyma, např. „stanul před Trůnem“ = 

„stanul před Merkavou“. V případě tohoto významu píši Merkava s velkým písmenem. Slovo  v textu 

dále označuje jeden z mnoha (ohnivých) vozů, které se nacházejí ve všech palácích. Jsou spolu s anděly součástí 

„obrany“ paláců a nenachází se na nich ţádný trůn. V tomto případě píši malé písmeno.  
124

 Dosl. „do tvé ruky“. 
125

 Kedušou, tj. modlitbou, jejíţ podstatou je vyjádření svatosti Boţí. 
126

 Participium. Boţí činnost je často uváděna participii na rozdíl od činnosti lidské, která je uváděna 

perfekty. Je tím vyjádřen zásadní rozdíl mezi tvorbou lidí, kdy člověk jednorázově učiní nějaké dílo, a tvorbou 

Boţí, kdy Bůh tvoří neustále. V mystickém významu to lze chápat i tak, ţe kaţdé Boţí dílo je neustále v kaţdém 

okamţiku Bohem tvořeno.  
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84. Tvůj Trůn je v síle, moci, písni a hymnu. 

85. Ohnivá oblaka,  

86. horliví v bázni (a) mocní ve strachu,
128

 

87. tisíc tisíců tisíců a myriády myriád myriád.
129

 

88. A vzdávají slávu a chválu tvému jménu, 

89. velkému, mocnému a strašnému. 

90. Před tebou stojí všichni Mocní,
130

 

91. kteří jsou vznešení ve chvále a v písni 

92. v komnatách tóry a v pokladech ţehnání. 

93. Od západu slunce
131

 vzdávají slávu  

94. a z nebes
132

 ţehnají. 

95. Poţehnání (slyšíme) od jednoho  

96. a poţehnání od druhého a chválu od dalšího. 

97. Kdo je Bůh jako ty, 

98. snímající hřích a promíjející kaţdé přestoupení?
133

  

99. Kdo je v nebesích, který má tvou sílu 

100. konat (takové činy), jako jsou tvoje činy 

101. a tvoje mocné skutky? 

102. Tvé mocné skutky jsou oheň, 

103. tvé komnaty jsou oheň, 

104. tvé jméno je vytesáno plápolajícím ohněm atd. 

 

§ 550 

105. Rabi Akiva řekl: Kdyţ jsem se modlil tuto modlitbu, 

106. spatřil jsem 640 tisíc myriád andělů slávy, 

107. kteří stáli naproti Trůnu slávy, 

108. a spatřil jsem uzlíky na tefilin 

109. GDVDJ JVJ,
134

  Boha Izraele. 

110. A vzdal jsem slávu všemi svými údy. 

 

§ 551 

111. Je na mně chválit Pána všeho atd. 

112. A Šechina
135

 je jeho silou ve všech vznosných výšinách atd. 

113. JHVH je Bůh, JHVH je Bůh
136

, 

                                                                                                                                                         
127

 Pravděpodobně nebeská vodstva.  „na vodě“ uvádí  O1531, N8128 a M22, zatímco M40 a D436 mají 

 „ve výšinách“.  Swartz, M. D.: Mystical Prayer…,112 čte  „na nebesích“, coţ však nemá oporu 

v ţádném z hlavních rukopisů.  
128

 Odpovídá ř. 21 (§ 546). 
129

 Odpovídá ř. 22 (§ 546). 
130

 Tj. andělé. 
131

 Ve starověku začínal se západem slunce nový den. N8128 místo  „od západů slunce, od večerů“ 

uvádí   „od Aravot“, tj. od sedmého nebe. Ve starověku začínal se západem slunce nový den. 
132

 Rakíja, tj. druhá nebesa (viz 4.2). Slovo však můţe mít i obecnější význam „nebesa“.  
133

 Mi 7:18. V O1531 je jako v jediném z rukopisů oproti bibli namísto   „přestoupení“ (4. p.) uvedeno 

  „kaţdé přestoupení“.   
134

 Jedná se o další sloţeninu z atributu a variace tetragramu, pravděpodobný význam je„JV nebeských 

vojsk.“ 
135

 Termínem Šechina se rozumí Boţí odlesk, spočívající ve světě, Boţí přítomnost. Šechina je v podstatě to, 

co můţe člověk spatřit z Boha. Bůh je zcela transcendentní a přímo ho spatřit nemohou ani andělé, natoţ lidé. 

Jeho odlesk však spočívá na zemi a podle pozdějšího chápání (v pobiblické době) různé vize Boha byly vlastně 

vize Šechiny. Termín Bůh byl tak nahrazován termínem Boţí přítomnost. 
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114. JHVH je Bůh jediný 

115. a jeho jméno je jediné
137

.  

116. JHJ je náš Bůh, JHJ je jediný. 

117. JHVH, JHVH je Bůh milosrdný 

118. a milostivý, shovívavý, plný šlechetnosti a pravdy.
138

 

119. Proto v tebe doufám, JVJ, Boţe náš, 

120. navěky a na věky věků. 

121. Budeš panovat navěky a po všechny svaté věky věků. 

122. A budu posvěcovat tvé jméno, 

123.  velké a mocné a strašlivé. 

124. Krásné, vznešené a podivuhodné a ctěné, 

125. HDRJRVM ´DRJRVM, 

126. pevné, velké, čisté, skryté
139

 je tvoje jméno, 

127. tesané v plamenech ohně ţivoucího JH´,  

128. JHV, JHV, svatého a strašlivého. 

129. Stvořil jsi nebeské i pozemské bytosti 

130. svým slovem, JVJ vznešený v komnatách písně. 

 

§ 554 

131. Rabi Jišmael řekl atd. Rabi Akiva řekl: 

132. Kdo je schopen kontemplovat sedm paláců
140

  

133. a spatřit nebesa nebes a uvidět komnaty komnat 

134. a říci: Viděl jsem komnatu JH?  

135. V prvním paláci stojí 4 tisíce myriád ohnivých merkav 

136. a 40 tisíc myriád plamenů je rozmístěných mezi nimi.
141

  

137. Ve druhém paláci stojí 100 tisíc
142

 ohnivých merkav 

138. a 40 tisíc myriád plamenů je rozmístěných mezi nimi. 

139. Ve třetím paláci stojí 300 (tisíc myriád ohnivých merkav) 

140. (a) 40 (tisíc myriád plamenů je rozmístěných) mezi nimi zde.   

141. Ve čtvrtém paláci stojí tisíc tisíců tisíců myriád ohnivých merkav 

142. a 2 tisíce myriád plamenů je rozmístěných mezi nimi. 

143. V pátém paláci stojí 4 tisíce tisíců myriád ohnivých merkav  

144. a 2 tisíce tisíců myriád plamenů je rozmístěných mezi nimi.   

145. V šestém paláci stojí 40 tisíc tisíců myriád ohnivých merkav 

146. a 2 tisíce tisíců myriád plamenů je rozmístěných mezi nimi. 

147. V sedmém paláci stojí 100 tisíc tisíců myriád ohnivých merkav 

148. a 2 tisíce tisíců myriád plamenů je rozmístěných mezi nimi.
143

  

 

§ 555 

                                                                                                                                                         
136

 Ř. 113 viz 1 Kr 18.39. 
137

 Ř. 114-115 – téměř totoţný verš najdeme v Za 14.9. 
138

 Ř. 117-118 viz Ex 34.6. 
139

 , od  „oddělit“, tj. „oddělený“ ve významu „oddělený od obyčejného, známého“, tj. 

„neznámý“, „skrytý“. Někdy překládáno také jako „explicitní“, „jasný“, „zřetelný“, „výjimečný“, „zvláštní“. 
140

 Hejchal, hebr. , „palác“, „chrám“. Stejným slovem se označoval pozemský (první i druhý) 

jeruzalémský Chrám. „Příbytek“ Boha, ale nikoli profánní „palác“.  
141

  „mezi nimi“ zde má maskulinní zájmenný sufix, přestoţe  je femininum. Na ř. 138, 142, 

144, 146 a 148 ve stejné větě je správně  „mezi nimi“ s femininním zájmenným sufixem. 
142

 Zde při přepisu pravděpodobně vypadlo slovo „myriád“.  
143

 Zde následuje ještě spojení „v prvním paláci“. které se opakuje na začátku dalšího odstavce, proto 

předpokládám, ţe se jedná o tiskovou chybu v Synopsi.  
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149. V prvním paláci provolávají: Svatý, svatý, svatý,
144

 

150. a plameny se rozptylují a shromaţďují ke druhému paláci. 

151. A provolávají: Svatý, svatý, svatý,  

152. a plameny se rozptylují a shromaţďují ke třetímu paláci. 

153. A ve třetím paláci provolávají: Svatý, svatý, svatý. 

154. Ohnivé merkavy provolávají: 

155. Poţehnané je jméno slávy jeho království na věky věků
145

 

156. z místa, kde sídlí jeho Šechina.
146

 

157. A ohnivé plameny se shromaţďují ke čtvrtému paláci 

158. a provolávají: Poţehnané je jméno slávy jeho království na věky věků. 

159. Ve čtvrtém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

160. Poţehnaný je JHVH, ţivý a věčný navěky 

161. a po všechny věky věků vznešený na celé Merkavě. 

162. A ohnivé plameny se shromaţďují k pátému paláci. 

163. a provolávají: Poţehnaný je JHVH, ţivý a věčný. 

164. V pátém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

165. Poţehnaná je svatost jeho království 

166. z místa, kde sídlí jeho Šechina. 

167. A ohnivé plameny se shromaţďují k šestému paláci 

168. a provolávají: Poţehnaná je svatost jeho království 

169. z místa, kde sídlí jeho Šechina. 

170. V šestém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

171. Poţehnaný JJ, pán vší moci, který tvoří moc a vládne celé Merkavě. 

172. A ohnivé plameny se shromaţďují k sedmému paláci 

173. a provolávají:  Poţehnaný JJ, pán vší moci atd. 

174. V sedmém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

175. Poţehnaný je král krále králů,
147

  

176. JJ pán vší moci. Kdo je jako Bůh, ţivý a věčný? 

177. Jeho chvála  je v nebesích nebes, 

178. svatost jeho království je v nebesích vysokých nebes.  

179. Jeho moc je v komnatách komnat. 

180. Od jednoho (zní) „svatý“ a od druhého (zní) „svatý“
148

  

181. a (oni) se modlí hymnus stále,  

182.  a připomínají jeho jméno NHVRJ´L JVJ,
149

 Bůh Izraele a provolávají: 

183. Poţehnané, poţehnané jméno slávy jeho království 

184. na věky věků z místa, kde sídlí jeho Šechina. 

 

§ 556 

185. Rabi Jišmael řekl: Od chvíle,
150

 kdy mi sdělil rabi Nechunja, 

                                                 
144

 Iz 6.3: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. 
145

 Tato fráze je např. dodnes součástí modlitby Šema. 
146

 Dosl. „z místa domu jeho Šechiny“. 
147

 Toto spojení vychází z titulu králů v oblasti Asýrie, později Persie, kteří byli nadřazeni králům městských 

států a měli tedy titul „král králů“. Najdeme ho i v bibli (Da 2.37). V judaismu je tento titul pouţívám pro 

označení Boha, je ale povýšen ještě o jeden stupeň výše, aby bylo zřejmé, ţe Bůh je nadřazen lidským králům.  
148

 V orig. … . Toto místo odkazuje na anděly, kteří provolávají slávu Bohu. Od tohoto (anděla je 

slyšet) „svatý“ a od tohoto (anděla je slyšet) „svatý“…Naznačuje, ţe andělé pronášejí kedušu.  
149

 Jedná se o kombinaci tetragramu a atributu s významem „JV, Bůh světla.“ V rukopise O1531 najdeme 

GHVRJ´L  .  Jsem však přesvědčena, ţe se jedná o haplografii a na začátku má být „N.“ Tento atribut 

velmi dobře koresponduje s tématem odstavce, který pracuje se symbolikou ohně.  
150

 Dosl. „v hodině“. 
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186. můj učitel, tajemství komnat paláce Merkavy
151

 a vzhled tóry,
152

 

187. nezapomenu (ani na jednu) komnatu z nich.  

188. Viděl jsem Krále světa sedícího na vysokém a vyvýšeném Trůnu 

189. a všechny komnaty svatosti jeho jména a jeho moci 

190. posvěcují jeho jméno v jeho chvále tak, jak je řečeno. 

191. A volá jedna (komnata) na druhou a provolává: 

192. Svatý, svatý, svatý je JVJ zástupů, 

193. celá země je plná jeho slávy.
153

 

 

§ 557 

194. Rabi Akiva řekl: Šťastný je člověk, který stojí v celé své síle 

195. a namáhá se hymnem před poţehnaným JVJ, Bohem Izraele 

196. a má vizi Merkavy a vidí vše, co dělají
154

 před Trůnem slávy, 

197. na kterém sedí poţehnaný JVJ, Bůh Izraele, 

198. a vidí přikázání a moc, zákony a dobré výnosy, 

199. které zruší špatné výnosy na světě, 

200. a (nikdo) neexkomunikuje svého druha 

201. ve jménu
155

 NJT´N TRVGG JVJ Boha Izraele, 

202. jehoţ jméno je jako jeho moc 

203. a jehoţ moc je jako jeho jméno. 

204. On je jeho síla a jeho síla je On. 

205. A jeho jméno je jako jeho jméno ´SBVGG LCRŠ ŠŠGG 

206. GDZ HZ GDZ GDZ HVN Strašlivý R´D HV JV HD BH. 

207. JJ JJ Jediný ´H HH JHV je jeho jméno. 

 

§ 558 

208. Rabi Jišmael řekl: Ptal jsem se rabiho Akivy:  

209. Jaká je vzdálenost od mostu k mostu? 

210. (Rabi)
156

 Akiva mu
157

 řekl: (Je-li) zboţnost a čestnost ve tvém srdci, 

211. budeš znát nebeské vzdálenosti. 

212. Řekl mu: Kdyţ jsem vystoupil do prvního paláce, 

213. byl jsem zboţný. 

214. Ve druhém paláci jsem byl čistý.
158

 

215. Ve třetím paláci jsem byl čestný. 

216. Ve čtvrtém paláci jsem byl dokonalý. 

217. V pátém paláci jsem se namáhal kedušou 

218. před Králem krále králů, budiţ poţehnán.  

219. V šestém paláci jsem vyslovil kedušu před tím, 

220. který řekl a tvořil. A On nařídil všem stvořením,  

                                                 
151

 Tajemství komnat paláce, ve kterém se nachází Merkava-Boţí trůn, tj. sedmého paláce.  
152

 M40, N8128 a D436 místo  „a vnějšek, vzhled“ uvádí  „a také“, coţ je logičtější. M22 má  „a 

moc“. 
153

 Iz 6.3. 
154

 Rozuměj „andělé“. 
155

 Porovnáním s rukopisy M40, N8128 a D436 můţeme s vysokou pravděpodobností odvodit, ţe písmena 

 na začátku nám nesrozumitelného shluku písmen (značícího zřejmě Boţí jméno) znamenají  „ve jménu“.  
156

 V O1531 chybí slovo „rabi,“ zatímco ve všech ostatních rukopisech  toto slovo najdeme. Evidentně se 

jedná o chybu opisovače. 
157

 O1531 je jediný rukopis, kde je uvedeno „mu“ namísto logického „mi“ nebo zkratky umoţňující doplnění 

„mi“. Podobně ř. 211, kde však se „mu“ vyskytuje ještě v M22. Viz také pozn. 117 a kap. 4.2. 
158

 Míněno „rituálně čistý“. 
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221. ţe ho
159

 sluţební andělé nesmějí zabít.  

222. V sedmém paláci jsem stál v plné síle, 

223. byl jsem rozechvělý vzrušením a 

224. děsem se mi třásly všechny údy. 

225. A řekl jsem: Ţivý a věčný Boţe, 

226. který jsi stvořil nebesa i zemi, 

227. kromě tebe není (ţádná) skála.
160

 

228. Navţdy bude tvá připomínka  

229. velebena nebeskými vojsky. 

230. Dílo tvých rukou je v tvé zemi izraelské, 

231. velký Boţe, stvořiteli všeho, 

232. vznešený ve velikosti, milovaný v moci. 

233. Děkují před tebou nadaní mocnou silou, 

234. kteří stojí
161

 před tebou v pravdě, ve spravedlnosti. 

235. Spravedlnost čiň ve svém světě 

236. a ve spravedlnosti svého jména mě zachraň.  

237. A poţehnání tvé slávy budu vyvyšovat navţdy. 

238. Poţehnaný buď, vznešený v komnatách velikosti. 

 

§ 559 

239. Rabi Jišmael řekl: 

240. A jak daleko je jeden most od druhého? 

241. Řekl mi: Mezi mosty je dvanáct myriád parasangů,
162

 

242. Při jejich stoupání je dvanáct (myriád) parasangů 

243. a při jejich klesání je dvanáct myriád parasangů. 

244. Mezi řekami strachu a řekami bázně  

245. je dvacet dva myriád parasangů. 

246. Mezi řekami krup a řekami temnoty  

247. je třicet šest myriád parasangů. 

248. Mezi sály blesků a mračny útěchy 

249. je čtyřicet dva myriád parasangů.  

250. Mezi mračny útěchy a Merkavou
163

 

251. je osmdesát čtyři myriád parasangů. 

252. Mezi Merkavou  a cheruby
164

 

253. je sto šedesát osm myriád parasangů. 

254. Mezi cheruby a ofanim
165

 

255. je dvacet čtyři myriád parasangů. 

256. Mezi ofanim a komnatami komnat 

257. je dvacet čtyři myriád parasangů. 

258. Mezi komnatami komnat a chajot
166

 Svatého 

                                                 
159

 Rozuměj „mě“, viz pozn. 157.  
160

 Označení  Hospodina jako „skála“ najdeme např. v Dt 32:4, Iz 26:4, Ţ 62:3 a na řadě dalších míst v bibli, 

také je časté v liturgii. 
161

 Najdeme zde , zatímco v ostatních čtyřech rukopisech najdeme logičtější , proto se 

přikláním k závěru, ţe v MS O1531 došlo k písařské chybě a překládám podle ostatních rukopisů.  
162

 Parasang = perská míle. Údaje o její velikosti se různí a pohybují se mezi 3,9 km a 5,7 km.  
163

 V tomto oddíle najdeme pouze jednu Merkavu, tj. trůn Boţí. Srovnejte s §§ 554-555, kde jsou v kaţdém 

paláci myriády merkav.  
164

 Kategorie andělů, viz  4.2.  
165

 Další kategoie andělů, viz 4.2.  
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259. je čtyřicet tisíc myriád parasangů. 

260. Mezi (dvěma) křídly  

261. je dvanáct myriád parasangů 

262. a taková je i šířka (kaţdého) křídla. 

263. Mezi chajot Svatého a Trůnem slávy 

264. je třicet myriád parasangů. 

265. A od paty Trůnu slávy k místu, 

266. na kterém sedí On, svatý Král, 

267. vysoký a vyvýšený, ´NFR´ JJ, Bůh Izraele, 

268. je čtyřicet tisíc myriád parasangů, 

269. a jeho veliké jméno je tam posvěcováno. 

 

§ 592 

270. Rabi Jišmael řekl: 

271. Toto mi řekl rabi Akiva: 

272. Modlil jsem se modlitbu  

273. a měl jsem vizi Šechiny 

274. a spatřil jsem všechno, 

275. co je stvořeno před Trůnem. 

276. A jaká je ta modlitba? 

277. Poţehnaný buď JJ, Boţe, 

278. velké je tvé jméno v moci, JJ, 

279. tvé jméno je jediné 

280. a není (nikdo) kromě Tebe. 

281. V nebeských výšinách  

282. jsi navţdy zbudoval svůj trůn v moudrosti. 

283. Jsi vznešený v milosrdenství, 

284. jsi vznešený v moudrosti a  

285. v rozumu a v porozumění 

286. stvořil jsi svůj svět, 

287. ve své vznešenosti (stvořil jsi) Čisté
167

. 

288. Němé vojsko stojí před Trůnem tvé slávy. 

289. Určil jsi zemi (izraelskou) vznešenou a majestátní 

290. a ve slávě jsi (ji) ustanovil 

291. a (ustanovil jsi) hymnus, píseň, chvalozpěv a velebení 

292. a veškerá vojska a serafové, kteří stojí před tebou 

293. zpívají hymny a velebí tvé jméno 

294. a kola Merkavy
168

 zpívají před tebou píseň. 

295. A ty jsi ustanovil Trůn své slávy, hymnus
169

 a zásluhy.
170

 

296. A sluţební andělé, kteří stojí (před tebou), 

297. posvěcují tvou svatost a zvětšují tvou moc 

298. a provolávají: Ţivý je JJ zástupů
171

, Šadaj
172

 JHV. 

                                                                                                                                                         
166

 Ještě další kategoie andělů, viz 4.2. Následující „křídla“ na ř. 260 a 262 patří moţná jim, ale spíše výše 

zmíněným ofanim, kteří nesou Trůn a jsou tradičně popisováni jako bytosti s křídly. 
167

 Tj. anděly. 
168

 Ofanim. 
169

 V O1531 je slovo hymnus dvakrát, ale protoţe zdvojení slova se nevyskytuje v ţádném jiném rukopise, 

povaţuji zdvojení za chybu opisovače a vypouštím je. 
170

 Myšleno zřejmě „zásluha Boţí přízně.“ 
171

 Ex 12.41 (první výskyt v bibli), dále např. Iz 13.13.  
172

 Všemohoucí., první výskyt Gn 17.1. Funguje jako Boţí jméno.  
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299. Tvé království je navţdy,
173

  

300. z jednoho konce světa na druhý…
174

 

301. A ve tvém jménu připomínají vše,  

302. co jsi stvořil ve svém světě. 

303. Kdo je jako ty? 

304. Velké je tvé jméno na věky. 

305. Tvá svatost je věčná, 

306. tvá moc je nad celou Merkavou, 

307. tvá vznešenost je nad svatými ţivými bytostmi. 

308. Protoţe ty jsi ţivý a věčný, 

309. na věky potrvá tvůj svět.  

310. Jsi čistý a tvé milosrdenství 

311. je nezměrné nad vládci ţivých bytostí na věky věků. 

312. Jsi vyvolený a jediný. 

313. Tvoje láska
175

 září v celém světě 

314. a Tvoje jméno je pravda a spravedlnost. 

315. Tvůj trůn je majestát, krása,  

316. sláva a koruna, svatost a čistota
176

. 

317. Před Tebou povstávají očista, 

318. neposkvrněnost, koruna a sláva. 

 

§ 593 

319. Buď učiněn velikým a posvěcen navěky, 

320. králi, Boţe svatý, vyvýšený a povznesený, 

321. protoţe není (nikdo) jako ty 

322. na nebesích ani na zemi,  

323. (ani) v moři
177

 ani v hlubinách. 

324. Ve výšinách (nebes) Šechak
178

  

325. Trůn tvé slávy zpívá 

326. a Aravot (a) Rakíja 

327. jsi stvořil tam na svém Trůnu, 

328. a v nich je plno vznešenosti a moci. 

329. Majestání ofanim před tebou  

330. vyvyšují radost a štěstí 

331. a svatí cherubové zpívají píseň. 

332. Oblaka útěchy a svaté bytosti 

333. pronášejí hymnus. 

334. Jejich ústa jsou kroupy, 

335. jejich křídla jsou voda 

336. a tvému jménu předávají  

337. světelný odraz, věčná skálo, 

                                                 
173

 Paralela s 2 S 7.16. 
174

 Tři tečky obvykle značí, ţe opisovač při přepisu textu část textu vynechal. V ostatních verzích však nejsou 

ani tři tečky ani text navíc. Je proto také moţné, ţe tři tečky naznačují pokračování verše, který byl potenciálním 

čtenářům znám, stejně jako na jiných místech je uvedeno „atd.“ ( ).  
175

 Zajímavá je zmínka o Boţí lásce, protoţe zdůrazňování Boţí lásky nebylo ve starověku běţné. Většinou 

byla akcentována spíše Boţí moc. Za slovem „láska“ chybí překlad jednoho nečitelného slova, moţná se jedná o 

písařskou chybu. 
176

 Míněna je rituální čistota, stejně jako na ř. 214.  
177

  Ve starověku nebylo moře povaţováno za součást Země. 
178

  Šechak, název nebes. Další názvy nebes jsou na ř. 326. Podrobněji o jednotlivých nebesích v kap. 4.2. 
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338. Svatý, Svatý, Svatý, JVVN
179

 

339. JJH JHJ HV JHV HV, 

340. dokonalý JH HVJH VHV JH JH. 

341. Svaté je tvé jméno, 

342. tví sluţebníci jsou svatí, 

343. JJ, jediný Boţe vyvýšený a povznesený. 

344. Radost a bázeň naplňuje  

345. Trůn tvé slávy. 

 

§ 594 

346. Buď poţehnán, pochválen, veleben,       

347. vyvýšen, povznesen, učiněn velikým, 

348. poctěn, posvěcen, oslaven, milován, 

349. protoţe jsi učinil na svém Trůnu 

350. nápěv, hymnus, píseň, chválu, chvalozpěv 

351. a oslavnou píseň, a krásu a slávu. 

352. A ty znáš tajemství nahoře i dole, 

353. odhalují se před tebou. 

354. Kdo můţe vyslovit chválu tvé Merkavy? 

355. Na věky buď poţehnán svými zástupy na výšinách, 

356. učiněn krásným ofanim krásy, 

357. posvěcen svatými cheruby, 

358. učiněn krásným komnatami komnat, 

359. oslaven ohnivými vojsky, 

360. uctěn svatými bytostmi, 

361. pochválen Trůnem tvé slávy, 

362. ti (všichni) stojí před tebou 

363. a zpívají před tebou kaţdý den 

364. a vzdávají chválu tvému jménu, 

365. velkému, mocnému a strašnému, 

366. protoţe není (nikdo) jako ty
180

 

367. na nebi ani na zemi. 

368. Poţehnán buď JJ, Boţe svatý. 

 

§ 595 

369. Rabi Jišmael řekl:  

370. Řekl jsem rabimu Akivovi: 

371. Jak je moţné vidět nad serafy, 

372. kteří stojí nad hlavou  

373. RVZJJ JVJ, Boha Izraele? 

374. Řekl mi: Kdyţ jsem vystoupil 

375. do prvního paláce, 

376. modlil jsem se modlitbu 

377. a viděl jsem z prvního nebeského paláce 

378. do sedmého paláce. 

379. A kdyţ jsem vystoupil do sedmého paláce, 

                                                 
179

 Slovo , vyskytující se v rukopisech O1531 a  N8128, stejně jako varianta  v rukopise M40, 

v hebrejštině talmudického období existuje a znamená „řecký“. V tomto typu textu je však tento význam 

vyloučen a je pravděpodobné, ţe je jedná o neobvyklou variantu tetragramu (případně chybu opisovače).  
180

 Jr 10.6-7, 2 S 7.22, 1 Pa 17.20. 
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380. zmínil jsem dva anděly
181

 

381. a viděl jsem nad serafy 

382. a ta (jména) jsou Sarid
182

 a Heglin,
183

  

383. A jakmile jsem (je) zmínil, 

384. přišli a zmocnili se mě. 

385. Řekli mi: Synu člověka,
184

 

386. neboj se! On je svatý král, 

387. který dlí na vysokém a vyvýšeném Trůnu. 

388. A on je vyvolený navěky 

389. a vznešený na Merkavě. 

390. Ve stejné chvíli jsem viděl nad serafy, 

391. kteří stojí nad hlavou  

392. RVZJJ JVJ, Boha Izraele. 

 

 

§ 596 

393. A jaká je ta modlitba? 

394. Poţehnaný buď JJ, Boţe jediný, 

395. který tvoříš svůj svět 

396. svým jediným jménem, 

397. formuješ vše jediným slovem. 

398. V nebeských výšinách jsi učinil svůj trůn, 

399. své sídlo jsi umístil v převysokých výšinách, 

400. svoji Merkavu jsi umístil v nejvyšších nebesích, 

401. své sídlo jsi vztyčil mezi ofanim krásy. 

402. Ohnivá vojska velebí tvou slávu. 

403. Ohniví serafové zpívají hymny ke Tvé slávě. 

404. Všichni zachovávají jemné ticho, 

405. za chůze pronášejí chválu. 

406. Jdou v bázni, zahaleni
185

 strachem, 

407. obtěţkáni majestátem, velebit Stvořitele. 

408. Po celém těle mají oči, 

409. jejich vzhled je jako vzhled blesku,  

410. jejich vznešená nádhera (vzbuzuje) úctu,
186

 

411. naproti sobě stoupají a radují se. 

412. Stoupají čisté bytosti. 

413. Svatý, svatý, svatý, 

414. provolávají sluţební andělé před tebou. 

415. Sluneční kotouč se pohybuje před jejich tvářemi. 

416. Jejich nádhera je jasná jako záře nebes,
187

 

417. jejich křídla jsou roztaţena,  

418. jejich ruce jsou napřaţeny. 

419. Jako zvuk velké vody (zní) zvuk jejich křídel. 

                                                 
181

 Tj. jejich jména. 
182

  -  „dělající sítě“, vokalizace nejistá. 
183

  – „činící bezvětří“, vokalizace nejistá. 
184

 Tj. „člověče“, pro zachování koloritu textu ponechávám překlad originálního spojení.  
185

 Dosl. „zahalují se“. 
186

 Překlad tohoto řádku je nejistý. 
187

 Rakíja (2. nebesa). 
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420. Ohnivé pochodně se točí 

421. a vycházejí z jejich očních bulv. 

422. Silným hlučným hlasem zpívají před tebou píseň. 

423. Plni nádhery vydávají záři, 

424. třpytí se vznešeným jasem. 

425. Radostní ve svém přicházení, šťastní. 

426. Vznešená záře (je) před Trůnem tvé slávy. 

427. Ve strachu a bázni konají tvou vůli, 

428. činí chválu Tvému jménu, 

429. velkému, mocnému a strašlivému,
188

 velebnému a slavnému, 

430. pronášejí připomínku tvého království. 

431. (Zní) radostný křik a zpěv, 

432. protoţe není (nikdo) jako ty 

433. a není (nikdo) jako tvoji kněţí  

434. a není (nikdo) jako tvoji zboţní 

435. a není (nad) tvé velké jméno po všechny věky věků. 

436. Zahrozíš na moře a je suché, 

437. pohlédneš na zemi a chvěje se. 

438. Od tvé moci se otřásá celý svět,  

439. oţivuješ mrtvé a zvedáš mrtvé z prachu. 

440. Velké je tvé jméno navěky, 

441. vznešené je tvé jméno navěky, 

442. svaté je tvé jméno navěky. 

443. Jediný Boţe, JJ,  

444. jediný JH JH HV JHV JH HJ, 

445. navěky JH JHV tvé jméno JJ, 

446. tvé jméno navěky, JJ, 

447. tvoje připomínka (potrvá) po generace a generace. 

448. ŠRTC Z´N Z´PJ JH MKM´ NKS NNKVN 

449. J´RDD ´BG BG HVJ HGG HG HV JV navěky. 

450. Tvoje moc (trvá) navěky, 

451. tvoje svatost trvá navěky. 

452. Tvoje království je na nebesích i na zemi, 

453. proto budeme provolávat tvé jméno, 

454. budeme ţehnat tvé moci, 

455. budeme (tě) vyvyšovat  

456. a vzdávat chválu před tvou slávou, 

457. protoţe (nikdo) není jako ty 

458. na nebesích ani na zemi. 

459. Poţehnán buď JJ, skálo věčnosti.  

 

 

4. Analýza textu na základě vlastního překladu  

4.1 Funkce a charakter textu 

 

                                                 
188

 Dt 10.17.  
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Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu k této práci (kap. 1), text Ma´ase merkava sice na první 

pohled vypadá jako souvislý text, ale při bliţším zkoumání zjistíme, ţe se skládá ze tří (resp. 

čtyř) částí. (Při ještě bliţším zkoumání se nám i tyto jednotlivé části rozpadnou do menších 

celků.) První a čtvrtá část jsou obsahově shodné a lze předpokládat, ţe dříve tvořily jeden 

celek, do něhoţ byla později vloţena část druhá a třetí. To je podpořeno i faktem, ţe 

v některých verzích textu je tato část vloţena za třetí část, v jiných za druhou část.
189

 Také 

obsahově na sebe části navazují. Čtvrtou část lze proto označit za volné pokračování části 

první.  

První a čtvrtá část, kterou tvoří §§ 544-559 a 592-596, se zabývá vizemi nebeských paláců. 

Hlavními postavami zde jsou rabíni Akiva, Jišmael a Nechunja, přičemţ Jišmael je v pozici 

ţáka, kterému Akiva a Nechunja vyprávějí o svých nebeských vizích. Pokud nahlédneme do 

seznamu nejznámějších rabínů, který uvádí Günter Stemberger v 6. kapitole své knihy 

Talmud a Midraš,
190

 zjistíme, ţe nejstarší z této trojice byl rabi Nechunja ben ha-Kana. Patřil 

k první generaci tanaitů
191

 a byl učitelem rabiho Jišmaela ben Elíši, který náleţel ke druhé 

generaci tanaitů.
192

 Do druhé generace je řazen i rabi Akiva ben Josef, který v Ma´ase 

merkava vystupuje také v roli učitele rabiho Jišmaela. Podle tradice však rabi Jišmael a rabi 

Akiva byli současníci a měli navzájem protichůdné názory, patřili k rozdílným názorovým 

skupinám a často spolu měli spory. Tyto se týkaly převáţně výkladu tóry. Lišili se ve výkladu 

pleonasmů v tóře – zatímco Akiva je povaţoval za nositele významu, Jišmael je povaţoval za 

běţnou součást jazyka.
193

 Je tedy poněkud záhadné, proč se v textu Ma´ase merkava dostal 

rabi Akiva do role učitele rabiho Jišmaela. Tato otázka by si zaslouţila podrobnějšího 

zkoumání, které však přesahuje rámec této práce.  

Kromě tří uvedených rabínů se v první a čtvrté části textu hovoří pouze o Bohu, aţ na 

jednu nevýznamnou výjimku v § 595 nejsou zmíněny ţádné jednotlivé andělské postavy, 

pouze skupiny andělů aj. bytostí. Tato část obsahuje menší mnoţství Boţích jmen.  

Ve druhé části, kterou tvoří §§ 560-570, se rabi Jišmael učí přivolávat andělské bytosti, 

jimiţ jsou Jofiel – Princ tóry, Suriel - Princ přítomnosti a Princ moudrosti. Cílem je získat 

schopnost naučit se zpaměti tóru. Tato část se tedy na rozdíl od předchozí nezabývá 

výstupem, ale naopak praktikami, jak přimět nebeské bytosti k sestupu na zem. Najdeme zde 

velké mnoţství nesrozumitelných Boţích jmen, jmen andělů a pečetí, pouţívaných na ochranu 

při komunikaci s nebeskými bytostmi.  

Ve třetí části, kterou tvoří §§ 579-591, se opět hovoří o výstupech do nebeských paláců. Na 

počátku rabi Jišmael uvádí dlouhý seznam jmen andělů v jednotlivých palácích, z nichţ 

napostá většina jsou tzv. nesrozumitelná slova. Dále najdeme komunikaci rabiho Nechunji 

s Andělem přítomnosti, který sděluje rabimu Nechunjovi pět různých hymnů. I třetí část 

obsahuje poměrně velké mnoţství nesrozumitelných slov.  

 

První část (včetně jejího předpokládaného pokračování, označeného výše jako čtvrtá část) 

lze dále rozdělit na menší celky, které mohly být dříve samostatnými textovými jednotkami. 

Mohlo jít o několik samostatných vyprávění, které vyprávějí rabi Akiva a rabi Nechunja (ten 

pouze v jednom odstavci). Stejně tak jednotlivé hymny mohly (ale nemusely) být začleněny 

do celku později. Jejich připojení k jednotlivým částem je volné, ale nikoli nelogické.  

Tématem celé této části je mystický výstup rabiho Akivy, který vypráví rabi Jišmael v roli 

Akivova ţáka. Způsob, jakým je vyprávění podáváno, je typický pro rabínskou literaturu té 

doby. Úvodní fráze typu „Rabi Jišmael řekl: rabi Akiva řekl“ nebo „Rabi Jišmael řekl: Ptal 

                                                 
189

 Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 101. 
190

 Stemberger, Günter: Talmud a Midraš, Vyšehrad, Praha 1999, 81-131. 
191

 Ibid. Datace je relativní, ale orientačně ţila tato generace před rokem 90 o. l. 
192

 Ibid. Přibliţná datace je 90-130 o. l. 
193

 Hastings, James: Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 1, T.& T. Clark, Edinburgh 1908, 275. 
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jsem se rabiho Akivy…rabi Akiva řekl“ jsou typické pro způsob, kdy ţák předává učení 

svého učitele, který případně také předává učení svého učitele atd. Důleţité je předávání staré 

tradice, protoţe tradice je správná. Vymýšlení něčeho nového nebylo ţádoucí ani přijatelné
194

. 

Uţ v prvním odstavci našeho textu (§ 544) najdeme přesnou rabínskou představu o předávání 

tradice: Bůh předal tradici Mojţíšovi a ten ji předal Izraelitům.
195

 To je dalším důkazem o 

úzké spojitosti textu s rabínskými kruhy.  

§ 544-551 tvoří relativně souvislý celek, ve kterém rabi Akiva vyprávi rabimu Jišmaelovi o 

svém výstupu a uvádí hymny potřebné k výstupu. Přesto se např. M. D. Swartz domnívá, ţe 

se původně jednalo o ještě menší celky, které byly spojeny dohromady později. Uvádí, ţe §§ 

546-547 se v téměř identické podobě nachází i v textu 3. Henoch. Rozdíl je hlavně v tom, ţe 

nejsou připsány rabimu Akivovi, ale Metatronovi. Tyto téměř identické pasáţe spolu srovnává 

a dochází k závěru, ţe původní není ani jedna varianta, ale ţe se jednalo o samostatný text, 

který byl včleněn do obou textů a upraven, aby odpovídal záměrům autorů. Podle názoru M. 

D. Swartze zde tedy máme původní text upravený dvěma různými způsoby.
196

  

Následují §§ 554-555, kde rabi Akiva uvádí další detaily svého nebeského výstupu. 

Návaznost na předcházející celek je poměrně volná, oddíl představuje spíše jakýsi dodatek 

nebo samostatný celek se stejnou tematikou.  

Zatímco předchozí text podává svědectví rabiho Akivy ústy rabiho Jišmaela, v § 556 

podává rabi Jišmael svědectví o své vlastní vizi, kterou měl poté, co mu rabi Nechunja sdělil 

tajemství. Je to jediná zmínka o rabim Nechunjovi v první části textu (§§ 544-559 a 592-596). 

V § 557 se mluví opět o rabim Akivovi. Rabi Akiva je vypravěčem i v §§ 558-559, které 

představují samostatný textový celek. Úvodní fráze „Ptal jsem se rabiho Akivy…“ je paralelní 

k úvodní frázi v § 554. 

§§ 592-596 dále rozvíjejí obsah nebeské vize rabiho Akivy. Kromě jazykové paralely 

najdeme i určité paralely ve frazeologii a slovní zásobě.  

 

Dostáváme se nyní k funkci textu. Jaký byl jeho účel, proč a jak vznikl? Jak jsem jiţ 

zmínila v kapitole 1.2.2, různí badatelé definují funkci hejchalotické literatury (a textu Ma´ase 

merkava) různě.  

Jednou z moţností je, ţe se jednalo prostě o záznamy mystických výstupů, které rabíni (či 

jiné osoby) podnikli za přítomnosti svědků a buď přímo při nich ve změněném stavu vědomí, 

nebo později, podávali zprávu o jejich obsahu. Tyto zprávy pak byly zaznamenány 

přítomným písařem nebo, máme-li věřit narativnímu rámci textu, je zaznamenávali ţáci 

rabínů nějakou dobu po výstupu. Existuje také varianta, ţe by zprávy pak psali protagonisté 

mystického výstupu sami, ale vzhledem k historickým údajům se tato moţnost jeví jako méně 

pravděpodobná. 

Názor, ţe se jedná o záznamy konkrétních mystických proţitků zastávají Philip Alexander, 

Ch. R. A. Morray-Jones a také Gershom Scholem, který je přesvědčen, ţe se jednalo o 

záznamy mystických zkušeností, ale jen u straších textů (coţ jsou v podstatě všechny texty 

námi označené jako „hlavní“). David R. Blumenthal je toho názoru, ţe kromě záznamů 

mystických cest se zároveň jednalo o soubor znalostí pouţívaných pro další mystické výstupy. 

Podobný názor má i J. Dan, který tvrdí, ţe text je zaloţen na individuální zkušenosti a 

umoţňuje dosáhnout schopností rabiho Jišmaela, tj. schopností nutných k výstupu. Tuto 

                                                 
194

 K tomu je třeba poznamenat, ţe představa o původním „dokonalém“ učení, které jiţ nelze dále zdokonalit, 

ale je třeba ho předávat v pokud moţno nezměněné podobě nebyla výsadou pozdně starověkého judaismu, ale 

spíše obecnou dobovou blízkovýchodní představou, která pokračovala i ve středověku. Viz např. islámské pojetí 

řetězce tradentů, předávajících Muhammadovy výroky a učení.  
195

 Podrobný řetězec tradentů od Mojţíše aţ k Šamajovi a Hilelovi najdeme v díle Pirkej Avot - Výroky otců: 

přel. a ed. Bedřich Nosek, Sefer, Praha 1994, 7-12. 
196

 Swartz, M. D.: Mystical Prayer…, 70-73. 
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moţnost naopak zásadně odmítají M. D. Swartz a D. Halperin. M. D. Swartz tvrdí, ţe se 

nemůţe jednat o záznam mystického výstupu, protoţe celek je fikce sestavená redaktory. Dle 

mého názoru je sice pravda, ţe text je evidentně sestaven z menších celků, to však nikterak 

nepopírá moţnost, ţe tyto menší celky obsahují autentické zkušenosti.  

Další často udávanou moţností je, ţe text má funkci jakési instruktáţní příručky pro 

budoucí adepty mystického výstupu. Tato funkce je jiţ obsaţena ve výše uvedených názorech 

D. R. Blumenthala a J. Dana, jejichţ názory kombinují obě funkce – záznam mystického 

výstupu i instruktáţní příručku. Pouze funkci instruktáţní příručky akcentuje N. Janowitz, 

která je přesvědčena, ţe instrukce jsou předávány ve formě názorného příkladu a ţe se jedná o 

text rituální. Moţnost instruktáţní příručky odmítají M. D. Swartz a D. Halperin. M. D. 

Swartz tvrdí, ţe text nemůţe být instruktáţní příručkou, protoţe text je nesystematický a 

detaily neodpovídají. S tímto názorem se ztotoţňuji do té míry, ţe jistě primární funkcí 

jednotlivých částí textu nebylo být instruktáţní příručkou, nicméně nelze vyloučit, ţe celkový 

text mohl později nabýt instruktáţní charakter jako sekundární funkci. Swartzův poţadavek 

na systematičnost neodpovídá příliš dobovému ţidovskému myšlení, které nemá 

systematičnost v povaze.  

Třetí častý názor je, ţe text je jakousi sbírkou hymnů. Tento názor zastává především M. 

D. Swartz, který se domnívá, ţe se jedná o sbírku mocných modliteb, které měly umoţnit 

nebeské vize, navázání kontaktu s Boţí přítomností, získání tajemství moudrosti a také 

zajistit, ţe pozemská liturgie souzní s liturgií andělskou. M. D. Swartz je přesvědčen, ţe 

hymny nevznikly spontánně při mystické vizi ani neslouţí k navození transu (jak se domnívají 

mnozí badatelé). Naopak tvrdí, ţe hymny byly pečlivě vytvořeny na základě dobových 

literárních technik. V souvislosti s hymny je třeba zmínit i závěry I. Gruenwalda, který dělí 

hymny do dvou typů, přičemţ první typ má schopnost zprostředkovat mystickou vizi, zatímco 

druhý typ obsahuje magické a teurgické prvky.  

Víceméně osamoceně pak stojí názor D. Halperina, ţe texty nejsou autentické, ale měly 

dodat váhu magii, která byla prováděna k dosaţení zcela pozemských cílů. Tento názor dobře 

zapadá do kontextu celkového díla D. Halperina, v němţ je víceméně odmítáno náboţenství 

jako takové a mystika zvlášť, a prakticky kaţdý náboţenský či mystický jev je vykládán jako 

fikce nebo jako výraz psychologické patologie účastníků.   

Za nejpravděpodobnější variantu povaţuji, jak jsem jiţ naznačila výše, ţe jednotlivé části, 

z nichţ byl později sestaven text, jak ho známe dnes, byly skutečnými záznamy z mystických 

cest rabiho Akivy a rabiho Nechunji, zaznamenané rabim Jišmaelem. Lze samozřejmě 

uvaţovat o tom, ţe známá jména byla pouţita nějakými neznámými mystiky, aby jejich 

záznamům byla dodána váha, na druhé straně pokud věříme, ţe se nejedná o smyšlenky a jde 

o skutečné záznamy mystických cest, lze si jen těţko představit, ţe by nějací neznámí mystici, 

o nichţ není ţádná zmínka v dobové literatuře (především v talmudu), dosáhli pokročilých 

schopností nutných k mystickému výstupu. Pokud se tedy jedná o skutečné mystické cesty, je 

velmi pravděpodobné, ţe je podnikali známí rabíni, jejichţ schopnosti byly známy a 

zaznamenány. Tyto jednotlivé zprávy mohly být dlouho uchovávány jako přísně esoterní 

texty, ale v průběhu doby byly přece jen opisovány a sestaveny poněkud mechanicky do 

většího celku. Tento větší celek pak sekundárně mohl nabýt funkce instruktáţní příručky a 

sbírky hymnů, ale je téměř vyloučeno, ţe by text za tímto účelem vznikl. 

Pročteme-li si důkladně zkumaný text, vidíme, ţe nemohl vzniknout jako instruktáţní 

příručka. Určité pasáţe sice jistý instruktáţní charakter mají, naprosto však chybí základní 

poučení o přípravě k mystickému výstupu, o jeho úskalích, podmínkách apod. Roztroušeně 

v textu najdeme sice určité zmínky, které mají charakter návodu, je však třeba je najít a 

„poskládat“ si dohromady celkový obraz vlastní silou. Některé informace navíc nejsou vůbec 

explicitně řečeny, ale musíme je vyvodit ze souvislostí. Stejně tak se nemohlo od začátku 



 41 

jednat o pouhou sbírku hymnů, protoţe text obsahuje i mnohé nehymnické pasáţe, které jsou 

příliš rozsáhlé na to, aby mohly být pouhým rámcem ke sbírce hymnů.  

 

Na závěr tété kapitoly se chci velmi stručně zastavit u funkce hymnů v námi zkoumaném 

textu. Jejich hlavní funkcí je nepochybně chválit Boha. Jejich sekundární funkcí, jak uţ jsem 

zmínila výše, je reakce na Boţí přítomnost, je to způsob, jakým mystik komunikuje 

s Boţstvím. S tím úzce souvisí i pojetí hymnu jako prostředku nebeského výstupu. Na 

některých místech textu je uvedeno, ţe po pronesení hymnu následovaly nebeské vize. 

Některé hymny byly nepochybně při správné recitaci či zpěvu schopny navodit trans. Jsou to 

především hymny obsahující četné polylogie, opakování či výčty Boţích atributů, které 

působí kromě jiného svým monotónním rytmem, podobně jako např. monotónní bubnování 

některých afrických kmenů. V námi zkoumané části textu nenajdeme úplně typický hymnus 

tohoto druhu, náznak však můţeme objevit v části hymnu v § 593. V této části hymnu 

najdeme literární formu, o níţ se zmiňuje Swartz (viz pozn. 83) – uměle vytvořené dvojice 

slov. Na začátku verše je vţdy sloveso v hitpa´elu ve 2. os. č. j. imperfekta, po něm následuje 

dvojice slov ve statu constuctu. Do češtiny tuto formu nelze plně převést, protoţe čeština 

neumoţňuje ve všech případech pouţít přívlastek neshodný, který by odpovídal hebrejskému 

originálu. Navíc nelze ani napodobit slovesné tvary, které začínají všechny na tit-, coţ dodává 

textu extatickou kvalitu, vlastní mnoha hejchalotickým hymnům.   

 

Buď…učiněn krásným ofanim krásy,        tithader me-ofanej hadar 

posvěcen svatými cheruby,                       titkadeš me-cherubej kadoš 

    učiněn krásným komnatami komnat,        tithader me-chederej chederim  

   oslaven ohnivými vojsky,                           titpaer me-gedudej eš 

   uctěn svatými bytostmi,                             titchavev me-chajot ha-kodeš  

   pochválen Trůnem tvé slávy                     tištabeach
197

 me-kise kavodcha 

 

Hymny byly jistě zamýšleny i jako ochrana před Boţí destruktivní silou, přesto však prosba 

nebývá artikulována příliš často. Jeden příklad prosby najdeme na ř. 235-237. Za prosbou 

následuje sdělení, co recipročně poskytne ţadatel: 

  

a ve spravedlnosti svého jména mě zachraň.  

A poţehnání tvé slávy budu vyvyšovat navţdy. 

Poţehnaný buď, vznešený v komnatách velikosti. 

 

4.2 Analýza jednotlivých prvků textu 

 

V této kapitole uvádím rozbor jednotlivých prvků textu. Nelze je však chápat jako 

jednotlivá, od sebe oddělená témata, protoţe se navzájem prolínají a pouze dohromady tvoří 

funkční celek. Dělení na jednotlivá témata uvádím spíše pro přehlednost a snadnější orientaci 

v textu. 

 

Předpoklady k mystickému výstupu 

V textu se dozvíme, ţe k mystickému výstupu je zapotřebí „svatost a čistota“ v srdci 

mystika a mystik se musí modlit určitou konkrétní modlitbu.
198

 Měl by mít „v srdci chválu 

                                                 
197

 Zde není předpona tit-, ale tiš-. Jedná se o specifický typ hitpa´elu, kdy došlo k přesmyknutí první  

souhlásky kořene s poslední souhláskou předpony.   
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Boha Izraele,“
199

 čímţ je řečeno, ţe má umět zpaměti hymnus, který „dokončí kaţdý den za 

úsvitu“
200

 a tím se „očistí od nepravostí, falše a všeho zlého.“
201

 Na více místech je 

zdůrazněna síla hymnu, např. kdyţ rabi Akiva říká: „Kdyţ jsem se modlil tuto modlitbu, 

spatřil jsem 640 tisíc myriád andělů slávy…“
202

 Jinde rabi Akiva prohlašuje: „Šťastný je 

člověk, který stojí v celé své síle a namáhá se hymnem před poţehnaným JVJ, Bohem Izraele 

a má vizi Merkavy…“
203

 O něco níţe se od rabiho Akivy dozvíme, ţe „je-li zboţnost a 

čestnost v tvém srdci, budeš znát nebeské vzdálenosti.“
204

 Dále rabi Akiva specifikuje, jaké 

vlastnosti potřeboval ve čtyřech niţších palácích: zboţnost, rituální čistotu, čestnost, 

dokonalost.
205

 V pátém a šestém paláci vyslovil kedušu a v sedmém paláci konečně stanul 

před Bohem. Popisuje to takto: „V sedmém paláci jsem stál v plné síle. Byl jsem rozechvělý 

vzrušením a děsem se mi třásly všechny údy.“
206

  

Z těchto porůznu roztroušených poznámek můţeme vyvodit, ţe adeptem mystického 

výstupu se nemohl stát kaţdý, ale pouze ten, kdo splňoval určité morální a psychické 

předpoklady – být rituálně čistý, svatý,
207

 zboţný, čestný, dokonalý. Naopak se musel oprostit 

od vlastností, jako je faleš, nepravost a zlo. Nesmírně důleţitá je modlitba, kterou mystik 

pronáší kaţdý den za úsvitu, ale zřejmě i při jiných příleţitostech, např. i v průběhu 

mystického výstupu. Stejně tak je zapotřebí pouţívat kedušu.  

Při splnění všech těchto předpokladů pak mystik můţe „stanout před Bohem“ a mít vizi 

Merkavy. Očišťování těla i duše a všestranné morální sebezdokonalování je nezbytným 

předpokladem mystické práce ve všech mystických systémech, přestoţe různé systémy staví 

do popředí jiné typy vlastností. Východní systémy, jako je např. buddhismus, vyzdvihují 

hlavně odpoutání se od světa a zbavení se vazeb na svět, zatímco systémy západní (judasimus, 

křesťanství) kladou důraz především na etickou stránku sebezdokonalování, na získání 

vysokých morálních kvalit.  

 

Cíl mystické vize 

Pokud jde o obsah mystické vize, popis není příliš souvislý, i kdyţ určitou volnou 

návaznost jednotlivé odstavce mají. Je však patrné, ţe v řadě případů byly zřejmě přidány 

hotové odstavce odjinud a jen volně vřazeny do jiţ hotového textu. Proto můţeme sice říci, ţe 

před sebou máme obsah mystických vizí rabiho Akivy (výjimečně i rabiho Jišmaela), ale 

nemůţeme říci, jestli se jedná o popis jedné vize rozdělené do více odstavců nebo o více 

různých vizí téhoţ člověka. Povaţuji však za pravděpodobné, jak jsem jiţ uvedla výše, ţe 

jednotlivé kratší záznamy z mystických vizí byly později propojeny do celku, případně 

doplněny narativním rámcem. Tento narativní rámec však není souvislý, jedná se spíše o 

jednotlivé uvozovací věty. Z toho usuzuji, ţe tyto uvozovací věty byly jiţ součástí původních 

krátkých textů a představují údaj o původci a předavateli. Později pak byly sestaveny (někdy 

zdařileji, někdy méně zdařile) větší celky. 

Něco o cíli mystického výstupu se dovíme zde: 

 

Kdo je schopen kontemplovat sedm paláců 
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 Řádek 4. 
199

 Řádek 45. 
200

 Řádek 47. 
201

 Řádek 48. 
202

 Řádek 105-106. 
203

 Řádek 194-195. 
204

 Řádek 210.  
205

 Řádky 212-216. 
206

 Řádky 217-224. 
207

 Termín „svatý“ se vztahuje ke koncepci vyvoleného ţidovského národa. 
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a spatřit nebesa nebes a uvidět komnaty komnat 

a říci: Viděl jsem komnatu JH?
208

 

 

Je tedy třeba soustředit se na sedm paláců a kdyţ se to povede, mystik spatří nejvyšší 

nebesa a v nich Boţí komnaty. Důleţitý je především poslední palác, kde má mystik vizi 

Boha. Ta představuje vrchol a vlastní cíl mystického výstupu a můţe vypadat takto:  

 

Viděl jsem Krále světa sedícího na vysokém a vyvýšeném Trůnu 

a všechny komnaty svatosti jeho jména a jeho moci 

posvěcují jeho jméno v jeho chvále tak, jak je řečeno. 

A volá jedna (komnata) na druhou a provolává: 

Svatý, svatý, svatý je JVJ zástupů, 

celá země je plná jeho slávy.
209

 

 

Trůn 

Vidíme zde, ţe mystik měl přímo vizi Boha na Trůnu, nejenom samotného Trůnu. O Bohu 

je zde hovořeno jako o bytosti lidského vzhledu, coţ je patrné z toho, ţe „seděl“. To, ţe Bůh 

sedí na Trůnu, je pro hejchalotickou literaturu typické. Je třeba podotknout, ţe dobové pojetí 

bylo takové, ţe sedět můţe JEDINĚ Bůh. V této souvislosti zde mohu zmínit poměrně známý 

příběh z talmudu,
210

 popisující čtyři rabíny, kteří podnikli mystický výstup do komnat Boţího 

paláce. Pouze rabi Akiva vyvázl bez úhony. Ben Azaj zemřel a Ben Zoma se zbláznil. Elíša 

ben Abuja spatřil anděla Metatrona, jak sedí. Protoţe věděl, ţe andělé sedět nemohou, došel 

k názoru, ţe v nebi musí být dvě boţstva, odpadl od víry a od té doby je zmiňován pouze jako 

Acher (Jiný). Příběh ukazuje tři formy smrti, kterým můţe člověk podlehnout, pokud 

mystický výstup nezvládne – fyzická smrt (Ben Azaj), smrt mysli – ztráta zdravého rozumu 

(Ben Zoma) a náboţenská smrt – hereze (Acher). 

 

Další podrobnosti najdeme o jeden odstavec dále v § 557:
211

 

 

Rabi Akiva řekl: Šťastný je člověk, který stojí v celé své síle 

a namáhá se hymnem před poţehnaným JVJ, Bohem Izraele 

a má vizi Merkavy a vidí vše, co dělají před Trůnem slávy, 

na kterém sedí poţehnaný JVJ, Bůh Izraele, 

a vidí přikázání a moc, zákony a dobré výnosy, 

které zruší špatné výnosy na světě, 

a (nikdo) neexkomunikuje svého druha 

ve jménu NJT´N TRVGG JVJ Boha Izraele… 

 

Zde je velmi dobře vidět, jak moc text předpokládá poučeného čtenáře, který ví, jaký je 

rozdíl mezi Trůnem a Merkavou a co se děje před Trůnem. Merkava je podnoţí Trůnu s koly, 

v podstatě bojový vůz, na němţ Trůn spočívá. Paralelou jsou nespočetné merkavy v niţších 

palácích (bez trůnů). Představa Trůnu na Merkavě vychází z vize proroka Ezechiela, jak je 

popsán v 1. kap. knihy Ezechiel. Předpokládá se, ţe před Trůnem probíhá andělská 

bohosluţba, jejíţ nápodobou je pak lidská bohosluţba v Chrámu (dokud stál). Lidé chválí 
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Boha podobnými slovy jako v andělské liturgii a lidská  bohosluţba je tak odrazem liturgie 

andělské. 

Za povšimnutí stojí také pouţití slovesa „vidí“ ve spojení „vidí přikázání a moc, zákony a 

dobré výnosy“. Zde jde o vidění mystické, mystik vidí dílo Stvořitele, vidí jakési archetypy 

pozemských jednotlivin, vidí ideální předobrazy.  

 

Sedm paláců 

Neţ však mystik stane před Merkavou, musí projít náročnou cestu sedmi paláci. Těchto 

sedm paláců je chápáno doslovně, jako místa, kterými je třeba projít k Boţímu trůnu. Lze je 

však chápat i alegoricky jako stupně na mystické cestě. 

Pro text je charakteristický ohnivý aspekt nebes, mnohého, co se v nebesích nachází, a 

dokonce i Boţích skutků a Boţího jména, např. „Tvé mocné skutky jsou oheň, tvé komnaty 

jsou oheň, tvé jméno je vytesáno plápolajícím ohněm…“
212

 V kaţdém z paláců se nachází 

ohnivé vozy – merkavy a plameny.
213

 Obojí má evidentně ochrannou funkci, stejně jako 

stráţní andělé u vchodů do jednotlivých paláců, popisovaní podrobně v některých jiných 

hejchalotických textech (ve zkoumané části textu jsou také zmíněni, ale spíše okrajově). Počet 

ohnivých merkav a plamenů je uveden pro kaţdý palác zvlášť a od prvního paláce 

k poslednímu se postupně zvyšuje. Nelze je však chápat jako označení kvantity, ale spíše jako 

vyjádření kvality – postupné zvyšování počtu a zvětšování vzdáleností vyjadřuje postup od 

niţšího paláce k vyššímu.  

To je charakteristické pro jakoukoli pasáţ, v níţ je popisován jeden palác po druhém. Ať 

uţ jde o počet plamenů, vzdálenost mezi mosty nebo typ pronášené modlitby, vţdy v niţším 

paláci je počet menší, vzdálenost kratší a modlitba jednodušší. To odpovídá pojetí paláců, 

které mají charakter stupňů, po nichţ je potřeba vystoupat aţ na vrchol, k Boţímu trůnu. 

Odpovídají tomu i vlastnosti,
214

 které musí mystik mít pro průchod jednotlivými paláci. 

V prvním paláci je zapotřebí zboţnost jako základní vlastnost nezbytná pro úspěšný kontakt 

s boţstvím. Ve druhém paláci je nezbytná rituální čistota. V textu není blíţe specifikována, 

ale podle zmínek na jiných místech hejchalotické literatury se zdá, ţe poţadavky na rituální 

čistotu se v podstatě shodovaly s poţadavky rabínskými, jak je nacházíme v talmudu a 

částečně uţ v hebrejské bibli. Ve třetím paláci je zapotřebí čestnost. Zde tedy, na třetím místě, 

nacházíme nutnost určitých morálních kvalit, bez nichţ mystický výstup podniknout nelze. Ve 

čtvrtém paláci je, poněkud neurčitě, zapotřebí být „dokonalý“. Tím je zřejmě míněno, ţe 

mystik dosáhl všech potřebných osobnostních kvalit – zboţnosti – tj. potřebného vztahu 

k Bohu, rituální čistoty  - tj. patřičného fyzického stavu a čestnosti – tj. potřebných morálních 

kvalit, a tyto tři kvality propojil dohromady. Ve čtvrtém paláci tedy mystik dosáhl dokonalosti 

a je způsobilý v dalších palácích chválit Boha – tj. navázat s ním kontakt. V pátém paláci 

„jsem se namáhal kedušou před Králem krále králů, budiţ poţehnán…“
215

 Bůh je zde označen 

„základním“ pojmenováním, které akcentuje jeho panovnickou roli. Před Bohem pronáší 

mystik kedušu i v šestém paláci, ale tentokrát je Bůh označen jako „ten, který řekl a tvořil.“
216

 

Zde je tedy zdůrazněna jeho role stvořitelská, která je svým způsobem role vyšší neţ role 

panovnická. Zároveň se v šestém paláci mystik dočkal první reakce ze strany Boţství. Bůh 

totiţ „nařídil všem stvořením, ţe ho sluţební andělé nesmějí zabít.“
217

 Mystik tedy v šestém 

paláci došel na takovou úroveň, ţe je mu „za odměnu“ poskytnuta Boţí ochrana. V sedmém 
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paláci konečně mystik dospívá k vytouţenému vrcholu své cesty. Jiţ jsem citovala pasáţ, kdy 

mystik stanul před Bohem a vzrušením a děsem se mu chvělo celé tělo. Na přítomnost boţství 

reaguje mystik opět pro hejchalotickou literaturu typickým způsobem – pronese oslavný 

hymnus. Hymnus však není jen reakce na Boţí přítomnost, je to zároveň i prostředek 

k dosaţení pozitivní Boţí odezvy. V § 547 se dočteme, ţe kaţdému, kdo chválí Boha 

pravidelně za úsvitu hymnem, jenţ umí zpaměti, se odhaluje velké tajemství. Z kontextu 

předchozího odstavce vyplývá, ţe se jedná o tajemství toho, co je v nebesích. To však není 

vše. Navíc mu Bůh „činí spravedlnost kaţdý den na tomto světě a stojí za ním k jeho slávě a 

zajišťuje mu místo v budoucím světě:“
218

 

Plameny a merkavy se v palácích nejen vyskytují, ale kromě své ochranné funkce (která 

zde není explicitně zmíněna, ale je zřejmá v kontextu celé hejchalotické literatury) také chválí 

Boha. V § 555 najdeme výčet frází, jimiţ plameny a merkavy Boha chválí. Jedná se 

především o různé varianty keduši:
219

 

 

V prvním paláci provolávají: Svatý, svatý, svatý, 

a plameny se rozptylují a shromaţďují ke druhému paláci. 

A provolávají: Svatý, svatý, svatý,  

a plameny se rozptylují a shromaţďují ke třetímu paláci. 

A ve třetím paláci provolávají: Svatý, svatý, svatý. 

Ohnivé merkavy provolávají: 

Poţehnané je jméno slávy jeho království na věky věků 

z místa, kde sídlí jeho Šechina. 

A ohnivé plameny se shromaţďují ke čtvrtému paláci 

a provolávají: Poţehnané je jméno slávy jeho království na věky věků. 

Ve čtvrtém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

Poţehnaný je JHVH, ţivý a věčný navěky 

a po všechny věky věků vznešený na celé Merkavě. 

A ohnivé plameny se shromaţďují k pátému paláci. 

a provolávají: Poţehnaný je JHVH, ţivý a věčný. 

V pátém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

Poţehnaná je svatost jeho království 

z místa, kde sídlí jeho Šechina. 

A ohnivé plameny se shromaţďují k šestému paláci 

a provolávají: Poţehnaná je svatost jeho království 

z místa, kde sídlí  jeho Šechina. 

V šestém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

Poţehnaný JJ, pán vší moci, který tvoří moc a vládne celé Merkavě. 

A ohnivé plameny se shromaţďují k sedmému paláci 

a provolávají:  Poţehnaný JJ, pán vší moci atd. 

V sedmém paláci ohnivé merkavy provolávají: 

Poţehnaný je král krále králů,  

JJ pán vší moci. Kdo je jako Bůh, ţivý a věčný? 

Jeho chvála  je v nebesích nebes, 

svatost jeho království je v nebesích vysokých nebes.  

Jeho moc je v komnatách komnat. 

Od jednoho (zní) „svatý“ a od druhého (zní) „svatý“  

a (oni) se modlí hymnus stále,  

 a připomínají jeho jméno NHVRJ´L JVJ, Bůh Izraele a provolávají: 
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Poţehnané, poţehnané jméno slávy jeho království 

na věky věků z místa, kde sídlí jeho Šechina. 

 

V následujícím odstavci nalezneme další údaje o tom, co lze spatřit v nebesích. Za 

povšimnutí stojí (výše zmíněná) stále se zvětšující vzdálenost mezi jednotlivými body, 

uvedená ve starověké délkové jednotce parasang:
220

 

 

Řekl mi: Mezi mosty je dvanáct myriád parasangů. 

Při jejich stoupání je dvanáct (myriád) parasangů 

a při jejich klesání je dvanáct myriád parasangů. 

Mezi řekami strachu a řekami bázně  

je dvacet dva myriád parasangů. 

Mezi řekami krup a řekami temnoty  

je třicet šest myriád parasangů. 

Mezi sály blesků a mračny útěchy 

je čtyřicet dva myriád parasangů.  

Mezi mračny útěchy a Merkavou 

je osmdesát čtyři myriád parasangů. 

Mezi Merkavou  a cheruby 

je sto šedesát osm myriád parasangů. 

Mezi cheruby a ofanim 

je dvacet čtyři myriád parasangů. 

Mezi ofanim a komnatami komnat 

je dvacet čtyři myriád parasangů. 

Mezi komnatami komnat a chajot Svatého 

je čtyřicet tisíc myriád parasangů. 

Mezi (dvěma) křídly  

je dvanáct myriád parasangů 

a taková je i šířka (kaţdého) křídla. 

Mezi chajot Svatého a Trůnem slávy 

je třicet myriád parasangů. 

A od paty Trůnu slávy k místu, 

na kterém sedí On, svatý Král, 

vysoký a vyvýšený, ´NFR´ JJ, Bůh Izraele, 

je čtyřicet tisíc myriád parasangů, 

a jeho veliké jméno je tam posvěcováno. 

 

V § 556 a  § 557 najdeme zprávu rabiho Akivy, jak v sedmém paláci spatřil Boha sedícího 

na Trůnu. V § 556 se ještě dozvíme, ţe komnaty sedmého paláce chválí Boha provoláváním 

keduši. Pro hejchalotickou literaturu je vůbec typické, ţe prakticky cokoli, co se nachází na 

nebesích, je personifikováno a schopno chválit Boha.  

 

Viděl jsem Krále světa sedícího na vysokém a vyvýšeném Trůnu  

a všechny komnaty svatosti jeho jména a jeho moci 

posvěcují jeho jméno v jeho chvále tak, jak je řečeno. 

A volá jedna (komnata) na druhou a provolává: 

Svatý, svatý, svatý je JVJ zástupů, 

celá země je plná jeho slávy.
221
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Andělé 

Významnou součástí všech hejchalotických textů jsou andělské bytosti a námi zkoumaný 

text není v tomto směru výjimkou. Najdeme zde celou řadu obvyklých typů andělů. Hlavní 

kategorie andělů jsou cherubové, serafové, chajot a ofanim. Blau a Kohler v článku 

Angelologie
222

 zmiňují ještě arelim, ti se však v textu Ma´ase merkava nevyskytují. Serafové 

jsou ohniví andělé, popisovaní Izajášem (Iz 6.2) jako šestikřídlí. Nacházejí se nad Trůnem. 

Cherubové jsou jiná kategorie andělů. Podle Gen 3:24 střeţí cherubové s plamenným mečem 

cestu ke stromu ţivota. Bůh je popisován jako trůnící nad cheruby nebo na cherubech (1 

S 4.4, Ţ 80.2). Chajot, doslova ţivé bytosti (Ez 1.5-14), jsou bytosti nesoucí Boţí trůn, ofanim 

jsou bytosti s křídly, ztotoţňované s koly Merkavy (Ez 1.15-21).
223

 Jména individuálních 

andělů se v bibli neuvádí, s výjimkou jmen Michael a Gabriel v knize Daniel. Aţ 

v talmudických dobách se objevilo velké mnoţství jmen andělů,
224

 z našem textu se však 

vyskytují pouze neznámí Sarid a Heglin.   

Ne vţdy jsou však andělé označováni podle andělského typu, ke kterému náleţí. Andělé 

jsou často pojímáni jako nebeské vojsko a podle toho jsou pak označováni jako 

„Neochvějní,“
225

 „Mocní,“
226

 „nebeská vojska“
227

 apod.  Funkce ochranná, tj. funkce vojska 

je první z hlavních funkcí andělů. Druhou hlavní funkcí andělů je chválit Boha. Na tuto jejich 

funkci odkazují obraty typu „horliví v bázni a mocní ve strachu…vzdávají chválu před 

Trůnem…“
228

  

Jiné označení je „Čistí,“
229

 čímţ se odkazuje na „bezhříšnost“ andělů nebo „svaté ţivé 

bytosti.“
230

 V následujícícm textu je zdůrazněn aspekt andělů jako nebeského vojska:
231

 

… 

ve své vznešenosti (stvořil jsi) Čisté. 

Němé vojsko stojí před Trůnem tvé slávy. 

Určil jsi zemi (izraelskou) vznešenou a majestátní 

a ve slávě jsi (ji) ustanovil 

a (ustanovil jsi) hymnus, píseň, chvalozpěv a velebení 

a veškerá vojska a serafové, kteří stojí před tebou 

zpívají hymny a velebí tvé jméno 

a kola Merkavy zpívají před tebou píseň. 

A ty jsi ustanovil Trůn své slávy, hymnus a zásluhy. 

A sluţební andělé, kteří stojí (před tebou), 

posvěcují tvou svatost a zvětšují tvou moc 

a provolávají: Ţivý je JJ zástupů, Šadaj JHV. 

Tvé království je navţdy,  

z jednoho konce světa na druhý… 

A ve tvém jménu připomínají vše,  
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co jsi stvořil ve svém světě. 

 

Andělé mohou být označeni také jako „nadaní mocnou silou,“
232

 tj. oplývající vlastnostmi, 

které lidé nemají. Někdy nejsou andělé ani zmíněni, ale jejich přítomnost se rozumí 

z kontextu: 

 

„…a jeho veliké jméno je tam posvěcováno.“
233

 

 

Na některých místech se dozvíme i zajímavé detaily o vzhledu a chování těchto bytostí, 

např:
234

 

 

Majestání ofanim před tebou  

vyvyšují radost a štěstí 

a svatí cherubové zpívají píseň. 

Oblaka útěchy a svaté bytosti 

pronášejí hymnus. 

Jejich ústa jsou kroupy, 

jejich křídla jsou voda 

a tvému jménu předávají  

světelný odraz, věčná skálo… 

 

Zajímavé je, ţe zde jsou mezi obvyklé ofanim a cheruby zahrnuta také „oblaka útěchy“ a 

obecně „svaté bytosti,“ přičemţ není úplně zřejmé, zda svatými bytostmi jsou míněni výše 

zmínění ofanim a cherubové. Spíše se zdá, ţe ne, ţe tyto svaté bytosti naopak patří do 

podobné kategorie jako „Oblaka útěchy,“ protoţe jejich popis nečekaně nezdůrazňuje ohnivý 

aspekt, jak jsme tomu u nebeských bytostí zvyklí, ale aspekt vodní - jejich ústa jsou 

přirovnávána ke kroupám, křídla k vodě (či snad přímo ztotoţňována s kroupami a vodou).  

Někdy najdeme v textu i neobvyklá jména andělů. Některá z nich se nevyskytují nikde 

jinde v hejchalotické literatuře, coţ je zřejmě i případ dvou andělských jmen v následujícím 

úryvku:
235

 

 

Řekl mi: Kdyţ jsem vystoupil 

do prvního paláce, 

modlil jsem se modlitbu 

a viděl jsem z prvního nebeského paláce 

do sedmého paláce. 

A kdyţ jsem vystoupil do sedmého paláce, 

zmínil jsem dva anděly 

a viděl jsem nad serafy 

a ta (jména) jsou Sarid a Heglin.  

A jakmile jsem (je) zmínil, 

přišli a zmocnili se mě. 

Řekli mi: Synu člověka, 

neboj se! On je svatý král, 

který dlí na vysokém a vyvýšeném Trůnu. 

A on je vyvolený navěky 
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a vznešený na Merkavě. 

Ve stejné chvíli jsem viděl nad serafy, 

kteří stojí nad hlavou  

RVZJJ JVJ, Boha Izraele. 

 

Tito andělé zde mají významnou úlohu. Vyslovením jejich jména je mystik přivolá a oni 

způsobí, ţe mystik vidí aţ nad serafy nad hlavou Boha sedícího na Trůně. Mystik jejich jména 

znal jiţ předtím, neţ je zavolal.  

 

Problematika jednotlivých nebes 

Nebesa obvykle nejsou nějaká anonymní nebesa, ale nebesa zcela konkrétní. V talmudu 

najdeme popis sedmi nebes, z nichţ kaţdá mají specifický název:
236

 Vilon, Rakíja, Šechakim, 

Zvul, Ma´on, Makon a Aravot.  

Příklad názvů nebes najdeme např. v § 593:
237

 

 

Ve výšinách (nebes) Šechak  

Trůn tvé slávy zpívá 

a Aravot (a) Rakíja 

jsi stvořil tam na svém Trůnu, 

a v nich je plno vznešenosti a moci. 

 

Rakíja jsou podle Babylónského talmudu (Chag 12b) druhá nebesa, místo, kde se nachází 

Slunce, Měsíc a hvězdy. Název je odvozen z Gn 1.17 „a Bůh je umístil na nebeskou klenbu, 

aby svítila nad zemí.“
238

 V originále najdeme , coţ je v ekumenickém překladu 

Bible přeloţeno jako „nebeská klenba“, zatímco např. ve starším překladu tóry Pět knih 

Mojţíšových
239

 je tento obrat přeloţen jako „obloha nebeská“.  

Šechak neboli Šechakim jsou třetí nebesa. Název je odvozen ze Ţ 78.23, kde najdeme 

výraz  . V ekumenickém překladu je přeloţen jako „mračna shůry“,
240

 podobně 

Bible kralická překládá „oblaka shůry“,
241

 např. Jewish Bible
242

 však překládá  „skies above“. 

Samotný výraz  znamená „mlít, drtit,“ také „oblak, prach.“ Název pro nebesa Šechakim je 

proto vysvětlován např. jako „nebesa, ve kterých se nacházejí mlýnské kameny, které melou 

manu pro spravedlivé“,
243

 najdeme také vysvětlení, ţe mraky se jmenují Šechakim, protoţe 

„drhnou jeden proti druhému“ nebo protoţe „drtí vodu…jako ţaludek (drtí potravu).“
244

 

Aravot jsou sedmá nebesa. Tato nebesa jsou obvykle povaţována za nejvyšší, přestoţe 

výjimečně najdeme i zmínky o vyšších nebesích - nikoli však v textu Ma´ase merkava. 

V nebesích Aravot se podle textu Ma´ase merkava nacházejí také mnozí andělé – chajot, 

ofanim, serafové a sluţební andělé. Popis nebes Aravot v Babylónském talmudu (Chag 12b) je 

poněkud širší. Nachází se zde Právo, Spravedlnost, duše spravedlivých, duše nenarozených 

                                                 
236

 Babylónský talmud, Chagiga 12a. 
237

 Řádek 324-328. 
238

 Cit. podle Ekumenická rada církví: Bible…, 22. 
239

 Pět knih Mojţíšových, přel. I. Hirsch a G. Sicher, Svaz praţských náboţenských obcí ţidovských, Praha 

1932, druhé vyd. Appeal of Conscience Foundation, New York 1985, 2. 
240

 Ekumenická rada církví: Bible,…519. 
241

 Bible kralická podle vydání z roku 1613, http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Z78.php. 
242

 Jewish Bible, Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1917. Online http://www.mechon-

mamre.org/p/pt/pt2678.htm 
243

 Blau, L., Kaufmann, K.: „Angelology“,…, str. 13 elektr. verze. Podle Chag. 12b.  
244

 Jastrow, Marcus: Dictionary of the Talmud, Traditional Press Inc., New York, 1967, 1550-1551. 



 50 

atd. Teprve poté následuje výčet různých typů andělů a Boha, který se shoduje s popisem 

v textu Ma´ase merkava.  

Termín Aravot  pochází ze Ţ 68.5. Ekumenický překlad Bible překládá tento výraz 

jako „pustiny“,
245

 Bible kralická uvádí „oblaka,“
246

 zatímco Jewish Bible překládá „skies“.
247

 

Soncino Talmud
248

  uvádí dvě moţnosti překladu do angličtiny: „heavens“ (pův. verze) a 

„pouště/pustiny“ (revid. verze).  

 

Typ mystiky 

Pojetí mystiky je ještě plně zakotveno ve starověku a navazuje na prastaré mezopotámské a 

jiné blízkovýchodní vzorce. Neobsahuje ţádné prvky mystiky, jejímţ vrcholem bylo 

sjednocení s boţstvím. Jedná se o starověké ţidovské pojetí – ţidovská mystika v této fázi 

svého vývoje ke sjednocení s boţstvím ještě nedospěla, na rozdíl od antické mystiky, která 

tyto prvky obsahovala jiţ minimálně od platónských dob. Sjednocení s boţstvím zřejmě 

zahrnovaly i některé proudy starověké gnóze.  

Záznam z mystické cesty v textu Ma´ase merkava se soustředí na popis nebes, často dosti 

naturalistický – viz výše uvedený popis nebes s údaji o nebeských vzdálenostech v 

parasanzích. Na jiném místě najdeme uvedeny počty ohnivých merkav a plamenů 

v jednotlivých nebesích.
249

 Z ř. 210, jiţ uvedeného výše v jiné souvislosti, „je-li zboţnost a 

čestnost v tvém srdci, budeš znát nebeské vzdálenosti.“, můţeme vyvodit, ţe „znát nebeské 

vzdálenosti“ bylo jedním z mystikových cílů. Toto soustředění na konkrétní čísla a další údaje 

je opět typické pro ţidovský starověk – důraz na vnější formu, byť se rovná o vnější formu 

mystického proţitku.  

Všechny číselné údaje jsou nepředstavitelně obrovské, coţ samozřejmě koresponduje 

s chápáním nebes jako nekonečně velkých, nesrovnatelných se zemí. Koresponduje to ostatně 

i se skutečností – s rozlohou vesmíru, kterou však starověcí mystici nemohli znát z vědeckých 

výpočtů, ale mohli ji vytušit z pohledu na „nekonečnou“ hvězdnou oblohu. Počty jsou 

udávány převáţně v myriádách, někdy v myriádách myriád myriád,
250

 případně v tisících 

myriád
251

 nebo tisících tisíců tisíců.
252

 Časové údaje (jak dlouho bude trvat Boţí království či 

nadšení z připomínání Boţího jména) jsou vţdy udávány z pohledu věčnosti, s pouţitím 

výrazů jako „na věky věků“, „po všechny věky věků“, „navţdy“ nebo „na věky věků do 

konce všech pokolení“. 

Oproti rozsáhlému popisu nebes, paláců a jejich obyvatel stojí psychické proţitky mystika, 

které jsou jen občas – jakoby mimochodem – zmíněny. Většinou se mystik omezuje jen na 

prosté konstatování „viděl jsem,“ „spatřil jsem,“ „řekl jsem.“ Málokdy se dovíme něco o jeho 

emocích a psychickém proţitku. Záznam silného proţitku najdeme vlastně jen ve výše 

uvedeném úryvku z § 558, kde se dočteme: „V sedmém paláci jsem stál v plné síle, byl jsem 

rozechvělý vzrušením a děsem se mi třásly všechny údy.“ To je typický proţitek přítomnosti 

boţského, kde se mísí aspekty fascinans a tremendum. Mystik byl silně vzrušen z Boţí 

přítomnosti, ale zároveň pociťoval nevýslovný děs z téhoţ. Obojí se pak projevilo i na jeho 

fyzické schránce rozechvěním a třesem končetin.  
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Na tento silný proţitek mystik reagoval pronesením oslavného hymnu. Vůbec oslavný 

hymnus má evidentně ochrannou funkci proti všem nebezpečím nebeského výstupu a je téměř 

univerzální správnou reakcí na většinu situací, které se při mystickém výstupu příhodí. 

Naznačení dalšího psychického pohnutí najdeme na místě, kde rabi Akiva popisuje, jak 

spatřil uzlíky na tefilin Boha. To byl jistě nesmírně silný proţitek. Svoji reakci popisuje slovy: 

„A vzdal jsem slávu všemi svými údy.“
253

 Jak přesně vypadala jeho reakce, můţeme jen 

odhadovat, ale domnívám se, ţe se jednalo o prostraci – padnutí na tvář před Bohem.  

 

Antropomorfismus 

Pojetí Boha je místy značně antropomorfní. Bůh sedí, má tefilin apod. Nezdá se, ţe by toto 

vyjádření bylo myšleno alegoricky. Naopak je téměř jisté, ţe mystik popisuje skutečný 

mystický (pochopitelně subjektivní) proţitek.  

Na hranici antropomorfismu jsou vyjádření typu „Tvá slova jsou dobrá pro ty, kteří milují 

tvou tóru. Čisté jsou tvé promluvy pro ty, kteří posvěcují tvé jméno.“
254

 Zde velmi záleţí na 

výkladu daných vět a významu, jaký jim připisujeme.  

1) Výrazy jako „tvá slova“ a „tvé promluvy“ lze chápat doslovně, jako slova, která Bůh 

pronáší, např. v biblickém smyslu k prorokům. Pak se jedná o čistě antropomorfní pojetí 

Boha.  

2) Lze je také chápat jako vyjádření mystického proţitku, který měl mystik na vrcholu 

svého mystického výstupu. V takovém případě je potřeba je zhodnotit jako neumělé vyjádření 

proţitku, který nelze slovy popsat. Pravděpodobně se nejednalo o „slova“ v pozemském 

smyslu, ale spíše o mimosmyslově předané či mimosmyslově vnímané poselství.  

3) V neposlední řadě můţeme obraty „tvá slova“ a „tvé promluvy“ chápat prostě jako tóru, 

která je záznamem slov Boţích a výše uvedené věty by pak znamenaly prostě to, ţe pro 

zboţné muţe, kteří dodrţují tóru a posvěcují Boţí jméno (kedušou), je tato tóra dobrá a čistá. 

 

Boží vlastnosti 

O hejchalotické představě Boha se můţeme nejlépe poučit v hymnech, které uvádějí celou 

řadu Boţích vlastností, připisovaných mu mystiky. Bůh je v textu Ma´ase merkava označen 

různými výrazy, které nám napovídají mnoho o tom, jak byl nahlíţen. Vypovídá to také 

mnoho o hlavních funkcích, jeţ mu byly připisovány. 

Významným aspektem Boha je pojetí Boha jako Stvořitele. V textu se např. dočteme, ţe 

„rozprostřel nebesa a zbudoval svůj Trůn,“
255

 coţ je jedno z mnoha vyjádření jeho stvořitelské 

funkce. Stvořitelský aspekt Boţí je zdůrazněn také v tomto úryvku:
256

 

 

A řekl jsem: Ţivý a věčný Boţe, 

který jsi stvořil nebesa i zemi, 

kromě tebe není (ţádná) skála. 

Navţdy bude tvá připomínka  

velebena nebeskými vojsky. 

Dílo tvých rukou je v tvé zemi izraelské, 

velký Boţe, stvořiteli všeho, 

vznešený ve velikosti, milovaný v moci. 

  

                                                 
253

 Řádek 110. 
254

 Řádek 79-82. 
255

 Řádek 60. 
256

 Řádek 225-232.  



 52 

Také v následujících řádcích je Bůh pojímán jako Stvořitel všehomíra. Najdeme zde 

dokonce uveden i způsob, jakým Bůh tvoří – svým jménem:
257

 

 

…který tvoříš svůj svět 

svým jediným jménem, 

formuješ vše jediným slovem. 

V nebeských výšinách jsi učinil svůj trůn, 

své sídlo jsi umístil v převysokých výšinách, 

svoji Merkavu jsi umístil v nejvyšších nebesích… 

 

Nejčastěji uváděnou dvojicí Boţích vlastností jsou jeho moc a milosrdenství, a související 

vlastnosti, jako síla (související s mocí) nebo porozumění (související s milosrdenstvím). Boţí 

„porozumění je neomezené,“
258

 Bůh „zkoumá lidská srdce.“
259

 Bůh je milosrdný – jeho 

„milosrdenství je mocné pro nebeské i pro pozemské bytosti,“
260

 jinde je Bůh označen jako 

„snímající hřích a promíjející kaţdé přestoupení“
261

 nebo jako „milosrdný a milostivý, 

shovívavý, plný šlechetnosti a pravdy.“
262

 Bůh je také mocný – v jeho moci jsou „nástroje 

ţivota, poţehnání i kletby, dobro i zlo,“
263

 někdy je dokonce označován jako „strašlivý.“
264

 

Najdeme zde tak oba protikladné aspekty – moc a spravedlnost (ve významu trestající 

spravedlnosti) i milosrdenství (ve významu soucitu a pochopení). Zde je příklad pasáţe, která 

zdůrazňuje aspekt milosrdenství a moudrosti Boţí:
265

 

 

V nebeských výšinách  

jsi navţdy zbudoval svůj trůn v moudrosti. 

Jsi vznešený v milosrdenství, 

jsi vznešený v moudrosti a  

v rozumu a v porozumění 

stvořil jsi svůj svět, 

ve své vznešenosti (stvořil jsi) Čisté. 

 

Naopak pokud hledáme pasáţ, kde je zdůrazněn aspekt Boţí moci, najdeme ji zde:
266

 

 

Zahrozíš na moře a je suché, 

pohlédneš na zemi a chvěje se. 

Od tvé moci se otřásá celý svět,  

oţivuješ mrtvé a zvedáš mrtvé z prachu. 

 

V následující pasáţi najdeme širší výčet různých Boţích vlastností, se zdůrazněnými 

oběma aspekty – moci i milosrdenství:
267

 

 

Určil jsi zemi (izraelskou) vznešenou a majestátní 
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a ve slávě jsi (ji) ustanovil 

a (ustanovil jsi) hymnus, píseň, chvalozpěv a velebení 

… 

A ty jsi ustanovil Trůn své slávy, hymnus a zásluhy. 

… 

Tvá svatost je věčná, 

tvá moc je nad celou Merkavou, 

tvá vznešenost je nad svatými ţivými bytostmi. 

Protoţe ty jsi ţivý a věčný, 

na věky potrvá tvůj svět.  

Jsi čistý a tvé milosrdenství 

je nezměrné nad vládci ţivých bytostí na věky věků. 

Jsi vyvolený a jediný. 

Tvoje láska září v celém světě 

a Tvoje jméno je pravda a spravedlnost. 

Tvůj trůn je majestát, krása,  

sláva a koruna, svatost a čistota. 

Před Tebou povstávají očista, 

neposkvrněnost, koruna a sláva. 

 

V hejchalotických textech je zcela pochopitelně zdůrazněn Bůh jako drţitel a předavatel 

tajemství universa. Např. v § 548 se dočteme: „Ty znáš tajemství universa a zabýváš se 

moudrostí a skrytými cestami.“
268

 Podobně „A ty znáš tajemství nahoře i dole, odhalují se 

před tebou.“
269

 

Bůh je také jedinečný. Běţné jsou různé varianty obratu „Kdo je jako ty?“, např.“Kdo je 

Bůh jako ty, snímající hřích a promíjející kaţdé přestoupení?,“
270

 „Kdo je v nebesích, který 

má tvou sílu konat (takové činy), jako jsou tvoje činy a tvoje mocné skutky?“
271

 nebo „Není 

(nikdo) jako ty na nebesích ani na zemi, (ani) v moři ani v hlubinách“.
272

 Tato formulace 

zároveň lehce navozuje myšlenku na starý henoteismus, který zřejmě předcházel novějšímu 

monoteismu. V henoteistickém pojetí nebyl Bůh povaţován za jediného Boha na světě, ale 

byl jediný, který byl uctíván. Výroky tohoto typu nabízejí i zdůvodnění, proč tomu tak bylo – 

protoţe ţádný jiný Bůh se mu nevyrovnal. V současnosti  - a velmi jistě uţ i v talmudické 

době -  však obraty typu „Kdo je jako ty?“ jiţ nebyly a nejsou chápány doslovně, ale obrazně, 

jako výroky vyjadřující Boţí jedinost a jedinečnost. Obraty tohoto typu jsou dones běţné 

v liturgii. Jako příklad můţeme uvést následují pasáţ:
273

 

 

Tvoje moc (trvá) navěky, 

tvoje svatost trvá navěky. 

Tvoje království je na nebesích i na zemi, 

proto budeme provolávat tvé jméno, 

budeme ţehnat tvé moci, 

budeme (tě) vyvyšovat  

a vzdávat chválu před tvou slávou, 

protoţe (nikdo) není jako ty 
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na nebesích ani na zemi. 

 

Jedním z dalších častých označení Boha je „Bůh Izraele.“
274

 Toto spojení navozuje starou 

představu kmenového Boha, nikoli univerzálního Boha, pána všech a stvořitele vesmíru. 

Zajímavým rozvinutím je výraz „Bůh Izraele, který ví, kdo je.“
275

 

Mezi starověké představy o Bohu patří jistě i velmi časté označení „Král,“
276

 s různými 

atributy jako poţehnaný, svatý nebo vznešený, např. „Král, Bůh svatý, vyvýšený a 

povznesený.
277

 Ve starověku byl král pánem nad ţivotem a smrtí svého lidu, Izrael však ve 

svém nejstarším období krále neměl. Izrael vyznával teokracii a vládcem byl samotný Bůh, 

který tak plnil u svého lidu fukci krále. Lidského krále si Izrael zvolil aţ tehdy, kdyţ se 

pokoušel napodobovat okolní národy.  

Vládcovský aspekt Boha vyjadřuje i označení „Pán všeho,“
278

 zatímco aspekt moci je 

zdůrazněn ve výrazech typu „Bůh veliký, silný v moci.“
279

 Najdeme i místa, je kde Bůh 

označen jednoduše jako „Moc.“
280

 

Zajímavým označením, pocházejícím jiţ z hebrejské bible, je pak „Skála věčnosti,“
281

 

zdůrazňující Boţí neměnnost, věčnost, pevnost, stabilitu a ochranu, kterou poskytuje svému 

lidu.  

Poněkud jiný důraz je kladen v označení „Ţivý a věčný Bůh.“
282

 v němţ výraz „ţivý“ 

zdůrazňuje odlišnost skutečného, ţivého Boha od neţivých model starověkých národů.  

 

Boží jméno 

Velký důraz je kladen na vlastní Boţí jméno. Boţí jméno je „velebeno na Trůnu jeho 

slávy,“
283

 v nebesích, anděly.  

Označení Boţího jména se do určité míry shodují s Boţími vlastnostmi uvedenými výše.  

Boţí jméno je běţně označováno jako „velké“, 
284

 „vznešené“
285

 a „svaté.“
286

  

Méně obvyklé je označení Boţího jména za „soucitné a milosrdné.“
287

 Tato formulace 

v podstatě značí, ţe Bůh (o řádek níţe se mluví o jeho milosrdenství) je totoţný se svým 

jménem. Protoţe on je milosrdný, je i jeho jméno milosrdné.  

Opačný aspekt Boţí, tj. moc, je zdůrazněn v označení Boţího jména za „mocné a 

strašné.“
288

 

Boţí jméno je nutno stále připomínat na zemi i v nebesích a připomínka Boţího jména 

vzbuzuje nadšení.
289

 Řadu atributů Boţího jména najdeme např. zde:
290

  

 

Krásné, vznešené a podivuhodné a ctěné, 
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HDRJRVM ´DRJRVM, 

pevné, velké, čisté, skryté je tvoje jméno, 

tesané v plamenech ohně ţivoucího JH´,  

JHV, JHV, svatého a strašlivého. 

Stvořil jsi nebeské i pozemské bytosti 

svým slovem, JVJ vznešený v komnatách písně. 

 

Ztotoţnění Boţí síly a moci s jeho jménem najdeme např. v tomto úryvku:
291

 

 

…ve jménu NJT´N TRVGG JVJ Boha Izraele, 

jehoţ jméno je jako jeho moc 

a jehoţ moc je jako jeho jméno. 

On je jeho síla a jeho síla je On. 

A jeho jméno je jako jeho jméno ´SBVGG LCRŠ ŠŠGG 

GDZ HZ GDZ GDZ HVN Strašlivý R´D HV JV HD BH. 

JJ JJ Jediný ´H HH JHV je jeho jméno. 

 

Jinde je zdůrazněna jedinost jak Boha, tak i jeho jména:
292

 

 

Poţehnaný buď JJ, Boţe, 

velké je tvé jméno v moci, JJ, 

tvé jméno je jediné 

a není (nikdo) kromě Tebe. 

 

Podobně je tomu i v následujím úryvku, kde je navíc zdůrazněna velikost, vznešenost a 

svatost Boţího jména, spolu se zdůrazněním věčnosti Jména a jeho připomínky:
293

 

 

Velké je tvé jméno navěky, 

vznešené je tvé jméno navěky, 

svaté je tvé jméno navěky. 

Jediný Boţe, JJ,  

jediný JH JH HV JHV JH HJ, 

navěky JH JHV tvé jméno JJ, 

tvé jméno navěky, JJ, 

tvoje připomínka (potrvá) po generace a generace. 

ŠRTC Z´N Z´PJ JH MKM´ NKS NNKVN 

J´RDD ´BG BG HVJ HGG HG HV JV navěky. 

 

„Zaměnitelnost“ vlastností, připisovaných Boţímu jménu s vlastnostmi samotného Boha 

dokládá také paralela § 594 se synagogální liturgií. Začátek odstavce je paralelní ke kadiši 

(Celý kadiš), nacházejícímu se ve standardní liturgii.
294

 Hlavní rozdíl je v tom, ţe příslušná 

pasáţ v Kadiši je ve třetí osobě imperfekta a vztahuje se k Boţímu jménu, zatímco tatáţ pasáţ 

v Ma´ase merkava je ve druhé osobě imperfekta a vztahuje se k samotnému Bohu. Zde 

vidíme, ţe autor úpravy neviděl problém v tom, kdyţ se vlastnosti Boha přenesou na jeho 

jméno (případně naopak, protoţe nevíme s jistotou, která z obou textových variant je 

původnější).  

                                                 
291

 Řádek 201-207. 
292

 Řádek 277-280. 
293

 Řádek 440-449. 
294

 Sidur Adir ba-marom,…,165-166. 
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Celý kadiš: „Ať je poţehnáno, pochváleno, velebeno…jméno Svatého…“  

Ma´ase merkava: „Buď poţehnán, pochválen, veleben…“ 

 

Tzv. nesmyslná slova 

Pro hejchalotickou literaturu jako celek i pro námi zkoumaný text jsou charakteristická tzv. 

nesmyslná slova.
295

 Jde o shluky písmen, které na první pohled nedávají ţádný smysl. N. 

Janowitz a M. D. Swartz tato slova při překladu pouze přepisují do latinky (bez pokusu o 

vokalizaci
296

) a dále s nimi nepracují. Schäfer v Übersetzung der Hekhalot Literatur se 

k některým z nich vyjadřuje v poznámkách.  

Tyto zdánlivě nesmyslné shluky písmen se v hejchalotických textech vyskytují běţně. Ještě 

častější jsou v různých magických textech. Původně však šlo o Boţí jména, popř. jména 

mocností či určité magické formulky, převzaté z jiných textů. Někdy byla jména převzata z 

jiných jazyků a přepsána hebrejským písmem. Je nepochybné, ţe pozdější opisovači jiţ těmto 

slovům nerozuměli a proto je často opsali chybně. Vezmeme-li si pět hlavních rukopisů v 

Synopse
297

 a porovnáme stejné části různých rukopisů, zjistíme, ţe  pasáţe obsahující 

nesmyslná slova se od sebe velmi liší. Často mezi pěti rukopisy nenajdeme ani dva, které by 

měly danou pasáţ úplně stejnou. Z toho je evidentní, ţe přepisy nesmyslných slov obsahují 

četné haplografie, popř. interpolace. Vzhledem k tomu, ţe se jedná převáţně o slova, která 

nebyla součástí běţné slovní zásoby, je rekonstrukce velmi obtíţná, ne-li v některých 

sloţitějších případech přímo nemoţná.  

V našem textu najdeme pouze nesmyslná slova představující Boţí jméno. I kdyţ 

nerozluštíme úplně všechna, je zřejmé, ţe většina jich je odvozena z tetragramu JHVH. 

Nesmyslná slova v námi zkoumané části textu Ma´ase merkava si můţeme rozdělit do čtyř 

skupin:  

1) variace a permutace tetragramu 

2) sloţeniny z tetragramu a atributu 

3) „kódování“ tetragramu 

4) ostatní slova  

Bohuţel rozsah a téma této práce nedovoluje uvést důkladný rozbor všech nesmyslných 

slov v textu, proto jenom naznačím charakteristiku výše uvedených skupin. Problematice 

nesmyslných slov v hejchalotické literatuře se hodlám věnovat ve své dizertační práci.  

  Variace
298

 a permutace
299

 tetragramu. Permutaci najdeme v textu jenom jednu – HVJH, 

pokud nepočítáme základní tvar tetragramu JHVH. Variace trojpísmenné:  JVH, JVJ, JHJ, 

JHV, JJH, VHV, HVJ. Variace dvojpísmenné: JH, JJ, JV, HH, HV, HJ. Některé z variací mají 

specifickou funkci. Např. variace JVJ se nachází vţdy před nějakým atributem Boha, např. 

„JVJ, Bůh Izraele“  (ř. 41, 195, 197), „JVJ, Bůh velký, silný v moci“ (ř. 40) nebo „JVJ, Bůh 

zástupů“ (ř. 192). Podobně variace JJ se vyskytuje vţdy v určitém kontextu, často jako Boţí 

jméno uvozující určité Boţí atributy. Např. „Poţehnaný JJ, pán vší moci“ (ř. 171 a 173), „JJ 

zástupů“ (ř. 298), „JJ, jediný Bůh“ (ř. 394) nebo „JJ, Skála věčnosti“ (ř. 459). Naopak jiné 

variace (HV, HH aj.) se typicky nacházejí jenom ve výčtu Boţích jmen různého charakteru, 

                                                 
295

 Výraz „nesmyslná slova“ (angl. nonsense words)  je terminus technicus, nelze jej tedy brát doslovně. Jak 

ukáţi dále, mnohá tato slova vůbec nejsou nesmyslná, pokud člověk zná správný klíč k jejich pochopení.  
296

 Hebrejština pouţívá pouze souhlásky, při přepisu do latinky je tedy nutno doplnit samohlásky. 
297

 Schäfer, P.: Synopse… 
298

 K-členná variace z n prvků je uspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, ţe kaţdý se v ní vyskytuje 

nejvýše jednou. 
299

 Permutace z n prvků je kaţdá n-členná variace z těchto prvků. 
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např. ř. 205-207:  „A jeho jméno je jako jeho jméno ´SBVGG LCRŠ ŠŠGG GDZ HZ GDZ 

GDZ HVN Strašlivý R´D HV JV HD BH JJ JJ Jediný ´H HH JHV je jeho jméno.“ 

  Sloţeniny z tetragramu a atributu. V textu najdeme sloţeniny z některé varianty 

tetragramu a atributu, které vzniknou tak, ţe písmena těchto dvou slov se různě přeházejí a 

vytvoří tak jedno nové slovo. Po tomto novém slovu vţdy následuje varianta tetragramu JVJ. 

Jednou z funkcí jména JVJ je tedy naznačit, ţe předcházející slovo je sloţenina, kterou je 

nutno „rozluštit“. Jako příklad sloţeniny z tetragramu a atributu uvedu spojení RVZJJ JVJ.  

Další příklady lze najít v poznámkovém aparátu u překladu v kap. 3.  

RVZJJ = RZ + JVJ. První slovo  je sloţenina z  - tajemství - a   -  variace z písmen 

tetragramu, tj. přibliţný význam je „pán tajemství“. Následuje ještě jednou stejná trojice, 

která je jiţ obsaţená v předchozím slově – . Toto spojení se v textu vyskytuje celkem 

osmkrát (ř. 3, 36, 42, 45, 49, 53, 373, 392), coţ odpovídá charakteru mystického textu, kde 

Bůh funguje jako „pán tajemství“ (podstaty všehomíra), který toto tajemství můţe předat 

mystikovi vystoupivšímu k Trůnu. Takovýchto spojení najdeme ve zkumaném textu několik.  

 „Kódování“ tetragramu. Ve zkoumaném textu se nachází i nejméně dvě slova 

„zakódovaná“ podle určitého matematického systému. O těchto systémech se zmiňuje jiţ 

koncem 19. století Moses Gaster.
300

 Při zkoumání, zda některá nesmyslná slova nejsou 

zakódovaným tetragramem bylo nejprve třeba vytypovat  podezřelé shluky písmen. V úvahu 

připadaly samozřejmě především čtyřpísmené „nesmyslné“ shluky písmen. Protoţe jsem 

předpokládala, ţe tyto zdánlivě nesmyslné shluky písmen byly při opisování silně náchylné 

k pokřivení právě proto, ţe jim opisovači nerozumněli, došla jsem k závěru, ţe bude nutno 

pracovat se všemi pěti verzemi textu, uvedenými v Schäferově Synopse. 

Na ř. 448 (§596) najdeme čtyřpísmenný výraz MKM´  . Výraz je součástí řady 

nesrozumitelných slov, která se zdají být Boţími jmény. Tentýţ výraz najdeme v rukopise 

N8128, zatímco v rukopisech M40 a D436 najdeme MKMC . Rukopis M22 vykazuje 

největší poškození textu, protoţe písař zde špatně dělil slova a výraz  najdeme rozdělený 

a jednotlivé části připojené k předcházejícícmu a následujícímu slovu: JHMK M´NKM  

 .  

Vezmeme si tedy obě varianty a zkusíme, zda se v jednom z těchto případů jedná o 

„zakódovaný“ tetragram. Pro matematické zpracování si jednotlivá písmena nahradíme čísly 

podle pořadí v abecedě:
301

 

 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                               

 

Tetragram  pak můţeme zapsat číselnou kombinací 10-5-6-5. Hledané výrazy  a 

 přepíšeme kombinací  13-19-13-18, resp. 13-19-13-1. Budeme nyní zkoumat, zda 

existuje nějaký systém, podle něhoţ lze převést kombinaci 5-6-5-10 do kombinace 13-19-13-

18, resp. 13-19-13-1.  

Zkusíme nejprve jednoduché metody uvedené v Gasterově knize Charba de-Moše. Metody 

1, 2 a 4 můţeme zobecnit tak, ţe se jedno písmeno hebrejské abecedy nahradí jiným 

písmenem podle určitého systému. Brzy je jasné, ţe ţádná metoda „jednoduchého“ nahrazení 

nefunguje. Obrátíme se tedy k metodě č. 3, kdy se jedno písmeno hebrejské abecedy 

nahrazuje jinými dvěma písmeny hebrejské abecedy. Gaster uvádí systém, kdy se první 

písmeno nahradí osmým a patnáctým (druhé devátým a šestnáctým atd.). My zkoušíme 

obecnější postup, kdy se jedno písmeno prostě nahradí dvěma jinými písmeny. Brzy je 

                                                 
300 Gaster, Moses: Sword of Moses, Samuel Wieser, New York 1970, 11-13. 
301

 Koncová písmena mají v hebrejštině stejnou číselnou hodnotu jako jejich základní tvary. Tento přepis 

hebrejských písmen do čísel se shoduje s kabalistickými postupy. Zde nám však poslouţí pouze pro účely 

matematického výpočtu.  
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zřejmé, ţe tento postup funguje! Klíč k dané permutaci je v tomto případě jenom o jednotku 

posunutý od klíče uvedeného Gasterem – první písmeno se nahradí devátým a patnáctým.   

Zjistíme, ţe toto kódování nečekaně funguje pro obě varianty, přičemţ varianta 13-19-13-1 

 funguje tak, ţe při kódování se vezme první písmeno z řady 1, druhé písmeno z řady 2, 

třetí písmeno z řady 1 a čtvrté písmeno z řady 2. Pokud jde o řady, je to tedy velmi souměrný 

model  1-2-1-2- Varianta 13-19-13-18  je o něco méně souměrná a bere první písmeno 

z řady 1, druhé písmeno z řady 2, třetí a čtvrté písmeno z řady 1, tj.model 1-2-1-1. 

Názorně to ukazuje následující tabulka: 

 

 
ori

g. 
řad

a 1 
řad

a 2 

1 9 14 

2 10 15 

3 11 16 

4 12 17 

5 13 18 

6 14 19 

7 15 20 

8 16 21 

9 17 22 

10 18 1 

11 19 2 

12 20 3 

13 21 4 

14 22 5 

15 1 6 

16 2 7 

17 3 8 

18 4 9 

19 5 10 

20 6 11 

21 7 12 

22 8 13 

 

 

O důvodech, proč fungují obě varianty můţeme jen spekulovat. Můţe se jednat o kouzlo 

nechtěného, tj. opisovač omylem při přepisu místo  napsal  , které shodou okolností do 

vzorce také zapadá. (Vzhledem k „souměrnosti“ kódování nepředpokládám, ţe by tomu bylo 

naopak.) Je také moţné, ţe ke změně došlo záměrně, není však jasné, jaký by taková změna 

mohla mít význam. 

 

Šechina 

Na několika místech
302

 zkoumaného textu najdeme výraz Šechina, mající význam „Boţí 

přítomnost.“ Jedná se spíše o novější termín, protoţe slovo Bůh bylo nahrazováno termínem 

Šechina právě z obavy před přílišným antropomorfismem strarších textů. Ve světě tedy – 

                                                 
302

 Řádek 112 a 184, ale i jinde. 
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podle tohoto novějšího pojetí – nepůsobí přímo Bůh, ale jen jeho přítomnost, která s ním není 

zcela totoţná, ale vychází z něj. Výraz Šechina je pouţit např. zde:
303

 

 

Modlil jsem se modlitbu  

a měl jsem vizi Šechiny 

a spatřil jsem všechno, 

co je stvořeno před Trůnem. 

 

Dostali jsme se tedy od předpokladů k mystickému výstupu a cíle mystické vize k výstupu 

samotnému – přes Trůn, sedm paláců, andělské bytosti, jednotlivá nebesa a poznámku o typu 

mystiky k vrcholné vizi, jíţ je vize Boha. Dotkli jsme se témat, jako je antropomorfismus 

v pojetí Boha, Boţí vlastnosti, Boţí jméno, tzv. nesmyslná slova a Šechina – Boţí přítomnost.  

 

5. Závěr  
 

Z výše uvedené analýzy je vidět, ţe práce s textem musí probíhat v několika rovinách 

najednou, přičemţ od sebe nelze jednotlivé roviny přímo oddělit. Hlavně rovina jazyková je 

velmi úzce provázána s výkladem dobových reálií a dobového chápání různých skutečností, 

přičemţ v mnoha případech si nejsme jisti, jak přesně daný obrat číst a tudíţ vykládat.  

To je způsobeno především skutečností , ţe hebrejský text je psán pouze souhláskami bez 

vokalizace a mnoho slov lze číst různě. Moţná variabilita čtení je zvýšena skutečností, ţe  

totéţ slovo lze často zapsat dvěma způsoby – jako scriptio plena nebo scriptio defectiva.
304

 

Při scriptio defectiva je pak větší variabilita způsobů, jak daný výraz přečíst a tudíţ jaký mu 

přiznat význam. Navíc je text psán bez interpunkce a často není jisté, kde končí jedna věta a 

začíná druhá. Proto se různé překlady téhoţ textu mohou v určitých obtíţných pasáţích i 

poměrně zásadně lišit – záleţí totiţ na posouzení daného překladatele, jak pasáţ pochopí.  

Zřejmě nejzávaţnějí problém představuje skutečnost, ţe zkoumaný text, který vznikl někdy 

v talmudické době (ale jádro je moţná ještě starší), byl mnohokráte opisován a pozměňován a 

to nejen obsahově, ale i jazykově. Opravy však byly provedeny nedůsledně a nekonzistentně a 

tak máme nyní před sebou text, který obsahuje směs vrstev a úprav z různých období, přičemţ 

tyto vrstvy je někdy velmi těţké od sebe oddělit. Důvody interpolací byly různé. Někdy šlo o 

opravu zastaralého gramatického nebo lexikálního tvaru na tvar modernější a tudíţ 

srozumitelnější, jindy o přepis nářečního tvaru na tvar obecnější. Vyloučit nelze ani drobné 

obsahové změny lépe vyhovující dobovému chápání jiţ staršího textu. O tom, ţe je text 

„slepen“ z menších částí jsem jiţ podrobně psala v úvodu.  

Jako příklad můţeme uvést pouţívání zájmen třetí osoby místo osoby první nebo druhé. 

V talmudické době bylo běţné, ţe o sobě či o druhém mluvil člověk ve třetí osobě. Takových 

případů najdeme např. v talmudu mnoho. Jedním z úváděných důvodů bylo, aby na sebe či na 

druhého člověk nepřivolal neštěstí tím, ţe o něčem nepříjemném bude mluvit v souvislosti se 

svou osobou, nebo ţe ve spojení  se svou osobou zmíní např. jméno zlého ducha. Na mnoha 

místech textu Ma´ase merkava se bez jakékoli logiky střídají zájmena první a třetí nebo druhé 

a třetí osoby, přičemţ v jednotlivých rukopisech v tomto směru najdeme odlišnosti. Je velmi 

pravděpodobné, ţe opisovači, časově vzdálení od doby, ve které text vznikl, toto pouţívání 

třetí osoby jiţ vnímali jako nepřirozené, nesprávné a nelogické, a „opravovali“ ho. Nebyli při 

                                                 
303

 Řádek 272-275. 
304

 Při tzv. defektním psaní (scriptio defectiva) nejsou pouţita písmena, která se nečtou, ale pomáhají při 

vokalizaci slova (tzv. matres lectionis, v hebrejštině ,  a  ), zatímco při  plném psaní (scriptio plena) se tato 

písmena uvádějí.    
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tom ovšem důslední a neopravili tak všechna místa. Navíc různí opisovači prováděli opravy 

na odlišných místech.  

V textu však byla jistě provedena i řada dalších oprav a úprav, které nejsou na první pohled 

tak patrné a jejichţ odhalení by vyţadovalo důkladné jazykové porovnání jednotlivých verzí 

(včetně kratších verzí neuvedených v Schäferově Synopse. Pro účely této práce se musíme 

spokojit s konstatováním, ţe mezi jednotlivými verzemi najdeme četné rozdíly. 

Další obtíţ představují tzv. nesmyslná slova, o kterých jsem stručně pojednala v kap. 4.2.  

Podařilo se mi roztřídit na první pohled nesrozumitelné shluky písmen do několika kategorií, 

které nám umoţňují porozumět jejich smyslu a funkci v textu. Další zkoumání by si zaslouţila 

otázka, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými variacemi tetragramu a zda má kaţdá variace svou 

přesnou funkci v textu, nebo zda je volba v některých případech nahodilá. U kombinací 

varianty tetragramu s atributem se zdá, ţe volba atributu se přímo vztahuje k dané pasáţi, do 

které je zasazena, tj. pokud pasáţ zdůrazňuje konkrétní Boţí aspekt, je zvolen odpovídající 

atribut i pro dané Boţí jméno. Není však zřejmé, na jakém základě je zvolena varianta 

tetragramu, se kterou se tento atribut kombinuje. Více pozornosti by si zaslouţilo i 

„kódování“ tetragramu. Bylo by zajímavé zjistit, za jakým účelem k němu docházelo, kdyţ se 

v tomtéţ textu vyskytuje rovněţ tetragram nezakódovaný, nebo zda části se zakódovaným 

tetragramem představovaly původně samostatnou textovou jednotku. Bylo by samozřejmě 

vhodné věnovat více pozornosti i ostatním nesmyslným slovům, která se mi zatím nepodařilo 

rozluštit. Pasáţ pojednávající o nesmyslných slovech beru proto jako základní metodologické 

východisko k další práci.  

V textu najdeme velké mnoţství biblických konkordancí. Najdeme rovněţ paralely 

s talmudem, především s traktátem Chagiga, kde se nachází řada míst pojednávajících o 

tajných učeních (ma´ase merkava a ma´ase berešit). Dále zde jsou paralely se synagogální 

liturgií, někde velmi nápadné. Významná je především keduša Svatý, svatý, svatý, která se 

často opakuje. Na většinu konkordancí a paralel jsem se snaţila upozornit v poznámkovém 

aparátu k překladu a v analýze textu. 

V menší míře zde najdeme i paralely s další dobovou literaturou. Tomuto tématu se tato 

práce přímo nevěnovala, ale přesto jsem na některé upozornila. Nejnápadnější byla paralela se 

Sefer jecirou v pouţití variací a permutací tetragramu. Rovněţ toto je zajímavé téma, které by 

bylo vhodné podrobně rozpracovat.  

     Tuto práci povaţuji za drobný přínos k bádání o textu Ma´se merkava. Vzhledem 

k formátu diplomové práce nebylo moţno se danými tématy zabývat příliš podrobně a v řadě 

případů jen nastiňuji problematiku, která by si zaslouţila samostatného prozkoumání.  

    Cílem práce, který se mi snad podařilo splnit, byla podrobná analýza části textu Ma´ase 

merkava, a to té části, která se zabývá mystickým výstupem. Výše jsem vyslovila názor, ţe 

jednotlivé části, z nichţ je text sestaven, byly původně záznamy skutečných mystických vizí 

známých rabínů, které byly později sestaveny do určitého, jen částečně soudrţného celku. 

Vznikl tím text, který můţe fungovat částečně jako instruktáţní příručka pro mystický výstup, 

případně jako sbírka hymnů. Obě tyto funkce však povaţuji za sekundární a vlastní teprve 

celku sestavenému z původně samostatných částí.  

Zároveň jsem přesvědčena, ţe celek sestavený z větších částí nebyl určen komukoli, ale měl 

víceméně esoterní charakter, jak to ostatně naznačují i zprávy v talmudu.
305

 Viděli jsme, ţe 

text předpokládá, ţe čtenář má jiţ značné znalosti, protoţe mnohé věci jsou pouze naznačeny 

a nikoli vysvětleny. Vypravěč většinou předkládá svoje vize, aniţ by konkrétněji objasnil 

některé nejasné pojmy, a uvádí řadu hymnů, které jsou potřebné při mystickém výstupu, ale 

opět nesdělí konkrétně, jak je pouţít. Je jasné, ţe posluchačem či čtenářem měl být 

zasvěcenec. Pokud bychom chtěli získat více podrobností o technikách mystického výstupu a 
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 Např. Babylónský talmud, Chagiga 13a.   
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sestavit si ucelenější představu, museli bychom sesbírat jednotlivé informace v mnoha 

různých textech, především hejchalotických a talmudických. Přesto je text, tak jak je nám 

k dispozici, fascinujícím vhledem do světa starých mystiků, kteří si říkali jordej merkava. 
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