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PŘEDMLU VA

Maharalova kniha Netivot olam vyšla poprvé v roce 5355
od stvoření světa, čili v roce 1595 (Encyklopedia Judaica
uvádí 1596) občanského letopočtu. Ústředním tématem
knihy je Maharalovo vnímání etiky lidského konání,
podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Maharal knihu
rozdělil do třiceti tří stezek, z nichž jsme pro české
vydání vybrali reprezentativní ukázky ze čtyř stezek
(služby, dobrodiní, štědrosti a pravdy) a jednu kompletní stezku – Stezku návratu.
Ve výběru jsme vycházeli z předpokladu, že otevíráme českému čtenáři „stezku“ k hlubšímu porozumění
talmudické etiky a ﬁlozoﬁe judaismu v širším kontextu
myšlenkového světa rabi Löwa. Proto jsme volili stezky,
které jsou svým obsahem čtenářům přístupnější a jejichž
témata jsou obecně srozumitelnější. Přitom jsme nechtěli čtenáře ochudit alespoň o jednu stezku v plném
znění a na doporučení rav Hartmana jsme vybrali Stezku
návratu.
Při pochopení významu skutečného návratu k Bohu
snáze uchopíme další Maharalovy názory a pro pokračování překladů Netivot olam chystáme klíčovou Stezku
Tóry – nejrozsáhlejší, ale také nejobtížnější část knihy.
Při výběru vhodných pasáží k překladu jsme mimo dílo
rav Hartmana (Netiv hatšuva, 1997) s povděkem využili
i knihu dalšího ze současných znalců Maharalových
textů – Avrahama Kriva.
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S ohledem na Maharalův literární styl, který přes veškerou hloubku nezapře jazyk šestnáctého století občanského věku, jsme originální text proložili otázkami (text
uvozený značkou ) a krátkými souhrny klíčových myšlenek (text uvozený značkou >).
Při práci na překladu Stezky návratu nám významně
pomáhaly komentáře a vysvětlivky, kterými nové hebrejské vydání doplnil rav Jehošua David Hartman, čestný
předseda ediční rady Sifrej Maharal. Při překladu jsme
v některých pasážích nadřadili srozumitelnost českého
textu nad doslovným zněním hebrejského originálu,
zejména v pasážích, v nichž Maharal předpokládá znalost širších tematických souvislostí. K obohacení čtenářů
uvádíme v textu i vybraná klíčová slova v hebrejštině,
věříme totiž, že jsou nezbytnou součástí Maharalovy ﬁlozoﬁe a podmínkou k jejímu pochopení.
Nemáme v úmyslu čtenáře zatěžovat zmínkami o překladatelských obtížích. Jen tam, kde je to zcela nezbytné
pro plnohodnotné vnímání souvislostí, uvedeme v textu
vazby mezi slovy, která jsou v hebrejštině příbuzná, pro
která ale máme v češtině vzdálené vzájemně nesouvisející výrazy. Například hebrejská slova cadik, cedek
a cedaka do češtiny překládáme jako světec (cadik),
spravedlnost (cedek) a štědrost či milodar (cedaka).
Pokud to bylo možné, volili jsme hebrejské varianty
jmen biblických postav. Pro čtenáře, kteří jsou zvyklí na
české názvosloví, uvádíme u známějších jmen při prvním užití hebrejského výrazu český ekvivalent v závorce,
například Ješajahu (Izajáš). Kompletní dvojice hebrejských a českých (ekumenických) variant naleznete
vzadu. Jen u jmen, která jsou nejvíce zažita, přejímáme
český popis – např. kniha Mojžíšova. Pro snadnou ori8

entaci v biblických textech používáme standardní členění textu na kapitoly a věty, občas v komprimované
podobě – např. (1M 1:1–10) = První kniha Mojžíšova,
1. kapitola, věty 1 až 10.
V knize užívané zkratky knih Tanachu:
M – kniha Mojžíšova (1–5) [Tora]
Šm – kniha Samuelova (1, 2) [Šmuelova]
Ž – Žalmy [Tehilim]
Př – Přísloví [Mišlej]
Ješ – Izajáš [Ješajahu]
překladatel, redakce
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A optejte se na stezky dávných časů – která je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a naleznete klid pro své duše. (Jirmejahu 6:16)

NETIVOT OLAM
(Z MAHARALOVY PŘEDMLUVY)
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Na cestě štědrosti leží život, na cestě touto stezkou není smrti.
(Přísloví 12:28)
Král Šlomo (Šalomoun), autor knihy Přísloví (Mišlej),
tvrdí, že je-li člověk štědrý a dává milodary (cedaka),
získává si tím život i pro sebe, protože podstatou milodaru je poskytnutí živobytí chudému – tedy život,
a odpovídající odměnou za tento dar může být opět
jen život. A dále král Šlomo pokračuje: „Na cestě touto
stezkou není smrti,“ protože pokud člověk kráčí stezkou štědrosti a neodchýlí se od ní ani vpravo ani vlevo,
nepropadne smrti.
Proč hovoří král Šlomo jednou o životě a jednou
o nesmrtelnosti? Copak se v podstatě nejedná o totéž?
Důvodem zdánlivého zdvojení textu je nenápadné obohacení čtenáře o další poznání – zatímco poskytnutí živobytí zajišťuje život, nevychýlení se z přímého směru
zajišťuje nesmrtelnost, protože smrt není ničím jiným
než dosažením krajnosti, opuštěním „stezky života“.
Je na místě si všimnout, že v případě milodarů hovoří
kniha Přísloví o široké cestě (orach), protože i štědrý
člověk občas dá a jindy nedá chudému milodar, což ještě
neznamená zřeknutí se správné cesty. K opuštění cesty
štědrosti by došlo jen při absolutním odmítání pomoci
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za všech okolností. Na rozdíl od široké cesty stačí při
chůzi po úzké stezce (netiv) i drobný úkrok, aby ji člověk úplně opustil. Jakmile se byť i jen nepatrně odkloní
od přímé cesty, byť i jen na chvíli se poddá svému tělesnému pudu (jecer), propadne smrti. Proto se na jiném
místě (Př 8:20) dočítáme, že „půjdu po cestě štědrosti,
po stezce práva,“ protože v případě soudu stačí malý odklon od zákona a už nelze hovořit o spravedlnosti.
> Stačí malý úkrok stranou a ocitneme se mimo úzkou
stezku, propadneme smrti.
Je ještě jeden důvod, proč se milodary pojí s širokou
cestou, totiž skutečnost, že štědře se chová mnoho lidí,
jak ještě bude vysvětleno ve Stezce štědrosti, zatímco
o spravedlnosti to nelze tvrdit, protože zde je potřeba
dobrat se úplné pravdy, k čemuž se lidé nemají, jak ještě
bude vysvětleno ve Stezce pravdy. Nenechat se nikdy
svést nízkými pudy, to dokáží jen výjimeční jedinci, čemuž odpovídá úzká stezka, na níž není smrti.
Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá
slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu,
aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se
mi správné tato slova sesbírat a uspořádat, nic více není
mým úmyslem. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo
hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem
tuto knihu Stezkami světa (netivot olam), na nichž
není smrti. A rozdělil jsem knihu do třiceti dvou stezek, z nichž se každá dotýká určitého tématu, a vše jsem
uvedl Stezkou Tóry, protože bez Tóry není morálky.
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Maharal: Netivot olam

Seznam třiceti dvou (hebrejským akronymem lev, česky srdce)
stezek světa a stezka Tóry (hvězdičkou jsou označeny stezky,
které naleznete v této knize):
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Netiv hatora — Stezka Tóry
Netiv haavoda — Stezka služby (*)
Netiv gmilut chasadim — Stezka dobrodiní (*)
Netiv hacedaka — Stezka štědrosti (*)
Netiv hadin — Stezka práva
Netiv haemet — Stezka pravdy (*)
Netiv haemuna — Stezka víry
Netiv hašalom — Stezka míru
Netiv haanava — Stezka pokory
Netiv jirat hašem — Stezka bohabojnosti
Netiv ahavat hašem — Stezka lásky k Bohu
Netiv ahavat rea — Stezka lásky k bližnímu
Netiv halašon — Stezka řeči
Netiv haštika — Stezka mlčení
Netiv hacniut — Stezka cudnosti
Netiv haprišut — Stezka oddělenosti
Netiv koach hajecer — Stezka síly lidského pudu
Netiv hacedek — Stezka spravedlnosti
Netiv hatšuva — Stezka návratu (*)
Netiv hajesurin — Stezka utrpení
Netiv hazrizut — Stezka hbitosti
Netiv hatochacha — Stezka kárání
Netiv habuša — Stezka studu
Netiv hatmimut — Stezka prostoty
Netiv lev tov — Stezka dobrosrdečnosti
Netiv ajin tov — Stezka dobromyslnosti
13

.
.
.
.
.
.
.

14

Netiv halejcanut — Stezka lehkovážnosti
Netiv haošer — Stezka bohatství
Netiv habitachon — Stezka důvěry
Netiv hakaas — Stezka vzteku
Netiv hanedivut — Stezka dobrovolnosti
Netiv šem tov — Stezka dobrého jména
Netiv derech erec — Stezka pozemského konání

STEZKA NÁVRATU
(NETIV HATŠUVA)

Jak jsme již uvedli v předmluvě, tuto část (stezku) nabízíme
čtenářům celou, v nekrácené podobě. Klíčovým výrazem
Stezky návratu je hebrejské slovo tšuva, které se do češtiny
obvykle překládá jako pokání. S ohledem na hebrejský význam
slova jsme v této knize zvolili výraz „návrat k Bohu“. Na druhou stranu se nám obrat „navrátilec k Bohu“ zdál příliš krkolomný, proto toho, kdo se odhodlal vrátit k Bohu (hebrejsky
baal tšuva), označujeme v textu běžně jako kajícníka.

Kapitola první: O návratu k Bohu

קל
ָ  ֵ ִ ָח ְכמת ַח ָ רָה ָ ְרחבת
 Má každý člověk možnost se napravit? Má tuto možnost neustále? Pokud ne, tak kolikrát ji má? Musí za každou chybou
následovat trest? Je možné odčinit to, co se již stalo?
citát. Je psáno (Př 1:20–25): „Moudrost křičí na ulici,
na náměstích zdvihá svůj hlas. Vyvolává na nárožích,
hovoří v městských branách: ,Dokdy budete, pošetilci,
milovat pošetilosti, dokdy budou lehkomyslní bažit po
lehkomyslnostech a hlupáci nenávidět poznání? Vraťte
se, když vás kárám. Přeliji na vás svého ducha, seznámím vás se svými slovy. Volala jsem, a vy jste odmítali,
ruce jsem vztahovala, a nikdo nenaslouchal, nedbali jste
mých rad, nedali jste na mé kárání.‘“
vysvětlení. Moudrost křičí na ulici, na náměstích
zdvihá svůj hlas. Vyvolává na nároží, hovoří v městských
branách.
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Král Šlomo, autor knihy Přísloví (Mišlej), říká, že
Tóra, která je onou moudrostí, křičí a zdvihá svůj hlas.
Slova Tóry platí pro všechny lidi bez rozdílu, proto Tóra
křičí na ulici, která je veřejným prostorem a po níž mohou všichni kráčet. Rozhodně není pravda, že by Tóra
oslovovala jen moudré. Stejně tak není pravda, že by se
Tóra obracela jen na určité vybrané osoby, proto svůj
hlas zdvihá na náměstích, která bývají městskými centry,
trhovým prostorem, shromaždištěm. Vyvolává tam, kde
bývá zvykem oslovovat davy – na nárožích, hovoří tam,
kudy musí každý člověk procházet, v městských branách. Není člověka, který by byl Tórou opomenut.
A o čem Tóra k lidem hovoří? Co vyvolává? Aby se
každý zamyslel nad svým chováním. „Copak se nebojíte, že opustíte svět nenapravení? Je třeba zpytovat své
svědomí, omluvit se za své skutky. Je třeba se napravit,
navrátit se zpět – k Bohu.“
> Nikdo není Tórou opomenut, proto Tóra lidi v knize Přísloví oslovuje na ulicích, na náměstích, na nárožích a v branách.
Dokdy budete, pošetilci, milovat pošetilosti, dokdy
budou lehkomyslní bažit po lehkomyslnostech a hlupáci nenávidět poznání?
Král Šlomo hovoří o třech skupinách lidí – pošetilcích, lehkomyslnících a hlupácích, protože jsou tací,
kteří hřeší pro požitek ze smilstva a jiných pokušení.
Tito lidé následují své tělesné chtíče a nedbají rozumu,
proto jsou nazýváni pošetilci (petajim, primitivy). Jak
uvádí midraš Tanchuma: „Žena nezcizoloží, dokud
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do ní nevstoupí duch hlouposti.“ Rozum má tendenci
vzdalovat se tělesným požitkům.
Druhou skupinou jsou lehkomyslníci (lecim), kteří
ubíjejí své dny v marnostech, kteří se zaobírají bezvýznamnými věcmi (lehkomyslnostmi). Třetí skupinou
jsou lidé, kteří jsou zlí (raim) ve své podstatě, kteří nehřeší z jasného důvodu, ale jen proto, aby uškodili. To
jsou „hlupáci, kteří nesnášejí poznání,“ protože poznání
vede ke konání dobra.
Na jiném místě Maharal vysvětluje, že existují tři
typy lidí, které odpovídají třem synům prvního člověka
Adama: Kainovi, Hevelovi (Ábelovi) a Šetovi. Jedni páchají zlo pod vlivem svého tělesného pudu ( jako Kain),
jiní se věnují marnostem (hevel znamená v hebrejštině
marnost), které nejsou ani dobré, ani špatné, a třetí typ
lidí koná dobré skutky.
Vraťte se, když vás kárám. Přeliji na vás svého ducha,
seznámím vás se svými slovy. „Vraťte se, když vás kárám,“ říká Tóra. „I když jste zhřešili, máte možnost se
napravit.“ Když se hříšníci vracejí k Bohu, je jejich návrat přijat, i pokud hřešili naprosto úmyslně, s plným
vědomím. Člověk je tělesná bytost (baal guf), a proto
se jako všechny fyzické věci může měnit. Pokud měl ale
člověk možnost napravit se, a přesto tak z vlastního rozhodnutí neučinil, dokazuje tím, že jeho hřích pramení
z rozumového rozhodnutí (micad hasechel). O takovém případu je psáno (Př 1:24–28): „Protože jsem
volala, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo
nenaslouchal, nedbali jste mých rad, nedali jste na mé
kárání, tak i já se budu smát, až budete v bídě, budu se
vysmívat, až na vás padne strach, až na vás padne strach
jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice,
18

P R AŽSKÝ MAH ARAL
ŽIVO T A DÍLO

Rabi Jehuda Liva ben Becalel, 1512/20/25–1609, v Čechách a na Moravě častěji nazýván jako rabi Löw, je celému židovskému světu znám pod akronymem Maharal
mi Prag (MaHaRaL – Morejnu HaRav Liva – „Náš učitel rabi Löw“). Ačkoliv je mezi laickou veřejností znám
prakticky jen z legend o Golemovi, učenci více oceňují
jeho významné knihy, zásadní dílo židovské náboženské ﬁlozoﬁe.
Maharal se narodil kolem roku 1512 (uvádějí se
i roky 1520 a 1525) pravděpodobně v Poznani. Studoval
v Polsku a na pražské ješivě, odkud se vrátil do rodné
Poznaně. V letech 1553–1573 působil v Mikulově jako
moravský zemský rabín. Poté odešel do Prahy, kde založil vlastní ješivu. Po několikaletém intermezzu na Moravě a v Polsku se do Prahy deﬁnitivně vrátil v roce 1597
jako vrchní pražský rabín, kterým byl až do své smrti
v roce 1609. Maharal je pohřben na Starém židovském
hřbitově v Praze na Josefově.
Závěr Maharalova života spadá do období rudolfínské Prahy. V roce 1592 došlo údajně ke schůzce s císařem
Rudolfem II., během níž spolu rabín a císař hovořili
(snad o kabale, jejíž mystika císaře fascinovala) jako
přítel s přítelem, abychom parafrázovali historika, astronoma a matematika Davida Ganse. Nevíme jistě, zda
Maharalovy názory ovlivnily Tychona de Brahe a Jana
Keplera, ale je to pravděpodobné. Nikdy se už asi nedo121

zvíme, jak to bylo s vytvořením Golema. S jistotou však
můžeme tvrdit, že Maharalovo dílo přetrvalo dodnes
a je stále studováno. Z Maharalova díla čerpaly a čerpají
prakticky veškeré hlavní směry judaismu od chasidů po
sionisty. Mezi nejznámější Maharalovy žáky patří Šlomo
Efraim Lunčic, Jom Tov Lipman Heller a David Gans.
Maharal byl významný pedagog, ale tolik diskutovaný
vliv na mladšího současníka Jana Amose Komenského
není hodnověrně prokázán.
Maharal nám odkázal rozsáhlé, byť nedokončené
dílo, v němž se snoubí logika a mystika, pohled tradičního talmudisty a originálního ﬁlozofa. Protože své spisy
začal Maharal psát až ve velmi vysokém věku sedmdesáti
let, vyhnul se všem projevům mladické zbrklosti a zanechal nám vskutku zralé, systematické dílo. Rabi Kook
nazval Maharala kabalistou v hávu ﬁlozoﬁe.
Tři nejvýznamnější Maharalovy knihy jsou nazvány
podle kabalistických sﬁrot:
 Gvurot hašem, Boží síla – o východu z Egypta
 Tiferet Jisrael, Krása Izraele – o darování Tóry a Desatera
 Necach Jisrael, Věčnost Izraele – o exilu a zničení
Chrámu
Další Maharalovy knihy:
 Ner micva, Světlo příkazu – o svátku Chanuka
 Or chadaš, Nové světlo – o svátku Purim
 Gur arje, Lvíče – k Rašiho komentáři Tóry
 Netivot olam, Stezky světa – o etice judaismu
 Chidušej agadot, Novinky agadot – k vybraným pasážím Talmudu
 Derech chajim, Cesta života – k Pirkej avot
 Beer hagola, Studna exilu – o rabínském judaismu
122

S LO V NÍK PO J MŮ

Akiva 
Rabi Akiva
Agada (též hagada) nehalachické vyprávění, obsažené
v Talmudu a midraši. Agadické spisy – biblické příběhy, legendy, komentáře, životopisy, etika – nemají
právní charakter.
Baal tšuva se do češtiny obvykle překládá jako kajícník. Tšuva (pokání) je v judaismu jedno z centrálních
témat nápravy člověka a jeho návratu k Bohu. Podle
Rambamova (Maimonides) názoru má mít tšuva tři
části – formální uznání (vyznání) chyby, lítost včetně
snahy napravit způsobené škody a pevné rozhodnutí
do budoucnosti již nehřešit. Tématu pokání se věnovalo velké množství židovských učenců, mezi jinými
i pražský Maharal.
Bible 
Tanach
Brit mila 
Obřízka
Gemara 
Talmud
Gematria je z řečtiny odvozené slovo pro metodu výkladu Tóry, při které se využívá číselných hodnot jednotlivých písmen hebrejské ale}ety. První písmeno
alef má číselnou hodnotu jedna. Druhé bet dvě a tak
dále do písmene jud, které představuje desítku. Další
písmena od kaf do cadik představují jednotlivé desítky, kuf je sto a poslední písmeno – tav – čtyři sta.
Práce s gematriemi není jednoduchá, jak by se mohlo
zdát. Existuje velké množství dalších pravidel pro je123

jich aplikace. Gematrie se hojně využívají i v kabale
(židovské mystice).
Halacha je soubor židovského náboženského práva.
Slovo samotné je odvozené od kořene hlk – kráčet.
Halacha je tedy jakousi cestou životem.
Halacha se opírá o dva základní zdroje – psanou Tóru
a Ústní tradici, která je předávána učenci z generace na
generaci a která sahá až k Mošemu. (halacha moše
misinaj – Halacha podle Mošeho ze Sinaje.) Prvním
pokusem zapsat systematicky halachu je Mišna. První
pokusy o kodiﬁkaci halachy ale pocházejí až ze středověku. K prvním patří dílo Halachot gedolot autora
Šimona Karaji z 9. století.
Zcela výjimečné bylo Rambamovo komplexní dílo
Mišne Tora. Dalšími významnými učenci byli aškenázští Rabejnu Ašer (Roš) a jeho syn Jákov, který sepsal
knihu Arbaa turim. Na jejím a Rambamově základě
pak v polovině 16. století sepsal Josef Karo svůj Šulchan aruch, který je dodnes základním halachickým
zákoníkem.
Chasidismus je původně lidové hnutí, které se formovalo ve druhé polovině 18. století ve východním Polsku. Jeho zakladatelem byl Jisrael ben Eliezer, zvaný
Baal Šem Tov. Po jeho smrti (1760) se hnutí začalo
šířit po celé východní Evropě a také do Izraele. Od
konce 18. století se hnutí začalo štěpit na jednotlivé
„chasidské dvory“, v jejichž čele dědičně stáli potomci původních vůdců hnutí (tzv. cadikim).
Chrám (hebrejsky mikdaš) byl do roku 70 o. l. centrálním místem judaismu, místem pravidelných obětí
a modliteb, ale také místem, kde sídlil nejvyšší rabínský soud Sanhedrin. Chrám svou funkcí nahradil
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Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky
lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu.
Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné,
že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla
lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné
tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je,
aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu
s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize.
A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam),
na nichž není smrti.“ — Pro toto české vydání jsme vybrali
reprezentativní ukázky ze čtyř „stezek“ a jednu kompletní
„stezku“ – Stezku návratu.

