
/ 
Ústav židovských studií 
Husitská teologická fakulta 
Univerzita Karlova - Praha 

PhDr. Lena ARA V A-NOVOTNÁ, ThD 

Oponentský posudek na diplomovou (magisterskou) práci 
Michaela NOSKA 

Or Hachochma - Kabala podle učeni rabí Jehudy Ašlaga 

Školitel: ThDr. Markéta HOLUBOVÁ, Th.D. 

Předložená magisterská práce se zabývá moderní interpretací kabaly v díle rabína 20. 

století, Jehudy Leiba Haleviho Ašlaga, který samozřejmě vychází z tradičního kabalistického , 
učení rabi Jicchaka Lurii Aškenazi (ARI). 

Práce je rozdělena do tři základních částí, z nichž první stručně charakterizuje vztah 

mezi mystickým učením rabi Lurii a rabi Ašlaga, druhá přináší klíčové body k chápání 

myšlenkového systému rabi ,Ašlaga a poslední rozsáhlejší část přináší české překlady 

vybraných částí z díla (v hebrejštině) rabi Ašlaga, Pticha le-chochmat ha-kabala, a 

z interpretací tohoto díla (v angličtině) rava Michaela Laitmana. 

Hodnocení po obsahové stránce: 

Práce Michaela Noska je prací původní a originální, neboť zprostředkovává českému 

badateli v judaistické oblasti soudobé vnímání kabaly, která je tradičně nedílnou součástí 

židovských intelektuálních tradic. Autor se v problematice velmi dobře orientuje, definuje 

základní koncepty kabaly včetně jejího vnímání dějin lidstva a reality. Také jeho překlady 

jsou velmi cenné a významně přispívají k doplnění materiálů a poznatků, které již v této 

oblasti v českém prostředí existují, právě proto, že k samotnému studiu kabaly je velmi těžké 

- jak sám autor této práce poznamenává na str. 9 - obstarat si literaturu v tištěné podobě. 

Originální jsou rovněž grafické reprodukce kabalistických zobrazení a jejich výklady. 

Nicméně, z obsahového hlediska bych přivítala hlubší propracování první kapitoly, tj. 

vztahu mezi učením rabi Lurii (ARI) a soudobými kabalistickými výklady Jehudy Ašlaga, 

popřípadě jejich odlišností, antagonismů i dobových kontextů ... a to i přes úvodní poznámku 

autora (str. 8), že prácí píše v duchu "tradičního přístupu ( ... ) s absolutním respektem 



k rabínským autoritám". Podobně se mi jeví, že k studovanému tématu by v magisterské práci 

hodil i kritický odstup a hodnotící akademický přístup k textům i k jejich interpretacím, i když 

beru v úvahu osobní angažovanost autora v kaba1istickém světě. 

Hodnocení po formální stránce: 

Z hledíska grafického provedení práce odpovídá stanoveným požadavkům: obsahuje 

poznámkový aparát, odkazy i seznam použité pramenné i odborné literatury. Nedostatky jsem 

neshledala ani v přepisu hebrejských textů. 

Přes uvedené výtky a nedostatky považuji magisterskou práci pana Michaela 

NOSKA za velmi přínosnou a hodnotím ji jako velmi dobrou. 

V Praze dne 9. září 2009 P 


