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Autor seznamuje čtenáře s naukou rabiho Jehudy Ašlaga (1886 - 1955); význačného 

kabalisty, jenž proslul především svým komentářem k Sefer Zohar, zvaným Sulam (Žebřík). 
Ve svém díle zřetelně navazoval na Jicchaka Luriu a Mošeho Cordovera; snažil se Ramakovy 
a zvláště Ariho myšlenky předat soudobému člověku; z tohoto důvodu rozvinul velice 
svébytný typ kabaly reflektující lidské vědom! a lidskou osobnost (tyto rysy jsou přítomny již 
ve zcela tradiční židovské mystice; rabi Ašlag je pouze výrazně akcentoval, aniž by se 
zpronevěřil myšlenkovému diskurzu safedských kabalistů). 
Pisatel rozčlenil diplomovou práci do tří oddílů: 
První má čtenáři představit život a dílo Jehudy L. Ašlaga a poukázat na kořeny jeho pojetí 

kabaly (tzn. především učení Jicchaka Lurii ve verzi tradované Chajimem Vitalem). 
Druhý díl přináší vysvětlení ohledně definice kabaly, jejího cíle a kabalistické reflexe vztahu 
Boha, člověka a světa. Jak autor předesílá, tento díl je záměrně formulován velmi tradičním 
způsobejl1 s respektem k rabínským autoritám. 
Třetí a z hlediska vlastního přínosu nejzásadnější oddíl je tvořen výborem textů z knihy 

rabiho Jehudy Ašlaga Pticha le-chochma ha-kabala (Úvod do kabaly) a komentáři k nim 
(jejich autory jsou Ašlagovi pokračovatelé M. Laitman a B. Ašlag). 
Michael Nosek si vytknul nelehký úkol, neboť Ašlagovo pojetí kabaly pracuje s archetypy 
známými z luriánské kabaly; tlumočí je však do jazyka člověka 20. a 21. století (důraz na 
dynamiku a vzájemnou souvztažnost altruismu a egoismu; přetváření lidského vědomí atd.), 
s cílem přivést jej k poznání Boha a faktu, že služba Bohu je skutečným cílem lidského 
života. Tomuto úsilí podřizuje rabi Ašlag a jeho pokračovatelé vše (výrazové prostředky; 
způsob výuky; nezvyklá míra exoterismu) a jejich výklady tudíž působí dojmem, že se 
navzdory výše uvedenému necítí být zcela svázáni s některými prvky mystické tradice 
(respektive s některými tradičními schématy). 
Domnívám se, že navzdory mnohým úskalím se M. Noskovi podařilo v překladu zachovat 
všechny signifikantní rysy Ašlagova učení a dokonce i ono zvláštní (a někdy lehce 
zneklidňující) napětí mezi spirituálním světem staré kabaly a zcela současnými způsoby jejího 
předávání (včetně grafického ztvárnění). 
Práce působí svěže a konzistentně (je však škoda, že se pisatel neodvážil ke komentářům 
s větším odstupem; tento postoj je však pochopitelný vzhledem k jeho snaze zůstat maximálně 
věrný Ašlagově linii myšlení); je jasně patrné, že pisatel je do hloubky obeznámen 
s kabalistickým chápáním světa, je s ním do značné míry spjat a je schopen své znalosti 
komunikovat. 
Poznámkový aparát je veden správně; text práce je doplněn řadou vysvětlivek a obrázků. 
Předkládaná práce splňuje všechny požadavky kladené na práci magisterskou. 
Vzhledem ke skutečnosti, že přináší zdařilé překlady originálních (značně obtížných) 
hebrejských textů, pokládám ji za nadprůměrnou. 
Navrhované hodnocení: I - 2. 
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