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Jádrem práce je velmi podrobná analýza pasáže knihy Zohar (I 4a - 4b), které předchází 
pojednání o různých literárních žánrech v rámci korpusu zoharické literatury. 
Dále autor srovnává různé komentáře k tomuto oddílu Sefer Zohar (primárně se zaměřuje na 
dílo Or jakar Mošeho Cordovera a Ketem paz, jehož pisatelem je Šim'on Lavi). 
Ve svém rozboru zmiňuje i díla, která pocházejí z odlišného náboženského prostředí (mají 
však některé shodné rysy s knihou Zohar, či konkrétně s pasáží I 4a - 4b) a poměrně úspěšně 
vyvrací hypotézy o možném vzájemném působení těchto spisů a Zohar. 
Věnuje se hlavním motivům této pasáže (problematika výstupu do nebeské akademie; exil 
Šechiny; theodycea; náprava universa a odměna spravedlivých); činí tak erudovaně a zároveň 
srozumitelně). 

Ivan Kohout se na výbornou zhostil překladu Vize rabiho Chiji Gedná se o komplikovaný 
text obtěžkaný mnohoznačnými symboly a paralelami; psaný aramejštinou, pravděpodobně 
umělou). Jeho překlad je živý a věrný liteře i duchu originálu. 
V případě komentářů Cordovera a Laviho, dosáhl obdobných výsledků; navíc správně vystihl 

rozdíl); (metodologické a faktické) mezi Or jakar a Ketem paz; obě díla pak zasazuje do 
širšího kontextu rabínské literatury. 
Jako problematické vnímám autorovo lpění na termínu "emanace" v souvislosti 

s vyzařováním Božího světla prostřednictvím sefirot. V novoplatonismu je tento koncept 
spojen s jakýmsi "přetékáním" Boha či božství. Problém Ejn Sofa a Jeho působení je však 
daleko subtilnější, komplexnější a v podstatě dialektický. V originálním textu i v komentářích 
je užito sousloví, jež pisatel překládá jako "tvrdě tluče" (viz např. s. 47; 64 aj.); což evokuje 
překonávání překážek [tedy opon (v textu ostatně zmíněných) mezi nižšími a vyššími sefirot, 
či mezi Ejn Sofem a Šechinou]; nemůže se tedy jednat o proces emanační (ostatně není 
náhoda, že texty Zohar inspirovaly Jicchaka Luriu k rozvinutí nauky o cimcumu, jenž je do 
jisté míry opakem emanace). Jsem si vědoma, že v české odborné literatuře převládá ve 
spojitosti s Božím světlem termín emanace; domnívám se však, že objasnění či uvedení na 
pravou míru (alespoň v podobě poznámky), by zajisté ještě zvýšilo kredibilitu autorova 
snažení. 
V souvislosti s pojmem "tvrdé tlučení" upřednostňuje Ivan Kohout vysvětlení ohledně sil 
soudu; domnívám se, že oba komentátoři měli na mysli i tzv. zivug de-hakaa, byť jej 
explicitně nezmiňují; vyvstávají zde též asociace se Žalmem 117:2. 
Mluví-li autor o vlivu Vidění rabiho Chiji, zmiňuje Bešta a některé další chasidské mistry; 
vliv na sabatiánskou mystiku a ideologii však pomíjí (problematika antinomismu v návaznosti 
na koncepci proměny temnoty ve světlo a hořkosti ve sladkost). 
V rámci vlastního komentáře se pisatel občas odchyluje od vědeckého stylu; domnívám se 

též, že by bylo vhodnější, aby jméno jednoho z předních expertů na židovskou mystiku 
přepisoval do češtiny jako Ješajahu Tišbi (případně Yeshayahu Tishbi) a nikoliv Izajáš Tišbi. 
Uvedené nedostatky jsou však pouze malými vadami na kráse tohoto nadmíru vyspělého a 
kultivovaného projektu. 
Práci považuji za nadprůměrnou a hodnotím ji jako výbornou. 
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