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Vize rabi Chiji v zrcadle kabalistických komentářů 

Práce Ivana Kohouta je zabývá jedním z nejznámějších pasáží knihy Zohar, jmenovitě 
příběhem o výstupu rabiho Chiji do nebeské akademie, a jeho interpretací v některých 
pozdějších kabalistických komentářích. Autorova volba soustředit se na jediný text z širokého 
korpusu textů Knihy Zohar se prokázala jako vynikající. Ivan Kohout tak získal možnost 
pohlédnout na vybraný text z různých úhlů, přičemž spojil moderní hermeneutické přístupy 
s tradičněj šími, který nachází svůj výraz v uvedených komentářích k dané pasáži. Autor nás 
tak nej4říve zasvěcuje do problematiky žánru zoharického příběhu jako takového, analyzuje 
kontext vybrané pasáže a pokouší se o vlastní interpretaci její původní intence. V této části 
práce využívá znalostí některých témat židovské mystiky, jakými jsou výstup do nebeské 
akademie, Šchiny, kosmického zla v podobě Sitra Achara, nápravy světa - "tikun ha-olam" a 
dalších. Znalost těchto základních kabalistických motivů a symboliky opírá jak o vlastní četbu 
zoharických a dalších textů, tl)k o poznatky významných badatelů o kabale: Mošeho ldela, 
Ješaji Tišbiho či Eliota Wolfsona. Podle jeho názoru je příběh o rabi Chijovi jakýmsi 
"hermeneutickým klíčem" k celé knize Zohar, jehož cílem je vést čtenáře k sebeuvědomění 
jako pokračovatele úkolu, který zde zanechal rabi Šimon bar Jochaj, jmenovitě udržování 
existence světa skrze studium knihy Zohar. Následující část práce se zabývá vybranými 
komentáři ze 16. století, jmenovitě rabiho Mošeho Cordovera, rabiho Šimona ben Laviho, a 
také ozvěnami pojednávaného příběhu v chasidismu. Každá z uvedených interpretací je 
přeložena do češtiny a následně komentována. Závěrem se Ivan Kohout pokouší o srovnání 
příběhu o výstupu rabiho Chiji s básní pojednávající o životě a vizích svaté Orie z pera 
španělského křesťanského autora ze 13. století, Gonzalese Bercea. 

Předložená práce není výjimečná jen jazykově náročnými překlady komentářů. Obecná 
znalost židovské mystiky, včetně cele řady zoharických textů, umožnila autorovi určitou 
svobodu ve vytváření vlastních úvah a závěrů, které se zakládají na přijatelném 

argumentačním základě. Diplomové práci nelze tedy nic zásadního vytknout vyjma malých 
chyb v přepisu hebrejštiny. 

Práci Ivana Kohouta hodnotím známkou "výborně" (J) a jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

V Jílovém u Prahy, 14.9.2009 Mgr. David Biernot, Th.D. 
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