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Autorka si pro svou práci zvolila velmi zajímavé téma a komplexní téma a přistupuje k jeho 
zpracování velice poctivě. 
Seznamuje čtenáře s počátky židovské mystiky; díly, která hrála zásadní roli v procesu jejího 

formování a rozvoje; jakož i se životem některých významných kabalistů (věnuje se 
především Avrahamu Abulafiovi; Moše Cordoverovi; Jicchaku Luriovi a Jehudovi Livovy 
ben Becalel; zmiňuje i židovské mystiky starší a méně známé). Snaží se postihnout fenomény, 
jež z kabaly vyrůstaly a vyrůstají, byt' mnohdy modifikují její poselství (novověký 
chasidismus), zcela je přeznačují (sabatianismus) nebo je od základu mění (křesťanská 
kabala). 
Pisatelka se věnuje především universalistickým tendencím židovského mysticismu a vníma 

je jako klíč k hlubšímu a zodpovědnějšímu životu člověka (bez ohledu na to, zda je Židem či 
nikoliv) i lidstva jako celku. 
Práce je pojata jako kompilace (autorka pracuje s Biblí; výbory z knihy Zohar; pracemi G. 

Scholema; Mošeho Idela; V. Sadka a dalších odborníků na danou problematiku); poznámkový 
aparát je veden pečlivě. 
Vzhledem k volbě tématu zde existuje poměrně značná diskrepance mezi prostorem 
věnovaným židovské mystice ts. 8 - 45) a mystice křesťanské [respektive křesťanské kabale 
(s. 46 - 51)]. 
Hlavním úskalím práce je však jakási myšlenková roztěkanost a nesourodost textu Gehož 

jazyková úroveň též dosti kolísá); čemuž se autorka úspěšně vyhýbá především v pasážích, 
které hojně čerpají z publikací V. Sadka a A. Kaplana. 
Přes vyřčené výtky se jí však v konečném výsledku daří vystihnout hlavní proudy v rámci 

židovské mystiky a rozdíl mezi židovskou a křesťanskou kabalou. 
Práce E. Helebrantové splňuje požadavky kladené na práci bakalářskou (byla jsem svědkem 

postupného zrodu jejího textu a oceňuji pokroky, jichž byla pisatelka díky své píli schopna 
dosáhnout); hodnotím ji tudíž jako dobrou. 
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