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Autorka si zvolila poměrně náročné téma; snaží se čtenáři přiblížit soubor spisů, jenž je znám 

jako Ma’ase merkava. Postupuje systematicky a fundovaně; s hlubokou znalostí dané 

problematiky. 

Prokázala schopnost vytěžit maximum z literárních pramenů i sekundární literatury. 

Poznámkový aparát je veden správně. 

 

Nejdříve seznamuje čtenáře s počátky židovské mystiky (ma’ase merkava a ma’ase berešit); 

poté stručně nastiňuje zásadní otázky v souvislosti s tzv. hejchalotickou literaturou, která jest 

s mystickým proudem ma’ase merkava úzce spjata (tzn. problém ohledně datace; autorství; 

účelu, a tudíž interpretace). Mapuje současný stav bádání, přičemž se zaměřuje právě na texty 

souboru spisů Ma’ase merkava a poměrně výstižně ukazuje různé interpretační přístupy (s 

jejich pozitivy i případnými negativy).  

Z vědeckého hlediska nejpřínosnější je třetí a čtvrtý oddíl diplomové práce, v nichž autorka 

prezentuje vlastní překlad části spisu Ma’ase merkava a jeho analýzu. 

Osvědčuje vynikající znalosti jazykové (hebrejština; aramejština); v části věnované rozboru 

textu postupuje stejně erudovaně, přičemž je si vědoma, že jakýkoliv redukcionalismus, 

vytržení z kontextu a prvoplánový výklad obnáší nebezpečí neporozumění. 

 

Jediné vážnější úskalí dle mého soudu tak představují některé výrazy a výrazové prostředky, 

jež zbytečně hyzdí vynikající dojem z celého počinu. Tato výtka se však v žádném případě 

nevztahuje na překládané texty, ale na texty úvodní. Výraz “slepenec“ (s. 5) nemá nic 

společného s vědeckým slohem. Stejně jako některé nepříliš sofistikované myšlenkové 

zkratky. Konkrétně mám na mysli především větu: O hejchalotických textech nevíme s 

jistotou téměř nic. Nevíme přesně, KDY vznikly, KDE byly napsány, JAK a PROČ byly 

napsány (zda jde o autentické záznamy mystických cest či nikoliv), KDO je jejich autorem. 

Jako poněkud nepřesné vnímám i tvrzení, že Bůh je ztělesněn Tórou (s. 10); namísto 

správného vyjádření “Tóra je hmotným aspektem Boží Vůle“. 

 

Diplomová práce Heleny Bönischové si nicméně uchovává nadprůměrnou úroveň; není 

pouhou kompilaci, pisatelka přichází s vlastním kvalitním překladem, jakož i citlivou a 

kredibilní interpretací a na základě zevrubného bádání dochází k výsledkům, jež jsou 

z vědeckého hlediska velmi solidní. Přes výše uvedené nedostatky tudíž vnímám práci 

Mystický výstup v textu Ma’ase merkava jako velice přínosnou. 
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