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Helena Bönischová: Mystický výstup v textu Ma´ase merkava 

 

Diplomová práce 

 

Posudek vedoucího práce 

 

Tématem předložené práce je jeden z tzv. hejchalotických textů židovské mystické tradice, 

cílem je zařazení tohoto textu do historického kontextu, přehled současného stavu bádání 

v této oblasti a vlastní překlad a výklad první části samotného textu. V úvodní části autorka 

podává nástin typů židovské mystiky, zařazuje celek hejchalotické literatury do tohoto 

kontextu a stručně popisuje specifické rysy těchto textů (jednotlivé náměty, použití jazyka, 

problematika vzniku a autorství, možné funkce, nejasnosti ohledně zařazování těch kterých 

textů do daného korpusu). V této souvislosti razí autorka názor, že „má jádro textů 

nepochybně původ v konkrétním mystickém prožitku“; s tím je samozřejmě možné 

polemizovat, ale vzhledem k zásadním nejasnostem okolo těchto textů je to názor obhajitelný 

(autorka ovšem není jediná, kdo tuto pozici zastává). Druhá část práce je velmi technická; jde 

o přehled různých rukopisných verzí, edic a překladů těchto textů do západních jazyků 

(angličtina, němčina), mezi nimiž má zásadní význam synoptické vydání a překlad P. 

Schäfera. Důležité jsou také stručné analýzy výkladů, které doprovázejí některé překlady (N. 

Janowitz, D. Swartz), a uvedení některých studií, které se danou problematikou zabývají. 

 Třetí část práce přináší autorčin vlastní překlad první části textu Ma´ase merkava 

s hojným poznámkovým aparátem, bez něhož by byl text pro běžného čtenáře stěží 

srozumitelný. Vzhledem k charakteru a obtížnosti textu je třeba považovat tento překlad za 

zdařilý a jako dobré východisko pro další bádání, nicméně s textem se musí dále pracovat (i 

s ohledem na variantní čtení v jiných vydáních či rukopisech). To je však u starověkých textů 

naprosto běžné (jen si vezměme, kolik existuje překladů Bible a stále vznikají nové). Na 

překlad navazuje čtvrtá, výkladová část, kterou lze v této práci považovat za stěžejní; v ní 

autorka ukázala svou erudici a původní vhled do problematiky. Vedle stručné charakteristiky 

textu jako celku autorka analyzuje jednotlivá témata, jak jí vykrystalizovala při překladu a 

studiu textu: předpoklady a cíl popisovaného mystického výstupu, jednotlivé fáze cesty 

(paláce – hejchalot, hierarchie nebí, Boží trůn), „angelologie“, popis Božích vlastností a 

výskyty a funkce různých Božích jmen. V této souvislosti je důležitá zmínka o tzv. 

nesmyslných slovech v hejchalotických textech, která jsou nejen překladovým, ale zejména 

výkladovým problémem. Autorka se nespokojuje jen s konstatováním, že zde tento problém 
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je, ale navrhuje možné cesty k jeho řešení; to se týká především shluků písmen, které dávají 

tušit, že jde o různé podoby Božího jména: variace a permutace tetragramu, složeniny 

z tetragramu a atributu, kódování tetragramu. Autorčino tvrzení, že navrhovaná řešení (za 

použití matematických metod) fungují, zní směle, ale teprve další rozpracování této 

problematiky, ke kterému se autorka chystá, ukáže, nakolik budou použitelná. 

 V předložené práci autorka ukázala dobrou znalost jak pramenných textů, tak i 

sekundární literatury. Nebojí se razit vlastní názor na některé problémy, k studovaným 

sekundárním textům si dokáže udržet kritický odstup. Práce působí koherentním dojmem, je 

dobře strukturovaná (až na drobné technické nedostatky, jako je např. výskyt nadpisů na konci 

stránky). Po formální stránce je jinak zpracovaná pečlivě. 

 Bodové hodnocení: 

1. Struktura argumentace: 7 

2. Formální úroveň: 7 

3. Práce s prameny: 8 

4. Vlastní přínos: 7 

5. Obecný přesah práce: 6 

Celkem: 35 bodů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 

 

V Praze dne 8.9.2011 

 

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 

Ústav filosofie a religionistiky FF UK 


