
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

na téma 

VÝZNAM LURIÁNSKÉ KABALY V TRADICI VÝCHODOEVROPSKÉHO CHASIDISMU  

A JEHO LEGENDÁCH 

Jiří Červený 

 

Jiří Červený předložil velmi zdařilý příspěvek k výše uvedenému tématu, ze kterého 

jednoznačně vyplývá, že jeho zpracování věnoval náležité úsilí. 

V uvedené práci prokázal, že rozumí základním pojmům a koncepcím židovské mystiky, 

především luriánské a chasidské provenience, a dokáže popsat jejich proměny 

z diachronního hlediska. V návaznosti na badatelský konsenzus, založený G. Scholemem, 

dokázal dobře popsat význam luriánské teosofie v chasidismu, spočívající především v jejím 

soteriologickém aspektu vyjádřeném v představě kosmické nápravy – „tikun“, ve které 

člověk – a v chasidském pojetí pak především „cadik“ - zaujímá svou neopomenutelnou roli.  

V úvodu své práce se Jiří Červený se snaží o uchopení obrazu božství v chasidismu, ve kterém 

převládají imanentní rysy, a to do takové míry, že chasidismus byl nezřídka spojován 

s panteismem. Jak ale Jiří Červený právem poukazuje, židovská mystika osciluje mezi póly 

boží imanence a transcendence. V této souvislosti bych navrhoval použití pojmu „pan-en- 

teismus“ (z řeckého „pan“ – vše – „en“ – v – „theos“ – Bůh) . Jestliže v panteismu božství je 

totožné s celkem univerza, pak v pan-en-teistickém pak božství prochází duchovní i 

materiální přírodou, avšak ji zároveň přesahuje. Jestliže v panteismu je božství totožné 

s celkem univerza, v pan-en-teismu se celek univerza nachází v božství. Toto odpovídá již 

v midraši vyjádřenému názoru, že „B-h je místem světa“. 

 Jiří Červený použil značnou část literatury, která je k uvedenému tématu známá a dostupná. 

Tu navíc doplňuje tituly přístupnými v elektronické podobě na internetu. Domnívám se, že 

mohl vytěžit další informace z monografie M. Idela, Hasidism – Between Extasy and Magic, 

která se nachází z knihovně ÚŽS. To se týká, mimo jiné, psychologizace sefirotické ontologie 
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v chasidismu, což je aspekt, který ji spojuje, byť patrně ne zcela přímo, s tradicí extatické 

kabaly středověku, a o němž Jiří Černý mohl více pohovořit. 

I po formální stránce se autorovi nedají vytnout nějaké zásadní chyby. Místy se objevují 

menší nedostatky. Např. na straně 7 cituje z Tikunej Zohar, aniž by byl v poznámkovém 

aparátu dostatečně vyznačen pramen citace.  

Navrhuji známku „výborně“ (1), čímž práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

V Jílovém u Prahy,  31.8. 2011.                     Mgr. David Biernot, ThD. 
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