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Autor si zvolil poměrně náročné téma; přistoupil k němu velice zodpovědně a dokázal se dosti 
úspěšně vypořádat se všemi jeho úskalími. 
Snaží se čtenářům přiblížit mystické nauky, které utvářejí podklad pro každodenní zbožnost 
novodobého východoevropského chasidismu, přičemž se správně soustředí najmě na 
elementy luriánské kabaly. 
Věnuje se fenoménům, jež odlišují chasidismus od hlavního proudu rabínského judaismu 
(např. důraz na osobnost cadika; ambivalentní vztah ke studiu svatých textů; charismatické 
projevy; značná míra psychologizace náboženské skutečnosti a v neposlední řadě úsilí o 
širokou popularizaci kabalistických doktrín).   
Pisatel práce se dále zabývá se koncepty, které chasidismus převzal ze starších mystických 
proudů a transformoval je v duchu svého zakladatele Jisra’ela ben Eli’ezera (známého pod 
akronymem BeŠT) a jeho pokračovatelů.  
V rovině mystické antropologie tudíž pojednává o kavana (tj. soustředění; zbožná intence, jež 
by měla provázet všechny chasidovy skutky, a tak je posvěcovat); devekut (tzn. snaha o trvalé 
přilnutí k Bohu); meditačních praktikách; modlitbách atd.. 
V rovině kosmogonické a kosmologické rozebírá ideje stvoření z ničeho (v luriánsko-
chasidské verzi především proces cimcum a následné vyzáření Božího světla), ale i představy 
ohledně uspořádání sefirot. Je schopen vysvětlit ideu primordiální katastrofy (tzv. švirat ha-
kelim) i představu její nápravy prostřednictvím procesu univerzální nápravy (tikun). 
Zaměřuje se na fenomén chasidských příběhů jakožto možného prostředku změny vědomí a 
následně i zmíněného tikunu. 
Domnívám se, že autorovi se v zásadě podařilo vystihnout jádro sporu o podstatě chasidismu, 
jejž spolu vedli Martin Buber a Gershom Scholem. 
 
Předkládaná práce je sice především koncipována jako kompilace, Jiří Červený se ovšem 
neobává formulovat myšlenky neotřele, a co více, prezentovat vlastní názory (viz např. strana 
7 – 10; 50 – 54 aj.); vždy tak činí kultivovaně a s vhledem do dané problematiky. 
 
Jazyková úroveň je uspokojivá (byť se v textu občas vyskytují překlepy). Pisatel je velice 
přemýšlivý, dokáže se však (až na drobné výjimky) držet vědeckého stylu vyjadřování (i když 
vzhledem k tématu musel bojovat s nebezpečím přehnaně subjektivního přístupu).   
Poznámkový aparát je veden správně a velmi pečlivě (obsahuje více než 320 poznámek). 
 
Práci považuji za zdařilou, přínosnou a vnitřně koherentní (potenciální pokračování v podobě 
budoucí magisterské práce pak za perspektivní).  
 
Navrhované hodnocení: 1 – 2 (v závislosti na úrovni obhajoby). 
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