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Rabbinsk taenkning, 
mystik, psykokabbalisme 
og postmoderne tekstteori 

I det felgende vil jeg diskutere nogle ligheder mellein rabbinsk exegetisk me- 
tode og inoderne tekstteori, der kan få én til overveje oin ikke det, der umid- 
delbart tager sig ud som osiginale skridt i indslivets progression, måske rettere 
er eii art judzisk eruption i vor graeco-kristne kultur. En eruption, der har pro- 
duceret en metafysisk hybsid, vi kan kddepsykokabbtrlisrne. Jeg v ~ l g e r  i den- 
ne forbindelse at inddrage Dei~ida, Basthes og Freud, da deres rabbinske ind- 
flydelse er »slØret« i modsztning til en person som Bloom, der rent ud erklz- 
i-er sin kritiske metode kabbalistisk.' 

Rabbinsk Metafisik 

For rabbineren er Torah det, Gud gav Moses p i  Sinai. Der er en mundtlig To- 
rah og en skriftlig; den skrevne er nedfzldet i de fein Moseb~ger. Torah er 
dog mere end en histosisk beretning eller oprindelsesmyte. Opfattelsen er den, 
at Gud selv studerer Torah ganske som en entreprener studerer en arbe.jdsteg 
ning, inden han bygger et hus. 

»Den Hellige, velsignet vzre at han gjorde det samme [som entrepren@- 
ren]. Han skuede i Torah'en og skabte derpå verden.«" 

Den store Kabbalist Rabbi Mosche ben Nachman (HaRamban, Nachmanides) 
(1 194- 1270) forklarer i sin Torah-kommentar. at idet Gud gav mosebggeme til 
Moses, investel-ede han i dem al visdoin. Denne visdoin er dels eksplicit, men 
mestendels implicit - i ordenes numerologiske vzrdi, deres relation og ikke 
mindst ordenes og bogstavernes fre~ntr~delsesform m.v. En slerlig dekrypto- 

grafering af Torah er derfor essentiel for at el-kende Torah, Guds plan. Denne 
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opfattelse er ikke ny med Nachinariides, inen i overenssteininelse ined tradi- 

t ionen~. 
Den rabbinske inetafysik er ekstremt grafocentrisk. Kabbalah' lsrer, at Det 

FØrste var Ordet i deri forstand, at Gud satte sit navn (YHVH, Jahve) p i  det 
oprindelige intet, og lid af det ord sprang s i  hele det hebraiske alfabet.' Fra 
alfabetet sprang adskillige skabelser, eller skabelseslag, idet deri forste ikke 
kunne rumnie hele den guddoimnelige energi; energien gennembr~d da denne 
skabelse og skabte en ny og s i  fremdeles: den, der besksives i Genesis, er den 
sidste. D e  tidligeste kabbalister talte oin fire universer repraesenteret ved de 
fire bogstaver i YHVH. Rabbi Isaac Luria antydede, at der eksisterede et femte 
univers repmseiiteret ved Yod, og at der i dette eksisterede endnu fire reprae- 
senteret ved hvert bogstav i tetragrammaton (YHVH). 

Af grafemet og fonemet er det altid grafemet. der u d g ~ r  det principielle 
element i rabbinsk herineneutik5. Den rabbinske indfaldsvinkel til visdom vil 
altid vzse grafocentrisk og ikke ontocentrisk eller logoceiitrisk. Vzreii er ud- 
giet  af ordet. ikke oinvendt. Religionens sterste imperativ for rabbineren var, 
og er, derfor interpretr~tio." 

Kvyptogvamnzatologi - rabbinsk hcvmeneutik 

Diskuterer inan en religions hermeneutik, mi inan gore sig det klart, at selv 
oin »herineiieutik« lyder troskyldigt nok, s i  vil exegesens plads i en re l ig i~s  
institution altid vzre,  at den skal bevise to ting: 1) teksten har ret, 2) vores tro 
er bekrzftet af teksten soin den sande. Jo mere kryptiske d e  hermeneutiske 
inetoder bliver, jo ineie kan det tjene til at dzkke den teologiske selvretfaer- 
digg~relse.  Udrn~nter deri hermeneutiske operation sig ikke i et entydigt ud- 
sagn, rilen en polyseinisk relation, s i  sikres selvf~lgelig, at den teologiske dog- 
matiker fSr det sidste ord. Bzrer vi denne funktion in inente, kan vi studere 
den rabbinske hermenelitik uden at forblindes af en naiv begejstring for rab- 
binei-nes iinponerende sans for iritertekstualitet og polysemi. 

Rabbinerne h u  utallige tolkningspriricipper, iiien af disse regnes de tretten 
ii~iddut for de vigtigste. De er fremsat af Rabbi Ishmael omkring ir 100, rnen 
haevdes alligevel? soni al anden Midrash, at vzre givet Moses p i  Sinai. Som 
giidsgivne bliver de hermeneutiske metoder iridiskutable; man har kun valget, 
om man skal bruge den erie eller den anden og p i  hvilken mide. Handelinan 
pointerer,' at den vestlige videnskabs begreber altid er konklusionei: ideer, der 
udgØr det endelige resultat af spekulation eller iagttagelse. For rabbinerne der- 
imod kan intet begreb nogensinde vaere endeligt, da et sprogtegn elIer skrift- 

sted ikke kan afgraenses definitivt, men afhienger af et samspil med andre 
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