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Mgr. Dubinoyá se již ve své diplomové práci zaměřila na starozákonni
texty ve světle tradičn1.ch rabinských komentářO.. Analyzovala v n1. interpretace a metody exegeze vybraných starozákonnich pasáži magického charakteru v komentář1 §elomo J1cchaka. V předkládané disertačni práci podstatně rozš1.řila svdj badatelský obzor; předmětem jejiho zkoumáni je ženský prvek ve Starém zákoně a v biblických a pob1blických komentář1.ch.
Práce má však navic i dalš1. významný hodnotic1. a povýtee kritioký aspekt.
Velkou pozornost věnuje přistup~ židovských a křestanských badatelek
praoujícich na poli feministické teologie a biblistiky. Jej1ch názory
a postoje vycházej1. z premisy, že Starý zákon jako celek odráž1. patr1archálni společenskou strukturu a že biblické texty byly nejen napsány,
ale i interpretovány v duohu patriarchálnich hodnot, tedy zpdsobem pro
ženy často jednostranně zaujatým, nespravedlivým a někdy i ponižuj1.c1.m.
Obsáhlá práce Mgr. Dubinové má promyšlenou osnovu tvořenou třemi
částmi. Prvni část je věnována metodologii. Jelikož se autorka zabývala
způsobem rabínských výkladů v diplomové prác1, soustřec1uje se zde na východiska, metodu a přistupy feministické biblické kritiky. podává nástin
jejihistorie, hovoři o jejích křestanských a židovských aktivistkách
a charakterizuje jejich různé výkladové strategie, od loajalistických
přistupd až k přístuptID liberacionalistickým. Konstatuje, že feministická kritika odm1.tá na základě výsled~ historické a literárn1 analýzy
bož1. původ biblických textů, že texty vznikaly v určité sociáln1., politické a náboženské situaoi a byly psány v zájmu ideologie patriarcháln1.hp monoteismu. V této souvislosti upozorňuJe také na dichotomii duše
a těla v judaismu a křestanstv1.. Z~važné informace přináš1. také srovnáni
přistupů dvou židovských feministek usiluj1.c1.oh o změny uvnitř judaismu představitelky ortodoxn1.ho směru Blu Greenberg/ové/, požadujio1. zm~nu
diskriminačn1.ch pasáž1. halachy, a představitelky reformn1.ho směru Judith
Plaskow/ové/, uSilujici o transformaci "základnich kategori1. judaismu".
O autorčině př1.stupu k těmto problémtm a o zdroji ch, z nichž čerpala
inspiraoi, pojednává posledni oddil této části.
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práce, má název Interpretace biblických pos'tav
a příbehd. Interpretace zahrnuje pobiblickou tradici v celé šíři - apokryfy, pseudepigrafy,. rabínské komentáře /midráše, ta~ud/, kabalu, chasidismus, mýtické motivy. feministické interpretace. předmětem zkoumání
je dlouhá řada ženských postav ze všech tří částí starého zákona - z Tóry, ProrokO. a Spis'd. Autorka nejprve vě'nuje velkou pozornost oddílu I.M.
1,25-28, který byl chápán jako z.p ráva o stvoření první Adamovy ženy Lili t
V oddílu o Adamovi a Evě vysoko oceňuje význam mýt~ a mytologických interpretací /s. 61; srov. také s. 25/. Autorčin úhel pohledu staví tyto
tradiční výklady a tyto postavy do nového světla. V knize přísloví se
interpretační pozornost soustřeuuje na enigmatickou postavu Moudrosti.,
Proti tradičním rabínským výklad~ uvádí autorka názory feministických
komentátorek, které pokládají Mo.udrost za. skrytou Bohyni kanaánsko-izraelského náboženství, za ztělesnění rovnocenného ženského Božství.
podobně v oddílu věnovanému Proro~m se autorka zaměřuje mj. na pasáže z .Jeremiáše týkající se uctiván1. "královny nebes" a odsuzované
v textu samém i v tradičníc.h komentářích jako pohanský kult astrálnich
těles. Oůvolává se na názory mnoha současných biblistů, podle nichž byla
"královna nebes" nepřerušeně uctívána v Izraeli a v .Judsku nejmln~ do
doby babylónského exilu jako archetyp ženství.
Radikální kritické postoje feministických komentátorek uvádi při
interpretaci 16. kapitoly Ezeohiele a několika kapitol z ozeáše, které
komentátorky označují za pornografické a požadují, aby nebyly v synagoze
veřejně předči tány jako slovo Boží.
V III. části nazvané Ženské Božství v Bibli a dnes vychází Mgr. Dubinová z kontextu starověkého Předního východu, v jehož panteonech byly
vedle mužskýoh boh'd zastoupeny i ženské bohyně. Sleduje a dokládá mnoha
starozákonními místy, že Ašera byla zřej~ě uctívána v Izraeli jako božská partnerka Boha JHWH nejméně do doby babylónského exilu, že její uctívání bylo legitimni součástí uctívání Boha JHWH a že teprve deuteronomistické prosazeni monoteismu její kult vyloučilo.
Tuto třetí část uzavírá kapitola o vývoji konoeptu §echíny v judais- .
mu, zvláště v židovské mystic.e.
Zvláštní ooenění zaslouží autorčina práoe s poznámkovým aparátem.
Otenář v něm nalezne nejen odkazy na bohatou pramennou 1 sekundární
li teraturu a nepominutelné dpplňky k výkladu, ale i autorčiny názory,
postoje a hodnocení.
Jako případný námět k rozpravě choi uvést formulaci na straně 269:
"stále vice důkaz'O. podporuje te.zi, že starověké kulty a mýty byly plnohodnotným kulturním a duchovním paradigmatem, svojí hloubkou, moudrosti

- 3 -

/Mgr. T. Dubinová./

a životni praktičnosti /přinejmenšim/ srovnatelným s judaismem a křes
tanstTim." Neni toto hodnoceni poněkud nadsazené? ·
ZÁVĚR

Mgr. Terezie Dubinová předkládá mimořádně vyzrálou, podnětnou a při
nosnou práci, svědči ci o velké badatelské erudici a pili. Práce má jasnou, promyšlenou konoepoi, autorka zastává pevná, vyhran~ná stanoviska
a neváhá vyslovovat nebo přijimat názory, které mohou být v tradičnich
židovských a křesťanských kruzich vnimány jako pohoršlivé, ne-li heretické. Dospivá k záv~ru, "že k tradičnimu náboženstvi lze přistupovat
s úctou a pochopenim, a zároveň po něm požadovat změ" nu a přizpdsoben1 se
no~ým pOdminkám".
Práce splňuje všechny požadavky kladené na doktor-skou . disertačni
práci. Doporučuji proto komisi, aby ji přijala jako podklad k uděleni
vědecko-akadem1oké hodnosti "philosophiae dootor" !Ph.n./.
V Praze 17. dubna 2007
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