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Anotace 
Předkládaná práce se zabývá biblickým textem Sd 10:6-12:7, který se týká příběhu 
soudce Jiftácha a především jeho osudného slibu a jeho následků. Hypotézou této 
práce je, že zmínky o lidské oběti v biblickém narativu slouží k vymezení se vůči 
reálné přítomnosti této praxe v Israeli. Dalším cílem práce je vytvořit přehled 
interpretací tohoto úseku a analyzovat jejich odlišnosti a podobnosti. Dále práce 
obsahuje překlady a výklady šesti ukázek z rabínské literatury, které se týkají 
Jiftáchova příběhu. Na základě analýzy těchto interpretačních přístupů a zasazení 
příběhu do kontextu Předního Východu dojde k jejich komaparaci. 
 
Annotation 
Presented theis deals with the biblical text in Judg 10:6-12:7 about the story of 
Jephthah and mainly about his fatal vow and its aftermath. Hypothesis is that the 
mentions of human sacrifice in the biblical narratives serve the purpose of 
delimitation against real presence of this praxis in Israel. Second goal is to create the 
summary of this text’s interpretations and to analyze their similarities and 
differences. The thesis also includes translations and commentaries of six examples 
from the rabbinic literature concerning the story of Jephthah. The analysis of these 
interpretation approaches and their inserting into the context of the Near East will 
lead to their comparation. 
 
 
Klíčová slova 
archeologie Předního Východu – Bible – biblická teologie – feministická teologie – 
judaismus  – Kniha Soudců – lidská oběť – literární kritika – Přední Východ – 
rabínská literatura – Starý zákon 
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Úvod 

 

Non prendan li mortali il voto a ciancia: 

siate fedeli, e a ciò far non bieci, 

come Ieptè a la sua prima mancia; 

cui più si convenia dicer ‚Mal feci‘, 

che, servando, far peggio; e così stolto 

ritrovar puoi il gran duca de‘ Greci, 

onde pianse Ifigenia il suo bel volto, 

e fe‘ pianger di sé i folli e i savi 

ch’udir parlar di così fatto colto. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto V, 64-72 

 

V kontextu knihy Soudců není Jiftáchův příběh, nacházející se ve 

verších Sd 10:6 – 12:7, až tak výjimečný. Setkáváme se zde se 

soudcem vyvoleným Hospodinem, který zachraňuje Israel před 

nepřáteli. Co ho ale činí i pro dnešního čtenáře zajímavým, je epizoda 

spojená s Jiftáchovým slibem a jeho následky, v níž nacházíme 

narážku na lidskou oběť. Bibličtí komentátoři, ať již křesťanští či 

židovští, se již dlouhou dobu pokouší tento oddíl rozklíčovat a vyřešit 

kontroverzi, kterou vyvolává. V této práci se budeme též primárně 

věnovat tomuto badatelsky „atraktivnímu“ tématu, ale zároveň si 
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klademe za úkol pojmout Jiftáchův příběh i v širších souvislostech. 

Pokud jde o dosavadní výzkum tohoto biblického vyprávění, jedná se 

převážně o kapitoly v biblických komentářích a odborné články, 

zatímco monografie k tomuto tématu hledáme marně. Zvláště pak 

takovýto text chybí v českém prostředí. Tato práce se tak snaží tuto 

mezeru zaplnit a zároveň se zaměřit i na výzkum interpretací tohoto 

biblického místa, zvláště pak v pramenech rabínské literatury. 

Hypotézou této práce je, že důvodem zmínky o lidské oběti, na 

kterou je v textu Jiftáchova příběhu odkazováno, je snaha o zamezení 

provozování této kultické praktiky na území Israele, tedy že lidská 

oběť byla na tomto území provozována. Lze se domnívat, že text zde 

reaguje na určitou reálnou zkušenost, které se v tomto případě snaží 

zabránit, neboť se neslučuje s nastaveným světonázorem. Tuto 

myšlenku by pak bylo možné aplikovat i na další biblické texty 

zmiňující lidskou oběť. Jedním z cílů této práce je tedy tuto hypotézu 

ověřit a případně opravit. Dalším cílem je zpracování základních 

rabínských textů, které se k příběhu Jiftácha vztahují, tedy jejich 

překlad a výklad a zařazení těchto textů do mozaiky interpretací 

tohoto biblického příběhu. Třetím a posledním cílem, který na druhý 

cíl přímo navazuje, je pak vytvoření přehledu různých interpretací, 

jejich analýza a porovnání. 
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Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se zaměřuje 

na vlastní biblický text a kromě obecného úvodu do knihy Soudců 

obsahuje rozsáhlý komentář k veršům Sd 10:6 – 12:7. Druhá kapitola 

se pak věnuje interpretaci tohoto biblického místa v rabínské literatuře 

a obsahuje překlady několika vybraných textů, která povětšinou 

nebyla doposud v českém jazyce dostupná. Právě pohled těchto 

pramenů je pro výzkum tohoto oddílu velmi zajímavý, neboť se s nimi 

v odborné literatuře příliš nepracuje. Třetí kapitola se pak věnuje 

lidské oběti na Předním Východě a v Israeli a zasazuje tak Jiftáchův 

příběh do historicko-religionistického kontextu. Důraz je pak kladen 

na zmínky o lidské oběti v knihách Tanachu a pokus vysvětlit je jako 

anrativní prostředek. Zvlášť jsou pak rozebrány výklady Jiftáchovy 

oběti. Zde je pozornost věnována mimo jiné i výkladům feministické 

teologie, která do příběhu vkládá některé nové myšlenky. Po těchto 

hlavních kapitolách je zařazena kapitola, která shrnuje vzniklé 

poznatky a zaměřuje se na rozdíly v přístupu k interpretaci biblického 

textu v křesťanské teologii a rabínské literatuře. 

Samostatné komentáře k Jiftáchovu příběhu většinou nenacházíme. 

V tomto směru však mohou posloužit komentáře ke knize Soudců jako 

celku, neboť přestože se badatelé na tento příběh nesoustředí 

primárně, kvůli své propracovanosti a zejména zmínce o lidské oběti 

bývá v těchto souhrných pracích často relativně podrobně 
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zpracováván. Podíváme-li se na historické komentáře, můžeme nalézt 

zmínky o Jiftáchovi a jeho slibu již v homiliích Órigéna (185 – 253), 

který Jiftáchův přístup neshledává jako pozitivní čin. Stejný názor 

nalezneme i v dílech církevních otců, jako např. u sv. Ambrože (cca 

340 – 397), sv. Jeronýma (cca 347 – 420) či sv. Augustina (354 – 

430). V této práci též upozorňujeme na komentář Kralické šestidílky 

(vydáváno 1579 – 1593), který často výstižně komentuje některá 

biblická místa. Dnes již můžeme za „historický“ považovat patrně i 

komentář Jaroslava Sedláčka (1860 - 1925) Kniha Soudcův: Překlad 

z Vulgaty i z původního textu a výklad, který vyšel roku 1910. 

Výhodou tohoto textu je pečlivá práce s hebrejským textem, který zde 

Sedláček představuje lidem znajícím především překlad Vulgáty. 

Z novějších komentářů zde vybíráme řadu Interpreter’s Bible 

(1953), konkrétně tedy její druhý díl. Biblické texty jsou zde 

interpretovány ze dvou hledisek, jednak odborného a jednak 

věroučného. Komentářem, který přichází již po zveřejnění 

deuteronomistické teorie Martinem Nothem, je komentář ke knize 

Soudců od Arthura Candalla, který vyšel v řadě Tyndale Old 

Testament Commentaries roku 1968. Jedná se o relativně stručný, ale 

přehledný komentář k našemu tématu. Nemůžeme též opomenout 

český komentář pořízený překladateli Českého ekumenického 

překladu, který vyšel ve výkladové řadě Nový překlad Písma svatého: 
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Starý zákon s výkladem roku 1969. Pohled feministické teologie nám 

pak zprostředkovává komentář Phyllis Tribleové (1932), který vyšel 

v její knize Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical 

Narratives roku 1984. V tomto případě se výjimečně nejedná o 

komentář k celé knize Soudců, ale o texty zpracovávající tři ženské 

postavy Starého zákona. 

Z nejnovějších komentářů zmiňme námi využívaný text Trenta 

Butlera, který vyšel ve výkladové řadě Word Biblical Commentary 

Series roku 2009. Jedná se o pečlivý přehled dosavadních interpretací 

knihy Soudců. Z polských textů je zde použit komenář Józefa Błażeje 

Łacha z roku 2015, který svůj výklad doplňuje řadou zajímavých 

historických exkursů. 

Jako výchozí text nám zde slouží Biblia Hebraica Stuttgartensia 

za hebrejský originál a Český ekumenický překlad jako primární 

překlad do češtiny. Tento je občas konzultován s textem Bible 

kralické. Zároveň zde používáme latinský překlad Vulgáty a řecký 

překlad Septuaginty. Pro porovnání překladu s moderními jazyky 

jsme vybrali jako zástupce angličtiny Bibli Krále Jakuba (King 

James Version) a jako zástupce němčiny pak překlad Martina 

Luthera. Pro zajímavost a doplnění z dalších jazykových oblastí 

uvádíme polský překlad Kazimierze Romaniuka a rumunský překlad 

biskupa Teoctista. 
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Jedním z velkých podtémat lidské oběti v námi sledované oblasti je 

oběť Molochovi. Tomuto tématu se ve svém díle věnoval mimo jiné 

Otto Eissfeldt (1887 – 1973). Velkou kompilační práci o Molochovi 

pak roku 1985 sepsal George Heider. Ve své disertační práci vydané 

roku 1973 se pak předovýchodní lidské oběti obecně podrobně 

věnoval A. R. W. Green. Člověkem, kterého lze považovat za 

průkopníka v oblasti výzkumu lidské oběti v této oblasti a především 

u Féničanů, je Paul Mosca, jehož práce inspirovala mnohé další 

badatele. 

Klasiky na poli výzkumu staroisraelského náboženství, kteří se též 

alespoň částečně ve svých souborných pracích věnovali lidské oběti, 

jsou například William Robertson Smith (1846 – 1894) či James 

Robertson. Mezi klasické biblisty, kteří se též k tomuto tématu 

vyjadřovali, můžeme počítat například Rolanda de Vaux (1903 – 

1971). Velmi letmo se lidských obětí ve Starém zákoně dotkl i Jan 

Heller (1925 – 2008). 

Pokud jde o texty rabínské literatury, pro tuto práci jsme vybrali 

šest děl, které chronologicky zachycují určitou kontinuitu výkladu 

Jiftáchova příběhu od starověku po středověk. Prvním z nich je 

ukázka z Židovských starožitností Josepha Flavia, která zde 

reprezentuje starší židovskou tradici mimo rabínský judaismus. 

Následuje Targum Jonatan, který již vytváří předěl k rabínským 



10 
 

výkladům. Prvním vyloženě rabínským textem je pak ukázka 

z midraše Be-rešit raba, v němž se objevují témata, která budou 

následně reflektovat i všechny ostatní komentáře. Podobně laděný je i 

ukázka z talmudického traktátu Taanit. Nakonec přicházejí komentáře 

dvou (respektive tří) konkrétních rabínů. Prvním z nich je David 

Kimchi, jehož výklad se výrazně odlišuje od tradičního pojetí, a 

druhým je Moše ben Nachman, který ve svém komentáři ke knize 

Leviticus reaguje na nedochovaný výklad Abrahama ibn Ezry. 

Co se týče struktury jednotlivých textů v našich ukázkách, obsahuje 

každý krátké uvedení textu či autora, v případě potřeby i delší úsek, 

který uvádí konkrétní kontext uvedené pasáže. Následuje vlastní text 

v originále a v českém překladu. Poslední částí je pak vlastní analýza 

a komentář daného textu. S výjimkou Židovských starožitností se 

patrně jedná o první oficiální překlady a komentáře těchto textů do 

českého jazyka. 
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Teoretické a praktické výsledky práce 

 

Porovnáme-li námi probrané materiály srovnáme je s naší původní 

hypotézou, zjistíme, že je vskutku zapotřebí její úpravy. 

Archeologické důkazy pro lidskou oběť jsou totiž na vlastním území 

Israele (v určitém kontrastu k okolním oblastem) nedostatečné či 

těžko prokazatelné. Tím tedy nemůžeme vyvrátit skutečnost, že mohla 

být někdy v této oblasti lidská oběť prováděna, ale ani nemůžeme říci, 

že by se praktikovala v takovém rozsahu, aby ji bylo nutné zvláště 

vyjímat a zakazovat. Z tohoto důvodu jsme navrhli teorii (kapitola 

3.2.6), podle níž lze zmínky o lidské oběti v narativu vnímat spíše na 

symbolické rovině. V takovém případě by tyto texty vypovídaly spíše 

než o reálné hrozbě o vymezení se vůči okolním národům negativním 

způsobem, neboť lidská oběť je v biblických textech (patrno je to 

zvláště na knihách Královských, kapitola 3.2.4) spojována právě 

s modloslužbou cizích národů. Tuto teorii paradoxně narušuje právě 

Jiftáchův příběh, který do ní cele nezapadá. V tomto směru jsme tedy 

nabídli určitý přehled již existujících interpretací oběti Jiftáchovy 

dcery, které by mohly být použitelné. Spolu s tím vyvstala otázka, 

z jakého důvodu, nejde-li o příklad naší teorie, byl text o lidské oběti 

do Jiftáchova příběhu vložen. Zde jsme, vzhledem k současnému 

stavu bádání a zároveň i s ohledem na literární teorii, prozatím nechali 
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tuto otázku otevřenou, navíc se musíme spolu s literární teorií ptát, 

zda se lze vůbec ke konkrétnímu záměru autora dostat. 

Druhým cílem této práce bylo zpracování rabínské literatury 

(kapitola 2) k tématu Jiftáchova slibu a její představení českému 

čtenáři. Byl vyhotoven překlad celkem šesti ukázek týkajících se 

našeho tématu, které pokrývají období od 1. po 13. století a jejichž 

překlad do češtiny (s výjimkou Josepha Flavia) dosud chyběl. Byl tak 

zmapován reprezentativní vzorek textů, ve kterých se projevuje jasná 

kontinuita konkrétních tradic spojených s výkladem tohoto biblického 

místa a které byly později využívány nejen dalšími židovskými učenci 

ale částečně také křesťanskými biblickými komentáři. Každý z těchto 

textů byl navíc podroben analýze a podrobně okomentován. 

Posledním cílem, který jsme si v této práci předsevzali, bylo 

vytvoření přehledu interpretačních přístupů k Jiftáchovu přístupu. 

Tento cíl byl splněn v podkapitole 3.3 (a částečně též v kapitole 1.2), 

v níž byl tento biblický text nahlédnut z pohledu narativu, z pohledu 

dějin redakce a z pohledu feministické teologie. Na základě těchto 

interpretačních hledisek a jejich porovnáním s pohledem rabínské 

literatury ve druhé kapitole, byly vyvozeny závěry prezentované 

v kapitole čtvrté. Komparací křesťanského a židovského pohledu bylo 

zjištěno, že základní východiska obou přístupů jsou sice podobné, ale 

kvůli principálním rozdílům v základech samotných těchto 
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náboženství není možné, aby byl stejný i další postup jejich výkladů a 

jejich závěry, které se pak mohou i velmi výrazně lišit. V našem 

případě tak tomu bylo v případě společného, respektive velmi 

podobného, pohledu na Jiftáchův slib, jehož důsledky vidí 

komentátoři z obou táborů již odlišně a silně je tím ovlivněno i 

závěrečné hodnocení Jiftácha jako postavy, která se mohou už i 

radikálně odlišovat. Tento rozdíl pak neexistuje jen mezi teologií a 

rabínskou literaturou ale i uvnitř nich, jak jsme si ověřili na příkladech 

feministické teologie a přístupu Radaka. 

Kromě těchto primárně vytyčených cílů byly Jiftáchův příběh a 

lidská oběť v Tanachu obecně zasazeny do kontextu náboženství 

Předního Východu a oblasti širšího Středomoří (kapitola 3). Zde jsme 

si mohli povšimnout podobností mezi popisem lidské oběti 

v biblických textech a na Předním Východě, především pak ve 

fénických koloniích. Zároveň jsme popsali i silnou vazbu na obecně 

rozšířené příběhy narativně podobné právě Jiftáchovu slibu. Součástí 

této práce je pak také rozsáhlý biblický komentář Jiftáchova příběhu 

(kapitola 1), tedy veršů Sd 10:6-12:7, ve kterém jsme se pokusili 

podrobně vylíčit narativní strukturu celého příběhu, jeho místo 

v rámci biblického textu, historické konotace a některé interpretace 

nejen Jiftáchova slibu, ale i některých dalších míst v tomto 

pozoruhodném narativu. 
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Závěrem je třeba poznamenat, že i přes všechny tyto výsledky není 

Jiftáchův příběh ani zdaleka „vytěžen.“ Do budoucna zde zbývá, 

pokud jde o oblast interpretace, ještě jedna velká kapitola, které jsme 

se v této práci vzhledem k její koncepci již nevěnovali a tou je 

interpretace Jiftáchova příběhu v uměleckých dílech. Jedná se o 

specifické téma výzkumu zahrnující jak malířská díla, tak díla operní, 

dramatická a beletristická. V tomto směru je možné najít ještě mnoho 

dalších výkladů Jiftáchova příběhu, které by bylo zajisté dobré 

porovnat se zde námi prezentovanými závěry. Jako malá ochutnávka 

tak zatím může sloužit alespoň text, který jsme zvolili jako určité 

motto celé práce, pocházející z Danteho Božské komedie, podle nějž 

měl Jiftách uznat svou vinu říci „Zle jsem konal.“  
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Jiftách a lidská oběť v Tanachu 

Mgr. Adam Baudiš 

Tématem práce je příběh soudce Jiftácha nacházející se v Sd 10:6-

12:7. Práce je rozdělena na tři hlavní části a jednu interpretační 

kapitolu. První část se zabývá příběhem Jiftácha v Bibli a primárně 

z pohledu biblistiky. Druhá kapitola je zaměřena na výzkum rabínské 

literatury k tomuto tématu a třetí kapitola zasazuje celý příběh do 

kontextu Předního Východu a dalších textů Tanachu, které se týkají 

lidské oběti. Závěrečná kapitola se pak věnuje analýze interpretačních 

přístupů k tomuto příběhu a k biblickému komentáři obecně. Výzkum 

výše zmíněných témat prokázal, že počáteční hypotézu o lidské oběti 

v biblickém narativu jako nástroji pro vymezení se vůči provozování 

této praxe na území Israele je třeba opravit. Jako řešení byla navržena 

teorie vnímající lidskou oběť v narativu jako symbolické vyjádření 

negativní vymezení identity Israele vůči okolním národům. Zároveň 

s tím byl vytvořen podrobný komentář k Jiftáchovu příběhu a 

přeloženy a vyloženy k němu se vztahující texty rabínské literatury, 

které doposud nebyly do češtiny přeloženy. 
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Jephthah and Human Sacrifice in Tanakh 

Mgr. Adam Baudiš 

Main theme of this thesis is the story of Jephthah from Judg 10:6-

12:7. Thesis is divided into three main parts and one chapter dealing 

with interpretation. The first part deals with the story of Jephthah in 

the Bible and mainly from the perspective of biblical theology. The 

second chapter is focused on research of the rabbinic literature 

perspective and the third chapter puts the shole story into the contexts 

of Near East and other texts of Tanakh dealing with human sacrifice. 

The final chapter focuses on analysis of the interpretation approaches 

to this story and to the biblical commentary in general. The research 

of these themes proved that the initial hypothesis about human 

sacrifice in biblical narratives as a mean for dealing with the actual 

praxis of human sacrifice in Israel should be fixed. As a solution we 

recommend see human sacrifice in narrative as a symbol of negative 

definition of identity against the other nations. Alongside this was also 

created a meticulous commentary of Jephthah’s story. The texts of 

rabbinic literature dealing with this story that were not translated were 

now translated and commented in this thesis. 

 

 


