Posudek na bakalářskou práci Gabriely Junasové
Téma: Pokusy o ekumenické přístupy k Marii
Bakalářská práce Gabriely Junasové představuje a srovnává tři různé pokusy o ekumenickou
mariologii, jak ji představují Maxe Thurian z Taizé, Ivone Gebara a Maria Clara Bingemer,
stoupenkyně teologie osvobození, a francouzská Le Groupe des Dombes. Podle nich je práce
rozdělena do tří částí. Má 48 stran, 129 patových poznámek a 19 položek v bibliografii.
Po stručném úvodu, kde autorka nastíní cíl a postup práce a představí hlavní prameny, z nichž
bude vycházet, následují jednotlivé, přehledně členěné kapitoly. Gabriela vždy představí autory,
jimiž se bude zabývat, jejich kontext a jejich přínos k ekumenickému hnutí. Pak se soustředí na
vybrané dílo, které detailněji rozebírá, soustředí se na jeho vlastní témata a metody práce. V první
kapitole je to Thurianova kniha Marie, matka Pána, ve druhé Marie, Matka Boží a Matka
chudých od Gebary a Bingemer, ve třetí pak Marie v Božím plánu a ve společenství svatých od
ekumenické skupiny Des Dombes. Kromě úvodních částí se práce se soustředí spíše na primární
než sekundární prameny, Gabrielin vlastní komentář se zde omezuje na minimum.
Nejzajímavější část práce tvoří závěr, kde Gabriela přináší vlastní kritické hodnocení pramenů,
s nimiž pracovala. Ukazuje, že Thurianova mariologie skrze Písmo a tradici reformátorů znovu
odkrývá vztah k Marii, ale postrádá diskusi o ekumenicky kontroverzních moderních
mariánských dogmatech, že mariologie v rámci teologie osvobození není explicitně ekumenicky
stavěna – ale odkrývá nově problémy, do kterých také Marie vstupovala a které se týkají všech
konfesí – vztah k chudým a utlačovaným, že mariologie skupiny Des Dombes je naopak
koncipována jako snaha vzájemně porozumět jednotlivým tradicím, a znovu objevit Marii jako
symbol, který nerozděluje, ale sjednocuje církve. Bylo by zajímavé, kdyby tato hodnotící a
srovnávací část byla delší a detailněji pracovala s texty, které autorka v předchozích kapitolách
představila.
Pro obhajobu doporučuji následující otázky:
Proč se Max Thurian vyhýbal protestantské kritice katolických pozic, zatímco katolickou kritiku
protestantských pozic přijímal – najdeme již tady náznaky jeho pozdější konverze? Reflektoval
tuto pozici později?
Je třeba v našem prostředí mariologii z pohledu teologie osvobození upravit – aby se dotýkala
témat, která procházejí všemi konfesemi u nás? Je třeba očistit řeč o chudých a utlačovaných od
dědictví komunistické propagandy? Jak?
Je dílo skupiny Des Dombes zajímavé i pro lidi, kteří se nezabývají profesionálně
ekumenismem? Pokud ano, v čem? Podařilo se skupině Des Dombes překonat rozdělující
pohledy na Marii – v čem ano a v čem ne?

Jedná o dobrou práci, kterou doporučuji k obhajobě s hodnocením v rozmezí stupňů velmi dobře
(B) a dobře (C).
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