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Práce, kterou Mgr. Dana Veselská předkládá, je v nejlepším smyslu slova 
interdisciplinární. Svatební rituál je průnikem tradice náboženské, právní, etnické, sociální i 
regionální lidové. Je to i v dnešní společnosti přechodový rituál zásadního významu. 

Autorka, která se profesionálně zabývá židovskou kulturou (na českém území), se opírá 
o tři základní pramenné zdroje: imponující bibliografii, soubor ikonografických pramenů 
historických i zcela současných a autentické předměty muzejní povahy, archiválie v majetku 
Židovského muzea a sbírkové fondy. Židovskou svatbu představuje v historickém průřezu 
prakticky od středověku do současnosti. Cílem není analýza konkrétního obřadu, případně 
korelace dvou rituálů oddělených prostorově nebo časově. Není to případová studie. 
Metodologicky je práce pojata podobným způsobem jako dnes už klasická monografie Jean
Clauda Bologne Svatby - Dějiny svatebních obřadů na Západě (1995). 

Jde o postižení základní linie obřadu, který se formuje a transformuje v napětí mezi 
pevně písemně fixovanou osnovou spočívající na hlubokých tradicionálních kořenech, kde 
splývá náboženství s právem, a "narušujícími" vlivy historickými a kulturními. Zde jde na 
jedné straně o tlak judikatury majoritní společnosti, na druhé o spontánní přejímání jejích 
trendů a za třetí sem vstupují "interní" diference mezi aškenázskými a sefardskými židy, opět 
historicky a kulturně podmíněné. Domnívám se, že tato složitá situace byla vystižena a 
analyzována na vysoké odborné úrovni. 

Oceňuji, že autorka věnuje zvláštní pozornost klíčové postavě rituálu - nevěstě. Té, 
která v dramatu (neboť svatba má výraznou divadelní dimenzi) hraje hlavní roli a přitom 
zůstává pasivní. Je o ní rozhodováno, je s ní manipulováno a její vlastní aktivity jsou omezeny 
na minimum. Sdílím spolu s autorkou pozitivní zážitek z obsahu i formy rituálních promluv, 
které se odvíjejí ze starozákonních textů a staví ženu po bok manželovi jako partnerku. Toto 
partnerství v historické (i současné?) perspektivě nemohlo být rovnocenné, dominantní a 
submisivní role v náboženském i běžném životě byly předem jasně vymezeny a posilovány 
jak tradicí, tak vlivy majority, která vyznávala podobný koncept postavení ženy. 
Pochopitelně, že autorka si tuto skutečnost uvědomuje a sama ji dokládá řadou příkladů. 
Přesto, mám-li být osobní a subjektivní, se mi zdá, že mám větší pochopení pro židovské 
(ultraliberální) feministky (s. 32) než ona, ale to není myšleno jako výtka, spíš jako námět pro 
diskusi. 

Velmi dobře jsou zpracovány pasáže týkající se oděvu snoubenců. Toto je složka 
obřadu, která je, zdá se, relativně nejvíce proměnlivá, přesto však neobyčejně symbolická jak 
po stránce formální, tak i barevné. Čím blíž k současnosti, tím více tu vyvstává příznačný 
rozdíl mezi pohlavími. Zatímco muž je mnohem více vázán rituálními předpisy, jsou 
nevěstinské šaty limitovány jen vágně stanovenými požadavky na "cudnost". Jsou to celkem 
volné módní kreace podle vkusu a možností nositelky. Ani obřadní zahalování hlavy 
v průběhu obřadu nemá přesně stanovenou formu. Tato skutečnost je neobyčejně zajímavá a 
je dobře, že je na ni upozorněno. I toto je vlastně záležitost genderu. Totéž je možno 
konstatovat o svatební hostině, kde má jídlo vysoce ritualizovanou symbolickou funkci. 

Pochopitelně že tento text, jako každá zajímavá práce, vyvolává řadu asociací a otázek. 
Mohou se týkat jak pramenné základny, tak akcentu na některé složky problému a potlačení 



aspektů jiných (sociální situace snoubenců je zmiňována, případné regionální posuny např. 
mezi Čechami a Moravou se dají vytušit). Ostatně i tento posudek vyzvedá jen některé 
momenty aj iné ponechává stranou. 

Domnívám se, že pojetí Mgr. Dany Veselské je zdařilé, tvůrčí, a může sloužit jako 
zajímavý srovnávací materiál nejen pro judaistiku, ale také pro kulturní historii, kulturologii a 
etnologii. 

Nemohu nezmínit ještě jedno pozitivum. Text je napsán vytříbeným kultivovaným 
jazykem, je neobyčejně čtivý a živý a umocňuje kvalitu práce. 

Práce plně vyhovuje kritériím pro rigorózum a ráda ji doporučuji jako podklad obhajoby 
pro udělení titulu PhDr. ~ 
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