
Oponentský posudek disertační práce 

 

ThDr. Aleny Hanzové 

KULTICKÁ OČISTA V POLITICKÝCH KONCEPCÍCH 

JUDSKÉHO VAZALSKÉHO STÁTU 

 

 Disertační práce byla předložena v roce 2010 na Husitské teologické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Školitelem doktorandky byl Doc. PhDr. Petr CHARVÁT, DrSc. 

Práce obsahuje 272 stran textu. Autorka předřazuje obsah a seznam zkratek, za textem 

připojuje abstrakt v angličtině, bibliografii (obsahující 88 titulů odborné literatury, psané 

převážně anglicky a německy), jmenný a věcný rejstřík a seznam biblických odkazů. 

V úvodu autorka charakterizuje svou práci jako mezioborovou. Vychází totiž 

z historické analýzy vymezeného období biblického Izraele a interpretuje příslušné 

starozákonní texty. 

První kapitola je reflexí dosavadního bádání. Přibližuje přístupy nejznámějších 

badatelů (M. Noth, A. Alt, F. W. Albright, G. E. Mendelhall) k archeologii a dějinám Izraele. 

Seznamuje s takzvaným revizionistickým přístupem k dějinám Izraele a uvádí chronologii  

starověkého Izraele. Vystihuje badatelské přístupy (zejména M. Weinfeld) ke knihám 

Královským, v nichž nacházíme zřetelné stopy deuteronomistického zpracování. 

Druhá kapitola se zaměřuje na izraelské náboženství v kontextu 8. a 7. století př. Kr. 

na území Izraele a Judska. Autorka dopodrobna zkoumá významově velmi bohatý jev 

náboženských kultů. Důkladně se věnuje kultu Ašery, významu posvátných návrší 

a posvátných sloupů. Charakterizuje další významné hebrejské lexémy, které se vyskytují 

v textech pojednávajících o modloslužbě. 

Třetí kapitola si všímá charakteristik judských králů ve schématu autorů knih 

Královských. Autorka zachycuje v přehledné tabulce, jak jsou lexémy z předcházející 

kapitoly využity k charakterizování jednotlivých judských panovníků. Deuteronomistické 

schéma judských králů zkoumá zejména u krále Achaza, Chizkijáše, Menašeho, Amóna, 

Jošijáše, Joachaza, Jojakíma, Jojakína a Sidkijáše. 

Čtvrtá kapitola probírá nejvýznamnější kultické reformy v politických koncepcích 

judského vazalského státu. Sleduje různé projevy základní koncepce vazalské smlouvy mezi 

Asýrií a Judskem. Všímá si, jak jsou jednotliví judští králové zapojeni do smluvních vztahů 

s Asýrií. Pak se autorka věnuje koncepci náboženství v politice. Dokládá na příkladu krále 

Achaza, že náboženství mohlo stát ve službách politiky. Jiní králové se pokoušeli uplatňovat 
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koncepci politické nezávislosti. Mezi nimi vyniká Chizkijáš. Dialog a polemiku dvou delegací 

(vyslané asyrským králem a judského vazala) v 2 Kr 18,17-–6 uvádí autorka přehledně ve 

dvou sloupcích. Významnou roli v podobných sporech hrála obvykle rivalita kultů. Vazal 

mohl sáhnout i k dočasným kultickým opatřením, mohl se však ve vhodné chvíli vrátit 

k tradičním kultům. Dalšími královskými postavami, na které je zaměřena pozornost, jsou 

Menaše a Amón. Král Jošijáš vypracoval koncepci nacionalismu a národní identity, která 

měla dalekosáhlé souvislosti a důsledky. 

V páté kapitole formuluje autorka svou thesi. Konstatuje, že „Judsko i přes své 

nezpochybnitelné vazalské vazby a povinnosti si uchovalo svůj svébytný kultický 

a náboženský charakter“. Připouští, že „reformy judských králů měly politický 

a nacionalistický motiv“, zdůrazňuje však, že „jejich důsledky pro další vývoj izraelského 

náboženství byly teologické, náboženskokultické“. Právem tvrdí, že „z unifikačních snah 

a kultických čistek se zrodil monoteismus, který je v zásadě základem tří současných 

monoteistických náboženství“ (s. 259). Autorka polemizuje se skepsí revizionistů. Na základě 

svých studií je oprávněna vyvodit na rovině obecnějšího přístupu k biblickým textům: „… 

přes ideologické-teologické zaměření těchto textů nelze jim upřít historickou spolehlivost a 

věrohodnost“ (s. 262). 

Závěr je stručným přehledem výsledků autorčiny badatelské práce. 

Disertace A. Hanzové vyniká důkladností, s níž autorka sleduje nejnovější (především 

anglicky psanou) literaturu k svému tématu (důkazem je celkem 946 odkazů pod čarou, které 

převážně odkazují na tuto literaturu). Autorka se nejen skvěle vyzná v biblické hebrejštině, ale 

dokáže také s odborníky konzultovat texty psané v jiném starověkém jazyce (o tom svědčí 

poznámka v záhlaví práce: „Děkuji svým kolegům PhDr. Lukáši Pechovi, Ph.D. a Mgr. 

Kateřině Šaškové, Th.D.za odborné konzultace nad akkadskými texty a nad terminologií 

akkadštiny“). 

Kriticky je třeba vidět některé nedostatečně diferencující autorčiny formulace 

o takzvaném Deuteronomistovi nebo Chronistovi. Současné bádání o těchto redakčních 

vrstvách starozákonních textů pokročilo k detailnější diferenciaci. 

Jazyková a grafická úprava práce svědčí o autorčině pečlivosti. V této oblasti lze 

vytknout jen několik maličkostí, které mohou uniknout pozornosti (překlepy a jiné chyby). 

Tyto nedostatky by bylo třeba odstranit před publikováním disertace. 

Celkově hodnotím práci jako vynikající příklad mezioborového (historie, exegeze) 

bádání.  Doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. 
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