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Práce Venuše Černé je zdařilým pokusem vyrovnat se s morálně i dogmaticky problematickými 
oddíly Exodu (Ex 4-14), podle nichž Bůh sám zatvrdil faraonovo srdce, takže tento opakovaně 
odmítá propustit Izraele z otroctví, čímž na sebe a na celý Egypt uvedl tresty.  

I. Shrnutí
V I. části podává nejprve pracovní překlad oddílů (kap. 1.3, s.14-19) , v nichž se vyskytuje motiv 
zatvrzení. Všímá si zde, jak je překládá LXX a další textové verze, v kap 1.4 analyzuje klíčové 
termíny, zejména významové roviny slova srdce (lev), v Bibli i v egyptské kultuře mnohem 
bohatší než v moderní euroamerické kultuře.  Prací tu a tam probleskne autorčina psychologická 
erudice, přímo se ale – žel –  psychologická a teologická antropologie v této části práce nikde do 
rozhovoru nedostanou.  Jádrem této části je rozbor sémantického pole sloves pro zatvrzení, tedy  
q-š-h, ch-z-q  a k-b-d, ale i  dalších sloves použitých pro vazby se se slovem „srdce“. Zvláštní řadu 
analyzovaných sloves představují termíny epistemologické. Výběr těchto slov souvisí s funkcí 
zatvrzení zvýšit exemplární účinek Hospodinova vysvobozujícího zásahu, který chce být slyšen, 
vidět a poznán. Autorka si všímá (kap. 1.4.5, s.50n) inverzní hry slovesných kořenů (ch-z-q 
vztaženo pozitivně k Hospodinově ruce či větru oproti vztažení k faraonovu srdci; k-b-d negativně
ve vztahu k jazyku, srdci nebo třeba krupobití oproti pozitivnímu použití ve vztahu k Hospodinu 
ve smyslu „oslavit“). Gramatická analýza (kap 1.5, s. 53- 61) sleduje vazby, které dotyčná slovesa 
vytvářejí, i kmeny, v nichž se přitom vyskytují. V rámci této gramatické analýzy  (konkrétně toho,
do jaké míry může mít  piel význam kauzativní) nachází apologetickou odpověď na svou ústřední 
otázku: subjektem, původcem zatvrzení faraonova srdce je vlastně faraon sám (s.57n).

II. část práce představuje „exegezi“ kapitol Ex 4,1 – 15,21. Vzhledem k délce voleného oddílu jde 
ovšem spíše o průběžné glosy. Autorka se zastavuje u literární formy vyprávění o exodu, 
kurzoricky zmiňuje hypotézy o původu tohoto příběhu. Prostřednictvím Childsova komentáře k 
Exodu se dostává k teorii pramenů. Zatvrzení v prameni J pomáhá představit faraona jako 
notorického svévolníka (jde tedy spíše o opakované faraónovo „zatvrzení se“), naproti tomu v 
prameni P, podle něhož má v příběhu Hospodin neustále vše pod kontrolou, umožňuje motiv 
zatvrzení déle exponovat Hospodinův triumf a jde o skutečné „kauzativní“ zatvrzení faraóna ze 
strany Hospodina (s. 75). V synchronní analýze (kap. 2.5, s.76 nn) si autorka všímá druhů řeči, v 
nichž se zmínka o zatvrzení objeví (v přímé řeči Hospodinově  v Ex 4,21-23, v Ex 7,1-5 a v Ex 14,4 
a ve vyprávěních o jednotlivých ranách) a toho, že u poslední rány, usmrcení prvorozeného, motiv
zatvrzení faraonova srdce chybí. Pomocí podrobné tabulky (s.89) autorka propojuje Hospodinovy 
předpovědi zatvrzení se zmínkami o tomto zatvrzení a snaží se v jejich výskytech nalézt nějaký 
řád, princip či pravidelnost. hDochází k závěru, že „to, co o sobě může říci Hospodin sám, nemůže o
něm tak snadno říct člověk!“ (s.94)

V závěrečné III. části se věnuje dějinám výkladu tohoto motivu v Ex 4-14 (s.98 nn). Ukazuje široké
spektrum reakcí v patristice, která musela čelit výčitkám gnostikům, že starozákonní hDemiurg 
zatvrzuje lidská srdce. Pro Augustina jsou tato starozákonní místa dokladem dvojího předurčení., 
pro Tomáše Akvinského je zatvrzením obrazným vyjádřením toho, že Bůh na chvíli ustal v tlaku 
na to, aby se věci vyvinuly jeho směrem. Pro Luthera jsou místa vítanou argumentační municí v 
polemice s Erasmem v diskusi o svobodné vůli, pro Leibnitze jsou zmínky o zatvrzení fgurou 
vyjadřující Bohem danou možnost jednat zle, možnost, která je rubem lidské svobody. Namísto 
této možnosti dosazuje zakladatel metodismu John Wesley ďábla. 
Autorka pak obsáhle informuje o některých řešení problému v dílech anglicky píšících 
starozákonních teologů. Autorčin vlastní závěr je překvapivě – ale přiměřeně složitosti tématu a 



nejednoznačnosti biblického nálezu – velmi střízlivý (s.134n). Zatvrzení srdce tak podle ní 
popisuje Boží, příp. lidskou intervenci, která vede – nikoli však nezbytně –  k neposlušnosti. 
Výsledkem je dále konstatování, že mnohde je subjektem zatvrzení srdce spíše sám faraon nežli 
Hospodin. Autorka v tomto zatvrzení odmítá hledat Boží vůli, zatvrzení  považuje spíše za 
„vedlejší účinek“ jeho spásného díla. Zdůrazňuje parenetický účinek motivu zatvrzení, 
vytvářejícího kontrastní folii k výzvám jako „Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce“ (Ž 
95,7-8). 

II. Zhodnocení věcné
Autorka se chopila důležitého tématu. Prošla značným množstvím biblických textů i sekundární 
literatury. Bez problému analyzuje hebrejské gramatické, syntaktické a stylistické jevy 
probíraných textů. Troufá si na tak obtížné úkoly, jakým je makrosyntaktická struktura oddílu Ex 
4 -14.  V I. i II. části práce předkládá mnoho přesných exegetických postřehů. Nepodléhá 
ukvapeným závěrům.  
Samostatnou otázkou je metodologie předložené práce. V exegeticko-teologické práci tohoto typu 
se autorka v navázání na Childsův komentář pokusila o literárně-kritické uchopení problému: 
specifkovala, jak faraonovo zdráhání interpretuje J, jak P a E. Poněkud stranou, naznačen, leč s 
možností dalšího rozvinutí, tak zůstal v práci přístup rétorický, který by se soustředil na to, jak 
motiv zatvrzení v příběhu funguje, čeho se jím dosahuje, co má vzbudit u čtenáře. 
Ačkoliv je zřejmé, že autorka v práci sledovala otázky, které uvádí v úvodu, po sepsání práce by 
bývalo strategičtější, kdyby tyto otázky prošla a uvedla pouze ty, na které tato práce skutečně 
přináší odpověď. Jak plyne již z výtky malé pozornosti rétorické kritice, zatímco se otázky na s. 
11-12 ptají, zda a proč Bůh zatvrzuje, ústí autorčiny analýzy do otázky, jak tato Boží aktivita 
funguje v textu. Rozdíl mezi tím, jaký Bůh je či není, a mezi tím, jakým všelijakým způsobem o 
něm Bible mluví, zůstal v práci nerefektován. Nutnou daní za omezení se na anglickou jazykovou 
oblast je skutečnost, že chybí i jen zmnínka o práci Edgara Kellenbergera, který se tématu obsáhle 
věnoval (v knize Die Verstockung Pharaos  exegetische und auslegungsgeschichtliche 
Untersuchungen zu Exodus 1-15, Stutgart 2006). Poněkud komicky v textu diplomové práce působí
citace Luthera ve slovenštině, což ale souvisí se velikou šíří záběru III. části práce. Namísto ní se 
autorka mohla soustředit na rétorickou analýzu pasáže Ex 4-14 anebo důkladněji uvést svůj nález 
do vztahu s psychologií.

III. Zhodnocení formální
Práce je psaná střízlivým a kultivovaným jazykem a dodržuje všechny náležitosti kvalifkačních 
prací. Na důležitých místech autorčiny argumentace (zejm. ale v kapitole 1.3) by usnadnilo její 
sledování, kdyby autorka průběžně uváděla, o kterém z hebrejských kořenů jde (prakticky se 
věnuje pouze třem -- ch-z-q, k-b-d a q-š-h –  a místy se velmi zajímavě věnuje jejich významovým 
rozdílům). 

IV. Závěr
Navzdory uvedeným dílčím výhradám jde o zdařilou práci. V diskuzi o hodnocení doporučuji 
vycházet od stupně B – velmi dobře.
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