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Cílem práce je ozřejmit, v jakém smyslu autor Janova evangelia chápal výrok, který připisuje Ježíšovi  

v soukromé rozmluvě s Nikodémem: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn 

Člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ (J 3:14-15) Tato pasáž naráží na starozákonní 

příběh o ochranném hadovi, kterého Bůh přikázal vyrobit Mojžíšovi, aby pohled na něj vyléčil a 

zachránil Izraelce, uštknuté jedovatými hady (Nu 21:6-9), a většina novodobých vykladačů zde vidí 

především paralelu mezi „vyvýšením“ hada a pozdějším ukřižováním Krista.  Je však možné, že Jan 

psal se záměrem, aby si jeho čtenáři Krista také s tímto biblickým hadem (a protože měla  představa 

hada v náboženstvích starověku opravdu široké a rozmanité konotace, tak možná i s jinými významy 

symboliky hada) typologicky spojili? Někteří  staří autoři (List Barnabášův, Justin, Tertullián) totiž tuto 

paralelu mezi Mojžíšovým  hadem a Ježíšem bez problémů vedli. 

První kapitola krátce nastiňuje problém, názory některých badatelů  a zvolený způsob práce  (s. 5-7). 

Autorka předpokládá mezi  SZ  hadem  a Ježíšem typologickou paralelu (vychází z typologického 

výkladu, jak jej podává E. Auerbach): starozákonní postavy a události byly křesťany čteny jako 

předznamenávající osoby a události novozákonní. Následující  kapitola (s. 8-14) představuje rešerše 

užité literatury; je zpracovaná důkladně, avšak vzhledem k celému rozsahu práce (54 stran) působí 

poněkud rozsáhle; dala by se zhustit např.  vypuštěním zbytečného opakování názvů děl (s. 10) nebo 

citací pro věc nepodstatných chval jiných badatelů na autory knih (s. 11, s. 12). Jako monografii, která 

její práci nejvíce ovlivnila, autorka poctivě přiznává knihu The Good and Evil Serpent od J.H. 

Charleswortha, který ve svém díle podává výklad historie hada v různých kulturách v době Janova 

evangelia i před ní.  

Třetí kapitola (s. 15-31), pojednává o výkladu Janova evangelia a J 3:14 v dílech slušného počtu 

moderních badatelů a theologů (Pokorný, deSilva, Bultmann, Brown, Barrett, Keener, aj.) : nejprve je 

s pomocí jejich výkladu přestaveno celé Janovo evangelium (3.1), pak podrobně probrána jeho třetí 

kapitola jako kontext zkoumané pasáže (3.2) – jde o rozmluvu  s Nikodémem, členem židovské rady a 

„učitelem Izraele“, který přichází tajně v noci k Ježíšovi, přesvědčen jeho zázraky, avšak ničemu 

nerozumějící. Tématem podivného rozhovoru je tajemství (Bultmann), Ježíš mluví o znovuzrození, o  

Synovi člověka, o soudu, a o úloze víry v tom všem. Bultmann za pokračování této Ježíšovy řeči 

považuje pasáž  J 3:31-36 (kterou nazývá tajemstvím svědectví).  Autorka se po tomto podrobně a 

dobře zpracovaném úvodu dostává k výkladu samotné zkoumané pasáže: posuzuje ji  v kontextu 

dalších dvou tvrzení v rámci téhož evangelia, která odkazující na Ježíšovo vyvýšení (J 12:32n; 8,28), i 

podobných zmínek u synoptiků, a probírá i škálu představ, na které slovo „vyvýšení“  mohlo 

odkazovat (ukřižování, vzkříšení, nanebevstoupení). Dále cituje některé raně křesťanské autory (List 

Barnabášův, Justin, Tertullián), kteří veskrze hada považovali za předobraz Krista. Jako výjimku 

v tomto názoru zmiňuje Augustina (kterého cituje až v závěru na s. 51), aby přešla opět k autorům 

současným (Barrett, který tvrdí, že spojení mezi SZ pasáží a Janem je pouze v motivu povýšení, a 

Keener, který připomíná souvislost s hadem z knihy Genesis a odkazuje na užití obrazů hadů ve 

starověké egyptské profylaktické magii). 

Kapitola je přehledná a srozumitelná, z pasáže o raně křesťanských autorech by nicméně  bylo dobré 

učinit samostatnou kapitolu  a zařadit ji nejspíše jako novou kapitolu po kap. 4 (sem by měl přijít také 

pasáž o Augustinově pojetí, které autorka cituje v Závěru). Citace, které nejlépe ukazují, jak (na rozdíl 

od nás) časově nepříliš vzdálení čtenáři pasáž četli, by si také zasloužily řádného komentáře.    



4. kapitola (32-48, s trochu zavádějícím zastřešujícím názvem „Moti v hada v Bibli“), rozebírá nejprve, 

v jakém smyslu mohl být had chápán jako symbol (4.1) – byl to pouze záludný tvor z knihy Genesis, 

nebo mohl být i v judaismu Janovy doby symbolem něčeho dalšího, ne tak negativního? Autorka 

uvádí několik příkladů z umění, antických a symbolických tradic, vesměs převzatých z Charleswortha  

(hadí dvojsmysl, uštknutí jako smrt i svékání kůže jako nový život, zmiňuje Hermův caduceus, roli 

hada v léčení, zobrazení  úrobora, hada jako symbol času,  jako symbol moudrosti …), vše prokládá 

zajímavými přírodovědnými poznatky, ale blíže je nerozvádí.  Další podkapitola (4.2) probírá pasáže o 

hadovi v SZ a v pozdější židovské tradici (Targum Jonathan, Mišna Roš ha-šana), kromě Gen 3 je to 

obzvláště 2Kr 18, kde nacházíme vyprávění o zničení tohoto Mojžíšova hada,  který zde dostal jméno 

Nechuštán, při očistě chrámu od model za krále Chizkijáše. S Charlesworthem zde uvádí zajímavý 

problém – nemohl se Bůh tím, že přikázal Mojžíšovi vytvořit něco jako „modlu“, provinit proti svým 

přikázáním? – a zmiňuje i možné konotace hada jakožto symbolu plodnosti ve starém kenaánském  

náboženství. Podkapitola 4.3 je věnována hadovi v gnostických spisech a mohu ji asi posoudit na 

rozdíl od ostatních částí práce asi nejlépe, protože čerpá z mé knihy.   Kapitolka je zpracována dobře 

a mám radost, že autorka to, co píšu v knize, převzala v tom, co je podstatné, správně (a to myslím 

jako velikou pochvalu, protože gnostické texty jsou velmi rozmanité a psát o gnózi, aniž by člověk 

upadl do generalizací, nebo aby to nebylo zmatené, je těžké).  V gnostických mýtech textů 

připisovaných setovské gnózi měl had z Gen 3 klíčovou úlohu, protože Adamovi a Evě přinášel 

poznání opravdové, které jim  žárlivý nižší bůh – Demiurg zakázal. Ve spise O původu světa se o 

stvoření bytosti, která poučila  Evu, označované jako „učitel“ (a archontem nazvané pejorativně 

„zvíře“) dokonce mluví jako o „prvním člověku“, jehož stvoření Sofií Zóé předcházelo stvoření Adama.   

Zde bych mohla vytknout jenom to, že autorka (i když cituje překlad textu), neuvádí odkaz na 

konkrétní paginaci kodexu, ale jen na stranu překladu.  Tato kapitola by měla být také někde jinde,  

nejlépe v nové kapitole, protože většina nám dochovaných gnostických spisů (až na hypotézy o nauce 

ofitů, avšak to jsou pouze hypotézy) časově následuje až po vzniku Janova evangelia (zde bych trochu 

oponovala myšlence, vyjádřené na s. 49). Pro účel  práce by se také hodilo zpracovat spis Svědectví 

pravdy (NHC IX/3,  které obsahuje zvláštní pasáž, věnovanou biblickým zmínkám o hadovi (SvPrav 

45,23-49,7, vyšlo v RNH 2). Tento spis cituje Numeri 21,6-9 a dává ji vysloveně do spojitosti s Kristem.   

Podkapitola 4.4 pojednává o zmínkách o hadovi či hadech na jiných místech NZ. 

Závěr práce je velmi krátký; autorka se zde přiklání k typologickému čtení, které opět podkládá 

odkazem na Charleswortha, jenž toto přirovnání vidí jako dávající dobrý smysl e světle veršů J 14:6 a 

11,25.  Dává k zvážení i  souvislost  s „homeopatickou“ magií, kteru zastává Milgrom (Bůh prý dle 

rabínů léčil vložením „zkaženého do zkaženého“; v  tomto světle by se prý mohlo vykládat i vtělení.  

Autorka závěrem správně podotýká, že Jan nepřirovnal Krista k jakémukoli hadovi, nýbrž k tomu 

vyvýšenému na poušti, takže hadí symboliku na něj musíme vztahovat, majíce toto na mysli. Nicméně 

je třeba se zbavit soudobých předsudků o hadovi a poučit se o významu, kterou hadovi připisovali 

lidé v antice, abychom pasáž mohli lépe pochopit.   

Závěrečná bibliografie je vypracována pěkně a přehledně. 

Závěr, který autorka vyvozuje – totiž, že Jan a jeho čtenáři chápali výrok o vyvýšení hada na poušti  

přirovnání Ježíše k hadovi ne pouze co do vyvýšení (ukřižování) , ale typologicky, mi přijde velmi 

pravděpodobný.  Starověký typologický výklad nalézal pro Ježíše v SZ mnoho předobrazů (Adam, Izák, 

Josef, Jonáš, ženich z Písně písní …), a některé, jako například  Adam, používaly paralelu typos 

všechno zkazil – antitypos to napravuje (viz Pavlovy spekulace o prvním a druhém Adamovi v 1K 15 a 

Ř 5), ani „necharakterní“ či ambivalentní povaha typu (jako je tomu u biblického hada z knihy 

Genesis) tedy možná nemusela být nutně na překážku, obzvláště, když „had na poušti“ už sloužil 



v jistém smyslu jako jeho antitypos, protože hadí kousnutí léčil.  Problémem výkladu biblických textů 

všeobecně je, že je ve svém století vidíme už optikou kupy pozdějších výkladů (např. had = ďábel, ale i 

mnoha jiných)  a nemáme přitom dobrý pojem o jejich kontextu a širších náboženských představách 

v době jejich vzniku (který není vůbec jednoduché si udělat, a když, tak vždy jenom přibližně a z části; 

člověku není možno stát se čtenářem konce prvého století).  

Nesporným kladem práce je, že autorka dokáže dobře pracovat se současnou knižní sekundární 

literaturou -  z textu vyjímá to podstatné, dovede to dobře přetlumočit, a nezapomíná odkázat, 

odkud údaj má.  To jsou věci důležité a hodné pochvaly. Občas se to trochu obrací v její neprospěch 

v tom ohledu, že je na teoriích novověkých badatelů závislá možná až příliš. Když dokládá nějaký 

starověký jev, často odkazuje a spoléhá se pouze na tuto sekundární literaturu, místo aby si 

dohledala samotný pramen, na který je odkazováno, zkontrolovala jej a odkázala přímo na něj.  

Přidání několika citací - stačilo by v překladech –by totiž lépe podložilo argumentaci;  v mnohém by to 

pak také posílilo její autorskou jistotu. Nejvíce je to vidět ve 4.1 kapitole, kde přichází s důležitými 

argumenty, které však podepírá především autoritou Charlesworthovy knihy. Zde by bylo dobré vložit 

2-3 strany o hadovi v antice (v řeckém náboženství, egyptské profylaktické magii, římské mytologii …) 

a mírně to podpořit další  sekundární literaturou (nebiblickou, ale z okruhu antických studií, stačily by  

2-3 články či knihy; autorka čerpala převážně z knih; v sekundární literatuře mi chybí zastoupené 

články.) Takto práce trochu působí jako domek sice z kvalitních cihel (badatelé, z kterých vychází, jsou 

vesměs renomovaní autoři, a autorka  jejich názory zvažuje či přebírá rozumně), který má sice na 

jedné straně dobrou podezdívku z textů biblických, ale na druhé straně tato podezdívka (v podobě 

jiných antických primárních pramenů o hadovi) není  zcela vystavěna.   

Drobnosti: „Uznávaný biblický učenec James H. Charlesworth“ (s. 5) , je to pravda, ale stačilo by uvést 

jen jméno.   

Úroveň bakalářské práce nevyžaduje znalost primárních jazyků,  autorka však píše, že pracovala i 

s řecko-českým NZ vydáním, což beru jako chvályhodnou snahu o přesnost. Textu by však přidalo na 

odbornosti a srozumitelnosti, kdyby se autorka odvážila občas některé klíčové pasáže nebo slova 

citovat (např. „zhora“ na  s. 21 nebo „být vyvýšen“ na s. 27), pokud jsou problémem fonty, tak třeba 

v přepisu. V textu také několikrát mluví o různých, většinou hebrejských slovních hříčkách (např. 

bronz -  had, s. 38); zde by také pro představu velmi pomohl jejich přepis, stačilo by jej převzít ze 

sekundární literatury. 

Občasné nepřesnosti: s. 33: „V tretej kapitole Knihy Genesis je had bežne považovaný za diabla,“  by 

mělo být přesněji „čtenáři třetí kapitoly …. běžně považují“. 

V textu jsou občas drobné překlepy či omyly, v českých citacích se občas objeví slovenské slovo (např. 

str. 8, p. 15: „připevni“, „kterýkolvek“; s. 29 „Tertullián“, s.40: „evenjelista“ : spíše asi „autor knihy 

Numeri“).   

Závěr: práce byla zpracována poctivě, je na dobré cestě k práci akademické (to prosím berte jako 

pochvalu, ta cesta je dlouhá, a oceňuji, že se na ni autorka vydala a nezkouší mnohé zkratky, které se 

nabízejí)  a zcela splňuje všechny podmínky práce bakalářského typu, doporučuji tedy k obhajobě; 

jako známku navrhuji 1-2. 

 

 

  


