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Struktura práce 
Předložená práce sestává z deseti oddílů, které obsahují: český překlad apokryfního 
spisu První zjevení Jakubovo (lZjJk = NHC V,3) doplněný textovými poznámkami 
(odd. 1-3); rozbor něktetých aspektů postavy Krista v tomto textu (odd. 4); přehled 
valentinovských přt'běhů o prvních počátcích se zvláštním zřetelem k úloze ženské 
postavy v nich (odd. 5); diskusi o různých interpretacích Kristova ukřižování 
v gnostických textech (odd. 6); diskusi o otázce jednoty valentinovského myšlení a 
případných polemik v jeho rámci (odd. 7); shrnutí hlavních bodů, bibliografii a anotaci 
(odd. 8-10). 

Deklarované cíle 
V úvodu (odd. 1, str. 4-5) a v závěru (odd. 8, str. 41-42) práce autor vypočítává tyto 
její cíle: a) zpřístupnit českému čtenáři text 1 ZjJk; b) vystihnout jednotlivá 
christologická témata, jimiž se spis zabývá; c) srovnat získané poznatky s ostatními 
prameny gnóze, zejména s valentinovskými spisy z Nag Hammádí 

Tematický rozvrh 
Podle názvu práce je hlavním tématem christologie, jejíž aspekty chce autor zkoumat 
na pozadí gnostických pramenů. O christologii lZjJkvýslovně pojednává v odd. 4, kde 
rozlišuje tyto její aspekty: 11 bytí Krista před sestupem na zem, 2/ Kristovo působení 
na zemi, 3/ význam jeho ukřižování. 

Na motiv Kristovy preexistence v odd. 4 (aspekt 1) pak navazuje rozbor v odd. 
5, ktetý se zabývá valentinovskou prótologií, specielně otázkou, jakou úlohu v ní hraje 
prvotní ženská postava; důvodem k tomuto rozboru je zmínka v 1 ZjJk, podle níž 
Kristus připouští existenci jakéhosi ženského stvořitelského principu (tvůrkyně 
mocností a bohů), nicméně dodává, že tento princip (ještě) neexistoval, když on sám 
(tj. Kristus) vyšel z prvního počátku. Autor ukazuje, že valentinovské texty se lišily 
v otázce, zda nejvyšší počátek "plodí" vše ostatní spolu se svým ženským protějškem 
(s nímž tvoří prvotní dvojici), nebo sám ze sebe. Do tohoto spektra pak zasazuje 1 ZjJk 
a předkládá hypotézu, že se jedná o polemiku proti dualistickému pojetí. 

Na otázku po významu Kristova ukřižování v odd. 4 (aspekt 3) pak navazuje 
odd. 6, ktetý se věnuje spektru gnostických nauk na toto téma, od těch, které Kristovo 
utrpení považují za zdánlivé (doketismus), až po ty, které po Kristově vzoru vyzývají 
k mučednické smrti. 

V odd. 7 se autor vrací k závěru odd. 5: zamýšlí se nad otázkou různorodosti 
valentinovského myšlení a nad tím, zda mezi sebou valentinovci navzájem 
polemizovali, a opakuje svou hypotézu, že zmínka o prvotním ženství v 1 ZjJk má 
polemický charakter. 

Dílčí otázky 
V rámci tohoto rozvrhu se autor podrobněji věnuje následujícím otázkám: a) vztah 
preexistentního Krista k prvnímu (nepoznatelnému) počátku na jedné straně a ke světu 
na straně druhé (odd .. 4.1, str. 9-11); b) místo ženského principu v 1 ZjJk (odd. 4.1, str. 



9-10, 18) a v prótologii textů valentinovského zaměření (odd. 5, str. 18-30), zejména 
se zřetelem k otázce, zda tento princip předcházel či nepředcházel zrození Syna (nebo 
analogické postavy); c) vztah mezi pozemským Ježíšem a Jakubem a otázka, zda 
popření jejich tělesného bratrství v 1 ZjJk odráží polemiku o úloze Ježíšových 
příbumých v první církvi (odd. 4.2, str. 11-12); d) způsob, kterým 1 ZjJk interpretuje 
Kristovo ukřižovánL a to v kontrastu s theologií pavlovských listů a ,,naukou velké 
církve" (odd. 4.3, str. 12-18); e) totéž téma v textech valentinovského zaměření (odd. 
6, str. 30-37); 1) nauková rozmanitost a možnost polemiky v rámci valentinovského 
myšlení. 

Na okraji hlavního tematického rozvrhu či spíše za jeho hranicemi pak leží tyto 
dílčí otázky: a) srovnání mezi verzí l'ZjJkv NHC V,3 a v Codexu Tchacos (odd. 3, str. 
8-9); b) žánr Valentinova zlomku 8 na pozadí raně křesťanské literatury (str. 20-21). 

Problémy: 

1/ Tematická roztříštěnost 
Již pokus o tematický přehled práce ukazuje její hlavní slabinu, jíž je podle mého 
mínění tematická neujasněnost. Vyjdeme-li z toho, že tématem práce má být rozbor 
christologie 1 ZjJk v kontextu pramenů gnóze (jak praví název), dostaneme se do sporu 
nejen s proklamovanými cíli práce, ale hlavně s jejím obsahem. Je zřejmé, že cíl 
"zpřístupnit text českému čtenáři" (str. 5 a 41) není vhodně zvolený pro tematicky 
zaměřenou diplomovou práci (i když odhlédneme od toho, že diplo:plová práce není 
určena k publikaci a že autor svůj překlad již publikoval jinde: viz NZA III, Vyšehrad, 
2007, str. 479-484); části, které jsou tomuto záměru podřízeny, by měly být zařazeny 
jako příloha (odd. 2) nebo vypuštěny (odd. 3). Podstatnější je však to, že i v dalších 
oddílech je věnováno mnoho prostoru otázkám, které se zvoleným tématem souvisí jen 
volně, případně vůbec, a to výrazně na úkor ohlášeného tématu samého. Je především 
s podivem, jak málo prostoru je věnováno pojetí Krista jako obrazu či zjevovatele 
"nepoznatelného" počátku a prostředníka mezi Bohem a světem. Tento z hlediska 
zvoleného tématu jistě klíčový problém je letmo zmíněn na stranách 9-11, 
novozákonní kontext je "odbyt" citací z Ko 1,15n. a filosofické souvislosti, tolik 
významné pro genezi nejen valentinovské theologie, jsou vyčerpány odkazem na 
Fi1óna Alexandrijského (bez uvedení místa) a věcně chybnou zmínkou o Platónově 
Timaiu (str. 10). Motivu "vycházení" Krista, které je v lZjJk rovněž zmíněno, není, 
pokud se nemýlím, v této analýze věnováno ani jediné slovo. Čtenář, který by čekal, že 
právě těmto výsostně christologickým otázkám bude věnováno srovnání s jinými 
gnostickými texty, bude zklamán. Podrobné referáty o valentinovské prótologii na str. 
18-30 se některých těchto témat sice příležitostně dotýkají, jsou však neseny zcela 
jiným problémem, totiž otázkou, zda Otec plodí sám nebo spolu s ženskou paredros. 
Tento jistě zajímavý problém, na který se v lZjJk skutečně naráží, však 
s christologickou problematikou souvisí jen okrajově, a spíše než nejdelší kapitola 
práce by mu slušela poznámka pod čarou. V odd. 7 (str. 37-41), který na tuto diskusi 
navazuje, se pak autor od tématu práce vzdaluje o další krok, když nastoluje otázku, 
zda se různé gnostické proudy naukově vymezovaly nejen proti velké církvi, ale i vůči 
sobě navzájem; hypotézu vyslovenou již v odd. 5 (str. 30), podle níž je zmínka o 
ženském principu v 1 ZjJk motivována polemicky, pak užívá jako doklad pro svůj 
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závěr, že takováto polemika mezi gnostiky skutečně existovala. Odd. 7, jímž vrcholí 
výzkumná část celé práce, tedy nerozvíjí ani neuzavírá téma předchozích kapitol (jímž 
má být, připomeňme, christologie v 1 ZjJk), nýbrž jen využívá jeden (z hlediska tématu 
okrajový) závěr předchozího zkoumání k řešení nově nastoleného problému. 

2/ Nevyjasněné předpoklady 
Tematická roztříštěnost práce úzce souvisí s tím, že práci chybí jasně formulovaná 
otázka. Autor deklaruje, že se chce zabývat christologií, neříká však, z jakého hlediska 
chce toto téma zkoumat a k čemu chce svým zkoumáním dospět. Samotný pojem 
christologie, převzatý z theologického kontextu, by měl být jasněji vymezen pro 
potřeby religionistického zkoumání. 

Rozhodnutí analyzovat zvolené téma na pozadí valentinovských textů z Nag 
Hammádí by rovněž mělo být lépe zdůvodněno. Oprávnění zkoumat dotyčný text 
právě na pozadí valentinovské literatury autor opírá o dílčí motivickou paralelu u 
Ireneje, Adv. haer. 1,21,5, v pasáži, která snad pojednává o některých stoupencích 
valentinovce Marka; tento (diskutal,lilní) spojující prvek s valentinovskou literaturou je 
zmíněn takr'Ka mimochodem v jedné poznámce pod čarou (str. 5, pozn. 6); vzhledem 
k tomu, jak mnohé v rozvrhu práce závisí na hypotéze o valentinovském pozadí textu, 
by si však tento bod jistě zasloužil podstatně více pozornosti. Není také zřejmé, proč 
chce autor uvedený text zkoumat přednostně na pozadí valentinovských textů z Nag 
Hammádí (viz str. 5,41), jestliže spojující článek nalezl právě u lreneje. 

3/ Problémy dílčích analýz 
- V tematicky relevantní pasáži, kde se autor zabývá postavením Krista jako 
zjevovatele a prostředníka prvního počátku (odd. 4.1, str. 9-11), rozlišuje dvojí aspekt 
Krista, aktivní a pasivní, přičemž jeden z těchto aspektů dává do souvislosti s pojetím 
Krista jako obrazu a druhý s pojetím Krista jako zprostředkovatele poznání (str. 9). 
Zároveň je podvojnost aktivity a pasivity spojována s dvojí možnou rolí Krista při 
stvoření světa, totiž Krista jako "vzoru pro svět" na jedné straně (k čemuž autor 
nachází paralelu v Ko 1,15n, ve Filónově pojetí logu a v Platónově pojetí demiurga), a 
Krista jako "vzoru a zdroje duchovní oblasti" na straně druhé (str. 10). Jak jsem uvedl, 
tato pasáž se dotýká některých klíčových aspektů zvoleného tématu, rozlišení v ní 
vedená jsou však nejasná, stejně jako souvislost s údajnými biblickými a filosofickými 
paralelami. Zcela nevyjasněny zůstávají pojmy aktivity a pasivity. 
- V kapitole nazvané Smrt a spásná úloha (odd. 4.3, str. 12-18) autor rozlišuje dva 
způsoby interpretace ukřižování v raném křesťanství: podle jednoho, které spojuje 
s apoštolem Pavlem a pavlovskými spisy (potažmo s naukou "velké církve"), je 
Kristovo ukřižování vítězstvím nad mocnostmi, které je aktem v původním 
(právnickém) slova smyslu "vykupitelským", totiž jako protiváha ke škodě, kterou 
člověku tyto mocnosti způsobily. Podle této interpretace jsou mocnosti ukřižováním 
přemoženy, díky čemuž je jim odebrána jakákoli moc nad člověkem, a člověk je tak 
vykoupen z hříchu; v 1 Kor 15,22nn se sice o vítězství Krista nad mocnostmi hovoří ve 
futuru, ale i zde platí, že konečné vítězství je již vybojováno (str. 13-16.18). Proti tomu 
stojí představa typická pro gnostické texty, která smysl Kristova vystoupení nespatřuje 
v tomto "vykupitelském" boji proti mocnostem, ale ve zjevení duchovního původu 
gnostika a jeho cíle, jímž je osvobození od těla. V této perspektivě nemá Kristovo 
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ukňžování rozhodující význam, takže může být redukováno na pouhé zdání (str. 16-
18). Nejsem kompetentní k tomu, abych posoudil, do jaké míry je autorova 
interpretace pavlovského pojetí vykoupení jako dokonaného vítězství nad mocnostmi 
přesná. Zaráží mne však, že k této nepochybně hojně diskutované theologické otázce 
neuvádí jediný titul sekundární literatury. Překvapivý je také výběr míst, která si autor 
pro výklad pavlovské theologie zvolil. Vlastně jediným dokladem pro jeho interpretaci 
je pasáž v listu Koloským 2,14-15; i kdyby autorovo čtení této pasáže bylo správné 
(což by podle mého mínění bylo třeba ukázat přesněji), nelze z něj vyvozovat závěry 
pro theologii apoštola Pavla, natožpak toho, co nazývá "naukou velké církve" (jak 
známo, zvláštnosti tohoto listu vedou většinu badatelů k názoru, že jeho pisatelem 
nebyl Pavel sám). Autor dále cituje lKor 12,22nn, který je však s jeho výkladem 
v rozporu (tento rozpor se na str. 13-14 pokouší zmírnit, neuvádí však přesvědčivé 
argumenty). Jiná místa v Pavlových listech, která by jeho poněkud mechanistickému 
výkladu vykoupení dodala na větší plastičnosti (např. Ř 3,21-26; 8,23), už nezmiňuje. 
- Velmi schematicky je podáno také opačné pojetí připisované gnostikům. 
Problematické je již tvrzení, že ,jediným úkolem gnostika je zbavit se tělesné 
schránky, a tedy pouta, a osvobodit tak část duchovní" (str. 16, změněn slovosled). 
Pokud má autor na mysli valentinovce, jedná se o nesprávnou interpretaci jejich 
soteriologických představ, podle nichž hlavním cílem člověka nadaného duchovním 
zárodkem (= gnostika) není zbavit se těla, nýbrž tento zárodek rozvinout a zfonnovat 
skrze účast. na Kristu pochopeném jako nejvyšší fonna plnosti. Nesprávné je také 
tvrzení, že podle valentinovců ,,není z čeho vykupovat", protože "duchovní část 
člověkaje sama o sobě božská", zatímco tělesná složkaje "určena k záhubě" (str. 16 a 
pozn. 47); podle valentinovských představ sice duchovní zárodek pochází z vyššího 
světa, je však původně amorfní, a musí být teprve zformován; právě tato formace je 
nazývána" vykoupení" (to, z čeho se osvobozuje, pak není tak tělo, jako spíše 
"látkový" element duše, tj. její iracionální část). Tvrzení, že pro valentinovce ,,není 
hříchu", a Kristova úloha tedy není vykupitelská, je opět zavádějící. Autor má pravdu, 
že ve valentinovském pojetí je Kristova úloha ,,zjevovatelská" (str. 17), toto zjevení 
má však právě vykupitelský charakter (ve výše uvedeném smyslu). O tom, že 
vykupitelská a zjevovatelská role nejsou nutně v rozporu ani v naukách "velké církve", 
svědčí řada církevních autorů počínaje Klementem Alexandrijským. Otázku, jak jsou 
pojmy ,,hřích", "vykoupení", ,,zjevení" apod. vykládány v různých proudech raně 
křesťanského myšlení, by bylo třeba pojednat diferencovaněji. 
- V této souvislosti je nutné se krátce zmínit i o v práci opakovaně užívané opozici 
"gnostické skupiny" vs. "velká církev" (srv. zejm str. 37-38). Mnoho kritiků ukázalo, 
že pro popis křesťanského myšlení 2. stol. je tato opozice nevhodná, protože zakrývá 
jeho složitost a pestrotvárnost. Pro 2. stol. je sice charakteristický zápas o ortodoxní 
pojetí křesťanství, ten se však nevede z pozice nějaké hotové církevní nauky (či 
dokonce ve sporu různých ,,náboženských systémů"; viz str. 37), nýbrž teprve v těchto 
sporech se cosi jako společná křesťanská nauka postupně hledá a artikuluje. Namnoze 
se přitom jedná o spory v rámci křesťanství samého, v nichž se teprve rozhoduje o 
tom, která interpretace společné tradice bude v nejvýznamnějších církevních 
komunitách přijata. Představa, že gnostické nauky byly vůči křesťanství od počátku 
cizorodým tělesem, s nímž homogenní apoštolská církev sváděla boj, je dnes obecně 
považován za anachronický výklad podstatně složitějšího vývoje. 
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- Poslední problematickou pasáží, na niž chci upozornit, je výklad o valentinovské 
prótologii v odd. 5.2. Autor se opírá o Thomassenovo rozlišení valentinovských 
"pléromatologií" na typ A, v němž jsou aióny pojímány jako imanentní aspekty 
prvního boha, a typ B, kde mají vůči prvnímu počátku samostatnou existenci. Jak 
víme, cílem oddílu 5 je ukázat rozdíly v tom, jakou úlohu růmé valentinovské systémy 
přikládaly ženskému principu. V podstatě se jedná o rozdíl mezi monistickými 
systémy a těmi, které veškerenstvo aiónů odvozovaly z prvotního páru. Z výkladu však 
není zřejmé, proč k pojednání tohoto rozdílu mezi valentinovskými školami, na který 
upozorňovali už heresiologové (a na který snad naráží i 1 ZjJk), autor přejímá 
Thomassenovo rozlišení dvojího typu pléromatologie, které odpovídá jinému klíči. 
Autor ostatně sám upozorňuje, že i pléromatologie typu B mohou být monistické (viz 
str. 28), a zůstává tedy nejasné, k jakému cíli má Thomassenovo rozlišení sloužit. 

41 Akademické parametry 
Už jsem zmínil zarážející skutečnost, že autor nezmiňuje žádnou sekundární literaturu 
v diskusi o natolik obtížné otázce, jakou je pojetí kříže a vykoupení v listech apoštola 
Pavla. Stejně překvapivá je absence sekundárních odkazů na jiných místech, například 
v diskusi o roli Ježíšova př1'buzenstva v rámci prvotní církve (4.2, str. 11-12) nebo ve 
zmínce o běžných interpretacích Pavlových "vládců tohoto světa" (str. 15). 
V pasážích, kde autor referuje podle sekundárních zdrojů, např. v odd. 6, který je 
věnován výkladům Kristova utrpení v gnostické literatuře, by bylo třeba jasněji 
rozlišit, které úseky textu jsou přejaty z použitého zdroje a kde se naopak předkládají 
výsledky vlastního zkoumání. Na str. 36, kde autor referuje o názorech E. Pagels, 
nejsou uváděny odkazy na referovaná místa. Často chybí odkazy na citované nebo 
referované primární prameny (str. 9, 10, 12,21,31,37). 

51 Jazyk 
V práci je mnoho gramatických chyb, zejména v interpunkci. Rovněž na úrovni 
syntaktické a stylistické by bylo třeba mnoho věcí zlepšit (četné anakoluty, syntaktické 
neobratnosti apod.). 

Závěr 

Je třeba ocenit, že autor vychází z vlastního kompetentního překladu pramenného 
textu, a to textu jazykově i myšlenkově velmi nesnadného. Pokouší se tento text 
vyložit na pozadí natolik obtížného materiálu, jakým jsou gnostické spisy 
valentinovského zaměření, v češtině dosud nedostupné. Při své analýze se dotýká řady 
zajímavých témat a přináší některé originální postřehy. Ve své současné podobě však 
práce vykazuje závažné nedostatky v celkovém rozvrhu i v jednotlivostech. illavní 
nedostatek spatřuji v tematické neujasněnosti a v nedostatečné propracovanosti 
jednotlivých analýz. K tomu přistupují nedostatky formálního rázu. Nepochybuji o 
tom, že autor bude schopen v další verzi všechny tyto nedostatky napravit. V současné 
podobě však nemohu práci doporučit k obhajobě. 

Matyáš Havrda, Ph.D. 


