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Posudek vedoucího diplomové práce 

Pavel Ryneš: 

Christologie Prvního zjevení Jakubova v kontextu pramenů gnóze 

Středně dlouhá (cca 80 normo stran) a kultivovaně napsaná práce je výtěžkem autorovy 
zkušenosti s překladem textu Prvního zjevení Jakubova, významné památky (snad) 

valentinovské gnóse. Překlad sám je její součástí, avšak zabírá pouze 6 % rozsahu podávané 
práce, takže se autor nijak neproviňuje proti pravidlu (pro mě naprosto nepochopitelnému), že 
překlad pramenného textu nemůže být podán jako diplomová práce. Chci se nejprve omluvit 
autorovi i ústavu za to, že jsem zanedbal povinnosti vedoucího práce. Této role jsem se ujal 
z nouze a ani poté jsem ji pro své vytížení ve zcela jiné oblasti (kritika vzniku racionálně
morálního myšlení v rané antice) řádně neplnil. Pracovní verze textu mě však uklidnila, 

podobně jako loňská publikace překladu Prvního zjevení Jakubova. 

Předložená práce by svým tématem a ambicí měla možnost aspirovat na zvláštní počin, 
přesahující obvyklý rámec. Toto maximalistické očekávání však naplňuje jenom částečně. 

Přesto věřím, že po nepříliš rozsáhlých úpravách bude i podaný výklad důstojným doplňkem 
publikovaného překladu. Všechny další moje kritické poznámky nutno chápat v tomto 

kontextu maximalistického očekávání a v kontextu mé školitelské insuficience. 

Přednosti práce: 
Je opřena o vlastní zkušenost s překladem pramenného textu i novozákonních kontextů. To 
působí velmi svěže, v kontrastu se scholastickou náladou velké části současné literatury i 
školních prací. Nejde pouze o tuto svěžest a zajímavost, ale jsem přesvědčen, že jedině tudy 

vede cesta k pochopení, nikoliv přemíláním tisíce učeneckých teorií. Ani vůči nim ovšem 

autor není naivní, leč síla práce je jinde. 
U diplomových prací není obvyklé, aby obsahovaly publikovanou část. Tato nadstandardnost 

se ovšem týká překladu, který bohužel nemůže být hodnocen. 
Na dnes tak oceňované úrovni teoretického zkoumání můžeme práci ocenit jako příspěvek, 
dokumentující diskuze a názorovou pestrost uvnitř gnostiků, aniž by se autor nechal svést 
k mlžení pomocí zdánlivě jasných formálních tezí. Velmi cenný je podle mne opatrný popis 

role ženských "postav" typu métra, ekklésia, a to právě pečlivou snahou vyhnout se umělému 
doostřování pojmů, které by výsledný obraz sice učinilo módně efektním, leč umělým. 

Nedostatky práce: 
Kromě zcela podružných, ale rušivých drobností (čárky, pár překlepů), považuji za hlavní 
vadu (zčásti mojí vinou) to, že autor je tak zaujat svým tématem, že je často vykládá se 

samozřejmostí, která místy hraničí s obtížnou srozumitelností. Skáče přímo doprostřed 
tématu. Kdyby občas předeslal vstupní odstavec, práce by nejen nabyla na srozumitelnosti, ale 
především by nevznikal dojem jakési skládačkovitosti. Taje optickým klamem (typu moiré), 

za který ovšem autor zčásti může, ač je práce ve skutečnosti tematicky kompaktní. 



Místy autor jakoby zrazuje své zkušenostně pramenné zázemí a opět s naprostou 
samozřejmostí hned skáče do terminologie typu "protologie", "pléromatologie". Buď by to 
mohl nějak rozumněji opsat, nebo by měl nejprve nějak představit, proč ajak si tato slovíčka 
zjednala důležitost. 
Podobně v práci poněkud ční sice dobře provedená, leč na můj vkus trochu nadbytečná 
reference Ch. Markschiese (5.1, s. 21-23). Totéž by mohl autor udělat pramenně a možná i 
zajímavěji. 

Místo řady jednotlivých drobností k pochvale či kritice chci - zčásti jako důraznou výtku, 
zčásti jako otevřený problém k výkladu při obhajobě - otevřít téma vztahu gnostiků a zvláště 
valentinovců k tělu a světu: 
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Jaká mohou být významová pole slov "tělo" a "svět" ve větách typu (např. s. 41)"odvrhne vše 
tělesné a opustí tento svět"? Autor sice dobře postihuje, že spása spočívá v něčem jiném, 
přesto však - podle mě naivně - jako by předpokládal, že dotyčná slova zde mají jen 
významy, které známe např. z 19. století. Nechci upřednostňovat svoji nepříliš kritickou 
hypotézu, podle níž by mohlo "tělo" znamenat také sociální korporativnost (analogii 
novodobé "osobnosti") a "svět" síť lidských denaturací přirozenosti (stvoření), ale nějaké 
otevření významových polí bych zde očekával. 
A jaké významové pole pneumatu očekává např. věta o "striktním odlišení duchovního od 
tělesného" (s. 5)? 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena známkou 
výborně, byt' bez zvláštní pochvaly, což je mi vzhledem k očekávání upřímně líto. (Přesto si 
myslím, že je i v této své podobě ještě nad úrovní, kterou bych hodnotil známkou 2.) 

V Praze, 25. ledna 2008 
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Zdeněk KratochvÍl 


