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1 Úvod 
Zjevení Jakubovo je třetím spisem pátého kodexu papyrů nalezených blízko egyptského Nag 
Hammadi. Patří mezi ty dokumenty, jejichž jméno není pouhým dodatečným označením. Nadpis 
Zjevení Jakubovo je totiž umístěn na počátku i na konci rukopisu. Aby však nedocházelo 
k záměně se čtvrtým spisem téhož kodexu, který je, pokud lze soudit ze značně poškozeného 
papyru, rovněž nadepsán Zjevení Jakubovo (resp. Apokalypsa), bývá třetí spis označován jako 
První Zjevení Jakubovo. 
Samotný text se bohužel zachoval velmi poškozený. Veliká lakuna se nachází vždy ve spodní 
části a od listu 43 je poškození značné i v části horní. Konec spisu je tak bohužel již téměř 
nečitelný, takže nám dává vědět sotva to o čem se jedná, jednotlivosti však zůstávají 
nerozluštitelné. Nové světlo do čtení některých pasáží vnáší nedávno publikovaný Kodex 
Tchacos. Vedle daleko proslulejšího spisu, Jidášova evangelia, se zde totiž nalézá také další verze 
Jakubovy apokalypsy.  
Text, který máme před sebou je pravděpodobně překlad z řeckého originálu, jako je tomu i u 
jiných spisů z nálezu Nag Hammadi. Jednoznačný důkaz pro to však není. Oporou pro tuto 
hypotézu by snad mohla být chyba, která je hned v úvodu.1 I ta však mohla vzniknout pouhým 
přepisováním a nikoliv překladem.2 Jazyk textu, který máme dochován, je sahidský dialekt 
koptštiny.3 
Celý traktát je vyprávěním Jakuba, který podává zprávu o rozhovoru se svým mistrem, jejž 
nechává promlouvat v přímé řeči. Zajímavé je, že v celém spise nenajdeme pojmenování osoby, 
se kterou Jakub mluví. Nikde se tedy nevyskytuje jméno Ježíš či titul Kristus.4 Zcela 
v evangelijní tradici oslovuje Jakub Krista buď pane nebo mistře či rabi. Hned v úvodu nalézáme 
reflexi na rozšířenou tradici příbuzenství Jakuba a Ježíše. Kristus nazývá Jakuba svým bratrem, 
ovšem v zápětí dodává, že toto oslovení není myšleno doslova, nýbrž v duchovním smyslu. Již od 
začátku je tedy jasně deklarovaná duchovní rovina výkladu tradice. 
Zjevení Jakubovo, tedy zjevení, které se dostalo Jakubovi, je zřetelně rozděleno na dvě části. Je 
to dvojí setkání Krista s Jakubem. První z nich je situováno dva dny před Ježíšovým zatčením. 
Druhé se pak odehrává po Ježíšové utrpení. Pracovně nazývám tato setkání jako první a druhý 
rozhovor.  
První rozhovor s Kristem má charakter didaktického traktátu rozhovoru žáka s učitelem. Na 
Jakubovy otázky vykládá Ježíš o původu ženství, počtu archontů a nebes.5 V této části předjímá 

                                                 
1 NHC V,3; 24, 18-19 
2 Tomu by nasvědčovala také druhá verze z Kodexu Tchacos, neboť je zde navíc právě jeden verš. Přesto je kontext 
tohoto místa jiný, a proto se nedají vyvozovat žádné určité závěry.  
3 Hans-Martin Schenke charakterizuje jazyk pátého kodexu jako předklasickou sahidštinu se silným ovlivněním 
subachmimštinou resp. achmimštinou s příležitostnými fajumismy. 
 SRV. BÖHLIG, ALEXANDER, UND PAHOR LABIB: Koptischgnostische Apokalypsen aus CodexV von Nag Hammadi im 
Koptischen Museum zu Alt-Kairo hrsg. übers. u. bearb. Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther –Universität 
Halle-Wittenberg, 1963, Sonderband. 137 S., 1 Taf. 40. – recenzoval HANS–MARTIN SCHENKE, Berlin in: OLZ 61 
(1966) str. 23-34  
4 V tomto bodě se verze z Nag Hammadi liší od verze Kodexu Tchacos, neboť zde je Jakubův rabi nazýván také 
Ježíš. Srv. např. 12, 18. 
5 K tomuto zvláště: SCHOEDEL WILLIAM R. Scripture and the Seventy- two Heavens of the First Apocalypse of 
James, in: Novum Testamentum 12 (1970), str. 118-129.  
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Ježíš nejen utrpení své, nýbrž i utrpení Jakubovo a vyzývá jej, aby opustil Jeruzalém, sídlo 
archontů. Jakub projevuje strach před archonty a Ježíš slibuje, že mu zjeví vše, co je potřeba, až 
dokončí svůj úděl na zemi.  
Druhý dialog je uveden krátkou pasáží o zármutku učedníků a Jakuba. Rozhovor začíná 
Jakubovým rozhořčením nad lidem, který způsobil Kristovi taková utrpení. On ovšem toto 
naprosto popírá a odpovídá Jakubovi, že tento lid mu neučinil nic zlého. Zde se jedná o obranu 
Židů před nařčením z vraždy Krista. Ve skutečnosti totiž nešlo o zabití Krista, ale o zabití obrazu, 
který patřil tak jako tak archontům. Máme před sebou pojetí, které je postaveno na striktním 
odlišení duchovního od tělesného.  
Dále následuje výklad, jak má Jakub jednat s archonty, zloději duší,  kteří se jej budou snažit 
zmocnit a zabránit mu ve výstupu.6 Zjevení Jakubovo je pak zakončeno výkladem o Ježíšových 
učednicích. 
Text je velmi zajímavý a přínosný pro poznání raných dějin křesťanství a gnóze, proto je jedním 
z cílů této práce zpřístupnit jej českému čtenáři. První částí práce je tedy překlad koptského textu 
do češtiny. 
Zjevení Jakubovo je pro nás jedinečným dokumentem, a to hlavně proto, že podává velmi dobrý 
vhled do gnostické christologie a anthropologie. Právě christologií Zjevení Jakubova se budeme 
podrobněji zabývat v této práci. Jakubova apokalypsa nám poskytuje cenné informace o 
jednotlivých bodech christologie a poskytuje nám mezi gnostickými spisy ojediněle ucelený 
pohled na spasitelovu postavu. Proto se budeme nejprve zabývat jednotlivými aspekty 
christologie Prvního Jakubova zjevení. Získané poznatky se posléze pokusíme srovnat s ostatními 
prameny gnóze, jež máme k dispozici. Hlavní váha bude kladena na spisy nalezené v Nag 
Hammadi. První Jakubova Apokalypsa se v jedné části, jak již bylo řečeno, shoduje téměř 
doslovně s úryvkem z Ireneova díla, kde popisuje jednu z valentinských skupin. Proto bude 
hlavní těžiště srovnávání kladeno právě na oblast valentinské gnóze.  
 
 
2 Text Prvního zjevení Jakubova 
 
Zjevení Jakubovo 
Pán se mnou mluvil takto: „Pohleď na naplnění mé spásy! Dal jsem ti znamení těchto věcí, 
Jakube, můj bratře. Ne náhodou jsem tě nazval svým bratrem - nejsi můj tělesný bratr a já nejsem 
ten, kdo by tě neznal -  abys, až ti dám znamení;7 Poznej a slyš! 
Nebylo nic, krom toho, který je. On je nepojmenovatelný a nevyslovitelný. Já sám jsem 
nepojmenovatelný skrze toho, který je. Tak jsem já [byl obdařen] množstvím jmen, dvě z nich 
jsou od toho, který je. Já jsem dříve než ty. Protože jsi se tázal na ženství: Ženství bylo, ale 
nebylo prv[ní] to ženství. A připravi[lo] si mocnosti a bohy, nebylo však, když já jsem vyšel. (25) 
Já jsem obraz toho, který je. Já jsem vynesl [jeho] obraz, aby synové toho, který [je], věděli, co 
jim náleží a co je cizí. Hle, já ti zjevím vše, co se týká tohoto tajemství, neboť pozítří budu zajat. 
Ale má budoucí spása se již přiblížila.“ 

                                                 
6 Tato pasáž má velmi silné paralely u Irenea Adv. haer. I, 21,5, kde se zabývá valentinskou gnózí. 
7 Na tomto místě je v koptském textu anakolut. Spojka üekaas je finální a nenásleduje po ní imperativ. K narušení 
vazby mohlo dojít vypuštěním řádku při opisování, jak by se možná dalo usuzovat z verze v Kodexu Tchacos. Zde 
čteme: ko de natcooyne erak üeka{as} eeinatamok üe anok nim. V překladu to znamená: Ty však neznáš sám sebe, 
abych ti mohl říct, kdo jsem. Ani tato verze však zcela nerozptyluje naše pochyby o správném pochopení 
překladatele či písaře.     



 6 

I pravil Jakub: „Rabi, řekl jsi: ‘budu zajat.’ Co mohu dělat?“ I odvětil: „Nebuď bázlivý, Jakube! 
Tebe samotného se zmocní. Odejdi však z Jeruzaléma, neboť je to on, kdo dává synům světla 
v každý čas pohár hořkosti. Je to příbytek mnoha archontů, ale tvá spása tě od nich vysvobodí, 
abys věděl, kdo jsou  [a] co jsou zač. [...]  A slyš! Oni nejsou  [...] nýbrž [...]  (26) na své vlastní 
hebdomadě. Jakub pravil: „Což tedy, Rabi, je dvanáct hebdomad a ne sedm, jako jich je v 
písmech?“ I řekl Pán: „Jakube, ten, kdo mluvil v písmu, znal jen potud. Já ti však zjevím to, co 
vyšlo z nespočetného. Já vydám znamení o jejich počtu. Co vyšlo z nezměrného, o jejich míře 
vydám znamení.“ Jakub na to: „Jakže, Rabi? Hle obdržel jsem jejich množství. Je to sedmdesát 
dva měřic.“ Pán pravil: „To je sedmdesát dva nebes, která jsou menší než oni, to jsou mocnosti 
celé jejich vlády. Skrze ně byly ustanoveny. To jsou ty, které jsou rozděleny po všech místech a 
pod [vládou] dvanácti ar[cho]ntů. Malá mocnost mezi nimi si [zro]dila anděle a bezpočet [pl]uků, 
[...] jsou nespočetní. (27) Kdybys je chtěl nyní spočíst, nebudeš moci, dokud od sebe neodvrhneš 
slepý úmysl, toto pouto, které tě váže v těle. Tehdy dosáhneš k tomu, který je. A již nebudeš 
Jakub, ale ten, který je. Všichni ti, kdo jsou nespočetní, budou pojmenováni.“ „Rabi, jak dosáhnu 
k tomu, který je, když všechny mocnosti a pluky jsou vyzbrojeny proti mně?“ I řekl mi: „Tyto 
mocnosti nejsou vyzbrojeny proti tobě samotnému. Jsou vyzbrojeny proti jinému. Tyto mocnosti 
jsou vyzbrojeny proti mně. Vyzbrojeny jsou jinou [mocí], jsou však vyzbrojeny proti mně [v] 
soudu. Ony mne ne [...] skrze ně [...] na tomto místě [...] utrpení [...] (28) ani je nebudu hanět. Ve 
mně bude mlčení a skryté tajemství. Bojím se však jejich hněvu.“ Jakub pravil: „Jakže! Rabi, oni 
se vyzbrojili proti tobě? To není žaloba? Ty jsi přišel s poznáním, abys odehnal jejich spánek. 
Přišel jsi s rozpomněním, abys odstranil jejich nevědomost. Měl jsem o tebe obavy, neboť jsi šel 
do veliké nevědomosti, avšak nebyl jsi v ní ničím pošpiněn. Šel jsi totiž do hluboké 
bezmyšlenkovitosti a vzpomínka ti zůstala. Kráčel jsi v bahně a tvůj šat se neposkvrnil, nebyl jsi 
pohřben ve výkalech ani jsi nepadl do zajetí. A já jsem nebyl jako oni, ale oblékl jsem vše, co 
pocházelo od nich. Zapomnění sídlí ve mně. [Pa]matuji si to, co není jejich. [...]  ve mně [...] a já 
v [...]  poznání [...] v jejich utrpení [...] Oni mají moc a já se před nimi třásl, co (29) udělají. Co 
budu moci říct? Jaká slova pronesu, abych jim unikl? Pán pravil toto: „Jakube, velebím tě pro tvé 
porozumění a tvůj strach. Jestliže vytrváš v horlivosti, nečiň si starosti s ničím, krom své spásy. 
Hle já dokončím úděl na této zemi, jak jsem pravil z nebes. A zjevím ti tvou spásu.“ Jakub pravil: 
„Jakže, Rabi, po tomto se nám znovu zjevíš? Poté, co se tě zmocní, dokončíš svůj úděl a 
vystoupíš k tomu, který je? Pán odvětil: „Jakube, po tomto ti zjevím vše. Ne pro tebe samotného, 
ale pro nevěru lidí, aby mezi nimi [víra] byla. Neboť zástup [dojde] víry a oni dorostou [...] (30) 
Poté se zjevím pro výtku archontům. A zjevím jim, že zmocnit se jej není možné. Jestliže se ho 
zmocní, tehdy se on zmocní všech. Nyní odejdu. Pamatuj, co jsem řekl a měj to stále před 
sebou.“ Jakub pravil: „Pane, vynasnažím se, jak jsi řekl.“ I rozloučil se Pán a dovršil to, co mělo 
být dovršeno.  
Když pak uslyšel Jakub o Pánově utrpení, byl velmi zarmoucen. Očekávali znamení jeho návratu. 
Po několika dnech přišlo. Jakub kráčel na hoře zvané Gaugélan s učedníky, kteří mu naslouchali 
[a tr]pěli. A [...] utěši[tel pra]vil: „Toto je [...] druhý. [Tu] se zástup rozprchnul. Jakub zůst[al ...] 
modlit[ba ...]. Jak (31) měl ve zvyku. I zjevil se mu Pá[n] a Jakub ustal v modlitbě, objal jej,  
políbil a pravil: „Rabi, našel jsem tě! Slyšel jsem o utrpení, která jsi podstoupil a převelice jsem 
strádal. Ty znáš můj soucit. Proto jsem přemýšlel a měl jsem v úmyslu již nespatřit tento lid. 
Musí být odsouzen za to, co učinili. Neboť to, co vykonali, je proti tomu, co se sluší.“ Pán pravil: 
„Jakube, nedělej si starosti kvůli mně ani kvůli tomuto lidu. Já jsem ten, kdo přebýval ve mně. 
Nikdy jsem nikterak netrpěl ani nesnášel bolest. A tento lid mi nezpůsobil nic zlého. Toto se 
obrátilo proti obrazu, který patřil archo[ntům]. A bylo správné, že propadl [zkáze]. Skrze ně [...] 
avšak arch[onti ...] zuří [...] spra[vedlivý ...] (32) je jeho sluha. Proto máš jméno Jakub 
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Spravedlivý. Uvidíš, jak se staneš střídmý, když jsi mne spatřil. Zanechal jsi modlitby, ježto jsi 
spravedlivý Boží, objal jsi mne a dal jsi mi polibek. Amen, pravím ti, vzbudil jsi proti sobě veliký 
hněv a nenávist, proto i to ostatní přijde. Jakub byl však bázlivý, plakal a byl velmi smutný. Oba 
si sedli na skálu a Pán mu řekl: „Tak přijmeš, Jakube, tato utrpení, ale nebuď lítostivý, tělo je 
slabé a dostane se mu, co mu bylo určeno. Ty však [sla]bý nebuď a neměj strach.“ Tu se pán 
[odmlčel]. Jakub poté, co si toto vyslechl, setř[el] převelice hořké slzy z [tváře ...] ... [...] Pán 
[pravil: „Jakube, h]le já (33) ti zjevím tvou spásu. Jestliže se [tě] zmocní a přijmeš tato utrpení, 
zástup se proti tobě ozbrojí, aby tě uchvátil. Zvláště tři z nich se tě zmocní. To jsou ti, kdo sedí 
v celnici. Nejen, že vyžadují poplatek, ale loupí další duše. Když k nim přijdeš, jeden z nich, 
jejich strážce, ti řekne: „Kdo jsi a odkud přicházíš?“ Ty mu musíš odpovědět takto: „Já  jsem syn 
a pocházím z otce.“ Na to ti řekne: „Jaký syn, jakého otce?“ Na to mu odpovíš: „Já pocházím 
z otce, který je prvo[bytný], Jsem syn v prvobytném.“ On ti řekne: [...] A ty  [...] ... [...] (34) ti 
cizí. Ty mu řekneš: „Oni nejsou zcela cizí, nýbrž pocházejí od Achamóth. Ona je žena, ona 
vytvořila tento rod a přivedla jej dolů od toho, který je prvobytný. Nejsou tedy cizí, nýbrž naši. 
Jsou naši, neboť jejich paní je z prvobytného. Jsou však i cizí, neboť prvobytný se s ní nespojil a 
tehdy je zplodila.“ On se tě dále zeptá: „Kam jdeš?“ I řekneš mu: „Na místo, odkud jsem přišel. 
Znovu tam půjdu.“ Jestliže jim řekneš toto, unikneš boji s nimi. Jestliže však padneš do rukou 
těch tří uchvatitelů, [kteří] tam kr[adou] duše  [...].. tyto ty  [...] nád[oba ...]  více  [...] ... [...] (35) 
[...] .. [...] ona je vaše ... [...] ... neboť  [...] její kořen. V[y sa]mi ne(?)budete střídmí  [...] Já však 
budu vzývat neporušitelné poznání, Sofii, jež přebývá v otci. Ona je matkou Achamóth. 
Achamóth nemá žádného otce, ani mužského partnera. Nýbrž je  [že]na ze žen [y]. Byla sama a 
zrodila vás bez  m[už]e. Jsouc v nevědomosti o těch, kdo [žijí skrze] její matku, domnívala se, že 
je jediná, kdo je. [Já] však pozvednu hlas k její matce a tehdy upadnou do zmatku, povstanou 
proti svému kořenu a proti rodu své matky. Ty musíš jít vzhůru k [těm, kteří jsou] tvoji ... [...] ... 
[...] (36) který je  pr[vobytný. Oni jsou o]braz  [dva]nácti apoštolů a  dva[nácti] párů  [...] ... 
Achamóth, což se překládá jako Sofie. A já, kdo jsem já a kdo je věčná Sofia, skrze kterou budeš 
vysvobozen, a kdo jsou všichni synové jsoucího? To jsou věci, které oni vědí a které ukryli 
v sobě. Ty <je> ukryješ v sobě a budeš mlčet, odhalíš je však Addaiovi.8 Když [odejdeš], budou 
bez prodlení [bo]jovat s touto zemí. [Zaplač] nad tím, kdo dlí v Jeruzalému. Addeos ať přijme 
toto do svého srdce. V desátém [ro]ce ať Adde[os] usedne a zapíše to. A když to sepíše [...] a má 
to být dáno [...]  on má [...] (37) [...] je nazýván Levi. Tehdy musí přinést [...] slovo ... [...] Z 
[toho, co bylo] prve řečeno [...] ženu [...Je]ruzalém v jejím [...] a zplodí skrze ni d[va sy]ny. Oni 
zdědí tyto věci [a] rozumění toho, který [...] vyvýšit. A oni přijmou [...] skrze něj z jeho intelektu. 
Menší je však mezi nimi větší. Kéž se mu to dostane a zůstane v něm ukryto, dokud nedojde věku 
sedm[nácti] let [...] (38) [... p]očátek [...] ... [...] ... skr[ze ně], budou jej usilovně pronásledovat 
jeho [...] druhové. [Skrze] ně bude zvěstován a toto slovo bu[dou] hlásat. [Tehdy se sta]ne 
semenem[...] Jakub pravil: „[Jsem u]pokojen [...] A jsou [...] má duše. Ještě ji[nou věc] se tě táži. 
Kdo je těch [sed]m žen, které byly tvými [uč]edníky? A hle všechny ženy tě blahoslaví. Já 
osobně se divím, jak se bez[mocné] nádoby staly mocné vnitřním vidě[ním]. P[án odvět]il: 
„Velmi správně jsi [...]..[...] (39) [...]...[...] duch [...] d[uch ]myšlenky, [duc]h úmys[lu ...] duch 
[...] duch pozn[ání ...] jejich stra[ch ...] Když jsme přešli [ob]lastí [ar]chonta, který je [nazýván] 
Adónaj [...] a [...] byl nevědoucí [...] když jsem před něj předstoupil, vzpom[něl si], že já jsem 
jeho syn. Byl [ke mně] tenkrát milostivý, jako bych byl jeho syn. Tehdy, před tím, než jsem se 
zjevil na tomto místě, vrhnul je do [tohoto] lidu. Z [...] ... pror[oci ...] .. [...] (40) [...J]ak[ub 

                                                 
8 K postavě Addaie srv. SCHOEDEL WILLIAM R. Scripture and the Seventy- two Heavens of the First Apocalypse of 
James, str. 120-121. 
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pravil:] „Rabi, [...]...[...] pokaždé [...] v nich zvláště [...].[...]  Pán pravil: „J[akub]e, velebím tě 
[...] vstoup[it] na zem ... [...] slova ... [...] ... [...] Odhoď pryč [od sebe] pohár. Toto je hořko[st]. 
Neboť některé z [...] se staví proti tobě. Protože jsi poznal [jejich koře]ny od počátku až do 
konce. Odvrhni od sebe každou nezákonnost a buď  na pozoru, aby ti nezáviděli. Jestliže vyřkneš 
slova tohoto [vid]ění, upokoj tyto [čtyři:] Salómé, Mariam, [Marthu a Ars]inoé [...] (41) 
[...]...[...]...[...]...[...]...[...] brává [...] tyto ... [...] zápalné oběti a [...] já však [...] ne takto, nýbrž 
[...] prvotiny ... [...] ... [...]...[a]by [byla] vyjeven[a] moc [boží]. Porušitelné odešlo do 
neporušitelného a [d]ílo ženství dosáhlo díla mužství.“ Jakub řekl: „Rabi, těmto třem (f.) byly 
vrženi(y?) ...[...] neboť jimi pohrdali(y?) a byly pronásledováni(y?) ... [...]..[..].[...]..[...] (42) [... 
h]le [...] vše [...] ze všeho [...] neboť jsi přijal [...] poznání [...] co je [...] kráčet [...] na[jdeš ...] Já 
však [ode]jdu a [zje]vím, že ti věřili, aby důvěřovali ve své požehnání a spásu, a aby se toto 
zjevení naplnilo. V tom okamžiku šel a pokáral [dva]náct a zbavil je jejich důvěry [v c]estu 
poznání [...] (43) [...] ... [...] tento [...] ... [...]......[...] více však [...] když viděli, že posel  vzal do 
[...] ... jiní [...] ... [...] řek[l:...] ... [...] ... [...] z této země, neboť není  [hoden] života. Tito se velmi 
báli, povstali a řekli: „Nemáme nic společného s touto krví, neboť spravedlivý člověk zahyne 
skrze nespravedlnost“ [Ja]kub šel, ab [y ...] (44) [...] vid [ěl...] neboť [...] jej. 
Zjeve[ní] Jakub[ovo] 
 
Poznámka k překladu: 
Při překladu jsem vycházel z vydání: W.R. Schoedel, The (First) Apocalypse of James, in: D.M. 
Parrot (ed.), Nag Hammadi Codices V, 2-5 and VI with Papyrus Berolinensis 8502,1 and 4., 
Leiden 1979, str. 65-103. K disposici jsem měl rovněž vydání faksimilií The Facsimile Edition of 
the Nag Hammadi Codices. Published under the Auspices of the Department of Antiquities or the 
Arab Republic of Egypt in Conjunction with the United Nations Educational, Scientific and 
cultural Organization. Codex 5. (ed.) J.M. Robinson, Leiden, 1975, str. 32-53.  
 
 
3 Codex Tchacos 
V nedávné době se opět ve věštím měřítku zaměřila pozornost nejen odborné veřejnosti ke 
gnostickým textům. Důvodem bylo dlouho očekávané vydání Jidášova evangelia. Kvůli senzaci 
vzbuzené spíše názvem než samotným textem pak poněkud zapadla skutečnost, že kodex 
Tchacos, jehož součástí zmíněné Jidášovo evangelium je, obsahuje také jiné texty. Druhým 
traktátem tohoto kodexu je spis, který je za posledním veršem označen názvem çakkvbos. 
Jedná se o druhý doklad třetího spisu pátého kodexu nálezu z Nag Hammadi.  
Za základ našeho překladu sloužila verze z Nag Hammadi, nicméně skutečnost, že byla nedávno 
publikována verze druhá, je natolik důležitá, že se srovnání těchto dvou textů musíme věnovat 
alespoň několika poznámkami.  
Druhá verze Zjevení Jakubova prakticky potvrzuje naši domněnku, že se jedná o překlad 
z původního řeckého originálu. Pro stejná slova je totiž volen jiný koptský ekvivalent, jako jsme 
toho svědky například hned v úvodu, kde pro slovo „konec“ či „naplnění“ čteme v kodexu 
Tchacos9 slovo äah, zatímco verze z Nag Hammadi uvádí synonymum üvk.10 Těchto míst je 
samozřejmě celá řada. Tím ovšem různočtení těchto textů nekončí. Kromě jiného nadpisu, 
respektive chybějícího nadpisu před textem a jiného označení za textem u kodexu Tchacos, se 
setkáváme také s tím, že jednotlivé verze mají některé verše, které druhá verze neuvádí. Takto se 

                                                 
9 Cod. Tchacos 10, 1 
10 NHC V,3; 24, 12  
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například první verš textu z Nag Hammadi v kodexu Tchacos vůbec nevyskytuje. Jiná místa pak 
přináší rozdílné interpretace. Zatímco ve verzi z Nag Hammadi je to Kristus, který zná Jakuba 
velmi dobře,11 v kodexu Tchacos je perspektiva posunuta a dozvídáme se, že Jakub nezná sám 
sebe.12 Vysvětlení může být dvojí. Buď jeden z překladatelů neporozuměl plně originálu, nebo 
pro překlad nesloužila jako předloha totožná verze. 
Velmi důležitý je pro nás fakt, že Jakub je z celého kodexu Tchacos nejlépe zachovaným textem. 
Některé listy jsou v tak dobrém stavu, že po doplnění drobnějších lakun si můžeme být téměř jisti 
správným čtením celé strany. Na počátku traktátu jsou bohužel listy porušeny na stejném místě 
textu, jako je to u verze z Nag Hammadi, nicméně text z Nag Hammadi je v závěru poškozen již 
natolik, že nám zcela zabraňuje porozumění textu. Právě pro tyto pasáže je pro nás druhá verze 
textu velmi důležitá. Na některé pasáže vrhají doplnění zcela nové a nečekané světlo. Například 
se dozvídáme, že hněv, kterému je Jakub vystaven, jak nás informuje 31. list, je nikoliv hněv 
archontů a vládců tohoto světa, jak bychom se domnívali, ale je to hněv spasitelova otce.13 Zcela 
nové poznatky také přináší text v pasáži, kde Ježíš mluví o událostech, které budou následovat po 
Jakubově ukamenování. Také konec traktátu byl do této doby zahalen tajemstvím poškozeného 
rukopisu. Dnes však víme, že spis končí ukamenováním Jakuba a jeho modlitbou za ty, kdo jej 
zabíjejí.14   
Podrobnější analýza toho, v čem se obě varianty shodují popřípadě různí, však není možná 
v rámci této práce a v budoucnu si vyžádá samostatnou studii.  
 
 
4 Christologie Zjevení Jakubova 
Zjevení Jakubovo je jedinečné nejen tím, že je zdrojem mnoha informací o christologii skupiny, 
ve které vzniklo, či přinejmenším autora tohoto traktátu, nýbrž také uceleností pohledu, což je 
bohužel mezi spisy objevenými v Nag Hammadi jev poměrně řídký. Lze tedy říci, že se nezabývá 
pouze některými aspekty Kristovy postavy, ale snaží se ji uchopit a podat v její celistvosti. 
Zabývá se tak Kristovou preexistencí, tedy bytím před příchodem na svět, dotýká se jeho bytí na 
zemi a příbuzenského vztahu k Jakubovi. Nejobšírněji se zabývá otázkou utrpení a rovněž 
otázkou spasitelské úlohy Krista, byť ta není vyjádřena explicitně.  
 
4.1 Bytí před sestupem na zem  
Na počátku byl, dle Zjevení Jakubova, pouze Bůh, který je ve zřetelné biblické narážce 
označován jako „ten, který je.“ Je nepoznatelný a nepojmenovatelný. Tento myšlenkový koncept 
je naprosto v souladu s platónskými koncepty přejímanými gnostickými školami, zejména pak 
valentiniány, kteří pro tuto nepoznatelnou skutečnost používají například označení bythos.  
Kristova role je popisována jak aktivně, tak pasivně. Zároveň je obrazem toho, který je, zároveň 
však je i tím, kdo tento obraz vynesl, tedy tím, kdo umožňuje poznání toho, který je. Plní tedy roli 
zprostředkovatele od nepoznatelnosti k poznatelnosti a je tak první emanací nepoznatelného. 
Pak v textu následuje velmi náhlý přechod k otázce původu ženství. Zdánlivě se tu nachází jakási 
až nelogická cézura v plynulosti textu. Ježíš zde popírá, že by ženství bylo před ním. Zdá se, že 
toto místo přímo naráží na nauku některých valentinských proudů. Hned na počátku se text 
věnuje důležitému problému, který podle dostupných pramenů zmiňoval již Valentin a jeho žáci 

                                                 
11NHC V,3;  24, 16-17 
12 Cod. Tchacos 10, 5-6 
13 srv. Cod. Tchacos 18  
14 srv. Cod. Tchacos 18; 30, 23 - 26 
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se jím také zabývali. U Valentina to byl prvotní pár, ze kterého pochází logos.15 Ve Valentinově 
didaktickém hymnu, ve kterém podává svou nauku o emanaci, vychází brefos, tedy logos, 
z prvotního páru bythos - métra. Také ve výkladu Zjevení Jakubova má ženství svoji 
nezastupitelnou roli, nicméně je to prvek rušivý a nedokonalý, ze kterého pramení nesnáze. 
Připravuje si mocnosti a bohy16 a plodí sama, bez otce, tedy svévolně a zvráceně.17 Nejasnosti 
kolem tohoto místa nás nutí zabývat se podrobněji protologií valentinského proudu gnóze. 
Bohužel v tomto bodě je výklad ukončen a autor textu nám nenechává nahlédnout do dalšího 
dění. V temnotě zůstává zejména role Kristova při stvoření všeho materiálního a nakonec i 
člověka. Nakolik však je možné usuzovat z porušeného textu, je člověk z rodu ženy, která je 
pravděpodobně zodpovědná za stvoření světa.18 Nicméně lidé, nebo spíše někteří z nich, jsou 
sami rovněž ve vztahu k otci, nakolik jsou nazýváni „synové toho, který je.“19 
Není tedy zcela jasné, zda Kristus plní funkci logu, tak jak je tomu například u Filóna, pro 
kterého je logos deuteros theos, je obrazem Božím a jakožto obraz Boží pak vzorem pro svět. Má 
tedy podobnou funkci jako démiurgos v Platónově Timaiovi. Jednalo by se zde o paralelu ke 
christologickému hymnu, který je zachován v Pavlovské epištole Koloským: 

 
On je obraz neviditelného,  
Prvorozený všeho stvoření, 
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; 
jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a  
pro něho.20  

 
Nebo zda, a to se mi jeví jako pravděpodobnější, je pouze vzorem a zdrojem duchovní oblasti, 
tedy oblasti plnosti, pléromatu. Oblast hmotného světa je pak výsledkem činnosti ženského 
elementu, který se proti své přirozenosti rozhodl být jako Bůh a tvořit sám o sobě, tedy bez 
spojení s prvobytným, jak zjevuje Kristus Jakubovi  při výkladu toho, jak má odpovídat 
archontům při výstupu k otci: 
  
„nejsou tedy cizí, nýbrž naši. Jsou naši, neboť jejich paní je z prvobytného. Jsou však i cizí, neboť 
prvobytný se s ní nespojil a tehdy je zplodila.“21  
 
Nicméně tyto dva pohledy, dle mého mínění, nejsou neslučitelné, protože ženský princip, ježto 
je, jak výslovně řečeno, až po Kristovi, může prvobytného nahlížet a poznávat pouze skrze 
Krista. Naše otázka se tedy v tomto případě redukuje na otázku po aktivním či pasivním působení 
Krista při tvoření materiálního světa. Myslím však, že snažit se vydedukovat toto z našeho 
traktátu by již bylo znásilňování textu, protože to není otázka, kterou by si kladl autor, ani není, 
jak vidno, v oblasti jeho zájmu.               
Bez zajímavosti pro nás není ani zmínka o jménech obrazu toho, který je. Toto místo je jedním 
z příkladů oživení semito – hamitských tradic důležitosti jména. Jméno je klíčem k osobě a 
znalost či vlastnění jména osoby je vyjádření moci nad ní. Proto v celém textu nenajdeme 

                                                 
15 srov. 8. zlomek z Valentina: Hippolytos, Philosophum. VI 37,7 
16NHC V,3;  24, 30 
17NHC V,3;  35, 5-17 
18 srov. například úloha Sofie v Tajné knize Janově. etc.  
19NHC V,3;  25, 3 
20 Ko 1; 15- 16 
21 NHC V,3; 34, 7-16 
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označení pro Boha jiné než ono biblické, ten, který je, či prvobytný, což však nelze považovat 
v žádném případě za jméno. Rovněž zjevovatel, kterého zde nazývám Kristus z pracovních 
důvodů, není nikde jmenován, jak už bylo výše zmíněno. Neboť, jak sám o sobě praví, je 
nepojmenovatelný22 skrze toho, který je. To znamená, že díky prvobytnému není nikdo schopen 
toho, aby se jej zmocnil. Z pohledu stvoření je tedy nepojmenovatelný, ze strany prvobytného 
dostává dvě jména. Ta jsou pak vyjádřením jeho svrchovanosti a moci. I zde vidíme názvuk na 
hymnickou tradici zachovanou u Pavla.23    
Shrňme tedy: Zdá se, že úvodní část Zjevení Jakubova je psána v polemice s Valentinem nebo 
s jeho školou.24 Podává výklad duchovního světa, na jehož počátku stojí nepoznatelný a 
prvobytný Bůh. Z něj pak vychází Kristus jako jeho obraz, který je poznatelný. Právě v polemice 
s Valentinem je ženství upíráno prvenství před Kristem, ženství bylo, ale není to entita, která by 
společně s otcem plodila syna, jak je tomu u Valentina, nýbrž vzešla až po Kristu.25 A již od 
počátku se chová svévolně tvoříc si bohy a mocnosti. Nakolik je Kristus tvořitelským principem, 
nelze z textu usuzovat, avšak je pravděpodobné, že jakožto obraz prvobytného slouží jako vzor 
tvoření, které je vlastní ženství. Nepřehlédnutelné v našem textu jsou paralely s pavlovskými 
spisy ať již konceptuální, nebo pouze terminologické.  
 
4.2 Kristus na zemi 
Náš traktát začíná oslovením Jakuba, ve kterém je Jakub označen jako Kristův bratr. Velmi 
zvláštní je hned následující věta, ve které Kristus vysvětluje, co měl tímto označením na mysli, 
nebo lépe, co tímto označením na mysli neměl. Totiž nechtěl tím říci, že by Jakub byl jeho 
tělesný bratr a nemůže zde být mýlka, protože Kristus není ten, kdo by Jakuba neznal a nebyl si 
vědom jeho pravé podstaty. Ovšem označení Jakuba jako bratra není náhodné, jak je výslovně, až 
přebytečně zdůrazňováno. Bohužel v následující části věty došlo, ať už nepozorností při přepisu 
nebo špatným překladem, k porušení syntaktické vazby, a tedy je pro nás stěží možné 
rekonstruovat původní smysl věty, a to zvláště proto, že i kdybychom „učesali“ větu do 
gramaticky přijatelné podoby z komponentů, které v textu jsou, například: „abys, až ti dám 
znamení, poznal a slyšel,“ nebude to dávat přílišný smysl a naše těžkosti s výkladem to 
nevyřeší.26 
Označení bratr není v křesťanské tradici nikterak výjimečné, naopak je to označení, které od dob 
Pavla stále více a více proniká do užívání a zvláště pak do křesťanské rétoriky.27 Nicméně toto 
označení je používáno mezi křesťany, tedy lidmi, kteří stojí na stejné rovině, nikoliv pak pro 
vztah mezi člověkem a Kristem. Avšak i tento vztah je doložen v tradici velké církve, a to 
dokonce v tradici nejuznávanější, tedy v evangelijní. Už zde se zdá, že je nastolen podobný 
problém a evangelista zde balancuje mezi rovinou tělesnou a rovinou duchovní. 

                                                 
22 NHC V,3; 24, 22 nn Kodex Tchacos však používá jméno Ježíš. 
23 srv. Ef. 2, 9-10  
24 K otázce Valentinovy školy viz. velmi podnětnou studii CHRISTOPHA MARKSCHIESE: Valentinian Gnosticism: 
Toward the Anatomy of a School, in: The nag Hammadi Library after Fifty Years, Proceedings of the 1995 Society of 
Biblical Literature Commemoration, ed. John D. Turner, Anne McGuire, Leiden 1997, str. 401-438  
25 „nebylo však, když já jsem vyšel“ viz 24, 31 
26 Variantu, kterou nabízí Kodex Tchacos, jsme zmínili již v poznámce pod čarou na příslušném místě překladu.  
27 A nejen té orthodoxní. Převzetí evangelijního označení bratři nikoliv pro pokrevně příbuzné, ale pro ty, kdo konají 
vůli otcovu, do vyjadřování v nekanonické tradici je doloženo také dalšími texty nálezu z Nag Hammadi. Například 
Výklad poznání NHC XI, 1, přebírá toto místo téměř doslovně. Jako Ježíšovo učení je zde označeno následující: Ti 
jsou mými bratry a učedníky, kteří činí vůli otce. (9, 31-33).   
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V evangeliích se totiž setkáváme se skupinou lidí, která je označována jako Ježíšovi bratři. 
Kontext je velmi polemický.28 Ježíš jim zde prakticky upírá nárok na to, aby se nazývali jeho 
bratry na základě tělesné příbuznosti a za své bratry označuje své učedníky a všechny, kdo plní 
vůli otcovu. Že tato zmínka není, alespoň u Matouše, náhodná, může vyplývat z událostí po 
vzkříšení. Ve 28. kapitole je popisováno, jak ženy šly ke hrobu Ježíšovu. Tam se jim zjevil anděl, 
sdělil jim, že ukřižovaný Ježíš vstal z mrtvých, a přikázal jim, aby to spěchaly oznámit 
učedníkům. Ženy tedy běžely, když vtom se jim zjevil sám Ježíš, který jim řekl, aby o vzkříšení 
informovaly jeho bratry.29 Zdá se tedy více než pravděpodobné, že Ježíšovi bratři tvořili jistou 
skupinu uprostřed raného církevního společenství. Rovněž lze z Matoušova evangelia poznat, že 
tato skupina si činila nároky na vliv uprostřed tohoto společenství.30 Matoušovo evangelium tak 
tvoří jakousi polemickou protiváhu nejen k proudům raného křesťanství, o kterých jsme více 
méně dostatečně informováni, jako je proud lukášovský, ale polemizuje i s proudy, o kterých 
bohužel nevíme téměř nic. Jedním z nich jsou právě Ježíšovi bratři.  
Dle mého názoru není příliš pravděpodobné, že by se náš spis zapojoval do této polemiky, 
protože byl pravděpodobně sepsán v době, kdy již toto téma nemělo žádné polemické 
opodstatnění. Nicméně se zdá, že může být ohlasem této polemiky, nakolik převzal její rétoriku a 
pak naplnil zcela novým významem, ať už díky nepochopení původního kontextu a nebo zcela 
úmyslným přeznačením, což se mi ovšem nezdá příliš pravděpodobné. Převzetí starých konceptů 
a pokusů o nový výklad či zařazení evangelijní látky do nových kontextů a to i významových, 
není ve starokřesťanské literatuře věc ojedinělá, zvláště pak v apokryfní tradici. Příkladem budiž 
třeba používání příběhu o císařově denáru.  
Myslím, že autor používá této vsuvky o bratrství Krista s Jakubem k tomu, aby vyjádřil jeho 
naprostou netělesnost. Netělesnost v tom smyslu, že jej neváží žádné příbuzenské vztahy. O nich 
nemůže být ani řeč. Bratrství Krista a Jakuba je zcela na duchovní rovině. Z našeho textu se 
bohužel nedá vystopovat, jak je tato duchovní rovina pojímána; zda se jedná o pojetí podobně 
symbolické, jako je tomu v Matoušově evangeliu, tedy, že bratrství není vyjádření společného 
původu nýbrž společného cíle. Nebo zda autor tohoto traktátu zašel ještě dále ve směru ke 
gnostickým učením o soupodstatnosti duchovní části gnostika s prvopočátkem všeho a 
v důsledku toho s celým duchovním světem, tedy s pléromatem, tím, že jeho duchovní část není 
ze světa materiálního, ale pochází ze světa duchovního.  
Shrňme tedy: Zdá se, že úvodní pasáž spisu nese stopy starší tradice, která řešila problém 
postavení Ježíšových příbuzných v rámci prvotní církve po Ježíšově ukřižování. Tento kontext je 
však ve Zjevení Jakubově naplněn zcela jiným obsahem, tedy k vyjádření Kristovy netělesnosti a 
duchovního původu. Hlubší reflexe tohoto duchovního původu však není textem podávána. O 
vztahu duchovního původu Krista a duchovního původu Jakuba se můžeme bohužel pouze 
dohadovat.  
 
4.3 Smrt a spásná úloha 
Rozhovor Jakuba s mistrem je, jak již bylo řečeno, rozdělen na dvě zřetelně oddělené části. První 
je rozhovor před tzv. velikonočními událostmi, druhý pak po ukřižování.  

                                                 
28 srv. např. Mt, 12, 48-50 „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratří?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje 
matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (pasáž cituji dle 
Českého ekumenického překladu) 
29 srv. Mt. 28, 1-10. Že místo působilo již dříve problémy, vyplývá i z toho, že v pozdějších rukopisech je v desátém 
verši nahrazováno slovo bratři slovem učedníci a text je tak zdánlivě logicky unifikován.  
30 A také vlivu dosáhla. Po smrti Jakuba učedníka se hlavou Jeruzalémské církve stal Jakub, Ježíšův bratr, řečený 
rovněž Spravedlivý.  
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Rozhovor před ukřižováním je jakási předpověď budoucích událostí, ve kterých Kristus 
připravuje Jakuba na to, co přijde. Podobně připravuje Ježíš své učedníky v evangeliích.31 
Nicméně Jakub je s věcí daleko lépe srozuměn než Ježíšovi učedníci v evangeliích, kteří jsou 
často vykresleni jako nechápající a stavěni tak do kontrastu s učedníky po vzkříšení a zvláště u 
Lukáše s učedníky po letnicích. Oproti nim není další Kristův osud pro Jakuba žádným 
tajemstvím, když může pronést vyznání:  
 
„Poté, co se tě zmocní, dokončíš svůj úděl a vystoupíš k tomu, který je.“32  
 
Co bude následovat, je tedy Jakubovi známé, co však je pro Jakuba nové, je to, že mocnosti, 
kterých se bojí, nejsou „vyzbrojeny“ proti němu, nýbrž proti samotnému Kristu: 
 
I řekl mi (Kristus Jakubovi): „Tyto mocnosti nejsou vyzbrojeny proti tobě samotnému. Jsou 
vyzbrojeny proti jinému. Tyto mocnosti jsou vyzbrojeny proti mně.33  
 
Kristův úděl je tak v Prvním zjevení Jakubově pojímán jako boj proti mocnostem. Kristova úloha 
jako bojovníka a pokořitele mocností není specialita Zjevení Jakubova ani jiných textů z Nag 
Hammadi. Je to výklad, který má již novozákonní kořeny, neboť se s ním setkáváme také u 
Pavla.  
 
Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na 
kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.34 
 
...v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově 
příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil 
a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele 
pod jeho nohy.35  
 
V prvním úryvku z listu Koloským vidíme, že oním bojem proti mocnostem je Kristova smrt na 
kříži. Pro Pavla i pro pavlovské spisy je charakteristická právnická mluva, je-li řeč o smrti na 
kříži. Kristova úloha je tak pojímána jako vykupitelská v původním slova smyslu, tedy je to 
jakási protiváha ke způsobené škodě. Dlužní úpis je přibit na kříž a tím ztrácí svoji platnost. 
Dlužní úpis, jak se zdá z tohoto úryvku, byl vystaven mocnostem a tím, že byl smazán, byla 
mocnostem odebrána jakákoliv moc nad člověkem. Smrtí na kříži jsou zbaveny moci a tím i 
přemoženy. Vítězství nad mocnostmi je vyjádřeno také jejich demaskováním, jejich 
zviditelněním, odhalením. Tím, že jsou odhaleny, pozbývají na nebezpečnosti. Můžeme říci, že 
v listě Koloským je hlavní boj sváděn právě smrtí na kříži a smrt na kříži se tak stává centrální 
událostí, událostí nejvyšší důležitosti.  
Podle citátu z listu Korintským se může zdát je situace v tomto spise maličko odlišná, nicméně 
vycházející ze skutečnosti a zkušenosti po Kristově smrti. Vláda mocností, nakolik se mohlo zdát 
z těžkostí prvotní církve, rozhodně nebyla přemožena s okamžitou platností. Rozpor s prvním 

                                                 
31 Srv. např. Mk, 8, 31 nn. Lk. 9, 22; atd. 
32 NHC V,3; 29, 16- 19 
33 NHC V,3; 27, 18- 21 
34 Ko. 2, 14 – 15 
35  1. Kor. 15, 22-25 
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úryvkem může být pouze zdánlivý, neboť i v listu Korintským je již rozhodnuto a stěžejní 
události se odehrály rovněž na kříži. Citovaný úryvek se nachází v patnácté kapitole listu 
Korintským, a je tedy rozvinutím centrální Pavlovy nauky. Je rozvinutím a výkladem toho, co je 
pro Pavla vždy výchozím bodem jeho úvah. Tímto výchozím bodem je Pavlovo evangelium, to, 
v čem byl sám vyučen a co sám přijal. 
 
Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je 
základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je 
zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám 
přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle 
Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.36  
 
Základem Pavlovy theologie je, jak můžeme vidět, evangelium, které hlásá. Totiž: že Kristus byl 
ukřižován, zemřel a byl vzkříšen. To stojí v centru Pavlovy nauky a to stojí také v pozadí 
citovaného úryvku, který mluví o vítězství nad mocnostmi. Toto již konečné vítězství je možné 
pouze díky Kristově smrti a zmrtvýchvstání. Po historických událostech Kristovy smrti je tak již 
konečné vítězství vybojováno, nicméně mocnostem tohoto světa je ponechána alespoň zdánlivě 
jejich moc, která bude definitivně zničena po Kristově druhém příchodu.  
Jak je tedy zřejmé, oba úryvky týkající se přemožení mocností se od sebe ve své podstatě neliší. 
Základem je, že Kristův vítězný boj byl vybojován na kříži a díky Kristově smrti a vzkříšení byly 
mocnosti přemoženy. 
Boj Krista s mocnostmi je téma, které je společné Zjevení Jakubovu a pavlovským spisům 
Nového zákona. Nezbývá, než si položit otázku po podobnosti, či různosti obou pojetí. Viděli 
jsme, že pro Pavla je ústřední událostí v boji proti mocnostem smrt na kříži, tou jsou přemoženi, 
odhaleni a ztrácejí svoji moc. Jakou úlohu však hraje Kristova smrt ve Zjevení Jakubově?   
V prvním rozhovoru mezi Jakubem a Pánem, tedy v dialogu, který se odehrál před tzv. 
velikonočními událostmi, není o podstatě utrpení žádná zmínka. Kristus pouze říká, že se jej 
zmocní, o utrpení a smrti se však nedozvídáme nic. Je možné, že něco bylo naznačeno na konci 
27 listu, protože zde se ve 28. verši vyskytuje slovo utrpení. Bohužel, jak již bylo řečeno, spodní 
části listů jsou značně poškozeny a někdy chybí až polovina verše. Slovo utrpení tak máme 
naprosto bez kontextu37 a jakákoliv rekonstrukce by zde byla v oblasti fantazie. I z obsahu 
následujícího textu se nezdá být pravděpodobné, že by na tomto místě Kristus sděloval Jakubovi 
něco o podstatě svého utrpení, protože až do druhého rozhovoru, tedy do rozhovoru po smrti, žije 
Jakub v naprosto mylných představách, které vyžadují vysvětlení ze strany Pána. Nicméně i 
z prvního rozhovoru je jasné, že smrtí nic nekončí. Naopak. Výslovně je řečeno: 
 
 Poté se zjevím pro výtku archontům. A zjevím jim, že zmocnit se jej není možné. Jestliže se ho 
zmocní, tehdy se on zmocní všech. Nyní odejdu. Pamatuj, co jsem řekl, a měj to stále před 
sebou.“ Jakub pravil: „Pane, vynasnažím se, jak jsi řekl.“ I rozloučil se Pán a dovršil to, co mělo 
být dovršeno.38 
 

                                                 
36  1. Kor.15, 1-5  
37 Ony mne ne [...] skrze ně [...] na tomto místě [...] utrpení [...]. Ani Kodex Tchacos nám v tomto případě nepomůže, 
protože také ten je poškozen a tato část v něm  na čtrnáctém listu chybí úplně.  
38 NHC V,3; 30, 1- 3 
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Smrt je tedy něco, co má být dovršeno, ale není to konec. Po smrti přijde Pán znovu, aby odhalil 
paradox, že tím, že se jej mocnosti a archonti zmocnili, připravili si vlastní záhubu. Neboť, jak 
jsme viděli v oddíle Bytí před sestupem na zem, není v ničí moci, aby se jej zmocnil, a to skrze 
toho, který je.  
Zajímavá je poznámka o tom, že jestliže se ho zmocní, tehdy se on zmocní všech. Je to výslovné 
vyjádření onoho známého rozporu, že se zlo ukřižováním Krista samo připravilo o moc a samo 
sebe tak odsoudilo k zániku. Jako je to v evangeliích satan, kdo působí skrze Jidáše k záhubě 
Krista, jak čteme například v Janově evangeliu,39 a tím si připravuje vlastní přemožení, tak jsou 
to ve Zjevení Jakubově mocnosti a archonti, kteří se zmocní Krista a tím si uchystají vlastní 
záhubu. Jsou to tedy nepřátelé Krista a duchovního člověka, kteří v konečném důsledku přispívají 
k vysvobození lidí.  
Není vyloučeno, že to samé měl na mysli i Pavel, když psal do Korintu: 
 
Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku, či 
vládců tohoto věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od 
věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal: neboť, kdyby 
ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.40 
 
 I zde je vidět motiv nevědomosti vládců tohoto světa41, Pavel zde nezmiňuje následky ukřižování 
pro ony vládce světa, a tak není úplně jisté, zdali tím nemyslel římské a židovské úředníky, jak 
bývá často vykládáno. Ku pomoci nám není ani jazykový rozbor, protože Pavel používá pro 
popis mimosvětských sil terminologii římské úřední správy té doby, a tak musí nutně dojít 
k zamlžení zamýšleného významu. Nelze ovšem vyloučit, že právě to byl úmysl pisatele. 
Viděli jsme tedy, že o smrti se v prvním rozhovoru Pána s Jakubem mluví pouze jako o tom, co 
má být dovršeno, avšak o pravém průběhu velikonočních událostí se Jakub nedozvídá nic. První 
rozhovor má funkci jakési přípravy na druhý rozhovor, který, jak je oznámeno, bude následovat 
po „ukřižování.“42  
Druhý rozhovor se odehrává po Velikonocích. Jakub je s učedníky na hoře Gaugelán. Okolnosti 
zjevení nám zůstávají opět kvůli lakuně skryté, nicméně se jednalo o něco hrůzyplného, neboť 
všichni učedníci se rozprchli a Jakub zůstal sám.  
Ukazuje se, jak již bylo řečeno, že Jakub si nebyl vědom pravého průběhu Kristova utrpení, a tak 
na úvod rozhovoru projevuje soucit s Kristovým utrpením. Toto se stává výchozím bodem pro 
výklad o utrpení Krista a jedním z hlavních bodů Kristova zjevení Jakubovi.43   

                                                 
39 J 13, 26 n. Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, 
vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co 
chceš učinit, učiň hned!“ 
40 1.Kor.2, 6-8 
41 arconthj tou aiwnoj 
42 Nelze si nevšimnout jisté vyhýbavosti v označování toho, co se vlastně má přihodit. Většinou referuje Kristus o 
ukřižování  jako o „tom“ či adverbiem: „poté“ atd. Je sice pravda, že koptština si, bohužel pro nás, libuje v používání 
odkazů pomocí zájmen a adverbií, čímž se pro nás některé texty stávají téměř nesrozumitelné, nicméně v tomto 
případě se jedná jistě o zamlčování úmyslné.  
43 Dalším velkým tématem, které v druhém rozhovoru Krista s Jakubem bezprostředně navazuje na výklad o smrti a 
utrpení Krista, je poučení o tom, jak lze uniknout z moci archontů a mocností, které se budou snažit zadržet Jakuba 
na cestě k prvobytnému. Nesmírně důležitá je pro nás tato pasáž pro poznání gnostické anthropologie. Kristus 
zjevuje Jakubovi, že se setká s archonty, kteří mu budou bránit ve výstupu z tohoto světa. Jakub se strachuje a neví, 
jak k nim má promluvit. Pán mu tedy prozrazuje otázky, které mu budou kladeny, a zároveň ho poučuje, jak je má 
zodpovědět. Otázky se týkají zejména identity vystupujícího. Zde zprostředkovává Kristus Jakubovi poznání o 
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Nejenže si Jakub nebyl vědom pravého průběhu utrpení, nýbrž nebyl si vědom ani pravé podstaty 
Krista. Tu mu po opětovném objevení Pán ukazuje, přičemž vysvětluje pouze zdánlivé utrpení. 
Na vysvětlení svého opětovného zjevení říká Kristus: „Já jsem ten, kdo přebýval ve mně.“44 Zde 
je jasně deklarovaná dvojí osoba pozemského Jakubova mistra. Bohužel není náš text více 
explicitní, co se vztahu těchto osob týče. Nic se neříká ani o tom, kdy došlo ke spojení těchto 
dvou osob. Není tedy jasné, zda pro pisatele traktátu byl Ježíš Kristus již od početí a narození 
dvojí osoba – tedy tělesná složka a duchovní v jednom. Čímž by byl obrazem valentinského 
gnostika,45 nakolik i ten je složen z tělesné a duchovní části, které jsou nesmíšené a pro otázku 
záchrany ta první naprosto nedůležitá. Jediným pak úkolem gnostika je tělesné schránky, a tedy 
pouta, se zbavit a osvobodit tak část duchovní. O spasiteli se však nedozvídáme ani to, zda počet 
dvou osob je již konečný, nebo zda by se dalo mluvit o trojí podstatě, tedy fyzické, duševní a 
duchovní.  
Další varianta počátku společného bytí tělesného Ježíše a duchovního Krista je například sestup 
božské osoby na pozemského Ježíše v momentu křtu.  
Musíme si položit otázku, proč se tímto pisatel traktátu nezabýval, ač by se to na tomto místě 
nabízelo. Odpověď je dle mého názoru jednoduchá. Pro pisatele tato otázka nebyla důležitá, 
navíc by právě na tomto místě odváděla pozornost od toho nejdůležitějšího, co chtěl sdělit. Totiž: 
Kristus v žádném případě nezemřel a netrpěl. Zde je možná klíč k tomu, proč autor nikdy 
nemluví o smrti Krista. Nesmí být totiž pochyb, nejedná se o smrt, nýbrž o oddělení se a 
osvobození se od tělesné části. To, co se zdánlivě jevilo jako bolest, utrpení a smrt, se obrátilo 
pouze proti obrazu. Kristus trpěl pouze zdánlivě. Ten, kdo ve skutečnosti trpěl, byl pozemský 
člověk, obraz nebeského. Nakolik byl pouze obrazem, byl nedokonalý a navíc dílo archontů, jako 
vše tělesné. A jako takové patří zkáze a zhouba, která jej postihne, je správná.46 Archonti a 
mocnosti byli oklamáni obrazem Krista, nechali jej trpět, samotný Kristus však trpět nemohl.  
Všimněme si, že na rozdíl od zmínek o smrti Ježíše Krista, tak jak je nalezneme u Pavla, naprosto 
chybí ve Zjevení Jakubově jakýkoliv náznak právnické mluvy, kterou používá Pavel tak často. 
Není to však nečekané. Nejenže smrt Krista není zástupná a vykupitelská, protože není 
vykupovat z čeho,47 ale navíc se smrt vůbec Krista netýká. Odpověď na otázku po úloze Kristovy 
smrti tak zní: Smrt pro Krista není.  
Viděli jsme, že hlavní poslání Krista ve Zjevení Jakubově je boj proti archontům a mocnostem a 
nese tak velmi význačný společný prvek s pavlovským podáním působení a úlohy Krista na zemi. 
Viděli jsme také, že prostředek, kterým Kristus v Pavlově podání proti archontům a mocnostem 
bojuje, je právě smrt na kříži. Zbývá tedy otázka, jak svádí tento boj Kristus Zjevení Jakubova. 
Toto jak je dle mého názoru největší a základní rozdíl, který dělí nauku autora Zjevení Jakubova 
od Pavlovy theologie a s ní i od nauky tzv. velké církve. 

                                                                                                                                                              
původu. Původ lidského rodu je shora. Přímo od prvobytného. Neboť tento rod pochází od Achamóth, která sama je 
z prvobytného. Tedy také každý člověk v sobě obsahuje netělesnou složku, která, na rozdíl od té tělesné, nepodléhá 
moci archontů. A tedy vládcové tohoto světa ji nemohou zadržet. Pravá podstata člověka, ta která pochází od otce, se 
také zpět vzhůru k otci vrací. Proti tomu jsou veškeré mocnosti dolního světa bezmocné. A nejen Jakub, ale každý, 
komu se dostane poznání, musí odvrhnout slepý úmysl, pouto,  které váže v těle, a teprve tehdy dosáhne k tomu, 
který je. A bude ten, který je. 
44 31, 17-18 
45 A samozřejmě nejen valentinského, byť v ostatních systémech se zdá, že toto téma není tak hluboce teoreticky 
rozpracováno.  Avšak přítomnost duchovní, či božské částečky  v člověku je základem gnostické anthropologie. 
46 NHC V,3; 31, 25-26 
47 Duchovní část člověka není třeba vykupovat, protože ta sama o sobě je božská a z Boha pocházející, a tedy, jako 
taková ze své podstaty hřešit nemůže. Naproti tomu tělesná složka je dílem archonů a jako taková určená k záhubě a 
není žádná možnost, ostatně ani důvod, ji zachránit. 
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Před ukončením prvního rozhovoru s Jakubem sděluje Kristus, že opět přijde a pak zjeví 
Jakubovi jeho spásu. Avšak jakou spásu, jestliže není hříchu a tedy netřeba vykoupení? Co je 
tedy spása, nemůžeme-li na její popis aplikovat Pavlovskou právní mluvu a přiblížit ji tak 
běžnému chápání velké církve? Především si musíme položit otázku, v čem spočívá rozdíl mezi 
Jakubem a Kristem. Dle novozákonní tradice je hřích to, co činí rozdíl mezi Kristem a 
člověkem.48 Jako následek hříchu pak přichází smrt a z moci smrti, a tedy hříchu, je třeba člověka 
vysvobodit. Takovýto myšlenkový pochod je však autorovi Zjevení Jakubova naprosto cizí, jak 
jsme viděli výše. Zjevení Jakubovo nám ale díky své komplexnosti  zodpovídá i tuto otázku, 
navíc formou nádherného hymnu, který se nachází na dvacátém osmém listě:49 

 
Ty jsi přišel s poznáním, abys odehnal jejich spánek. 
 Přišel jsi s rozpomněním, abys odstranil jejich nevědomost.  
Měl jsem o tebe obavy, neboť 
 jsi šel do veliké nevědomosti, avšak nebyl jsi v ní ničím pošpiněn. 
Šel jsi totiž do hluboké bezmyšlenkovitosti a vzpomínka ti zůstala.  
Kráčel jsi v bahně a tvůj šat se neposkvrnil,  
nebyl jsi pohřben ve výkalech ani jsi nepadl do zajetí.  
A já jsem nebyl jako oni, ale oblékl jsem vše, co pocházelo od nich. 
Zapomnění sídlí ve mně.    
 
Kristus je zde popisován jako někdo, kdo není z tohoto světa, jako ten, kdo na tuto zem přišel 
odjinud. Nicméně toto se zřejmě, jak ukazují poslední dva verše námi citovaného hymnu, týká 
také Jakuba. Původ mimo materiální svět je tedy oběma společný. To, co činí hlavní rozdíl, je 
zapomnění. Jakub, ač nebyl jako archonti a mocnosti, přesto oblékl vše, co od nich pocházelo, a 
upadl tak do zapomnění o věcech božských, o svém původu a cíli. Na tomto místě nelze nezmínit  
Píseň o perle, která tento motiv rozpracovává až téměř pohádkovou formou. Kristus naproti 
tomu, a zde leží klíčový rozdíl mezi Jakubem, tedy každým gnostikem, a Kristem, přišel do 
materiálního světa, ale ten ho nepohltil. Neboť si dokázal zachovat vzpomínku na svět duchovní, 
ač přišel do nevědomosti, dokázal si uchovat poznání. 
První dva verše jsou nám také zdrojem poznání o tom, v čem viděl autor Zjevení Jakubova hlavní 
úlohu Krista na Zemi. Kristus přišel s poznáním, aby odehnal spánek, přišel s rozpomněním, aby 
odstranil nevědomost. Na závěr prvního rozhovoru Kristus slibuje Jakubovi, že přijde opět a zjeví 
mu jeho spásu.50 Co je tedy onou spásou? Viděli jsme, že Kristova úloha není vykupitelská, 
protože není hříchu a smrti pro duchovní část člověka. Kristova spása neleží v utrpení na kříži a 
v zmrtvýchvstání. Kristova úloha je, jak je vidět z hymnu, zjevovatelská. Kristova spása ve 
Zjevení Jakubově spočívá ve zjevení toho, oč Jakub kvůli zapomnění přišel. Druhý rozhovor je 
nám pak klíčem k tomu, o co se jedná. Jedná se o dvě stěžejní témata. První z nich je nedůležitost 

                                                 
48 Žd. 4, 14 – 15 Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se 
toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě 
zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. 
49 Toto místo zaslouží naši pozornost nejen pro svůj vrcholně zajímavý a důležitý obsah, nýbrž i pro svou formu, což 
je bohužel mezi spisy knihovny z Nag Hammadi jev poměrně řídký.  Je to nádherný hymnus, ve kterém jsou ve 
velmi působivé formě vždy do protikladu stavěny bezmyšlenkovitost, nevědomost a špína tohoto světa, do kterého 
Ježíš přišel, oproti jeho vědomí a čistotě, tj. nespoutanosti tělesností. 
50 NHC V,3; 29, 4-13  Pán pravil toto: „Jakube, velebím tě pro tvé porozumění a tvůj strach. Jestliže vytrváš 
v horlivosti, nečiň si starosti s ničím, krom své spásy. Hle, já dokončím úděl na této zemi, jak jsem pravil z nebes. A 
zjevím ti tvou spásu.“ 
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tělesné stránky člověka, která je pro něj poutem a zapomněním. Spásy pak lze dojít pouze 
odvržením tohoto pouta. V prvním rozhovoru je již naznačeno, že k tomu, který je, lze dojít 
pouze pod podmínkou odvržení slepého úmyslu a tak se odpoutat od těla. Jedině odpoutáním se 
od těla se stane Jakub sám tím, který je.51 Kristus je pak ten, který se ve své zdánlivé smrti 
dokázal odpoutat od těla. Nechal zemřít svoji tělesnou podobu, obraz, který patří archontům, a 
zachoval si svou pravou část, jež je duchovní. Ukázal tak, jak musí jednat každý, kdo jej chce 
následovat.  
Ve druhé části druhého dialogu pak Kristus zjevuje Jakubovi, jak lze projít říšemi archontů až 
k tomu, který je. Tedy do původního místa, odkud Jakub pochází. Bude-li Jakub znát odpovědi na 
otázky archontů, nebudou s to se jej zmocnit a Jakub tak bude zachráněn. Spása tedy spočívá ve 
znalosti vlastního původu a cíle.  
Shrňme tedy: Společným rysem Pavlovy christologie a christologie Zjevení Jakubova je boj proti 
mocnostem. Zatímco stěžejní událostí pro Pavla je Kristova smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání a 
tím vykoupení člověka z hříchu a osvobození ze smrti, nemají tyto události pro autora Zjevení 
Jakubova téměř žádný význam. Spasitelská úloha Krista v Prvním zjevení Jakubově nespočívá 
v utrpení, ale ve zjevení. Spása je pak poznání.   
 
4.4 Závěr 
I když Zjevení Jakubovo v žádném případě není systematickým teologickým pojednáním a jeho 
úlohou nebyl výklad christologických názorů autora, přeci je pro nás jedinečným dokumentem 
pro poznání christologie duchovního prostředí, v němž tento spis vznikl. Traktát sice nepodává 
ucelený christologický výklad, nicméně doufám, že se mi podařilo nastínit to, co z traktátu o 
spasitelské osobě můžeme vyčíst. Viděli jsme, že se traktát dotýká Kristova bytí před sestupem 
na zem a lze v něm vystopovat otázku po vztazích Krista na zemi. Nejlépe je zachycen problém 
smrti mistra a spásy člověka.  
Při popisu Kristova bytí před příchodem na zem jsem se setkali s velmi problematickým místem 
přechodu od popisu nejvyšší bytosti k výkladu o tom, že ženský princip neexistoval před 
spasitelem. Pro pokus o pochopení tohoto místa se budeme muset zabývat pojednáním stejné 
problematiky v jiných textech. Hlavní oblastí našeho zkoumání  budou prameny řazené do 
valentinské gnóze. Při zkoumání těchto pramenů se zaměříme také na další velké téma 
christologie Prvního zjevení Jakubova, kterým je Ježíšova smrt a spásná úloha. 
 
 
5 Protologie 
Vznik všeho, co existuje, je jedním z hlavních problémů, kterými se zabývala různá gnostická 
hnutí a hnutí křesťanské gnóze. Bylo to také řešení tohoto problému, co odlišovalo jejich 
stoupence od velké církve. Ve spisech objevených v Nag Hamadi nacházíme zcela odlišné 
interpretace starozákonních událostí, než jaké by mohly být velkou církví uznány za přijatelné. 
V knihách Starého zákona je stvoření hmotného světa popisováno pozitivní terminologií. 
Gnostikové vše, co je hmotné, odvrhovali. Tento svůj postoj samozřejmě museli zdůvodnit a 
zdůvodňovali jej právě svojí naukou o vzniku všeho, co existuje.  

                                                 
51 Kdybys je chtěl nyní spočíst (pluky mocností), nebudeš moci, dokud od sebe neodvrhneš slepý úmysl, toto pouto, 
které tě váže v těle. Tehdy dosáhneš k tomu, který je. A již nebudeš Jakub, ale ten, který je. 
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V zásadě můžeme hovořit v nauce o počátcích o dvou odlišných oblastech; o oblasti duchovního 
a oblasti hmotného světa. Tyto dvě složky veškerého bytí jsou však spojeny a hmotný svět nelze 
vysvětlit bez toho duchovního.  
Ve středu našeho zájmu je valentinský myšlenkový proud, a proto se nebudeme zabývat naukami 
o vzniku duchovního a hmotného světa ve všech nám dochovaných gnostických pramenech, ale 
budeme se soustřeďovat právě na spisy, jež jsou řazeny mezi valentinské, nebo nějakým 
způsobem s tímto fenoménem spojované. Zabýváme-li se tímto myšlenkovým proudem, musíme 
se bezpodmínečně pokusit o sestup nejhlouběji, kam až je to možné – tedy k postavě, na kterou se 
toto hnuté odvolávalo a kterou je Valentin.  
 
 
5.1 Protologie Valentinova 
Z Valentinova díla se nám nezachovalo pravděpodobně nic a jsme bohužel odkázáni pouze na 
několik zlomků zachovaných v dílech jiných autorů. Od Valentina máme celkem devět ne příliš 
rozsáhlých fragmentů, přičemž devátý zlomek zachovaný u tzv. Pseudoanthima je více než 
diskutabilní, protože Valentinovi je zde přisuzováno zabývaní se problémem Boží trojice. Spory 
s touto tematikou však vypukly naplno až později a bylo by tedy velmi zvláštní, kdyby tento 
zlomek byl pravý. Dá se tedy říci, že se okruh s velkou pravděpodobností Valentinových zlomků 
zužuje na osm. Většinu nám předává Kléméns Alexandrijský ve svých Stromatech. Nás však 
zajímá poslední ze zmíněné osmice, a sice zlomek číslo 8, zachovaný u Hippolyta,52  kde čteme 
následující hymnus připsaný Valentinovi: 
 
qšroj 
p£nta krem£mena pneÚmati blšpw, 
p£nta d/ ÑcoÚmena pneÚmati noî: 
s£rka m�n ™k yucÁj kremamšnhn, 
yuc¾n d/ ¢šroj ™xecomšnhn, 
¢šra d/ ™x a‡qrhs krem£menon, 
™k d� buqoà karpoÝj feromšnous, 
™k m»traj d�  bršfoj feromenon. 
 
Žeň 
Zřím, jak vše závisí na duchu, 
Vím, že vše je neseno duchem, 
tělo totiž závisí na duši, 
duše pak vychází ze vzduchu, 
vzduch závisí na éteru, 
že z hlubiny vychází plody, 
z lůna zas novorozeně.  
 
 
Tento Valentinův hymnus je pro Hippolyta zřejmým demaskováním skutečnosti, že Valentin 
nebyl žádným originálním myslitelem, ale že byl pouhým plagiátorem Platónových myšlenek. 
Hippolytos si dává velkou práci s dokazováním, že Valentinova nauka není nic nového pod 
sluncem a že vychází z učení Pythagorova a rovněž Platónova. U citace hymnu také čteme 

                                                 
52 Hipp. Philosophum. VI, 37 
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Hippolytův výklad. Valentinův hymnus je podle něj výkladem Platóna jen v opačném pořadí. 
Tedy Platónova emanační teorie je vykládána nikoliv od prvopočátku, ale od posledních částí. 
Podle Hippolyta míní Valentinovi následovníci výrazem sarx ve třetím verši hymnu hmotu, která 
je závislá na duši demiurga. Dalším veršem je: duše pak vychází ze vzduchu. Tím podle 
Hippolyta mysleli valentinovci to, že demiurg vychází z ducha, který se však již nenachází 
v pléromatu.  „Vzduch závisí na éteru“ je vykládáno pomocí personifikace éteru. Ten znamená ve 
Valentinově hymnu Sofii, která stojí na pomezí mezi pléromatem a světem pod horem, hranicí 
mezi světem dokonalosti a světem, který je nedokonalý a který povstal z pýchy a nedopatření. 
Verš „z hlubiny vychází plody“ vysvětluje Hippolyt jako popis oblasti pléromatu. Bythos je 
ztotožňován ve valentiské tradici s prvním a nepoznatelným, s otcem. Plody jsou pak označení 
pro celý systém aeonů, ze kterých je tvořena oblast dokonalosti. Tím končí Hippolytův výklad 
Valentinova emanačního hymnu. Je s podivem, že se vyhýbá vysvětlení posledního verše, ve 
kterém se mluví o novorozeněti, jež vychází z lůna. 
Valnetinův hymnus, jak nám jej zachoval Hippolytos, samozřejmě neunikl pozornosti celé řady 
komentátorů a historiků raného křesťanství. Je to nejen kvůli velmi důležitému obsahu, protože 
se může jednat o jediné nám dochované shrnutí Valentinova náhledu na uspořádání světa, ale 
také díky velmi působivé formě sdělení. V případě, že se jedná skutečně o Valentinovo dílo, pak 
máme co do činění s velmi nadaným básníkem. Za pozornost stojí zvláště symetrická struktura 
celého hymnu, kdy se na začátku i na konci hymnu setkáváme se zdvojením, což muselo na 
posluchače působit dojmem až jakéhosi refrénu. Prostřední tři verše, tedy lichý počet, který opět 
umožňuje symetrickou strukturu, jsou samotným výkladem podoby světa. Zásadní sdělení jsou 
soustředěna právě do oné části první a poslední, která se navíc významově posunuje, čímž je ještě 
více zdůrazněn obsah. Ve Valentinově hymnu tak skvěle koresponduje forma s obsahem, což 
ovšem je znakem dobrých básníků po celou dobu antiky.  
Vyjadřovat učení v hymnech je praxe, která provází křesťanství již od samých začátků nebo lépe 
řečeno už od dob, kam můžeme pomocí kritického bádání sestoupit. Nejstaršími autentickými 
spisy raného křesťanství, kterými disponujeme, jsou listy Pavla z Tarsu. Právě v nich se nalézají 
určité hymnické pasáže, které jsou považovány za nejstarší dochovanou vrstvu rodícího se 
křesťanství a obecně se má za to, že dále do historie se již nemůžeme pustit. Co předchází těmto 
hymnicky strukturovaným pasážím, se většinou odkazuje již do sféry víry a nikoliv vědeckého 
poznání. V této hymnické podobě je většinou ve zhuštěné formě podáváno nějaké klíčové 
sdělení, které je pak pisatelem listu dále rozváděno. S takovýmto hymnem se setkáváme 
například v Pavlově epištole Filipským. Ve druhé kapitole zde Pavel povzbuzuje adresáty 
k pokoře a vyzývá je k tomu, aby i v této vlastnosti následovali Krista. Proto píše:53 
 
Způsobem bytí byl roven Bohu, 
a přece na své rovnosti nelpěl,  
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.  
A v podobě člověka se ponížil, 
v poslušnosti podstoupil i smrt, 
a to smrt na kříži. 
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše 
a dal mu jméno nad každé jiné jméno, 
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno 
na nebi, na zemi i pod zemí 

                                                 
53 Fp 2, 6-11 
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a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus je Pán. 
 
V této praxi pokračovali i Pavlovi následovníci a tak se s hymny začleněnými do vlastního textu 
epištoly setkáváme i nadále. Z textu je pak jasné, že tyto úseky se těšily obzvláštní autoritě. 
Setkáváme se s nimi dále například v listě Kolosanům 1, 15-20a či Židům 1,3 nejen v epistolární 
tradici byla tato praxe rozšířena, a tak se s hymnickou pasáží setkáváme na začátku Janova 
evangelia. Zde se však již jedná o zcela jasný autorský záměr a hymnus je tvořen evangelistou. 
Ani po uzavření kánonu hymnická tvorba nevymizela. Byla používána převážně pro liturgické 
účely a jednotliví autoři do nich vtělovali základní myšlenky křesťanství, aby si je prostý lid lépe 
vštípil do paměti. Hymnická forma k tomu byla obzvláště vhodná. Víme, že například Ambrož 
Milánský byl autorem takovýchto hymnů. Je tedy jisté, že tato praxe byla hojně využívána a 
Valentin tak není ničím ojedinělým. Naopak v tomto stojí v tradici tehdejšího křesťanstva. Nejen 
žánrově je pro nás hymnická forma zajímavá. Výrazným znakem antické poezie byla metrická 
struktura verše. Valentinův fragment samozřejmě není výjimkou a je také psán časomírou.54 Zde 
se jedná konkrétně o daktylský tetrametr. 
V řecké a později i římské literatuře nebylo metrum samoúčelným uměleckým prostředkem. 
Protože antické kultury byly většinou orální, sloužila metrická struktura verše mimo jiné 
ke snazšímu zapamatování. Důsledkem metrické struktury pak bylo to, že báseň byla daleko lépe 
chráněna před významovými posuny. Dá se tedy říci, že máme-li zachován hymnus, je větší 
pravděpodobnost, že text je zachován v neporušené podobě, než je tomu u vět vytržených 
z prozaických útvarů. Samozřejmě však tato jistota není absolutní. Další výhodou hymnického 
textu je jeho ucelenost ve srovnání s útržky prozaického textu.  
 
Zpět ovšem od formy hymnu k tomu, co je pro nás stěžejní, tedy k obsahu. Hymnus, jak již bylo 
uvedeno výše, je jakési shrnutí obrazu světa. Ten je popisován od zjevných věcí po věci 
duchovní, nemateriální, přičemž velmi zajímavé je celkové pojetí světa. Vše, jak věci materiální, 
tak nemateriální, zde tvoří jednotu. Tuto jednotu pak zajišťuje duch, na kterém vše závisí. Jestliže 
nemůžeme v tomto hymnu nalézt přímo pozitivní chápání celého světa včetně materiální stránky, 
tak rozhodně negativní také ne.55 Pro nás je zvláště důležité ono již zmiňované poslední 
dvojverší, ve kterém Valentin zmiňuje poslední, respektive první části svého řetězce bytí. Mluví 
se zde o bythos, métra, brefos a karpoi. Christof Markschies podrobil ve své práci Valentinus 
gnosticus?56 všechny zlomky připisované Valentinovi velmi pečlivému rozboru. Markschies se u 
8. zlomku důkladně věnuje jednotlivým částem hymnu. Šestému a sedmému verši věnuje zvláštní 

                                                 
54 K metrické struktuře viz. HERZHOFF B., Zwei gnostische Psalmen, Interpretation und Untersuchung von 
Hippolytus, Refutation V 10, 2 und VI 37, 7,Rheiniche Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn 1973. Dissertation. str. 
24 nn. Také Markschies se metrické struktuře hymnu věnuje velmi podrobně. MARKSCHIES CHRISTOPH, Valentinus 
Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis; mit einem Kommentar zu den Fragmenten Valentins, 
Tübingen : Mohr, 1992. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament ; 65) 220-225   
55 Markschies (op. cit. str. 258n.) interpretuje celý hymnus jako chválu stvořitele. Svoji interpretaci podkládá 
převážně symbolikou, kterou si zvolil Valentin: Er (Valentin) pries den Schöpfer durch seine Schöpfung, durch das 
wunderbare Waltung des götlichen Pneumas in der Schöpfung. Der Dichter des Hymnus zeigt mit seiner Überschrift 
und der ganzen Erntemetaphorik, dass er ein solches Lob intendierte, und stellt sich damit letzlich in die Tradition 
alttestamentlicher Schöpfungspsalmen.  
56 MARKSCHIES CHRISTOPH, Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis; mit einem 
Kommentar zu den Fragmenten Valentins 
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pozornost.57  Při analýze se nenechává strhnout výkladem Hippolyta. Činí tak z toho důvodu, že 
Hippolytos byl pravděpodobně ovlivněn učením Ptolemaiova systému o prvotní dvojici bythos – 
sigé. Vysvětlovat Valentinovo myšlení pomocí učení jeho následovníků a poté z Valentinova 
učení odvozovat jednotlivé školy by tak nebylo po metodologické stránce v pořádku. Markschies 
se proto obrací k dobovému kontextu Valentina. Pro interpretaci dvojice bythos métra pak 
navrhuje tři možnosti výkladu.  
Nejprve si klade za cíl prozkoumat, zda není možno rozumět slovům „prostě doslovně.“ 
Upozorňuje na septuagintní překlad stvořitelského mýtu, kde je pro propast, nad kterou se 
pohyboval duch Hospodinův, použit termín abyssos, což je synonymum pro bythos. V případě, že 
by toto významové vymezení zapadalo do hymnu, by pak poslednímu dvojverší bylo třeba 
rozumět tak, že Valentin jím chtěl ukázat, jak skvěle je uspořádán svět. Každý plod a každé 
narození by byla jakousi demonstrací dokonalého uspořádání. Tento výklad je pro Markschiese 
ještě o to pravděpodobnější, že středoplatonikové a novoplatonikové označují hmotu jako bythos 
a métra. V tomto případě by mezi Valentinem a jeho následovníky zela skutečná nauková 
propast, neboť termín bythos je pro valentinovce naprosto základní a s tímto výkladem 
neslučitelný.  
Druhou interpretační možnost, kterou Markschies prověřuje, je výklad termínů bythos a métra 
jako zastupujících nejvyššího boha a jeho pneuma. Že se musí přistupovat k posledním dvěma 
veršům rozdílně než k tomu, co předcházelo, je podle Markschiese nasnadě již kvůli tomu, že 
dosud byl kosmologický řetěz popisován staticky a nyní se setkáváme s popisem dynamickým. 
Proto se také podle něj nejedná o prosté pokračování v popisované řadě.58 Pro výklad termínů 
bythos a métra jako synonyma pro nejvyšší bytosti může mluvit mimo jiné i fakt, že s takovouto 
terminologií se lze setkat i ve starověké literatuře. Markschies uvádí jako příklad chaldejská 
orákula, která v pátém století patřila k filosofické školní četbě. Nejasné však zůstává, zda to lze 
použít jako argument pro hymnus pocházející ze století druhého. Markschies uvádí, jak ve 
zmiňovaných textech je první emanací jednoho ( to hen) právě bythos patroos. Tato emanace se 
skládá z otce, dynamis a nůs. Tuto terminologii pak přebírá také Synesios z Kyrény ve svém 
pátém hymnu. Podle Markschiese však nemusíme konstruovat takovéto složité teorie a pro 
časovou vzdálenost navíc ne příliš přesvědčivé. Podle něj mohl Valentinos využít pro atributaci 
boha biblických termínů a odvolává se na 1 Kor. 2, 10.59     
Ještě třetí možnost Markschies prověřuje. Hereziologové chtějí své čtenáře přesvědčit o tom, že 
gnóze je jednotný proud, ve kterém se dá sledovat přebírání jednotlivých myšlenek vždy od 
generace ke generaci a od jednoho učitele ke druhému. Proto bylo třeba prozkoumat také 
prostředí jiných gnostických sekt, o kterých podávají hereziologové zprávu. Soustřeďuje se na 
systémy, u kterých by pro časovou blízkost Valentinovi mělo smysl hledat paralely a ve kterých 
se vyskytují hledané termíny bythos a métra. Těmito systémy jsou Setovci a Ofité. Ani u jednoho 
systému však Markschies nenalézá uspokojivou odpověď na význam slov bythos a métra, protože 

                                                 
57 . MARKSCHIES CHRISTOPH, Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis ; mit einem 
Kommentar zu den Fragmenten Valentins, str. 245-255 
58 Podle Markschiese by se právě v tomto mohl hledat argument, proč nespatřovat v oněch dvou termínech metaforu 
pro platonskou hýlé. Do těchto veršů byl totiž popisován svět materiální a pokud by se brefos nahlížel také 
materiálně, došlo by ke zdvojení, které by navíc stálo proti výstavbové logice textu.  
59 ¹m‹n d� ¢pek£luyen Ð qeÕj di¦ toà pneÚmatoj· tÕ g¦r pneàma p£nta ™raun´, kaˆ t¦ b£qh toà qeoà.  
B£qh  vysvětluje Markschies jako synonymum pro buqo/j, což jej pak opravňuje verš ve své argumentaci použít. 
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nikdy nezapadá do kontextu Valentinova hymnu. Proto zůstávají podle Markschiese v podstatě 
pouze první dvě přijatelná vysvětlení toho, co tyto termíny mohou znamenat.60  
Shrňme tedy: Valentina samotného pravděpodobně nikdo z hereziologů neznal osobně. V té době 
byl valentinismus pro tzv. velkou církev velmi vážný konkurent, protože oproti jiným 
gnostickým hnutím nepostrádal jistou logickou konzistenci. Všichni hereziologové se 
s Valentinem samotným museli nějakým způsobem vypořádat, neboť to byl podle nich právě on, 
kdo stál u zrodu celého hnutí. A protože se snažili podat dějiny gnóze jako jistou myšlenkovou 
posloupnost a kontinuitu, bylo v jejich zájmu ukázat, že pozdější valentinské školy 
z Valentinových myšlenek vycházejí. Proto zprávy zanechané u hereziologů jsou jen velmi těžko 
použitelné pro opravdu seriózní postižení toho, co Valentin skutečně hlásal. Zbývá nám 
spolehnout se na věrohodnost pramenů, které Valentina přímo citují. Ani těch však není mnoho. 
Navíc těch několik zlomků, které máme k dispozici, rozhodně neusvědčují Valentina 
z konkrétních názorů. Většina zmiňovaných zlomků se dá interpretovat několika způsoby. Chce-
li vykladač těchto zlomků umístit Valentina do proudu velké církve, najde pro to ve zlomcích 
dostatečně důkazů. Naopak o tzv. heretičnosti Valentina přesvědčený vykladač nalezne ve 
Valentinových zlomcích také bohatý materiál, nutno dodat, že většinou ten totožný. Výklad tedy 
může být jak církevní, tak také necírkevní. Rovněž fragment číslo 8 dává prostor pro více 
interpretačních možností. Rozhodnout dnes, jak Valentin sám myslel svůj hymnus, již není 
možné. Ostatně to pro naše účely ani není důležité. Pro nás je hlavní to, že se ve Valentinových 
spisech dá najít opora pro výklad termínů bythos a métra jednak materiální, což by bylo ve shodě 
s biblickou tradicí, tak výklad, který považuje tuto dvojici za nejvyšší božstvo a původce všeho, 
co existuje. Valentinovi žáci a následovníci se na něj velmi pravděpodobně61 mohli odvolávat 
v obou případech. Pro nás je důležité právě to, že métra může či nemusí být personifikována. 
Jedná se o ženský princip, který lze vykládat jako samostatnou bytost. Na tuto skutečnost pak 
velmi pravděpodobně navázala některá hnutí valentinského proudu.  
      
5.2 Protologie pramenů z Nag Hammadi 
V minulé kapitole jsme zkoumali, zda lze poznat Valentinovo učení o protologii. Došli jsme 
k závěru, že jednoznačně je poznat nelze. Nabízí se otázka, zda to bylo pro Valentina samotného 
natolik důležité, aby se k problému vyjádřil explicitně. Podle nám dostupných informací se zdá, 
že nikoliv. Hymnus, který jsme zkoumali v minulé kapitole a který se tématu týká, není v této 
věci jednoznačný, a jak ukazují texty, které jsou z pozdější doby a pravděpodobně na Valentina 
navazují, byl Valentin také nejednoznačně vykládán. Nyní se budeme zabývat těmi texty, které 
máme k dispozici díky šťastnému nálezu z Nag Hammadi a které jsou řazeny do valentinského 
proudu. Samozřejmě bez zřetele k tomu, jaká byla v tomto ohledu intence autora. Bylo to 
poněkud nejasné místo v Prvním zjevení Jakubově Apokalypse, které nás přimělo zkoumat 
protologii ostatních textů zařazovaných do valentinismu. Ono místo, jak je uvedeno výše, se týká 

                                                 
60 MARKSCHIES CHRISTOPH, Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis ; mit einem 
Kommentar zu den Fragmenten Valentins str. 253 Wir solten also nicht die Aufnahme der Begriffe bythos und metra 
aus irgendwelchen gnostischen Gruppen, deren zeitliche Ansetzung ja zudem insgesamt sehr ungenau bleiben muß, 
postulieren, da die damit verbundenen Vorstellungen überhaupt nicht in den Kontext des Hymnus passen. Vor dem 
Hintergrund der Deutung Valentins als philosophierendem Bibelexegeten lassen sich zwei befriedigendere 
Erklärungsmöglichkeiten entwickeln.  
61 Toto samozřejmě můžeme říci pouze ve světle dokumentů, které máme k disposici. Nevím, zda v jiném 
Valentinově díle nebyly jeho myšlenky vyjádřeny explicitněji. Zdá se však, že toto nám zůstane navždy zahaleno 
rouškou tajemství, protože jde jen stěží předpokládat, že bychom v budoucnu měli možnost číst nějaké dnes neznámé 
Valentinovo dílo. 
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otázky priority ženského principu před spasitelskou postavou. Také při zkoumání následujících 
spisů patřících do kodexů z Nag Hammadi se soustředíme především na tu část protologie, která 
předchází přechodu nemateriálních skutečností do oblasti materiální.  
Spisy, které jsou běžně zahrnovány do valentinského proudu, neobsahují jednotný výklad toho, 
jak vznikl svět. V tomto tématu se mezi sebou mnohdy až v překvapivém rozsahu liší. Dá se však 
říci, že se rozdělují na dva základní typy. Einar Thomassen ve své knize The Spiritulal Seed, The 
Church of the “Valentinians”62 tyto dva typy označuje jako typ A a typ B.  
 
5.2.1 Pléromatologie typu A 
Hlavním znakem pléromatologie typu A je, že nezdůrazňuje jména jednotlivých aeonů a 
numerickou strukturu pléromatu. Aeony jsou již preexistentní v mysli nejvyšší bytosti a 
myšlením sebe sama je tato bytost plodí.  
Mezi texty z Nag Hammadi se s tímto typem setkáváme například v Trojdílném traktátu, pátém 
spise prvního kodexu. Tento spis začíná popisem věcí „nadpozemských“ a jak autor uvádí, je 
záhodno začít popisem otce, který je původce všeho, dokonce i naší schopnosti mluvit o něm. 
Nejdříve se spis vyrovnává s tím, že otec je jediný, avšak není samotný, protože jestliže je otec, 
musí být i syn. Tento paradox řeší autor textu pomocí obrazu stromu, respektive kořenu, který má 
svůj kmen, větve a plody. Otec je skutečným bohem, protože mu nikdo není bohem a nikdo mu 
není otcem. Nikdo jej ani nezplodil, ani nestvořil. Proto také nemá žádný počátek a protože nemá 
počátek, nemá ani konec. Podle spisu je také obdařen další velmi důležitou vlastností, kterou je 
neměnnost. Neměnnost jednak ve vztahu k vlastnímu jednání, tak také k vnějším vlivům, protože 
není v ničích silách nějak jej změnit či alespoň uchopit. Následuje v podstatě apofatický popis 
této nejvyšší bytosti.63 Podle Trojdílného traktátu má otec v sobě zahrnuto vše. Co má nějakou 
hodnotu, pochází od něj. Proto každý, kdo má, má od něj. Mimo tuto bytost nebylo nic. Trojdílný 
traktát pak vymezuje, jakých všech oblastí se tato výpověď týká. Nebylo nic prostorově, protože 
nebylo místo, kde by tato bytost dlela, ani místo, odkud by přišla nebo kam by směřovala. Nebyl 
žádný koncept, na jehož základě by tvořila, ani hmota či substance, ze které by tvořila nebo 
plodila. Důležité je také to, že otec byl sám, tedy že nebyla žádná jiná bytost, která by mu mohla 
pomoci. Popis je shrnut do jedné věty: 
 
(je) dobrý, bez nedostatku, dokonalý, naplněný, sám je vše.64   
 
Také žádné jméno jakkoliv vznešené se na nejvyšší bytost nemůže vztahovat. Po takovémto 
popisu následuje ujištění, že jej nikdo nemůže ani pochopit, ani uchopit, natož potom zahlédnout. 
Proto je také nazýván neuchopitelný.65 Proto je také nepoznatelný a slovy nevyjádřitelný. Toto 
však podle Trojdílného traktátu platí pouze pro vše vnější. On sám se poznat může. Může se také 
vidět a pojmenovat a sám sebe myslí.66 Paradox popisování nepopsatelného a nepoznatelného řeší 
autor traktátu poznámkou, že nejvyšší bytost má tu moc udělit znalost o sobě někomu jinému.67  
Otec, který je pak příčinou vzniku veškerenstva,68 má původ sám v sobě: 
  

                                                 
62 Thomassen Einar, The Spiritual Seed, The Church of the “Valentinians”, Leiden 2006, str. 195 nn. 
63 srv. Trip. trac. 53 
64 Trip. trac 53, 40 
65 Trip. trac. 54, 33 oyatte$aw pe 
66 Trip. trac. 55, 10 
67  Trip. trac. 55, 30-34 
68 pthr srv. Tri. trac. 55, 39 n. 
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... počíná sám sebe jako nevyslovitelného, sám sebe plodí, sám sebe poznává.69 
 
Toto je velmi příznačné pro proces vznikání ve spisech, které lze zařadit do protologického typu 
A. Zde je tento proces vztažen již na první entitu celého řetězce, tedy na otce, který je nestvořený 
a nezrozený a nemá žádný počátek. Přesto se dá jeho bytí popsat jako jakési kontinuální 
sebetvoření, které se odehrává právě sebepoznáním a myšlením sebe sama. Plodícím aktem otce 
je tedy myšlení a co otec myslí, to také plodí. Jestliže je tedy schopen sebepoznání a myšlení sebe 
sama pak právě tímto sám sebe tvoří.  
Také syn je plozen otcem podobným způsobem: 
 
(Otec je ten, který) má syna, jenž dlí v něm, jenž o něm mlčí, který je nevyslovitelný 
v nevyslovitelném,  který je neviditelný, neuchopitelný, nepoznatelný v nepoznatelném. Takto jej 
plodí po celou věčnost. 70 
 
Syn je tedy plozen otcem podobným způsobem, jako otec neustále tvoří sám sebe. Zde nám 
vstupuje do dění otcova myšlenka: 
 
Otec, jak jsme již uvedli prve, v nezplození je ten, který sám sebe poznává, jej plodí tak, že má 
myšlenku. Je to myšlenka na něj, což je vnímání jeho.71 
 
Otec je nezrozený, poznává sám sebe a tím se tvoří. V něm se poznává také syn. Poznání je opět 
oním tvořivým principem. Myšlenka zde jen těžko může být chápána jako ženská bytost, se 
kterou je syn tvořen. Je to spíše princip, skrze který je syn tvořen. Výslovně se pak v následující 
pasáži říká, že stejně jako je otec ten, před kterým nikdo neexistoval a mimo kterého není žádný 
nezrozený, tak také syn je ten, před kým nebyl nikdo a po kom také není nikdo. 
 
Stejně tak jako otec je vskutku ten, před kým nikdo jiný nebyl, a ten, kromě kterého není nikdo 
nezplozen, takto je  ale také [syn], před kterým nikdo není a po kterém není druhý syn. Proto je 
tento prvorozený a jediný. Prvorozený je, protože nikdo nebyl před ním a jediný syn, protože 
nikdo nebyl po něm.72   
 
O to více překvapující je pak následující tvrzení, že: 
 
Na počátku byl nejen syn, ale také církev byla na počátku73  
 
Této nesrovnalosti je si autor textu vědom, jak vyplývá z následující věty, a říká, že se to se 
skutečností, že syn je synem jediným, nijak nevylučuje, a to pro tajemnou74 povahu věci. 
Následující popis vztahu Otce, Syna a Církve v mnohém připomíná teologické trojiční diskuse. 
Stejně jako otec je také syn nezrozený bez počátku a bez konce. Způsob, jak je tvořeno to, co 
vychází z Otce a Syna, je přirovnáván k metafoře líbání.  
 
                                                 
69 Trip. trac. 56, 1-7 
70 Trip. trac. 56, 23 - 31 
71 Trip. trac. 56, 31 – 57, 1 
72 Trip. trac. 57, 8 – 57, 23 
73 Trip. trac. 57, 33 n.  
74 mysthrion 



 26 

To, co je, pochází z Otce a Syna po způsobu polibků, jako množství (polibků) , které si dávají 
navzájem  v dobré myšlence, která není nikdy nasycena. Polibek je jediný v množství.75  
 
Stejně tak je tvořena jedna Církev z mnoha jednotlivců, kteří byli již před aeony. Vztah mezi 
Církví a mezi Synem je stejný, jako mezi Otcem a Synem. Protože je tedy Církev tvořena 
vztahem mezi Otcem a Synem, nemůže být církev před Synem. Nicméně, protože Syn nemá 
žádný počátek ani konec, stejně jako Otec, je Církev zároveň s nimi bez počátku a bez konce. Ne 
zcela logicky konzistentním způsobem je zde vyzdvižena přednost Syna před Církví. Svět lidí a 
jeho zákony však nemusí být měřítkem pro oblast pléromatu, což je pro pisatele oním mystériem, 
které umožňuje jím popsaný stav. Ostatně takovýto argumentační postup rozhodně není 
specifikem Trojdílného traktátu. Církev je podobná Otci a Synu ve způsobu bytí (59, 3), a proto 
plodí nespočetné aeony. Ty zase plodí dál a takto vzniká oblast pléromatu. Vše, co je v této 
oblasti, je pro člověka neuchopitelné, protože to nepochází z tohoto místa. Aeony nelze vyčíslit 
ani popsat. Co je však důležité, je to, že: 
 
Neboť byly po věčnost v myšlence, protože otec byl jako myšlenka a jejich místo.76  
 
Pro vyjádření vztahu mezi otcem a aeony si opět pomáhá autor metaforickým jazykem a 
přirovnává otce k prameni. Stejně jako pramen vody není menší o vodu, která z něj prýští, tak 
také otec není nedostatečnější poté, co vznikly aeony. Ty byly již dříve v hlubině otcovy 
myšlenky. Pro otce byly poznatelné, ale ony nemohly poznat otce ani samy sebe. Dokud byly 
v otcově myšlence, neměly vůbec možnost jakéhokoliv poznání. Jejich existence nebyla 
plnohodnotná, spíše se podobala existenci zárodku či semene. Jestliže tedy jsou plozeni, pak je to 
z otcovy strany milost, neboť od té doby neexistují pouze pro něj, ale také samy pro sebe. 
Přestože je otec nepoznatelný, svěřil jim jméno.  
 
Jméno otce  jim dal skrze hlas, který zvolal: „Vše, co je, povstalo skrze ono jméno.“ 77 
   
Díky znalosti jména mají určitý přístup k poznání nejvyšší bytosti.78 Zdá se tedy, že jméno je 
prostředek poznání, byť patrně pouze částečného. Otec nechává zplozené poznat nejen svou 
existenci, ale také to, že nejsou jedinou existencí. V tomto procesu poznání hraje klíčovou roli 
právě jméno.  
I při tomto procesu je prostředníkem mezi otcem a aeony syn. On je světlem pro ty, kdo z něj 
pocházejí. Od něj dostávají oni své jméno. Vznešenost otce pak spočívá právě v tom, že se 
nechává poznat, ačkoliv je skrytý a neviditelný. Stává se zjevným, aby mohl být oslavován.79 Ti, 
kdo z něj vyšli, tedy ví, že existuje, protože je však nepoznatelný, jsou hnáni neustále touhou 
poznávat, kdo je. To jim do určité míry umožňuje postava syna, která je smíšena 
s veškerenstvem. On je tím spojujícím článkem mezi nepoznatelným otcem a mezi všemi 
ostatními bytostmi pléromatu. Velmi působivě a poeticky je vyjádřena úloha tohoto prvního 

                                                 
75 Trip. trac. 58, 21 - 29 
76 Trip. trac. 60, 1-5 
77 Trip. trac. 61, 14 - 17 
78 Nejen ve valentinismu hraje jméno důležité velmi důležitou roli. Všeobecně v semitských kulturách je znalost 
jména výrazem moci nad někým.  Zde tato znalost znamená možnost poznání.   
79 srv. Trip. trac. 63, 15 nn 
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člověka otce80 v litanické pasáži 66. listu. Zde je opět většinou metaforicky popisována tato 
bytost. 
 
Tvar beztvarosti 
tělo netělesnosti 
tvář neviditelného 
slovo nevyslovitelného 
mysl nepoznatelného 
pramen, ze kterého tryská.81 
 
Syn tak zprostředkovává otce a kompenzuje to, že otec je nepoznatelný. Kdyby se totiž otec dal 
poznat bezprostředně, znamenalo by to záhubu pro toho, kdo by tomuto aktu byl vystaven. Po 
šestém verši tohoto hymnu se najednou situace mění. Do tohoto místa se jednalo pokaždé o směr 
od otce k synovi, který tvořil tvář nepoznatelného, čímž se dostáváme od nepoznatelného 
k poznatelnému. Po šestém verši se dostáváme o rovinu dále.  
 
Kořen těch, kdo jsou zasazeni, 
bůh těch, kdo jsou, 
světlo těch, kterým svítí.82 
 
Následujících dvanáct veršů, tedy dvakráte tolik, než je věnováno vztahu otec syn, se věnuje 
vztahu syna a všeho, co je pod ním či po něm. Posun je tu tedy od „tváře nepoznatelného“ k 
„očím vidoucího.“ Celý hymnus je zakončen veršem: 
 
 Jednota těch, kteří se prolínají s veškerenstvy.83 
 
Tento verš dává celému hymnu, tedy spíše postavě, kterou popisuje, jednotící charakter. Tato 
osoba se vztahuje nejen k tomu, co je nad ní, ale také k tomu, co je pod ní a tím zajišťuje jednotu 
celého pléromatu.  
Takto máme na závěr shrnutou existenci duchovního světa, ve které vše závisí na nejvyšší 
bytosti, která tvoří a díky tomuto tvoření se stává poznatelnou pro vše, co do té doby existovalo 
pouze v jeho mysli.  
 
5.2.2 Pléromatologie typu B 
Jak jsme viděli v minulé kapitole, je principem vzniku celého duchovního světa myšlenkový akt 
nejvyšší bytosti. V mysli této bytosti jsou skryty všechny bytosti příští, které však nemají 
plnohodnotnou existenci, protože mohou sice být poznávány otcem, ale samy poznávat nemohu. 
To se mění s tvořivým aktem otce, který je poznáván synem a společně s církví tvoří vše, co 
následuje. Jejich původní existenci v mysli této bytosti naopak nezdůrazňuje pléromatologie typu 
B. V tomto případě jde o známé učení o 30 aeonech existujících vždy v páru a rozdělených na 
ogdoadu, dekadu a duodekadu.  

                                                 
80 piöarP p rvme Nte pivt 
81 Trip. trac. 66, 13 - 18 
82 Trip. trac.66, 18 - 20 
83 Trip. trac. 66, 28 - 29 
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Takovýto pléromatologický systém není mezi spisy nalezenými v Nag Hamadi nijak výrazně 
zastoupen, přesto se dá soudit, že byl poměrně vlivný. K disposici jej měl také Irenej84 a poté se 
objevuje i u ostatních hereziologů.85 V nálezu z Nag Hammadi se s ním setkáváme v jedenáctém 
kodexu, který je bohužel na mnoha místech značně poškozen. Spis, konvenčně nazývaný 
Valentinský výklad, v tomto ohledu bohužel není výjimkou, což ještě více znepříjemňuje již tak 
obtížnou situaci. Obtíže vznikají zvláště proto, že se opět jedná s velkou pravděpodobností o 
koptský překlad původního řeckého originálu. Zvláště odkazování na osoby zájmeny je v mnoha 
případech velmi matoucí. Přesto nám traktát poskytuje cenný doklad pléromatologie tohoto typu 
přímo v autentickém pramenu. Zdá se, že spis má charakter poučení pro nové členy, čímž je pro 
nás velmi zajímavý, protože obsahuje základy a to nejpodstatnější, s čím se musí nový člen 
seznámit. Spis je velmi důležitým argumentem pro diskusi v otázce, zda gnostici formovali 
organizovaná společenství se svátostnými úkony. Nicméně tuto otázku ponecháváme nyní 
stranou. Pro nás je důležitá nauka o pléromatologii, se kterou spis přichází.  
Spis začíná, nakolik můžeme posoudit z velmi poškozeného začátku, popisem postavy otce. Před 
ním nebyla žádná jiná bytost a on byl monádou.86  Hned v následující větě se však praví, že otec 
dlí v páru a tento pár tvoří s Mlčením, Sigé.  
Základem pléromatu podle tohoto spisu jsou dvě tetrady. Jedna zplozená, ta druhá nezplozená. 
První tvoří monáda otce, který tvoří dyádu se Sigé. Otec pak pojal myšlenku všehomíra, kterou 
autor textu nazývá Monogenés. Otec je podobně jako v systému minulém zejeven v osobě Syna 
resp. Monogena. Monogenés má rovněž svoji syzigii, kterou tvoří společně s entitou nazývanou 
Alétheia. Otec tak dlí v monádě dyádě i tetrádě. Tato původní nezplozená tetráda pak tvoří podle 
sebe sama tetrádu druhou, zplozenou. Ta je tvořena Logem a Životem87 společně s Člověkem88 a 
Ekklésií. Ze syzigie Logu a Života vychází dekáda, která navíc tvoří další dekády tak, že celkový 
počet je sto. Ze syzigie Člověka a Ekklésie vychází dodekáda, která tvoří triakontáty tak, že je 
naplněn počet 360, který promítá symboliku ročního času.89  Takto je tedy tvořeno pléroma, 
oblast plnosti, podle Valentinského výkladu. Tento spis na rozdíl od Trojdílného traktátu se příliš 
nezabývá vztahem jednotlivých osob a způsobem plození. V důležitosti zcela převládly početní 
vztahy. Velmi charakteristickým prvkem uspořádání všeho podle tohoto typu pléromatologie je 
uspořádávání bytostí do dvojic, syzigií. Je zde sice náznak systému počítajícím v lichých číslech, 
nicméně systém dvojic nakonec zcela převládne. Také u hereziologů se setkáváme se systémy, 
které upírají otci ženský protějšek Sigé, pak však pokračují ve struktuře pléromatu, který je 
tvořen dvojicemi.90 Uspořádání do dvojic je přímo principem plnosti. Ve chvíli, kdy jedna 
z bytostí opustí toto schéma, dochází k oné známé kosmické tragédii, k vytvoření materiálního 
světa. Sofie se rozhodne odvrhnout svůj protějšek a plodit sama.91 Následek takovéhoto jednání 
je utrpení, což je samozřejmě naprosto neslučitelné s jakoukoliv představou o oblasti plnosti, 
která je ze své podstaty dokonalá, tedy bolest a utrpení vylučující.  Princip plození dalších bytostí 
je sám o sobě v pořádku, pokud ovšem jsou nové bytosti tvořeny oběma členy syzigie 
dohromady.   

                                                 
84 Iren. Haer. I, 1-3 
85 Hipp. Philosophum. VI 29,2-30,5; Epiph. Pan XXXI 5-6 
86 NHC XI, 22, 24 n. ewöoop Mmonas 
87 vn—ä 
88 rvme 
89 NHC XI, 29,26-30, 38 
90 Viz. např. Hipp. Philosophum. VI 29,2-30,5 nebo Iren. Haer. I 2,4  
91 To může být motivováno dvěma způsoby. Jednak to může být touha být jako otec, který tvoří sám, nebo se jedná o 
vědomý prohřešek a vědomé narušení řádu. 
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5.3 Závěrem 
Protologii různých gnostických skupin můžeme rekonstruovat na základě zpráv hereziologů, 
jejichž věrohodnost můžeme ověřovat studiem nalezených primárních pramenů. Na základě 
rozboru některých textů z nálezu v Nag Hammadi před námi vystupuje učení o pléromatologii 
valentinských skupin. Vidíme, že situace je velmi komplikovaná. Ač se daří nalézat některé 
jednotící prvky ve všech typech protologie, přesto jsou jednotlivá učení velmi rozdílná, a to 
dokonce v poměrně zásadních bodech, jak vyplývá z této kapitoly. Zdá se, že tato nejednota 
jednotlivých valentinských skupin může pramenit již z recepce myšlenek Valentina samotného, 
na což jsem se snažil poukázat v kapitole pojednávající o Valentinově fragmentu č. 8. Stejně jako 
u Valentinova hymnu, také u ostatních dokumentů je pro nás klíčová otázka ženské postavy 
v prvních protologických událostech. V obou zkoumaných případech, tedy zástupci protologie 
typu A i protologie typu B, jsme se podle očekávání s ženskou bytostí setkali. Její úloha 
v Trojdílném traktátu je oproti pléromatologiím druhého typu výrazně odlišná. Jedná se o postavu 
nazývanou Ekklésia a její bytí je vyjádřeno poměrně složitým konceptem. Je těžko stanovitelné, 
nakolik je chápána jako samostatné bytí nebo jako produkt vztahu mezi Otcem a Synem. 
Jednoznačně však lze vyloučit, že by to byla ona, kdo by plodil společně s Otcem Syna. Lze tedy 
konstatovat, že tato ženská bytost nebyla před Synem. Tímto by se zdálo, že problém 
pléromatologie typu A je vyřešen, a to ve shodě se Zjevením Jakubovým, které tak důrazně 
popírá existenci ženství před Kristem. Situace je ovšem složitější, vzpomeneme-li na způsob, jak 
tvoří otec nejen Syna, ale také vše ostatní a následující. Pomocí myšlenky. Tato myšlenka je pak 
v některých pramenech pojímána jako zcela samostatná bytost. Podle Hippolyta  je Ennoia pro 
následovníky Ptolemaia jednou ze dvou družek nejvyšší bytosti.92 Je možné, že se na tomto místě 
jedná o misinterpretaci hereziologů. V případě, že se jedná o chybný výklad, pak zůstává 
otázkou, kdo se tohoto neporozumění dopustil. Zda hereziologové na základě pramenů, které 
měli k disposici, anebo to byly již gnostické prameny. Bez ohledu na odpověď na tuto otázku je 
jasné, že se opět setkáváme s něčím, co může být velmi snadno interpretováno jako samostatný 
ženský princip, který se podílí na tvoření. Opět je velmi obtížné a vcelku i zbytečné pátrat po 
tom, co bylo původním úmyslem pisatele Trojdílného traktátu. Pro nás je důležité, že to tímto 
směrem skutečně bylo vykládáno. 
Také v pléromatologii typu B není situace zcela jednotná a jasná, jak bylo vidět z rozboru NHC 
XI, 2. Setkáváme se tu s dvojičním tvořitelským principem. Celý systém je po numerické stránce 
velmi pravidelný. Přesto se zde setkáváme  s jednou zcela zásadní neshodou mezi prameny. Tato 
neshoda se týká, nikterak překvapivě, právě toho, kde začíná princip syzigií. Zda již u nejvyšší 
bytosti, nebo až o úroveň níže, tedy u dvojice Monogenés,93 Alétheia. U Trojdílného traktátu se 
dokonce dají vystopovat pojetí obě. Také zde máme tedy doklad o tom, že názory nebyly zdaleka 
jednotné. A dá se předpokládat, že ne vždy tyto dva názory mohly být bezkonfliktně vedle sebe, 
jak je to pravděpodobně případ NHC XI, 2. Z velmi kategorického vyjádření Prvního zjevení 
Jakubova ohledně ženství94 se dá soudit, že tento problém byl vnímán a mezi gnostiky živě 
diskutován. Pisatel tohoto textu chtěl díky autoritě Kristových slov uvést věci na pravou míru. 
Tedy nepopírá existenci ženství, ale rozhodně ji nelze stavět nad Syna. Protože jenom on je 
obrazem nejvyšší bytosti a on tento obraz také vynesl tak, aby jej ostatní mohli poznávat. Zde 

                                                 
92 srv. Hipp. Philosophum, VI, 33 
93 resp. Nús 
94 Protože jsi se tázal na ženství: Ženství bylo, ale nebylo prv[ní] to ženství. A připravi[lo] si mocnosti a bohy, 
nebylo však, když já jsem vyšel. NHC V, 3; 24, 26- 31 
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není místo pro nějakého zprostředkovatele mezi Otcem a Synem. Diskuse mezi zastánci 
jednotlivých pojetí se nám zde ukazuje jen v autorově intenci upřít ženství tuto tvořitelskou 
úlohu. Pisatel Zjevení Jakubova si mohl myslet, že původní pojetí ženství, které se objevuje 
v různých pramenech nebylo personalizující. Tedy že i Ennoia a jí podobné koncepty nebyly 
myšleny jako samostatné bytosti či ženské principy, a proto se snaží o jakousi svého druhu 
reformu. Ponecháme-li stranou diskusi o prioritě toho kterého pojetí, mohl autor Zjevení 
Jakubova vnímat přítomnost ženských bytostí v protologických systémech jako pokažení původní 
ryzí nauky. Pak by jeho snaha byla motivována návratem k tomu původnímu. Tento postup 
ostatně není v dějinách náboženství nijak neobvyklý. Stačí sledovat myšlení některých 
náboženských reformátorů. Ti pak postupují tak, že přeskočí jedno období či vývojovou vrstvu 
náboženství a snaží se o návrat „ad fontes.“ To je například případ Pavla z Tarsu, který 
přeskakuje Mojžíšův zákon v judaismu a snaží se o návrat k abrahámovské bezvýhradní víře. 
Stejně tak si můžeme všimnout na reformátorovi Martinovi Lutherovi, jak přeskakuje vrstvu 
tradice katolické církve a navrací se k novozákonní vrstvě, tedy k ranému křesťanství 
s obrovským důrazem na postavu apoštola Pavla.  
 
 
6 Smrt a utrpení 
Dalším velkým tématem Prvního zjevení Jakubova je otázka smrti a utrpení. Proto si musíme 
klást otázku, jak se s tímto tématem vyrovnávají ostatní texty nalezené v Nag Hammadi, potažmo 
jaké se dá nalézt stanovisko dokladů považovaných za valentinské? 
V kapitole o smrti a spásné úloze spasitele Prvního zjevení Jakubova jsme se zabývali také 
pavlovským pohledem na velikonoční události a konstatovali jsme, že pro Pavla je toto téma 
naprosto klíčové. Je to součást jakéhosi jádra jeho učení. To, že Kristus přišel na zem, byl za 
člověka ukřižován a poté vstal z mrtvých, je základ křesťanství. V dochovaných gnostických 
textech je situace daleko diverzifikovanější. V kapitole o spásné úloze v našem traktátu jsme také 
poukázali na to, že spása se neodehrává smrtí na kříži. V tomto postoji samozřejmě není spis 
mezi ostatními traktáty ojedinělý. Přesto se při studiu tématu utrpení spasitele setkáváme 
v primárních pramenech s velmi různorodou situací.95 Tröger ve svém velmi pečlivém výčtu 
neopomíná zmínit také texty, které se utrpením Krista nezabývají, a to i přes to, že mluví o 
vykupiteli.96 Buď v nich není utrpení na kříži vůbec zmíněno, nebo se dá odhalit pouze nepřímo. 
Mezi tyto spisy počítá například Tomášovo evangelium. Tröger vypočítává, že Kristovým 
utrpením se ve větším rozsahu zabývá pouze jedna pětina textů nalezených v Nag Hammadi.  
I mezi těmito texty však existuje obrovský rozptyl interpretace významu velikonočních událostí. 
Pro velkou církev byla smrt na kříži velmi důležitá. Ukázali jsme si to na pavlovských spisech. 
V souboru textů z Nag Hammadi se však s klíčovou důležitostí smrti setkáváme velmi zřídka. 
Příkladem takovéhoto postoje textu může být druhý spis prvního kodexu, text nazývaný Tajná 
kniha Jakubova. Spasitel vyzývá k pohrdání smrtí a připravuje Jakuba na jeho vlastní 
mučednickou smrt. Pro nás je velmi důležité, že spis nepopírá pravost spasitelova utrpení na 
kříži, což vyplývá mimo jiné z následujícího citátu: 
 
Pohrdejte smrtí a starejte se o život. Pamatujte na můj kříž a mou smrt a budete žít.97   

                                                 
95 S problémem se potýkal ve své disertační práci již v sedmdesátých letech  TRÖGER K.-W. Die Passion Jesu Christi 
in der Gnosis nach den Schriften von Nag Hammadi (Theol. Dissertation, Humboldt Universität zu Berlin, 1978. 
96 TRÖGER K.-W. Die Passion Jesu Christi in der Gnosis nach den Schriften von Nag Hammadi str. 301 
97 NHC I,2; 5,31-35 
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Máme-li na mysli, že život je oním kýženým cílem, ke kterému se tento a ostatně nejen tento text 
snaží své čtenáře dovést, pak nám i zde vystupuje s plnou otevřeností důležitost spasitelovy smrti 
na kříži. Toto je potvrzeno a zdůrazněno i na následujícím listě, kde se dozvídáme, že pro spásu 
je víra ve spasitelův kříž skutečně nevyhnutelnou nutností. 
 
Pán odpověděl řka: Amen pravím vám, nikdo nebude zachráněn, jestliže nevěří v můj kříž. Ti, 
kteří uvěřili v můj kříž, jejich je království boží.98  
 
Citovaná pasáž mluví o utrpení spasitele velmi jasně. V tomto případě máme jistotu, že se 
nejedná o symbolické pojetí smrti. Zde máme před sebou skutečný kříž a skutečné utrpení. 
Poznat to můžeme z kontextu, ve kterém jsou spasitelova slova zasazena. Hned v úvodu své 
zjevovatelské řeči totiž spasitel vyzývá k mučednictví a k mučednické smrti. Následovníci zde 
tedy nejsou vyzýváni k pouhé víře ve spasitelův kříž a jeho utrpení, nýbrž jsou přímo vyzýváni 
k následování, a to rovněž mučednickou smrtí. Jejich úkolem je hledat smrt, tak jako mrtvý hledá 
život. Spis dále opakuje příslib božího království, tentokráte těm, kdo se vydají smrti.99 Život a 
smrt jsou zde stavěny do paradoxního převrácení, stejně jako je to známo z evangelijní tradice. 
Ten, kdo chce zachránit svůj život, ztratí jej... Výzva k mučednické smrti je mezi spisy z Nag 
Hammadi raritou.  
Podobně překvapivá je také soteriologie spisu podepsaného jako Výklad poznání, prvního 
traktátu jedenáctého kodexu. Tento spis nese silné prvky pavlovské rétoriky a ovlivnění jeho 
přirovnáními a obrazy, se kterými pak samostatně pracuje.100  Spis je koncipován tak, že nese 
zřetelné znaky určení konkrétnímu společenství, které stojí před vnitřními problémy. Text je také 
bohužel na mnoha místech značně poškozen, což zabraňuje konstatování jednoznačných závěrů, 
přesto je pro nás velmi zajímavý. Na konci pátého listu hovoří traktát o smrti na kříži.101 Bohužel 
již zmiňované lakuny v textu nám nedávají poznat, kdo je osobou, která trpí. Vzhledem k tomu, 
že v té samé pasáži je dále řeč o Ježíši a že společenství, kterému je spis adresován, je s velkou 
pravděpodobností křesťanské, dá se předpokládat, že se skutečně jedná o Ježíše. Před zmínkou o 
utrpení je řeč také o spasiteli, nicméně není bez výhrady jasné, zda spasitel a Ježíš jsou ta samá 
osoba.102 Dá se ale předpokládat, že tomu tak je. O Ježíšově smrti se mluví jako o ponížení. To je 
pak charakteristické v dalších pasážích právě pro spasitele.  Kříž hraje klíčovou roli ve 
vysvobození lidí.103 Působení syna pro spásu je popisováno na listě 14. Když se podíváme 
důkladněji na to, v jakých termínech se o spasitelově působení mluví, zjistíme, že se zde 
setkáváme s právnickou mluvou zástupnosti, podobně jako jsme tento jev pozorovali v Pavlových 
spisech.  
 
                                                 
98 NHC I,2; 6, 2-7 
99 NHC I,2; 6, 17n. 
100 například gnostiky a zvláště pak valentinskými gnostiky hojně používaný obraz Krista jako hlavy a církve jako 
jeho údů. 
101 NHC XI, 1; 5, 28 - 38 
102 Ježíš, syn nejvyšší bytosti, a Kristus nejsou vždy tatáž osoba. Často se setkáváme s pojetím, kdy Ježíš je jen 
tělesnou schránkou pro Krista.  
103 srv. NHC XI, 1; 13,30 – 38. Kříž zde plní funkci, kterou může přirovnat k funkci limitu ve valentinském systému, 
kde je ostatně limit také někdy nazýván křížem. Proto se nedá jednoznačně říci, že by pro spásu lidí byla nutná smrt 
na kříži. Podle již zmiňované pasáže na konci 6. listu se dá soudit na to, že utrpení na kříži nebylo dobrovolné. Pro 
spásu se zdá být rozhodující to, že šlo o ponížení božské bytosti pobytem v materielním  světě. Nicméně smrt na 
kříži mohla být nevyhnutelnou součástí tohoto ponížení.  
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Když byl velký bratr poslán po svých malých bratrech, rozšířil otcův edikt a vyhlásil, že je 
v rozporu s veškerenstvem a zrušil smlouvu odsouzení.104  
 
Tím ediktem a následným vysvobozením je podle traktátu toto: 
 
Ti, kteří ze sebe udělají otroky, stali se zatracení v Adamovi. Ti byli vyjmuti ze smrti, dostali 
odpuštění svých hříchů a byli vykoupeni [...]105 
 
V tomto případě tedy můžeme mluvit o vykupiteli, který ruší dlužní úpis, na jehož základě jsou 
všichni potomci Adamovi odsouzeni ke smrti. Toto vysvobození se děje odpouštěním hříchů, 
které společně s milostí podle pisatele traktátu obdrželi lidé skrze toho, kdo byl zhanoben. 106 Zde 
vidíme, že soteriologie tohoto spisu nese velmi podobné rysy, jako soteriologie orthodoxní.  
Na druhém konci pomyslné škály tzv. orthodoxnosti pojetí ukřižování a utrpení spasitele můžeme 
nalézt  Zjevení Petrovo. Tento spis se vůči ostatním proudům křesťanství vymezuje výslovně a 
nechybí ani velmi ostré odsouzení orthodoxních společenství. Obzvláště nesmiřitelný je autor 
textu v postoji vůči formujícím se strukturám velké církve, když vkládá do úst Ježíšovi tato slova:  
 
A jiní jsou mimo náš počet. Sami si dávají jméno biskup a diakon, jakoby obdrželi moc od Boha 
... jsou jako nádrž bez vody.107 
 
Svojí strukturou připomíná Zjevení Petrovo První zjevení Jakubovo. Rovněž se zde jedná o 
rozhovor spasitele s jeho učedníkem. První rozhovor se stejně jako v Jakubově případě odehrává 
před ukřižováním. Výrazný rozdíl je však v tom, že zatímco v Jakubově apokalypse se druhé 
setkání uskutečňuje až po velikonočních událostech, Petrova Apokalypsa se ukřižování věnuje 
detailně. Ježíš zde má funkci jakéhosi průvodce velkopátečním dějem. Velmi účinným 
prostředkem tak docílil autor zcela zásadního sdělení, totiž toho, že ten, kdo trpěl, nebyl spasitel. 
Scéna, která je velmi dramaticky, úsporně, a proto působivě popisována, začíná tím, že si pro 
Ježíše přicházejí jeho nepřátelé a zmocňují se jej.108 Spasitel zároveň sděluje Petrovi, že se jej 
nemohou dotknout. Petra pak vyzývá, aby se nebál a oznamuje mu, že bude stát v jejich středu. 
Petr pak nechápe rychlý sled událostí. Stále rozmlouvá se spasitelem a zároveň vidí, jak je 
uchvácen a přibíjen na kříž. Ptá se tedy, zda je to on, spasitel, ten na kříži, a kdo je pak ten, kdo 
stojí opodál veselý a smějící se. Na tyto otázky se dostává Petrovi odpověď: 
 
Ten, kterého vidíš veselého na dřevě, jak se směje, je živý Ježíš. Ten však, jemuž vrážejí do rukou 
a nohou hřeby, je jeho tělesná schránka, totiž  náhrada za něj, která je jeho obrazem. Tu uvádějí 
do hanby.109 
 
Petrovi se tak dostává poznání, že ten, kdo trpí na kříži, není spasitel a ukřižování tak nehraje pro 
spásu žádnou roli. Osoba, která je co do podoby totožná s pravým spasitelem, je pouze jeho 

                                                 
104 NHC XI, 1; 14, 28- 33 
105 NHC XI, 1; 14, 34 - 38 
106 srv. NHC XI, 1; 12, 19 - 29 
107 NHC VII, 3; 79, 22- 31 
108 Ukřižování a jeho výkladu je ponechán relativně velký úsek začínající na konci listu 80 a pokračující na 
následujících třech stranách traktátu.   
109 NHC VII, 3; 81, 15-23 
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tělesnou částí. Později se Ježíš k ukřižování znovu vrací a vysvětluje jej ještě podrobněji.110 
Z tohoto popisu pak vyplývá, že ukřižovaný, který, jak jsme viděli již dříve, byl tělesnou složkou 
spasitelovy osoby, je považován pro svoji podstatu za dílo boha pozemského světa, který je zde 
nazýván Elohim. Jako takový nemůže být dokonalý a je odvrhován skutečným spasitelem, jenž je 
pouze duchovní podstaty. Tělesná osoba je navíc označována za sídlo démonů, je tedy 
považována za něco vrcholně negativního, co je třeba opustit. Ve chvíli zajetí se oddělil netělesný 
spasitel od toho tělesného, aniž by si toho násilníci všimli. Pravý spasitel pak unikl 
pronásledovatelům. Od té doby již trpěl pouze tělesný Ježíš, zatímco ten pravý, živý stál opodál a 
smál se. Velkopáteční události tak nehrají žádnou úlohu v procesu záchrany člověka, jak jsme již 
viděli. Kříž je chápán jako pokračování starozákonní tradice, je-li označován jako něco, co je pod 
zákonem. Proto nemůže v žádném případě být nástrojem osvobození, ale zůstává nástrojem smrti 
i v duchovní rovině.  Nicméně nesmíme zapomínat, že velikonoční události jsou stejně jako 
v evangeliích chápány jako naplnění vůle otcovy, avšak ono naplnění spočívá v něčem jiném. 
Není přímo specifikováno, kdo se má Ježíše zmocnit,111 ale jejich příchod je označován takto:  
 
Hle, přicházejí  ti, kteří na sebe uvalí odsouzení a uvrhnou se do hanby.112   
 
Ti, kdo se Ježíše zmocňují a poté ukřižují jeho tělesnou osobu, se sami demaskují jako slepí a 
nevědoucí, čímž nad sebou vynesou rozsudek zatracení. Ukřižování tak není k záchraně, ale ke 
smrti a odsouzení. Jenom ti totiž, kdo mají nesmrtelnost, jsou schopni rozlišit a vidět pravého 
spasitele. To byl podle autora traktátu důvod, proč bylo řečeno:  
 
Každému, kdo má, tomu bude dáno a bude mít přebytek. 113  
 
V Apokalypse Petrově se setkáváme s naprosto odlišnou interpretací utrpení Ježíše Krista, než 
jaká by mohla být přijatelná pro orthodoxní křesťanství. Spásonosná úloha utrpení je zde 
naprosto popírána a Ježíš se zde dokonce utrpení vysmívá. Přesněji, nevysmívá se samotnému 
utrpení, ale tomu, jak je utrpení na kříži chápáno. Což je zřetelná polemická narážka na učení 
velké církve.  
Viděli jsme tak, že rozptyl chápání a interpretace spasitelova utrpení je v textech nalezených 
v Nag Hammadi skutečně obrovský. V dalším zkoumání nás budou zajímat texty, které jsou 
zařazovány do valentinského prostředí, aby se nám doplnil obraz o interpretacích utrpení 
spasitele ve srovnání s podáním, které nám poskytuje První Jakubova Apokalypsa.  
Na začátek je třeba pro úplnost připomenout, že ne všechny texty, ve kterých se dají vysledovat 
stopy valentinského myšlení, obsahují zmínku o utrpení či snad ukřižování. Jako příklad může 
posloužit Valentinský výklad.114 To však není skutečnost překvapivá a nějakým způsobem 

                                                 
110 srv. NHC VII, 3; 82, 21-83, 15  
111 Při popisování ukřižování však je zmínka, že Ježíš pozoruje ty, kdo konají násilí a zatím jsou mezi sebou 
rozděleni. Text Petrovy apokalypsy kromě popisu ukřižování popisuje rovněž nepřátele, kteří nejsou zahrnováni do 
počtu zachráněných. Tento popis zachycuje několik náboženských skupin, včetně velké církve, jak již bylo zmíněno. 
Tyto skupiny jsou většinou popisovány jako nevědomé a navzájem se různící. Co mají společného, je to, že vedou do 
omylu a tím ke smrti. Proto se zdá, že zodpovědné za ukřižování a nerozpoznání pravého spasitele jsou nejen 
mocnosti tohoto světa, ale rovněž náboženské skupiny, které pravé gnostiky pronásledují a tím také stvořiteli tohoto 
světa slouží.     
112 NHC VII, 3; 80, 26 - 29 
113 NHC VII, 3; 83, 26-29 srv. Mt 25, 29 
114 NHC XI,2 
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zásadně důležitá, vzhledem k tomu, že máme k disposici texty, které se velikonočním událostem 
věnují. 
I mezi těmito texty se setkáváme s interpretacemi, které se od sebe podstatným způsobem liší. Do 
této skupiny patří také spis Výklad poznání, kterým jsme se již zabývali. Nyní se podívejme na 
učení třetího spisu prvního kodexu, Evangelia pravdy.  
Ježíš Kristus je zde popisován jako ten, který přišel na zem, aby osvítil ty, kteří žijí v temnotě 
zapomnění.115 Tímto však proti sobě vzbudil nepřátelské síly, což vedlo k velikonočním 
událostem: 
 
Omyl  se na něj proto rozhněval, pronásledoval je,  mučil jej a zabil. Byl přibit  na dřevo a stal se 
plodem poznání otce. Avšak nebyl tím zahuben, neboť byl pozřen. Ti, kdo jej pozřeli, byli 
obdařeni radostí v objevu. On v sobě  nalezl je, oni v sobě nalezli jeho.  116 
 
Ježíšova smrt je zde chápána jako prostředek k tomu, aby mohlo být vyjeveno poznání otce. 
V evangelijní tradici také stojí přírodní přirovnání. Zatímco v envagleiích je to zrno, které hyne, 
aby mohl povstat život, v Evangeliu pravdy je přítomen obraz plodu, který je sněden. Ježíš, tím 
že umírá na kříži, je zničen, tak jako plod, který je konzumován, hyne. Tato skutečnost však 
nemá za následek smrt, ale radostné objevení skutečnosti. Totiž té, že on je v nich a oni jsou 
v něm. Skrze smrt na kříži se tedy odhaluje totožnost mezi spaseným a spasitelem. V Evangeliu 
pravdy nemůže být řeč o tom, že by utrpení bylo jenom zdánlivé, naopak, smrt na kříži hraje ve 
spáse člověka klíčovou roli, protože právě zde poznává člověk, že je spasen. Musíme si položit 
otázku, zda tuto skutečnost pouze tímto způsobem poznává, nebo zda se tím spása také děje.  
Podle Evangelia pravdy je od počátku v mysli otcově vepsána kniha života. Tu nebyl schopen 
nikdo pozvednout, neboť čeká na toho, který bude zabit. 
  
Nikdo nemohl být zjeven mezi těmi, kteří uvěřili ve spásu, když nebyla vyjevena ona kniha. Proto 
Ježíš, milosrdný a zbožný, byl trpělivý v utrpení, dokud nebyla otevřena ona kniha, neboť věděl, 
že jeho smrt je život pro mnohé.117 
  
Ježíš musel podstoupit smrt, aby kniha byla vyjevena. Přímo je uváděno, že jeho smrt je život pro 
mnohé. Ježíšovo utrpení je tedy nejen pravé a neoddiskutovatelné, ale navíc je klíčové pro spásu 
lidí. Bez jeho utrpení by byli lidé odsouzeni k smrti. Smrt Ježíše je v tomto případě rovněž 
chápána jako zástupná a pojetí Kristova utrpení je zde orthodoxní. Lze pozorovat dokonce i 
podobný směr v používání obrazné mluvy, jaký jsme již zmiňovali v souvislosti s evangelijní 
tradicí a postavou Pavla z Tarsu: 
 
Proto se zjevil Ježíš, oděl se knihou a byl přibit na dřevo a zveřejnil na kříži otcův edikt.118 
 
Kříž je přirovnáván ke dřevu, pravděpodobně ke stromu života. Ježíš pak tím, že byl na tento 
strom přibit, publikuje otcův edikt. Opět se setkáváme s přirovnáními, která jsme výše označili za 
právnická.  

                                                 
115 NHC I,3; 18, 16 nn. 
116 NHC I,3; 18, 21-31  
117 NHC I, 3; 20, 6-14 
118 NHC I, 3; 20, 22- 27 
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Viděli jsme, že v Evangeliu pravdy Ježíš skutečně umírá a jeho smrt je navíc pro spásu člověka 
nepostradatelná. Nicméně od orthodoxní tradice se poselství Evangelia pravdy přeci jen odlišuje. 
Kristova role na kříži je totiž patrně odlišná od role, kterou Kristus zaujímá v pavlovských 
spisech. Není zde totiž zmiňována zástupnost Ježíšovy smrti. Kristus zde není vykupitelem, nýbrž 
zjevovatelem. Díky jeho smrti vešel ve známost edikt otce. Samo Evangelium pravdy se 
proklamuje jako radost pro ty: 
 
kdo přijali od otce pravdy milost, že jej znají skrze velikou moc slova, které přišlo z plnosti.119 
 
Kristus sám se pak na kříži stává plodem poznání otce. Spása podle Evangelia pravdy spočívá 
právě v tomto poznání, v poznání otce.   
 
Smrtí spasitele se zabývá také Trojdílný traktát120 (NHC I,5).  Zde bychom se mohli setkat 
s pojetím zástupné smrti, když se v úvodu pasáže o vykoupení píše: 
 
Nejen, že přijal smrt těch, které chtěl zachránit, ale vzal na sebe také malost, do které vešli v těle 
a duši.121 
  
Spasitel na sebe bere tělo i ponížení, tak jak se to dozvídáme také z hymnu v listu Filipanům. 
Výslovně o spasiteli říká Trojdílný traktát, že bude počat a bude trpět.122 Smrt lidí bere na sebe a 
tím od smrti osvobozuje ty, které přišel spasit. Ovšem znamená to, že na sebe bere něčí smrt, již 
explicitně také to, že se jedná o zástupnou smrt? Velká církev hlásá, že Kristus zemřel, aby 
nemusel zemřít člověk. Spása člověka a smrt Krista jsou dvě neoddělitelné skutečnosti. Zdá se 
však, že v Trojdílném traktátu spása a smrt jsou dvě rozdílné věci. Zatímco působení spasitele a 
spasení se traktát věnuje obšírně, smrt spasitele v těchto pasážích nefiguruje.  
 
Těm, které logos vydal podle toho, co bylo první, podle své myšlenky, když si vzpomněl na to, co 
je vyvýšeno, a prosil o spásu, se dostalo hned spásy. Budou zcela spaseni pro myšlenku na 
spásu.123 
 
Spása je podle Třídílného traktátu volním aktem, který je, zdá se, nezávislý na tělesné smrti 
spasitele a smrt zde je sice zmíněna jako reálná, ale při popisu spásy již není zmiňována. Patří tak 
k jakýmsi atributům spasitele, nicméně není to onen akt spásy, jako je tomu ve velké církvi.   
Utrpení spasitele není, jak jsme viděli výše, v gnostických textech pojednáno nějak jednotně. Je 
ve shodě s orthodoxií pojímáno jako pro spásu člověka nevyhnutelné, bývá zcela popíráno jako 
nesmyslné a pro božskou postavu nemyslitelné nebo je ignorováno jako něco nepodstatného. 
Velmi přínosný v diskusi o problematice utrpení Kristova utrpení je článek Elaine H. Pagels 
nazvaný Gnostic and Orthodox Views of Christ`s Passion: Paradigms for the Christian`s 
Response to Persecutions?124 Pagels v něm opouští pouze teologické měřítko zkoumání a 

                                                 
119 NHC I, 3; 16, 31 - 35 
120 NHC I,5 
121 NHC I,5; 115, 3-8 
122 NHC I,5; 113, 34 
123 NHC I,5; 119, 28-34 
124 PAGELS, ELAINE H. Gnostic and Orthodox Views of Christ´s Passion: Paradigms for the Christian´s Response to 
Persecution? in: The Rediscovery of Gnosticism, Proceedings of Conference at Yale March 1978 (Volume I The 
school of Valentinus) ed. B. Layton, Leiden 1981. 
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zaměřuje se také na praktický dopad této zdánlivě pouze teoretické diskuse na konkrétní život 
tehdejších lidí, kteří byli vystaveni pronásledování ze strany římských úředníků. Velmi 
přesvědčivě ukazuje, že otázka pravosti a skutečného utrpení spasitele v tělesné schránce je úzce 
spojena s postojem k mučednictví té které skupiny či toho kterého autora. Pagels ukazuje, že 
všechny církevní postavy druhého století, které se stavěly proti herezím, tedy Ignác, Polykarp, 
Justýn, Irenej, Tertullián a Hippolyt, zdůrazňují Kristovo utrpení a smrt a obhajují mučednictví. 
Zároveň také všichni obviňují heretiky z hlásání pomýlené christologie a odmítání mučednictví. 
Stejné pouto mezi postojem ke smrti a utrpení spasitele a postojem k mučednictví pak vidí Pagels 
také ve spisech nalezených v Nag Hammadi. Upozorňuje, že texty, které nezpochybňují pravost 
Kristova utrpení, jako je to v případě Jakubova Apokryfu či Druhého zjevení Jakobova, nadnášejí 
otázku utrpení  Krista ve vztahu k budoucímu utrpení. Kristus v nich ujišťuje apoštoly, že také 
oni musejí následovat jeho příklad.  
Jiné texty, které popírají utrpení spasitele, bojují také proti snaze následovat jej v utrpení. Jestliže 
nezemřel skutečný spasitel, je nesmyslné vyhledávat mučednictví. Pagels tento postoj 
demonstruje například na Svědectví pravdy, které říká, že ti, kdo se vydávají na mučednickou 
smrt, neznají Krista. 
Valentinské texty tvoří podle Pagels samostatnou kapitolu. Přestože mezi nimi existuje velká 
různorodost v podání utrpení spasitele, přesto Pagels mezi nimi vidí shodu v tom, že se všechny 
pokoušejí o rozlišní mezi tělesným a psychickým Kristem, který společně s tělem trpěl, a mezi 
neuchopitelným duchovním Kristem, který trpět nemohl. Imitace utrpení je pak pouze pro 
některé, pouze pro psychiky, zatímco pneumatikové nemohou napodobovat Krista utrpením, 
protože duchovní Kristus netrpěl. To stojí v ostrém kontrastu vůči učení již zmíněných 
hereziologů, pro které je utrpení tím nejdokonalejším napodobením Krista.  
 
6.1 Závěrem 
Výše bylo řečeno, že jsou valentinské texty, které se nevěnují utrpení. Je to přirozené, že ne 
všechny texty obsahují toto téma a samo o sobě by tomuto faktu skutečně nebylo třeba přikládat 
nějakou důležitost. Vždyť velká církev má mnoho a mnoho textů, které se tomuto tématu také 
nevěnují a z této samotné skutečnosti není možno nic vyvozovat. Závažnější však je to, že smrtí 
se nezabývají ani některé texty, ve kterých se pisatel věnuje otázce spásy. Například List 
Rheginovi říká, že spasitel přemohl smrt.125 Tím ovšem nenaznačuje jak. Spása a smrt Ježíše 
Krista na kříži nejsou dvě neodlučitelně spojené záležitosti, tak jako je tomu v orthodoxním 
křesťanství. Jestliže totiž smrt na kříži již není zástupná a nezbytná pro spásu člověka, stává se 
zbytečnou. Řečeno v pavlovské terminologii, neruší-li smrt Krista dlužní úpis, pak je nesmyslná. 
Smrti tak zůstává poslední, i když rozhodně ne nedůležitá funkce. Je totiž nezbytná pro opuštění 
fyzického těla a fyzického světa, který je dílem archontů, a jako takový je nedokonalý a špatný. 
Úkolem každého gnostika je pak následovat spasitele v tom, že odvrhne vše tělesné a opustí tento 
svět. Branou k tomuto kroku je samozřejmě smrt. Avšak se samotnou spásou člověka tento krok 
nemá nic společného.  
To také, podle mého mínění, velmi dobře vysvětluje míru rozdílných názorů na spasitelovu smrt. 
Učení o spasitelově smrti velmi úzce ve velké církvi souvisí s naukou o spáse. Pro většinu 
gnostických skupin včetně valentinovců tomu tak není. Důležitá není smrt, ale spása. 
Oproti předešlé kapitole, ve které jsme se zabývali protologií a pléromatologií, se v otázce 
utrpení spasitele setkáváme s daleko diverzifikovanější situací. Zatímco u předešlého tématu se 
daly texty rozdělit do dvou základních skupin, v otázce utrpení rozhodně nepanuje takováto 

                                                 
125 NHC I,4; 45, 14 n. doslova spolkl vmN 
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shoda. Jednotnější pojetí učení o utrpení, byť alespoň ve zřetelně odlišných a četněji doložených 
případech, se nalézá těžko, zdá se, že to, co považujeme za doklady valentinského proudu jsou 
v tomto ohledu naukou velmi nesvázané. Důvodem je podle mého názoru důraz na spásu, která 
však není vázána na utrpení spasitele. 
 
7 Nejednota valentinismu 
V předchozích kapitolách jsme viděli, že hledat jednotnou nauku napříč gnostickými skupinami 
je zcela nemožné a s velkými komplikacemi se setkáváme také v případě, že se snažíme najít 
jednotící prvky v učení jedné skupiny mezi gnostiky, v našem případě valentiniány. S tímto 
problémem se potýkáme i přes to, nebo možná právě proto, že se jedná o témata stěžejní, jako je 
vznik světa a spása člověka.  
Vzhledem k tomu, že pod pojem gnóze se od nejstarších dob zkoumání tohoto tématu zahrnují 
nejrůznější hnutí navzájem mnohdy jen velmi málo myšlenkově spřízněná, dá se tato různorodost 
předpokládat a není na ní nic příliš překvapivého. Pro nás je však důležitá otázka, jak tato 
různorodost působila na samotné stoupence toho, co dnes souhrnně označujeme jako gnóze. Ve 
spisech hereziologů nalézáme indicie, že tato nejednotnost nebyla pouze pasivně přijímána, ale že 
se jednotlivé názorově skupiny ostře vyhraňovaly proti jiným. Také v textech nalezených v Nag 
Hammadi se některé vyznačují ostrou polemikou vůči jiným názorům. Avšak musíme si klást 
otázku, zda lze tuto polemiku nalézt nejen vůči velké církvi a židovství, ale také vůči jiným 
gnostickým skupinám, případně uvnitř jednoho proudu. Musíme si také položit otázku, zda není 
právě První zjevení Jakubovo dokladem takovéto vnitřní polemiky.    
Polemičnost je jedním z charakteristických rysů gnóze. Protože se gnóze rodila v prostředí jiných 
náboženských systémů, jako je židovství a křesťanství, je tato polemičnost pochopitelná. Gnóze 
se stavěla kriticky vůči učení těchto systémů a tím se původnímu náboženství vzdalovala. 
Sebeobrana ze strany původního a gnózí kritizovaného náboženství na sebe nenechala dlouho 
čekat. V pramenech, které máme ke gnózi k dispozici, nechybí přímá polemika s židovstvím i 
křesťanstvím, a to mimo jiné velmi zjevně v pokusu o novou interpretaci biblických událostí. 
Zvláště pak vznik světa je velkým tématem několika spisů, a to z toho důvodu, že pro gnostiky 
bylo nepřijatelné, aby tvůrce světa a nejvyšší Bůh byli jedna a ta samá osoba. Ono biblické „Bůh 
stvořil...a viděl, že je to dobré“ nemohli přijmout, protože sami viděli, že to dobré není. 
Přinejmenším mnohé z toho, co na zemi je, je nedokonalé a již samotná přítomnost zla byla třeba 
vysvětlit uspokojivě. Proto reinterpretovali biblický mýtus a velmi známé je obrácení úloh 
v příběhu vyhnání z ráje, kde se had stává prvním zjevovatelem o nevědomosti démiurga, 
stvořitele tohoto světa.  
Jednotlivé gnostické skupiny však nevstupovaly do otevřené polemiky pouze s židovskou biblí, 
ale jejich kritika byla namířena proti učení a také přímo proti formujícím se institucionálním 
strukturám velké církve. Jako doklad pro toto nám může posloužit Zjevení Petrovo a již 
zmiňovaná pasáž proti církevní hierarchii.126 
Jedná se o velmi ostrou kritiku velké církve, která je ještě vystupňována tím, že je označována 
jako spolupachatel Kristova utrpení, když se na jeho smrti nepodílejí pouze mocnosti tohoto 
světa, ale také jiné náboženské skupiny a mezi nimi také velká církev. Tím jsme se však zabývali 
v minulé kapitole.  
Jedinečným pramenem ke zkoumání polemiky jednotlivých proudů gnóze a křesťanství jsou nám 
spisy hereziologů. Tento pramen však byl pro nás až do šťastných objevů primárních textů 

                                                 
126 srv. NHC VII, 3; 22- 31 A jiní jsou mimo náš počet. Sami si dávají jméno biskup a diakon, jakoby obdrželi moc od 
Boha ... jsou jako nádrž bez vody. 
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poněkud jednostranným.  Nález z Nag Hammadi však umožnil posuzovat míru věrohodnosti 
spisů hereziologů a ukázalo se, že ve svých zprávách vycházeli z pramenů a při referování o nich 
postupovali poctivě.127 Přesto nesmíme zapomínat, že jejich motivem nebylo nezaujaté 
popisování soudobé náboženské kuriozity, která se vytvořila v rámci křesťanství. Pro ně byla 
gnose ve všech svých projevech velmi nebezpečná. Čím více se jednotlivé skupiny blížily učení 
velké církve, tím pro ni byly samozřejmě nebezpečnější, protože, jak uvádí Irenej v předmluvě 
svého díla, umně vykonstruovanými argumenty mohou odvést mysli méně zkušených lidí. 
Gnostikové totiž přicházeli s řešením některých theologických problémů, které bylo logicky 
podstatně konzistentnější než řešení, která nabízela velká církev. Zároveň však tato řešení byla 
pro velkou církev naprosto nepřijatelná. Jako jeden příklad za mnohé nám může posloužit již 
zmíněný výklad původu zla na zemi. Rovněž pro církev nebezpečné byly některé názory týkající 
se úlohy spasitele zde na zemi. Tomu jsem se věnovali v minulé kapitole a tam jsme také 
odkazovali na článek Elaine H. Pagels, který tuto problematiku pojednával zevrubně. Pro tuto 
zmíněnou nebezpečnost také valentiniánům věnují hereziologové tolik prostoru.  
Hereziologové se proto nevěnují pouze líčení nauk jednotlivých gnostických skupin, ale snaží se 
je vylíčit také jako skupinu lidí a popsat mechanismy jejich jednání. V jejich líčení gnostiků se 
setkáváme se dvěma základními popisy. Na jednu stranu jsou líčeni jako poměrně homogenní 
hnutí s posloupností nauky. Na druhou stranu se setkáváme s tím, že jsou popisováni  jako vzor 
nejednoty a protichůdných názorů, což je stavěno do ostrého kontrastu s realitou velké církve. 
Také valentiniáni jsou popisováni v obdobných intencích. Za hlavu a počátek tohoto hnutí je 
považován Valentinus a valentiniáni jsou líčeni jako jeho přímí následovníci. Valentiniáni jsou 
popisováni dokonce v termínech filosofické školy, kde učení přecházelo z učitele na učitele.128 
Avšak přes tuto svoji zdánlivou jednotu nauky i valentiniáni jsou líčeni jako rozpolcení. Již 
hereziologové valentiniány rozdělují na dvě školy, které se od sebe zásadně liší v některých 
bodech nauky.129 Podle dochovaných textů se zdá, že variabilita učení valentiniánů byla skutečně 
veliká.130 Thomassen ve zmíněné knize uvádí, že tato různorodost učení byla patrně přijímána 
bez větších nesnází, byla tolerována, a dokonce se jednotlivé skupiny se zájmem seznamovaly 
s texty jiných skupin.131  
Nesnáz však spočívá v tom, že s touto hypotézou příliš nekorespondují názory hereziologů. U 
Hippolyta nalézáme v oddíle, ve kterém hovoří o valentinské protologii, zmínku o tom, že se 

                                                 
127 SCHENKE, HANS-MARTIN. Die Relevanz der Kirchenväter für die Erschließumg der Nag-Hammadi Texte, in: 
IRMSCHER, J., TREU, K. Das Korpus der griechischen christlichen Schriftsteller. Historie, Gegenwart Zukunft, Berlin, 
1977 
128 Podrobně se tomuto problému věnuje ve svém článku MARKSCHIES CHRISTOF Valentinian Gnosticism: Toward 
the Anatomy of a School, in: The Nag Hammadi Library after Fifty Years, Proceedings of the 1995 Society of 
Biblical Literature Commemoration, ed. John D. Turner, Anne McGuire, Leiden 1997, str. 401-438. Na základě 
rozboru antického systému vzdělávání hledá paralely mezi filosofickými školami a zmínkami o valentiniánech u 
hereziologů.  
129 Nejzásadnějším rozdílem je jiný pohled na podstatu vykupitelova těla. Markschies však ve výše zmíněném článku 
důležitost tohoto rozdílu bagatelizuje a vyjadřuje domněnku, že hlavní rozdíl mezi oběma větvemi mohl být skutečně 
převážně geografický, jak by napovídalo samo označení obou skupin, a nikoliv naukový.  
130 V této práci jsem poukázal na variabilitu u dvou témat, kterými jsou otázka utrpení a protologie. Tímto však výčet 
sporných témat zdaleka nekončí, avšak jejich podrobné zkoumání není předmětem této práce. Jednotlivé aspekty 
učení valentiniánů probírá ve své obsáhlé monografii THOMASSEN EINAR, The Spiritual Seed, The Church of the 
“Valentinians”, Leiden 2006 
131 It is quite possible to imagine that distinct versions of the Valentinian system were tolerated, read with interest, 
and discussed within the individual communities. There never, in fact, existed a single canonical version of the 
Valentinian system, similar, for instance, to that of Mani in Manichaeism. THOMASSEN EINAR, The Spiritual Seed, 
The Church of the “Valentinians” str. 21    
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valentiniáni navzájem liší v názoru, zda prvotní princip byl monádou či dyádou. Někteří podle 
Hippolyta spatřují problém v tom, že by otec sám mohl plodit, a proto mu přiřazují ženský 
protějšek Sigé. U tohoto konstatování však Hippolytos nekončí, ale naznačuje, že mezi nimi o 
tomto problému probíhají hádky.132   
Musíme si položit otázku, zda v tomto bodě můžeme jednomu z hereziologů věřit, když se dá 
předpokládat, že tento obraz je ve shodě s intencemi, s jakými chtěli církevní otcové gnostiky 
líčit, jak jsme již uvedli dříve. Věrohodnou odpověď na tuto otázku můžeme jen stěží nalézt u 
hereziologů, díky textům z Nag Hammadi však máme k disposici primární prameny. Jestliže na 
tuto otázku existuje odpověď, pak právě tam.  
Na začátku této kapitoly jsme uvedli, že prostředí gnóze je značně polemické. Polemicky se 
jednotlivé skupiny vymezují vůči křesťanství, polemicky se vymezují také vůči židovství. V tuto 
chvíli jsou pro nás však daleko důležitější informace o tom, zda se jednotlivé proudy uvnitř gnóze 
polemicky střetávají také navzájem.  
Zjevení Petrovo, jak již bylo zmíněno výše, je velmi explicitní ve své kritice vůči velké církvi. Ve 
své zjevovatelské řeči však spasitel líčí několik skupin, které se staví proti Petrovým 
následovníkům. Zdá se, že velká církev je reprezentována hned několika skupinami, ovšem mezi 
napadenými se nalézají také některé pravděpodobně neorthodoxní skupiny, které bychom podle 
dělení hereziologů mohli zařadit do proudu gnóze.133 Jistě bychom nalezli i jiné příklady, kdy 
jedna gnostická skupina stojí v polemice proti druhé. To však ještě pořád nezpochybňuje možnost 
pokojné a bezvýhradné tolerance různých nauk uvnitř jednoho proudu gnóze, v tomto případě 
valentiniánů. 
Druhý spis jedenáctého kodexu je skvělým dokladem názorové různorodosti valentinského 
prostředí. Elaine H. Pagels upozorňuje,134 že spis potvrzuje Tertulliánovo tvrzení, že valentiniáni 
se názorově rozcházejí dokonce se svými zakladateli.135 Spis se zdá řešit některé sporné otázky 
syntézou protikladných tvrzení. Jako příklad může posloužit námi zmiňované téma původní 
monády proti původní dyádě.  
 
Ne[vyslovitelný] je v monádě [sám je] v mlčení a ml[čení ] je klid neboť [je]monáda a n[ikdo 
n]ebyl před ním. Je v [v d]yádě a v páru a jeho párem je mlčení.136 
 
Autor se zde snaží uvést v soulad dva protichůdné názory o prvotním způsobu bytí nejvyššího 
otce. Přiznává mu původní jedinečnost a bytí v monádě a přechod k dualitě je velmi rafinovaně 
zabalen do popisu stavu, ve kterém dlel. Tento stav, tedy mlčení, však posléze společně s otcem 
tvoří dyádu. Vidíme tedy, že skutečně valentinské obce byly vystaveny realitě existence několika 
paralelních  a vzájemně si protiřečících nauk. S touto skutečností se museli vyrovnat a v tomto 
spise vidíme, že existovaly konvergentní pokusy, jakkoliv to byl úkol obtížný. 
Podle mého názoru však tento konvergentní přístup rozhodně nebyl jediný přístup, kterým se 
valentiniáni s mnohostí nauk vypořádávali. Myslím, si, že právě První zjevení Jakubovo je pro 
nás dokladem, že situace byla řešena také polemickým způsobem, tedy zásadním odmítnutím 
jednoho řešení a zároveň jeho potíráním.   

                                                 
132 srv. Hipp. Philosophum. VI, 24  
133 srv. např. NHC VII, 3; 74, 22-34 
134 PAGELS, ELAINE, H. A Valentinian Exposition (XI,2) with On the Anointing, On Baptism A and B, and On the 
Eucharist A and B in: The Nag Hammadi in English, ed. Robinson, James M, New York, 1990 
135 Tert. Praescr. 42 
136 NHC XI,2; 22, 20 - 27 
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Jedná se o stejné téma, i když je uchopeno z jiného hlediska. Opět máme před sebou problém, 
zda byl otec původně monádou, nebo zda dlel v v páru se svým ženským protějškem. Zjevení 
Jakubovo se tímto problémem zabývá hned v úvodu spisu, jak jsme již viděli dříve.137 Téma je 
nastoleno bez jakékoliv logické návaznosti na to, co v textu předchází, a celá pasáž působí velmi 
nepřirozeně. Od zásadních sdělení, která se týkají otce, přechází spasitel najednou k otázce 
ženství a odkazuje se na Jakubův dotaz, který ovšem ve spise není z Jakubových úst zmíněn.  Bez 
logické návaznosti však tato pasáž zůstává pouze do té doby, než celou pasáž čteme jako 
polemiku proti názoru, že otec dlí v páru. Otec je v předešlé pasáži popisován jako ten, který je, a 
kromě kterého nebylo nic. Zjevení Jakubovo zaujímá k tomuto problému jinou perspektivu, než 
texty, které jsme zmiňovali v kapitole o protologii. Zde je celá situace nahlížena z pohledu 
spasitele. Ten říká, že ženství bylo, ale ne před ním. Jinými slovy, vrátíme-li se k oné již známé 
polemice, otec neplodí syna společně se svým ženským protějškem. 
Zde máme velmi vyhraněný názor, který však nestojí izolovaně, ale který se staví přímo do 
polemiky s názorem opačným. Rozhodně se nejedná o konvergentní řešení, v tomto případě však 
rozhodně ani o postoj, který by toleroval opačný názor. Pisatel textu pravděpodobně považoval 
tuto otázku za velmi důležitou, neboť ji přináší s velkou naléhavostí hned z počátku textu. Navíc 
si pro svůj názor nárokuje autoritu nejvyšší a vkládá jej do úst samotného spasitele. Nejenže je 
tedy sdělován postoj k otázce preexistence ženského principu, ale zároveň je popírán názor 
opačný, a to explicitně a velmi důrazně.  
Je rovněž možné, že se autor Prvního zjevení Jakubova chápe jako reformátor valentinské gnóze, 
a proto polemizuje s protologií, která počítá s prvobytnou dyádou. Chce se navrátit k původnímu 
učení, tak jak je reprezentováno Valentinovým hymnem, a proto se snaží přeskočit jednu vrstvu 
učení, která se z Valentinova působení pravděpodobně také vyvinula, ale podle názoru autora 
našeho spisu se vydala špatným směrem.    
Vidíme, že prostředí gnóze bylo polemické nejen směrem ven, ale také uvnitř jednotlivých hnutí. 
Jen těžko se dá hovořit o názorově tolerantním prostředí a v případě že ano, pak rozhodně ne bez 
výjimky.  
Odpověď na naši otázku, zda můžeme věřit hereziologům i v bodě nejednotnosti a sporech mezi 
gnostiky zní, podle mého názoru, ano. V textech z Nag Hammadi nalézáme polemiku, která je 
namířena nejen proti velké církvi a proti židovství. Máme příklady kritiky namířené proti jiným 
gnostickým skupinám a podle mého mínění je Zjevení Jakubovo důkazem tohoto vnitřního pnutí, 
které s sebou neslo polemiku a netoleranci vůči jiným názorům.   
Zbývá nám otázka, která rozhodně není bez důležitosti. Co to znamenalo pro konkrétního člověka 
hlásícího se k tomuto náboženskému proudu? Nebo snad lépe formulováno, co to znamená pro 
náš náhled takovéhoto člověka? Především z výše uvedeného vyplývá, že se musíme zbavit 
romantické představy o nekonfliktní gnózi v kontrastu s křesťanstvím, které lpělo na svém 
striktním učení. Tyto představy se vžily do populárních pojetí góze,138 ale lze se s nimi setkat 
také v odborné literatuře. Je velmi důležité mít stále na zřeteli mnohovrstevnost toho, co se dá 
označit slovem gnóze. Avšak rozhodně nelze hledět na gnostiky obecně jako na osoby, které by 
relativizovaly otázky náboženského učení a ve všeobjímajícím pochopení přijímaly každý názor 

                                                 
137  NHC V 3; 24,19 – 25,5 Nebylo nic, krom toho, který je. On je nepojmenovatelný a nevyslovitelný. Já sám jsem 
nepojmenovatelný skrze toho, který je. Tak jsem já [byl obdařen] množstvím jmen, dvě z nich jsou od toho, který je. 
Já jsem dříve než ty. Protože jsi se tázal na ženství: Ženství bylo, ale nebylo prv[ní] to ženství. A připravi[lo] si 
mocnosti a bohy, nebylo však, když já jsem vyšel. Já jsem obraz toho, který je. Já jsem vynesl [jeho] obraz, aby 
synové toho, který [je], věděli, co jim náleží a co je cizí. 
138 Jako jeden příklad za všechny mohou posloužit internetové stránky The Apostolic Gnostic Church in America 
http://www.gnostic-church.org, mnohá z neognóstických hnutí pak jsou spíše odkazem New Age a jeho synkretismu.  
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za možný. Samozřejmě můžeme dnes již těžko rekonstruovat, kam až zašlo potírání opačných 
názorů, máme pouze evidenci toho, že se tak dálo minimálně na poli slovní argumentace.  
 
 
8 Závěr 
První zjevení Jakubovo je neobyčejně zajímavým a důležitým textem pro studium gnóze, a to 
nejen z toho důvodu, že máme nyní k disposici díky publikaci Kodexu Tchacos druhou verzi 
téhož textu, ale zejména pro poměrně ucelený christologický obraz, který nám poskytuje. Kromě 
zpřístupnění textu v českému prostředí jsme se snažili v práci vystihnout jednotlivá 
christologická témata, kterými se spis zabývá. Samostatně jsou tedy pojednávána témata Kristova 
bytí před sestupem na zem, jeho pobyt na zemi a smrt a spásná úloha. Přestože První zjevení 
Jakubovo v žádném případě není theologickým textem a jeho úlohou nebyl výklad 
christologických názorů autora, přeci je pro nás jedinečným dokumentem pro poznání 
christologie duchovního prostředí, v němž tento spis vznikl. Traktát sice nepodává ucelený 
christologický výklad, nicméně doufám, že se mi podařilo nastínit to, co z traktátu o spasitelské 
osobě můžeme vyčíst. Viděli jsme, že se traktát dotýká Kristova bytí před sestupem na zem a lze 
v něm vystopovat otázku po vztazích Krista na zemi. Nejlépe je zachycen problém smrti Ježíše a 
spásy člověka.  
Ve třetí části práce, tedy po překladu a nástinu hlavních christologických témat spisu, jsme se 
obrátili ke zkoumání stejných témat v ostatních pramenech gnóze, kterými jsou především spisy 
nalezené v Nag Hammadi. Hlavní těžiště bylo kladeno na spisy přiřazované do valentinského 
proudu, protože také První Jakubova Apokalypsa bývá s tímto hnutím spojována. Při zkoumání 
valentinské protologie jsme se nejprve obrátili k Valentinově fragmentu č. 8. Po rozboru tohoto 
textu jsme došli k závěru, že rozhodnout, jak Valentin sám myslel svůj hymnus, již není možné. 
Pro naše účely to ani nebylo důležité. Pro nás je hlavní to, že se ve Valentinových spisech dá najít 
opora pro výklad termínů bythos a métra jednak materiální, což by bylo ve shodě s biblickou 
tradicí, tak výklad, který považuje tuto dvojici za nejvyšší božstvo a původce všeho, co existuje. 
Valentinovi žáci a následovníci se na něj mohli odvolávat v obou případech. Pro nás je důležité 
právě to, že métra může či nemusí být personifikována. Jedná se o ženský princip, který lze 
vykládat jako samostatnou bytost, a tím mohla vznikonout názorová nejednota v této otázce. Té 
jsme si poté všímali v dalším vývoji valentinské gnóze, když jsme viděli, že protologii lze 
zřetelně rozdělit do dvou základních proudů. 
Nejednota gnostických pramenů a pramenů valentinismu se pak naplno ukazuje při zkoumání 
otázky utrpení spasitele. Zde se setkáváme s celou škálou pojetí utrpení. Mohli jsme pozorovat 
názory, které tělesné utrpení spasitele zcela vylučují, až po ty, které naopak tělesné utrpení 
potvrzují.  Důvodem pro tuto rozrůzněnost názorů je pravděpodobně to, že spása a smrt Ježíše 
Krista na kříži nejsou dvě neodlučitelně spojené záležitosti, tak jako je tomu v orthodoxním 
křesťanství. Jestliže totiž smrt na kříži již není zástupná a nezbytná pro spásu člověka, stává se 
zbytečnou. Smrti tak zůstává pouze poslední funkce. Je totiž nezbytná pro opuštění fyzického těla 
a fyzického světa, který je dílem archontů. Úkolem každého gnostika je pak následovat spasitele 
v tom, že odvrhne vše tělesné a opustí tento svět. Branou k tomuto kroku je smrt. Avšak se 
samotnou spásou člověka tento krok nemá nic společného. Spása totiž, stejně jako jsme to viděli 
u Prvního zjevení Jakubova, je garantována poznáním. 
Velké názorové rozdíly mezi jednotlivými spisy nás vedly zpět k otázce, která se vynořila při 
zkoumání bytí spasitele před příchodem na zem. Byla to otázka po logickém zařazení zmínky o 
tom, že ženství není preexistentní. Jako plausibilní vysvětlení  se nám jeví polemický kontext této 
zmínky. Již u hereziologů se setkáváme s tím, že jednotlivá hnutí byl vnitřně nejednotná a byly 
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zde nesváry ohledně nauky. Samozřejmě je třeba mít na mysli, že se pohybujeme v období mezi 
druhým a pátým stoletím a zvláště v počátku tohoto období je otázkou,  nakolik lze jakémukoliv 
křesťanskému společenství či proudu podsouvat nějakou ucelenou nauku. Přesto uvnitř 
jednotlivých skupin docházelo k polemikám ohledně správného učení. 
Myslím, že se nám podařilo ukázat, že právě První zjevení Jakubovo potvrzuje toto tvrzení a 
ukazuje na polemické prostředí uvnitř některých gnostických skupin.  
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10 Anotace 
Christologie Prvního zjevení Jakubova v kontextu pramenů gnóze se zabývá třetím spisem pátého 
kodexu knihovny z Nag Hammadi. Práce vychází z překladu tohoto spisu z koptštiny do češtiny. 
Následuje podrobný rozbor christologie Prvního zjevení Jakubova. Pozornost je soustřeďována 
na hlavní christologická témata spisu, jakými jsou Kristovo bytí před sestupem na zem, jeho 
pobyt na zemi, smrt a spásná úloha. Dále se práce snaží zasadit traktát do širších souvislostí 
gnóze. Hlavní těžiště je kladeno na valentinský proud, protože s ním bývá toto zjevení nejčastěji 
spojováno. Nejvíce prostoru je ponecháno valentinské protologii a popisům Kristovy smrti ve 
spisech z Nag Hammadi. Zásadní rozdíly v podání jednotlivých traktátů vedly ke zkoumání 
polemického prostředí u valentiniánů. Na závěr bylo ukázáno, že kromě hereziologů máme k 
dispozici doklad tohoto polemického prostředí  v gnózi také přímo z nitra tohoto hnutí. Tímto 
dokladem je První zjevení Jakubovo.  
 
The Christology of the First Apocalypse of James in the context of the sources of gnosis is 
concerned with the third text of the fifth codex from the Nag Hammadi library. The starting point 
of the thesis is the translation of the text from Coptic to Czech, which is followed by a detailed 
analysis of the christology presented in the text. The focus is on major christological themes, such 
as Christ’s existence before his descending on earth, his dwelling on earth, his death and salvific 
role. The next aim of the thesis is to provide the gnostic context of the tractate. The research is 
focused on valentinian gnosis, because the First apocalypse of James is usually classified as 
valentinian. The themes treated in more detail are the valentinian protology and the descriptions 
of the saviour’s death in the Nag Hammadi texts. Substantial differences between the individual 
teachings of the tractates lead to the research of the polemical ambiance in the valentinian 
movement. Finallly it is shown that besides the reports of heresiologists there is evidence of this 
polemical enviroment in gnosis from within this movement. This evidence is the First 
Apocalypse of James.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


