
Posudek na diplomovou práci p. Petra Šebesty Heretické proudy raného
křesťanství

Diplomová práce obsahuje kromě úvodu a závěru 4 kapitoly, V nichž autor
pojednává o formách nejranějších herezí a formuluje myšlenková východiska
(především christologického charakteru) tří proudů (označuje je za deformace)
judaistického, pohanského a tzv. reformačního. Metodologicky se zde jedná o
religionistický, kriticko-historický přístup, sám ho označuje za historický
pozitivismus, vycházející z přesvědčení, „že Bible je výpovědí lidských bytostí a
různé jiné interpretace zvěsti o Spasiteli jsou stejně relevantní, jako dnešní
kanonické uspořádání.“ (str. 6) Autor si je dobře vědom obtížnosti takto
formulovaného úkolu, nebot” velmi příhodně V Úvodu (a podle nutnosti i

v dalším textu) vysvětluje významové konotace zde používaných pojmů, které
mají svůj původ V teologii, např. „heretické proudy“, „deformace...“ a mají pro
čtenáře (bez ohledu na jeho vlastní teoretická východiska) jednoznačně
negativní či pejorativní hodnotící význam jakožto scestná, nesprávná, zavádějící
či zkreslujíci opozita vůči dogmatům a zjeveným pravdám. Jakých pojmů však
použít, jestliže autor z pozice vědecké objektivity pravdy jakožto bohem zjevené
nepřijímá? Jde pouze o pojmy a nebo autor hned na začátku narazil na klíčovou
otázku legitimity religionistiky jakožto vědy? (Jak stímto postojem souvisí
důsledné a nekomentované používání velkého písmene ve slově Spasitel, na
rozdíl předem avizovaného rozdílu mezi „bůh“ a „Bůh“ nebo jakou vědeckou
argumentaci doloží autor tvrzení: „Je pochopitelně, že na polí otázky, zda Ježíš
byl seslán Bohem nebo byl zrozen zčlověka a následně Bohem vyvýšen se
pohybujeme v oblasti teologie a zde heretika určí historický vítěz, a tak jsou
v tomto ohledu pro nás všichni vyznavači Zvěsti na stejné úrovní. Pokud však
někdo tvrdí, že Ježíš byl žena, dopouští se překrucovánípravdy, leč není proto
heretikem, ale lhářem. "). Na str. 8 uvádí, že označení „heretik“ používá „bez
významového obsahu tohoto slova“. Kladu otázku do diskuse, zda lze použit
slovo bez významu?

Autor si vytýčil za úkol analyzovat christologii vybraných přístupů těch proudů
náboženství, které nebyly ve finále zahrnuty do kanonické podoby
(proto)katolicismu, označeného zde za „vítěze“. Metodou komparativního
přístupu otevírá systematicky uvedené téma a jeho řešení V širokém záběru
příslušné literatury. Úkol, který si předsevzal v úvodu, práce v podstatě splnila.
Práce je obsažná, dobře členěná a zhlediska odborného splňuje požadavky
kladené na zpracování DP. Je zde evidentní obsáhlá kritická práce s pramennou i

sekundární, domácí i cizojazyčnou literaturou. Studiem cizojazyčných textů,
jejich kritických hodnocením práce dokonce překračuje běžnou úroveň.



Jazyk práce je současný, povětšinou kultivovaný, výjimky tvoří několik pojmů,
jež působí v poměrně kompaktním textu cizorodě „souputník“ (str. 5),
„středobodem“ nebo „Basilides se důslednějším čítatelem křesťanské zvěsti“
(str. 45). Na str. 59 v poznámce označuje autor „i“ jako přeložku, „i“ je spojka.
Vytknout je nutno gramatické chyby, kterých je V textu nemálo: pojem
„scestný“ je důsledně nesprávně psán se „z“, často odkazovaná práce
Hippolytova „Vymítání“ je v první polovině textu psána s „y“ (Vymýtání),
shoda podmětu s přísudkem opakovaně: „texty se nedochovali“ (str. 29), „nauky
se dostali“ (str. 45); řada chybějících čárek (str. 15, 25, 33...)
V práci chybí povinná cizoj azyčná anotace.

Práci k obhajobě doporučuji.

V Praze dne 9. 5. 2008 doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.


