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Přednosti práce 

Práce si klade za cíl vyjasnem vztahu mezi dvěma základními rozlišeními či "ději", jež 
vystupují v rámci Eriugenova theologicko-metafysického konceptu ve spisu Periphyseon, 
totiž (l) rozlišením na čtyři druhy přírody, jež lze zároveň chápat jako jednotlivé fáze procesu 
sebetvoření Boha, a (2) rozlišením tří božských osob či hypostasí, do nichž se rozvíjí a 
diferencuje Bůh v procesu plození Syna a vycházení Ducha svatého. Práce se pokouší objasnit 
problém, jak se k sobě právě tyto dva děje - vnitrotrojiční diferenciace a sebetvoření Boha -
vztahují a jak jsou spolu navzájem propojeny. Jak autorka sama přiznává, hlavní inspiraci pro 
své řešení tohoto problému čerpá ze studie Wernera Beierwaltese, "Einheit und Dreiheit" 
obsažené v knize Eriugena. Grundziige seines Denkens. 

Za jednu z předností práce lze považovat samu skutečnost, že se zaměřuje na řešení právě 
tohoto poměrně delikátního a obtížného problému. Delikátnost této otázky spočívá především 
v tom, že Eriugena sám oba "děje" - tj. děj vlastního Božího sebeplození a sebetvoření - úzce 
spojuje: plození Syna u něj těsně souvisí s tvořením "prvotních příčin" (tj. stvořenou tvořící 
přirozeností) a vycházení Ducha s prostředkováním těchto příčin účinkům (tj. stvořené 

netvořící přirozenosti). Tento klíčový problém, který se klade v rámci Eriugenova konceptu, 
autorka velmi přesně diagnostikuje a explikuje, a také naznačuje jeho plausibilní a 
přesvědčivé řešení. V celku lze říci, že se úkolu objasnění zmíněného problému a naznačení 
jeho řešení zhostila se ctí. 

Práce je založena na pečlivém studiu Eriugenova spisu Periphyseon. Autorka prokazuje 
schopnost dobrého porozumění a interpretace relevantních pasáží tohoto poměrně obtížného 
textu. Její výklady subtilních Eriugenových konceptů a rekonstrukce jeho myšlenkových 
postupů jsou vesměs precizní a nedopouští se při nich větších nepřesností či posunů. Autorka 
prokazuje také dobrou schopnost samostatné práce s originálními latinskými prameny. Je též 
třeba ocenit její obeznámenost se širším kontextem pojednávaných nauk i hlubší porozumění 
jejich smyslu a významu v rámci západní duchovní a myšlenkové tradice. Práce je psána 
kultivovaným jazykem a obsahuje jen minimální množství stylisticky nevhodných obratů, 
gramatických chyb či překlepů. 

Nedostatky práce a náměty k diskusi 

Výklad pěti způsobů, jimiž lze chápat jsoucí a nejsoucí (str. 4), jak je Eriugena uvádí v úvodu 
první knihy Periphyseon, je nepřesný a konfúzní. Pokus převést všech pět způsobů na dvě 
perspektivy není příliš šťastný a zkresluje skutečný obsah těchto rozlišení. Eriugena nikde 
neříká, že by "nefilosofický pohled" na jsoucí a nejsoucí byl správný, jak se domnívá autorka. 
Dojem, že nefilosofický pohled Eriugena považuje za správný, vzniká rozšířením 
charakteristiky "nefilosofického pohledu" na první způsob, v němž lze chápat jsoucí a 
nejsoucí. Eriugenovo rozlišení filosofického a nefilosofického pohledu se však týká pouze 
třetího způsobu, podle nějž se jako ,Jsoucí" označují viditelné časoprostorové účinky a jako 
"nejsoucí" jejich skryté příčiny (= nefilosofický pohled), a čtvrtého způsobu, podle nějž výraz 
,Jsoucí" naopak označuje to, co je nahlédnutelné intelektem, zatímco za "nejsoucí" se 
označuje vše tělesné, co se vyskytuje v prostoru a čase (= filosofický pohled). 



Autorka přehlíží rozdíl mezi "prvotními příčinami" a idejemi jakožto archetypy smyslově 
vnímatelných jsoucen (viz zejména str. 5). I když nelze popřít, že na některých místech 
Eriugena sám mezi obojím jasně nerozlišuje, obě označení pro něj nejsou zcela souznačná. I 
poněkud zvláštní termín "prvotní příčiny", nad nímž se autorka sama pozastavuje jakožto 
"matoucím", nasvědčuje, že Eriugena jím přece jen míní něco do jisté míry odlišného od 
platónských idejí. Tento zvláštní status prvotních příčin naznačuje skutečnost, že jejich výčet, 
jak jej podává Eriugena na některých místech, odpovídá "božských jménům" Dionysia 
Areopagity. Tato významná souvislost je ovšem v práci opomenuta. 

V některých částech práce vzbuzuje jisté pochybnosti strategie výkladu a výběr pasáží, o 
něž se tento výklad opírá. Přestože 2. kap. má být věnována výkladu Eriugenova specifického 
pojetí, podle nějž Bůh ve svém stvoření tvoří sám sebe, tento koncept zde příliš objasněn není. 
Místo toho se zde autorka zabývá pojmem "nic" (kap. 2.1) a posléze přechází k problematice 
vztahu Božího Logu a stvořených jsoucen a ke speciální otázce, v jakém smyslu mohou být 
tato jsoucna obsažená v Božím Logu stvořená a zároveň věčná, kterou řeší Eriugena 
v některých pasážích 3. knihy Periphyseon (kap. 2.1.1). Na to navazuje výklad o Božím 
vidění, chtění a bytí (kap. 2.1.2), který dokládá totožnost Boha a jeho "úradků" s odvoláním 
na jeho nečasovou a jednoduchou povahu. Celou kapitolu pak sice uzavírají dva citáty, 
v nichž Eriugena konstatuje totožnost Boha ajeho stvoření a kde mluví o Božím sebetvoření a 
sebezjevení v poznatelném a viditelném stvoření, ale výklad o tom, jakým způsobem se Bůh 
tvoří a manifestuje v prvotních příčinách a v jejich časoprostorových účincích, který měl být 
obsahem této kapitoly, zde vlastně podán není. 

Také výklad věnovaný Eriugenově trojiční nauce (kap. 3) mohl být proveden soustavněji a 
úplněji, se zohledněním většího množství relevantních pasáží k tomuto tématu (zejm. v 2. 
knize Periphyseon). Autorka se více méně omezuje na jednu pasáž z 1. knihy, kde Eriugena 
spojuje božskou Trojici s trojinou atributů jsoucnost - moudrost - život a kde naznačuje 
možnost poznání trojiční struktury Boha právě na základě přítomnosti těchto dokonalostí 
jakožto jeho účinků ve stvoření. Poté se již autorka detailněji zabývá pouze problematikou 
negativní a afirmativní theologie ajejich vztahu k poznání Trojice. 

Zatímco závěry ohledně "propojení trojičního děje a děje Božího sebetvoření" (kap. 6) 
vyplývají z předchozího výkladu a vyznívají vcelku přesvědčivě, některá závažná tvrzení 
týkající se poznání Boha v závěru práce (str. 42-43) jsou poněkud překvapivá. Jde zejména o 
rozlišení vypovídání a poznání o Trojici "z lidského pohledu" (tj. z hlediska positivní 
theologie usuzující z účinků na příčinu) a "z pohledu Boha", přičemž se autorka domnívá, že 
právě připuštění poznání a výpovědí z posledně zmíněné perspektivy ukazuje, že "Eriugena 
ve svém pokusu o myšlení Božích dějů překračuje hranice, do nichž ve své teorii omezil 
lidské poznání." Tato nesamozřejmá konstatování v závěru sugerují, jako by šlo o výtěžek z 
předchozího výkladu, přestože autorka tuto problematiku ve své práci výslovně neřešila a 
nevěnovala ani potřebnou pozornost pasážím z Beierwaltesovy knihy o Eriugenovi, kde je 
otázka statutu a zdrojů našeho poznání a vypovídání o Bohu (i božské Trojici) poměrně 
detailně probírána (zcela nezmíněn zůstává v této souvislosti klíčový pojem "duplex theoria"). 
Stranou autorčiny pozornosti zůstává také role "theofanie" a "zbožštění" pro lidské poznání 
Boha. Za těchto okolností nelze její závěry považovat za příliš podložené. 

Nevyjasněné a vlastně netematizované jsou i některé další zajímavé a důležité souvislosti, 
např. skutečnost, že Eriugena aplikuje trojinu jsoucnost - život - moudrost na jednotlivé 
osoby Trojice a zároveň ji chápe jako první tři označení pro "prvotní příčiny". Zdá se, že tento 
problém vyvstává v důsledku Eriugenovy specifické syntézy západní a východní tradice. 
Aplikace této trojiny v rámci trojiční nauky se totiž objevuje právě v západní tradici 
(především u Maria Victorina), zatímco Dionysios takové užití výslovně odmítá a chápe ji 
právě jako první tři božská jména označující nejvyšší "vyjití" či "sdílení" božství, která jako 



taková náleží mezi "sjednocená jména" přisuzovaná celé thearchii bez ohledu na její vnitřní 
trojiční diferenciaci. 

Překlady některých latinských termínů lze považovat za problematické. To se týká 
především překladu termínu essentia jako "existence" (str. 20). V případech, kdy nevyhovuje 
české "bytnost", by bylo vhodnější užít termín ,jsoucnost". Nepřesný je též překlad 

německého citátu z Beierwa1tese na str. 3, pozn. 13 (resp. str. 38). 
Domnívám se, že autorka mohla a měla pracovat s větším množstvím sekundární 

literatury. Z existující literatury k Eriugenovi využila pouze tři tituly, což je i na bakalářskou 
práci málo. Navíc ani ta sekundární literatura, o niž se autorka opírá (především Beierwa1tes), 
není dostatečně vytěžena. 

Hodnocení 

Navzdory uvedeným výhradám považuji práci za zdařilou a navrhuji její hodnocení známkou 
"výborně". 

Václav Němec 

V Praze 3.6.2010 


