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Práce si klade otázku, jak lze myšlenkově spojit dvojí pojetí Boha přítomné v pěti 
knihách Periphyseon Jana Eriugeny (9. stol.): jednak z tradice přejatou nauku o 
potrojnosti navzájem zcela rovných božských hypostazí (Otce, Syna a Ducha), které 
jsou spjaty vztahy původu, jednak Eriugenovu velmi originální myšlenku Boha, 
který sám sebe tvoří v primordiálních příčinách a jejich účincích (lj. stvořeném 
veškerenstvu) a sám k sobě se vrací prostřednictvím člověka, v němž je celek Božího 
sebetvoření shrnut. Z dvou možností, které přicházejí na základě Eriugenových textů 
v úvahu, totiž že jde o děje totožné (Syn by spadl v jedno s primordiálními příčinami 
stvoření a Duch s jejich časoprostorovými účinky), nebo o děje navzájem odlišné, 
jakkoli spjaté, se autorka kloní k druhé. Přejímá přitom interpretaci W. Beirwaltese, 
podle něhož je trojiční sebekonstituce Boha základem Božího seberozvinutí ve 
stvořeném světě. První děj předchází druhému nikoli časově, ale jako příčina, 

přičemž analogie mezi oběma je rovněž založená na pojmu příčiny: trojiční 

konstituce je vztahem vzájemného zapříčinění božských hypostazí, podobně jako je i 
vztah božského "nic" na počátku, primordiálních příčin a jejich účinků vztahem 
zapříčinění. 

Přednosti práce 

Autorka si zvolila téma, které je spekulativně mimořádně obtížné a předpokládá 
nejen schopnost domýšlení často velmi hádankovitých textů, ale zároveň dobrou 
obeznámenost s teologickými motivy, které Eriugenovo myšlení implikuje. Podle 
mého soudu si autorka poradila s prací velmi dobře. Dokázala nejen sama 
formulovat otázku pro Eriugenovo myšlení skutečně klíčovou, ale dovedla se jí 
v průběhu práce držet, zvažovat relevantní možnosti, nakonec se pro jednu z nich 
rozhodnout a toto rozhodnutí zdůvodnit. Autorčin příklon k Beierwaltesově 
interpretaci není jen mechanickou přejímkou, ale je výsledkem poměrně dlouhého 
potýkání s tématem a zvažování možností různých, během sepisování práce 
postupně opuštěných. 

Za velmi zajímavý pokládám autorčin pokus zamyslet se nad výpovědí o Trojici 
v Bohu z hlediska pozitivní a negativní teologie: Podle Eriugeny může být Trojice 
v Bohu vypovídána jen na základě kosmogonických projevů. Negativní teologie i 
tuto výpověď odnímá, přesněji řečeno ji překračuje ve prospěch vědomí Boží 
nepoznatelnosti. Nejadekvátnější je tak výpověď ve smyslu plus quam: Bůh je "více 
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než Trojice" (nakolik ji člověk chápe). Z hlediska otázky celé práce proto lze říci, že 
vypovídat o Bohu potrojnou sebekonstituci lze jen z hlediska kosmogonických 
účinků, jakkoli se zároveň předpokládá, že tato sebekonstituce účinkům předchází 
jako příčina. 

Pět knih Eriugenova Periphyseon není k dispozici v češtině, autorka pracovala 
s originálním latinským textem, velmi spolehlivě také porozuměla Beierwaltesovým 
(ne vždy právě snadným) výkladům německým. Rovněž formální úroveň práce 
pokládám za velmi dobrou (na drobná nedopatření - občasně scházející odkazy, 
nedostatky v řečtině, překlepy apod. - upozorňuji přímo ve výtisku práce). 

Otázky k obhajobě 

Autorka již v průběhu psaní bakalářské práce vzala v úvahu naprostou většinu mých 
věcných připomínek k interpretaci Eriugenových textů. Otázky, které v práci nejsou 
promyšleny a které by mohly provedené zkoumání ukázat ze zajímavé perspektivy, 
se kladou zejména dvě: 
- Jak provedené zkoumání souvisí otázkou Eriugenova panteismu? Jaké světlo 

autorčina interpretace na tento často diskutovaný problém vrhá? 
- Eriugena pokládá výpověď o Trojici v Bohu za výpověď na základě účinků, a to 
zejména kosmogonických. Jaký význam pro jeho myšlení vlastně mají dějiny spásy? 
Pokud by Gako většina křesťanských myslitelů) vyvodil Trojici z dějin spásy, 
přineslo by to pro status této výpovědi nějakou změnu? 

Hodnocení 

Autorka ve své práci prokázala schopnost formulovat relevantní otázku, přečíst 
z jejího hlediska velmi obtížné, obsáhlé a nepřeložené dílo, promýšlet možnosti 
řešení a odůvodnit interpretační volbu. Práce zcela splňuje požadavky kladené na 
práci bakalářskou. Doporučuji ji proto k přijetí a navrhuji ji hodnotit známkou 1, 
pokud obhajoba tento výsledek potvrdí. 

Lenka Karfíková 
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