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Kurt Rudolph, Gnóze:
Podstata a dûjiny náboÏenského smûru pozdní antiky,
Praha: Vy‰ehrad 2010, 456 s.
ISBN 978-80-7021-947-8.
JiÏ klasická kniha (první vydání vy‰lo
v roce 1977) Kurta Rudolpha, profesora dûjin náboÏenství v Marburgu, pﬁedstavuje jeden z nejlep‰ích úvodÛ do studia gnostického náboÏenství, pﬁedev‰ím díky pﬁístupu
autora, kter˘ vychází z primárních pramenÛ
a zaﬁazuje je (pokud to lze) do historického
kontextu, a díky jeho celoÏivotnímu zájmu
o gnózi, zejména o mandejské náboÏenství.
âeské vydání je roz‰íﬁeno o doslov Rudolphova Ïáka W. B. Oertera, kter˘ ãtenáﬁi pﬁibliÏuje osobnost autora i jeho historicko-filologick˘ zpÛsob zkoumání.
To, co naz˘váme starovûkou gnózí, není
definovatelné jedním koherentním systémem nauky. Autor si byl tohoto úskalí dobﬁe vûdom, a proto na poãátek knihy uvádí
pouze krátké vymezení: gnóze je „dualistické náboÏenství sestávající z více ‰kol a smûrÛ, jeÏ mûlo dÛraznû odmítav˘ postoj vÛãi
svûtu a tehdej‰í spoleãnosti a hlásalo osvobození ãlovûka z pout pozemského bytí prostﬁednictvím ‚nahlédnutí‘ jeho bytostné vazby na nadpozemskou ﬁí‰i svobody a pokoje“
(s. 9). ProtoÏe v‰ak definice samotná k pochopení nevede, autor ukazuje jednotlivé
problémy a otázky, které si gnostiãtí autoﬁi
kladli, a pﬁedkládá jejich pokusy o ﬁe‰ení
(mnohdy velmi rozmanité). Sympatické je,
Ïe se pﬁitom nepou‰tí do pﬁehnan˘ch teorií
ãi zjednodu‰ování, ke kter˘m téma mnohdy
láká.
Kniha se dûlí do ãtyﬁ ãástí. V první
(s. 15-58) autor nejprve kriticky pojednává
o relevanci svûdectví starovûk˘ch autorÛ pí‰ících o (a pﬁedev‰ím proti) gnózi a o specifickém zpÛsobu jejich pﬁístupu, aÈ uÏ jde
o hereziology (napﬁ. Eirénaios, Hippolytos,
Tertullianos) nebo o alexandrijské teology,
kteﬁí sice gnostické nauky zavrhovali, ale
mnohé gnostické my‰lenky jim byly sympatické (Klémens Alexandrijsk˘, Órigenés).
Pojmenování, vymezení a klasifikace jedno-

tliv˘ch sekt autor vidí spí‰e jako rámec vnucen˘ hereziology. V následujícím pﬁehledu
pramenÛ analyzuje nejprve texty známé dﬁíve (napﬁ. Corpus Hermeticum, Pistis Sofia,
Ódy ·alomounovy) a shrnuje dûjiny bádání
do roku 1947, kdy byly objeveny rukopisy
z Nag Hammádí. Jim je vûnována dal‰í podkapitola, která vypráví historii nálezu, vypoãítává texty a hlavní vydání a zhodnocuje
jejich v˘znam. Podle Rudolpha tyto spisy
potvrdily tezi o nekﬁesÈanském pÛvodu gnóze, jiÏ hájila tzv. „‰kola dûjin náboÏenství“
(Wilhelm Bousset, Richard Reitzenstein),
i hypotézu o pﬁedkﬁesÈanském (nebo nekﬁesÈanském) pÛvodu pﬁedstavy spasitelské bytosti v gnózi.
Druhá ãást knihy (s. 59- 272) pﬁedstavuje hlavní rysy gnostické ideologie a mytologie. „JiÏ církevní otcové si uvûdomovali
mnohotvarost gnostick˘ch nauk a dûsili se
jí; srovnávají ji s mnohohlavou hydrou …
Tento obraz texty z Nag Hammádí skuteãnû
plnû potvrzují … Neexistuje Ïádná gnostická ‚církev‘ nebo normativní teologie, Ïádné
smûrnice gnostické víry nebo nûjaké dogma
… Volnému v˘kladu a teologick˘m spekulacím nejsou vytyãeny hranice, pokud spoãívají v rámci gnostického pojetí svûta“
(s. 59). Základním prostﬁedkem interpretace
byl alegorick˘ v˘klad (kter˘ ãasto pﬁechází
v „protestní exegezi“): gnostická mytologie
byla vytvoﬁena z cizí látky, av‰ak naplnûna
vlastním obsahem.
Specifick˘ gnostick˘ dualismus autor
nechápe jako etick˘ (tak v zoroastrovském
náboÏenství, podle nûjÏ v neutrálním svûtû
pÛsobí dobr˘ i zl˘ bÛh), n˘brÏ jako antikosmick˘ (svût je ‰patn˘, protoÏe jej stvoﬁil
‰patn˘ demiurg). Prav˘ BÛh, naz˘van˘
„Otec ve‰kerenstva“ a popisovan˘ ãasto pomocí negativní teologie, totiÏ nemá se svûtem nic spoleãného. Zlo má podle gnostick˘ch nauk svÛj pÛvod buì v postupném
odpadávání emanací od nejvy‰‰ího boÏstva,
nebo ﬁí‰e svûtla a ﬁí‰e tmy existovaly uÏ od
poãátku (manichejci). Oproti pravému Bohu
stojí niÏ‰í bÛh, tvÛrce svûta, pro nûjÏ je charakteristická nevûdomost.
Gnostick˘ pﬁíbûh o pádu boÏského do
svûta a pﬁedstavy o uspoﬁádání svûta a nebesk˘ch oblastí ilustrují obsáhlé citace (pﬁedev‰ím ze spisÛ O pÛvodu svûta a Tajná kni-
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ha Janova), které, i se v‰emi podivnostmi,
pﬁedstavují lep‰í vhled do gnóze neÏ jakákoli pﬁevyprávûní. Podobnû je tomu i v dal‰í podkapitole, která pojednává o vzniku
a roli ãlovûka v gnostickém m˘tu a o pÛvodu jednotliv˘ch ãástí ãlovûka, tj. du‰e, ducha a tûla. Rudolphovo tvrzení, Ïe du‰evní
ãást ãlovûka je produktem zl˘ch sil (s. 93),
je moÏno zpochybnit, nicménû z jin˘ch pasáÏí knihy je patrno, Ïe autor podobnû ostré
vymezení pouÏívá pouze zde kvÛli ãtenáﬁovu základnímu pochopení. Vzorem pro
stvoﬁení pozemského ãlovûka byla ãasto nebeská bytost, zvaná také âlovûk, pﬁiãemÏ
stvoﬁení Adama a rajské události byly vnímány jako pravzor spásy. Pﬁíbûh se v gnostické mytologii stává komplikovan˘m vyprávûním o tom, jak se svût boÏsk˘
a archontsk˘ pﬁetahují o nadvládu nad Adamem (a nad jeho vnitﬁní boÏskou ãástí), pﬁiãemÏ svût boÏsk˘ je vût‰inou o krok napﬁed.
Poznání pravého boha zaãíná poznáním
vnitﬁní spﬁíznûnosti, které podle nûkter˘ch
textÛ Adamovi zprostﬁedkoval uÏ rajsk˘
strom, z nûhoÏ mu demiurg zakázal pojíst ze
závisti.
Gnostická uãení o Adamovi úzce souvisela s naukou o du‰i, která je uvûznûna ve
svûtû a v tûle (coÏ je líãeno pomocí obrazÛ
smilstva, opilosti a spánku). Buì du‰e prozﬁe a je zachránûna, nebo zÛstane neprobuzená a (podle nûkter˘ch verzí) putuje po
smrti do jiného tûla. Z tohoto dÛvodu byla
v gnózi ústﬁední nauka o spáse a spasiteli.
„Gnostická spása je osvobozením od svûta
a od tûla, ne jako v kﬁesÈanství od hﬁíchu
a viny“ (s. 127). Církevní otcové naznaãovali (a dﬁíve se tak domnívali i badatelé), Ïe
je gnostik spasen jiÏ na základû své pﬁirozenosti, podle pramenÛ samotn˘ch to ale není
tak jednoduché. Ke spáse byl zapotﬁebí i odpovídající zpÛsob Ïivota, ponûvadÏ i gnostik se musel osvûdãit v boji s vá‰nûmi tûla
a du‰e a se svody archontÛ. S tím souvisí
otázka, mÛÏe-li najít cestu sám, nebo je-li
mu tﬁeba prostﬁedníka. Dﬁívûj‰í bádání se
domnívalo, Ïe postavu spasitele do gnóze
pﬁivedlo aÏ kﬁesÈanství. Autor oproti tomu
definuje „spasitele“ v ‰ir‰ím smyslu jako
zjevovatele, kter˘ du‰i probudí a ukáÏe jí
cestu, a nalézá jej proto i v nekﬁesÈansk˘ch
gnostick˘ch textech. „Nauka o spasiteli je

… co do své funkce … velmi jednotná, v˘zvou k probuzení poãínaje a zvûstováním …
ideov˘ch moudrostí a tajn˘ch tradic konãe,
jednotlivé ‰koly a spisy v‰ak na postavy
a podoby spasitele nebo posla pohlíÏejí rÛznû“ (s. 131). Autor podává ‰irok˘ v˘ãet
gnostick˘ch spasitelsk˘ch bytostí (napﬁ.
Adam, nebeská Eva, Ábel, ·ét, Melchisedek, andûlé Báruk ãi Eleléth, „Moudrost“,
„slovo“, „my‰lenka“, mandejské „Poznání
Ïivota“ ãi – v kﬁesÈanské gnózi – Kristus).
Zajímav˘ je obsáhl˘ exkurz o postavû
gnostického Krista (s. 150-170) a nástin
problémÛ spojen˘ch se vstupem postavy JeÏí‰e do gnostické mytologie (jmenujme napﬁíklad setovské chápání JeÏí‰e jako inkarnace nebeského Séta nebo valentinovské
rozdûlení na nebeského Krista a pozemského JeÏí‰e). Klíãovou roli sehrály pﬁedev‰ím
rÛzné názory na Kristovu (nebo JeÏí‰ovu)
tûlesnost a utrpení, kter˘ch gnostické texty
nabízejí celou ‰kálu, poãínaje vírou, Ïe boÏsk˘ Kristus vzal na sebe tûlo pouze proto,
aby oklamal archonty, a pak trpûl pouze
„zdánlivû“ (doketismus), pﬁes uãení, která
Kristovo utrpení nepopírala, aÏ k mytologickému manichejskému pﬁipodobnûní trpícího
JeÏí‰e k „du‰i svûtla“, uvûznûné ve svûtû.
Autor v˘stiÏnû problematizuje kategorii
„doketismu“ a zdÛrazÀuje, Ïe ani v raném
pravovûrném kﬁesÈanství nebyly otázky
vztahu Kristovy tûlesnosti a jeho boÏství
je‰tû dogmaticky vyﬁe‰eny (i kdyÏ by se
s autorov˘m v˘kladem J 1,14 pouze gnostickou optikou dalo polemizovat).
Návrat do ﬁí‰e svûtla byl obtíÏn˘ i pro
gnostika a prÛchod nebesk˘mi sférami od
nûj vyÏadoval rÛzné znalosti. Smrt pro nûj
znamenala navrácení tûla jeho pÛvodcÛm,
„obchodníkÛm s tûly“, tj. archontÛm (traktát
Authentikos logos). Pro gnostiky byla pﬁedstava tûlesného vzkﬁí‰ení nepﬁijatelná, jako
„vzkﬁí‰ení“ vidûli své probuzení ke gnózi
a neprobuzeného ãlovûka oznaãovali za
„mrtvolu“ (Naasejsk˘ traktát).
V samotn˘ch gnostick˘ch spisech se jen
málokdy setkáváme s názvy sekt, které pouÏívali církevní otcové. Sami gnostikové se
oznaãovali jako „pokolení bez krále“, „dûti
Sétovi“, „duchovní“, „bdící“, „dokonalí“,
„svatí“, „cizí“ ãi „nevrávorající pokolení“.
KﬁesÈan‰tí gnostikové se samozﬁejmû poklá-
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dali za kﬁesÈany, a tím i ãleny církve. Trochu
problematické je, Ïe Rudolph vykládá gnostické pojetí církve pouze jako spoleãenství
„vyvolen˘ch“, pneumatikÛ. Toto vymezení
pro nûkteré gnostiky nepochybnû platilo,
nicménû první citát, kter˘ má toto pojetí doloÏit (s. 202 dole), je jiÏ v originále obtíÏnû
srozumiteln˘ a uveden˘ ãesk˘ pﬁeklad vychází z pochopení právû opaãného. Zde je
moÏno uvést názor jin˘ch badatelÛ (napﬁ.
Elaine Pagelsové), Ïe nûkteﬁí gnostikové
(napﬁ. valentinovci) se sami povaÏovali za
ãleny obecné církve (pro jejíÏ negnostické
ãleny mûli kategorii „lidí du‰evních“),
a proto bylo pro hereziology tak nesnadné je
od církve oddûlit.
Velkou pozornost autor vûnuje rekonstrukci struktury a sociální skladby pozemské obce gnostikÛ, kter˘ch se prameny dot˘kají jen velmi málo. Zakladatelé sekt
a autoﬁi spisÛ jistû náleÏeli k vrstvû obeznámené s Ïidovskou a helénistickou uãeností
(Rudolph se pﬁiklání k hypotéze Maxe Webera, Ïe jimi pravdûpodobnû byla vrstva Ïidovsk˘ch uãitelÛ moudrosti, a pﬁedpokládá,
Ïe pﬁíznivce získávali z lidov˘ch vrstev).
Nûkteré gnostické obce se pravdûpodobnû
dûlily na „dokonalé“ a „Ïáky“ (nebo na „vyvolené“ a „posluchaãe“ jako u manichejcÛ)
a poskytovaly zﬁejmû vût‰í prostor náboÏensk˘m aktivitám Ïen neÏ vût‰inová církev.
Rudolph gnostické obce pﬁipodobÀuje helénistick˘m „kultick˘m spolkÛm“ (thyasoi).
Gnostikové mnohdy vyjadﬁovali odpor vÛãi
vût‰inovému v˘kladu kultické praxe (napﬁ.
kﬁtu, obûti) a jejich obﬁady pﬁedstavovaly její silné zduchovnûní. UÏívali speciálních
modliteb a mûli systém svátostí, z nichÏ stojí za zmínku napﬁíklad valentinovská svátost
„manÏelské loÏnice“, která slouÏila ke sjednocení duchovního prvku ãlovûka s jeho andûlem (a slavila se pravdûpodobnû po smrti). Symbolické pﬁevedení nauky do kultické
praxe nûkdy vedlo k zvlá‰tním praktikám:
autor uvádí hereziology zmiÀované ofitské
uctívání hada a kriticky zvaÏuje oblíbené téma církevního otce Epifania, a sice libertinské praktiky nûkter˘ch sekt (kult semene jako „sbírání du‰e“). Podle jeho názoru není
jisté, zdali se nejedná o degradující pomluvy podobného typu, jaké byly vzná‰eny proti kﬁesÈanství jeho protivníky, nebo zdali by-

la tato praxe opravdu vyvozena z nauky.
Îádn˘ z textÛ z Nag Hammádí (ãi jin˘ gnostick˘ pramen) v‰ak libertinské prvky neobsahuje, naopak jde vût‰inou o spisy rázu asketického. Autor nicménû ukazuje, jak je
moÏno z jednoho názoru (odmítání svûta,
Zákona a stávajícího pojetí morálky za
pﬁedpokladu vlastnictví nadsvûtského poznání) vyvodit pro praktick˘ Ïivot zcela
protichÛdné dÛsledky: jak asketické stranûní se v‰eho svûtského, tak i libertinské uÏívání v‰eho tûlesného, protoÏe stejnû záleÏí
jen na tom duchovním. Obojí pﬁedstavuje
„protest proti nároku svûta“ (s. 239). Mnohé
z gnostick˘ch ‰kol v‰ak podle Rudolpha nezastávaly ani jeden z tûchto krajních názorÛ.
K pﬁedpisÛm Zákona mûli gnostikové podobn˘ pﬁístup jako raní kﬁesÈané: rozhodující byl vnitﬁní postoj, ne vnûj‰í provádûní
pﬁíkazÛ. Tak mandejsk˘ „velk˘ pÛst“ neznamená vnûj‰í zdrÏování se jídla a pití, n˘brÏ
zanechání zvûdavosti, závisti, lÏi a jin˘ch
nepravostí.
V tﬁetí ãásti knihy Rudolph pﬁedstavuje
nejprve hypotézy o vzniku gnóze (od víry
církevních otcÛ, Ïe pochází „od ìábla“, aÏ
po tezi „‰koly dûjin náboÏenství“ v nûmecké protestantské teologii o nekﬁesÈanském
pÛvodu gnóze) a zkoumá její kulturní, dûjinné a náboÏenské podhoubí. Jak je zﬁejmé
na textech z Nag Hammádí, vût‰ina gnostick˘ch systémÛ vznikla na okraji Ïidovství.
Autor probírá vlivy Ïidovské apokalyptiky,
zoroastrovsk˘ch pﬁedstav, Ïidovské mudroslovné literatury, helénismu a jeho mysterijních náboÏenství, stﬁedního platonismu,
orfismu, starovûkého synkretismu a orientálních kultÛ na utváﬁení gnostického náboÏenství. Za charakterickou povaÏuje tendenci ke zvnitﬁnûní a spiritualizaci star˘ch
náboÏensk˘ch a kulturních pﬁedstav, která
se pojila se soudob˘m zklamáním ze svûta
(s. 273-292).
Následuje pﬁehled ran˘ch ‰kol (poãínaje
·imonem Mágem a gnostick˘mi prvky
v novozákonních textech) a velk˘ch systémÛ druhého století (uãení Basileidovo, Markiónovo, Valentinovo a jeho ÏákÛ). Zvlá‰tní
kapitoly jsou vûnovány dvûma specifick˘m
gnostick˘m náboÏenstvím, manichejskému
a mandejskému. Knihu uzavírá kapitola stopující prÛnik gnostick˘ch my‰lenek do po-
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zdûj‰ího pravovûrného kﬁesÈanství i do stﬁedovûk˘ch herezí.
Autorovi se podaﬁil velmi vyváÏen˘ pohled na gnózi, kter˘ se opírá o skvûlou znalost primárních pramenÛ, nepﬁedpojat˘ pﬁístup a obrovskou erudici. Kromû toho
Rudolph bere velk˘ ohled na nezasvûceného
ãtenáﬁe, takÏe jeho knihu lze doporuãit jak
tûm, kdo chtûjí získat celkov˘ obraz tématu,
tak i tûm, které zajímají samotné gnostické
prameny, ale bojí se skoãit rovnou do „hlubok˘ch vod“ gnostické mytologie (ãesky
vycházejí pﬁeklady spisÛ z Nag Hammádí
v ﬁadû Rukopisy z Nag Hammádí, kterou vydává nakladatelství Vy‰ehrad od roku 2008,
zatím vy‰ly dva svazky). Ocenûní zasluhuje
i bohat˘ a s kaÏd˘m dal‰ím vydáním aktualizovan˘ odkazov˘ aparát, kter˘ svûdãí
o vûdecké poctivosti autora a souãasnû ãiní
knihu pouÏitelnou i pro badatele. K pﬁehlednosti a pouÏitelnosti knihy dále pﬁispívají
ãasová tabulka, seznam literatury, dva rejstﬁíky a obrazová pﬁíloha, která zahrnuje skoro v‰e, ãím lze za souãasného stavu bádání
gnózi ilustrovat.
To, co lze Rudolphovû knize vytknout,
jsou vût‰inou jen maliãkosti: napﬁ. tvrdí, Ïe
„Adam ve vûku 700 let“ pﬁedává své zjevení synu Sétovi (s. 138), av‰ak novûj‰í bádání (Charles W. Hedrick) pﬁíslu‰nou pasáÏ
Zjevení Adamova nevykládá jako vûk AdamÛv, ale jeho syna Séta, kterého dle Gn 5,3
v septuagintním znûní Adam zplodil ve 230
letech (Adam podle Gn 5,5 zemﬁel v 930 letech). RovnûÏ 14 v˘rokÛ v tomtéÏ spise patrnû nedokládá nepﬁetrÏité zjevování spasitele, jak to vidí autor (s. 140), n˘brÏ spí‰e
13 názorÛ klamn˘ch a jeden prav˘ o pﬁíchodu spasitele na svût (George W. MacRae,
Charles W. Hedrick).
Velmi je tﬁeba ocenit práci pﬁekladatele
Jiﬁího Gebelta, kter˘ knihu nejen pﬁevedl do
pûkné ãtivé ãe‰tiny, ale citované pﬁeklady
pramenné literatury zãásti pﬁeloÏil sám,
zãásti srovnal s originálními texty (za pﬁispûní Matyá‰e Havrdy), zãásti dohledal
v existujících ãesk˘ch pﬁekladech. Jediné,
co by se dalo jeho pﬁekladu vytknout, je, Ïe
stanovené uÏití závorek (s. 10) není na nûkolika místech dodrÏeno (napﬁ. s. 144). Na
nûkteré drobné omyly „zadûlal“ uÏ samotn˘
autor, kdyÏ napﬁ. v pozn. 26 cituje tutéÏ pa-

sáÏ v trochu odli‰né podobû neÏ v samotném textu (s. 79). Podobnû uÏ od Rudolpha
pochází zmatek, kter˘ provází název hlavního ‰imonovského traktátu, jenÏ je uvádûn
jako Velké zjevení (s. 20; nûm. „Offenbarung“), Velké zvûstování (s. 184; nûm. „Verkündigung“) a Velk˘ v˘klad (s. 293; Apofasis megalé; nûm. „Verkündigung“). U nás je
vÏit˘ poslednû jmenovan˘ název.
ZUZANA VÍTKOVÁ

Josef BartoÀ, Moderní
ãesk˘ novozákonní pﬁeklad,
Praha: âeská biblická spoleãnost
2009, 228 s.
ISBN 978-80-87287-07-1.
Podtitul recenzované knihy Josefa Bartonû („Nové zákony dvacátého století pﬁed
âesk˘m ekumenick˘m pﬁekladem“) blíÏe
vymezuje téma, jemuÏ se autor vûnuje: jsou
jím ãeské pﬁeklady Nového zákona od roku
1900, pﬁesnûji 1909, kdy vy‰la první ãást
pﬁekladu Jana S˘kory, aÏ do roku 1961, kdy
byly zahájeny práce na âeském ekumenickém pﬁekladu. Takov˘ soubor nebyl zatím
ucelenû popsán. BartoÀova kniha má tu zásluhu, Ïe takov˘to popis, a to ﬁádn˘ a systematick˘, pﬁiná‰í, nadto v‰ak na popisu zdaleka nepﬁestává; jednotlivé pﬁeklady totiÏ
navzájem dÛkladnû porovnává a pﬁedev‰ím
je hodnotí z hlediska jejich pomûru k originálu i z hlediska volby v˘razu v cílovém jazyce. Pﬁedmûtem autorova v˘zkumu je ‰est
pﬁekladÛ (S˘kora, S˘kora-Hejãl, Col, Îilka,
·krabal, ·krabal-PetrÛ), ãi spí‰e, jak autor
upozorÀuje, „‰est pﬁekladov˘ch typÛ, protoÏe vût‰ina z pﬁekladÛ se doãkala více vydání, leckdy navzájem dosti odli‰n˘ch, publikovan˘ch ve tﬁiceti pûti kniÏních titulech“
(s. 15).
Poté, co autor podal systematick˘ pﬁehled edicí ãesk˘ch pﬁekladÛ Nového zákona
z daného období (s. 19 - 27), pﬁedstavuje
a charakterizuje úãastníky popisovan˘ch
pﬁekladatelsk˘ch aktivit: dozvíme se tedy ve
formû medailonu ãi slovníkového hesla ne-

