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Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá myšlením a dílem raně křesťanského autora 

Klementa Alexandrijského v kontextu starověké gnóze. Specificky se pak zaměřuje na 

portrét pravého gnostika, který Klement buduje v opozici proti tomuto myšlenkovému 

proudu. V sedmi svazcích svého největšího díla – Strómat, zejména pak v poslední, 

sedmé knize nám Klement ukazuje rozdíl mezi skutečným pravým gnostikem, hluboce 

věřícím křesťanem, který usiluje o dokonalost, a těmi, kteří se gnostiky pouze nazývají, 

ale ve skutečnosti jimi nejsou – příslušníky gnostických sekt.  

 

Druhým hlavním motivem, který se prolíná myšlením a celým dílem jak Klementa 

Alexandrijského, tak naší prací, je vztah víry a rozumu, křesťanství a řecké filozofie. 

Klement považuje řeckou filozofii, na rozdíl od mnoha svých předchůdců, za pozitivní 

skutečnost a ve své argumentaci hojně využívá závěrů různých filozofických škol. Jak 

sám říká, nejlepší plody řecké filozofie a literatury jsou pro křesťanství velmi hodnotné 

a nacházejí v něm také své naplnění. Není však k řecké filozofii nekritický, ba naopak, 

vždy pečlivě rozlišuje, zda daný filozofický závěr či pozice je komplementární 

s křesťanskou naukou, či se už od ní odchyluje. 

 

První kapitola poskytuje široký historicko-kulturní kontext a nabízí určitý vhled do 

prostředí a doby, ve které Klement žil a působil. Alexandrie byla skutečně moderním 

kosmopolitním městem tehdejšího světa a patřila mezi obchodní a kulturní centra té 

doby. Je jistě nezbytné se alespoň krátce zmínit o takových fenoménech, jako byla 

Alexandrijská knihovna, překlad Písma do řečtiny – Septuaginta – či postava Filóna 

z Alexandrie, které měly značný vliv na další filozoficko-teologický vývoj. 

 

Druhá kapitola se věnuje myšlenkovému proudu gnóze ve 2. a 3. stol. po Kr. Gnóze 

byla značně komplexním filozofickým systémem, měla mnoho představitelů a ubírala se 

různými směry. Pro naši práci je podstatná tzv. křesťanská gnóze, která se profilovala 

jako určitá synkreze křesťanství a gnostických prvků. Zaměřujeme se zejména na ty 

autory nebo jejich předchůdce či následovníky a na ty gnostické směry, s nimiž se 

musel Klement vypořádávat. Jak Klement vícekrát ve svém díle zdůrazňuje, křesťanský 

učitel, který vysvětluje základní pravdy křesťanství svým posluchačům, působí 

věrohodněji, pokud zná také názory druhých. 
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Třetí kapitola sleduje život a dílo Klementa Alexandrijského. Předkládá základní 

životopisné údaje a charakteristiky Klementovy teologie. Určitou osou Klementova díla 

je trilogie spisů Protreptikos – Paidagógos – Strómata. Zaměřujeme se pak zejména na 

vrcholné Klementovo dílo – Strómata. Zajímavým spiskem je homilie s názvem „Který 

boháč bude spasen?“, ve které Klement řeší vztah člověka a majetku. Kromě výše 

zmíněných děl se nám od Klementa dochovalo také množství zlomků a fragmentů 

dalších spisů, některé pak byly bohužel ztraceny zcela. 

 

V poslední, čtvrté kapitole pak představujeme některá vybraná témata ze sedmi knih 

Strómat. Důležité místo mezi nimi zaujímají například vztah víry a filozofie nebo 

koncept ctností. Zabýváme se také specificky křesťanskými ctnostmi, jako jsou 

trpělivost, zdrženlivost, zbožnost nebo bázeň před Bohem. Na tomto základu se pak 

v závěru čtvrté kapitoly snažíme nastínit portrét pravého gnostika. Typickou 

charakteristikou pravého křesťanského gnostika je jeho vztah k Bohu, který se odráží 

v modlitbě. 
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1. Alexandrie a doba Klementa Alexandrijského 

 

Našemu úsilí o vhled do díla velkého křesťanského myslitele a učence rané církve 

Klementa Alexandrijského musí nutně předcházet kapitola, která by osvětlila prostředí, 

v němž Klement žil a pracoval. 

 

Nejprve je tedy třeba krátce představit starověkou metropoli Alexandrii, jedno 

z nejvýznamnějších politických a kulturních středisek Středomoří a potažmo i celého 

světa, ohlédnout se do její historie a následně představit její prostředí také v době, kdy 

Klement v Alexandrii pobýval.
1
 

 

Alexandrie byla založena v roce 331 př. Kr.
2
 Alexandrem Velikým a v roce 320 př. 

Kr.
3
 se za vlády Ptolemaiovců stala novou metropolí Egypta. Díky své strategické 

poloze na rozcestí mezi Evropou, Afrikou a Asií se brzy stala významným centrem 

obchodu. Během jedné generace město předčilo svou velikostí Kartágo a za necelé 

století se stalo jedním z největších, ne-li největším městem na světě.
4
 Město bylo 

v rukou Ptolemaiovců až do 1. stol. př. Kr., kdy nad ním převzali kontrolu Římané.
5
 Za 

vlády Římanů se z Alexandrie stalo též důležité kulturní středisko helénského světa 

a sídlo římské správy této oblasti.
6
 Běžní obyvatelé města pocítili změnu vládní 

garnitury zejména v oblasti daní, které byly nyní znatelně vyšší.
7
 Během staletí se 

z Alexandrie stalo nejvýznamnější středisko obchodu ve středomořské oblasti, zejména 

díky dvěma velkým přístavům a také pozici na řece Nilu.
8
 Předmětem exportu

9
 bylo 

                                                 
1
  Klement se v Alexandrii usadil zřejmě mezi lety 180 a 190 jako žák věhlasného filozofa a učence 

Pantaina. Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury. 

Praha: Oikoymenh, 2011, s. 177. 

2
  History of Alexandria. In: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alexandria [online]. [cit. 2015-01-

15]. 

3
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism. 

Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 15. 

4
  History of Alexandria. In: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alexandria [online]. [cit. 2015-01-

15]. 

5
  Tamtéž.  

6
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 16. 

7
  Tamtéž. 

8
  Tamtéž, s. 17. 
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mnoho zboží, včetně luxusních komodit, jako byly papyrus, sklo, lněné plátno, šperky 

a parfémy. Velká část materiálů byla přivážena z okolních oblastí Arábie, Indie 

a východní Afriky a následně zpracovávána v Alexandrii. Tato prosperita a bohatství, 

plynoucí z obchodu, se pak odrážely v kvalitě života obyvatel. Ačkoli město bylo 

původně řecké, tyto dobré životní podmínky lákaly mnoho přistěhovalců, ať už z řad 

venkovských Egypťanů, nebo z řad Židů a dalších.
10

 Počet plnoprávných obyvatel za 

vlády Augusta se odhaduje na více než 300 000.
11

 Pokud by se však počítal celkový 

počet obyvatel, mohlo by jít o číslo i více než dvakrát větší. Co se týká složení 

obyvatelstva, Řekové se díky počtu přistěhovalců
12

 stávali minoritou, nicméně neustále 

byli v popředí veškerého dění.
13

 To můžeme vidět zejména v existenci proslulé 

Alexandrijské knihovny
14

 nebo Musea. Alexandrie tedy měla ráz vskutku kosmopolitní 

starověké metropole. Její sociálně-politická struktura měla podobu pyramidy: na 

vrcholu stál malý počet římských občanů, pod nimi byla větší skupina urbanizovaných 

Řeků a Židů a nakonec tu byla, na nejnižším podlaží, různorodá směs rozličných 

národů, označovaná jako Egypťané.
15

 

 

1.1.  Překlad Tóry do řečtiny – Septuaginta (LXX) 

 

Velmi důležitou okolností pro naši práci je skutečnost, že v Alexandrii existovala 

velmi plodná a životaschopná židovská komunita, která byla do značné míry autonomní 

a požívala stejných práv a privilegií jako řecká část obyvatelstva. V Alexandrii 

existovalo několik židovských synagog v různých částech města.
16

 Na tomto místě je 

třeba zmínit a podtrhnout především dvě okolnosti. První okolnost je ta, že z podnětu 

židovské komunity v Alexandrii, která byla značně helenizovaná a rozuměla lépe 

                                                                                                                                               
9
  Tamtéž, s. 18. 

10
  Tamtéž, s. 18. 

11
  Tamtéž, s. 18. 

12
  Mezi přistěhovalci bylo mnoho národů, nešlo jen o Řeky či Římany, ale též o obyvatele Sýrie, Libye, 

Kilíkie, Ethiopie, o Araby, Skythy, Peršany a dokonce i Indy. 

13
  Tamtéž, s. 18. 

14
  K tomuto tématu se vrátíme níže. 

15
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 19. 

16
  Tamtéž, s. 20. 
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řečtině než hebrejštině, vznikl unikátní projekt. Byl to překlad Tóry do řečtiny, známý 

jako Septuaginta (LXX).
17

  

 

1.2. Filón Alexandrijský a další vývoj židovské komunity 

 

Druhou okolností se pak jeví existence velice zajímavé a pro další dějiny velmi 

inspirující postavy Filóna z Alexandrie (20 př Kr. – po r. 42 po Kr.). S postupem 

expanze řecké kultury v období helénismu se objevují nové aspekty řeckého myšlení, 

zejména tzv. eklektismus.
18

 Typickým představitelem takového eklektismu pak byl 

helénistický Žid – Filón Alexandrijský. Ten se snažil ve svých dílech o nové pojetí 

exegeze Starého zákona aplikací některých teoretických schémat, vypracovaných na 

půdě klasické řecké filozofie.
19

 Filón stojí na rozhraní dvou velkých svébytných kultur, 

židovské a řecké, a v jeho díle se spojují různé aspekty těchto dvou myšlenkových 

světů.
20

 Byl učencem alexandrijské diaspory, kde se usazovali Židé žijící mimo území 

Palestiny. Podobné diaspory se nacházely ve všech větších městech helénistického 

světa. Židé obývající pro ně vymezené městské čtvrti mohli působit jako do jisté míry 

cizorodý prvek, stojící mimo běžné politické a náboženské dění.
21

 Filón se tedy snažil 

zpřístupnit výklad židovské náboženské tradice pomocí principů klasické řecké 

filozofie.
22

 Obdobný odstup jako od řeckého městského obyvatelstva měli diasporní 

Židé i od svých vlastních palestinských krajanů, kteří jim vyčítali jejich řecké vzdělání 

a řecký jazyk jako prvek určitého odcizení se vlastní židovské tradici.
23

  

 

Filónův alegorický výklad biblických přiběhů a mojžíšovských ustanovení je tedy nesen také snahou 

odkrýt hlubší rozměr biblické tradice, který se neváže jen k doslovnému znění posvátného textu hebrejské 

Tóry ani k bezduchému plnění do nejmenších podrobností předepsaných příkazů a pravidel náboženské 

čistoty, ale také k univerzálním, teprve filozofickou interpretací vytěženým pravdám biblické zvěsti…, 

                                                 
17

  K tomuto překladu došlo někdy ve 2. stol. př. Kr. Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 175. 

18
  Eklektismus je způsob práce, který si z rozmanitých filozofických systémů a myšlenkových proudů 

vybírá různé závěry, které pak dále rozvíjí. 

19
  Srov. FILÓN ALEXANDRIJSKÝ: O stvoření světa; O gigantech; O neměnnosti boží. Praha: 

Oikoymenh, 2001, s. 7–8. 

20
  Srov. tamtéž, s. 8. 

21
  Op. Cit. 

22
  Op. Cit. 

23
  Op. Cit. 
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aby totiž připravil naši mysl k přijetí zákonů ovládajících celý kosmos, a nikoli jen nějakou lokální 

komunitu židovských farizeů. Filón Alexandrijský se tak stává jedním ze zakladatelů nového duchovního 

prostoru biblické víry, jehož epochální rozměry dokáže zhodnotit a rozvinout teprve filozofie prvních 

staletí křesťanské éry.
24 

 

Filón položil základy alexandrijské exegeze již před vznikem křesťanství.
25

 

Inspirován platónským a stoickým pohledem na svět, podle něhož je viditelný svět 

pouze obrazem neviditelného světa idejí, odhalil za doslovným Písmem Starého zákona 

hlubší, duchovní, tzv. alegorický význam. Sám Filón používal analogii, kde literní 

smysl Písma by byl pouze jako stín, který vrhá tělo na zem.
26

 V jeho díle se též 

spojovala helénistická filozofie a vzdělání s židovskou exegezí a teologií. Filónovo dílo 

podává propracovanou syntézu biblického zjeveného náboženství a řecké filozofie ve 

formě alegorického komentáře ke knize Genesis.
27

 Filónovi se připisuje asi šedesát děl, 

především komentáře k Pentateuchu a filozofické spisy, které užívali a jimiž se 

inspirovali takoví autoři, jako Klement Alexandrijský, Órigenés, Řehoř z Nyssy, 

Ambrož či Jeroným.
28

 Filón tedy představuje nejvýraznější příklad recepce židovské 

teologie do křesťanství na základě společné helénistické kultury. Význam alegorické 

metody spočíval především v otevření cesty pro rodící se teologii a v umožnění 

plodného kontaktu mezi řeckou filozofií a zjevením.
29

 Navíc tato metoda posloužila 

k novému uchopení významu Starého zákona pro křesťanství. Na počátku dějin 

křesťanského myšlení tedy paradoxně nestojí křesťan, ale Žid Filón, který byl starším 

současníkem apoštola Pavla.
30

 

 

K postavě Filóna Alexandrijského, počátkům alegorické exegetické metody 

a výkladu Starého zákona, a zejména k hlubšímu vhledu do díla Filóna Alexandrijského 

                                                 
24

  Úvodní studie Miroslava Šediny ke knize FILÓN ALEXANDRIJSKÝ: O stvoření světa; 

O gigantech; O neměnnosti boží. Praha: Oikoymenh, 2001, s. 9. 

25
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 174–5. 

26
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, The Ante-Nicene literature after Irenaeus. Utrecht: 

Spectrum, 1962, s. 3. 

27
  Srov. ARMSTRONG, A. H.: Filosofie pozdní antiky, s. 163. 

28
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 175. 

29
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 3. 

30
  Srov. ARMSTRONG, A. H.: Filosofie pozdní antiky: od staré Akademie po Jana Eriugenu. Praha: 

Oikoymenh, 2002, s. 161. 
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by toho bylo ještě mnoho co říci. Na tomto místě tedy odkazujeme na příslušnou 

literaturu.
31

 

 

Rostoucí vliv židovské komunity a privilegia, která se jí dostávala, vedly postupně 

k zvýšenému napětí mezi řeckou a židovskou částí obyvatelstva Alexandrie. V roce 38 

po Kr. došlo v Alexandrii k velkému protižidovskému pogromu.
32

 Přes snahy římské 

správy tuto záležitost urovnat nepřátelství a střety mezi oběma stranami dále 

pokračovaly a vše vyvrcholilo mezi lety 115 a 117 po Kr., kdy došlo k židovskému 

povstání, které bylo Římany, konkrétně císařem Trajánem, násilně potlačeno.
33

 Tato 

událost zasadila židovské komunitě silnou ránu, ze které se vzpamatovávala po delší 

dobu. Během tohoto povstání byla Alexandrie zničena, nicméně další císař Hadrián 

vydal pokyn, aby byla znovu obnovena.
34

 

 

1.3. Alexandrijská knihovna 

 

Alexandrijská knihovna byla založena ve 3. stol. př. Kr. za Ptolemaiovců.
35

 Byla 

značně rozsáhlá a lákala mnoho spisovatelů, vědců a učenců z celého středomořského 

světa. Rozsah katalogu za doby knihovníka Kallimacha,
36

 mezi lety 260 a 240 př. Kr., 

čítal již na 120 000 svazků.
37

 Knihovna obsahovala svazky týkající se jak literatury 

                                                 
31

 Filónovu alegorickou metodu a její aplikaci na vybraná díla představuje zejména kniha FILÓN 

ALEXANDRIJSKÝ: O stvoření světa; O gigantech; O neměnnosti boží. Praha: Oikoymenh, 2001. 

Zajímavá je též úvodní studie Miroslava Šediny. Danému tématu se rovněž věnuje kniha JEŽEK, 

Václav: Filón Alexandrijský, jeho teologie, exegeze a vliv na pozdější autory. Prešov: Pravoslavná 

bohoslovecká fakulta, 2004. 

32
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 21. 

33
  Tamtéž, s. 22. 

34
  History of Alexandria. In: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Alexandria [online]. [cit. 2015-01-

15]. 

35
  Library of Alexandria. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria [online]. [cit. 2015-01-

16]. 

36
  Kallimachos byl známý básník, literární kritik a učenec, který působil v Alexandrii ve 3. stol. př. Kr. 

Pracoval též jako jeden z knihovníků v Alexandrijské knihovně. Srov. Callimachus. 

In: http://en.wikipedia.org/wiki/Callimachus [online]. [cit. 2015-01-21]. 

37
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 25. 
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a přírodních věd, tak později také filozofie, teologie a medicíny.
38

 Přesný rozsah 

katalogu knihovny je dnes prakticky nemožné zjistit, nicméně některé odhady počítají 

až se 400 000 svazky v době největšího rozkvětu Alexandrijské knihovny.
39

 

Klement Alexandrijský měl tedy přístup k této monumentální knihovně a mohl z ní 

hojně čerpat pro svou práci. Alexandrijskou knihovnu však v průběhu let bohužel 

postihlo několik velkých požárů, které zničily většinu zde uchovávaných svitků a knih, 

a knihovna se tak stala symbolem ztraceného kulturního dědictví.
40

  

 

1.4. Alexandrijská škola 

 

Co se týká filozofie, v Alexandrii působily různé filozofické školy.
41

 Vynikaly 

především školy platonistů a kyniků.
42

 Začátkem 3. stol. po Kr. se v Alexandrii silně 

prosazovala škola Plotinova a novoplatonismus.
43

 Učitelé z Alexandrie v té době měli tu 

                                                 
38

  Tamtéž. 

39
  Library of Alexandria. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Alexandria [online]. [cit. 2015-01-

16]. 

40
  Tamtéž. 

41
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 27. 

42
  Kynismus je jednou ze škol antické řecké filozofie. Jejich hlavním cílem a náplní života byl život ve 

ctnosti ve shodě s přirozeností. Aby jeho stoupenci tohoto cíle dosáhli, odmítali všechny lidské touhy 

po bohatství, moci, rozkoši a slávě. Chtěli také vést život prostý jakéhokoli majetku. Tento filozofický 

směr rozvíjeli někteří ze žáků Sókrata, který prý vyřkl na tržišti, kde byl pestrý výběr zboží, tento 

výrok: „Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji!“ Tento výrok lze považovat za určité hlavní motto 

kynismu. Prvním z protagonistů tohot filozofického směru byl Antisthénés, žák Sókrata, který žil v 5. 

stol. př. Kr.; jeho následovníky byli např. Diogenés ze Sinopé, který tento životní styl dovedl do 

extrému a údajně žil v sudu na ulicích Athén. Kynismus se rozšířil po území Římské říše v 1. stol. po 

Kr. a kynikové mohli být spatřeni, jak žebrají a kážou ve městech po celé říši. Tak se s nimi mohl 

setkat i Klement, když pobýval v Alexandrii. Je dobré si také uvědomit, že od kynismu jsou odvozeny 

dnešní výrazy cynik a cynismus, nicméně jejich význam je poněkud jiný. Srov. 

Cynicism_(philosophy). In: http://en.wikipedia.org/wiki/Cynicism_(philosophy) [online]. [cit. 2015-

01-17]. 

43
  Novoplatonismus je filozofický směr a systém, který staví na myšlenkách a odkazu Platóna 

(428/427–348/347 př. Kr.) a dále je rozvíjí. Tento systém vznikl ve 2. stol. po Kr. a rozvíjel se až do 6. 

stol. po Kr. Za jeho zakladatele je považován Ammónios Sakkás z Alexandrie (175–242 po Kr.), o 

jehož učení toho však není mnoho známo. Vlastní novoplatónský systém rozvinul jeho žák Plotínos 

(204/5–270 po Kr.). Tento systém je obtížné krátce charakterizovat, protože různí jeho představitelé 

hájili různé filozofické teze. Co je jim společné, je fakt, že vycházeli z učení Platóna a pak snad 
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největší prestiž.
44

 Z kosmopolitního charakteru Alexandrie vyplývá také fakt, že se tu 

bylo možné setkat s mnoha různými náboženskými směry a kulty. V této době se 

objevuje také velmi rozšířený náboženský synkretismus, čerpající jak z egyptského, tak 

z řeckého a římského náboženství. Výjimkou nebyly ani tzv. multifunkční chrámy.
45

 

Kromě řeckých a římských božstev byl také velmi rozšířený egyptský kult bohyně Isis 

nebo kult boha Serapida, založený Ptolemaiem I. Byl to vlastně politický nástroj 

a symbol jednoty a rovnosti řecké a egyptské kultury, který měl ve své době značný 

úspěch, a chrámy zasvěcené těmto božstvům se rozšířily po celém Egyptě.
46

 

 

Pro Alexandrii 2. a 3. stol. po Kr. je třeba ještě zmínit charakteristický faktor gnóze 

či gnosticismu.
47

 Klement se ve svém díle často vymezuje, právě proti gnostickým 

učitelům, zejména Valentinovi a jeho žákům nebo Basileidovi.
48

 

 

V tomto filozoficky, nábožensky a kulturně plodném prostředí, pobývalo mnoho 

vzdělanců a významných osobností, které kolem sebe shromažďovaly okruh žáků. 

Právě tak se v roce 180 po Kr. v Alexandrii ustálil podobný okruh kolem Pantaina ze 

Sicílie,
49

 který byl zakladatelem alexandrijské katechetické školy. Pantainos byl 

původně stoický filozof, který konvertoval ke křesťanství.
50

 Poté, co se vrátil z misijní 

cesty, která ho zavedla až do Indie, byl právě v roce 180 jmenován rektorem této nově 

vzniklé katechetické školy.
51

 V této době ho vyhledal Klement Alexandrijský a stal se 

                                                                                                                                               
z učení o emanacích (popis viz dále). Plotínos nazývá Boha pojmy jako Jedno, Dobro, První, 

Nejvyšší. Bůh pak svět podle něj nestvořil, ale vše vzniklo pomocí emanací, tedy jakýmsi 

vyzařováním nebo přetékáním. Tyto emenace mají stupňovité uspořádání, proto také dnes věci 

existují ve světě s tímto uspořádáním. Novoplatonismus ovlivnil řadu dalších učenců, ať už z řad 

křesťanů (vzpomeňme alespoň na Augustina), muslimů nebo židů. Srov. STÖRIG, Hans Joachim: 

Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991, s. 150–152. 

44
  Tamtéž, s. 29. 

45
  Jednalo se o chrámy, které sloužili několika náboženstvím či kultům dohromady. Srov. FISKÅ 

HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 30. 

46
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 30–

31. 

47
  Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat níže. 

48
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticis, s. 31. 

49
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 171. 

50
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 4. 

51
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 31. 
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jeho žákem. Klement sám o něm svědčí na začátku své první knihy Strómat,
52

 kdy 

hovoří o svých učitelích, kterým měl tu možnost naslouchat a od kterých se mohl učit, 

jako o muži velmi uznávaném a se skvělou pověstí: 

 

„Pokud jde o toto pojednání, není napsáno někomu na odiv. Dělám si jen poznámky a schovávám si je 

pro dobu stáří, jakýsi lék proti zapomnění, pouze neumělý obraz či náčrt skvělých a oduševnělých slov 

oněch požehnaných a vskutku pozoruhodných mužů, kterým jsem měl tu čest naslouchat. Jeden z nich 

byl Ión působící v Řecku, další žili ve Velkém Řecku, z nichž jeden pocházel z dolní Sýrie, druhý 

z Egypta. Ostatní působili na Východě, přičemž jeden byl Asyřan a druhý Žid původem z Palestiny. 

Poslední člověk, s nímž jsem se setkal, byl první co do svého vlivu. Vypátral jsem ho v Egyptě, kde byl 

ukryt, a tehdy jsem v dalším hledání ustal. Byla to skutečně taková sicilská včela, která sála nektar 

z květů na lukách proroků a apoštolů a v duších svých posluchačů plodila cosi ryzího – poznání. Ti 

učitelé, kteří zachovali pravou tradici posvátné nauky pocházející bezprostředně od svatých apoštolů 

Petra, Jakuba, Jana a Pavla, tak jak se předávala z otce na syna (jen málo potomků se však vyrovná 

otcům), přišli s Boží pomocí také k nám, aby do nás zaseli semena zděděná po apoštolských otcích.“
53

 

 

O Pantainovi toho bohužel víme velmi málo. Zmiňuje se o něm ještě Eusebius 

z Cesareje, ale víceméně ve stejném smyslu jako Klement: 

 

„V tehdejší době byl představeným tamní školy pro věřící pro svou učenost velmi vynikající muž 

jménem Pantainos. Již od dávné doby totiž tam byla škola, kde se vyučovalo posvátným vědám, a byla 

vedena znamenitými výmluvnými teology. Jak víme, zachovala se až po naši dobu. Mezi ně v tehdejší 

dobu obzvlášť patřil Pantainos. Napřed se vzdělával ve filozofické škole tak zvaných stoiků. Také prý 

velmi horlil pro Boží slovo a jako hlasatel Kristova evangelia prý navštívil dokonce národy na Východě a 

přišel až do Indie. Tehdy totiž existovalo ještě mnoho evangelistů, hlasatelů Božího slova, kteří svou 

horlivostí napodobovali apoštoly a snažili se přispět k rozmnožení a růstu Božího slova. K nim prý patřil i 

Pantainos a prý přišel až do Indie. Prý našel u několika obyvatel, kteří poznali Krista, Matoušovo 

evangelium, které se tam dostalo před jeho příchodem. Těmto obyvatelům měl kázat evangelium 

Bartoloměj, jeden z apoštolů, a měl jim tam zanechat Matoušovo evangelium v hebrejštině, které se tam 

udrželo až do zmíněné doby. Tento Pantainos byl nyní po své vznešené činnosti nakonec představeným 

školy v Alexandrii a vysvětloval ústně i písemně poklady božského učení.“
54 

 

                                                 
52

  Strómata jsou Klementovým vrcholným dílem, které obsahuje sedm svazků. Protože na ně budeme 

v této práci mnohokrát odkazovat, budeme nadále používat již jen zkrácenou formu Stróm. a citaci 

příslušného místa. 

53
  KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata I. Praha: Oikoymenh, 2004, Stróm. I, 11, 1–3. 

54
  EUSEBIUS PAMPHILI: Církevní dějiny. (Ecclesiastica Historia). Praha: Česká katolická charita, 

1988, kniha V., kap. 12. 
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Pokud vůbec napsal nějaké spisy, pak nejsou známy a nedochovaly se. Mohl by snad 

být autorem Epištoly Diognétovi.
55

 

 

Co se týká charakteru této školy, zejména za dob Pantaina a následně Klementa, 

názory se různí. Byla tato škola soukromá, nebo církevní?
56

 Tradiční pohled je takový, 

že se jednalo o instituci, v níž se střídali kvalifikovaní učitelé, kteří z církevního 

pověření připravovali katechumeny na přijetí křtu. V rámci tohoto procesu pak byli 

katechumeni vyučováni v křesťanství. Tento pohled byl zpochybněn Gustavem 

Bardym,
57

 který prohlásil, že počátky alexandrijské katechetické školy začínají až 

tehdy, když její vedení převzal mladý Órigenés, tedy někdy v roce 202/203 po Kr. 

Předorigenovská alexandrijská škola pak měla být pouze soukromou školou a neměla 

s katechumeny nic společného. Měla mít podobný charakter jako Justinova škola 

v Římě nebo pozdější Órigenova škola v Cesareji: jednalo by se tedy o soukromou 

nezávislou školu vyššího křesťanského učení. Když pak Klement kvůli pronásledování 

opustil Alexandrii, tato škola měla podle Bardyho zaniknout spolu s ním. Tento náhled 

však byl dalšími autory silně kritizován
58

 a korigován zejména studiemi Annewies van 

den Hoek,
59

 ve kterých předpokládá existenci křesťanské knihovny v Alexandrii. Díky 

této knihovně pak mohl Klement čerpat z tolika děl židovských a křesťanských autorů. 

Dále pak autorka předpokládá existenci křesťanského skriptoria v Alexandrii již 

v polovině 2. stol. po Kr. Z křesťanského skriptoria pak byl již jen krok ke knihovně 

a později také ke vzniku školy. Tato škola se prý měla zabývat interpretací Písma 

a vyučováním katechumenů. Pro takový úkol se jevil jako nejvhodnější vzdělaný kněz 

a to měl být případ jak Pantaina, tak i Klementa. 

 

                                                 
55

  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 5. 

56
  Srov. FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, 

s. 55. 

57
  BARDY, GUSTAVE: ‘Aux origines de l’e´cole d’Alexandrie’. Recherches de science religieuse, 27 

(1937), 65–90. 

58
  Např. MÉHAT, ANDRÉ: Étude sur les ‘Stromates’ de Clément d’Alexandrie. Paris: Niort, 1966. 

59
  HOEK, ANNEWIES VAN DEN: ‘How Alexandrian was Clement of Alexandria? Reflections on 

Clement and his Alexandrian Background’. The Heythrop Journal, 31 (1990), 179–94; ‘The 

‘‘Catechetical" School of Early Christian Alexandria and Its Philonic Heritage’. Harvard Theological 

Review, 90 (1997), 59–87. 
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1.5. Počátky alexandrijského křesťanství 

 

Jak již bylo řečeno výše, Alexandrie byla nejen důležitým obchodním, politickým 

a kulturním střediskem Středomoří a oblíbenou destinací mnoha učenců a filozofů, ale 

také místem výskytu největší židovské diaspory mimo Palestinu. Nicméně o křesťanské 

církevní obci v Alexandrii nemáme téměř žádné zprávy až do roku 180 po Kr., který je 

také rokem příchodu Klementa. V této době se zde však již nachází církevní struktura 

v čele s biskupem a také se rodí katechetická škola.
60

 V následujících staletích získává 

Alexandrie na významu jako důležité centrum křesťanského života, podobně jako Řím, 

jak z politického, tak teologického hlediska a předčí starobylá křesťansko-židovská 

města, jako Jeruzalém a Antiochii.
61

 Téměř jediným zdrojem informací o počátcích 

alexandrijského křesťanství je Eusebius z Cesareje a jeho dílo Historia Ecclesiastica. 

Podle starobylé tradice, kterou předkládá Eusebius, byl tím, kdo přinesl křesťanství do 

Alexandrie, evangelista Marek, který se pak měl stát prvním biskupem Alexandrie.
62

 

V Novém zákoně se však o ničem takovém v souvislosti s Markem nepíše. Nezmiňuje 

ho ani Klement Alexandrijský nebo Órigenés jako zakladatele alexandrijské církve. 

Problém u Eusebiova svědectví je ten, že je známo, že si tu a tam historii přizpůsoboval 

svým politickým a teologickým zájmům, takže se naskýtá otázka věrohodnosti jeho 

svědectví v tomto bodě.
63

 Na druhou stranu Eusebius používal mnoho pramenů a cituje 

mnoho děl, která se nedochovala.  

 

Když odhlédneme od Eusebiova svědectví, jedinými postavami kromě Pantaina, 

které byly spojovány s křesťanstvím v Alexandrii před rokem 180, jsou gnostičtí učitelé 

Basileidés a Valentinos.
64

 Klement se o nich také zmiňuje na konci své sedmé knihy 

Strómat, kde pojednává o sektách: 

                                                 
60

  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 35. 

61
  Tamtéž. 

62
  „Tento Marek měl odcestovat do Egypta a tam hlásat evangelium, které napsal. V Alexandrii založil 

křesťanskou obec. Hned na začátku uvěřilo velmi mnoho mužů a žen. Vedli velmi zdrženlivý a přísný 

život, takže i Filón uznal za vhodné napsat o jejich shromážděních, jejich hostinách, zaměstnání i o 

celém jejich způsobu života.“  

 EUSEBIUS PAMPHILI: Církevní dějiny. (Ecclesiastica Historia). Praha: Česká katolická charita, 

1988, kniha II., kap. 16. 
63

  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 36. 

64
  Tamtéž, s. 41. 



 

19 

 

„Ti, kdo se tedy pouštějí do bezbožných řečí a vštěpují je jiným, kdo nezacházejí s božskými slovy 

správně, ale pochybeně, ti nevcházejí do nebeského království a ještě brání těm, které oklamali, 

v nalezení pravdy. Nemají klíč od vchodu, jen jakýsi paklíč nebo lidově řečeno šperhák, kterým nemohou 

otevřít hlavní bránu, jako ji odemykáme my Pánovou tradicí. Vloupávají se tedy bočním vchodem, 

probourávají tajně díru do zdi církve a přestupují pravdu, a tak ze sebe dělají mystagogy bezbožných duší. 

Že vytvořili lidská shromáždění, která vznikla později než všeobecná církev, to nemusíme dlouze 

vysvětlovat. Pánovo učení během jeho přítomnosti zde na zemi se začalo za císařů Augusta a Tiberia 

a dovršilo se uprostřed Tiberiovy éry, učení jeho apoštolů včetně působení Pavlova se završilo za Neróna. 

Teprve později, za časů krále Hadriána, se objevili zakladatelé sekt a působili do doby Antonia Staršího – 

například Basileidés, třebaže označuje za svého učitele Glaukia, Petrova překladatele, jak se stoupenci 

sekt vychloubají. Stejně tak i o Valentinovi tvrdí, že byl posluchačem Theoda, Pavlova žáka.“
65

 

 

Klement kritizuje a metaforicky popisuje tyto gnostické učitele, že překrucují smysl 

Písma a nevykládají ho v Tradici církve,
66

 a tak zatemňují světlo pravdy nejen sobě, ale 

také těm, kteří jim naslouchají. Jejich shromáždění, která vznikla později než katolická 

církev, na ní určitým způsobem parazitují. Ačkoli se odvolávají na žáky apoštolů, neučí 

v jejich duchu, ale učení pozměňují, tak jak se jim to hodí.
67

 

 

Vraťme se ale k počátkům křesťanství v Alexandrii. Je tedy možné, že by zdejší 

počátky křesťanství byly heterodoxní? Že by zdejší křesťanství bylo tedy původně 

gnostického charakteru?
68

 Jistě nelze vyloučit gnostický vliv na raně křesťanskou 

alexandrijskou církev, nicméně, jak již bylo řečeno výše, v roce 180 tu již církevní 

struktura existovala a zároveň se poměrně ostře vymezovala proti těmto gnostickým 

proudům. Těžko lze předpokládat, že by se tento stav vyvinul v krátké době. 

Pravděpodobnějším scénářem je to, že křesťanství v Alexandrii a v celém Egyptě bylo 

v podstatě židokřesťanského charakteru a že zde existovala kontinuita od dob Filóna 

z Alexandrie.
69

 Není nezajímavé, že ze čtrnácti nalezených papyrů
70

 té doby týkajících 

se křesťanství bylo deset biblických: sedm starozákonních a tři novozákonní, zbývající 

čtyři byly Pastýř Hermův, který byl některými církevními otci považován také za 

                                                 
65

  KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata VII. Praha: Oikoymenh, 2011, Stróm. VII, 106, 1–3. 

66
  Srov. DV 8. 

67
  Problematice sekt se ještě budeme věnovat v dalších kapitolách. 

68
  FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 42. 

69
  HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 44–45. 

70
  Tamtéž, s. 45. 
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kanonický spis, dále tzv. Egertonovo či Neznámé Evangelium,
71

 Irenejův spis Adversus 

Haereses a jako jediný gnostický spis apokryfní Tomášovo evangelium. Z toho lze 

usuzovat, že křesťanská komunita v Egyptě se vyvíjela postupem času z židovské 

diaspory. Ve velmi rané fázi, v 1. stol. po Kr., křesťané zřejmě nebyli příliš dobře 

odlišitelní od židů, jak tomu bylo i na jiných místech té doby. Rozchod křesťanství se 

synagogou mohl být v Alexandrii postupný a nepříliš razantní. Křesťané i židé zřejmě 

i nadále pobývali na stejném místě a navštěvovali stejnou synagogu. Díky faktu, že 

židovská diaspora v Alexandrii byla silně helenizovaná, mohli být zdejší židé 

křesťanům nakloněni více, než tomu bylo na jiných místech.
72

 Po židovském povstání 

mezi lety 115 a 117, jež silně zredukovalo židovskou populaci v Alexandrii, se otevřel 

nový prostor pro křesťanství, které se již definitivně oddělilo od židovství. Otevřel se 

však i prostor pro gnózi, jež v té době existovala zřejmě jako názorový proud ještě 

uvnitř církve.
73

 Během 2. století zde pak díky vlivu a práci teologů, jako Pantaina, 

Klementa a Órigena, a katechetické školy došlo k odlišení a očištění mezi ortodoxním 

křesťanstvím a gnózí.
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

  Fragment tohoto evangelia byl nalezen v Egyptě, datuje se do 2. stol. po Kr. a je uchováván 

v Britském muzeu. Obsahuje části Matouše, Marka a Lukáše a část, která není v žádném 

z kanonických evangelií a která zřejmě pochází z hypotetického pramene Q či sbírky Ježíšových 

výroků – tzv. Knihy Logií. 

72
  HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, s. 47. 

73
  Tamtéž, s. 51. 

74
  Tamtéž, s. 51. 
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2. Gnóze ve 2. a 3. století 
 

Křesťanství se muselo ve svých počátcích bránit a vymezovat nejen proti vnějším 

oponentům,
75

 jako židovství a pohanství, ale také proti nebezpečí, které číhalo uvnitř. 

Toto nebezpečí představovaly dva směry – montanismus a především gnóze.
76

  

 

2.1. Montanismus 

 

Montanismus je název, který toto hnutí dostalo podle svého zakladatele – Montana, 

který působil ve Frýgii ve 2. století, proto se tento směr také někdy nazývá fryžská 

hereze.
77

 Hlavní úlohou montanismu bylo proroctví, či spíše nové proroctví, oddělené 

od církevní tradice. Montanos se roku 170 prohlásil za mluvčího Parakléta,
78

 kterého 

předpovídalo evangelium
79

 a který měl uvést křesťany do plné pravdy. K Montanovi se 

připojily také dvě prorokyně – Priscilla a Maximilla. Montanos chtěl čelit naléhavému 

problému církve 2. století – postupem času se očekávání druhého příchodu Mesiáše a 

entusiasmus prvotních křesťanů začaly postupně ztrácet. Charismatická složka církve 

reprezentovaná proroky začínala uvolňovat místo složce institucionální, reprezentované 

presbytery a episkopy.
80

 Montanos a jeho stoupenci tedy opět začali hlásat blížící se 

konec světa, očekávali jeho zničení a vybízeli křesťany, aby se od něj zcela odvrátili a 

uzavřeli se do sebe.
81

 Toho měli docílit přísnými půsty, odmítáním manželství, 

celibátem a sexuální zdrženlivostí, rozdáváním almužen a touhou po mučednictví, aby 

mohli být z tohoto světa vzati. Později se tyto požadavky poněkud zmírnily, když byly 

dny půstu omezeny a odmítalo se pouze druhé manželství.
82

 Rizika montanismu 

                                                 
75

  Vzpomeňme na apologetickou literaturu v čele se sv. Justinem. 

76
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, The Beginnigs of Patristic literature from the Apostles 

creed to Irenaeus. Utrecht: Spectrum, 1962, s. 255. 

77
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 154. 

78
  Tímto termínem byl označován Duch svatý. 

79
  Jan 14,26: Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu 

a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 16,7: Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, 

abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu -li, pošlu ho k vám.  

80
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 154. 

81
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 254. 

82
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 155. 
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spočívaly zejména v morálním rigorismu, který vylučoval mnoho věřících z Boží 

spásné vůle, dále v odmítnutí autority Písma ve prospěch proroků, kteří hlásali nové 

proroctví a kteří vylučovali autoritu církevních nositelů úřadu a hierarchie.
83

 

Montanismus tedy ohrožoval celosvětový misijní
84

 a univerzální charakter církve.
85

 

 

2.2. Gnóze 

 

Mnohem nebezpečnějším myšlenkovým proudem, který ohrožoval rané křesťanství, 

však byla gnóze.
86

 Gnóze nehlásala útěk ze světa jako montanismus, nýbrž se snažila o 

vytvoření křesťanství, které by se přizpůsobilo dobovému myšlení a filozofii, a chápala 

zjevení jako cosi druhotného. Gnóze měla také synkretistickou povahu, protože do 

svého systému absorbovala i prvky z některých dalších náboženství, zejména 

z Orientu.
87

 Název gnóze či gnosticismus se odvozuje od řeckého slova γνωσις, které 

                                                 
83

  Srov. tamtéž, s. 155. 

84
  Mt 28,19–20. 

85
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 254. 

86
  Gnóze je velmi komplexní náboženský a duchovní proud pozdního starověku. Rozšířila se po celé 

středomořské civilizační oblasti a ovlivnila též křesťanskou tradici. Toto téma je nesmírně bohaté, 

a proto se ho dotkneme pouze z určitého úhlu pohledu, který je podstatný pro naši práci, totiž jak 

ovlivňovala gnóze život v Alexandrii ve 2. a 3. století a s jakými jejími formami se potýkal Klement 

Alexandrijský. V případě dalšího zájmu o toto téma odkazujeme na studii: POKORNÝ, Petr: Počátky 

gnose: vznik gnostického mýtu o božstvu Člověk. Praha: Academia, 1968. Tato studie se zabývá 

počátky gnóze, poukazuje také na nekřesťanské prvky a vlivy různých náboženských a filozofických 

proudů, které provázely vznik gnóze. Mapuje její další vývoj a sociální dopady. Další publikací, která 

se tomuto tématu zevrubně věnuje, je: POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle: tajné knihy starověkých 

gnostiků. Praha: Vyšehrad, 1998. Tato publikace představuje ve druhé kapitole společné rysy 

gnostických systémů při rozboru tzv. Písně o perle, která v hutné zkratce prezentuje hlavní gnostické 

myšlenky. Třetí kapitola se zabývá prameny a dochovanými spisy gnostiků, které byly známy již před 

nálezem textů z Nag Hammádí. Čtvrtá kapitola se věnuje duchovnímu pozadí a filozofickému 

a náboženskému kontextu, ve kterém vznikala gnóze. Pátá kapitola objasňuje sociální aspekt gnóze 

v kontrastu s křesťanstvím. Šestá a sedmá kapitola se věnuje nálezům gnostických textů z Nag 

Hammádí a provádí jejich rozbor. Osmá kapitola se věnuje historii gnóze a charakteristikám 

jednotlivých gnostických systémů. 

87
  Tamtéž, s. 254. 
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znamená poznání,
88

 specificky pak náboženské poznání ve smyslu mystického osvícení 

či vhledu.
89

 Od tohoto termínu se pak odvíjí také termín γνοστικος – gnostik. Gnostika 

chápal Platón a následující platónská tradice jako člověka, který má vhled do podstaty 

věcí, je ideálním filozofem a politikem.
90

 Počátky gnóze je třeba hledat 

v předkřesťanských dobách. Jedním z důsledků dobytí Orientu Alexandrem Velikým 

(334–324 př. Kr.) bylo nové prostupování kultur. Byly tak položeny základy ke vzniku 

gnóze jako určité směsi řady východních náboženských či filozofických proudů a prvků 

řecké filozofie.
91

 Dalším impulsem byla určitá krize velkých náboženských tradic Řecka 

a Říma, které přestávaly být věrohodné. Zároveň gnóze přebírá také prvky z egyptského 

náboženství,  judaismu a křesťanství. Z východních náboženství a filozofie, převzala 

gnóze radikální dualismus mezi Bohem a světem, mezi tělem a duší, učení o protikladu 

dobra a zla jako dvou rovnocenných principů nebo touhu po vykoupení 

a nesmrtelnosti.
92

 Z řecké filozofie obdržela spekulativní charakter, učení o mediacích 

či mezistupních mezi Bohem a světem (novoplatonismus), mystické prvky 

(novopythagoreismus) a ocenění individuálního etického úsilí (novostoicismus).
93

 

Jednalo se tedy o určitý synkretistický náboženský systém. 

 

Ve 2. a 3. století se rozvinulo mnoho gnostických systémů, které byly v detailech 

velmi rozdílné. Základem bylo modifikované učení o vykoupení, které bylo jakousi 

alternativou křesťanského pojetí. Gnóze se snažila dát odpověď na otázky zla ve světě, 

postavení člověka v něm a na možnost jeho vykoupení.
94

 Dualismus gnóze se 

projevoval například v učení, že tento svět, v němž žijeme, nestvořil nejvyšší dobrý 

                                                 
88

  Gnóze rozumí poznání nejen jako intelektuálnímu procesu, ale též jako intuitivnímu vjemu 

dosaženému ve zvláštním vytržení – extázi. Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle: tajné knihy 

starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad, 1998, s. 13. 

89
  Gnosis. In: http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosis [online]. [cit. 2015-01-18]. 

90
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle: tajné knihy starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad, 1998, 

s. 14. Podrobněji se termínu gnostik budeme věnovat v poslední kapitole, kde se pokusíme představit 

portrét pravého křesťanského gnostika, tak jak ho vidí Klement Alexandrijský v sedmé knize svých 

Strómat, v opozici vůči „falešným gnostikům“. 

91
  Srov. POKORNÝ, Petr: Počátky gnose: vznik gnostického mýtu o božstvu Člověk. Praha: Academia, 

1968, s. 62–63. 

92
  Tamtéž, s. 254. 

93
  Tamtéž, s. 255. 

94
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 142. 
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Bůh, který je zcela transcendentní, nedostupný a neznámý, ale demiurg, jistý polobůh, 

který se od něj před stvořením světa odloučil a kterého je třeba ztotožnit s Bohem 

Starého zákona, s Jahvem.
95

 Dalším projevem dualismu je dualita mezi hmotou a duší; 

tento hmotný svět je podle gnóze co do své podstaty zlý,
96

 stejně tak veškerá 

materialita. Člověk je ve svém základu stejné přirozenosti jako nejvyšší pravý Bůh, 

obsahuje určitou božskou jiskru, která je však uvězněna v materiálním těle, potažmo ve 

světě.
97

 Co se týče nauky o spáse či vykoupení člověka, jde podle gnóze o čistě 

duchovní záležitost, člověk musí dosáhnout momentu spásy, poznat skutečnost 

prostřednictvím poznání, které je přístupné a sdílené pouze zasvěceným vyvoleným. Má 

tedy charakter určitého tajného učení.  

 

S postupným rozšiřováním křesťanství, zejména na Východě, začala gnóze přebírat 

také prvky čistě křesťanské a vznikla tzv. křesťanská gnóze.
98

 V křesťanské gnózi je 

jedním ze základních prvků postava Ježíše Krista, který zjevil pravé učení jediného 

pravého Boha. Autoři křesťanské gnóze byli literárně velmi plodní a ve 2. století 

vzniklo velké množství křesťansko-gnostických spisů typu apokryfních evangelií, 

skutků, epištol či apokalyps. Mnoho z těchto spisů však bylo anonymních.
99

 Vznikala 

též teologická pojednání od autorů různých gnostických systémů, ale většina z nich se 

nedochovala.
100

 Křesťanská gnóze například hlásala, že Kristus nevykupuje člověka od 

hříchu, pouze nám ve svém evangeliu odhalil vědění nutné k vykoupení člověka.
101

 

Gnóze kvůli svým tezím představovala pro křesťanství existenciální ohrožení, a proto 

církev v následujících staletích téměř znemožnila tradování gnostické literatury.
102

 

Ačkoli byly známy základní teze společné různým gnostickým systémům, detaily se 

nedochovaly. Většinu informací tedy bylo možno čerpat pouze z polemických děl 

                                                 
95

  Na tomto místě se gnóze inspiruje ve Starém zákoně, není však schopná sladit starozákonní obraz 

Boha s jeho novozákonním obrazem, který představuje Kristus. Tato disproporce tedy vyúsťuje 

v nauku o dvou bozích, kteří stojí proti sobě. Srov. tamtéž, s. 142. 

96
  To zcela odporuje biblickému pojetí stvoření světa, kdy svět a vše stvořené má pozitivní status. 

97
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 142. 

98
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 256. 

99
  Tamtéž, s. 256. 

100
  Tamtéž, s. 256. 

101
  Gnóze tak relativizuje univerzální význam Kristovy výkupné smrti na kříži pro spásu lidstva. Srov. 

DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 143. 

102
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 143. 
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církevních autorů, kteří se proti gnózi vymezovali.
103

 Novým pramenem informací 

o gnózi se stal objev gnostických spisů v polovině 20. století v gnostické knihovně 

v Nag Hammádí v Egyptě.
104

 Gnóze dosáhla svého největšího rozkvětu ve 2. století 

v systémech Basileida a Valentina, oponentů Klementa, vůči kterým se ve svých 

Strómatech opakovaně vymezuje. 

 

2.3. Basileidés 

 

O osobě Basileida toho vskutku mnoho nevíme a většina údajů je poněkud nejistá. 

Můžeme tedy pouze konstatovat, že zřejmě působil v Egyptě v Alexandrii za doby 

císařů Hadriána (117–138) a Antonia Pia
105

 (138–161). Měl napsat svoje vlastní 

evangelium a rozsáhlý komentář k němu (Exegetica), který čítal 24 knih,
106

 dochovaly 

se však jen zlomky.
107

 Klement cituje několik pasáží z 23. knihy, která se zabývá 

utrpením: 

 

„Polemika s Basileidem o smyslu utrpení 

O těch, kdo podstupují trest za své svědectví, píše Basileidés ve 23. knize svých Exegetických 

pojednání doslova toto: ‚Jsem přesvědčen, že všem, na které dolehne soužení, o němž mluvíme, se tohoto 

dobra dostává proto, že nepozorovaně spáchali nějaký přečin. Pro laskavost toho, kdo je odvádí ze světa, 

jsou obviněni z jiného poklesku, než jakého se ve skutečnosti dopustili, aby netrpěli za provinění, které je 

obecně považováno za zločin, a nestíhala je pohana kvůli smilstvu nebo vraždě, ale proto, že jsou 

křesťané. To jim dodá útěchu, takže si ani neuvědomí, že trpí. I kdyby utrpení postihlo někoho, kdo se 

vůbec nedopustil hříchu, což je výjimečné, nebude trpět z úkladu zlé mocnosti, ale tak, jako trpí 

nemluvně, které je zdánlivě bez hříchu.‘ O něco dále se k tomuto tématu vrací: ‚Upadne-li do utrpení 

nemluvně, které nikdy předtím nezhřešilo – či spíše aktivně nezhřešilo, ale hřích má v sobě –, je to pro 

něj dobré a má z těch mnoha nepříjemností užitek. Podobné je to u dospělého člověka, který shodou 

okolností nikdy nespáchal žádný hříšný čin, a přesto trpěl a trpí – utrpení, které podstoupí, se podobá 

utrpení nemluvněte. Má v sobě hříšnost, třebaže příležitosti dopustit se hříchu nikdy nechopil a nezhřešil, 

a proto o něm nemůžeme uvažovat, jako by byl bez hříchu. Vždyť kdo chce smilnit, je smilníkem, i když 

                                                 
103

  Např. Irenej ve svém díle Adversus Haereses nebo právě Klement Alexandrijský, ale i Hippolyt či 

Tertullián, který se však ke konci svého života přiklonil k montanistům. 

104
  Našlo se zde mnoho gnostických spisů, jmenujme alespoň tzv. Evangelium pravdy nebo apokryfní 

Tomášovo evangelium. 

105
  O tom hovoří i Klement ve: Stróm. VII, 106, 6. 

106
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 148. 

107
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 257. 
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se mu sesmilnit nepodaří, a kdo chce spáchat vraždu, je vrahem, i když zavraždit nedokáže. Vidím-li, jak 

trpí bezhříšný člověk, přestože nic špatného nespáchal, vysvětluji si to tak, že je špatný proto, že chce 

hřešit. Jakékoli vysvětlení je mi milejší, než že špatná je prozřetelnost.‘ … Basileidův předpoklad zní, že 

duše zhřešily už dříve v jiném životě a tady si odpykávají trest. Ty vyvolené jsou očišťovány se ctí – 

mučednictvím, a ostatní trestem, jaký jim náleží. Jak by to ale mohla být pravda, když přece záleží na nás, 

jestli vyznáme svou víru a podstoupíme trest, nebo ne? … Kdyby bylo mučednictví jakousi odplatou 

a trestem, pak by touto odplatou musela být i víra a učení církve, kvůli nimž k mučednictví dochází 

a které tak trestu napomáhají. Lze si představit větší nesmysl? Argumentům proti naukám, že se duše 

stěhuje z jednoho těla do druhého, a proti jeho učení o ďáblu se budeme věnovat při vhodné příležitosti. 

V tuto chvíli připojme k již řečenému jen tolik: Kde je víra, pokud se děje mučednictví jako odplata za 

hříchy minulého života? Kde je láska k Bohu, jež je pronásledována a trpí kvůli pravdě? Kde je chvála 

vyznavače a hanba toho, kdo Pána zapře? Je ještě k něčemu dobré vést správný život, umrtvovat 

žádostivost a nic stvořeného nemít v nenávisti?“
108

 

 

Klement polemizuje s Basileidovým pojetím utrpení jako odplaty za hřích, kterého se 

člověk dříve dopustil. Utrpení člověka se tak vždy zakládá na jeho provinění, tedy na 

něčem objektivně nutném. Basileidés tvrdí, že i nemluvňata mají již hřích v sobě, 

a proto trpí. Klement poukazuje na to, že Basileidův předpoklad pro utrpení v tomto 

světě je, preexistence duší, které zhřešily, a proto si nyní odpykávají trest na tomto 

světě. Mučednictví je pak pojímáno pouze jako snazší cesta odpykávání tohoto trestu. 

Z dalšího Klementova výkladu je patrné, že Basileidés hlásal nauku o převtělování duší. 

Klement se Basileida ptá, jaký by pak byl smysl víry, lásky nebo správného života. 

 

Basileidés měl být také autorem žalmů a ód, z nichž se však nic nedochovalo.
109

 

Další informace nám podává sv. Irenej ve svém díle Adversus Haereses, z něhož 

vyplývá následující seznam tezí
110

 vypovídající o jeho učení: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108

  Srov. Stróm. VII, 81, 1–85, 3. 

109
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 257. 

110
  Tamtéž, s. 257–258. 
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1) Poznání (Γνωσις) se odvíjí od mocností, které formují svět.
111

 

2) Pouze velmi malý počet lidí je schopen obsáhnout pravé poznání.  

3) Mučednictví je zbytečné. 

4) Vykoupení se týká pouze duše, nikoli těla, které je zkažené. 

5) Každý skutek, i ty nejohavnější hříchy chtíče, jsou zcela mravně indiferentní. 

 

Jiné prameny hovoří i o tom, že dokonce Kristus sám podle Basileida trpěl pro svou 

náklonnost k hříchu
112

 nebo že na kříži nezemřel Kristus, ale na jeho místě Šimon 

z Kyrény.
113

 Spása se týká pouze duše gnostika, protože tělo jako dílo nižších sil 

podléhá zániku.
114

 V Basileidově učení se zřetelně projevuje obecný gnostický rys, totiž 

dualita duše a těla. Duše člověka je v těle uvězněna jako ve vězení, snaží se z něj 

nějakým způsobem vymanit, aby se dostala ven do nebeského světa, touží po 

osvobození z hmoty. Jinde se zase dozvídáme o andělech, tvůrcích 365 nebí, které 

odpovídají 365 dnům v roce, či o různých podobách emanační nauky.
115

 Dochované 

zprávy o jeho systému se někdy liší a úplný systém zůstává nejistý, nicméně v jeho 

době započal tak velký rozkvět gnóze, že hrozilo, že vytlačí křesťanskou ortodoxii.
116 

 

2.4. Valentinos 

 

Druhým významným gnostikem, jehož žáci působili v Alexandrii a rozvíjeli zde jeho 

myšlenky, proti kterým se Klement ve Strómatech opakovaně vymezuje, je Valentinos. 

Pocházel z Egypta a vzdělání se mu dostalo v Alexandrii; poté šířil své učení v Egyptě 

                                                 
111

  Basileidés také uvádí svou vizi vzniku světa: Nejprve se z Nezrozeného Otce zrodil Nous (Intelekt), 

z něhož byl zrozen Logos (Slovo), z Logu pak Fronésis (Rozumnost), z Fronésis Sofia (Moudrost), 

ze Sofie mocnosti, síly, panstva a andělé, kteří vytvořili první nebe. Podobným způsobem emanací 

pak vznikala další nebe, až do počtu 365. Andělé z nejnižšího nebe, v čele s tím, který se pak nazývá 

Bohem židů, zformovali viditelný svět. V opozici proti němu poslal první Nezrozený Otec do světa 

Nous, který se stal člověkem a nazývá se Kristus. Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 

256. 

112
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 149. 

113
  Tuto myšlenku později rozvíjel jiný heretický proud, tzv. dókétismus, podle nějž měl Kristus pouze 

zdánlivé tělo, takže trpěl pouze zdánlivě. 

114
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 153. 

115
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 149. 

116
  Tamtéž, s. 149. 
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a nakonec se odebral do Říma,
117

 kde pobýval přibližně mezi lety 140 a 160. Někdy po 

roce 160 tam také zemřel.
118

 Z jeho děl se opět dochovaly pouze zlomky. Klement jeden 

takový zlomek uchoval ve čtvrté knize Strómat: 

 

„Polemika s valentinovci o vítězství nad smrtí 

V jedné své homilii píše Valentinos doslova: ‚Od počátku jste nesmrtelní, jste děti věčného života. 

Rozhodli jste se vzít na sebe podíl smrti, abyste smrt vyčerpali a spotřebovali, aby zemřela ve vás a skrze 

vás. Až svět zničíte, aniž byste sami byli zničeni, budete pány nad vznikem a nade vším 

zánikem.‘ Valentinos tedy předpokládá nějaké pokolení přirozeně určené ke spáse. Toto výjimečné 

pokolení sem přišlo shora, aby zničilo smrt, jejíž vznik má na svědomí tvůrce tohoto světa.“
119  

 

Lidé se podle Valentina dělí na tři skupiny: pneumatiky neboli gnostiky, psychiky 

a hyliky. První jsou zcela spaseni, druzí jsou spaseni pouze zčásti a třetí zanikají.
120

 

Pokolení gnostiků přišlo na tento svět ze světa plnosti – πληρωμα, který je nadřazený 

našemu světu. Valentinovci tedy nadřazovali tento mystický svět plnosti stvořenému 

světu. Biblický Stvořitel světa byl jakýmsi demiurgem či emanací a byl podřazen 

nejvyššímu Bohu. Klement dále říká, že Valentinos chápe výrok z Písma, kde je psáno: 

„Žádný, kdo spatří Boží tvář, nezůstane naživu,“
121

 tak, jako by Bůh byl příčinou 

smrti.
122

 

 

Valentinovský systém představuje následující ideu: Existuje zde božský svět – 

πληρωμα (plnost
123

), která se skládá z třiceti aiónů,
124

 spojených do párů. 

Nejdůležitějších je prvních osm. Hřích porušil jednotu těchto párů a určité božské části 

upadly do našeho světa. Božský vykupitel pak iniciuje záchranu této božské části, která 

se opět sjednocuje s plérómatem. 

 

                                                 
117

  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 260. 

118
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 150. 

119
  Stróm. VII, 89, 1–4. 

120
  DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 150. 

121
  Ex 33,20. 

122
  Stróm. VII 89, 5. 

123
  Tato plnost je zvláštní duchovní oblastí, kde je božská skutečnost bezprostředně poznatelná. Srov. 

POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 157. 

124
  Aión je zde použit ve smyslu gnostického termínu pro emanaci vycházející od Boha.  
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Valentinos byl dobrým básníkem a řečníkem a získal si mnoho stoupenců. Uveďme 

jednu z jeho dochovaných básní: 

 

„Žeň – vidím, jak všechno na duchu závisí, 

poznávám, jak duch všechno nese. 

Na duši závisí tělo, 

ze vzduchu vyrůstá duše, 

z éteru vychází vzduch. 

Hlubina vydává plod, 

mateřské lůno své dítě.“
125 

 

Často se vyjadřoval podobnými obraty jako křesťanští učitelé, a získával tak 

křesťanské konvertity na svoji stranu.
126

  

 

2.5. Ptolemaios 

 

Valentinos pobýval na sklonku svého života v Římě a jeho učení si získalo mnoho 

stoupenců. Jedním z jeho žáků byl právě Ptolemaios, který rozvíjel jeho učení na 

Západě v Itálii. Mnoho informací, které se nám dochovaly o Valentinovi, pochází právě 

od Ptolemaia. Ptolemaios spojoval gnostické spekulace s křesťanstvím a snažil se je 

podepřít biblickými argumenty, přičemž oporu hledal v alegorickém výkladu biblického 

textu.
127

 Biblické vyprávění podle něj podávalo pouze nedokonalý a částečný obraz 

toho, co v plnosti učila gnóze.
128

 Z jeho díla se dochoval tzv. Dopis Flóře,
129

 který řeší 

vztah Starého zákona, specificky Pentateuchu, a Nového zákona. Ptolemaios rozlišoval 

v Pentateuchu tři vrstvy, z nichž první pochází od Boha, druhá od Mojžíše a třetí od 

židovských starších. První část se opět dělí na tři části: první obsahuje čistý zákon – 

Desatero přikázání, druhá zákon odplaty, kterou Ježíš zrušil, a třetí hovoří o obětních 

příkazech, které Ježíš vyložil symbolicky.
130
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  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 162. 

126
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 261. 

127
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 166. 

128
  Srov. tamtéž, s. 166. 

129
  Flóra byla křesťanka, která se na Ptolemaia obrátila s prosbou, aby jí vyložil, jak má chápat Starý 

zákon. 

130
  QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 261. 
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Ptolemaios byl vskutku inteligentní autor, rozpoznal různé náboženské a literární 

vrstvy Starého zákona. Byl schopen odlišit, že Desatero přikázání je hlubší vrstvou než 

ostatní příkazy a že je závazné i pro křesťany.
131

 Ježíšovy výzvy k novému životnímu 

postoji, které jsou formulovány v Horském kázání, vyložil jako výzvy 

k sebezdokonalení gnostika a k potlačení tělesnosti.
132

 Problém pak viděl ve vzkříšení 

Ježíše, které je podle křesťanské tradice jak Božím přiznáním se k Ježíšovu životu, tak 

potvrzením hodnoty života na tomto světě.
133

 To bylo v ostrém kontrastu s gnostickým 

pojetím života, které vším tělesným pohrdalo a snažilo se z něj vymanit. 

 

2.6. Karpokratovská gnóze 

 

Dalším gnostickým proudem, proti kterému se Klement ve svých Strómatech 

vymezuje, jsou tzv. karpokratovci. Karpokratés byl gnostický učitel, který pocházel 

z Alexandrie
134

a učil v Malé Asii asi v 1. pol. 2. stol. Jeho žákyně Marcellina prý odešla 

do Říma za období papeže Aniceta
135

 (154–165 po Kr.). Jméno Karpokratés je zřejmě 

ovlivněno názvem egyptského boha Hóra, jehož řecká forma se nazývala 

Harpokratés.
136

 Od Karpokrata se žádné spisy nedochovaly, informace o jeho učení tedy 

čerpáme od sv. Ireneje, z jeho spisu Adversus Haereses. Zde se dozvídáme, že svět byl 

podle karpokratovců stvořen nižšími anděly, podřízenými nezrozenému Otci.
137

 Ježíš 

pak prý byl synem Josefa a od ostatních lidí se lišil pouze tím, že jeho duše byla čistá 

a že si dobře pamatovala věci, které sama viděla ve sféře nezrozeného Otce.
138

 Protože 

byl Ježíš takto specificky disponován, sestoupila na něj síla od Otce, aby mohl uniknout 

z tohoto světa ovládaného nižšími anděly a vystoupit k Otci.
139

 Ježíš tedy podle 

karpokratovců nebyl nijak výjimečný, protože stejného výsledku může dosáhnout každá 
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  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 167. 

132
  Srov. tamtéž, s. 167. 
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  Srov. tamtéž, s. 168. 
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  Srov. Stróm. III, 5, 2. 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 267. 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 266. 
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  Srov. tamtéž, s. 266. 
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duše, která je Kristu podobná.
140

 Ježíš ukazuje lidem cestu, jak se vysvobodit z těla, 

které je jejich žalářem.
141

 To bylo zdrojem jejich velké pýchy, a tak se považovali za 

rovné Kristu a nadřazené apoštolům, které považovali za nižší vzhledem k Ježíšovi.
142

 

 

Máme také zprávy o tom, že malovali různé obrazy a vytvářeli sochy filozofů, jako 

Pytágora, Platóna či Aristotela, a uctívali je, praktikovali různé magické obřady – 

zaklínání a vyvolávání duchů – a říkali o sobě, že mají moc je ovládat.
143

 

 

Učení Karpokrata rozvíjel jeho syn Epifanés, který, ačkoli se dožil pouze 17 let, 

napsal spis O spravedlnosti a těšil se velké autoritě. Jeho matkou byla Alexandria 

z Kefalónie, kde mu byl dokonce zasvěcen chrám, a jeho následovníci ho uctívali, 

klaněli se mu a konali oběti za každého úplňku.
144

  

 

Karpokratovcům a Epifanovi se věnuje také Klement ve třetí knize Strómat.
145

  

 

„Zákony nejsou schopné trestat lidskou nevědomost a samy, říká Epifanés, ‚učí nezákonnému jednání. 

Tím, že chrání soukromé vlastnictví, rozleptávají a boří společenství božského zákona.’ Nepochopil totiž 

Apoštolův výrok: ‚Díky zákonu jsem poznal hřích.’ Říká, že rozdělení ‚moje’ a ‚tvoje’ přišlo na svět 

skrze zákony, takže země, majetek a dokonce ani manželství už nejsou ke společnému užitku. ‚Pro 

všechny společně učinil vinice, aniž by je ochránil proti vrabcům nebo zlodějům, a zrovna tak obilí i další 

plodiny. Teprve přestoupením zákona společenství a kritérií rovnosti se zrodil zloděj dobytka i plodin. 

Vše, co Bůh učinil pro člověka, je společné; společné je spojení mužského a ženského, a podobně spojil 

do páru i všechna zvířata, čímž ukázal, že spravedlnost je společenství založené na rovnosti. Někteří 

z těch, kdo takto vznikli, však odmítli společenství, kterému vděčili za své zrození, a řekli: ‚Nech si ženu, 

kterou si přivedeš,‘ ačkoli ženy mohly patřit všem, jak to ostatně vidíme i u zvířat. Po těchto slovech 

dodává Epifanés jinými slovy totéž, když doslova říká: ‚K zachování rodu dal Bůh mužům silnou a 

prudkou žádostivost, kterou nemůže zničit žádný zákon ani zvyk, ani nic jiného na světě. To je Boží 

ustanovení…’ … Proto příkaz zákonodárce působí směšně, ale ještě směšnější je říci ‚po majetku 

bližního‘. Vždyť ten, který daroval člověku touhu jako prostředek k zachování plodnosti, zároveň 

přikazuje, abychom se jí zbavili, aniž by ji ovšem odňal některému z živočichů. Říci ale ‚po ženě svého 

bližního‘ je vůbec nejsměšnější, protože to nutí člověka, aby si přivlastnil to, co je společné.’ Tak to jsou 
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názory vznešených karpokratovců. Vypráví se, že se spolu s dalšími zapálenými stoupenci takových 

zvrhlostí shromažďují k hostinám (jejich shromáždění bych ovšem ‚hostinou lásky‘ nenazval), muži 

dohromady s ženami. Když se dosyta najedí, zacloní světlo lampy, aby ta jejich smilná spravedlnost 

nebyla tak vidět, a souloží spolu, kdo s kým chce.“
146

 

 

Z Klementova popisu se dozvídáme následující zásadní teze, které karpokratovci 

a žáci Epifana hlásali:  

 

1) Zákony a všechny prostředky, které by měly zvenku vést člověka, jsou 

bezvýznamné a lhostejné. 

2) Ženy mají být společné všem. 

3) Osobní vlastnictví je úpadková forma společenského řádu, vše by mělo být 

společné. 

 

Jak lze vidět, karpokratovská gnóze byla velmi radikálním proudem, který se stavěl 

ostře proti veškerému, nejen křesťanskému, ale i obecně společenskému mravnímu 

řádu. Klement, podobně jako sv. Irenej, jim vyčítá mravní zvrhlost a nevázanost
147

 – 

libertinismus. 

 

2.7. Markión 

 

Markión se narodil v Sinopé v severní Malé Asii na pobřeží Černého moře. Pocházel 

z vysoce společensky postavené rodiny, jeho otec pracoval v lodním průmyslu 

a zároveň prý byl biskupem v Sinopé.
148

 Poté, co byl pro své učení exkomunikován 

v Sinopé svým vlastním otcem, procházel Malou Asií a setkal se 

s biskupem Polykarpem ze Smyrny, který ho však také odmítl. Někdy mezi lety 138 

a 140 po Kr. se tedy odebral do Říma, kde se uchytil v tamní křesťanské komunitě 

a získal si mnoho stoupenců.
149

 V roce 144 byl však exkomunikován i v Římě.
150

 Po své 

exkomunikaci z římské církve se Markión nevzdal, nýbrž založil svou vlastní církev 

                                                 
146

  Stróm. III, 7, 2–8, 3; 9, 3–10, 1.  

147
  Viz karpokratovské hostiny a sexuální orgie jim následující, jak je popisuje Klement ve Stróm. 10,1. 

148
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 268. 

149
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 155. 

150
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 152. 
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i s církevní hierarchií – biskupy, kněžími a jáhny.
151

 Tato církev byla dobře 

organizovaná a začala se rychle šířit. Po deseti letech měl více přívrženců než kterýkoli 

jiný gnostik a sv. Justin nás informuje, že se jeho církev rozšířila „po celém světě“.
152

 

Markiónova církev přetrvávala dlouhou dobu a zanikla až někdy v 6. Století.
153

 Markión 

zemřel zřejmě kolem roku 160 po Kr.
154

 

 

Markión napsal spis Antithesis,
155

 ve kterém shrnul své učení o protikladu mezi 

Starým zákonem a Novým zákonem.
156

 Jak tomu bývá, tento spis se nedochoval 

a informace o Markiónově učení nám podávají církevní otcové, jako sv. Irenej, Hippolyt 

nebo Klement Alexandrijský, kteří se proti němu vymezovali. V čem tedy spočívalo 

Markiónovo učení? 

 

Markión nedokázal sladit starozákonní obraz Boha, který je spravedlivý a trestající, 

s novozákonním svědectvím Ježíše Krista, který podává o Bohu svědectví jako 

o dobrém a milosrdném. Tím, že oba póly zabsolutizoval, došel k názoru, že jde o dva 

odlišné bohy, kteří stojí proti sobě. O Bohu ve Starém zákoně tedy prohlásil, že je to 

pouze demiurg, který stvořil tento svět a který, ačkoli je spravedlivý, je zlý 

a nemilosrdný.
157

 Ježíš Kristus pak pochází od neznámého nejvyššího Boha Otce, 

o kterém hovoří Nový zákon, a přišel na svět, aby lidstvo osvobodil z vlivu židovského 

Boha.
158

 

 

V důsledku tohoto nesouladu mezi dobrým a milosrdným Bohem Nového zákona 

a zlým a trestajícím Bohem Starého zákona se rozhodl Markión vytvořit novou Bibli 

pro svoji církev. Zavrhl celý Starý zákon a také všechny pasáže v Novém zákoně, které 

by poukazovaly na soulad mezi Starým zákonem a Novým zákonem.
159

 Z toho důvodu 

                                                 
151

  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 152. 

152
  Srov. tamtéž, s. 268. 

153
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 155. 

154
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 152. 

155
  Česky Protiklady či Antiteze. 

156
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 155. 

157
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 152. 

158
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 155. 

159
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 152. 
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zavrhl též Markovo, Matoušovo a Janovo evangelium a ponechal pouze Lukášovo 

evangelium, avšak s tím, že ho redakčně upravil, co se týče „judaismů“.
160

 Z ostatních 

spisů Nového zákona ponechal pouze epištoly sv. Pavla, vyškrtl ale tzv. pastorální 

epištoly
161

 a list Židům.
162

 Takto okleštěné Písmo pak rozdělil na dva spisy – tzv. 

Evangelim a Apoštola – a přidal k nim svůj spis Antithesis, ve kterém shromáždil 

všechny svoje námitky a ospravedlnil redakční úpravy.
163

 Je také třeba poznamenat, že 

odmítnutím Starého zákona a některých částí Nového zákona přispěl Markión 

k vyjasnění kánonu Nového zákona. 

 

Mnoho informací o Markiónovi a jeho žácích máme také od Klementa 

Alexandrijského ve třetí knize Strómat: 

 

„Je pravda, že se již sám Platón spolu s pythagorejci, stejně jako později i následovníci Markióna, 

domnívali, že zrození je něco špatného (Markióna by věru nenapadlo, že ženy mají být společné). 

Markiónovi žáci tvrdí, že přirozenost je špatná, protože pochází ze špatné látky 

„spravedlivého“ stvořitele. Z tohoto důvodu se – jelikož nechtějí zalidnit svět pocházející od stvořitele – 

zříkají manželství. Staví se proti svému tvůrci a spěchají k „dobrému Bohu“, který je povolal, na rozdíl od 

toho, který je bohem v jiném slova smyslu, jak říkají. A protože nechtějí na zemi zanechat nic vlastního, 

zachovávají zdrženlivost, ne však ze svobodného rozhodnutí, ale z nepřátelství vůči svému tvůrci, protože 

nechtějí užívat jeho stvoření.“
164

 

 

Klement je toho názoru, že Markión a jeho žáci špatně pochopili nauku starých 

řeckých filozofů. Jak je známo, Platón rozlišoval mezi ideálním duchovním světem idejí 

a světem, ve kterém jsou tyto ideje nahlíženy pouze jako v zrcadle – tedy světem, ve 

kterém žijeme. Markión tuto nauku dovedl do extrému, když proti sobě postavil 

dobrého nejvyššího Boha symbolizujícího duchovní svět a proti němu zlého demiurga, 

který stvořil svět a hmotu. Z toho pak Markión vyvodil, že i lidská přirozenost je tedy 

špatná. Jeho stoupenci pak odsuzovali manželství jako něco špatného a zachovávali 

„falešnou“ zdrženlivost. 

 

                                                 
160

  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 269. 

161
  1. a 2. Timoteovi a list Titovi. 

162
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 152. 

163
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 271. 

164
  Stróm. III, 12, 1–2. 
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„Markiónovi žáci převzali bezbožnou nauku o tom, že zrození je špatné, od výše uvedených filozofů 

a chlubí se tím, jako by to bylo jejich vlastní učení. Tito filozofové se ovšem nedomnívají, že zrození by 

bylo špatné od přirozenosti, ale ve vztahu k duši, která již poznala pravdu. Tvrdí totiž, že duše je božská, 

a nechávají ji padnout do světa jako do nějaké káznice, protože se podle nich vtělené duše mají očistit. 

Tato nauka už není v souladu s tím, co řikají Markiónovi žáci, nýbrž s názory, podle nichž se duše 

vtěluje, přechází z jedněch pout do jiných a je jakoby přelévána z jedné nádoby do druhé.“
165

 

 

Markiónovci tedy převzali určité aspekty z filozofie starých řeckých mistrů a upravili 

si je podle svých potřeb. V tomto úryvku zaznívá ještě jedna myšlenka, totiž učení 

o převtělování duší, se kterým jsme se již setkali výše v souvislosti s Basileidem.
166

 

Toto učení, převzaté zřejmě z filozofických a náboženských tradic Východu,
167

 bylo 

blízké různým gnostickým směrům. Zastával ho pravděpodobně i Basileidés a jeho žáci. 

Jde zřejmě o inspiraci pocházející z orfismu: 

 

„Někteří lidé totiž tvrdí, že tělo (σωμα) je hrob (σημα) duše, jako by už teď byla pohřbena. Chtějí tím 

také ukázat, že duše se tělem projevuje (σημαινει), a proto správně nazývají tělo jako σημα (znamení 

i hrob). Já se ale domnívám, že toto jméno dali tělo nejspíš orfikové, protože si mysleli, že duše trpí trest 

za věci, pro které je trestána.“
168

 

 

Byl Markión gnostikem? Na tuto otázku lze odpovědět různě. Tradičně býval počítán 

mezi gnostiky, tak ho označuje například sv. Irenej. Měl prý být žákem gnostika 

Kerdóna.
169

 Gnostické systémy tradičně počítali s celou plejádou mezistupňů – aiónů – 

mezi nejvyšším neznámým Bohem a Bohem-demiurgem, který stvořil tento svět. 

Markión takové mezistupně nezná, hovoří pouze o zlém Bohu Starého zákona, který 

stvořil svět, a o dobrém Bohu Nového zákona, který je mu nadřazen. Gnostikové často 

používali Starý zákon a využívali alegorickou metodu výkladu, Markión celý Starý 

zákon zavrhl. Podle Markióna nestvořil Bůh Starého zákona svět z ničeho, ale 

zformoval ho z věčné hmoty, která je prapůvodem všeho zla ve světě.
170

 Tento Bůh je 

Bohem Židů, Zákona a Proroků. Je spravedlivý, ale podléhá také vášním (hněvu) a je 

                                                 
165

  Stróm. III, 13, 1–3. 

166
  Viz s. 23. 

167
  Viz s. 20. 

168
  Stróm. III, 16, 3–4. 

169
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 155. 

170
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 270. 
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pomstychtivý; je původcem všeho zla ve světě, ať už morálního, nebo fyzického.
171

 Je 

tedy zdrojem všech konfliktů a válek ve světě. Ježíš přinesl lidem svědectví 

o neznámém dobrém Bohu, který nemá se světem nic společného.
172

 Ježíš se podle 

Markióna nenarodil z Panny Marie, protože se vůbec nenarodil ani nerostl, pouze se 

náhle zjevil v synagoze v Kafarnaum a od té doby na sebe vzal zdánlivou lidskou 

podobu, kterou si ponechal až do smrti na kříži.
173

 Tím, že prolil svou krev, vykoupil 

všechny duše z moci Stvořitele tohoto světa, jehož království zničil svým učením 

a zázraky.
174

 Markiónovo učení se zde shoduje s gnostiky, protože vykoupení člověka 

se týká pouze duše, nikoli těla. Stejně jako gnostikové tvrdil, že spása přichází 

překonáním těla a znamená vysvobození z tohoto světa.
175

 Gnostikové často tvrdili, že 

člověk obsahuje nějakou božskou jiskru, že sdílí stejnou podstatu s nejvyšším Bohem, 

Markión však hlásal, že člověk je závislý na Boží milosti.
176

 Většina gnostiků sepsala 

nějaké nové evangelium či podobný spis, který měl doplnit stávající Písmo, Markión 

však pouze zavrhl Starý zákon a okleštil části Nového zákona. Nejdůležitějším 

aspektem Markiónovy teologie, jak již bylo zmíněno výše, je nesoulad mezi Bohem 

Stvořitelem a Bohem Spasitelem člověka, že spása je zároveň naplněním a dovršením 

stvořitelského záměru, který měl Bůh se světem.  

 

Zdá se tedy, že odpovědí na otázku, zda byl Markión gnostikem, je ano i ne. Ano ve 

smyslu mnoha stejných či podobných prvků v jeho teologii, které se shodovaly 

s učením gnostiků: nesoulad mezi nejvyšším Bohem a Stvořitelem světa, spása týkající 

se pouze duše člověka apod. Ne ve smyslu založení vlastní církve s hierarchickou 

strukturou a dalších prvků v jeho učení, které jsou gnózi cizí. Markióna je tedy třeba 

posuzovat jako zvláštní fenomén. 

 

 

 

                                                 
171

  Srov. tamtéž, s. 270. 

172
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 153. 

173
  Srov. tamtéž, s. 270. 

174
  Srov. tamtéž, s. 270. 

175
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 156. 

176
  Srov. POKORNÝ, Petr: Píseň o Perle, s. 155. 



 

37 

2.8. Enkratité 

 

Dalším gnostickým směrem, který vycházel z Markióna a jeho učení o zdrženlivosti, 

je tzv. enkratismus. V základech enkratismu se odráží více či méně uvědomělý 

dualismus, který sleduje určitý odstup od hmoty a v radikálnějším případě hlásá, že 

hmota je původcem zla samotného.
177

 Pojem enkratismus je odvozen od řeckého 

ενκρατεια, což je termín pro zdrženlivost. Zakladatelem této sekty je Tacián Syrský. 

Tacián je kontroverzní postavou. Pocházel ze Sýrie, později odešel do Říma, kde byl 

žákem sv. Justina, v roce 172 po Kr. však Řím opustil a odebral se zpět do vlasti, kde 

založil tuto gnostickou sektu „zdrženlivých“, tedy enkratitů.
178

 Nebyl zřejmě gnostikem 

v pravém slova smyslu, zcela pravověrný však také nebyl. Je možné, že se v jeho 

teologii právě ke konci jeho života objevily gnostické a heterodoxní rysy.
179

 Zakazoval 

například manželství a považoval je za smilstvo.
180

 „Osvobození od hmoty a tělesnosti, 

k němuž slouží přísná askeze a pohlavní zdrženlivost, je nutnou podmínkou pro spojení 

duše s božským principem. Všem těmto trendům se dostalo rozpracování v gnózi 

různých proveniencí.“
181

 Tacián je známý zejména jako autor spisu tzv. Diatessaron čili 

harmonie evangelií. Jde o spis, který harmonizuje všechna čtyři novozákonní evangelia 

a vytváří z nich jedno obsáhlé evangelium. Diatessaron byl v syrské církvi používán až 

do 5. století.
182

 

 

Enkratité odmítali manželství a hlásali absolutní zdrženlivost.
183

 Klement o nich píše 

ve třetí knize Strómat, když je představuje v kontrastu s karpokratovci a jejich mravní 

nevázaností: 

 
„Jsou tu ale i ti druzí, kteří pod záminkou zbožné zdrženlivosti hřeší proti stvoření a proti svatému 

stvořiteli, jedinému všemohoucímu Bohu. Učí, že člověk nesmí přijmout manželství a plození dětí, nesmí 

                                                 
177

  Srov. VENTURA, Václav: Spiritualita křesťanského mnišství. Praha: Benediktinské arciopatství u sv. 

Vojtěcha a sv. Markéty, 2006, s. 47. 

178
  Srov. KRAFT, Heinrich: Slovník starokřesťanské literatury: Život, spisy a nauka řeckých, latinských, 

syrských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: KNA, 2005, s. 275. 

179
  Srov. tamtéž, s. 275. 

180
  Srov. VENTURA, Václav: Spiritualita křesťanského mnišství, s. 49.  

181
  VENTURA, Václav: Spiritualita křesťanského mnišství, s. 48. 

182
  KRAFT, Heinrich: Slovník starokřesťanské literatury, s. 275. 

183
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 1, s. 274. 
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uvádět do světa jiné, aby tu pak byli nešťastní. … Někteří dokonce nazývají manželství smilstvem a učí, 

že nám bylo dáno od ďábla. Chvástají se, že oni napodobují Pána, který se neoženil ani nic na světě 

nevlastnil, a chlubí se, že pochopili evangelium lépe než ostatní.“
184

 

 

Klement jim odpovídá ve smyslu, že tak jako svoboda není svévolí a nevázaností, jak 

ji chápali karpokratovci, tak ani zdrženlivost není týráním těla, ale ctností duše, která 

spočívá spíše v mírnosti a pokoře.
185
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  Stróm. III, 45, 1; 49, 1. 

185
  Srov. Stróm. III, 40, 5; 41, 1.; 48, 3. 
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3. Život a dílo Klementa Alexandrijského 

 

 

Třetí kapitola je věnována životu a dílu Klementa Alexandrijského. Nejprve krátce 

představíme Klementovy základní dostupné životopisné údaje a poté uvedeme krátký 

přehled jeho díla. 

 

3.1. Život 

 

Od svého jmenovce Klementa Římského, který byl třetím nástupcem sv. Petra, tedy 

čtvrtým papežem na sklonku 1. stol. po Kr., bývá řecký křesťanský autor, vlastním 

jménem Titus Flavius Clemens, v tradici odlišován přízviskem Κλημης ὁ 

Στρωματευς
186

 (Klement Strómateus, tj. autor Strómat) nebo Κλημης ὁ Αλεχανδρευς 

(Klement Alexandrijský). Podle jeho římského jména Titus Flavius Clemens můžeme 

usuzovat, že některý z jeho předků byl propuštěncem stejnojmenného vznešeného 

Římana, který byl konzulem roku 95 po Kr.
187

 Narodil se pravděpodobně pohanským 

rodičům v Athénách zhruba v letech 140–150 po Kr.
188

 Zde se mu také dostalo dobrého 

vzdělání v gramatice a rétorice, které se pak odráží ve vysoké úrovni jeho děl. O 

okolnostech jeho konverze ke křesťanství není nic známo. Poté už jako křesťan podnikl 

mnoho cest po Středomoří, aby mohl naslouchat známým křesťanským učitelům; 

navštívil např. jižní Itálii, Malou Asii, Sýrii a Palestinu.
189

 Klement sám na počátku své 

první knihy Strómat hovoří o těchto učitelích s velkou chválou,
190

 nejvíce však chválí 

svého posledního učitele, sicilského filozofa a křesťana Pantaina.
191

 Klement ho nalezl 

kolem roku 180 v Alexandrii,
192

 kde se také usadil jako jeden z jeho žáků. Stal se jeho 

asistentem a později také nástupcem v čele alexandrijské školy.
193

 Také kolem 

Klementa se pak vytvořil okruh žáků; jeho posluchači zřejmě tvořili velmi různorodou 

                                                 
186

  Srov. KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata V. Praha: Oikoymenh, 2009, s. 7. 

187
  Srov. ŠMELHAUS, Vratislav: Řecká patrologie, s. 74. 

188
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 177. 

189
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 5. 

190
  Srov. Stróm. I, 11, 1. 

191
  Pantainovi jsme se již věnovali v 1. kapitole. Odkazujeme tedy na s. 14nn. 

192
  Srov. ŠMELHAUS, Vratislav: Řecká patrologie, s. 74. 

193
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 5. 
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směs – šlo o příznivce různých filozofických směrů, křesťany i gnostiky.
194

 Všichni 

však hledali v jeho přednáškách a v hovorech s ním pravdu a moudrost.  

 

Zda byl Klement knězem, není zcela jisté,
195

 pravděpodobně však ano.
196

 

Pronásledování křesťanů v letech 202–203 za vlády Septima Severa donutilo Klementa, 

aby opustil Alexandrii.
197

 Spolu se svým žákem Alexandrem, pozdějším jeruzalémským 

biskupem, se uchýlil zřejmě do Kappadokie,
198

 kde před rokem 215 po Kr. 

pravděpodobně také zemřel.
199

 Vedení alexandrijské katechetické školy převzal v roce 

203 s následným pověřením alexandrijského biskupa Demétria osmnáctiletý 

Órigenés.
200

 

 

Ačkoli o Klementově životě víme poměrně málo, tak můžeme z jeho spisů získat 

poměrně dobrou představu o jeho osobnosti. Zdá se, že žil tichý život, vyučoval
201

 a 

staral se o duchovní a intelektuální rozvoj svých posluchačů, a to jak těch, kteří byli 

uvnitř církve, tak i těch, kteří do ní nepatřili.
202

 Klementovi byl naprosto cizí jakýkoli 

fanatismus nebo agresivita, neměl ani církevně-politické ambice a snahu se někde 

zviditelnit.
203

 Mohl se tak plně věnovat vyučování a psaní. Klement se ve svých 

výkladech opíral o alegorickou exegetickou metodu; navazoval tak na dalšího 

alexandrijského vzdělance a velikána – Filóna, který na ní stavěl veškeré své spisy. 

Klement měl rozsáhlé vědomosti o řecké filozofii a literatuře. Sám zastával tezi, že je 

třeba odmítnout řecký polyteismus, zatímco nejlepší plody řecké filozofie a literatury 

jsou pro křesťanství velmi hodnotné a nacházejí v něm také své naplnění.
204

 Klement 
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s. 73. 
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tedy na rozdíl od některých jiných křesťanských autorů řeckou filozofii neodmítal, 

naopak zastával názor, že křesťanství a řecká filozofie si jsou vzájemně prospěšné. 

Řecká filozofie je podle Klementa tím, čím je pro Židy Starý zákon.
205

 Filozofie 

vytvořila mnoho hodnot a před Kristovým příchodem byla pro Řeky nutná 

k ospravedlnění. Není ji tedy možné zavrhnout, ale je nutné s ní vést dialog.
206

 Klement 

byl výtečný stylista a řečník, a přitom velice složitá, mnohostranná osobnost, která je 

srozumitelná právě v kontextu velkoměstské Alexandrie a jejího synkretistického 

myšlenkového chaosu.
207

 Klement se zde často vymezoval proti různým gnostickým 

myslitelům. Často hlásal křesťanství bohaté a vysoce kultivované vrchní vrstvě 

alexandrijského obyvatelstva. Tomuto okruhu posluchačů je věnován také jeho list či 

spíše homilie nazvaná „Který boháč bude spasen?“
208

 Využíval platónské a stoické 

filozofie, obracel se na vzdělané pohany, kteří ve svém životě usilovali o poznání 

pravdy, a na křesťany, kteří chtěli svoji víru hlouběji reflektovat.
209

 Jeho tři zásadní 

spisy – Προτρεπτικος προς Ελληνας (Pobídka Řekům), Παιδαγωγος (Vychovatel) 

a zejména Στρωματεις („Koberce“) – předpokládají právě takový okruh čtenářů. Napsal 

je zřejmě mezi v letech 193–203.
210

  

 

3.2. Dílo 

 

Z Klementovova díla se nám toho dochovalo poměrně dost; základní osu tvoří tří 

spisy: ve spise Προτρεπτικος προς Ελληνας (Pobídka Řekům) chce autor ukázat 

nesmyslnost pohanských kultů a mystérií a dovést čtenáře k božskému Logu – logos 

protreptikos (slovo pobízející); Παιδαγωγος (Vychovatel) navazuje na předchozí spis 

a ukazuje cestu čerstvým konvertitům, jak se vypořádat s nástrahami každodenního 

života – logos paidagógos (slovo pedagogické); vrchol trilogie měl původně tvořit spis 

Διδασκαλος, který by vyjasňoval a odhaloval dogmatické otázky a jehož cílem by byla 

nejen „léčba“, ale též poznání určené duši, která se již očistila natolik, aby byla schopna 
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  Stróm. I, 28–29. 

206
  Srov. ŠMELHAUS, Vratislav: Řecká patrologie, s. 80. 

207
  ŠMELHAUS, Vratislav: Řecká patrologie, s. 75. 
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  KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Který boháč bude spasen? Olomouc: Refuguim, 2008. 

209
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 178. 

210
  Srov. tamtéž, s. 178. 



 

42 

pojmout zjevení Slova samotného
211

 – logos didaskalos (slovo naučné). Místo 

posledního spisu se ale Klement rozhodl sepsat Στρωματεις („Koberce“), své 

nejobsáhlejší dílo, které se literární formou od předchozích děl značně odlišuje. Jde 

o rozsáhlý souhrn autorových poznámek a úvah k rozličným tématům. Dílo obsahuje 

sedm kompletních knih, tzv. osmou knihu tvoří pouze jen náčrty, které částečně 

obsahují předchozí knihy, a tato kniha nebyla určena k vydání. Nevíme, kolik knih 

Strómat měl Klement v plánu ještě napsat, neboť na konci sedmé knihy hovoří o dalším 

pokračování.
212

 

 

Dalším dochovaným spiskem je homilie nazvaná Τις ὁ σωζομενος πλουσιος; (Který 

boháč bude spasen?). Tento spisek pojednává o otázce vztahu křesťana k majetku. 

 

Excerpta ex Theodoto jsou vlastně výpisky a komentáře z děl gnostických autorů 

(Theodota). Eclogae propheticae (Vybrané pasáže z prorockých knih) jsou určitými 

exegetickými zlomky vybraných biblických pasáží. 

 

Některé spisy, o kterých víme, že jejich autorem je Klement, se nedochovaly vůbec 

nebo jen ve velmi zlomkovité podobě. Takovým spisem je např. Hypotyposeis (Náčrty), 

které měly obsahovat vysvětlivky ke všem kanonickým spisům, i k těm, které později 

nebyly do kánonu zařazeny.
213

 Podle dochovaných zlomků se jednalo o alegorické 

výklady vybraných biblických veršů. 

 

3.3. Protreptikos – Pobídka Řekům 

 

Protreptikos patří k literárnímu druhu tzv. Protreptických, tedy vybízecích 

filozofických řečí, které mají přesvědčit čtenáře, aby se odhodlali k nějakému 

rozhodnutí, a inspirovat je k nějakému cíli.
214

 Takový cíl prezentuje Klement v jediné 

pravé filozofii, kterou je podle něj křesťanské náboženství.
215

 Protreptikos je zaměřen 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 15–16. 
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  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 180. 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 8. 
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na téma konverze. Má přesvědčit ty, kteří uctívají pohanské bohy, že je to pošetilé 

a nesmyslné.
216

 Oslovuje také ty, kteří jsou uchváceni tzv. mystérii, a přivést je 

k pravému náboženství. Apeluje na pohany, aby se obrátili k pravému Logu, tedy 

Kristu. V tomto ohledu se shoduje s tzv. apologetickou literaturou raně křesťanských 

autorů.
217

 Klement tento polemický ráz doplňuje o přesvědčení, že Logos působil 

v dějinách lidstva. Klement rozvíjí myšlenku o tzv. λογοι σπερματικοι
218

 (semenech či 

zárodcích Slova), která se objevovala u Filóna z Alexandrie, sv. Justina nebo 

Athenagora. V první kapitole představuje božský Logos a ukazuje jeho význam pro 

člověka; navazuje též na řecké filozofy a básníky, kteří poukazovali na jednoho pravého 

Boha.
219

 První kapitolu zakončuje výzvou k obrácení. Ve druhé až sedmé kapitole 

provádí kritiku náboženských pohanských kultů a filozofie.
220

 V osmé až dvanácté 

kapitole vykresluje portrét pravého náboženství – křesťanství – a vyzývá k úplnému 

obrácení k Logu, který se zjevil jako člověk mezi lidmi.
221

 

 

Klementův elegantní, rétoricky vybroušený a místy až poetický styl vychází vstříc 

vzdělanému čtenáři, protože rétorika a literární obratnost byla v antickém světě velmi 

důležitá.  

 

„… a Eunomos hrál na kytaru za letního vedra, kdy se cikády vyhřívaly v horách na slunci a cvrlikaly 

pod listím. Rozhodně neprozpěvovaly svou píseň mrtvému drakovi z Pytho, ale moudrému Bohu na 

počest, podle vlastního nápěvu, lepšího nežli nápěv Eunomův. V tom praskla Lokrovi struna. Cikáda 

slétne na kobylku lyry a cvrčí na nástroji jako na větvi. Pěvec se přizpůsobil zpěvu cikády, a doplnil tak 

strunu, která chyběla. Nepřilákal tedy cikádu Eunomův zpěv, jak tomu chce pověst, podle níž v Pytho stál 

soutěžící Eunomos z bronzu s lyrou a se svou pomocnicí. Spiš přiletěla a zpívala z vlastního popudu. 

Řekové však věří, že spoluúčinkovala při hudebním vystoupení. Ze Siónu vyjde zákon a slovo Páně 

z Jeruzaléma, nebeské slovo, pravý bojovník v závodě, jenž na světovém divadle obdrží vítězný věnec. 

Můj Eunomos nepěje totiž na nápěv Terpandrův ani Kapiónův, stupnici fryžskou, lydskou ani dórskou, 

ale melodii nové harmonie, věčnou, nesoucí Boží jméno, píseň novou, píseň levitů; sladký a účinný 

utěšující lék, tišící žalost i hněvy a hojící všeliké strasti, je v této písni namíchán. Tento můj Eunomos dal 

i vesmíru harmonický řád a sladil disharmonii živlů v uspořádaný souzvuk, aby mu celý svět harmonoval. 
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Moře nechal nespoutané, ale zapověděl mu zaplavovat zemi, a bludnou zemi zase pevně zakotvil a učinil 

jí pevnou hranicí moře. I prudkost ohně zmírnil vzduchem, když téměř smísil dórskou a lydskou melodii. 

A drsný chlad vzduchu ovlažil ohněm, když harmonicky spojil nejkrásnější tóny vesmíru. A tato čistá 

píseň, pevná základna vesmíru a světová harmonie, rozprostírající se od středu až na konce a od 

nejzazších hranic až po samý střed, zharmonizovala tento vesmír, ne po způsobu hudby Thrákovy, která 

se podobá hudbě Jubalově, ale podle otcovské Boží vůle, kterou se snažil David naplnit. Božský Logos 

však, který pochází z Davida, a přece jen byl před ním, pohrdl lyrou a harfou, neživoucími nástroji, 

naplnil skrze Ducha svatého tento svět a k tomu i svět v malém, tj. člověka, jeho duši i tělo, harmonií, 

velebí Boha tímto mnohohlasým nástrojem a doprovází zpěvem tento nástroj, člověka. Vždyť tys mou 

harfou, flétnou, svatyní. Harfou pro harmonii, flétnou pro ducha, svatyní pro Logos, aby ta harmonie 

bušila do harfy, duch vydechoval do flétny, chrám přijal Pána. Ano, král David, harfeník, o kterém jsme 

se právě zmínili, vybízel k pravdě, vybízel proti modlářství a nikdy by ho nebylo napadlo opěvovat 

démony. To je spíš pravou hudbou zaháněl, tak jako Saula léčil jenom zpěvem svým, tehdá, když byl 

démony posedlý. Krásný nástroj, plný ducha, si zhotovil Pán, podle svého obrazu, neboť i on sám je 

melodický a svatý Boží nástroj, plný harmonie, nadpozemská moudrost, nebeský Logos.“
222 

 

Klement slibuje v Protreptiku život, který povede k naplnění nejhlubších tužeb 

člověka, protože člověku dává vykoupení a nesmrtelnost.
223

 

 

„Proč myslíš, že tě pobízím? Naléhám na tebe, abys byl zachráněn! To je to, co chce Kristus: jedním 

slovem, dává ti milost Života! A co on je vlastně zač? Poslechni si to ve zkratce: pravdivé Slovo, 

nepomíjivé Slovo, Slovo, člověka znovu plodí a nese ho vzhůru k Pravdě, honácký bodec spásy, ten který 

vytlouká zkaženost a vyhání smrt, ten, kdo v lidech vybudoval chrám, aby v lidech ustavil Boha.“
224 

 

3.4. Paidagógos – Vychovatel 

 

Na Protreprikos navazuje spis o třech knihách, zvaný Paidagógos. Je adresován těm, 

kteří uposlechli Klementovy výzvy v Protreptiku, odvrátili se od pohanských model 

a obrátili se ke Kristu. Těmto novým konvertitům pak Logos jako Učitel či spíše 

Vychovatel radí, jak se chovat v různých oblastech běžného lidského života.
225

 

Obsahem Paidagógu je tedy etika a morálka. První kniha má spíše obecný charakter a 
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zabývá se výchovnou funkcí božského Logu.
226

 „Jeho cílem je zdokonalit duši, nikoli 

vyučovat, a vychovávat k ctnostnému, nikoli intelektuálnímu životu.“
227

 Pedagogika je 

podle Klementa „výcvikem dětí“,
228

 což vyvolává otázku, koho Písmo označuje jako 

„děti“. Gnostikové rozlišovali ty, kteří jsou na nižší úrovni poznání, a označovali je jako 

„děti“, zatímco sebe označovali jako „dokonalé“ křesťany.
229

 Klement proti tomu říká, 

že dětmi Božími jsou všichni, kdo byli vykoupeni a znovuzrozeni křtem. „Když jsme 

byli pokřtěni, tak jsme byli také osvíceni, a když jsme byli osvíceni, stali jsme se syny; 

když jsme se stali syny, byli jsme učiněni dokonalými, a když jsme byli učiněni 

dokonalými, tak jsme byli učiněni také nesmrtelnými.“
230

 Základním principem, který 

Logos využívá při své „výchově“ Božích dětí, je láska. To však neznamená, že by 

nebylo možné pracovat také s bázní, která byla důležitým motivem ve Starém zákoně. 

Bůh je zároveň dobrý i spravedlivý. Spravedlnost a láska se vzájemně nevylučují. 

Pouhá spravedlnost by totiž byla slepá a tvrdá. Láska koriguje spravedlnost tím, že se 

odráží v milosrdenství. Bázeň je dobrá, pokud nás chrání proti hříchu.
231

 

 

„Hořké kořeny bázně zastavují bolavá místa našich hříchů. Pročež také bázeň je prospěšná, i když je 

hořká. Nemocní, skutečně potřebujeme Zachránce; rozptýlení, potřebujeme někoho, kdo by nás řídil; 

slepí, potřebujeme někoho, kdo by nás vedl ke světlu; mající žízeň, potřebujeme pramen života, ze 

kterého kdokoli by se napil, už nebude nadále žíznit; mrtví, potřebujeme život; ovce, potřebujeme 

pastýře; my, kteří jsme dětmi, potřebujeme vychovatele, zatímco celé lidstvo potřebuje Ježíše… Ty se 

můžeš učit od vrcholné moudrosti vše-svatého Pastýře a Vychovatele, od všemohoucího Otcova Slova, 

když On sám se obrazně nazývá Pastýřem ovcí. A On je Vychovatelem dětí Božích. On pak říká ústy 

Ezechiela, když rozmlouvá se staršími a staví před ně prospěšný popis Jeho moudré starostlivosti: A to, 

co je chromé, obvážu, a to, co je nemocné, uzdravím, a to, co je rozptýlené, shromáždím; a budu je sytit 

na své svaté hoře. (Ez 34,14–16) To jsou přísliby dobrého Pastýře. Nakrm nás, děti, jako ovce. Ano, 

Pane, naplň nás spravedlností. Tvoje vlastní je to pastvina, ano, ó Vychovateli, nakrm nás na své svaté 

hoře Církvi, jejíž věže jsou vysoké, jsou nad mraky a dotýkají se nebes.“
232 
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My jsme tedy dětmi Božími, které potřebují Krista, aby je vedl v jejich životě. On je 

totiž cesta, pravda i život. (Jan 14,6) On je tím Světlem, které nám svítí na cestu našeho 

života a tma ho nepohltí.
233

 

 

Druhá a třetí kniha se věnuje problémům běžného lidského života. Zatímco první 

kniha se zaobírá obecnými principy etiky, druhá a třetí kniha pak tyto principy uvádí do 

praxe každodenního života.
234

 Jednotlivé kapitoly se věnují jídlu, pití, oblékání, smíchu, 

spánku, nošení šperků, chování se v lázních, přátelství, hudbě a tanci, zábavě, vztahu 

k majetku, manželskému a rodinnému životu apod.  

 

Tyto kapitoly nám umožňují dobrý vhled do běžného velkoměstského života 

v Alexandrii, který byl často plný luxusu, hýření a zlozvyků.
235

 Klement varuje 

křesťany, aby se takovému způsobu života vyhýbali, a dává novým konvertitům určité 

směrnice v různých specifických okolnostech. Klement však nevyžaduje, aby se 

křesťané zřekli všech moderních výdobytků kultury, ani aby utekli ze světa a přijali slib 

chudoby.
236

 Tím rozhodujícím bodem je postoj duše. Pokud bude křesťan prost 

závislostí na těchto světských věcech a bude je užívat rozumně, není důvod, aby se 

odlučoval od ostatních lidí. Spíše naopak, křesťan má vnášet tohoto křesťanského ducha 

do velkoměstského života, a tak jej proměňovat zevnitř.
237

 

 

Klement v tomto spise, podobně jako v homilii „Který boháč bude spasen?“, 

promlouvá zejména k těm bohatým mezi jeho posluchači, kteří byli bezesporu 

dominantní částí alexandrijské komunity.
238

 Ti, kteří byli bohatí, však často nebyli příliš 

vzdělaní. Těmto posluchačům jsou také adresována následující slova z Paidagógu: 

 

„Někdo by mohl říci, že všichni nejsme filosofové. 

Netouží ale všichni z nás po životě? 
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Co tím myslíš? Kde je tvá víra? Jak můžeš milovat Boha a bližního, když nemiluješ moudrost? Jak 

můžeš milovat sám sebe, když nemiluješ život? 

Mohl by odpovědět: Nenaučil jsem se číst a psát. 

Ale i kdyby se nenaučil číst, nemůže se vymlouvat, že neslyší, jako kdyby i slyšení se muselo učit. 

Víra není vlastnictvím moudrých tohoto světa, ale moudrých podle Boha.“
239

 

 

Paidagógos je zakončen hymnem oslavujícím Krista Vykupitele, který zřejmě 

pochází od Klementa a snad reprezentuje oficiální modlitbu chval alexandrijské 

školy.
240

 

 

3.5. Strómateis – Strómata 

 

Strómata jsou vrcholným Klementovým dílem, které se skládá ze sedmi knih.
241

 Jak 

již bylo řečeno výše, v jeho předchozích dílech – Protreptiku a Paidagógu – je načrtnuta 

idea trilogie. Po konverzi (Protreptikos) a základním poučení nově pokřtěných křesťanů 

(Paidagógos) měla přijít na řadu kniha, která by tyto nové konvertity uváděla do 

hlubšího křesťanského poznání. Závěrečné dílo trilogie se mělo zřejmě nazývat 

Didaskalos, nicméně k jeho napsání nedošlo. Místo toho se Klement rozhodl pro práci 

na knihách Strómat. Přes svou mimořádnou inteligenci, kultivovanost a znalost řecké, 

židovské i křesťanské literatury
242

 nebyl Klement systematickým teologem, který by 

pečlivě roztřídil obrovské množství materiálu a témat do uspořádaného spisu. Zvolil 

raději literární formu Strómat – „Koberců“ či „Pestrých látek“, která lépe odpovídala 

jeho stylu a která mu umožňovala pojednat o různých tématech v rozsáhlých diskusích 

bez pevné struktury. Tato literární forma tzv. miscellanií
243

 byla ve starověku značně 

oblíbena, zejména mezi filozofy. Kromě názvu „Koberce“ byla používána též označení 

„Louka“ či „Plástev medu“.
244

 Díky této literární formě mohli filozofové a učenci ve 

svých dílech řešit mnoho různorodých otázek bez pevně dané struktury a přecházet 

                                                 
239

  Paedagogus III, 11, 47. 

240
  Srov. tamtéž, s. 11. 

241
  Existuje i tzv. osmá kniha Strómat, nicméně jedná se pouze o soubor náčrtů a skic, částečně 

obsažených v předchozích sedmi knihách, které byly vydány po Klementově smrti bez jeho souhlasu. 

242
  Srov. ŠMELHAUS, Vratislav: Řecká patrologie, s. 76. 

243
  Miscellanea je literární forma různorodého díla, v němž jsou shromážděny nejrůznější jednotlivé 

části. Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 182. 

244
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 12. 
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plynule od jednoho problému k druhému. Jednotlivá témata byla „utkána“ dohromady 

jako barvy na koberci.
245

 Strómata tedy vyčnívají mezi ostatními křesťanskými spisy 

tohoto období, co se týká literární struktury, žánru, účelu a zamýšleného okruhu 

čtenářů. O Strómatech se zmiňuje též Eusebius z Cesareje ve své Historia ecclesiastica: 

 

„Ve Strómatech nejsou pouze uvedena rozličná místa z Písma svatého, nýbrž Klement uvádí také 

vhodné výroky ze spisů Řeků a vysvětluje všeobecně rozšířené názory Řeků i barbarů. Navíc vyvrací 

bludná učení zakladatelů sekt a při tom uvádí rozličné dějinné události, čímž nám poskytuje hojnou látku 

pro rozšíření našeho vědění. Mimo to uvádí názory filozofů, což plně odpovídá dílu, jemuž dal titul 

Strómata – Různé. V této knize si vypomáhá i svědectvími ne všeobecně uznávaných knih, totiž z tak 

zvané Moudrosti Šalamounovy, z knihy Sirachova syna Josue, z listu Židům, i z listu Barnabášova, 

Klementova a Judova. Dále se zmiňuje o Tatiánově spisu proti Řekům, o kronikáři Kassianovi, 

o židovských spisovatelích Filónovi, Aristobúlovi, Josefovi, Demetriovi a Eupolemovi, kteří všichni 

Mojžíše a rod Židů považují za daleko starší, než jsou Řekové. Klementovy spisy obsahují také ještě jiné 

pamětihodnosti. Předně mluví o sobě, že stál ještě zcela velmi blízko prvním nástupcům apoštolů.“
246 

 

Na daném svědectví vidíme, jak rozsáhlý soubor autorů Klement znal a z kterých 

citoval. Využíval hojně i židovskou literaturu, včetně apokryfů. 

 

Strómata jsou teologickým vrcholem Klementova díla. V porovnání s jeho 

předchozími knihami je však také mnohem těžší je nějakým způsobem uchopit 

a zpracovat. Hlavním důvodem této obtíže je problematická struktura či spíše její 

absence.
247

 Zdá se, že toto dílo je nesystematické jak ve stylu, tak v prezentovaných 

myšlenkách. Neustále se přechází od jednoho tématu k druhému. Je však třeba 

poznamenat, že je to forma, kterou autor zvolil úmyslně. To také sám mnohokrát ve 

svém výkladu opakuje: 

 

„Naše poznámky, jak jsme již mnohokrát zmínili, jsou kvůli těm čtenářům, kteří po nich sáhnou jen 

tak bez jakýchkoli zkušeností, záměrně různorodé, jak napovídá sám jejich název, plynule přecházejí od 

jednoho tématu k druhému, a když v určitém kontextu vypovídají o jedné věci, zároveň přitom naznačují 

druhou.“
248
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  Srov. tamtéž, s. 12. 

246
  EUSEBIUS PAMPHILI: Církevní dějiny, kniha VI., kap. 13. 

247
  Srov. FISKÅ HÄGG, Henny: Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism, 

s. 64. 
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  Stróm. IV, 4, 1. 
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Nejdůležitějším předmětem Strómat, který se prolíná všemi knihami, je vztah 

křesťanské víry a řecké filozofie.
249

 V první knize Strómat obhajuje Klement filozofii 

proti námitkám, že nemá žádnou hodnotu pro křesťany. Na tyto námitky odpovídá, že 

filozofie byla darována Řekům prostřednictvím božské prozřetelnosti stejným 

způsobem, jako byl Starý zákon darován Židům. Může posloužit také křesťanům, když 

si přejí prohloubit poznání
250

 obsahu své víry.
251

 

 

„Před příchodem Krista potřebovali Řekové filozofii, aby dosáhli spravedlnosti; nyní napomáhá ke 

zbožnosti; je jakousi propedeutikou pro ty, kdo získávají víru pomocí rozumových důkazů. ‚Tvá noha se 

neporaní,‘ je psáno, budeš-li všechno dobré, ať už to náleží Řekům, nebo nám, odvozovat od 

prozřetelnosti. Bůh je totiž příčinou všeho dobrého, ale něčeho přímo, jako Starého a Nového zákona, 

a něčeho nepřímo, jako filozofie. Možná však bylo rovněž přímým Božím záměrem, aby Řekové získali 

filozofii – na dobu, než Pán povolá také je. Vychovávala řecký národ, stejně jako Zákon vychovával 

židovský až do příchodu Krista. Filozofie připravuje a razí cestu tomu, koho má Kristus přivést 

k dokonalosti.“
252

 

 

Co se týká vztahu křesťanství a řecké filozofie, jde Klement mnohem dále než 

například Justin, který hovoří o semenech Logu, která je možné nalézt také v řecké 

filozofii. Filozofie je podle něj pro Řeky tím, čím je Starý zákon pro Židy, tedy 

přípravou pro přijetí Krista. Filozofii však takto hodnotí pouze ve smyslu její přípravné 

funkce, nikoli tak, že by filozofii stavěl na roveň zjevení.
253

 Filozofie může pouze 

připravit na přijetí křesťanské víry. 

 

„Říkáme-li, že filosofie je spolupříčinou a pomocníkem k uchopení pravdy, protože spočívá v jejím 

hledání, jsme nuceni připustit, že je také propedeutikou gnostika, přičemž nebudeme udávat spolupříčinu 

jako příčinu ani ve věci pomocné nebo jako něco rozhodujícího, jako by filosofie byla nepostradatelná. 

Vždyť téměř všichni jsme přijali učení o Bohu z Boží moci, skrze víru i bez základního vzdělání a řecké 

filosofie (někteří dokonce aniž by uměli číst a psát), nýbrž pohnuti božskou filosofií barbarů a vychováni 

Moudrostí, která si vystačí sama. … Také filosofie kdysi přiváděla Řeky ke spravedlnosti, ale nikoli ke 

spravedlnosti všeobecně platné. Ani to však neznamená, že bez filosofie by něco scházelo do úplnosti 

Slova nebo že by pravda bez filosofie neexistovala. Vždyť i zrak, sluch a řeč ukazují na pravdu, pouze 

intelekt ji však poznává v její přirozenosti. Některé z pomocných příčin působí více, jiné méně. Například 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 12–13. 
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  Řec. γνωσις. 
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  Srov. tamtéž, s. 13. 
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  Stróm. I, 28, 1–3. 
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jasnost výkladu pomáhá při předávání pravdy a dialektika k tomu, aby člověk nepodlehl herezím, které na 

něj útočí.“
254

 

 

„Víra, kterou Řekové zlehčují pro její domnělou zpozdilost a barbarskou povahu, je dobrovolně 

přijatá anticipující představa, zbožné přitakání, ‚opora pro to, v co člověk doufá, a důkaz toho, co 

nevidí,‘ jak říká božský Apoštol. ‚V takové víře byli skutečně prověřeni naši otcové; bez víry není možné 

zalíbit se Bohu.‘“
255

 

 

Pravého poznání Boha lze dosáhnout pouze skrze víru a víra je základem všeho 

poznání. Jestliže zárodky božské pravdy mohou být nalezeny také v různých 

filozofických systémech, je to podle Klementa proto, že Řekové odvodili mnoho 

základních principů od proroků Starého zákona.
256

 Zastává i dnes poněkud netradiční 

tvrzení, že Platón se inspiroval u Mojžíše a že Řekové si toho mnoho vypůjčili od 

„barbarů“, tedy Židů a křesťanů.  

 

Další knihy Strómat se zabývají vyvracením gnóze a jejích nepravdivých 

náboženských a morálních principů. V kontrastu s gnózí pak buduje Klement portrét 

pravého křesťanského gnostika. Proti gnostikům typu Valentina či Basileida zdůrazňuje 

Klement, zejména ve druhé knize Strómat, ctnosti pravého gnostika a vztah víry 

a poznání. Křesťanské ctnosti jsou prezentovány jako jisté principy poznání. „Týká se to 

víry a moudrosti, poznání a vědění, naděje a lásky a v neposlední řadě bázně před 

Bohem – zkrátka celého tohoto ‚roje ctností‘ pravdy.“
257

 Tento výčet patří podle 

Klementa k tomu „nejdůležitějšímu z křesťanských nauk“ a křesťanské ctnosti 

představují „základní prvky poznání“ (στοῖχεια τῆς γνὡσεως).
258

 

 

Třetí kniha Strómat se zabývá zejména etikou a věnuje se správnému hodnocení 

manželství jako střední cesty mezi jeho odmítáním enkratismu a libertinistickým 

výkladem, že všechno je dovoleno. Je tu též pojednáno o zdrženlivosti a celibátu. 
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Čtvrtá kniha Strómat se věnuje otázce smrti a utrpení, specificky pak mučednictví. 

Mučednictví je chápáno jako svědectví víry, nikoli zavržení těla. S Basileidem Klement 

polemizuje o smyslu utrpení, s valentinovci o vítězství nad smrtí. Opět je tu rozvíjen 

portrét pravého gnostika. Gnostik usiluje o zdokonalení ve ctnostech a o dobro kvůli 

dobru samému. 

 

V páté knize se Klement vrací k tématu víry, tentokrát ve vztahu k pravdě a poznání. 

Poukazuje na paradox transcendence a imanence Boha ve světě. Poznání Boha je 

obtížné, protože je možné spíše říci, jaký není, než jaký je. Jde o tzv. apofatickou 

teologii. Bůh je označován přívlastky jako nedostižný (δυσἁλωτος), nepolapitelný 

(δυσθήρατος), nevýslovný (ἄρρητος), nezrozený (ἀγένητος) apod.
259

 Zároveň je však 

blízký, přítomný a svou mocí všeobjímající.
260

 

Hovoří se též o dvojím typu víry – o víře jako anticipaci a o víře jako souhlasu. 

Poměrně značnou část páté knihy pak tvoří problematika pravdivosti obrazů, alegorií, 

symbolů a symboliky obecně. 

 

Šestá a sedmá kniha Strómat pojednávají o etických tématech. Řeší se zde povaha 

zbožnosti křesťanského gnostika. Na scéně se objevují témata jako moudrost, 

spravedlnost a zbožnost. Na konci šesté knihy je tzv. gnostický výklad Desatera. Sedmá 

kniha rozvíjí téma zbožnosti. Zbožnost je chápána jako připodobnění se Bohu. Právě 

v sedmé knize vrcholí popis portrétu pravého křesťanského gnostika. Gnostik má být 

obrazem Jednorozeného a má být dokonalý, jako je dokonalý nebeský Otec. Dokonalost 

pravého gnostika se projevuje v jeho modlitbě, pravdivosti, ctnostech – víře, poznání, 

lásce, statečnosti, zdrženlivosti a dalších. „[Gnostické] poznání je tedy, řekl bych, jakési 

zdokonalení člověka jakožto člověka.“
261

 Toto pravé poznání se pak projevuje také 

skutky: „Skutky totiž následují poznání, jako stín následuje tělo.“
262

 

 

Na konci sedmé knihy je oddíl věnovaný sektám a v závěru knihy autor slibuje další 

pokračování, ke kterému však již nedošlo. Tzv. osmá kniha Strómat, jak již bylo řečeno 
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výše, je pouze jakýmsi přípravným materiálem, částečně obsaženým již v předchozích 

knihách, který nebyl určen k publikaci, k níž nicméně po Klementově smrti došlo. 

 

3.6. Excerpta ex Theodoto a Eclogae Prophaticae
263

 

 

Obě tyto sbírky výpisků a poznámek mají podobný charakter jako tzv. osmá kniha 

Strómat. Jedná se pouze o určité materiály určené k další práci. Excerpta ex Theodoto 

jsou Klementovy výpisky z gnostika Theodota s poznámkami. Problém je, že často je 

obtížné odlišit, co ještě jsou výpisky z gnostických zdrojů a co již je Klementova 

poznámka.
264

 Eclogae Prophaticae jsou opět výpisky, tentokrát z prorockých knih 

Písma, doprovázené stručným komentářem a výkladem.
265

 

 

3.7. Který boháč bude spasen? (Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος;) 

 

Spis s názvem „Který boháč bude spasen?“ je vlastně homilií na novozákonní téma 

z Markova evangelia (Mk 10,17–31), kde se hovoří o setkání bohatého mladíka 

s Ježíšem. Tato homilie tedy pojednává o vztahu křesťanů k majetku. Mezi 

Klementovými posluchači v Alexandrii bylo také značné množství zámožných lidí. 

Doslovné chápání Ježíšovy výzvy „Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým 

a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ z této perikopy evangelia tak 

činilo značné problémy. Klement v tradici alexandrijské alegorické exegeze vykládá 

tuto výzvu v tom smyslu, že nemůže být chápána tak, že bohatství samo o sobě vylučuje 

z Božího království. Není nezbytně nutné rozdat vše, co člověk má, aby byl spasen. 

 

„Klement neupírá Ježíšovu vybídnutí doslovnost, ale poukazuje zároveň na vnitřní problematičnost, 

kdyby se mělo stát všeobecným pravidlem nebo přísnou podmínkou. Kdyby Ježíš myslel své vybídnutí 

doslova o hmotném majetku, mohlo by být spaseno jen několik málo vyvolených. Klement však ukazuje, 

že doslovné chápání evangelijní chudoby je v rozporu s Ježíšovými výroky, ve kterých vybízí k solidaritě 
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  Dílům Eclogae propheticae a Hypotyposeis se podrobně věnuje nedávno vydaná publikace: 

PLÁTOVÁ Jana: Exegetické zlomky (Eclogae propheticae, Hypotyposes). Praha: Oikoymenh, 2014. 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 15. 
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s chudými. Vstup do Božího království je otevřen všem: tedy i bohatým, jak dokazuje jeho stolování 

s celníky nebo peníz, kterým platí chrámovou daň.“
266  

 

Klement interpretuje Ježíšova slova spíše jako výzvu ke změně vnitřního vztahu 

srdce k majetku, výzvu k nelpění na majetku. Rozhodující je vnitřní postoj člověka, 

nikoli jeho faktická situace, zda je chudý nebo bohatý. Člověk se má vzdát spíše vášní 

a lpění na majetku než majetku samotného. 

 

„Následovat Krista proto znamená ne vzdát se prostředků nutných k životu, ale jejich špatného 

užívání. Tak Klement vede k duchovnímu, tedy celistvějšímu pochopení Ježíšových přikázání. Je třeba 

stále usilovat o nějaký krásný čin. Takového člověka Pán blahoslaví a nazývá chudým v duchu. Spása 

tedy nezáleží na vnějších věcech, které Klement označuje jako indiferentní, tedy samy o sobě ani dobré, 

ani zlé. V celém výkladu se projevuje Klementova velká snaha o vyváženost. Staví se proti každému 

extrému, který je nebezpečný duši. Vnější statky samy o sobě nejsou ani dobré, ani špatné. Určité 

zajištění je dobré, ale samo není cílem. Tím jsou ctnosti duše. Nespasí samotný nedostatek prostředků, tak 

jako jeho vlastnictví neuvrhne do zkázy. Je nelehkým úkolem duše a milostí Boží, nalezne-li člověk střed 

mezi oběma krajnostmi. Jen tak vejde do Božího království. Ježíš měl na mysli duchovní vztah k chudobě 

a majetku, ne jeho prosté vlastnění. Majetek je dobrý, protože zabezpečuje nutnou obživu a je jím možné 

pomáhat chudým, jak to činila prvotní církev.“
267 

 

Z království Božího vylučuje nikoli majetek, ale hřích. V závěru této homilie vypráví 

Klement legendu o apoštolu Janovi a mladíkovi, který byl původně jeho učedníkem, ale 

pak se přidal k lupičům. Jan mu však odpustil, přivedl ho k pokání a opět ho přijal do 

církve. Na tomto příběhu Klement ukazuje, že i ten největší hříšník může být zachráněn, 

pokud činí skutečné pokání. 

 

3.8. Ztracené spisy 

 

Nejdůležitějším ze ztracených spisů je Klementův komentář ke Starému zákonu 

a k Novému zákonu, nazvaný Hypotyposeis (Ὑποτυπώσεις). Měl se skládat z osmi knih. 

Tento spis podával stručný komentář ke všem kanonickým spisům Písma a neopomíjel 

ani ty, které nebyly v té době všeobecně uznávány za kanonické, jako list Židům, list 

                                                 
266

  Úvodní studie od RECINOVÁ, Monika. In: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Který boháč bude 

spasen? Olomouc: Refuguim, 2008, s. 11. 

267
  Tamtéž, s. 13–14. 
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Barnabášův nebo Apokalypsa Petrova.
268

 Dochovalo se nám však pouze několik zlomků 

v řečtině, zejména u Eusebia z Cesareje. Několik zlomků se dochovalo též v latině – 

pocházejí od Cassiodora.
269

 Ze všech těchto zlomků je patrné, že se nejednalo 

o kompletní komentář Písma, ale spíše o alegorickou interpretaci vybraných veršů 

Písma. Fótios, který byl v 9. století patriarchou v Konstantinopoli, prý ještě měl přístup 

k tomuto dílu a ostře jej kritizoval.
270

 Podle Fótia se Klement v tomto díle v některých 

aspektech a teoriích vzdaluje od ortodoxie. Uvádí, že názory prezentované v tomto díle 

ostře kontrastují s Klementovými ostatními spisy, a tak pochybuje, že dílo je autentické. 

Ze zlomků, které se dochovaly, také nelze vyčíst žádné heterodoxní prvky, a tak se zdá, 

že dílo, k němuž měl Fótios přístup, bylo zřejmě falzifikátem, který nepocházel od 

Klementa, a původní Klementův spis už byl v té době ztracen. 

 

Dalším nedochovaným spisem, ze kterého se dochoval jeden fragment, je Církevní 

kánon neboli Spis proti judaistům, který byl věnován jeho žáku Alexandrovi, biskupovi 

jeruzalémskému.
271

 Jednalo se o spis „proti těm, kteří zachovávají židovské omyly“.
272

 

 

Několik fragmentů se dochovalo ze spisu O prozřetelnosti. Eusebius zná další 

Klementův spis nadepsaný Napomenutí k trpělivosti neboli Nově pokřtěným. Zmiňuje 

také spis O pasše. Ze všech těchto spisů se dochovaly pouze fragmenty. 

 

Vůbec nic se nedochovalo ani není známo ze spisů O postu, O pomlouvání 

a O proroku Amosovi.
273

 

 

Nedávno byl objeven jeden z Klementových dopisů – dopis Theodorovi. Podle 

tohoto dopisu měl Klement k dispozici také tzv. tajné Markovo evangelium,
274

 o kterém 
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  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 17. 

269
  Latinské zlomky nesou název Adumbrationes Clementis Alexandrini in epistolas canonicas. 

270
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 17. 

271
  EUSEBIUS PAMPHILI: Církevní dějiny (Ecclesiastica Historia), kniha VI., kap. 13. 

272
  Srov. tamtéž. 

273
  Srov. KRAFT, Heinrich: Slovník starokřesťanské literatury, s. 179. 

274
  Jedná se o několik veršů, které prý měly být údajně vloženy mezi dnešní 34. a 35. verš 10. kapitoly 

Markova evangelia. Je to příběh o vzkříšení a zasvěcení mladého muže. Klement ve svém listu píše, 

že karpokratovští gnostici toto místo přepracovali. Tyto dodatky Klement odmítá a pak uvádí, jak ony 

verše měly původně znít. Dané verše se zdají být kombinací markovských a janovských prvků, 
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se v dopise zmiňuje. Otázka, zda je tento dopis autentický, je stále otevřená. „Podle 

Klementových slov toto duchovnější evangelium obsahovalo vedle kanonických 

perikop také výroky, které patřily Pánovu diskrétnímu učení a mohly zasvěceným 

pomoci na cestě k poznání.“
275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
typických také pro další apokryfy. Je nutno podotknout, že „motiv utajení je v Ježíšově učení 

druhotný a teorie o tajných naukách, které Ježíš sdělil vybraným a zasvěceným žákům, narůstají 

v určitém prostředí úměrně tomu, jak se ústní tradice i křesťanská literatura vzdalují od svého 

počátečního impulzu. Motiv zvláštního zasvěcení se rozchází se zcela příznačným rysem Ježíšova 

kázání, jímž je zvěst o Božím království pro hříšníky. Ježíš s nimi u společného stolu prožívá radost 

nového věku. O tom, že Ježíš otvíral hříšníkům přímý přístup ke konečné, eschatologické skutečnosti, 

svědčí například lukášovská verze jeho blahoslavenství (Lk 6,20nn). Zvláštní zasvěcení je s tím 

v rozporu.“ Srov., DUS Jan A., POKORNÝ Petr: Novozákonní apokryfy. I, Neznámá evangelia. 

Praha: Vyšehrad, 2001, s. 47–51. 

 Na druhou stranu nelze popřít, že Ježíš apoštolům sdělil také další věci, které jsou pak předávány 

v Tradici církve. Tyto věci však nemohou být nikdy v protikladu s tím, co víme o Ježíšovi z Písma, 

spíše mohou některé věci rozvíjet a objasňovat. Zde se odvoláváme na vztah Písmo–Tradice–

Magisterium, formulovaný v DV 8–10. 

275
  Úvodní studie od RECINOVÁ, Monika. In: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Který boháč bude 

spasen? Olomouc: Refuguim, 2008, s. 6. 
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4. Některá vybraná témata ze Strómat 
 

Na následujících stránkách představíme některá zásadní témata, která se vyskytují 

v sedmi knihách Strómat. Témat je mnoho, takže nezbývá nic jiného než vybrat pouze 

některá a stručně se s nimi seznámit. 

 

4.1. Klementův koncept pravé křesťanské gnóze 

 

Klement byl skutečným průkopníkem spekulativní teologie. Když srovnáme 

Klementovo dílo s jeho současníkem Irenejem z Lyonu, hned vidíme, že se jedná 

o zcela jiný typ církevního učitele. Irenej byl silně zakotven v křesťanské tradici, 

odvozoval svoje učení přímo od apoštolů a jejich žáků
276

 a byl silně nedůvěřivý vůči 

vlivům okolní kultury a filozofie, které považoval za nebezpečí a ohrožení víry. Tak 

smýšlelo ostatně více křesťanských učitelů přelomu 1. a 2. století. Tzv. církevní 

apologeti se snažili v první řadě vymezit proti řecké filozofii a obhájit důvody 

křesťanské víry.
277

 Klement je prvním odvážným představitelem školy, která chtěla víru 

chránit a prohloubit naopak využitím filozofie. Klement také spatřoval nebezpečí pro 

víru v helenizaci křesťanství, podobně jako Irenej z Lyonu. Z tohoto důvodu se 

vymezoval vůči nepravé heretické gnózi. Jeho postup byl však odlišný v tom, že 

nezůstal pouze na negativní rovině vymezení se vůči nepravé gnózi, ale v opozici k ní 

začal budovat pravou křesťanskou gnózi. Tato křesťanská gnóze, která se opírala 

o křesťanskou víru a uchovávala poklad pravdy, byla schopná rozpoznat prvky pravdy 

také v různých filozofických systémech. Zatímco představitelé heterodoxní gnóze učili, 

že víra a poznání se nemohou usmířit, protože jde o protiklady, Klement usiloval o to 

ukázat, že jsou si příbuzné a že právě harmonie víry (Πιστις) a poznání (Γνωσις) vytváří 

dokonalé křesťanství a pravou gnózi.
278

 Počátkem a základem filozofie je víra. Filozofie 

pak pomáhá prohloubit a objasnit obsahy víry člověka. Zároveň také ukazuje, že útoky 

nepřátel křesťanství ztrácejí půdu pod nohama. 

 

                                                 
276

  Irenej se zmiňuje, že naslouchal sv. Polykarpovi ze Smyrny, který byl přímo žákem sv. Jana. Srov. 

DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 158. 

277
  Srov. DROBNER, Hubertus R.: Patrologie, s. 99–102. 

278
  Srov. QUASTEN, Johannes: Patrology. Vol. 2, s. 20. 
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„Spasitelovo učení je samo o sobě úplné a vyčerpávající, je Boží mocí a moudrostí. Přidruží-li se 

k němu řecká filosofie, neučiní pravdu mocnější, ale zbaví moci útoky sofistů namířené proti ní a odvrátí 

lstivé nástrahy. Proto je právem nazývána plotem a zdí vinice.“
279

 

 

„Na adresu těch, kdo by mi chtěli vytýkat, že ve svých zápiscích přihlížím v nutných případech 

i k názorům Řeků. … Nemůžeme odsoudit Řeky jen na základě toho, co se o jejich učení povídá, aniž 

bychom do něj pronikli a důkladně se seznámili s každou jednotlivostí. Vždyť nejpřesvědčivější je 

svědectví, které se zakládá ze zkušenosti, stejně jako nejdokonalejší důkaz získáme poznáním toho, co 

odsuzujeme. Odborníka zdobí mnoho věcí, které s jeho hlavním zaměřením přímo nesouvisí. Kromě toho 

u člověka, který vysvětluje základní křesťanské pravdy, působí všeobecné vzdělání přesvědčivým 

dojmem, probouzí u katechumenů úžas, a přivádí je tak k pravdě.  

 

Takováto výchova duší je důvěryhodná. Lidem lačnícím po vzdělání se při ní v zastřené podobě 

dostává pravdy. Nenabývají tak dojmu, že filozofie kazí život a je pouze zdrojem bludů a nesprávného 

jednání, jak ji někteří vidí. Ona je přece zcela zřetelným obrazem pravdy, jakýmsi božským darem, který 

byl věnován Řekům. Ani nás neodděluje od víry jako nějaké podvodné čarodějnické umění, ale spíše v ní 

máme, abych tak řekl, silné opevnění a zároveň jakýsi druh výcviku, který nám poskytuje rozumové 

zdůvodnění víry. Spojení různých nauk se navíc uchází o pravdu tím, že umožňuje srovnávání a z něj 

plynoucí poznání. Filozofie se však neobjevila kvůli sobě samé, ale kvůli plodu, o nějž v poznání jde, 

abychom totiž věděním toho, co tušíme, získali bezpečný důkaz, že to chápeme správně.“
280

 

 

Klement zde podává několik argumentů ve prospěch užívání filozofie. Říká, že 

„nejpřesvědčivější je svědectví, které pochází ze zkušenosti“. Je tedy potřebné se 

nejdříve seznámit s názorem druhých, snažit se jej pochopit, a teprve následně můžeme 

tento postoj posoudit. Okamžité odsouzení druhého je plné předsudků a krátkozraké. 

Tento postoj bylo možné vidět v jistých druzích fideismu,
281

 které hlásaly, že filozofie 

je prostě špatná. Pokud už je potřeba nějakou nauku odsoudit, pak pádné důkazy 

získáme právě její znalostí. Druhým argumentem ve prospěch filozofie je to, že je 

součástí všeobecného vzdělání. Křesťanský učitel, který vysvětluje základní pravdy 

křesťanství svým posluchačům, působí věrohodněji, pokud zná také názory druhých a 

různé filozofické proudy a je schopen vytěžit z nich to nosné, co může pomoci 

k lepšímu pochopení a přivádí k pravdě. Za třetí, také různé filozofické tradice, jak již 

bylo řečeno výše, obsahují určitá semena či zrnka pravdy. Klement se nezdráhá filozofii 
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  Stróm. I, 100, 1. 

280
  Stróm. I, 19, 1–20, 3. 

281
  Fideismus je názor, že víra stojí nad rozumovým poznáním. Naproti tomu buduje Klement pozici,   

kde víra a rozum stojí v komplementárním vztahu. 
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dokonce označit za dar božské prozřetelnosti Řekům.
282

 Čtvrtým argumentem je její 

užitečnost pro rozumové zdůvodnění víry. 

 

Uvedli jsme argumenty pro užití filozofie proti vyhraněnému fideismu. Na druhou 

stranu je dobré uvést také argumenty pro víru v opozici proti přílišnému racionalismu. 

Takový výčet argumentů pro víru, které používá Klement ve svém díle, dobře postihl 

Eric Osborn ve svém díle Clement of Alexandria. Následující přehled argumentů
283

 ve 

prospěch víry tedy přebíráme od něho: 

 

1) Víra je anticipující představa. (πρόληπσις) 

2) Víra je souhlas nebo rozhodnutí, a nikdy vrozené vlastnictví. 

3) Víra je ze slyšení a vidění. 

4) Víra je naslouchání Božímu hlasu v Písmech. 

5) Víra je kritérium, které posuzuje, zda je něco správné nebo špatné. 

 

4.1.1. Víra jako anticipující představa 

 

„Dokonce i Epikúros, jakkoli si více než pravdy cenil rozkoše, považuje víru za anticipující 

představu. Tu pak definuje jako upření mysli k něčemu zřejmému, k jakémusi jasnému pojmu dané věci, 

a tvrdí, že nikdo se nemůže tázat ani pochybovat, vytvořit si názor ani argumentovat bez anticipující 

představy. Jak bychom se mohli něco dozvědět o tom, nač se ptáme, aniž bychom měli anticipující 

představu toho, oč nám jde? A jakmile se to dozvíme, utváříme si z této anticipující představy pochopení. 

Kdo se táže a nechybí mu přitom anticipující představa o dané věci, jež mu umožňuje přijímat, co se 

o věci říká, ten má uši otevřené pro pravdu. Šťastný, kdo mluví do uší lidí naslouchajících, a stejně tak je 

jistě šťastný sám naslouchající, protože poslouchá. A uslyšet znamená porozumět. Jestliže tedy víra není 

nic jiného než anticipující představa mysli o tom, co se říká, a to je naslouchání, rozumění a poslušnost, 

pak se nemůžeme nic dozvědět bez víry, protože se nemůžeme nic dozvědět bez anticipující 

představy.“
284

 

 

Kdykoli se k něčemu vztahujeme, již máme určitou anticipující představu, jisté 

předporozumění. Toto předporozumění (πρόληπσις) pak vede k pochopení 
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  Srov. Stróm. I, 28, 1–3, nebo Stróm. I, 18, 4. 

283
  OSBORN, Eric: Clement of Alexandria. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 184. 

284
   Stróm. II, 16,3 – 17,3. 
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(κατάληπσις). Výše řečené platí pak zejména o víře, nemůžeme proniknout hlouběji do 

tajemství víry, aniž bychom již měli určitou víru, určité předporozumění naší víry.
285

 

 

4.1.2. Víra jako souhlas či rozhodnutí 

 

„Kdyby věřit bylo totéž co domnívat se, jak by filosofové mohli své teorie pokládat za spolehlivé? 

Vždyť dobrovolné přitakání předcházejícímu důkazu není domněnka, ale přitakání něčemu silně 

přesvědčivému. A je snad někdo silnější než Bůh? Nevíra je slabá záporná domněnka ve prospěch 

opačného tvrzení a nedůvěra je stav, kdy člověk přijímá víru s obtížemi. Víra je dobrovolně přijatá 

domněnka a anticipující představa rozumného člověka, která předchází pochopení. Očekávání je 

domněnka o něčem, co má nastat. Podle jiných je očekávání domněnka o něčem nejasném. Přesvědčení je 

pak pevný úsudek o dané věci. Proto k Boží slávě a svojí spáse věříme tomu, kdo nás přesvědčil 

a k němuž máme důvěru. A důvěřujeme jedině Bohu. Víme, že nezruší, co nám slíbil, ani to, co kvůli 

naplnění těchto příslibů stvořil a s laskavostí nám dal.“
286

 

 

Víra je tedy rozhodnutí či souhlas s tím, co je důvěryhodné. Není to vrozené 

vlastnictví, jak víru chápou Basileidés či Valentinos.
287

 Nejde pouze o domněnku, ale 

o „přitakání něčemu silně přesvědčivému“. Tím nejpřesvědčivějším je pak Bůh sám. To 

se snaží Klement ukázat v celém svém díle. Člověk si může vybrat, zda bude věřit, nebo 

nevěřit. Ateista se může pouze domnívat, že Bůh není. Vždy však zůstane pouze na 

rovině domněnky. Naopak věřící člověk může konvergencí mnoha důvodů dojít ke 

značné míře pravděpodobnosti, téměř až k jistotě, že Bůh existuje. Není to pouze 

domněnka, ale je to značně pravděpodobný a silně přesvědčivý úsudek. Tento úsudek 

pak ještě utvrzuje svědectví Písma. 

 

4.1.3. Víra je ze slyšení a vidění 

 

„Pravdu lze nalézt ve čtverém: ve vnímání, intelektu, vědění a domněnce. Intelekt je první z hlediska 

přirozeného řádu; pro nás a vzhledem k nám je na prvním místě vnímání. Vědění ve své podstatě sestává 

z vnímání a intelektu, přičemž intelektu a vnímání je společná zřejmost. Vnímání je cestou k vědění. Víra 

pak projde vnímanými věcmi, překročí domněnky, pospíchá k neklamnému a spočine v pravdě.“ 
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  Srov. tamtéž, s. 185. 

286
  Stróm. II, 27, 4–28, 2. 

287
  Srov. OSBORN, Eric: Clement of Alexandria, s. 186. 
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„Víra totiž vzniká díky zvěsti a zvěstování se děje Božím slovem. Jak by mohli vzývat někoho, 

v něhož neuvěřili? Jak by mohli uvěřit v někoho, o kom neslyšeli? Jak by mohli slyšet bez toho, že jim 

o něm někdo kázal? A jak by mohl kázat bez toho, že by byl poslán? Je přece psáno: Jak vítaný je příchod 

těch, kdo nesou dobré zprávy. Všimněme si, že Apoštol vede víru přes zvěst a kázání apoštolů ke slovu 

Pána, Božího Syna.“
288

  

 

Společným jmenovatelem vidění a zejména slyšení, které napomáhají k přijetí víry, 

je vnímání. Jde zejména o vnímání radostné zvěsti evangelia. Evangelium je slovem 

Božím, v němž nám promlouvá skrze lidské autory Bůh sám. Tomuto Božímu hlasu 

naslouchali apoštolové přímo z úst Božího Syna. Od něj pak byli posláni,
289

 aby kázali 

evangelium všem národům. Víra tak vzniká kázáním apoštolů a jejich nástupců, kteří 

svědčí o své vlastní osobní zkušenosti s Bohem. Podobně když je předčítáno Písmo ve 

shromáždění církve, může dojít k vzniku víry v srdcích posluchačů. Tím jsme už 

naznačili další charakteristiku víry. 

 

4.1.4. Víra je naslouchání Božímu hlasu v Písmech 

 

„Poznání založené na víře je však vědeckým důkazem učení tradovaného v souladu s pravou filosofií. 

Lze o něm říci, že je argumentem ve sporných otázkách, který si získává věrohodnost z toho, na čem se 

všichni shodnou. Víra je pak dvojí: jedna, která má povahu vědění, a druhá, která má povahu domněnky. 

Můžeme tedy mluvit také o dvojím důkazu: založeném na vědění a založeném na domněnkách, tak jako 

se rozlišuje i dvojí poznání a dvojí předvědění: první, které je svou povahou přesné, a druhé, které je 

neúplné. Jedině náš důkaz tedy bude pravdivý, neboť vychází z božských Písem, z posvátných spisů 

a z moudrosti, které jak říká Apoštol, nás učí Bůh. Vždyť učit se znamená také být poslušný vůči 

přikázáním a to je totéž, co věřit Bohu. A víra je jakási Boží moc, síla pravdy. Písmo například říká: Když 

budete mít víru jako zrnko hořčice, přemístíte horu, anebo: Ať se ti stane podle tvé víry. Jeden je zdraven, 

protože vírou přijal své vyléčení, jiný vstává z mrtvých silou toho, kdo uvěřil, že vstane. Důkaz založený 

na dohadech je lidský a je výsledkem rétorické argumentace nebo dialektických sylogismů. Nejvyšší 

důkaz, který jsme označili termínem založený na vědění, vštěpuje do duší, jež touží po poučení, 

prostřednictvím citací a otvírání Písma víru, která je vlastně poznáním. Jestliže totiž pro své tázání 

přijmeme určitá východiska jako pravdivá s tím, že jsou božská a prorocká, bude pak samozřejmě stejně 

pravdivý i závěr, který nám z nich vyplyne. A jistě bude správné, budeme-li poznání považovat za 

důkaz.“
290
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  Stróm. II, 25, 1–3. 

289
  Srov. Mt 28,18–20. 

290
  Stróm. II, 48, 1 – 49,4.  
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Svědectví Písma podporuje úsudek, že Bůh existuje. Tento úsudek vzniká nejprve 

předporozuměním víry, které po prozkoumání různých indicií pro a proti dospívá 

k souhlasu a rozhodnutí se pro víru. Toto rozhodnutí je utvrzeno nasloucháním kázání 

nástupcům apoštolů a nasloucháním Božímu hlasu, který je všudypřítomný při četbě 

Písma. V Písmech na nás mluví Bůh sám, a když se rozhodneme mu naslouchat 

a uvěříme mu, naši víru to utvrdí. Klement zde uvádí různé případy, kdy silou této víry 

došlo k uzdravení nebo dokonce ke zmrtvýchvstání. Tyto zázraky jsou vlastně 

potvrzením víry. 

 

4.1.5. Víra jako kritérium 

 

„Proto, když někdo uvěří božským Písmům, má spolehlivé kritérium pro svůj úsudek – jako 

nepopiratelný důkaz přijímá hlas Boha, který nám Písmo dal.“
291

 

 

„My, kteří jsme na základě Písma přijali, že Pán dal lidem svobodu zvolit nebo odmítnout, spočiňme 

ve víře, v tom neochvějném kritériu. Prokažme, že náš duch je odhodlaný. Vždyť jsme si zvolili život 

a uvěřili jsme Bohu skrze jeho hlas – a kdo uvěřil Slovu, ví, že je pravdivá i věc, o níž Slovo vypovídá, 

neboť Slovo je pravda.“
292

 

 

„Z vědění vycházející soud, že jednotlivá věc je pravdivá, nazývá Aristotelés vírou. Víra je tedy 

nadřazená vědění a je jeho kritériem.“
293

 

 

Víru tedy Klement prezentuje také jako kritérium pro posuzování etického jednání. 

Vírou můžeme dojít ke zjištění, které jednání je správné a které nikoliv. Víra je 

kritériem lidského jednání, protože jsme uvěřili tomu, který je sám Pravdou. Klement 

rovněž říká, že víra je též nadřazena vědění a může sloužit jako jeho kritérium. 

 

4.2. Ctnosti 

 

Klement si velmi cení řecké filozofie, a jak již bylo řečeno výše, považuje ji za dar 

božské prozřetelnosti Řekům. Řečtí filozofové tak dokázali odhalit části pravdy, 

neporozuměli však jejímu plnému smyslu, jak ji prezentuje biblická tradice. „Týká se to 
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  Stróm. II, 9, 6. 

292
  Stróm. II, 12, 1. 

293
  Stróm. II, 15, 5. 
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víry a moudrosti, poznání a vědění, naděje a lásky, lítosti, zdrženlivosti a v neposlední 

řadě bázně před Bohem – zkrátka celého toho ‚roje ctností‘ pravdy.“
294

 Tento výčet 

ctností počítá Klement k tomu nejdůležitějšímu z křesťanských nauk.
295

 Ctnosti chápe 

jako „základní prvky poznání“,
296

 které ovlivňují důvěryhodnost gnostické tradice. 

 

4.2.1. Víra 

 

V čele ctností stojí víra,
297

 o kterou se opírají další ctnosti, a společně jsou základním 

kamenem pravdy.
298

 Víra v sobě zahrnuje všechny ostatní ctnosti, a tak pomáhá 

pravému gnostikovi v každé životní situaci zaujmout správný postoj. „Víru potřebujeme 

v každé životní situaci – v míru, ve válce i v životě vůbec –, neboť v sobě objímá 

všechny ostatní ctnosti.“
299

 Zopakujme zde to, co již bylo řečeno výše a co se prolíná 

celým Klementovým dílem. „Poznání se neobejde bez víry a víra bez poznání.“
300

 To 

Klement opět zdůrazňuje na počátku páté knihy. Klement zde mluví o tomtéž, co 

zdůrazňuje sv. Jan Pavel II., ve své encyklice Fides et Ratio.
301

 Klement rozlišuje víru 

společnou (κοινή) a víru zvláštní (ἐξαίρετος).
302

 Víra společná je základem poznání. Je 

zvolená a vzniká na základě učení (μάθησις). Víra zvláštní pak staví na základu 

společné víry, roste a dozrává. Klement chápe zvláštní víru jako moc pravdy samé.
303

 

Víra (πίστις) má také dva póly. Je to darovaná milost ze strany Boží. Je to ale také 

                                                 
294

  Stróm. II, 1, 2. 

295
  Řecky: Τα κυριώτατα τῶν δογμάτων. Srov. Úvodní studie M. Šediny k: KLEMENT 

ALEXANDRIJSKÝ: Stromata II.–III. Praha: Oikoymenh, 2006, s. 18–19. 

296
  Řecky: Στοιχεῖα τῆς γνώσεως. Srov. Stróm. II, 31, 3. 
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  Víře jsme se již věnovali v předchozím bodě. Odkazujeme tedy opět na kap. 4, 1. 

298
  Řecky: χρητὶς ἀληθεἱας. Srov. Úvodní studie M. Šediny k: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: 

Stromata II.–III. Praha: Oikoymenh, 2006, s. 18–19. 

299
  Stróm. II, 31, 3. 

300
  Stróm. V, 1, 3. 

301
  Srov. Úvod k: JAN PAVEL II.: Fides et ratio, encyklika adresovaná biskupům katolické církve 

o Vztazích mezi vírou a rozumem z 14. září 1998. Praha: Zvon, 1999. 

302
  Srov. Stróm. V, 2, 5–6. 

303
  Srov. Úvodní studie M. Havrdy k: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata V. Praha: Oikoymenh, 

2009, s. 60–61. 
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rozhodnutí, důvěra a věrnost ze strany člověka.
304

 Bůh je věrný a důvěryhodný. Člověk 

je věřící a zbožný. 

 

Klement v souvislosti se ctnostmi mluví také o řečnickém umění.
305

 Aby vzbudil 

pozornost naslouchajících, musí být křesťanský učitel schopen činit přesvědčivé závěry 

a vyznat se ve ctnostech. Křesťanské ctnosti umožňují zaujmout vůči požadavkům 

božského Logu racionální postoj. Řečník nemá své posluchače jen přesvědčit, ale 

ukázat to, co je na každé věci pravdivé. K pravdě a pravé moudrosti dospívá gnostik 

pomocí lásky. Filozofie může být tomuto cíli nápomocná. To tušili už i Řekové, protože 

název φιλοσοφια vzniká spojením slova φιλῶ, což znamená milovat, a slova σοφια, což 

je moudrost. Filozofie je tedy láska k moudrosti.  

 

Řekové rozlišovali minimálně tři druhy lásky.
306

 Prvním a nejvyšším typem lásky je 

αγαπη, která je založena na ctnosti a pevném racionálním uchopení. Druhým je φιλια, 

která je založena na lidské vzájemnosti a solidaritě. Třetím typem je pak ερως, 

charakterizovaný jako „živočišná láska“ založená na rozkoši. Poslední typ skrývá též 

určitá rizika, kdy může až zakrýt cestu k poznání skutečného smyslu našeho bytí.
307

 

Těmto rizikům podlehli například epikurejští filozofové, kteří propadli moci vášnivé 

lásky a pro něž se rozkoš – ἡδονή – stala principem a cílem blaženého života. Klement 

píše například o Epikúrovi, že si více než pravdy cenil rozkoše.
308

 Rozkoš též adorovali 

karpokratovské skupiny gnostiků, jak jsme již mohli poznat výše.
309

 

 

Po tomto krátkém exkurzu ohledně typů lásky se ale vraťme k linii výkladu, kterou 

sleduje Klement. 
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  Srov. Stróm. VII, 78, 7. 

305
  Srov. Úvodní studie M. Šediny k: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata II.–III. Praha: 

Oikoymenh, 2006, s. 22–23. 
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  Srov. tamtéž, s. 25. 
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„Proto, stane-li se nevěřící věřícím, uvěří-li v to, co vzbuzuje naději i bázeň, je to božská proměna. 

Ano, máme za to, že víra je prvním krokem ke spáse, po něm postupně následují bázeň, naděje a lítost 

spolu se zdrženlivostí a trpělivostí a vedou nás k lásce a k poznání.“
310

 

 

4.2.2. Bázeň před Bohem 

 

Další ctností, o které tedy Klement pojednává, je bázeň před Bohem
311

. Bázeň před 

Bohem pomáhá odklonit se od zla. Událost, kdy se člověk odkloní od zla a přikloní 

se k Bohu, označuje Klement jako „božskou proměnu“ (θεία μεταβολή). Základem 

obrácení hříšníka je lítost. „Lítost je blahodárným účinkem víry.“
312

 V Písmu se píše: 

„V bázni před Hospodinem je pevná naděje,“
313

 tato bázeň před Bohem je tak zdrojem 

lítosti a naděje a vede člověka k lásce a k moudrosti a přivádí pak v posledku k poznání 

Boha. Častokrát se v knize Přísloví a ostatně i v celé židovské mudroslovné tradici 

opakuje tento výrok:
314

 „Počátkem poznání je bázeň před Hospodinem.“
315

 Tento motiv 

Klement přebírá a rozvíjí. Bázeň je podle něj počátkem moudrosti.
316

 

Koncept bázně před Bohem odmítaly některé školy gnostiků. Proti nim Klement 

namítá, že bázeň před Bohem (φόβος κυρίου) není nějakým iracionálním strachem, ale 

racionálním stavem duše, který plodí skutečnou moudrost.
317

 

 

„Jestliže tedy zákon vzbuzuje bázeň, pak počátkem moudrosti je poznání zákona, a nikdo bez zákona 

nemůže být moudrý. Kdo tedy odmítne zákon, zařadí se mezi nemoudré a stává se popíračem Boha 

(ἄθεος).“
318 

 

Opakem člověka, který žije ve správném vztahu k Bohu, je tedy ateista. 

                                                 
310

  Stróm. II, 31, 1. 

311
   Klement používá pro bázeň před bohem výraz φόβος κυρίου namísto u jiných autorů často 

rozšířeného termínu θεοσέβεια či εὐσέβεια. 
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  Srov. Stróm. II, 55, 6. 
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  Př. 14, 26. 
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  Srov. Úvodní studie M. Šediny k: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata II.–III. Praha: 
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  Srov. např. Př. 1, 7. 
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  Stróm. II, 33, 3. 
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Nyní je třeba ještě vyjasnit přímo pojem „bázeň před Bohem“ (φόβος κυρίου). Idea 

zákona, který opírá svou univerzální platnost o bázeň před Bohem či bohy, nebyla 

pouze specificky biblickou záležitostí.
319

 V řeckém světě se vyskytovaly různé podoby 

tohoto „strachu“. Demokracie byla strachem ze zákona. Sparťané měli za to, že ústava 

se udržuje strachem. Filozofie zase měla strach z páchání bezpráví. Obecně se zde 

prosazovala představa určitého „zákonodárce“, který tento strach do myslí lidí zasévá. 

Tento strach byl tak vlastně lidským záměrem (stál za ním člověk), nikoli bázní před 

Bohem (vztahem respektu k Bohu). Filozofie se tedy později snažila o osvobození 

z tohoto patosu strachu. Démokritos měl za to, že hlavní cíl filozofie je v umrtvení 

jakýchkoli žádostí bránících dosažení stavu netečnosti (ἀταραξία).
320

 Stoikové
321

 zase 

usilovali o dosažení ἀπάθεια, tedy stavu netečnosti vůči každému vzrušení (πάθος), 

ohrožujícímu duševní rovnováhu. Rozlišovali čtyři druhy vášní
322

 (παθη): žádostivost 

(ἐπιθυμία), strach (φόβος), rozkoš (ἡδονή) a zármutek či bolest (λύπη). Pod tyto 

základní kategorie pak spadaly další druhy vášní. Tyto vášně pak zatemňují rozum 

a v podstatě nutí člověka dělat něco, co by jinak rozumně nečinil. Člověk, který je pod 

vlivem vášně či vášní, ví, že něco je takové a takové, ale přesto jedná opačně, veden 

intenzitou svých pocitů. To pak vede podle stoických filozofických představ k dvojímu: 

buď je člověk zmítán tímto strachem či spíše pověrčivostí a dostává se až do stavu 

zoufalství, nebo se stane ateistou, což vede k naprosté lhostejnosti. 

 

S tímto filozofickým pohledem na bázeň se pak musel Klement vypořádat. Přejímá 

stoickou definici vášně jako duševního hnutí vymaňujícího se z moci rozumu. „Je to 

pohyb duše směřující proti přirozenosti, protože je neposlušný vůči rozumu.“
323

 „Ctnost 

je duševní stav, který se po celý život shoduje s rozumem.“
324

 Bázeň před Bohem je 
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jednou z ctností, a tak se nemůže jednat o nějaký iracionální strach. Ve shodě se 

stoickými filozofy pak používá Klement pro bázeň termín obezřetnost (εὐλάβεια). 

 

„Bázeň tedy není iracionální, ale naprosto racionální. Jak by také ne, když poučuje: ‚Nezabíjej, 

nesmilni, neokrádej, nevydávej křivé svědectví?‘ Chtějí-li ovšem filosofové slovíčkařit, ať říkají bázni 

před zákonem obezřetnost – tedy racionální odklon.“
325 

 

Bázeň před Bohem je ctností pravdy, racionálním postojem, je něčím naprosto 

rozumným (λογικός) nikoli nerozumným (ἄλογος).
326

  

 

„Když však Hospodin přikazuje bát se zla, nevyhání přece zlo jiným zlem, ale ruší opak opakem. Zlo 

je opakem dobra a stejně tak spravedlnost opakem nespravedlnosti. Jestliže Písmo říká, že odloučit se od 

zla znamená zbavit se strachu a to že je způsobeno bázní před Hospodinem, pak je bázeň něčím dobrým 

a bázeň vyvolaná zákonem je nejen spravedlivá, ale i dobrá, protože odstraňuje špatnost. Přestat se bát 

díky bázni neznamená zbavit se vášní pomoci vášně, ale na základě výchovy se naučit vášně ovládat.“
327

 

 

4.2.3.  Kardinální ctnosti 

 

Klement se hlásí ke klasickému
328

 pohledu na ctnosti, který zastávali Aristotelés či 

Platón. Podle Aristotela má lidská duše část racionální a část iracionální, které spolu 

vedou dialog. „Dosáhnout dokonalosti podle ctnosti a připodobnit se tak Bohu znamená 

být spravedlivý a zbožný na základě rozumnosti (μετὰ φρονήσεως).“
329

 Platón rozlišuje 

tři části duše: 

 

1) rozumovou (λογιστικόν), 

2) vznětlivou (θυμοειδές), 

3) žádostivou (ἐπιθυμητικόν). 

 

                                                 
325

  Stróm. II, 32, 4. 
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  Srov. tamtéž. 
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  Srov. Úvodní studie M. Šediny k: KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ: Stromata II.–III. Praha: 
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Tyto tři složky duše plodí tři základní ctnosti. Ctností rozumové části duše je 

moudrost (σοφία) či rozumnost (φρόνησις). Moudrost je definována jako znalost 

božských a lidských věcí. Moudrost je pak ctností, která by měla být vlastní vládcům 

a těm, kteří stoji v čele řecké πολις. Klement k tomu dodává, že tuto moudrost či 

rozumnost můžeme odkrýt ve všech Božích přikázáních, podobně jako další 

ctnosti.
330

 Platónský filozof i křesťanský gnostik tak usilují v podstatě o totéž.
331

 

Ctností vznětlivé části duše je statečnost (ἀνδρεία). Statečnost charakterizuje 

válečníky. Ctností žádostivé části duše je pak uměřenost (σωφροσύνη), která 

vystihuje obchodníky. Čtvrtou ctností je harmonické souznění těchto tří složek duše, 

které se nazývá spravedlnost (δικαιοςύνη). Plútarchos k tomu doplňuje, že „úplné 

odstranění vášní není dost dobře možné, a koneckonců ani účelné. Vždyť naše 

morální ctnosti nás podněcují k jednání právě prostřednictvím našich emocí a jde 

pouze o to, aby nepřesáhly správnou mez. Úlohou rozumu je proto spíše jejich 

ovládnutí a uspořádání (τάξις).“
332

 

 

Podobně už Aristotelés definuje statečnost jako střed mezi zbabělostí 

a hazardérstvím. Totéž platí o všech ostatních ctnostech. Uměřenost vášní je tak 

nejlepším stavem, protože stojí mezi přemírou a nedostatkem.
333

 Klement tento koncept 

aplikuje u ctnosti bázně před Bohem, jak jsme mohli výše nebo například ve třetí knize 

Strómat u správného manželského soužití, kde se staví jak proti enkratismu, tak proti 

libertinismu.
334

 

 

4.2.4. Láska 

 

Další ctností pravého gnostika je láska. Jestliže jsme označili bázeň před Bohem za 

počátek moudrosti a počátek gnostikovy cesty k dokonalosti, pak láska je vlastním 

předmětem této cesty. V lásce gnostik „uvádí svou víru ve skutek“.
335

 Zde se setkává 
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teorie s praxí a víra se uskutečňuje skutky. Klement konstatuje, že „víra vede, bázeň 

upevňuje a láska zdokonaluje“.
336

 Láska se odráží ve všech ctnostech a všechny ctnosti 

také vedou gnostika k lásce. 

 

„Pro gnostika je všechno prostoupeno láskou, neboť ví, že je jeden Bůh. ‚Hle, všechno, co stvořil, je 

velmi dobré.‘ Gnostik to ví a je naplněn obdivem. ‚Zbožnost prodlužuje délku žití, bázeň před 

Hospodinem přidává dny.‘ A jako jsou dny jednotlivými částmi, z nichž postupně narůstá život, tak je 

bázeň počátkem lásky, neboť přerůstá ve víru a poté v lásku.“
337

 

 

Na jiném místě Klement říká, že vskutku dokonalé je to, co činí člověk z lásky. 

Člověk, který je veden láskou, je nazýván Božím přítelem a dokonce Božím adoptivním 

synem. 

 

„Máme možnost nebýt ‚syny neposlušnosti‘, ale ‚přejít z temnoty do života‘. Ačkoli jsme ze zákona 

byli Božími otroky, otevřeme-li svůj sluch moudrosti, stanou se z nás věrní služebníci, kteří se bojí Boha 

jako svého pána. Kdo však postoupí ještě dál, bude přijat mezi syny, neboť ‚láska přikryje množství 

hříchů‘. Vyroste v lásce a dosáhne naplnění té blažené naděje: bude vyvolen za Božího syna, nazván 

Božím přítelem a jeho modlitbou bude píseň: ‚Hospodin ať je mým Bohem.‘“
338 

 

Nestačí se tedy Boha bát, ale je třeba být Božím přítelem. „Láska je sdílení života 

(κοινωνία Βίου), vzájemný vztah přátelství a srdečnosti, v němž je jednání s přáteli 

vedeno správným úsudkem.
339

 Nejde o běžnou lidskou emoci, ale o „poznání toho, co je 

milé Bohu“.
340 

Božské bytí je od přirozenosti prosté všech vášní, jde tedy o napodobení 

této božské ἀπάθεια. Pravý gnostik by měl milovat stejným způsobem, jako miluje Bůh: 

 

„Takto jedná ten, kdo je ‚podle obrazu a podoby‘, gnostik, člověk napodobující Boha, nakolik je to 

možné, který nevynechá nic, co by mu napomáhalo přijímat tuto podobnost. Je zdrženlivý a trpělivý, 

chová se čestně, má kontrolu nad svými vášněmi, rozdává z toho, co má, jak jen může, a pomáhá slovy 

i činy. Kristus říká: ‚Největší bude v mém království ten, kdo bude dělat a učit tyto věci.‘ Takový člověk 

totiž napodobuje Boha tím, že rozdává podobné dary jako on. Boží dary mají být k užitku všem.“
341 
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Spolu s apoštolem Pavlem Klement také říká, že na gnostikově cestě k dokonalosti je 

třeba klasické triády – víry, naděje a lásky. Nejdůležitější a největší je však láska.
342

 

 

„Těm, kdo směřují k dokonalosti, se však nabízí poznání, které je racionální. Jeho základem je 

posvátná trojice, ‚víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska‘.“
343

 

 

Proč je nejdůležitější láska? Na to dává Klement odpověď ve své homilii „Který 

boháč bude spasen?“. 

 

„Ty se však pouč ‚o mnohem vzácnější cestě‘ ke spáse, kterou ukazuje Pavel: ‚Láska nehledá svůj 

prospěch,‘ ale plýtvá na svého bratra. Láska se pro něho chvěje, pro něho rozumně šílí. ‚Láska přikrývá 

množství hříchů. Dokonalá láska zahání strach. Láska se nevychloubá, není domýšlivá, nemá radost ze 

špatnosti, ale raduje se z pravdy. Ať se děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; uzdravování – to bude zanecháno na 

zemi. Zůstává tedy toto trojí: víra, naděje a láska. Největší z nich je však láska.‘ A to zcela právem. Víra 

totiž ustupuje, když věříme tím, že na vlastní oči vidíme Boha. Naděje mizí, když bylo dáno, v co jsme 

doufali. Láska však s námi vstupuje do plnosti a roste tím více, čím více bylo dáno toho, co je dokonalé. 

I když by se člověk narodil v hříších a učinil mnoho skutků, které jsou zapovězeny, jestliže vštípí lásku 

do své duše, je schopen tím, že ji nechá růst a přijme čisté obrácení, odčinit svá selhání.“
344

 

 

Na závěr je třeba říci, že Klement často podtrhuje fakt, že všechny křesťanské ctnosti 

pravdy ze sebe vzájemně vycházejí a vzájemně se doplňují. Ten, kdo vlastní jednu 

ctnost, vlastní tedy v určité podobě i ctnosti ostatní. 

 

„Ctnosti ze sebe navzájem vyplývají, a koho takové zástupy ctností provázejí, ten má také spásu, jež 

střeží každého, kdo správně jedná. Budeme-li přemýšlet o každé z těchto ctností jednotlivě, dojdeme 

navíc oprávněně k obecnému závěru, že kdo se s pochopením zhostí jedné ctnosti, má vlastně všechny 

ctnosti, protože ze sebe navzájem vyplývají.“
345 
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4.3. Portrét pravého gnostika podle sedmé knihy Strómat 

 

Na začátku této poslední části naší práce je potřeba vyjasnit pojem gnostik 

(γνωστικός). Klement tento pojem používá ve třech různých významech: 

 

1) Příslušník křesťanské gnostické sekty.
346

 

2) Je to křesťan, který se pro pravé poznání rozhodl, ale je ještě „na cestě“. 

3) Je to ideální křesťan. „Pravý gnostik.“ 

 

Řecký výraz gnosis (γνῶσις) může označovat jak proces poznávání, tak poznání jako 

výsledek. Gnostik (γνωστικός) je pak adjektivum odvozené od tohoto slova.  

 

Základním předpokladem, na kterém Klement buduje portrét pravého gnostika, je to, 

že každý člověk je pozván k poznání Boha.
347

 Důležitá je principiální otevřenost 

k tázání se a k poznávání Boha. Když člověk při tomto poznávání Boha dojde k tomu, 

že jeho dosavadní představy o Bohu se míjely s pravdou a zhroutí se, považuje to 

Klement za přínosné, protože ho to vyprovokuje k hlubší reflexi své víry.
348

 „Křesťan, 

který usiluje o co nejdokonalejší poznání Boha, uznává hodnotu veškerého poctivého 

bádání a považuje za potřebné nezůstat za těmi, kdo pokročili ve studiu základních 

disciplín a řecké filozofie.“
349

 Studium řecké filozofie chápe Klement jako potřebnou 

průpravu ke studiu pravé křesťanské filozofie (teologie).
350

 Cílem gnostika je dospět až 

ke kontemplaci (θεωρία) či nazírání (ἐποπτεία), kde již nejde o přijímání informací, ale 

o vlastní porozumění podstatě věcí.
351

 „V určitém bodě už slova umlkají a přichází na 

řadu posvátná úcta, mlčení, úžas a klanění.“
352

 Klement se zde pohybuje na rovině tzv. 

negativní teologie. To znamená, že člověk může o Bohu vypovídat spíše o tom, kým 
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není, než kým je. Tuto kontemplaci by pak měla ale následovat také činnost z ní 

vycházející.
353

 

 

Na této cestě by gnostikovi měla pomáhat četba Strómat, která jistě není snadná, a je 

potřeba, aby gnostik vynaložil značné úsilí. Slouží mu však jako ukazatel na cestě 

a každé úsilí nakonec vede k zasloužené odměně. 

 

„Tomu, kdo je schopen rozumového zkoumání, přispívají tedy Strómata, tapisérie poznámek, 

k rozpomenutí a intuitivnímu uchopení pravdy. My sami však musíme také vynaložit úsilí a objevovat 

dále. Vždyť i těm, kdo se vydávají do neznáma, stačí jen ukázat směr, a oni pak musí vykročit a zbytek 

cesty již hledat sami. Jak prý Pythia kdysi odpověděla nějakému otrokovi, když se tázal, co má dělat, aby 

se zalíbil svému pánu: ‚Nalezneš to, budeš-li hledat.‘ Je tedy, jak se zdá, skutečně obtížné nalézt skryté 

dobro, protože ‚ctnosti lopota‘ předchází. ‚Vede k ní dlouhá a strmá a z počátku krkolomná pěšina; 

jakmile však dospěje na vrchol, stane se snadno schůdnou, i když byla namáhavá.‘ Pánova cesta je 

opravdu ‚těsná a úzká‘ a do Božího království lze vejít jen násilím. Proto Pán říká: ‚Hledej a 

nalezneš,‘ budeš-li se skutečně držet královské cesty a nebudeš se od ní odchylovat. V troše učení 

shromážděného v tomto spise je tedy mnoho plodných semen – ‚jako je rostlin v poli,‘ říká Písmo.“
354 

  

4.3.1. Dokonalost gnostika a křesťanské ctnosti 

 

 

Ideální dokonalý gnostik se již neobává trestů za prohřešky ani nemá synovskou 

obavu ze zklamání otcovy důvěry, nýbrž definitivně se rozhodl pro dobro.
355

 Stav 

ctnosti se pro něj stává přirozeností.
356

 

 

Gnostik má nejen ty ctnosti, o kterých byla řeč výše, ale i typicky křesťanské ctnosti. 

Jednou z těchto ctností, o které Klement hovoří v souvislosti s dokonalostí gnostika, je 

zdrženlivost (ἐγκράτεια).
357

 Zdrženlivost je uměřenost spojená se statečností. Je to 

schopnost ovládnout vášně, odolat morálnímu zlu a zdržet se ho. Dokonalý gnostik se 
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pak nejen vyvaruje zla, ale drží se dobrého.
358

 Tuto zdrženlivost lze však získat pouze 

Boží milostí. 

 

„Lidská zdrženlivost, myslím ta, o které mluví řečtí filosofové, slibuje, že bude bojovat proti 

žádostivosti a nepodlehne jí ve svém jednání. Na rozdíl od toho zdrženlivost podle našich představ 

znamená vůbec žádost nepocítit. Ne aby se člověk ovládl, když pocítí žádost, ale aby ovládl žádost 

samotnout. Takovou zdrženlivost nelze získat než Boží milostí.“
359

 

 

Další gnostikovou ctností je trpělivost (ὑπομονή).
360

 Trpělivost je vytrvalost 

a schopnost statečně nést utrpení. Je však potřeba rozlišit, co je třeba snášet a co ne.
361

 

 

Poslední z těchto ctností je zbožnost
362

. Děje se z lásky a v lásku přerůstá. Je to 

odmítnutí zla a konání dobra. Zbožnost je jednáním, které následuje Boha 

a připodobňuje se jeho příkladu. 

 

Dokonalý gnostik může v čistotě, poznání a lásce pokročit daleko, nicméně jediným 

naprosto dokonalým na zemi žijícím člověkem byl, je a bude pouze vtělený Bůh.
363

 

Definitivní dokonalosti pak může gnostik dosáhnout až v obětování sebe sama ve 

fyzické smrti.
364

 

 

Pravý gnostik má mít v té nejvyšší míře lásku. Klement nám ukazuje, co všechno se 

pod pojmem láska skrývá: přátelství (φιλία), pohostinnost (φιλοξενία), laskavost 

(φιλαθρωπία), důvěrnost (φιλαστοργία), bratrství (φιλαδελφία), láskyplnost (στέρξις) 

atd. 

 

„Láska je soulad v řeči, životě a chování, nebo, krátce řečeno, sdílení života – opravdové přátelství 

a srdečný vztah, kdy lidé chápou, jak se k sobě navzájem chovat. ‚Přítel je druhé já,‘ proto také nazýváme 

ty, kdo se znovu zrodili z téhož Slova, bratry. K lásce má blízko pohostinnost, což je jakési umění starat 
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se o cizince. … S laskavostí, což je přátelské chování k lidem, a se srdečností, která je na laskavosti 

založena a je jakýmsi uměním být přívětivý k přátelům a příbuzným, jde ruku v ruce láska.“
365 

 

 

Všechny tyto pojmy pak Klement zastřešuje biblickým termínem milovat (ἀγαπω, 

ᾶν), které používá jak pro vztah Boha s člověkem, tak pro vztah mezi lidmi. Láska je 

vzájemný a rovný vztah, který pro člověka znamená darované synovství a zbožštění. 

Má božský charakter a vychází z poznání Otce a Syna. Je připodobněním Bohu v jeho 

vnitrobožském vztahu.
366

 Láska není pasivní, ale aktivní, je odpovědí na Boží 

sebedarování. Gnostik se díky lásce stává z „dítěte Božího“ Božím adoptivním synem 

a přítelem.
367

 

 

„Je tudíž na člověku, aby byl poslušný vůči Bohu, který mnoha různými způsoby ohlašuje spásu 

pomocí přikázání. Lidský souhlas je to, v čem má Bůh zalíbení. Kdo koná dobro, ten konání dobra 

iniciuje; kdo se správným postojem a ochotně přijme a zachová přikázání, ten je věrný, a kdo láskou 

odplácí dobrodiní, nakolik je toho mocen, z toho se stal přítel. Patřičná je jediná lidská odpověď: dělat to, 

co se Bohu líbí.“
368

  

 

4.3.2. Gnostikova modlitba 

 
Modlitbě gnostika věnuje Klement v sedmé knize Strómat poměrně značný 

prostor.
369

 Hned v úvodu Klement upozorňuje, že pravý gnostik by se neměl modlit 

pouze ve stanovený čas a o svátcích a ve stanovených dnech, ale „neustále, po celý 

život a všemi způsoby“.
370

 Celý křesťanský život by tak v posledku měl být oslavou 

Boha a modlitbou. Bůh je totiž přítomen všude, ne uzavřen do nějakých vybraných 

prostor.
371

 Bůh je všudypřítomný. Také v modlitbě je podle Klementa velký rozdíl 

oproti pohanským božstvům, která bývala uctívána pouze ve stanovené dny a svátky 

nebo pouze ve chrámech a svatyních k tomu uzpůsobených. Byly prováděny různé 
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obětní úkony, které v podstatě determinovaly ono božstvo k nějakému činu a dávaly 

člověku jakousi moc nad těmito božstvy. Pravý Bůh je však na takovýchto věcech 

nezávislý, protože je jednak transcendentní, jednak všudypřítomný. Je tedy nezávislý na 

svatyních a chrámech a celý svět, který stvořil, může sloužit k Jeho uctívání. Obětní 

úkon Boha nijak nesvazuje, Bůh sám ve své svobodě odpovídá na modlitby věřících a 

jejich oběti. 

Pravou obětí, kterou Bůh chce, nejsou materiální věci, nýbrž spravedlivý a dobrý 

život podle příkladu Ježíše Krista a modlitba. Pravý gnostik se neustále modlí a žádá 

o skutečná dobra. V prvé řadě chce být dobrý, nikoli mít dobro.
372

 „Dobrý Bůh je jen 

jeden, a proto se jen k němu modlíme o dobro – o dar dobrého a o setrvání v dobrém. 

Modlitba je tedy, řečeno poněkud směle, rozhovor s Bohem.“
373

 Co se týče času 

modlitby, lze jistě stanovit určitou dobu, ale není to podmínkou. Bůh může všechno, co 

chce. Gnostik dostává všechno, oč prosí, a Bůh každému dává to, co je pro něj 

patřičné.
374

 „Úkolem gnostika je díkůvzdání a prosba za obrácení blízkých.“
375

 

Modlitbu lze pronášet také v duchu, v nitru člověka, Bůh totiž slyší i duši a mysl 

člověka.
376

 Kostely a chrámy jsou orientovány na východ, protože východ je obrazem 

zrození a šíří se odtamtud světlo – pravým světlem je pak Kristus.
377

 Pravý gnostik je 

při modlitbě mírný, tichý, vlídný, zdvořilý, trpělivý, rozvážlivý, čestný a přímý.
378

 Bůh, 

který všechno ví, dává dobrým vše, co by jim mohlo prospět, aniž by o to prosili.
379

 

 

Klement poznamenává, že je třeba, aby ten, kdo rozmlouvá s Bohem, měl čistou duši 

nebo aby alespoň činil pokroky směrem k poznání a zcela se zřekl zlých skutků.
380

 

Pravá oběť, která je Bohu milá, je modlitba. Na konci úvah o modlitbě Klement 

vyjmenovává různé druhy modlitby: chvály, četbu Písma před jídlem, žalmy a hymny, 

denní modlitbu církve, modlitbu před spaním a v noci a jiné.
381

 Jistým druhem modlitby 
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je také rozdávání majetku potřebným – almužna. Velmi důležitá je gnostikova 

přímluvná modlitba. Je v ní vyslyšen, protože prosí o skutečné dobro (uskutečnění 

Božího záměru). Je přístupný přijetí darů, které Bůh chce. Prosí o poznání Boha 

a o spásu. Prosí o pravou lítost, o odpuštění hříchů a o poznání uschopňující k dobrému 

konání, o čistotu srdce a o dokonalost v lásce.
382

 Vzorem přímluvné modlitby je sám 

Kristus.
383

 Výsostnou formou modlitby je díkůvzdání. Předchází mu totiž poznání Boží 

dobroty.
384

 

 

4.3.3. Vztah víry, poznání a lásky 

 

Poznání definuje Klement jako jisté „zdokonalení člověka jakožto člověka“.
385

 Skrze 

ně je pak víra přiváděna k dokonalosti. Víra je „vnitřní dobro, vyznává, že Bůh je 

a oslavuje ho“.
386

 Víra a poznání je komplementární, obojí se pak dovršuje v lásce. 

 

„Víra je tedy poznáním toho nejnutnějšího ve zkratce a poznání je silným a pevným důkazem toho, co 

bylo přijato vírou – je postaveno na víře a prostřednictvím Pánovy výuky a doprovází člověka k nezvratné 

jistotě a ‚vědoucímu‘ uchopení. Jak jsme již jednou uvedli, jakýmsi prvním spásonosným obrácením je 

patrně obrácení od pohanství k víře, druhým je obrácení od víry k poznání, které se dovršuje v lásce, 

a proto uvádí již zde na tomto světě poznávajícího s poznávaným do vztahu přátelství.“
387 

 

4.3.4. Gnostikova statečnost 

 

Gnostikova statečnost (ἀνδρεία) se projevuje v tom, že odolává pokušením,
388

 je 

statečný tváří v tvář nemoci, neštěstí i smrti.
389

 Neodplácí zlo zlem a nepropadá 

nenávisti, naopak se modlí za toho, kdo mu ukřivdil.
390

 Je vytrvalý a věrný ve svém 

                                                 
382

  Srov. Stróm. VII, 46, 3–5. 

383
  Srov. Stróm. VII, 41, 1–42, 1; VII, 79, 3–4; VII, 85, 3. 

384
  Srov. Stróm. VII, 79, 1. 

385
  Stróm. VII, 55, 1. 

386
  Srov. Stróm. VII, 55, 2. 

387
  Stróm. VII, 57, 3–4. 

388
  Srov. Stróm. VII, 61, 2. 

389
  Srov. Stróm. VII, 61, 5. 

390
  Srov. Stróm. VII, 62, 2. 
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postoji i v obtížných situacích.
391

 Pravý gnostik poznal, co je skutečně děsivé (hřích a 

odloučení od Boha), a co není (pozemské útrapy). Rozlišuje věci, které oprávněně 

vzbuzují strach od věcí zdánlivě hrozivých (smrt, nemoc, chudoba).
392

 Ví, co je třeba 

konat a co je třeba snést.
393

 Jediným nebezpečným nepřítelem je pro něj špatnost.
394

 

 

Je třeba také říci, že statečnost není ani zbabělost, která plyne z nevědomosti o tom, 

co je hrozivé a co ne, ani hazardérství či iracionální statečnost, jak je tomu u toho, kdo 

se vystavuje nebezpečí a nemá ponětí o tom, co mu hrozí.
395

 Co se týká pronásledování, 

gnostik se mu v souladu se zdravým rozumem vyhýbá, ale když ho Bůh skutečně 

povolá, ochotně se mu odevzdá.
396

 

 

4.3.5. Gnostik má být dokonalý jako nebeský Otec 

 

 

Dokonalost gnostika se projevuje různými způsoby. Když se jeho bratři ocitnou 

v nouzi, modlí se za ně, aby jejich potřeby byly zabezpečeny.
397

 Pravý gnostik nemá 

nikoho v nenávisti a skutečně odpouští těm, kdo se provinili vůči němu.
398

 Spíše snáší 

nespravedlnost, než aby jednal sám nespravedlivě, a učí zapomínat na křivdy.
399

 Po 

vzoru Pána se modlí za své nepřátele, místo toho, aby dal najevo touhu po pomstě a aby 

nespravedlnost druhému oplácel.
400

 Usiluje o připodobnění Bohu, a tak velkoryse 

zapomíná na křivdy a odpouští „sedm a sedmdesátkrát“.
401

 Nespravedlivě jedná ten, kdo 

nespravedlnost odplácí, ať už činem, nebo slovem. Je přece psáno odpusť a bude ti 

                                                 
391

  Srov. Stróm. VII, 62, 5–6. 

392
  Srov. Stróm. VII, 65, 2–3. 

393
  Srov. Stróm. VII, 65, 6. 

394
  Srov. Stróm. VII, 66, 1. 

395
  Srov. Stróm. VII, 66, 3. 

396
  Srov. Stróm. VII, 66, 4. 

397
  Srov. Stróm. VII, 81, 4. 

398
  Srov. Stróm. VII, 81, 1. 

399
  Srov. Stróm. VII, 84, 5. 

400
  Srov. Stróm. VII, 84, 6. 

401
  Sedm a sedmdesát symbolizuje maximální plnost. Gnostik tedy odpouští neustále a vždy. Srov. 

Stróm. VII, 85, 2. 



 

77 

odpuštěno.
402

 Dokonalé připodobnění Bohu tak podle Klementa spočívá zejména 

v milosrdenství a odpuštění. „Buďte dokonalí jako váš Otec – dokonale odpouštějte 

hříchy, zapomínejte na křivdy a žijte ve stavu svobody od vášní.“
403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
402

  Srov. Stróm. VII, 86, 3. 

403
  Stróm. VII, 88, 4. 
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Závěr 

Nyní nastal čas, abych vyhodnotil výsledky svého bádání a vyvodil závěry, ke kterým jsem 

dospěl. Nejprve bych rád vyzdvihl aktuálnost díla a odkazu Klementa Alexandrijského pro 

dnešní dobu. Ačkoliv Klement žil téměř před dvěma tisíci lety, lze mezi jeho a naší dobou 

nalézt mnoho paralel. Klement působil ve starověké kosmopolitní metropoli Alexandrii, která 

byla obchodním, kulturním i filozoficko-náboženským střediskem té doby. V podobném 

prostředí vlivem urbanizace obyvatelstva žije také velká část z nás. Velkoměstský život 

nabízel jak tehdy, tak dnes mnoho možností, ale také přinášel mnoho problémů a nástrah. 

Velká města odrážejí nejnovější módní proudy a tendence dané doby a je třeba k nim 

zaujmout nějaký postoj. To se myslím Klementovi dařilo velmi dobře. Reagoval na aktuální 

problémy, používal známé termíny a snažil se hovořit jazykem srozumitelným pro jeho okolí. 

Byl otevřený všem posluchačům a snažil se oslovit nejrůznější typy lidí. V Alexandrii se též 

objevovalo množství rozmanitých filozofických a náboženských směrů. Tím, jak se setkávaly 

různé národy a kultury, docházelo k propojování až míšení těchto filozofických 

a náboženských proudů, jak to můžeme vidět na příkladu gnóze. Značně populární byly jak 

tehdy, tak dnes východní náboženské tradice. Jedním z charakteristických prvků gnóze byla 

její synkretistická povaha. Určitým impulsem ke vzniku gnóze byla jistá krize velkých 

náboženských tradic Západu, ať už šlo o řecké, či římské polyteistické systémy. Jistou 

paralelu lze sledovat i dnes. Nelze si nevšimnout, že křesťanství v dnešní, zejména západní 

společnosti také prochází podobnou krizí. Místo k tradičnímu náboženství, kterým bylo 

křesťanství v Evropě po mnoho staletí, se velký počet lidí buď utíká k jistým prvkům 

východních náboženských tradic buddhismu, hinduismu apod., nebo ještě častěji hledá útěchu 

v různých synkretistických a paranáboženských duchovních proudech. 

 

Dalším bodem, který bych rád zmínil, je vztah Klementa Alexandrijského a Origena. 

Přestože lze i dnes vidět určité stíny v Origenově teologii, je obecně považován za velkou 

autoritu a často se o něm hovoří. Klement stojí řekněme v jakémsi stínu Origena. Myslím, že 

je to dáno zejména tím, že Origenés byl systematický myslitel a teolog. Klement naproti 

tomu, přes jeho nespornou genialitu a úžasnou znalost řecké literatury a kultury, takovým 

typem teologa nebyl. Četba Strómat je poměrně náročná mimo jiné proto, že se nelze opřít 

o nějakou pevnou strukturu. Klement často odbíhá od jednoho tématu ke druhému a po nějaké 

době se k němu zase vrací. Tato mírná nesnáz je však překonána hloubkou, bystrostí 
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a schopností Klementa se vždy snadno dobrat k jádru věci. Klementův lehký, osobitý 

a literárně brilantní styl psaní je velmi inspirující. Jistě i Origenés nalezl v Klementově díle 

mnoho inspirací, které pak mohl dále rozvinout. 

 

Tématem, které se v této práci často opakuje, je vztah křesťanství a řecké filozofie, víry 

a rozumu. Klement si velmi cenil řecké filozofie a považoval ji za pozitivní skutečnost, která 

pravému gnostikovi pomáhá k hlubšímu uchopení a rozvinutí své víry. Řecká filozofie podle 

něj měla pro Řeky stejnou váhu jako Starý Zákon pro Židy a je do jisté míry také dílem 

božské prozřetelnosti. 

 

Co se týká gnóze a pojmu gnostik, Klement ve svém díle průběžně buduje portrét pravého 

křesťanského gnostika. Rozlišuje mezi gnostiky – příslušníky gnostických sekt, kteří se 

gnostiky jen nazývají, ale ve skutečnosti jimi nejsou, a pravými křesťanskými gnostiky – 

ideálními křesťany, kteří skutečně žijí podle pravého poznání Boha, jež jim zprostředkoval 

Boží Syn. Klement ve svém díle často hovoří o ctnostech. Vychází z aristotelsko-platonského 

modelu ctností – moudrosti, statečnosti, spravedlnosti a uměřenosti. K tomuto základu 

přidává též božské ctnosti – víru, naději a lásku – a představuje též typicky křesťanské ctnosti 

– Bázeň před Bohem, pro kterou používá termín φόβος κυρίου, zdrženlivost – ἐγκράτεια, 

trpělivost – ὑπομονή – a zbožnost – θεοσέβεια. Pravý gnostik usiluje o to, aby co nejlépe 

napodoboval Pána celým svým životem. Ctnosti jsou pak určitými pomocníky na této cestě. 

Známkou pravého gnostika je též jeho hluboká modlitba. Dokonalé připodobnění Bohu pak 

podle Klementa spočívá v milosrdenství a odpuštění. 

 

Šíře Klementova záběru a rozsah témat, které se v sedmi knihách Strómat objevují, je 

nesmírná. Původně jsem zamýšlel se ve 4. kapitole zabývat mnoha dalšími tématy. Vzhledem 

k možnostem a rozsahu této práce však k tomu již nezbyl prostor. Při výkladu se na některých 

místech nebylo možné vyhnout určitým zjednodušením; v takových případech jsem se snažil 

alespoň uvést další prohlubující literaturu. Přesto však doufám, že se mi povedlo představit to 

zásadní a podstatné v díle Klementa Alexandrijského. 
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Seznam použitých zkratek:  

 

apod.   a podobně 

DV   Dei Verbum 

kap.   kapitola 

např.   například 

op. cit.   opakovaná citace 

po Kr.   po Kristu 

př. Kr.   před Kristem 

řec.   řecky 

s.   strana 

stol.    století 

srov.   srovnej 

Strom.   Strómata 

tzv.   takzvaný 

 

Zkratky biblických knih jsou podle dodatku v knize: Dokumenty II. vatikánského koncilu, 
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