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idovsko-helénistická literatura
mezi kolaborací a opozicí
1. Filón z Alexandrie
Události kolem Onésima jsou velmi pøíznaèné. Mohl být dohnán ke svému gestu právì na základì znalostí køesanských kázání. Ta vak zaèínala
pøizpùsobovat své vlastní obsahy i vlastní formulace perspektivì velmi dlouhého oèekávání, mnohem delího, ne mìl na mysli autor Prvního listu Korintským (zahrnutého rovnì do pavlovského souboru), podle nìho podoba tohoto svìta pomíjí (tÕ scÁma toà kÒsmou toÚtou par£gei, to schéma tú kosmú tútú paragei, I Cor 7,31). Je to proces, který snad mùeme postihnout i v urèitých variantách od jednoho evangelia ke druhému, jako napø.
na proslulém seznamu blahoslavenství, v kázání na hoøe (srov. s. 577).
Tyto texty ukazují, jak si v køesanském mylení klestila cestu vize sociálních vztahù, zèásti analogická paternalistické vizi stoikù. Ke stoicismu
se koneckoncù ve stejném období hlásí i idovtí myslitelé: pøedevím Filón (30 pø. n. l.  45 n. l.), nejvìtí postava idovsko-helénistické filozofie
a vlivný pøedstavitel idovské obce v Alexandrii, který mìl za hlavní pramen
své inspirace zejména Poseidónia ve svém synkretistickém úsilí o smíøení idovství a øecké filozofie. Stoické koøeny utváøení Filónova svìtového názoru
jasnì vystupují z jeho raných filozofických pojednání, z nich dvì, dochovaná pouze v arménském pøekladu  Alexandros a O prozøetelnosti , rozvíjejí
ústøední mylenky stoicismu. Ji v tìchto prvních pracích  a potom i v celém dalím vývoji filozofického díla Filónova  je ústøedním bodem jeho názorového pojetí stoická hypotéza o vesmíru jakoto obrovském ivém organismu, v nìm bostvo má stejnou funkci jako rozum v lidském tìle. Bostvo je tedy duchem svìta: boský duch (pneàma, pneuma), který proudí
z této mysli (noàj, nús), se íøí podle promìn napìtí (tÒnoj, tonos) po
celém pøirozeném vesmíru, proniká dokonce (jako fÚsij, fysis) a do rostlin; ve své nejrozvinutìjí podobì je toto bostvo svìtlem. V této veskrze ivé pøírodì se pojmy qeÒj (theos, bùh) a fÚsij (fysis, pøirozenost, pøíroda) stávají synonymy. Ve svých monografických pojednáních rozvádí Filón i specifické pøedstavy stoického mylení, jako napø. tu, která rozvíjí zásadu, e dokonale ctnostné je i svobodné (O svobodì mravného èlovìka).
Blízkost k tématu typicky poseidóniovskému prozrazuje Filónovo pojednání
O snech (5 kn.); podle Poseidónia napìtím se rozíøiví mysl se nutnì
napojovala na svìt snù a daimónù a zasahovala do nìho (odtud pramení pøijetí vìteckého umìní mezi vìdy). Toto je úskalí poseidóniovské nauky,
o ní jsme z velké èásti informováni z Ciceronova spisu O vìtìní (De divinatione)  také zde byla východiskem nauka zaloená na imanentní pøedstavì kosmického souladu (sump£qeia, sympatheia) a na pøisuzování charakteru znakem (signum), jak se vyjádøil Cicero, vem jevùm, a to i tìm, je se
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týkají snù (I, 118): [...] ita a principio inchoatum esse mundum, ut certis
rebus certa signa praecurrerent ([...] od prapoèátku vesmír zapoèal tím
zpùsobem, e pøesnì urèeným vìcem pøedcházejí pøesnì urèené znaky).
Jestlie tedy Filón zasvìtil tak velkou èást svého díla výkladu Pentateuchu  v nìm je èastým jevem typicky stoická alegorická interpretace , odpovídá to jeho zámìru osvojit si idovskou tradici v rámci systému odvozeného koncepènì od øeckého mylení. Rovnì Filónùv velmi rozsáhlý spis
O ivotì Mojíovì pøipomíná analogické pokusy z mylenkové oblasti helénisticko-øímské, jako byl Filostratùv ivot Apollónia z Tyan èi ivot Pýthagorùv od Porfyria. Je vskutku ironií historie, e tak velká vstøícnost a otevøenost vùèi helénistické kultuøe byla podrobena zkouce za tìkých okolností, kdy bylo tøeba reagovat na roziøování øímské moci vùèi významné idovské komunitì v Alexandrii. Filón vyrostl v Egyptì, nyní u øímské provincii (od r. 31 pø. n. l.), a byl jejím správcem povýen do jezdeckého stavu,
jen byl podøízen pøímo císaøi. Aegyptum [...] iam inde a divo Augusto equites Romani obtinent loco regum  Egypt [...] mají ji od zbonìného Augusta v rukou øímtí jezdci jako králové, øíká Tacitus ve svých Dìjinách
(Historiae, I, 11). Tato nová situace uvedla nejvìtí komunitu idovské diaspory do pøímého kontaktu s øímskou mocí v její nejbrutálnìjí podobì. Nelze opomenout, e idovská populace usídlená v Egyptì dosahovala dohromady poètu jednoho miliónu osob (Filón, Proti Flaccovi, 55).
Pøedevím v Alexandrii vytváøela idovská komunita autonomní a dobøe
organizované spoleèenství (pol teuma, políteuma), které sice nebylo vybaveno (kromì jednotlivých individuálních výjimek) alexandrijským obèanstvím, co bylo výsadou komunity øecké, avak mìlo prestiní postavení,
je Claudius v Listu Alexandrijským (citovaném Ióséfem Fláviem, idovské
staroitnosti, XIX, 281) definuje jako rovné obèanské právo (sh polite a, isé políteiá). Po staletí spolu idé a Øekové ili k obapolnému prospìchu (dosvìdèuje to napø. tzv. Aristeùv list). Nìkteøí idé dosáhli vysokého
postavení. Tak napø. Filónùv bratr Alexandros Lýsimachos byl podle Ióséfa
Flávia vysokým úøedníkem (idovské staroitnosti, XVIII, 259) a nejbohatím èlovìkem v celé Alexandrii (tamté, XX, 100); jeho syn Tiberios Alexandros, kterého Tacitus (Historiae [Dìjiny], I, 11) pøedstavuje pøímo jako
Egypana  tak veliké bylo nyní jeho odcizení vlastnímu idovskému pùvodu , bude v kritickém roce ètyø císaøù, tj. v r. 69 n. l., správcem Egypta
(Aegypti rector). S náhlým pøíchodem øímského panství se zaèala projevovat a postupnì i vyostøovat rivalita, pøedevím na stranì neklidné øecké komunity, a to pro údajnou pøízeò Øímanù vùèi komunitì idovské. Filón sám
je dokladem pøíznivého klimatu panujícího zde za Augusta a Tiberia. Na
druhé stranì tlak helénizovanìjího elementu idovské komunity na získání øeckého obèanství byl Øeky chápán jako ambiciózní první krok alexandrijských idù k pøímému dosaení obèanství øímského. Tuto situaci uèinilo kritickou zavedení boského kultu osoby císaøovy Caligulou pro vechny poddané (vèetnì idù). To nemohlo nevyvolat reakci na idovské stranì,
i za cenu naruení v minulosti tak pøíznivého klimatu. Okolnosti, je vedly
v r. 38 n. l. ke støetu mezi øeckou komunitou, podporovanou øímským správcem Avilliem Flaccem, a alexandrijskou idovskou meninou, líèí Filón
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 Filón z Alexandrie
30 pø. n. l.  45 n. l., idovský teolog a filozof z Alexandrie. Dochovala se velká èást
jeho díla.
1. Filozofie: O neznièitelnosti svìta (Per ¢fqars aj kÒsmou, Peri aftharsiás kosmú); O prozøetelnosti (Per prono aj, Peri pronoiás); O svobodì mravného èlovìka
(Per toà p£nta spoudaon enai leÚqeron, Peri tú panta spúdáion einai eleutheron = O tom, e dokonale mravné je svobodné); Alexandros ('Alxandroj).
2. Komentáøe k Pentateuchu: Alegorický
výklad posvátných zákonù (NÒmwn erîn
¢llhgor ai, Nomón hierón allégoriai); výklady Genese a Exodu (rozsáhlé èásti dochovány v arménském pøekladu); O snech (Per
tîn Ñne rwn, Peri tón oneirón).
3. Teologie: ivotopisy biblických patriarchù (dochovaly se ivoty Abrahámùv a Josefùv); O Desateru (Per tîn dka log wn,
Peri tón deka logión); O zvlátních pøedpisech (Per tîn n mrei diatagm£twn, Peri tón en merei diatagmatón).
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4. Historie a apologie: O ivotì Mojíovì (Per b ou Mwuswj, Peri biú Móyseós); Apologie ('Apolog a, zlomky v Eusebiovi), Proti Flaccovi (Ej Fl£kkon, Eis
Flakkon), který byl stien smrtí, nebo pronásledoval idy; Poselstvo ke Gaiovi (Presbe a prÕj G£ion, Presbeia pros Gaion),
o poselstvu do Øíma k císaøi Caligulovi.



Ióséfos Flávios
1. stol. n. l., pùvodem z Jeruzaléma, významný idovský dìjepisec, za Flaviovcù získal
øímské obèanství. Autor díla Válka idovská
(7 kn., v aramejtinì, pozdìji pøeloeno i do
øeètiny (`Istor a 'Ioudaikoà polmou prÕj
`Rwma ouj, Historiá Iúdaikú polemú pros
Rhómaiús). Dalí díla: autobiografický ivot
Jóséfùv ('Iws»fou b oj, Ióséfú bios), polemizující s Iústem z Tiberiady, autorem jiných idovských dìjin; idovské staroitnosti ('Ioudaik¾ ¢rcaiolog a, Iúdaiké archaiologiá, 20 kn.), dìjiny idù od poèátkù
a do doby Neronovy; apologie Proti Apiónovi (PrÕj Ap wna, Pros Apióna).

v pamfletu Proti Flaccovi. Incident byl vyvolán patným pøijetím vládce
Judeje Agrippy ze strany alexandrijských Øekù a následující iniciativou øecké komunity poadovat  aby se zavdìèili Caligulovi  umístìní císaøovy
sochy v kadé synagóze. Støetùm, které byly doslova pogromem a je následovaly poté, co se idé odmítli podvolit této provokaci, mìla být uèinìna
pøítr vysláním poselstva do Øíma, které by jednalo pøímo s císaøem; skládalo se ze tøí pøedstavitelù kadé z obou komunit. Nejváenìjím vyslancem
idovského spoleèenství byl Filón, komunity øecké pak Apión.1
Ióséfos Flávios ve svých idovských staroitnostech popisuje setkání
této smíené delegace s císaøem. Jako první hovoøil Apión, který idy velmi oèernil, mimo jiné tvrzením, e zanedbávají patøièné pocty vùèi císaøi.
Vichni ostatní poddaní  pøipojil  postavili oltáøe a chrámy k jeho poctì,
pouze idé pokládali za nevhodné projevovat mu úctu v podobì soch a pøísahat v jeho jménu. Apión pokraèoval v této argumentaci s úmyslem popudit ducha Gaiova [Caligulova]. Poté pøedstoupil pøed císaøe Filón, hlava
1
Adoptivní syn velkého Didyma (jak nás informuje slovník Súda), gramatik
a staroitník, mj. autor pìti knih Dìjin Egypta (Aigyptiaka). Apión byl zuøivý antisemita; proti jeho spisùm, které byly v Øímì velmi rozíøeny a pravdìpodobnì z nich
èerpal Tacitus ve svých Dìjinách (Historiae, V, 2-10) pøi sestavování odboèky
o poèátcích idù (primordia Iudaeorum), bylo namíøeno historicko-apologetické dílko Ióséfa Flávia Proti Apiónovi (asi 94 n. l.).
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