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Posudek na bakalářskou práci Adriany Hollé  

„Markiónův asketizmus“ 
 

 Cílem práce Adriany Hollé bylo vyložit zejména na základě vybraných pasáží 
Tertullianova spisu Adversus Markionem základní východiska, motivy a celkový smysl 
asketismu, který provozovali tzv. markiónisté, následovníci významného křesťanského 
heretika Markióna ze Synópé: Adriana Hollá se zejména soustředila na otázky sexuality, 
plození dětí, konzumaci vína apod.     
 Autorka provedla poměrně obsáhlou literární rešerši, přičemž hlavní oporou při 
interpretaci ji bylo občas kritizované a dnes již v mnoho ohledech překonané, ale přesto k této 
problematice zcela zásadní dílo A. Harnacka Markion: mnohé autorčiny závěry, k nimž 
v práci dochází, jsou tak mnohdy v jistém smyslu parafrází závěrů Harnackových a je 
poněkud škoda, že autorka se je nepokusila více podrobit kritice (např. i s využitím pasáží 
Osbornovy či Blackmanovy knihy). 

 Vlastní jádro práce tvoří jednak kapitoly (s. 5-11), jež představují určitý (místy možná 
až příliš) obecný úvod ke studiu markiónismu (Markiónův život, vlivy, jež formovaly jeho 
učení, základní theologická východiska, stručný přehled markiónistického kánonu) a dále 
kapitoly analyzující markiónistickou askesi – autorka postupně probírá dietetická pravidla (s. 
16), zápověď sexuálního styku  a Markiónův postoj k tělu (s. 17-20) a konečně zápověď 
manželství jakožto PORNEIA a FTHÓRA (s.  23-27).  Autorka uzavírá práci konstatováním, že 
markiónistická církev byla v praktikování své askeze natolik úspěšná, že v posledku jejím 
prostřednictvím zlikvidovala sebe samu: lze jen dodat, že toto konstatování nepředstavuje 
vůbec paradox. 

 
Konkrétní výhrady: 

Výklad shod a rozdílů mezi gnósticismem a markiónismem na s. 6 je negativně 
ovlivněn dvojím: autorka se jednak drží staršího Matouškova výkladu, jenž vznik 
gnósticismus spíše než s heterodoxním judaismem spojuje s řeckými duchovními 
synkretickými směry; a zejména pak ovšem ne zcela jasným vymezením pojmu gnósticismus 
či gnóstické (to, co autorka uvádí, je v zásadě pravda pokud bychom tento pojem omezili 
např. na valentinovskou gnósi).  
 Občas se autorka způsobem nechává strhnout k ne zcela vědecké dikci (např. s. 7 – 
„Eirénaios nám poskytuje svědectví o tom, že Markión překroutil Pavlovy spisy.“). Jakkoliv 
je možno takovýto závěr v posledku učinit, jeho předpokladem by ovšem měla být zejména  
diskuse o tom, nakolik je Eirénaios v této záležitosti věrohodným a spolehlivým svědkem (tj. 
nakolik jeho spis spíše než snahu sine ira et studio postihnout Markiónovo učení obráží jistou 
apologetickou tendenci, jíž je celý výklad veden).  
 Autorka občas operuje (zejména v druhé části práce) s pojmy jako „katolické 
stanovisko“ či „katolická církev“. Zde je třeba mít se ovšem na pozoru, jelikož „katolickým“ 
je zde míněno stanovisko Tertullianovo, s nímž autorka Markióna vesměs srovnává, a to lze 
označit za „katolické“ jednak pouze v jistém anachronickém pohledu, a i to je přitom v mnoha 
ohledech sporné (viz Tertullianův montanismus). 
 Na některých místech není práce příliš logicky uspořádána, měla by projít po mém 
soudu ještě jednou redakcí (např. opakované zmínky o Lukášově evangeliu), či poněkud 
nesouvisle zařazené kapitoly „Význam markiónismu“ (s. 11) či „Lukášovo evangelium a 
askeze“ (s. 18). 

 
V celku mohu ovšem konstatovat, že autorka předložila práci, jež je hajitelná: práce 

má poměrně jasnou strukturu, autorka se snaží pracovat s textem v pramenném jazyce, práce 
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má všechny formální náležitosti a obsahuje minimum překlepů. Jako výchozí hodnocení pro 
obhajobu s přihlédnutím k výše řečenému navrhuji 30 bodů a známku velmi dobře. 

 
V Praze 18. 06. 2007       Mgr. Josef Kružík, Ph.D 
 


