
       8. června 2007, Praha. 
  

Posudek bakalářské práce kol. Adriany Hollé „Markiónův asketizmus“. 
 

 Celkově hodnotím bak. esej kol. Hollé jako odpovídající nárokům. Nejprve klady, 
potom zápory. 
 1) Jasně stanovený cíl, vymezený v ideálně zvolené šíři (s. 11). 
 2) Kultivované provedení jak na úrovni slohu, tak úpravy, včetně poznámkového 
aparátu a seznamu literatury. 
 3) Jasně rozdělený výklad. 
 4) Práce se sekundární literaturou. To je hlavní čep ocenění i výtek. Je třeba přičíst k 
dobru, že pisatelka si v práci volně nefabuluje, ale opírá se správně citujíc o seriózní díla. 
Zvolila si přitom stěžejní práce (na prvním místě zakladatelské dílo o Markiónovi A. von 
Harnacka).   
 5) Náznaky konfrontace různých badatelských názorů (s. 26, Harnack a P. Brown).  
 6) Náznaky kritického přístupu ke zdrojům (s. 8, posouzení Harnackovy interpretace 
vlivu Kerdóna2 na Markióna; náznakem s. 11).  
 7) Jasně formulované výsledky nebo trefné shrnující formulace (s. 21: Markiónovo 
učení jako „nejextrémnější názor o novosti křesťanské víry“). 
 
 Problematickou stránku práce tvoří opět některé z těchto bodů, jen tentokrát ze své 
„stinné“ strany: 
 1) Bakalářská práce nemá představovat nějaký původní přínos k tématu, počítá se s 
tím – dle mého – že jde víceméně o kompilát z vědeckých prací, smysluplně poskládaný a s 
případným vyvozením vlastních úvah opřených o tento základ. (To autorka místy zdařile 
činí.)3 Konkrétně „Markiónův asketizmus“ však trpí tím, že autorka závisí na Harnackově díle 
až příliš. Mám za to, že její práce je do velké míry rovna kvalitnímu referátu z Harnackova 
díla, místy „prokládanému“ jiným stěžejním dílem (Blackman, E. C.: Marcion and his 
Influence; 1948; též užívá titul G. Lüdemanna: Heretics. The Other Side of Early Christianity; 
1995). Cituje sice zodpovědně, ale sledujeme-li namátkou formulace Harnackovy a 
autorčiny, závisí na sobě velmi úzce (např. s. 29). Sekundární literaturu umí dobře využívat, 
ale ocitá se v jejím vleku, a navíc na úkor primární, jak uvedu nyní.   
 Pisatelka sice cituje i starověké prameny (Eirénaia a Tertulliána), ale je patrné, že 
předlohou, na níž se její text zakládá je spíše rovina moderních interpretů než práce s 
prameny v moderních překladech.4 Ostřeji: dovedu si představit, že práce mohla vzniknout i 
s latinskými citacemi Eirénaia a Tertulliána, aniž by se autorka do jejich (pravda, ne právě 
svižných) spisů podívala. Ne že by to tak úplně vadilo, ale z práce by vycházel o mnoho 
živější dojem, kdyby autorka volila nějaké vhodné pasáže protiheretických spisovatelů, 
jejichž komentářem by naplňovala svůj záměr, než když jen sleduje moderní interprety a 
jejich citace. Tak se pohybuje na abstraktní rovině tvrzení, a kdo by si je chtěl ověřovat a 

                                                 
1 Číslování stran jde v práci od 1 do 4, pak znovu začíná od arabské jedničky – je třeba odlišit úvodní strany 
římskými číslicemi. 
2 Pisatelka jméno „Kerdón“ uvádí napořád jako „Kredón“. 
3 Str. 18; bylo by vhodné na této straně uvést, kdo autorce pomohl tak nastudovat Pavlův přístup k panictví a 
manželství a ostatním pohlavním modelům.         
4 Přitom je třeba připomenout, že autorka si dala práci a nevolila, dle mého, angl. překlad Tertulliána náhodně, 
ale použila novější z r. 1972 (do angl. titulu se jí v bibliografii omylem vloudila čeština).   



konkretizovat, musí se nechat odkázat k Harnackovu dílu, kde zase nalezne odkaz do 
původních pramenů.5 Konkrétněji: autorka neřeší např. to, proč v Markiónově kánonu 
nebyly zahrnuty 1. a 2. list Tímotheovi a list Titovi (přitom třeba 1Tim 4,4 „Neboť všechno, 
co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním“  k takové 
úvaze podněcuje, neboť by Markiónovi sice neladil s jeho koncepcí, ale přitom pochází od 
jeho autority č. 1, apoštola Pavla).6 Shrnuji: je patrná ztráta kontaktu autorky s první vrstvou 
její problematiky (ač na Harnackovu akribii se dá spoléhat a není tím řečeno, že by pisatelka 
v kterémkoli smyslu slova „podváděla“).7  
    2) Ač pisatelka má v jisté míře kritický přístup ke svým zdrojům sekundárním a 
primárním, přesto jí lze vytknout nedůslednost: sama ví, že čerpá hlavně z Harnackova díla a 
Harnackův obraz Markióna v náznaku nebere jako čistou pravdu (s. 3), přesto by bylo 
potřeba ho důkladněji posoudit: Harnackovi šlo o oslabení obrazu malujícího 
starokřesťanské spisovatele jako dva tábory, pravověrný a nepravověrný8 – proto také 
Markióna, vykřičeného kacíře, ve své monografii hodnotí tak pozitivně.9 Výtka slabšího 
posouzení Harnacka platí tím spíš, že autorkou rovněž čtený Blackman o Harnackových 
intencích ví (Blackman, s. 82-7). Co se týče primárních zdrojů, probírá autorka pouze 
Eirénaia a Tertulliána (s. 2-3), o ostatních, jichž je asi deset, včetně Órigena, Cypriána, 
Lactantia, Hippolyta (Harnack, s. 278*, 328* nn.), už není v bak. eseji ani zmínky.  
 Pod tuto výtku spadá i to, že Harnack nechce vidět M. jako gnostika (tak Blackman, 
loc. cit.), aby jeho obraz vylepšil. Autorka je v posouzení gnost. vlivu na M. (s. 6) poplatná 
Harnackovi, ač diskuze o tomto aspektu jeho nauky nezůstala od r. 1923 stát. Práce 
Matouškova (Gnose, 11925), kterou jako jedinou autorka toto téma vedle podání 
Harnackova doplnila, je sice uznávaná, ale přeci jenom zastaralá (s mírou ovlivnění M. gnózí 
se potýkají např. G. Wehr, který stojí spíše na tom, že M. nemá zásadně gnostický charakter 
[Auf den Spuren urchristlicher Ketzer 2; 1967; s. 70, 77, 80: M. je filolog, ne snivec, je 
organizátor, ne niterný extatik] nebo na opačné straně J. Quasten: Patrology, Vol. 1; 1949; s. 
269-71: M. sice nemá v kosmickém systému „aióny“, ale zapudil židovské Písmo a je 
doketista, Kristus se dle něj jednou v Kafarnaum prostě „vyskytl“). (Ve vleku sekundární 
literatury je autorka nejen v tématech,  ale následně i v rozčlenění práce, např. oddíl 
„Láska“, s. 22).  
 3) V práci je sice nutno ocenit zevrubnější úvod o Markiónovi (s. 5-11), kterým nás 
autorka uvádí do kontextu, ale tomu, kdo přistupuje k podobným starověkým křesťanským 
záležitostem poprvé, by přišel vhod i nějaký ještě širší obraz, kam by se dal M. lokalizovat, a 
tak ještě lépe pochopit. Staré křesťanství bylo spíše velmi pestré bojiště mnoha sil, vítaně 
čtivou formou to podává např. B. D. Ehrman: Lost Christianities. The Battles for Scripture and 
the Faiths We Never Knew; 2003. (Též upozorňuje na moderní literaturu o M.: Lampe, P.: 
From Paul to Valentinus; 11987.)     
 4) Při definici askeze (s. 12), která zaznívá v titulu práce, projevila pisatelka přehled 
tím, že sáhla ke zcela recentní religionistické encyklopedii Lindsey Jones (ed.) z r. 2005, 
avšak u definic (a vůbec) je lepší mít alespoň dva pohledy na věc. 

                                                 
5 Patrné je to třeba na s. 6, kde autorka promlouvá o Markiónově učení, ale čtenář nemá tušení, odkud se 
informace berou.  
6 Nebo: autorka mohla uvést nějaký atraktivní příklad Markiónových zásahů do textu jeho předloh při tvorbě 
jeho svatého Písma.   
7 Harnackova Markióna navíc nebylo při šíři zvoleného tématu nutno přečíst celého (má, mimochodem, přes 
700 stran, narozdíl od v bibliografii uváděných 455).  
8 Srov. Putna, M. C.: Órigenés z Alexandrie; 2001; s. 11-2.  
9 Vysoce rehabilitativní postoj vůči Markiónovi se ozývá také u Lüdemanna, s. 168-9. 



 5) Autorka říká, že jde o její vývody, zřídka (s. 26, „dle mého názoru“, s. 31 „Na 
základě rozboru Tertullianova textu jsem dospěla k...“), není to však spíš Harnackova práce? 
 6) Ze s. 28 (31, 26) může čtenář nabýt dojmu, že narozdíl od markiónismu je 
katolictví cosi rodinného, v tom smyslu, že se přenáší na příslušníky domácnosti. Autorka to 
podkládá opět jen odkazy do sekundární literatury. Srov. naopak Justinovu Druhou apologii 
2.2-4, kde se ukazuje křesťanství jako příčina roztržení rodiny.  
 7) Autorka se často opakuje. To není na škodu, ale všeho s mírou (s. 30, první řádky). 
 Po těchto principiálních výtkách pro úplnost ještě drobnější poznámky podle pořadí, jak se objevují. 
Neovlivňují hodnocení práce: 1) Vztah Nového a Starého zákona není totéž co vztah křesťanství a judaismu, 
jde ale asi jen o zplošťující formulaci (s. 1). 2) „Současné křesťanstí je tím, čím je, pouze díky Markiónovi“ – zde 
stačí škrtnout to „pouze“ s nahradit „také“ (s. 3). 3) Lukášovo evangelium a Pavlovy listy nebyly pro 
markiónovce „evangelickými spisy“ (s. 7). 4) „Neznáme žádnou další takovou komunitu, která by se tak 
striktně vzdala a zřekla světa, jak to udělali markiónisti“ (s. 23). Tvrzení je velmi silné, existují však komunity, 
které se zříkají „světa“ ještě razantněji a našlo by se jich vícero. 5) K pozn. 98 na s. 24: záležitost s rozvodem 
může být složitější než jak ji autorka podává: zákaz rozvodu má možná svůj dobový cíl chránit tehdy 
ekonomicky nesoběstačnou ženu před pádem na dno společnosti. Tento zákaz se nevznáší v nadčasové a 
nadlidské neosobní platnosti. Ale to sem nepatří...  
 
 Hodnocení: navrhuji známku 2, ve středním bodovém pásmu. 

  
 
 
 


