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Úvod 

Vztah Nového a Starého zákona – tedy vztah křesťanství a judaismu -  je dodnes zdrojem 
neustálého napětí. Z tohoto napětí čerpala jedna z nejnebezpečnějších herezí 2. stol., která mohla 
vážně ohrozit vývoj křesťanské církve tím, že se rozhodla odvrhnout Starý zákon jako zastaralý 
a chtěla jej nahradit Novým zákonem, jenž je dílem taktéž nového a milosrdného Boha lásky. 
Prostor k tomu poskytla sama bible, kde Starý zákon zcela jednoznačně neodkazuje na Nový 
zákon. A právě to je pilířem učení jistého Markióna, zakladatele po něm pojmenované heretické 
skupiny markiónistů. Starý zákon pojal jako dějiny Boha Izraele, zlého Stvořitele, který nezná 
odpuštění, trestá a je příčinou našeho utrpení, a proti němu postavil Krista, zosobnění lásky 
a milosrdenství. Mezi nimi neměla existovala žádná spojitost. Přestože markiónismus představoval 
skutečnou hrozbu tehdy vznikajícímu křesťanství, podařilo se jej nakonec porazit; křesťanství 
překlenulo toto nebezpečí a tím si zachovalo své židovské kořeny a jedině díky tomu se může naše 
tradice vztahovat k judaismu jako k jednomu ze svých kořenů. 1 

V této své práci bych se ráda věnovala právě markiónismu a jeho zakladateli Markiónovi. Stručně 
nastíním jeho život, nauku, dílo a dále význam markiónismu pro katolickou církev. Věnovat se 
budu takovým stránkám jeho učení, jako jsou dualizmus, doketizmus, modalizmus a asketizmus. 
Pokusím se nalézt základní prameny Markiónovy nauky a specifikovat, v čem konkrétně Markióna 
ovlivnily. Zabývat se hodlám hlavně gnosticismem, Pavlovými listy a Lukášovým evangeliem.   

Dále se zaměřím se na Markiónovu církev vyvolených a na jejich životní řád. Fungovala zde nějaká 
hierarchie? Co měla společného s katolickou církví a v čem se naopak lišila? Předně pak obrátím 
pozornost na jejich asketický způsob života, postoj k sexualitě, rozmnožování a tělesnosti vůbec. 
Nastíním jejich základní projevy asketizmu v běžném životě a pokusím se zde najít souvislost 
s Markiónovým teoretickým učením.  

Jak  dále doložím, stavěl se Markión zcela zásadně proti manželství, sexualitě, rození dětí, ale 
i proti konzumaci masa a vína. Co jej vedlo k takto striktnímu asketickému postoji? Jaké byli 
zdroje jeho askeze? Jakou úlohu zde sehrála katolická církev, bible, apoštolové Pavel a Lukáš? 
Ovlivnil jej snad strach z posledního soudu, nebo jsou jeho motivy hlubší? Ukáže se, že vedle 
nauky o spáse, která se na jeho asketickém životě taktéž podílela, se významně projevila 
i Markiónova snaha omezit pokud možno co nejvíce Boha Stvořitele a s ním i tento svět, k němuž 
náleží všechny smyslové a tělesné požitky. Mimo to však najdeme i jiný cíl, který Markión sledoval, 
a tím bylo vyčlenění se z katolické církve.  

 Jak se markiónistický asketizmus projevoval? Kam směřoval a co bylo jeho důsledkem? Jakým 
způsobem Markión řešil otázku získávání nových členů své církve? Jak rozšiřoval řady svých 
stoupenců, když vyloučil možnost pohlavního styku? To jsou základní otázky, které se pokusím 
zodpovědět. 

                                                 
1 BRAGUE, R.: Evropa, římská cesta, z franc.orig. Europe, la voie romaine. Paris: Criterion, 1993, přel. K. Thein. 
Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy,1. vyd. 1994, str. 39-40.  
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Literární rešerše 

Nyní bych ráda uvedla základní prameny, které nám, každý svým způsobem, markiónismus nějak 
přiblížili a o něž se budu opírat. Především budu vycházet z hlavního historického pramene, který 
nám poskytuje svědectví o Markiónovi a jeho církvi. Je jím Tertullianův soubor pěti knih „Proti  
Markiónovi“ (Adversus Marcionem).2  

Quintus Septimius Florens Tertullianus je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel 
přelomu 2. a 3. století, který je považován za autora základní křesťanské terminologie v latinském 
jazyce. Byl prvním západním křesťanem, který sepsal poměrně dlouhou teologii. Tento rázný ale 
i humorný apologeta bránil křesťanství proti nepřátelství Římského státu. Ve svých spisech se 
často zabývá otázkami víry a pravdy, velebí v nich vykoupení skrze Ježíše Krista – Syna Božího. 
Zabýval se také vysvětlením prvotního hříchu, učil o bázni a pokoře před Bohem 
a o apokalyptické naději. Dle svého právnického vzdělání se snažil v náboženství prosazovat 
právní věty a právní formule. Jeho teologie má sylogisticko-dialektický ráz. Jak píše Harnack, 
„nefilosofuje, nýbrž rozumuje, střídajíc argumenty ex autoritate a e ratione…“3 Tertullian své spisy 
také často prokládá psychologickým pozorováním, a to empirickou psychologií.  

Tertullianovo vyvracení Markiónismu je obsaženo v pěti knihách nazvaných Adversus Marcionem 
(Proti Markiónovi) – jde o nejrozsáhlejší Tertullianovo dílo. Existuje několik důvodů, proč si 
Tertullian tolik nechal záležet na své odezvě a vyhrazení se vůči markiónismu. Především to byl 
dualizmus, který se objevil jako největší hrozba nově vznikající církvi… dále Markión tvrdil, že 
Stvořitelova naprostá nemilosrdnost nemůže zaštítit lidskou spásu a tím popřel základní téma 
raného křesťanství – teorii vykoupení. 4  Tertullianův spis byl prvním takto obsáhlým dílem 
zastupujícím křesťanské stanovisko. Nutno říci, že autor zde postupoval velice systematicky. To 
proto, že Markión vytvořil jakýsi systém a na něj se muselo, jak píše E. F. Osborn, reagovat 
systematicky s ohledem na detail.5 

V první knize se pojednává o všeobecných principech nezbytných k racionální teologii. Bůh 
představený Markiónem, soudí Tertullian, není Bohem v žádném smyslu tohoto slova. Podle toho, 
jak jej a jeho skutky Markión popsal, ho vůbec nelze za Boha označit. Není ani dobrý ani 
milosrdný, jak prohlašuje Markión, ani  nemá žádné jiné rysy Božství. V druhé knize Tertullian 
prohlašuje, že navzdory Markiónově spisům projevuje Stvořitel světa tyto základní znaky Božství 
a že jak v jeho slovech tak v jeho skutcích se jenom potvrzuje, že je Bohem a navíc dobrým. Třetí 
kniha se zabývá proroctvím a jeho naplněním. Shoda mezi starozákonními proroctvími o Mesiáši 
a skutečnostmi uvedenými v evangeliích totiž dokazují, že Kristus přislíbený Bohem stvořitelem 
není nikým jiným než Kristem, kterého známe z evangelií, a že toto je jeden jediný Kristus. 

                                                 
2TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3,  z lat. orig. Adversus Marcionem,  přel. E. Evans. 
1st ed. Oxford: Calderon Press, 1972. 
TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 4 and 5,  z lat. orig. Adversus Marcionem,  přel. E. Evans. 
1st ed. Oxford: Calderon Press, 1972. 
3  HARNACK, A.: Dějiny dogmatu, z něm.orig. Dogmengeschichte. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1931, 
přel. F. Žilka. 2. vyd. 1974, str. 223.  
4 OSBORN, E. F.: Tertullian, First Theologian of the West. 1st paperback ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003, str. 88.  
5 OSBORN, E. F.: Tertullian, First Theologian of the West, str. 90.  
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Ve čtvrté a páté knize Tertullian probírá téměř větu po větě Markiónův kánon Nového zákona, 
kritizuje jej a ukazuje, že mezi Starým a Novým zákonem neexistuje rozpor.6 

Dále nám poskytuje své svědectví o Markiónově komunitě jeden v nejvýznamnějších křesťanských 
teologů 2. století – Eirénaios, Polykarpův žák a biskup z Lyonu. Snaha potlačit gnostická hnutí 
v rámci církve jej vedla k sepsání vůbec první protignostické knihy, a to mezi lety 180 a 190. Jde 
o spis s názvem Odhalení a odmítnutí předstíraného, avšak falešného poznání, 7  latinsky známý jako 
Adversus haereses (Proti herezím). Celé dílo se nezachovalo v řeckém originále, z velké části však 
v latinském, velmi doslovném překladu.  

Spis se skládá ze dvou částí: první se zabývá odhalením, či analýzou gnostické hereze. Eirénaios 
zde pojednává o samotné gnózi a jednotlivých gnostických školách, mimo jiné také o markiónismu.  
Druhá část pak obsahuje odmítnutí těchto herezí. 

Sekundární literaturou, která se nejobsáhleji zabývá touto problematikou, je bezpochyby 
Harnackovo dílo - Marcion; das Evangelium vom fremden Gott; eine Monographie zur Geschichte der 
Grundlegung der katholischen Kirche. Neue Studien zu Marcion.8  

Jedná se o monografii, skládající se z deseti kapitol a třinácti příloh. V první části se autor pokusil 
sjednotit veškeré informace týkající se Markióna, jeho života, učení, církve a díla. Harnack neviděl 
v Markiónovi heretika, který zásadně ohrozil církve v samém jejím počátku, posuzoval jej naopak 
velice pozitivně, jako velikou osobnost, která dokázala to, co se nedařilo křesťanské církvi, tedy 
sjednotit masu lidí, úspěšně zformovat vlastní církev, založenou na hierarchii, a v neposlední řadě 
také vlastní kánon, čímž koneckonců Markión vyprovokoval soudobou církev ke stejné akci. 
Současné křesťanství je tím, čím je, pouze díky Markiónovi. Díky němu pocítili přední křesťané té 
doby potřebu vytvořit si své vlastní dogma, aby se vyhranili nejen vůči židovství, ale 
v Harnackových očích především vůči nebezpečí, jež pro ně znamenal markiónismus. Pro studium 
markiónismu je Harnackovo dílo velikým přínosem, nicméně je nutno pojímat některá jeho 
hodnocení, týkající se důležitosti a originality „Markiónova evangelia o cizím Bohu“ kriticky. 
V druhé polovině knihy, již tvoří přílohy, nalezneme všechny dosažitelné a opodstatněné řecké 
a latinské výňatky ze spisů, doplněné německými komentáři, poznámkami a vysvětleními.  

Částečně z Harnackovy monografie čerpá i následující kniha – Marcion and his Influence9 od E. C. 
Blackmana. Jedná se o klasickou studii Markiónova učení a jeho celkového vlivu na tehdejší 
společnost. E. C. Blackman, tutor na Cheshunt College na Cambridge, se pokusil obsáhnout 
Markiónovo učení v širším kontextu katolické církve. V porovnání s Harnackem se Blackman 
zabývá touto tematikou mnohem sturčněji, někdy opomíjí některé důležité informace týkající se 
Markiónova života a jednoduše odkazuje na Harnackovu bibliografii, zato se však vztahuje 
k věcným tématům, jako jsou např. markionistická církev, vliv apoštola Pavla na Markiónovo učení, 
vztah Markióna ke Starému a Novému zákonu, projednává se zde také Markiónův dualizmus 
a christologie. Autor postupuje střízlivě, nenechává se markiónismem tolik pohltit jako Harnack, 
na některých místech se dokonce i od některých Harnackových extrémních názorů distancuje.  

                                                 
6 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Markiónem, Books 1 to 3, str. xvii.  
7 EIRÉNAIOS: Svatého Otce Irenea biskupa a mučedníka Patero knih proti kacířstvím, z lat.orig. Adversus haereses, přel. 
J. N. F. Desolda. 1. vyd. Praha: Nákladem Dědictví sv. Prokopa, 1875.  
8 HARNACK, A.: Marcion; das Evangelium vom fremden Gott; eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung der 
katholischen Kirche. Neue Studien zu Marcion. 2. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960. 
9 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence. 1st ed. London: S.P.C.K., 1948. 
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Přímo Markiónovým asketizem a účelem tohoto jeho snažení se zabývá Peter Robert Lamont 
Brown ve své knize Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství.10 P. R. L. Brown 
působil na univerzitách v Oxfordu, v Berkeley  a Princetonu. Během této doby se soustředil 
především na období pozdního starověku. Byl oceněn cenou badatelů humanitních věd. Brownův 
úspěch pramení z jeho mistrovské práce s historickými prameny, což je navíc podloženo jeho 
sociálním pochopením. V osmdesátých letech se tematicky zaměřil na osobnost, sexualitu 
a společnost, což dalo vzniknout jeho knize „Tělo a společnost“.   

V této rozsáhlé knize se autor pokusil načrtnout vnímání sexuality a postoj k askezi v různých 
společnostech raného křesťanství. Jednu kapitolu mimo jiné věnuje také Markiónovi. Zde přináší 
zcela nový pohled na účel Markiónova asketického snažení. Nedrží se obecně přijatého 
Harnackova názoru, že skrze askezi lze omezit hmotný svět a s ním i Boha Stvořitele. 
Problematiku vidí zasazenou do širšího kontextu, asketizmus pojímá na základě společenských 
hodnot. Tím dal Markiónovu asketickému snažení nový rozměr.  

S Tertullianem a jeho postojem k markiónismu  jsem se blíže seznámila díky knize Erica Francise 
Osborna - Tertullian, First Theologian of the West.11 Osborn všeobecně platí za uznávaného znalce 
patristiky, je autorem několika knih o vzniku raně křesťanské teologie a taktéž i význačných studií 
o Justinu Martyrovi a Klementu Alexandrijském. Jeho erudovanost je stejně tak patrná i v této 
práci.  

V této studii Osborn demonstruje Tertullianův racionální přístup k teologii. Vnáší světlo 
do Tertullianova myšlení, jeho postojů, názorů i do jeho díla. V úvodní kapitole Osborn ukazuje 
jednoduchost Terullianova přístupu ke křesťanské teologii – ve smyslu základní jednoty v jeho 
učení. Druhá a třetí kapitola se zaměřují na Tertullianovu pověst coby iracionalistického fideisty. 
Především třetí kapitola je z celé knihy nejzajímavější. Zde se mimo jiné dotýká také markiónismu. 
Ve zbytku knihy Osborn shrnuje hlavní Tertullianovy spisy. Pro mne byla relevantní zejména pátá 
kapitola, která pojednává o díle Adversus Marcionem. Osborn zde demonstruje Tertullianův vliv 
na vývoj křesťanské teologie, důsledkem čehož lze pak Tertulliana nazvat, jak titul knihy napovídá, 
„prvním teologem západu“.  

                                                 
10 Brown, P. R. L.: Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, z angl. orig. The Body 
and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York : Columbia University 
Press, 1988, přel. E. Lajkepová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2000. 
11 OSBORN, E. F.: Tertullian, First Theologian of the West. 1st paperback ed. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. 
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Markiónův život a jeho církev 

Markión se narodil kolem roku 85 n. l. v Sinope v Pontu jako syn tamějšího biskupa. Sám byl 
zámožným obchodníkem. Poté, co svedl Bohu zasvěcenou pannu (což je však spíše smyšlená 
legenda), ho otec exkomunikoval z církve.12  

Odešel do Malé Asie, kde se snažil prosadit si své vlastní učení, avšak bez úspěchu. Polykarpos ho 
zde odmítl.13 Proto roku 139 n. l. odešel do Říma. Zde zahrnul do svého učení ideje gnostického 
učence Kredóna, s nímž se v Římě seznámil. Především byl ovlivněn Kredónovou  naukou o dvou 
Bozích, přesto to však nebyl impuls k Markiónově učení, to si vytvořil již dříve.14  

Řím znamenal pro Markióna významný milník. Svolal zde církevní kněží, otevřeně před nimi 
pronesl své učení a požadoval jeho schválení. Byla to první římská synoda, o které víme, která však 
nedopadla podle Markiónových očekávání. Jejím důsledkem totiž byla právě naopak Markiónova 
exkomunikace z církve. K tomu došlo roku 144 n. l. Po neúspěšné snaze reformovat tehdy 
vznikající katolickou církev začal organizovat své stoupence a založil si svou vlastní církev, která se 
následně velmi rychle rozšířila po celém Římském impériu. Dosáhla takového rozměru, že  ji 
Tertullianus a Órigenes označili za nejnebezpečnější herezi.15  

Tato „nová“ církev měla pevnou organizaci, svůj misijní program, svátosti, církevní kánon, 
hierarchický řád čítající katechumeny, kněze, biskupy, kteří se scházeli ve svých vlastních budovách, 
apod. To vše paralelně s církví katolickou. Způsob správy markiónistické církve byl tentýž, jako 
v církvi katolické. 16  Markiónisti se stali skutečnými rivaly římské církve, což lze koneckonců  
usoudit i z toho, že přední křesťané té doby (Tertullianus, Irenaeus, Hippolytus…) považovali 
za nutné se vůči markiónismu nějakým způsobem vyhradit. 

Podle Harnacka byl Markión skvělým organizátorem, který vlivem svého osobního působení 
vytvořil jednotnou, celou zemi zahrnující církev – dosáhl tedy během svého života toho, 
co katolické církvi trvalo po několik generací. Uprostřed zmatků a nejistoty ohledně toho, co je 
a není křesťanské, dokázal vtisknout své církvi jednotný a pevný ráz. 

Markión zemřel kolem roku 160 n. l.,17 avšak jeho hnutí trvalo až do 3. století. Ve 4. století byly 
na západě zbytky markiónismu pohlceny manicheismem. Na východě ovšem trval markiónismus 
ještě dlouho. Začal se zde vytrácet až kolem poloviny 5. stol. 18  

                                                 
12  HARNACK, A.: Marcion; das Evangelium vom fremden Gott; eine Monographie zur Geschichte der Grundlegung 
der katholischen Kirche. Neue Studien zu Marcion. 2. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960, 
str. 21 – 23. 
13 HARNACK, A.: Marcion, str. 24. 
14 EIRÉNAIOS: Svatého Otce Irenea biskupa a mučedníka Patero knih proti kacířstvím, z lat.orig. Adversus haereses, přel. 
J. N. F. Desolda. 1. vyd. Praha: Nákladem Dědictví sv. Prokopa, 1875, str. 80. 
LÜDEMANN, G.: Heretics; The Other Side of Early Christianity, z něm.orig. Ketzer; Die andere Seite des frühen 
Christentums. Stuttgart: Radius Verlag, 1995, přel. J. Bowden. 1st ed. London: SCM Press, 1996, str. 161, 165. 
   HARNACK, A.: Marcion, str. 28. 
15 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence. 1st ed. London: S.P.C.K., 1948, str. 1 – 2. 
16 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 3. 
17 LÜDEMANN, G.: Heretics; The Other Side of Early Christianity, str. 159. 
18 HARNACK, A.: Marcion, str. 156 – 158.  
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Markiónovo učení 

Jaké bylo tedy Markiónovo učení? Ve zkratce jej lze především charakterizovat dualistickou 
naukou o dvou Bozích – o Bohu Starého zákona, který je zlý, avšak spravedlivý, je Bohem židů, 
Stvořitelem země a lidí, a Bohu Nového zákona, který nám byl cizí, dokud se nezjevil ve svém 
synu Ježíši Kristu. Tento druhý Bůh je milost, láska a samá dobrota. 

Tato jeho nauka vycházela z následujících pramenů: v první řadě byl ovlivněn gnosticismem 
(o jeho kontaktu s Kredónem jsem se již zmínila, jeho konkrétní vliv uvedu níže). Další vůdčí 
principy svého učení našel Markión u Pavla, zejména pak v  Listě Galatským. Stejně tak ohodnotil 
i Lukášovo evangelium, zatímco zbývající tři evangelia označil za falešná. A v neposlední řadě jej 
ovlivnil i Starý zákon. Přisuzoval mu pravdivostní hodnotu, nepopíral ho, neoznačoval ho 
za padělek. Přes svůj nepřekonatelně negativní postoj ke všemu judaistickému, Markión nepopřel 
pravost Starého zákona. Kdyby jej popřel, ztratil by základ pro své dualistické učení. Starý zákon 
pro něj představoval  výklad skutečné historie židů a doklad o Bohu Stvořiteli. 

 

Vliv gnosticismu 

Vzhledem k podobnosti Markiónonova učení s gnostickým, bývá často řazen mezi ostatní gnostiky. 
Takové určení Markiónovy nauky však není zcela přesné, i když mnohé rysy s gnosticismem sdílí. 
V první řadě nelze zcela srovnat gnostické hnutí a markiónismus. Gnosticismus je duchovní hnutí, 
které se vyskytovalo na různých místech, čítalo několik různých směrů a soustav, využívalo různé 
prostředky k dosažení jednotného cíle, jímž byla gnose – čili „poznání cesty ke spáse“.19 Formy 
gnosticismu jsou velmi rozmanité. Gnosticismus se projevoval různě, byl dáván do spojitosti 
s křesťanstvím, jindy se semitskými předoasijskými náboženstvími, nebo i s řeckou filosofií. 20 
Přestože se často vázal  právě na křesťanství, vznikl již dříve, v době helénisticko-římského vývoje. 
Těžko však lze najít jeho původ, či společné znaky. Existuje mnoho poměrů smíšení gnosticismu 
s křesťanstvím a odtud pak máme několik různých gnostických útvarů. 21 

Markión, podobně jako gnostici, uznává např. konflikt dvou Bohů – Stvořitele světa (zákonodárce) 
a nejvyššího Boha, kterého chápe jako absolutní dobro, s gnostiky se také shoduje např. ve snaze 
o překonání těla a hmoty. Kromě fundamentálního dualizmu můžeme zmínit i doketickou 
christologii a jistý odmítavý vztah ke Starému zákonu a judaismu jako další shodné body mezi 
Markiónem a gnosticismem. Nenostickým prvkem jeho nauky však je, že milosrdný Bůh nemá 
žádný vztah k tomuto stvořenému světu a lidem, které chce vykoupit. Je to Bůh od tohoto 
hmotného světa velmi vzdálený,  je nám cizí a neznámý. Dále se gnostici považovali za lidi, kteří 
sdílejí s Bohem nejvyšší podstatu. Markión hlásal, že člověk je sice od Boží milosti závislý, ale 
nepřijal učení, že člověk a Bůh sdílejí společnou podstatu. Gnostici používali na rozdíl 
od Markióna mimo-biblické mýty, tajnou magii, zlí u nich zůstávali zlými, ale podle Markióna byli 
zlí schopní dojít spásy, u gnostiků existovala tajná apoštolská tradice, která u Markióna chyběla 
atd.22  

                                                 
19  MATOUŠEK, J.: Gnose čili Tajné učení náboženské posledních století pohanských a prvních křesťanských. 3. vyd. 
Praha: Herrmann & synové, 1995, (1. vyd. 1925), str. 10. 
20 MATOUŠEK, J.: Gnose,  str. 13 - 14.  
21 MATOUŠEK, J.: Gnose, str. 22, 27.  
22 HARNACK, A.: Marcion, str. 196 - 197. 
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Vliv apoštola Pavla 

Výchozím bodem Markiónovy kritiky bylo Pavlovo učení o protikladu mezi zákonem a evangeliem 
– tedy na jedné straně zlovolnými a krutými zákonnými tresty a na druhé straně milosrdnou láskou. 
Markión se ponořil do základních myšlenek listů Galatským a Římanům, kde nalezl úplné 
vysvětlení bytí křesťanského náboženství, Starého zákona a světa. Zjistil, že Kristus zastupuje 
jakéhosi zcela nového Boha a že náboženství není nic jiného než víra v tohoto Boha Spasitele 
a dále že celé světové dění je pouze odporné drama jakéhosi Božstva, které nemá o nic větší cenu 
než svět sám – ten svět, jehož je stvořitelem a vládcem. Markión tyto Pavlovy náboženské antiteze 
(zákon a milost, skutky a víra, tělo a duch, hřích a spravedlnost)23 zostřil, a tak se apoštolovým 
názorům velice vzdálily.24 Pavel byl podle Markiónova názoru jediný apoštol, který svému Pánu 
(Ježíši Kristu) správně porozuměl.25 Pavel totiž poté, co se setkal se zmrtvýchvstalým Kristem, 
pochopil zákon novým způsobem. Ne zákon, ale Ježíš Kristus je vrcholem Božího zjevení. Zákon 
není cestou ke spravedlnosti  a ke spáse, tou cestou je Kristus. Pavel vydává svědectví, že našel 
život v Ježíši Kristu, který svou obětí z nás sňal prokletí Zákona. A právě to zřejmě podpořilo 
Markiónovu nauku. Jak píše Harnack, je dle Markióna nutné následovat Pavlovy hlavní vůdčí 
myšlenky, abychom vyšli z labyrintu špatné tradice na jistou cestu. Pavel nám poskytuje jediné 
pravé evangelium, a všichni ostatní zvěstují zfalšované a judaistické evangelium, které spočívá 
v klamu, že Kristův otec a Bůh Stvořitel jsou identičtí.26 Eirénaios nám poskytuje svědectví o tom, 
že Markión překroutil Pavlovy spisy. Vypustil odsud všechny pasáže, kde se hovoří o Bohu 
Stvořiteli jako o Kristově otci.27 Proto se Markión snažil očistit evangelium od všeho židovského 
a to neznamená pouze zbavit se souvislosti se Starým zákonem, ale přímo postavit proti sobě Starý 
zákon jako nepřítele. Takto se dopracoval k myšlence jediného pravého a pravdivého evangelia, 
které nemělo být napsáno člověkem, ale přímo Kristem28, a tímto evangeliem se ukáže být to, které 
bylo judaistickým výkladem mylně označeno za Lukášovo.29  

 

Vliv Lukášova evangelia 

Důvodem, proč se Markión rozhodl pro Lukášovo evangelium, může být fakt, že to bylo 
pravděpodobně první evangelium, které se v Pontu objevilo, a tudíž i první evangelium, se kterým 
se Markión důvěrně seznámil. Svou roli zde však také jistě sehrál asketický charakter Lukášova 
evangelia.30 Všechna ostatní evangelia prohlásil za falešná, sám se pokládal za pravdivějšího, než 
jsou apoštolé. Lukášovo evangelium značně poupravil. Vypustil z něj všechny pasáže, kde je patrná 
sebemenší návaznost na Starý zákon – resp. na Boha Stvořitele.31 Lukášovo evangelium a deset 
Pavlových listů posloužili markiónistům jako základ jejich sbírky evangelických spisů.32 

                                                 
23 HARNACK, A.: Dějiny dogmatu, str. 53. 
24 HARNACK, A.: Marcion, str. 30. 
25 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 103. 
26 HARNACK, A.: Marcion, str. 36, 39. 
27 EIRÉNAIOS: Svatého Otce Irenea biskupa a mučedníka Patero knih proti kacířstvím, str. 81. 
28 HARNACK, A.: Marcion, str. 39: „Ein Evangelium vorhanden sein müste, das von keinem Menschen 
geschrieben, sondern direkt von Christus dargereicht sei… Die Schüler haben bald an Christus selbst 
als Verfasser gedacht, bald an Paulus.“ 
29 HARNACK, A.: Marcion, str. 39-41. 
30 HARNACK, A.: Marcion, str. 42. 
31
 EIRÉNAIOS: Svatého Otce Irenea biskupa a mučedníka Patero knih proti kacířstvím, str. 80-81. 

32 HARNACK, A.: Dějiny dogmatu, str. 55. 
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Dualizmus 

Markión proti sobě postavil zákon a milost – tedy Boha Stvořitele a Boha lásky – to je základ 
Markiónova dualizmu. Původní Markiónův dualizmus však byl vyvolán otázkou zla ve světě, což 
se mu zdálo být v příkrém rozporu s milostí Boha, který nám seslal svého jediného syna, aby nás 
vykoupil – šlo tedy o rozpor „zlo – dobro“. Teprve pod vlivem gnostika Kredóna rozšířil tento 
protiklad dobra a zla o rozměr spravedlnosti – Stvořitel není již pouze zlý, je také spravedlivý, 
soudí, trestá, a tudíž musí být i krutý (což lze mnohokrát dosledovat ve Starém zákoně). 33 
Od takového Boha se zásadně liší Markiónův neznámý Bůh, který je láska a milosrdenství samo. 
S tímto názorem o Kredónově vlivu na Markióna se ztotožňuje E. C. Blackman. 34 Harnack se 
však co nejvíce snažil minimalizovat podíl Kredónova vlivu na Markióna ve snaze podtrhnout 
Markiónovu originalitu v každém bodě jeho učení.  

 

Modalizmus a doketizmus 

Dále lze Markiónovo učení charakterizovat modalismem – tzn. že viděl v Kristu pouze jevovou 
formu (= modus) jednoho jediného milosrdného a laskavého Boha. Jak píše Harnack, „Kristus je 
jevem dobrého Boha samého.“35 S tím souvisí také Markiónův doketizmus – tedy názor, že Kristus 
byl v lidském těle jen zdánlivě a po ukřižování opustil Ježíšovo tělo. Popřel, že by se Kristus byl 
býval vůbec kdy fyzicky narodil,  že by měl lidské tělo, nebo že by býval vyrostl z dítěte 
v dospělého. Markión vlastně nemohl souhlasit s tím, že se Kristus narodil s lidským tělem proto, 
že by tím současně připustil i fakt, že jako takový by pak Kristus náležel Bohu Stvořiteli. 36 
Pro Markióna mělo Kristovo utrpení na kříži povahu jakéhosi obchodu, kterým dobrý Bůh 
odkoupil ty, kteří v něho věří, od Stvořitele světa.37 

Markión sdílel svůj antimaterialismus a doketiszmus s gnostiky tehdejší doby. Avšak měl jiný, 
mnohem radikálnější, způsob ospravedlnění své víry. Tehdy mnoho křesťanských interpretů 
zavedlo neliterární a alegorické čtení Starého zákona, které podporovalo souvislost mezi Starým 
a Novým zákonem. Markión samozřejmě nabádal k odvržení celého Starého zákona. Boží jednání 
s lidstvem skrze Krista nebylo v žádném vztahu k nějakému dřívějšímu přislíbení (např. ve Starém 
zákoně), ba právě naopak. Tento Kristus byl radikálně nový a odlišný. Když Markión odmítl Starý 
zákon coby legitimní písmo křesťanů, vymyslel si svou vlastní alternativu: dvoudílný dokument 
skládající se z evangelia a Pavlových listů. V očištěném Lukášově evangeliu vynechal komplikovaný 
popis narození Krista. Jednak, aby ukázal novost svého evangelia, jednak aby tím, že potvrdí 
tělesné zrození Krista, nepodporoval Boha Stvořitele. Tak by vlastně odkázal na Starý zákon 
a souvislost mezi nimi, tedy i na to, že  neexistují žádní dva odlišní Bohové a tedy že Kristus, který 
nás přišel spasit, je ten, kterého nám přislíbil Stvořitel. To znamená, že by podkopal celé své učení, 
což zajisté nechtěl. 

 

                                                 
33
 EIRÉNAIOS: Svatého Otce Irenea biskupa a mučedníka Patero knih proti kacířstvím, str. 80. 

34 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 68 – 69. 
35 HARNACK, A.: Dějiny dogmatu, str. 54. 
36 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 99 – 102.  
37 HARNACK, A.: Dějiny dogmatu, str. 54. 
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Bůh Stvořitel a milosrdný Bůh 

Poslem lásky, kterého mezi lidi seslal neznámý Bůh, byl tedy podle Markióna Ježíš Kristus. Přišel, 
aby zachránil lidi a vykoupil je od zlého Stvořitele tohoto hmotného světa. Spása v Kristu odkazuje 
k životu věčnému, a nikoli  k životu na tomto světě. Ježíš nepřišel Zákon (což je Demiurgův 
atribut) naplnit, ale naopak zrušit.38 Nemá nic společného se Zákonem a proroky. Sám Demiurg 
nevěděl až do Kristova příchodu vůbec nic o skutečném a dosud pro člověka neznámém Bohu. 
Milosrdného Boha tedy na pozemském světě nezastupuje žádná autorita, nemá se světem nic 
společného. Nelze ho proto ani nazvat vládcem světa. Naopak Demiurg je ten, kdo vládne světu, 
on je ten, který trestá lidi za jejich hříchy, on dává sliby, vztahující se k tomuto světu a především 
k židům. Vyjevuje se ve Starém zákoně, který v žádném případě nemůže odkazovat ke Kristu 
a milosrdnému Bohu.39  

Vše, co je dílem Stvořitele, je zlé, přičemž Demiurg se se svým dílem shoduje – je totožný s tím, 
co stvořil. Stvořil člověka slabého a smrtelného; trestá lidi (často krutěji než by si zasloužili); 
přitom však odpouští různé ukrutnosti (války, nemoci); trestá hříchy otců na potomcích a nechává 
trpět nevinné místo hříšníků; je závistivý (nedopřeje člověku poznání); straní svým služebníkům, 
přestože jsou zlí, a přikazuje jim, aby vyvražďovali nepřátele. Sám způsob, jakým lidé přicházejí 
na svět a jak ho ustavil Demiurg, pokládá Markión za odporný. Tyto Demiurgovy vlastnosti 
odvodil ze Starého zákona. Starý zákon pro něho tedy měl určitou pravdivostí hodnotu. Byla to 
kniha, která odrážela historii židů a jejich Boha. Jak již bylo řečeno výše, Stvořitel je jistým 
způsobem spravedlivý (soudí skutky lidí a trestá), a proto je spravedlivá i jeho kniha – Starý 
zákon.40  

 

Markiónova bible a Antiteze 

Vzhledem k napětí mezi Starým a Novým zákonem, jinými slovy, vzhledem k neslučitelnosti 
starého - krutého a nového - milosrdného Boha, se Markión rozhodl vytvořit si svou vlastní bibli, 
která by měla nahradit tu židovskou. Jako základ pojal Evangelium podle Lukáše a Deset listů 
apoštola Pavla. Z textů se snažil vynechat prvky židovského náboženství, aby jasně odlišil podstatu 
Kristovy misie. 41  Dle Markióna se evangelium nemělo nijakým způsobem vázat k historii či 
ke stvoření. Vše v něm – celé evangelium – mělo být nové. Tento jeho text se však nedochoval. 
Jeho hlavním dílem, které do určité míry představuje komentář k jeho bibli, jsou Antiteze (jinak 
Protiklady). 42  Antiteze jsou však více než jenom jakousi předmluvou. Obsahují ucelený 
a systematický výklad Markiónova učení, rozsáhlé argumentace zabývající se pravým smyslem 
jednotlivých biblických pasáží. Tvoří vlastně základ Markiónovy církve.43 Antiteze se bohužel celé 
nedochovaly, nicméně Harnack se pokusil zachovalé zlomky pečlivě poskládat (především 

                                                 
38 Mt 5:17-19: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž 
naplnit.“ – Tuto pasáž Markión považoval za zfalšovanou a tak ji v Antitezích upravil, aby vyhovovala jeho 
učení (viz HARNACK, A.: Marcion, str. 261*-262*).  
39 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 48, 101 – 102. 
40 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 114. 
41 LÜDEMANN, G.: Heretics; The Other Side of Early Christianity, str. 164. 
42 LÜDEMANN, G.: Heretics; The Other Side of Early Christianity, str. 162. 
43 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 50. 
    HARNACK, A.: Marcion, str. 77-78. 
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na základě Tertullianova textu Adversus Marcionem) a díky tomu si můžeme učinit základní obraz 
o jejich charakteru.44 

                                                 
44 HARNACK, A.: Marcion, str. 87, 256*-313*.  
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Význam markiónismu 

Markión jistě znamenal pro tehdy se formující křesťanství velký přínos. Takto jej hodnotí Harnack: 
„… Markión dal skrze své organizační a teologické koncepce a skrze své působení rozhodující 
impuls k vytvoření katolické církve a poskytl jí vzor. Náleží mu dále zásluha za to, že jako první 
shromáždil a zrealizoval ideu kanonické sbírky křesťanských spisů – tedy Nového zákona. 
A nakonec také jako první pod vlivem Pavla učinil centrem církevní nauky soteriologii místo 
dosavadní kosmologie.“45  

Co zůstává pro Markióna typické, je nedostatek spekulativního zájmu (nedostatkem spekulativního 
zájmu se míní, že jeho zájmy byly spíše praktické a náboženské, než akademické a filosofické) 
a obdivuhodná síla a schopnost organizace, která mu umožnila vytvořit sbor věřících, který nebyl 
jakousi pouhou konglomerací jednotlivých frakcí a který mnohem výrazněji konkuroval 
ortodoxnímu křesťanství než jakákoli jiná gnostická skupina – a to díky svým následovníkům 
a strategii a nejen díky nástrojům.46 

Největší nebezpečí znamenali markiónisti pro křesťanství v letech 150-190, kdy ještě neměla 
křesťanská církev zcela upevněné své dogma. Katoličtí duchovní otcové se však markiónismu 
bránili. Církevní teologie, kterou vybudovali, a jejíž dogmatický základ platí dodnes, je ve velké 
míře právě antimarkiónistická. Můžeme se proto domnívat, že právě tato teologie měla velký podíl 
na potlačení markiónistické církve. Z pramenů se však nedovídáme, v čem spočívala přitažlivost 
markiónismu. Lze pouze předpokládat, že to byla kombinace zvěstování výlučně dobrého Boha, 
Krista, a odmítnutí Starého zákona, ale navíc i asketizmus, který sliboval, že povede k nadlidství 
a zlostný odpor proti světu, nad něhož se cítil být člověk povýšený.  

                                                 
45 HARNACK, A.: Marcion, str. 214 – 215. 
46 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 86. 
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Askeze 

Askeze (z řeckého ASKÉSIS cvičení, praxe, disciplina) původně znamenala jakoukoli formu praxe, 
jíž se upevňuje disciplina. Co se náboženství týče, je to přísný způsob života spojený s odříkáním, 
zdrženlivostí, dobrovolným odpíráním si rozkoší a požitků. Jde o systematický program sebekázně 
a sebe-odpírání, kdy se asketik zříká bezprostředních, profánních a smyslových uspokojení, 
aby např. dosáhl vyšší duchovní úrovně.47  

Původně u některých řeckých filosofů znamenala askeze cvičení v mravní přísnosti, jejímž 
výsledkem je sebeovládání. Toto cvičení spočívalo v různých postupech záměrného potlačování 
přirozených lidských potřeb, zvláště dočasné, či trvalé zřeknutí se pohlavního života.  Konkrétní 
asketizmus spočívá ve výzvě k materiální chudobě, sexuální zdrženlivosti, odchodu do ústraní, 
izolaci od ostatních lidí, odmítnutí vlastní vůle, někdy i v umrtvování a trýznění těla (např. 
bičování), popření své závislosti na všech vnějších vlivech. V mentální rovině se projevuje 
kontemplací (rozvažováním o posledním soudu, o existenci pekla, či převtělování).  K asketickým 
projevům náležejí také různá specifická držení těla, zpěv, různé dýchací techniky apod. Tyto formy 
se mění v závislosti na kulturním prostředí.48  

Asketizmus lze nahlížet jako chvályhodný vzor chování, který zajistí asketikovi po smrti výhodné 
podmínky – je to způsob, jak získat posmrtnou odměnu např. v podobě  Božího království. 
V katolickém křesťanství asketizmus do jisté míry znamená způsob, jak se podílet na Kristově 
bolesti při ukřižování. Nejde jen o nápodobu tohoto utrpení, ale o spolu-trpění s Kristem, čímž se 
vytváří jakási domnělá jednota s Božstvím.49  Askeze může pro někoho také znamenat odsvětštění, 
díky němuž pak člověk vystoupí ve své podstatě jako svobodný, nijak podřízený věcem tohoto 
světa. Je to projev toho, že nepatříme světu, ale Bohu. Tzn. že nepodléháme svým žádostem, 
vášním a potřebám, ale že dokážeme jednat svobodně.  

Přestože každé náboženství extrémní formy asketizmu odsuzuje, s jistými výstřelky jsme se setkali 
snad v každé tradici. Např. jsou to poustevníci, kteří se vyhýbali jakémukoli kontaktu s jinými lidmi, 
i jedinci, kterým činilo extatické potěšení aberantní trýznění sebe sama. Z psychologického 
hlediska lze původ asketizmu hledat v protikladné reakci na čistě teoretický, dogmatický či 
abstraktní svět.50 

Asketizmus je tedy cestou, která vede k různým cílům. Obecně v křesťanství platí, že lze skrze 
askezi  dosáhnout spásy a konat pokání; mystikovi zase slouží askeze k tomu, aby dokonale splynul 
s Bohem. Který z těchto cílů však sledoval Markión? Snažil se o popření všech vnějších vlivů, což 
pro něj znamenalo popření všeho materiálního světa, který je produktem Boha Stvořitele. Tím pak 
popřel i samotného Demiurga. Asketizmus byl u Markióna výrazem, že nepatří Stvořiteli, ale 
jinému Bohu, který nemá s materiálním světem nic společného. Asketizmus byl u Markióna 
prostředkem k vzdorování Stvořiteli, k omezování jeho sféry vlivu.   

                                                 
47 Encyclopedia of Religion. 2. vyd. Detroit: Macmillan, 2005, Vol.1 (Ascetism), str. 441. 
48 Encyclopedia of Religion, str. 442.  
49 Jones, L.: Encyclopedia of Religion. 2. vyd. Detroit: Macmillan, 2005, str. 443.  
50 Jones, L.: Encyclopedia of Religion, str. 445.  
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Asketizmus ve 2. a 3. stol. 

Během 2. a 3. stol. si mnoho heretických společenství myslelo, že manželství je něčím ďábelským, 
co je podobné smilstvu, a proto se spíše klonili k asketickému odříkání manželství a s ním 
souvisejících sexuálních styků, před nimiž upřednostňovali celibát a panenství. Asketický způsob 
života, který Markión převzal, byl tedy ve 2. stol. běžný – a to jak uvnitř oficiální církve, tak i mimo 
ni.51  

Podobné svědectví nám přináší i Peter Brown ve své knize „Tělo a společnost“: Již od 2. stol. se 
po celém východním Středomoří a na Blízkém východě až po Irán setkáváme s malými skupinami 
mužů a žen, které se záměrně vyhýbaly manželství a jejichž členové žili v dobrovolném celibátu.52 
I pro markiónistickou církev je, jak již bylo naznačeno, naprosto typický asketický způsob života. 
Co se tedy askeze týče, byli markiónisté v tomto ohledu velice přísní. Popřeli právo manželství 
a formulovali striktní pravidla půstu. To však nebylo, jak jsme viděli, ve 2. stol. nic neobvyklého. 
Stejné tendence se nacházejí např. i u gnostiků, a  koneckonců asketizmus neodlišuje markiónisty 
ani od katolické církve, a proto tato stránka markiónistické církve katolíky nějakým zvláště 
významným způsobem neovlivnila; nicméně přesto to byl právě tento faktor, který byl 
pro soudobou společnost natolik atraktivní, že přitáhl mezi markiónisty řadu konvertitů.53 

Je zbytečné říkat, že markiónistická oddanost žít v celibátu sice znamenala v krátkém horizontu 
přísun nových stoupenců, v dlouhodobějším časovém měřítku však, protože se s celibátem 
a zákazem manželství současně vylučovala možnost rozšiřovat své řady o děti svých členů, musel 
být tento způsob žití pro markiónistickou skupinu zhoubný, ve své podstatě sebezničující.   

                                                 
51 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 86. 
52 BROWN, P. R. L.: Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, z angl. orig. The Body 
and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York : Columbia University 
Press, 1988, přel. E. Lajkepová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2000, 
str. 74. 
53 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 9. 
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Zdroje Markiónova asketizmu 

Jaké byly tedy zdroje a pohnutky, které inspirovaly Markióna k tomu, že zavedl ve svém 
společenství tak velice přísná pravidla každodenního způsobu života? V první řadě se domnívám, 
a to bylo již v úvodu řečeno, že se v této záležitosti podepsala dobová mentalita – tedy všeobecná 
náklonnost k potlačení lidských tělesných stránek a zaměření se na duchovno. To, že lidé tíhli 
k asketizmu, že jednoduše rádi slyšeli na volání po čistotě, je nejvíce patrné na úspěchu, který 
zaznamenaly různé heretické sekty, gnostiky počínaje. Tato všeobecná mentalita byla společná 
všem – jak katolické církvi, tak i heretikům té doby.  

 

Katolická církev vs. Markión 

Podívejme se blíže právě na postoj katolické církve, protože se nám může zdát poměrně rozpačitý. 
Na jednu stranu rozhodně nezavrhávali asketizmus a ani nemohli podporovat – lze-li to tak říci - 
„uvolněnou morálku“. Na druhou stranu cítili akutní potřebu vyhradit se proti Markiónovu postoji 
k sexualitě, panenství (celibátu) a manželství – a tento jeho postoj museli odsoudit. Důkaz tohoto 
vyhrazení se najdeme např. v Tertullianově spise „Adrversus Marcionem“.  

Jak se stavěl Tertullian k této problematice? A jaký byl podle toho postoj katolické církve? Převzal 
plně Markión všeobecný názor církve, nebo jej poupravil ke svým potřebám? Do jaké míry mu byl 
katolicismus zdrojem, vzorem a východiskem k založení své komunity?  

Podle Tertulliana, a v tom se vůbec neliší od Maciona,  mají zásadní důležitost panenství a celibát – 
to je základem důvěryhodnosti křesťanství. Sexuální abstinence v manželství je i u něj  velebena 
a chválena. Bohu celibát poslouží daleko lépe. A tak ten, kdo má ženu, se má chovat stejně jako 
ten, kdo ji nemá, a více se tím přiblíží Bohu. Cudnost je úzce spojena s vykoupením a vede 
k životu věčnému, zatímco tělesná chlípnost a světská nenasytnost způsobují zatracení. Sexuální 
zdrženlivost však vede k životu věčnému.54  

V tomto směru je tedy postoj katolické církve (resp. Tertulliana) naprosto stejný s názorem 
Markiónovým. Rozdíl je však v extrémnosti těchto názorů. Zatímco katolická církev samozřejmě 
upřednostňovala panenství, celibát, či rozluku, přesto manželství a plození dětí zcela nezavrhovala, 
považovala je do jisté míry za prospěšné, protože byly dané Bohem. Jinými slovy: ve 2 stol. 
samozřejmě platila obecná náklonnost a úcta k pohlavní zdrženlivosti a asketizmu vůbec, jak jsem 
doložila výše, nicméně manželský pohlavní styk nebyl považován za nic špatného, vedl-li k plození 
dětí. Toto tvrzení, že oficiální křesťanský postoj k manželství nebyl tak striktně záporný, jako ten 
Markiónův, podporuje i to, co Tertullian napsal v „Adversus Marcionem“:  

 „Nezavrhujeme manželský pohlavní styk, pouze ho méně oceňujeme: ani nepožadujeme cudnost 
(zdrženlivost), ale pouze ji doporučujeme; podržujeme si obě tyto věci – dobrou (manželství) i tu 
lepší (celibát) – a každou z nich může člověk následovat podle svých možností a sil. Budeme však 
velice tvrdě a rozhodně bránit stav manželský, je-li obviňován z nemravnosti a trpí-li nepřátelské 
útoky, jimiž má být zdiskreditován Bůh Stvořitel. Neboť vzhledem k úctě k tomuto stavu, Bůh 
požehnal manželství, protože se jím rozmnožuje lidstvo, dokonce požehnal i všechno stvoření... 
Proto také jídlo nemá být zavrhnuto, protože bude-li jej pak někdo příliš dravě vyhledávat, může 

                                                 
54 OSBORN, E. F.: Tertullian, First Theologian of the West, str. 233-234.  
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sklouznout k obžerství…  Proto se nesmí také opovrhovat ani manželstvím a jeho povinnostmi, 
poněvadž bude-li neomezené a bez zábran, může se změnit v sexuální nevázanost.“55 

Můžeme se tak domnívat, že Markión do jisté míry zapříčinil, že katolická církev nezůstala příliš 
extrémistická. Přiznala a připustila, že Kristus přinesl milost a svobodu, ale neupadla 
do antinomismu, ani nepřijala myšlenku, že nám Zákon nemá, co se etiky a morálky týče, 
co nabídnout.  Církev neochvějně čelila smilstvu a cizoložství, nicméně i tak akceptovala, že sex 
v rámci manželství a vede-li k plození dětí, je morální a nezbytný. Jestliže ji v tomto názoru 
Markión ještě více upevnil tím, že sklouzl právě k popření Zákona a s ním i manželství a celého 
stvoření a tvoření, vůči čemuž se pak církev musela vyhradit, pak lze říci, že měl v tomto směru 
poměrně velký vliv na církevní historii.  

Zpočátku asi Markión čerpal motivy pro svou askezi u katolické církve, vždyť mu vlastně původně 
šlo o reformaci křesťanství a nikoli o založení nějaké svébytné opoziční komunity. Proto je 
společných motivů mezi markiónistickým společenství a katolickou církví mnohem více. 
Nejpatrnější podobnost se nabízí ihned ve struktuře markiónistické církve, která se nám ukáže být 
později velmi důležitá pro pochopení markiónistického asketizmu, a proto ji na tomto místě 
nemohu vynechat.  

Co se organizace týče, byla markiónistická společenství velice podobná katolictví a leckdo by si je 
mohl lehce zmýlit. Markión našel v Pavlových listech instituci biskupů a jáhnů. Tyto úřady 
nalezneme i u markiónistů (v čele markiónistické církve byl právě biskup), a tudíž i rozdělení mezi 
klérem a laiky, k nimž patří ještě další rozlišení mezi pokřtěnými a nepokřtěnými katechumeny.56  

Harnack jinde píše, že „nevíme, jak velký byl počet katechumenů v poměru k věřícím 
v markiónistickém společenství. Můžeme se pouze domnívat, že byl pořád velmi velký. Ti mohli 
uzavírat sňatky popřípadě i žít v manželství.“57  „Avšak k svátosti křtu a eucharistie připouštěl 
Markión pouze takové katechumeny, kteří se dobrovolně zřekli manželství a pohlavního soužití.“58 
Zde jakoby se rýsuje jakési rozdělení markiónistické církve na dvě části (jednu, která by zajišťovala 
reprodukci, pak by ale nemohla být pokřtěna, poněvadž by hřešila; a druhou, která by se mohla 
účastnit svátostí), o kterém se však Harnack nikde podrobněji nevyjadřuje. Spíše se 
na několikerých místech dočteme, že Markión striktně vyžadoval od svých stoupenců sexuální 
abstinenci (což bylo již také mnohokrát výše řečeno), a proto se můžeme domnívat, že 
katechumeny, kteří se nezřekli manželství, Markión nepřijal do své církve.  

Na druhou stranu přesto Markión po svých stoupencích nevyžadoval rozvod manželství, bylo-li již 
jednou uzavřeno. Byl si vědom, že jde o Kristovo přikázání, a tak jej ponechal platné.59 I v tomto 
směru se tedy shoduje s oficiálním církevním názorem. Zde je jeho učení ohledně asketického 

                                                 
55 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3, str. 81, 83 (I, 29): „Non enim proicimus sed 
deponimus nuptias, nec praescribimus sed suademus sanctitatem, servantes et bonum et melius pro viribus 
cuiusque sectanda,1 tunc denique coniugium experte defendentes cum inimice accusatur spurcitiae nomine 
in destructionem creatoris, qui proinde coniugium pro rei honestate benedixit in crementum generis 
humani… Non ideo autem et cibi damnabuntur quia operosius exquisiti in gulam committunt… Sic nec 
matrimonii res ideo despuentur quia intemperantius diffusae in luxuriam inardescunt.“ 
56 HARNACK, A.: Marcion, str. 146. 
57 HARNACK, A.: Marcion, str. 149. 
58 HARNACK, A.: Marcion, str. 148.  
59 HARNACK, A.: Marcion, str. 148. 



 16 

zavrhnutí manželství a všeho, co s ním souvisí, trochu rozpolcené, to ale předbíháme, podrobněji 
se budu této otázce věnovat později.60  

Vraťme se k dalším podobnostem a shodám, které nalezneme mezi markiónisty a katolíky. Kromě 
strukturální organizace jsou si velice podobné i svátosti v obou těchto církvích. Jak jsem již 
naznačila, i svátosti souvisejí s Markiónovým přístupem k askezi, proto považuji za nutné se zmínit 
i o nich. Jde především o rituál křtu a eucharistie. Nechyběly však ani další rituály. Ani sobotní kult 
neprobíhal jinak, než ve většinové církvi. Markiónisti měli své církevní budovy, na které 
umísťovali název své markiónistické církve. 61 

Pro bližší objasnění askeze je důležité blíže pochopit také obřad křtu a eucharistie. Výše totiž vyšlo 
najevo, že se markiónistická církev dělila na pokřtěné a na katechumeny a že někteří katechumeni 
byli ke křtu a následně večeři Páně připouštěni, zatímco jiní ne. V markiónistické církvi se křtilo 
a přistupovalo k večeři Páně úplně stejně, jako v církvi křesťanské. Rituál křtu také nebyl odlišný, 
přesto se v Římě nepokládal markiónistický křest za platný. Také večeře Páně se prováděla 
tradičním způsobem – tedy jak s vodou, tak s chlebem.62 Povšimněme si, že při eucharistii se 
nepoužívalo víno, ale voda. Opět jde o projev asketizmu. Všímá si toho Blackman: „Markión 
ponechal svátosti křtu a eucharistie. Při eucharistii byla místo vína používaná voda (markiónisti 
měli vzhledem k jejich asketickému životu zakázáno pít víno a jíst maso)63, ale jinak byl rituál 
slaven naprosto stejným způsobem.“ 64  

Markiónisti se od křtu zaslíbili tomu, že se zdrží jíst maso a uzavírat sňatky. Spojme si to s tím, co 
již víme. Katechumeni, tedy členové markiónistů, kteří ještě nebyli pokřtěni, byli 
v marikiónistickém společenství těmi, co mohli setrvávat ve stavu manželském, nemuseli se tedy 
rozvádět, nicméně pak nemohli přistupovat ke křtu (a ani večeři Páně) – ale byli-li jedou pokřtěni, 
sami se zavázali, že rozváží sňatek, nebo ho do budoucna neuzavřou, a tak se zdrží pohlavního 
styku a budou dodržovat ostatní asketické zásady. Jestliže je však poruší, budou muset být znovu 
pokřtěni (a tím snad očištěni).  

Co dále odlišovalo markiónisty od katolické církve a sjednocovalo jejich společenství, bylo ocenění 
bible, kterou ustavil zakladatel Markión, odmítnutí Stvořitele a Starého zákona, zvěstování nového, 
dosud cizího, neznámého Boha a Krista, který se zjevil, aby nás vykoupil, velice přísná askeze 
a stejně tak i vysoké postavení samotného Markióna.65  

 

                                                 
60 Viz kapitola „Projevy asketizmu“ str. 23. 
61 HARNACK, A.: Marcion, str. 154.  
62 HARNACK, A.: Marcion, str. 143. 
63 EIRÉNAIOS: Svatého Otce Irenea biskupa a mučedníka Patero knih proti kacířstvím, str. 80: „Postívali se sobotu, 
nejídajíce masa, ale ryby.“  
HARNACK, A.: Marcion, str. 149:  Zákaz konzumace masa pravděpodobně pramení z jejich odporu k látce 
a tělu (masu), které jsou bytostně spojeny se Stvořitelem - „nicht nur ein Protest gegen die Materie und das 
Fleisch, sondern auch ein Protest gegen den Gott und der Welt des Gesetzes.“ 
64 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 7.  
65 HARNACK, A.: Marcion, str. 162.  
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Apoštol Pavel a sexualita 

Takto jsem shrnula vliv raného křesťanství a katolické církve na Markióna a jeho společenství, 
do jaké míry se odlišovali, nebo naopak shodovali, a co to znamenalo pro asketizmus, který byl 
hlavní praktickou zásadou markiónistické církve. Otázku markiónistického asketizmu však mohlo 
zažehnout mnoho dalších podnětů. Tak především je nutné prozkoumat, zda tuto otázku vyvolal 
jeden ze základů Markiónova učení – tedy Pavlovo evangelium. Apoštol Pavel a jeho listy, jak víme, 
tvořili teologický základ Markiónovy nauky i jeho bible. Podepsali se i na praktické stránce života 
v markiónistické komunitě?  

Významu církve se naučil Markión od Pavla. Toho nejjasnějším důkazem je, že ponechal ve své 
Bibli z listu Efeským verše 5:22-3266 (zde vybízí apoštol k tomu, aby muži milovali své ženy jako 
sebe sama a naopak aby i ženy milovaly své muže). Tato pasáž se mu musela zdát nesympatická, ba 
přímo urážlivá, neboť jak milostný poměr mezi ženou a mužem, tak i vztah lidí ke svému tělu se 
mu museli příčit… 67 Přesto Markión označil Pavla za jediného pravého apoštola, který svému 
Pánu správně porozuměl.  

Byl tedy Pavlův postoj k manželství pozitivní? Upřednostňoval manželství před celibátem? Jak by 
pak ale na něj mohl Markión navázat? Pavel, podobně jako Tertullian, věřil, že naprostý sexuální 
asketizmmus je nejlepší (tedy lepší než manželství). 68  Markión tuto stránku Pavlovy etiky 
zradikalizoval a pak ji zevšeobecnil požadavkem – což však již Pavel neudělal – aby všichni 
členové markiónistické církve byli svobodní. Lüdemann tento Markiónův anti-sexuální postoj 
nazývá patologickým. 69 

Sám Pavel se rozhodl, že se neožení a že zůstane svobodný. Neučinil však svůj svobodný stav 
jakýmsi normativním pravidlem pro všechny ve svých komunitách, nicméně přesto se domníval, 
že má cenu o tento stav usilovat, neboť „svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil 
Bohu“ (1K 7:32). Sňatek byl pouze druhou nejlepší křesťanskou možností v boji proti necudnosti, 
ale rozhodně to byl stav jistější a nepochybnější, než zůstávat neuváženě svobodný. V 1K 7:2 se 
píše: „Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže.“ Ti, kdo byli 
ženatí, mají rozpolcené srdce, neboť se starají o světské věci, jak se zalíbit svým manželům 
(manželkám) (1K 7:34)70. Každopádně však bylo manželství legitimní a neexistovala žádná otázka 
ohledně rozvodu křesťanů. „Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící 
žena manželstvím s věřícím mužem“ (1K 7:14). 71 

                                                 
66 Ef 5:22-23: „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž 
je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako je církev podřízena Kristu, tak ženy 
mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se 
za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, 
bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své 
ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí 
je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. ‚Proto opustí muž otce i matku 
a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘ Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista 
a na církev.“ 
67 HARNACK, A.: Marcion, str. 143. 
68 1K 7:1: „Je pro muže lépe, když žije bez ženy.“ 
69 LÜDEMANN, G.: Heretics; The Other Side of Early Christianity, str. 163 
70 „Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se 
stará o světské věci, jak by se zalíbila muži.“  
71 LÜDEMANN, G.: Heretics; The Other Side of Early Christianity, str. 86.  
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Pavel vytvořil jistou hierarchii, co se manželství týče. Jako nejlepší uznal stav svobodný (z důvodů 
výše uvedených), ne každý je však toho schopen, a proto zde máme manželství, kterému Pavel 
přikládal vysokou (i když ne nejvyšší) morální hodnotu. Manželský stav je zcela legitimní a dobrý 
a zaujímá za dobrovolným celibátem a panenstvím druhé místo. Zavrženíhodná je třetí možnost, 
jak lidé žijí; kdy se nerozhodnou pro manželství, ale přesto smilní. Pavel si byl zřejmě dobře 
vědom lidské slabosti, a právě proto jim nabídl jako alternativní možnost manželství. Opatrování 
panenství stále platí za ideál i v 1K 7:27: „Jsi bez ženy? Žádnou nehledej!“ a v 1K 7:29b „Lhůta je 
krátká, proto ti, kdo mají ženy, jako by je neměli.“ To je jasné vyzvání, jak mezi sebou mají 
manželé ve sňatku pohlavně zacházet, ačkoli 1K 7:28 zase ukazuje benevolentně toto: „Ale i když 
se s ní oženíš, nezhřešíš.“ To, co jsem zde uvedla, podporují i další biblické citace: že celibát stojí 
v raně křesťanské církvi na předním místě, Pavel potvrzuje v 1K 7:7-10: „Přál bych si totiž, aby 
všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, jiný jinak. Svobodným 
a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim ale zatěžko žít zdrženlivě, 
ať vstoupí do manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, 
přikazuji – ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela.“ 

Z toho, co bylo uvedeno, můžeme shrnout následující: Přestože se apoštol Pavel staví k manželství 
poměrně negativně, neodsuzuje ho cele. Markión zakazuje manželství mnohem rozhodněji než 
Pavel. Lze říci, že Pavel se vztahuje k manželství podobně jako Tertullian. Tzn. že přestože více 
upřednostňuje důstojnost pohlavní zdrženlivosti, i tak povoluje uzavření manželství a radost 
z něho, uznává jeho legitimnost. Když už se ale člověk rozhodne pro sňatek, měl by v něm vytrvat. 
Zavrhuje tedy možnost rozvodu. Je jasné, co z Pavlových názorů Markión převzal a ještě více 
zradikalizoval – jde o nejvyšší ocenění celibátu a pohlavní zdrženlivosti a naprostý odsudek 
pohlavního chování (Markión to však vztáhl i na sféru manželství). Zřejmě od Pavla pochází také 
Markiónův názor na rozvod. 

 

Lukášovo evangelium a askeze 

Dalším základem Markiónovy teologie bylo Lukášovo evangelium. O tom, jak ono ovlivnilo 
markiónistický asketizmus, se vyjadřuje Peter Brown ve své knize „Tělo a společnost“: Lukášovo 
evangelium bylo sepsáno kolem roku 80. nacházíme zde několik Ježíšových slov o úloze učedníků 
– o tom, že mají být chudí, bez domova a tedy i bez zázemí, čímž dosáhnout blahořečení. Toto 
evangelium, jak již víme, četl i Markión a učinil z něj základ své kanonické sbírky. Tento názor 
vašk zastávaly i mnohé misijní církve. Markiónisti tak mohli o sobě tvrdit, že reprezentují pravé 
křesťanství...72 Tedy i v Lukášově evangeliu našel Markión podporu svého asketizmu.  

 

Strach z posledního soudu 

Posledním motivem, který mohl u Markióna vzbudit přepečlivý zájem na tom, aby byli jeho lidé 
pohlavně zdrženliví, se jeví být strach z posledního soudu - z toho, že budou-li lidé během života 
hřešit (vnímal-li Markión manželství a vše, co s sebou manželství přináší, jako hřích), budou za to 
Kristem potrestáni. V tomto směru je poměrně důležité alespoň základně pochopit Markiónovu 

                                                 
72 BROWN, P. R. L.: Tělo a společnost, str. 75-76.  
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eschatologickou představu. Z ní bude možno pak dále rozvíjet myšlenku strachu, jak jsem ji před 
chvílí naznačila.  

Markión učí, že Kristus (dobrý Bůh) nebude u posledního soudu trestat. Jen odvrhne hříšníky 
od své tváře, a ti propadnou ohni Stvořitele světa. Nebudou žít život věčný, protože věčnost není 
atributem Boha Stvořitele, a proto nelze přemýšlet o nějakém věčném zatracení nebo naopak 
věčném životě. Pak Markión předpokládá, že nebe a země zaniknou, a protože Markión často 
identifikoval širý svět s jeho Stvořitelem, zanikne podle něj na konci světa i tento Stvořitel sám. 
Biblická pasáž, která zcela jistě podpořila toto jeho učení a kterou tudíž ponechal ve své bibli, je 
1 K 15:22 („Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života“).73  

Ukazuje se tedy, že pro Markióna byla eschatologie poměrně základní. Myšlenka o vykoupení 
všech lidí, která, jak by se mohlo zdát, vyplývala z jeho nauky o nesmírné milosti dobrého Boha, 
mu byla poměrně cizí. Stvořitelovi spravedliví zajdou stejně jako svět, a protože svět je totožný se 
svým Stvořitelem, zajde i sám Bůh Stvořitel. Tento Bůh byl soudcem (jak se mnohokrát dočteme 
ve Starém zákoně, soudil skutky lidí, odměňoval své věrné a trestal hříšníky). Je radikálně jiný, než 
milosrdný Bůh lásky. Ten z principu trestat nemůže, vždyť ani nedisponuje fyzickou silou ani 
ničím jiným, co by souviselo s hmotou, a proto nemůže ani soudit. Myšlenka posledního soudu, 
kdy by jeho dobrotivý Bůh odsoudil Stvořitelovy spravedlivé a uvrhl je do věčného zatracení, by 
tak nedávala smysl. Z tohoto důvodu si nemohl dovolit učinit dobrého Boha soudcem, v teorii 
tuto myšlenku odmítl, aby nepoměřoval vůli a činy Boží podle lidského měřítka. Z toho, že dobrý 
a milosrdný Bůh není soudcem a neuvrhává na své služebníky tresty, vyplývá, že se věřící tohoto 
Boha a jeho soudu bát nemusí, a proto ani nemusí mít strach z toho, že poruší pravidla, daná 
Markiónem. Jak řeší Markión tuto záležitost? Jednoduše – Absit! Absit! (Bůh to zakazuje).  

Za věčný život vděčíme Boží lásce, a proto je ona jedinou a nutnou podmínkou víry. Podle 
Markiónovy nauky se dobrému Bohu, na rozdíl od Stvořitele světa, kterého se lidé musejí obávat, 
protože je krutý, nemá prokazovat nic jiného než víra, tou má být odstraněn strach. Markión tak 
z víry zcela vyloučil motiv strachu. Na Tertullianovu otázku položenou Markiónovi, „proč tedy 
nehřeší, když se nemusí obávat trestu od svého Boha,“ najdeme úžasně jednoduchou odpověď: 
„Absit, absit!“74 Markiónovi stoupenci po svém učiteli nepožadovali, aby pro tento účel založil 
nějaká specifická morální pravidla. Zcela jim postačila víra, „protože Bůh skrze víru i ze zlého 
učiní dobré“.75 Blackman však tvrdí, že většině běžných křesťanů abstraktní víra nestačila. A tak 
víra v to, že Bůh měl fyzickou moc a užíval ji, aby se mstil za hříchy, nabyla nově na významu.76 

Absit! – Jen to ne! Bůh to zakazuje – to byl základ markiónistické morálky. To mělo postačit 
k tomu, co mají lidé činit a co nikoli (byl to tedy zřejmě i základ markiónistického asketizmu). 
Strach byl tímto výrokem odvržen, nebyl totiž slučitelný s dobrotou Boha a s jeho naprostou 
neslučitelností s fyzickou silou a hmotou. Lidé se neměli chovat podle toho, že se bojí posledního 
soudu a trestu za své hříchy, ale mají jednat podle toho, co Bůh přikazuje a tomu věřit – to je samo 
o sobě dostatečným motivem.  

                                                 
73 HARNACK, A.: Marcion, str. 139-141, 378*. 
74 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3, str. 77 (I.27): „Age itaque, dui deum non times 
quasi bonum, quid non in omnem libidinem ebullis, summum, quod sciam, fructum vitae omnibus qui 
deum non timent? Quid non frequentas tam sollemnes voluptates circi 
furentis et caveae saevientis et scenae lascivientis? Quid non et in persecutionibus statim oblata acerra 
animam negatione lucraris? Absit, inquis, absit.“ 
75 HARNACK, A.: Marcion, str. 134-136.   
76 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 97.  
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Markiónův postoj k látce - tělu 

Dosud jsem probrala možné zdroje a motivy Markiónova asketizmu. Zbývá nám poslední 
záležitost, která zcela jistě vykazuje souvislost s asketizmem – především odvrhnutím manželství 
a plození, které lze pochopit také jako odvrhnutí těla a tedy hmoty. Je patrné, že tento problém 
souvisí s Markiónovým dualizmem duše a těla. Podívejme se proto blíže na toto rozlišení, 
paralelně k tomu i na rozlišnost mezi Bohem Stvořitelem a milosrdným Bohem Kristovým, jak se 
Markiónovo opovržení Stvořitelem přeneslo na opovržení světem – tedy hmotou (látkou) a dále 
pak na opovržení tělem. Odsud se pak dostaneme k pochopení základního motivu k odvržení 
manželství a zavedení striktního asketizmu v markiónistické církvi.  

Vyjděme ze základního dualizmu dvou Bohů – každý z nich představoval něco jiného. Bůh 
Stvořitel, jak již bylo zmíněno výše, je totožný se světem, který stvořil. Tento svět je zlý, hmotný… 
proto je takový i Stvořitel. Stvořil svět a člověka z látky. Látkovost je základní atribut Boha 
Stvořitele, a tak i tento materiální svět je téhož charakteru, jako je jeho Stvořitel. Oba jsou špatní.77  
Naproti tomu milosrdný Bůh, který je zcela jiný než Stvořitel, je nám cizí, nemá s tímto světem nic 
společného, a tudíž není mezi ním a látkou žádná spojitost. Stvořitel a dobrotivý Bůh (Spasitel) 
stojí proti sobě jako hmota a duch, jako tělo a duše.  

 To, že je Demiurg zlý a krutý, lze dle Markióna vypozorovat ve Starém zákoně. Je to zejména 
nadržování špatným lidem ze strany Stvořitele světa, kryl cizoložného Davida, necudného 
Šalamouna, Lota a jeho dcery, vraha Mojžíše... Hlavním důkazem špatného a zlého charakteru 
Boha Stvořitele je sám svět. Svět je nízký a špatný, především proto, že je stvořený. Špatné 
a špinavé jsou manželství a plození, tělesná nečistota, ohavnost a ošklivost, a další světské, 
materiální věci. Stejně tak i člověk pro svou smyslovou látkovost je hříšný a zlý.78 

Nyní nám může být již jasné, proč Markión pohlížel na Boha Stvořitele a všechno jeho stvoření, 
na kterém se podílela látka (svět, tělo, rozmnožování) tak negativně. Bůh Stvořitel je zásadně jiný, 
než milosrdný Bůh, který nám poslal svého syna, aby nás z tohoto hmotného světa a od jeho 
Stvořitele vykoupil. Milosrdný nemůže stvořit nic, co by se podílelo na tomto zlém a špinavém 
světě.79 „Dobrý Bůh, resp. Kristus nepotřeboval pro své zázraky a skutky žádnou látku, naproti 
tomu Stvořitel ano… Všechno, co Demiurg stvořil, vytvořil z látky (spolu s látkou, a jejím 
prostřednictvím)…“80 

Dále je nutné zdůraznit, že Markión neztotožňuje Boha Stvořitele s ďáblem. Ďábel stojí 
samostatně vedle Boha. Za původce zla považoval Markión ďábla. Nicméně Bohové pro něj byli 
vždycky dva. Markión nesmýšlel v této záležitosti jinak než většinová církev. Také nekladl 
do protikladu Boha Stvořitele a neznámého Boha coby Stvořitele temnoty a světla. Demiurg totiž 
stvořil jak světlo, tak tmu. Podle Markióna stvořil Demiurg svět z jakési látky, která je původně 
stejná, jako sám Stvořitel. Markión však považoval látku za špatnou, a tak i celý fyzický svět 
považoval za špatný, protože vznikl vlivem spolupůsobení špatné látky a Demiurga.81  

                                                 
77 HARNACK, A.: Marcion, str. 103.  
78 HARNACK, A.: Marcion, str. 272*-273*.  
79 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 75.  
80 HARNACK, A.: Marcion, str. 276*.  
81 HARNACK, A.: Marcion, str. 97.  
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Odlišné nazírání na látku a ducha vedlo Markióna také k jinému chápání spásy: Oficiální katolická 
církev se držela názoru, že člověk bude spasený celý – tedy jak tělo, tak duše. Avšak vzhledem 
k Markiónově naprosto negativnímu postoji k látce a tělu nemůže být o jeho spasení řeč. A tato 
nauka vedla také k podpoře jeho argumentu o cizím, nám dosud neznámém Bohu. Vyjadřuje se 
k tomu i Blackman, když se odvolává na Tertulliana a jeho knihu De Ressurectione 2, kde je popsán 
Markiónův pohled na tělo. Považoval tělo za nehodné spasení, a tak odvodil existenci Boha, který 
by spasil duši. Spasení pro Markióna neznamenalo vzkříšení těla (tím opovrhoval), ale vzkříšení 
duše. A protože je duše nehmotné povahy, musí být její vykoupení činností jiného Boha.82 

To, že Markión identifikoval svět s jeho Stvořitelem, již víme. Ukázalo se také, jak Markión látku 
a svět posuzoval a jak je nahlížel. Protože odsoudil svět (pro jeho látkovost) odsoudil také tělo (je 
taktéž látkou). Pro upřesnění ještě uveďme, jak Harnack popisuje Markiónovo opovržení nejen 
tímto hmotným světem a látkou, ale také lidmi, kteří zde žijí a jsou taktéž stvořeními 
Demiurgovými, a způsobem jejich rozmnožování: „Koneckonců je Stvořitel odpovědný za ohavný, 
hnusný a ohyzdný způsob rozmnožování a za všechno odporné a ošklivé, což zahrnuje tělo 
od jeho zrodu až po jeho trouchnivění v zemi. Odsoudil tělo a především plození a zrození.“83  

Harnack předkládá, jak se Markión nechal unášet, když vyjadřoval své naprosté opovržení lidským 
tělem. „Člověk je od počátku nečistý a je ještě více pošpiněn necudností svého semene, a proto je 
nicotný, špatný, zločinný… Nakonec se navrátí do země, ze které vzešel, klesne zpět jako 
zdechlina a rozplyne se v naprosté nic.“84 Manželství označil jako necudnost,85 protože vytváří 
prostor pro tělesnou oplzlost, v mateřském lůně stékají různé odporné plodící látky a touto 
nečistotou je člověk po devět měsíců živený. A dříve než spatří světlo světa, musí projít nečistým 
pohlavním ústrojím. To vše je pro Markióna pouze jakýmsi shlukem nečistot a řinoucích se 
sprostostí, ohavností a hnusu.86  

Markión šokoval církev popřením jakékoli souvislosti mezi Bohy Starého a Nového zákona. Tvrdil, 
že Demiurg je neschopné stvoření. Proč jinak by ženy nechal trpět v bolestech při rození dětí? Bůh 
Starého zákona byl barbar, který upřednostňoval takové zločince, jako byl Izraelský král David. 
Naopak Kristus byl zcela nové, s ničím předchozím nespojené, zjevení jiného vyššího Boha. 
Markiónovo učení vyjadřovalo nejextrémnější názor o novosti křesťanské víry. V kombinaci 
s vysokým ohodnocením panenství a odvrhnutím manželství se stal „markiónismem v pravém 
slova smyslu“, a jako takový začal přitahovat své stoupence především na východě hluboko až 
do 4. století. 

Výše bylo tedy řečeno, že Markiónův názor o odlišnosti Boha Zákonodárce a milosrdného 
neznámého Boha se promítl do dualizmu látky a ducha a paralelně dále v protiklad těla a duše. 
Tělem markiónisté opovrhovali, protože bylo stvořením zlé látky a Demiurga. Nejjasnějším 
praktickým projevem markiónistického opovržení tělem a veškerou látkovostí byl právě jejich 
asketizmus.  Toto opovržení se však objevuje i v Markiónově nauce o tělesnosti Krista. Nabízí se 

                                                 
82 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 80.  
83 HARNACK, A.: Marcion, str. 103.  
84 HARNACK, A.: Marcion, str. 104. 
85 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3, str. 82 (I.29): „Deus Marcionis, matrimonium 
ut malum et impudicitiae negotium reprobat.“ 
86 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3, str. 202 (III.11): „Carnis atque animae originem 
destrue; cloacam voca uterum tanti animalis, id est hominis, producendi 
officinam; persequere et partus immunda et pudenda tormenta, et ipsius exinde puerperii spurcos, anxios, 
ludicros exitus.“ 
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nám, že Markión popřel Kristovo lidství, což je další bod, kterým se vzdálil dogmatickému učení 
oficiální katolické církve.  

O Markiónově doketizmu jsem se již zmínila, pro úplnost jej ještě připomenu. Podle tohoto 
názoru, byl Kristus v lidském těle jen zdánlivě a po ukřižování opustil Ježíšovo tělo. Markión tvrdil, 
že se Kristus vlastně vůbec nikdy fyzicky nenarodil,  že ani neměl lidské tělo, a dále že nevyrůstal 
z dítěte v dospělého. Markión vlastně nesměl souhlasit s tím, že se Kristus narodil s lidským tělem 
a to jednoduše proto, že by tím současně připustil i fakt, že jako takový by pak Kristus náležel 
Bohu Stvořiteli. 87  Kristus s ním však neměl vůbec nic společného, kromě toho, že od Boha 
Stvořitele vykoupil svou smrtí své věřící. Pro Markióna tedy mělo Kristovo utrpení na kříži 
povahu jakéhosi obchodu, kterým dobrý Bůh „odkoupil ty, kteří v něho věří, od Stvořitele světa 
a sobě jich dobyl“.88 Látkovost a tělesnost byla Kristu naprosto cizí. A měli-li se lidé Kristovu 
životu co nejvíce přiblížit, pak se taktéž museli zřeknout své tělesnosti. Odsud opět navazujeme 
na motiv Markiónova požadavku přísně asketického života, který s sebou nesl popření své vlastní 
tělesnosti a lidskosti.  

Ježíš není Mesiáš, kterého přislíbil Demiurg. Je to syn nám dosud neznámého Boha, který nám 
přišel nabídnout jinou cestu spasení, cestu, která by obešla materiální svět, svět plození, 
rozmnožování a zrození, sexuality a sňatků. Ježíš sám se nenarodil přirozeně lidsky. Pravý Kristus 
nemůže mít lidské tělo, jímž by se podílel na materiálním, stvořeném světě, neboť takové tělo by 
bylo naplněno výkaly. Markión dovolil sezdaným lidem přistupovat ke svátosti křtu pouze tehdy, 
když dali slib zdržení se všech sexuálních styků. Sex byl nenáviděnou věcí právě kvůli rození dětí, 
neboť materiální tělo bylo prokleté a nedůstojné. 

 

Láska 

Kristus byl pro Markióna nejvyšší autoritou. Jeho se snažil následovat a to i v jeho příkazu lásky 
k bližnímu. Znamená to, že markiónistický zákaz manželství, trvalé odloučení mužů a žen 
a požadavek striktní sexuální abstinence neznamenal opovržení lidské lásky k bližnímu. I Harnack 
píše: „Mnoho referovali Markiónovi odpůrci o jeho askezi, ale s jakou pádností a sílou zvěstoval 
pozitivní příkaz lásky, o tom nám již nic neříkají.“ 89 Aktivně prosazoval příkaz lásky k nepřátelům; 
snažil se nehanobit katolickou církev. Pasáž z Mt 22:39: „Miluj svého bližního jako sám 
sebe!“ věrně zachovával. 

                                                 
87 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 99 – 102.  
88 HARNACK, A.: Dějiny dogmatu, str. 54. 
89 HARNACK, A.: Marcion, str. 150-151.  
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Projevy asketizmu 

Neznáme žádnou další takovou komunitu, která by se tak striktně vzdala a zřekla světa, jak to 
udělali markiónisti. V jejich společenství nebylo dovoleno žádné společenství různých pohlaví. Ti, 
kteří byli sezdaní, se museli rozvést, chtěli-li být křtem přijati do společenství. Markión se 
domníval, že manželství je špinavost a obscénnost. Je to ďábelská instituce, která nese pečeť 
Antikrista a znamení Satana. Nejpřísnější pravidla byla uložena stejně tak i v otázce jídla a pití. 
Mučednictví bylo velebeno a chváleno. Členové této komunity věřili, že jsou učedníky Krista.  

Obecně lze říci o markiónistickém postoji k manželství následující: Pro Markióna bylo manželství 
PORNEIA a způsobovalo FTHÓRA (smrt a zatracení). Samo manželství vlastně bylo FTHÓRA KAI 

PORNEIA. Tento Markiónův postoj znamenal pro markiónistické stoupence striktní zákaz 
manželství či sexuálního styku v jakékoli formě. Křtil pouze takové katechumeny a dovolil jim 
podílet se na přijímání jen tehdy, dali-li slib celibátu, a pakliže již byli sezdáni, museli se zřeknout 
tělesných styků a žít plně odděleni jeden od druhého. Růst jeho kongregace tak závisel výlučně 
na získávání nových členů z větší komunity (tzn. z řad stoupenců katolické církve, případně z řad 
pohanů), ve které sami žili.  

Harnack píše, že tak samotářský a těžký způsob života jako markiónisté nemělo předepsané žádné 
jiné křesťanské společenství. Markión naprosto zakázal svým věřícím sňatek a jakýkoli pohlavní 
styk a křtil a připouštěl k večeři Páně proto pouze takové katechumeny, kteří dali slib pohlavní 
a manželské zdrženlivosti – tzn. pouze ty manžele, kteří do budoucna přislíbili úplné odloučení. 
Postavil tedy život a růst svých stoupenců výhradně na získávání nových členů. Jinými slovy se 
jeho církev rozrůstala výhradně z řad konvertitů (poněvadž zplození a narození dítěte bylo zcela 
zakázáno a protože se jeho věřící nemohli rozmnožovat). Manželství není pouze špinavá 
hanebnost (PORNEIA), ale také vede ke smrti (sňatek jako „FTHÓRA“ je nejsilnější výraz opovržení 
pro rozmnožující se lidstvo, které by bez spasení nemělo vůbec právo na existenci).90   

Dále se Harnack, domnívá, že kdesi v Antitezích musí také být rozbor a výklad o vykleštění 
(myšleno spíše jako dobrovolná psychická kastrace – tedy zřeknutí se sexuálního života) navazující 
na perikopu vyplývající v Matoušova evangelia 19:12:91 („Někteří nežijí v manželství, protože jsou 
k tomu od narození nezpůsobilí, jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé, 
a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské.“) To odkazuje 
na dobrovolné, evangeliem podepřené, zdržení se pohlavnosti, kterého se markiónisté chopili. 

Na tomtéž místě se také dozvídáme o tom, že, co se Markiónovy askeze týče, nezůstal pouze 
u odepření manželství a s ním související sexuality, ale také odvrhl ostatní hmotné statky – 
především jídlo a pití. Co se stravy týče, jak již bylo zmíněno výše, učil Markión také abstinenci. 
Zvláště pak neschvaloval požitek z masa, dovolil však ryby. Také zavedl i přes přikázání Boha 
Stvořitele půsty o sobotách.92 

Markiónova církev se prosadila a fungovala po dlouhou dobu, což je důkazem její atraktivity 
a úspěšné misijní činnosti, která k nim přilákala řadu konvertitů. Praktickým základem tohoto 
společenství byl právě asketizmus. O tom, že se v původní přísné podobě udržel po skutečně 
dlouhou dobu, přestože jiné části markiónistického učení byli v průběhu doby různě pozměňovány, 

                                                 
90 HARNACK, A.: Marcion, str. 148-150. 
91 HARNACK, A.: Marcion, str. 277*-278*.  
92 HARNACK, A.: Marcion, str. 277*-278*.  
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svědčí i to, že Apelles (Markiónův žák) také trval na zákazu manželství. Co se tedy askeze týče byl 
stejně tak přísný jako Markión.93 

To, že Markión striktně po všech svých věřících vyžadoval přísný asketizmus a zakazoval jim 
pohlavní styk a manželství, vyplývá i z Tertullianova textu:  „Jak nestoudné, když nás (Bůh) učinil 
svými syny, kterým však, když jim vzal manželství, své syny mít nedovolí. Jak nás může nazývat 
svým jménem ten, který to zakázal?“ 94 

Obdobu lze najít i v další části textu: „Jestliže zcela popíráš, že je rozvod Kristem povolen, jak to 
že ty sám rozvádíš ženaté (vdané), ani dokonce nedovolíš spojení muže a ženy, a jindy ani sezdané 
nepřipustíš ke svátosti křtu a eucharistie, ledaže by se mezi sebou spojili v přísaze proti plodu 
mateřství a tím proti Stvořiteli samému?… Styď se, nespojuješ ty, které spojil tvůj Kristus. Styď se, 
každého rozděluješ bez toho důvodu, kterým by je rozdělil i tvůj Kristus.“95  

V této pasáži se nachází hned několik podstatných svědectví. Tak předně je to opět Markiónova 
zápověď manželství. Dále se ale také ukazuje, že ke svátostem křtu a eucharistie připouštěl pouze 
takové katechumeny, kteří se zřekli manželství. Toto tvrzení podporuje i následující pasáž: „Není 
mezi nimi pokřtěno žádné tělo, kromě panny, ovdovělé, celibátníků, nebo ledaže by si dotyčný 
koupil křest za rozvod.“96 Totéž vyplývá i z dalšího Tertullianova textu: „(Markión) manželství 
neuzavírá, sezdané neuznává, nikoho nekřtí kromě celibátníka nebo eunucha, křest střeží až 
do smrti nebo rozvodu.“97 Podle toho se však zdá, že na rozvodu trval. I když z předešlé pasáže 
IV. 34 plyne něco trochu jiného a tedy, že rozvod nutně nevyžadoval: „Popíráš, že je rozvod 
Kristem povolen“98 – na základě toho se můžeme domnívat, že si byl Markión dobře vědom 
Kristova zákazu rozvodu a proti tomuto zákazu nijak nevystupoval. Totéž píše i Harnack: „Když 
však byl sňatek již jednou uzavřen, pak jej Markión respektoval, respektoval i Kristův příkaz o jeho 
nerozlučitelnosti. Ponechal platným i Stvořitelův zákaz cizoložství, stejně jako další hlavní body 
morálky – ty zůstaly důležité i pro markiónistické katechumeny“ 99; ale na druhou stranu nerozvedl-
li se konvertita, nemohl se stát plnoprávným členem markiónistického společenství (poněvadž byl 

                                                 
93 HARNACK, A.: Marcion, str. 194.  
94 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 4 and 5, str.347 (IV.17): „Nihil impudentius, si ille nos 
sibi filios faciet qui nobis  filios facere non permisit auferendo connubium. Quomodo in id nomen 
allecturus est suos quod iam erasit?“ 
95 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 4 and 5, str. str.451-453 (IV.34): „Aut si omnino negas 
permitti divortium a Christo , quomodo tu nuptias dirimis, nec coniungens marem et feminam, nec alibi 
coniunctos ad sacramentum baptismatis et eucharistiae admittens nisi inter se coniuraverint adversus 
fructum nuptiarum, ut adversus ipsum creatorem? … Erubesce non coniungens quos tuus quoque Christus 
coniunxit. Erubesce etiam disiungens sine eo merito quo disiungi voluit et tuus Christus.“ 
96 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3, str. 81 (I.29): „Non tinguitur apud illum caro 
nisi virgo, nisi vidua, nisi caelebs, nisi divortio baptisma mercata, quasi non etiam spadonibus ex nuptiis 
nata…“ 
97 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 4 and 5, str. str. 303 (IV.11)„Nuptias non coniungit , 
coniunctas non admittit, neminem tingit nisi caelibem aut spadonem, morti aut repudio baptisma servant.“ 
98  V Novém zákoně se skutečně dočteme, že rozvod Kristus neschvaluje. Naskýtá se zde rozdíl 
oproti Starému zákonu, kde Mojžíš rozvod připouštěl. Této antinomie si povšiml i Markión, a poněvadž se 
ke Starému zákonu stavěl negativně, nemohl jinak, než s Kristem trvat na zákazu rozluky. Jde o verše 
z Mt 19:6-8: „… takže již nejsou dva, ale jeden. ,A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!‘ Namítnou 
mu: ,Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový 
lístek?‘ Odpoví jim: ,Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však 
nebylo.‘ “ 
99 HARNACK, A.: Marcion, str. 148-150. 
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křest vstupním rituálem do církve). Z předešlého plyne, že Markión zakázal uzavírání manželství a 
manželům nařídil absolutní zdrženlivost. Sňatek nazýval PORNEIÁ a křtil pouze svobodné nebo 
rozvedené. Manželství špinilo ženicha a nevěstu, o nichž markiónisti říkali, že jsou nečistí a 
nepřipouštěli je k večeři Páně. O tom, že byli ke svátostem v markiónistické církvi připouštěni 
pouze takoví katechumeni, kteří dali slib pohlavní zdrženlivosti, jsem se již zmínila.  

Cílem Markiónova asketického snažení bylo spojit se proti Stvořiteli a odloučit se od něho. To, 
k čemu jeho stoupenci směřovali, tedy bylo popření samého Stvořitele, omezení jeho sféry 
působnosti. Totéž se nám ukazuje v další pasáži: „…manželství je obviňováno ze špinavosti, aby 
tím zničili Stvořitele.“100 Cílem Markiónova asketického snažení se však budu zabývat později.  

V úvodu bylo řečeno, že Markión organizačně rozděloval svou církev velice podobným způsobem, 
jak byla strukturovaná i církev katolická. Markiónova církev měla hierarchickou strukturu, 
skládající se z řady biskupů (prvním byl Markión), presbyterů, jáhnů, žen, které zde získali 
prominentní roli, a katechumenů, kteří v církvi začínali. Vždycky to byli samozřejmě dospělí, nikdy 
jejich děti – (i když ty se vlastně ani neměli v tomto společenství rodit). Základní rozdělení 
spočívalo v odlišení mezi klérem a laiky, tito se pak ještě dále dělili na katechumeny a pokřtěné. 
Co se organizace týče, byla markiónistická společenství velice podobná katolictví a leckdo by si je 
mohl lehce zmýlit. Zavedli instituci biskupů a jáhnů (v čele markiónistické církve byl právě biskup), 
a věřící dělili na klérus a laiky, k nimž patří ještě další rozlišení mezi pokřtěnými a katechumeny.101  

Z náznaku v Tertullianově spise: „Markión zbavuje své věrné všeho spolužití (nehovořím 
o katechumenech), před sňatkem přikazuje rozluku…“ 102  můžeme vyvodit, že se jakoby 
Markiónova církev stratifikovala na katechumeny a pokřtěné věřící. Katechumeni (vzhledem 
k tomu, že nebyli pokřtěni) snad mohli být ve svazku manželském a tudíž mohli mít i děti, ale 
jakmile se rozhodli nechat se pokřtít, museli se svého manželství vzdát. Harnack píše, že nevíme, 
jak velký byl počet katechumenů v poměru k věřícím v markiónistickém společenství. Lze se jen 
domnívat, že byl pořád velmi velký. Tito mohli uzavírat sňatky popřípadě žít v manželství.103  

Dosud víme, že ke křtu (případně i k Večeři Páně) Markión nepřipouštěl ty katechumeny, kteří 
zůstávali ve svazku manželském. Můžeme se pak domnívat, že rozlišil katechumeny na ty, kteří 
mohou zůstat sezdáni (protože jak bylo uvedeno, Markión nepřikazoval rozvod, byl-li jednou 
uzavřen; pak ho pokládal za platný), pak se ale nebudou moci účastnit výše zmíněných svátostí; 
a dále ty markiónistické katechumeny, kteří sňatek dobrovolně zrušili, anebo by se v rámci 
manželství zřekli pohlavního styku, anebo by sňatek nikdy neuzavřeli a žili v celibátu, a tito by pak 
mohli být připuštěni k svátostem křtu a eucharistie. Ta první skupinka markiónistů by pak 
zajišťovala rozrůstání společenství o novorozené děti, čímž by byla prakticky vyřešena otázka 
rozšiřování markiónistické církve, jelikož další způsob rozrůstání komunity – tedy konverze, je do 
jisté míry omezený a tudíž konečný. Takto by se totiž markiónisté, pakliže by zdárně přitáhli 
na svou stranu všechny lidi,  odsoudili k jakési „samovraždě“.  

To je však pouze domněnka. Je otázkou, do jaké míry by byl Markión schopen tolerovat 
manželství u svých přívrženců. Pochybuji však, že by takovým rozdělením církve cíleně zabezpečil 
                                                 
100 TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 1 to 3, str. 81 (I.29): „Coniugium accusatur spurcitiae 
nomine in destructionem creatoris.“ 
101 HARNACK, A.: Marcion, str. 146. 
102  TERTULLIANUS, Q. S. F.: Adversus Marcionem, Books 4 and 5, str. str. 551 (V. 7): „Marcion totum 
concubitum auferens fidelibus (viderint enim catechumeni eius), repudium ante nuptias iubens…“ 
103 HARNACK, A.: Marcion, str. 148-150. 
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její další rozrůstání. Takto zřejmě Markión neuvažoval. Pravděpodobně nemyslel na přežití své 
skupiny (zrození pro něj bylo právě naopak rozmnožením Stvořitelova pole působnosti, látky, 
tělesnosti), ale na konečné potlačení Stvořitele. Finální fází by tedy byl stav, kdy by se všichni 
přidržovali asketizmu, a tím by potlačovali světskou sféru Zákonodárce. Všichni by se stali 
nadlidmi, vymanili by se ze Stvořitelovy moci a stali se vyvolenými, které spasil Kristus. Toto je, 
dle mého názoru, základní myšlenka Markiónovy etiky i eschatologie.  

Peter Brown však vidí motiv jeho asketického života, který Markión striktně vyžadoval i u svých 
stoupenců, trochu jinak – zkoumá tento problém z jiného úhlu pohledu, než jak bylo popsáno 
výše a jak jej nastiňuje Harnack. Podporu svého názoru však také nachází v Tertullianově spise 
„Adversus Marcionem“. Pohled na Markiónův asketizmus obohatil Brown sociálním rozměrem. 

Protiklad krutého Stvořitele a milosrdného Boha ukázal Markión na protikladu „slepé 
spravedlnosti a neústupnosti a s nimi spojenými tresty za hříchy“ a „nekonečné lásky a dobroty“. 
Jestliže Stvořitel např. nařizoval, aby se lidé vyhýbali malomocným, Kristus to povolil. V základu 
Markiónova učení tak stojí bezbřehá láska k bližnímu. Nové na této myšlence je to, že nejde 
o lásku k rodinnému příslušníkovi (nejde o vztah matka - dítě, bratr - sestra), ale o lásku k cizímu 
člověku. „Pouze pokud si muži a ženy budou naprosto cizí, odmítnou manželství, které je dříve 
spojovalo, a odstraní pouta, která vážou děti k jejich rodičům, pak mohou křesťané vytvořit 
společenství založené na svobodné volbě, neovlivněné dřívějšími svazky a zvyklostmi a rodinnou 
soudržností.“104 

Až do poloviny 2. stol. se křesťanské komunity rozrůstaly převážně po způsobu většiny 
náboženských skupin starověku – tj. pomocí rodinných pout, sňatků, oddanosti vůči hlavě rodiny. 
Byl to způsob nejefektivnější a zajišťoval stálou věrnost průměrných křesťanů novému kultu. 
Markiónisti se snažili vytrhnout jednotlivce z jeho rodinných svazků a společenských struktur. Tím 
se snažili i na sociální úrovni vyčlenit vůči křesťanským rodinám. Být součástí markiónistické 
komunity tak čistě záviselo na svobodné volbě každého jejich člena.105 

Brown tedy taktéž nachází základní motiv asketického života v osvobození se od Boha Stvořitele 
(což je vlastně parafráze Harnackova názoru, že se touto cestou snažil Markión zmenšovat sféru 
působnosti tohoto Boha – tedy pokud možno co nejvíce omezovat hmotný svět, který je totožný 
s jeho Stvořitelem a tím omezovat i tohoto Stvořitele). Tato myšlenka je nutně spjata 
s Markiónovým dualizmem těla (hmoty) a ducha a odráží Markiónův negativní postoj k čemukoli 
hmotnému (tedy i k lidskému tělu). Brown však dodal této myšlence sociální rozměr. A to nejen 
tak, že odpor k tělu vztáhl na striktní požadavek celibátu, zákaz pohlavního styku a tedy 
i rozmnožování, ale našel zde i jiný aspekt, jak se touto cestou oddělit od většinové křesťanské 
společnosti, která byla společností falešných křesťanů. Znamenalo to tedy nezakládat své 
společenství na rodinných vazbách (které byly již z dualistického principu špatné, neboť byly 
důsledkem pohlavního rozmnožování – tedy tělesnosti a takto plně podléhaly zákonům Boha 
Stvořitele), ale naopak následovat příkladu Kristova a jeho zcela novému, pro nás dosud cizímu, 
poselství o bezbřehé lásce 106  (nutno říci, že šlo o lásku duchovní), takové lásce, která se 
nevztahovala pouze k rodinným příbuzným, ale ke všem bližním. Proto Markión, podle Browna, 
odmítl tradiční vzor společnosti založené na rodinných poutech a vytvořil církevní společenství 
v každém ohledu zcela nové, které muselo být založeno výhradně na misijní činnosti. Tímto 

                                                 
104 BROWN, P. R. L.: Tělo a společnost, str. 77-78. 
105 BROWN, P. R. L.: Tělo a společnost, str. 77-78.  
106
 Viz str. 22. 
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způsobem se Markión podruhé vyčlenil vůči oficiální církvi (tentokrát co do základu jejího 
uspořádání). 
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Cíl asketizmu 

Kam Markión svým požadavkem asketického života (tzn. odvrhnutím manželství, zákazem 
pohlavního rozmnožování a plození dětí, stejně jako zákazem konzumace masa a vína, 
omezováním se v stravě) směřoval, již bylo vzdáleně naznačeno. V zásadě lze cíl jeho snažení 
rozdělit do tří skupin: (1) jde o to omezit Boha Stvořitele a jeho atributy (svět, látku, tělesnost), (2) 
dále se tímto způsobem, tzn. prostřednictvím asketizmu (hlavně tedy roztržením rodinných svazků 
a s nimi souvisejících svazků katolických) rozhodně vyčlenil z oficiální katolické církve a založil své 
vlastní společenství, které mělo nemalé úspěchy, (3) a v neposlední řadě tímto způsobem jistě 
směřoval ke spáse duše. Podívejme se na tyto důsledky nyní podrobněji. 

 

Omezení Boha Stvořitele 

Prvním cílem a principem, na kterém založil Markión svou církev byl tento: Markiónisté měli věřit 
v jakéhosi cizího Boha (AGNOSTHOS THEOS) zatímco tomu, dosud známému, Bohu Stvořiteli měli 
vypovědět poslušnost. Jak přesně při tom měli postupovat, to právě spadá do oblasti 
markiónistických asketických zásad. Hlavním a vedoucím Markiónovým cílem při jeho asketickém 
snažení bylo nenaplňovat Stvořitelův svět, ale naopak tohoto Boha omezovat. Dále vyzýval 
Markión své souvěrce k tomu, aby používali a spotřebovávali z tohoto světa pokud možno co 
nejméně věcí, abychom se tím současně Stvořiteli vyhýbali a jeho zarmucovali. V neposlední řadě 
pak nechtěl Markión na tomto světě nic zanechat.107  

Motivem těchto asketických nařízení a předpisů bylo především  zproštění se hříšného těla. 
Druhým motivem bylo, že nemáme pomáhat Stvořiteli rozšiřovat jeho oblast, ba právě naopak 
bychom ji měli omezovat potud, pokud to je v lidských silách. Proto bychom měli zlého Boha 
hněvat, dráždit, vzdorovat mu a tím mu ukazovat, že člověk již více není v jeho službě, ale že patří 
jinému pánovi. Zřeknutí se pohlavnosti je tedy u Markióna nejen protestem proti látce a tělu, ale 
i proti Bohu tohoto světa a zákona.108 

Harnack také připomíná, že nejen zákazem manželství a pohlavnosti lze podle Markióna omezovat 
Boha Stvořitele. Stejně tak i co nejpřísnějším zdržením se pokrmů a nápojů. Zakázáno bylo maso 
i víno. Byl zaveden obzvláště přísný půst, kterým se taktéž mělo vzdorovat Zákonodárci. Dále byl 
zakázán i styk s čímkoli stvořeným, aby tím byl Stvořitel co největší možnou mírou omezen. 
Markión nařídil zbavit život vší světskosti a tělesnosti.109 

Finálním důsledkem takového života pak bude nadlidství. „Ti, kdo takto žijí, jsou nadlidé, resp. se 
jimi stanou, neboť pokládají člověka v sobě za nepřítele, zatímco pozemsky nahlíženo žijí tito lidé 
v krajní bídě.“110 

                                                 
107 HARNACK, A.: Marcion, str. 277*-278*.  
108 HARNACK, A.: Marcion, str. 149. 
109 HARNACK, A.: Marcion, str. 149-150.  
110 HARNACK, A.: Marcion, str. 150.  
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Vyčlenění se z katolické církve 

Dalším důsledkem markiónistického asketizmu mohlo být, jak píše Peter Brown, zpřetrhání 
rodinných pout a nastolení zcela nových svazků, založených na svobodné vůli a bezbřehé lásce, 
která je nám dána skrze Ježíše Krista a jeho nové, nám dosud neznámé poselství – poselství o tom, 
že se nemáme s láskou vztahovat jen k rodinným příslušníkům, ale také k naprosto cizím lidem – 
ke všem našim bližním. Je to popření dosavadního způsobu soužití a zavedení zcela nové éry 
křesťanstva. Striktnímu požadavku celibátu vtiskl nový sociální rozměr, našel v něm způsob, jak se 
touto cestou oddělit od většinové křesťanské společnosti, která pro něj byla společností falešných 
křesťanů. Takto opět podpořil sociální cestou novost svého evangelia, opět zpřetrhal vazby se 
vším starým, postavil se proti tradici.  

 

Nauka o spáse 

Zbývá nám rozvést, do jaké míry se promítl tento přísný asketizmus do Markiónovy nauky o spáse. 
Především se musíme ptát po rozsahu spasení. K této otázce náleží také otázka, zda bude spasený 
celý člověk, nebo pouze jeho duše. Podle toho, co učí Markión o látce a tělu, je odpověď zcela 
nepochybná. Pouze duše bude spasena, neboť v těle, což je stvoření Demiurgovo látkové podstaty, 
není nic v zásadě lidského, je to pouze odporná směsice. 111 Markiónovi kritici zde mohou namítat, 
že takto bude člověk spasený necele. Markión však celým svým praktickým učením o asketických 
zásadách směřoval proti tělu. Logickým důsledkem takového učení pak je, že Markión ze svého 
plánu spásy tělo vyřadil.  

Již víme, že Markiónův nejvyšší Bůh byl pouze Bohem lásky. Jinými slovy – Markión hovořil 
o svém Bohu výlučně v nefyzickém kontextu. To však bylo pro většinu křesťanstva nepřijatelné. 
Dle Blackmana spočívá důvod tohoto chápání v tom, že katolíci vnímali spasení ve dvojím aspektu 
– a to jak duchovním (spasení duše) tak fyzickém (vzkříšení těla). Víra v brzký návrat Kristův, kdy 
měl spasil své svaté, vymřela. Pouze ten, kdo stvořil tělo, ho může také opět vzkřísit. Markión ale 
popřel vzkříšení těla stejně jako Boha, který, jak věřili lidé, stvořil svět a vše, co se na něm 
nachází. 112  Co bude tedy po Kristově návratu vzkříšeno? Nebyla řadovým věřícím představa 
vzkříšení pouhé duše málo? Markiónistickým přívržencům zřejmě nikoli. Soustavným popírání své 
tělesnosti směřovali k pozvednutí svého ducha (Harnack hovoří o nadlidství) a šlo jim především 
o spásu jejich duše a nikoli o spásu opovrhovaného těla.  

Kristus však nespasí všechny. Na začátku jsem se zmínila, že Stvořitelovi spravedliví se na konci 
rozplynou spolu s ostatním světem i jeho Stvořitelem. „Spasitel podle Markióna vykoupil celé 
předkřesťanské lidstvo, které trpělo v podsvětí, s výjimkou Stvořitelových spravedlivých…“ 113 
Spasení budou tedy pouze ti, kteří se vymanili ze Zákona, tzn. že pochopili Markiónovo nové 
evangelium, Kristovu novou zvěst a řídili se jí. To mimo jiné také znamená, že se snažili (v rámci 
odtržení se od Stvořitele a jeho zákonů) maximálně potlačit svou (resp. Stvořitelovu) tělesnost 
a látkovost. Cestou jim byla právě asketická pravidla, která po svých stoupencích Markión 
požadoval. A takto se jim otevřela cesta ke spáse jejich duše.114  

                                                 
111 HARNACK, A.: Marcion, str. 136.  
112 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 96.  
113 HARNACK, A.: Marcion, str. 133.  
114 HARNACK, A.: Marcion, str. 137.  
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Důsledek asketizmu 

Čeho Markión nakonec svým postupem docílil? Vytvořil si svou vlastní a svébytnou komunitu, 
k čemuž mu byl jedním z předních prostředků právě asketizmus. Ačkoli se zpočátku zdálo, že 
Markión zákazem manželství odsoudí svou církev k zániku, opak se stal pravdou. Tento motiv 
přitáhl k jeho společenství ještě více konvertitů, díky nimž se Markiónova církev rozrostla 
do kolosálních rozměrů – takových, že se jí obávali raní křesťané více, než třeba gnosticismu.   

Blackman sice píše, že ve 3. stol. čelil markiónismus jak na východě, tak na západě významnému 
oslabení svého vlivu. Jedním důvodem této situace, může být to, že Markión spoléhal, co se růstu 
jeho komunity týče, zcela, naprosto a výhradně na získávání nových členů (tedy konvertitů), 
a nikoli na narození početných a poslušných dětí markiónistických rodičů. Striktní sexuální 
zdrženlivost byla základním pravidlem markiónistické církve. 115 

Přese všechno však byla mezi rokem 160 a 170 markiónistická církev dominantní církví, která 
předčila katolictví. Během této doby získala mnohem větší počet přívrženců než jakým se mohl 
chlubit zbytek katolické církve. To svědčí o její atraktivitě. Byla-li zde však taková doba, pak velice 
rychle uplynula, tvrdí Blackman. Ve srovnání s raným křesťanstvím, se rozšířila markiónistická 
skupina velice rychle a měla velký úspěch, ale neměli dosti hluboké kořeny. Musíme vzít v úvahu 
také fakt, že konvertité k markiónismu nebyli povětšinou získáváni z řad pohanů, ale naopak 
z křesťanské církve. Takže Markiónův úspěch spočíval velkou měrou na úkor oficiální církve. Je 
celkem pochopitelné, že se církevní vůdcové snažili tuto situaci napravit. Koncem stolení se 
katolická církev po přechodné panice sjednotila, aby zničila markiónistické učení. Tak došlo 
k úpadku. Přispěl k tomu i jejich zákaz manželství, který znamenal, že nemohli rozšířit své řady 
o děti svých členů, museli tedy neustále hledat konvertity mezi lidmi, kteří k nim nepatřili. Počet 
konvertitů z křesťanské církve se zmenšoval, což byl důsledek spisů a kázání biskupů a presbyterů, 
kteří odhalovali nedostatky markiónistického učení. Mnozí byli jistě bezpochyby přilákáni 
asketizmem markiónistů, ale nakonec právě asketizmus odstrašil více lidí, než ve skutečnosti 
přilákal. A tak, jako byla podkopaná síla katolické církve vznikajícím a rostoucím markiónismem, 
tak následovně i markiónismus byl zachvácen rozšiřujícím se manicheismem.116 

                                                 
115 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 3-4.  
116 BLACKMAN, E. C.: Marcion and his Influence, str. 13-14.  
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Závěr 

V této své práci jsem se pokusila popsat Markiónovo učení i jeho církev. Viděli jsme jednotlivé 
vlivy, které formovaly jeho nauku. Šlo o dobovou mentalitu, vliv gnosticismu (především 
gnostického učence Kredóna). Význačně jej také ovlivnilo Lukášovo evangelium a listy apoštola 
Pavla. Ukázala jsem, že jeho teoretická nauka o dvou Bozích (dobrém a zlém), jeho dualizmus těla 
a duše, doketizmus, modalizmus, eschatologie – to vše se promítá v praktickém životním řádu 
markiónistů. Tento řád lze předně charakterizovat velice přísným asketizmem. Markiónovo učení 
bylo tedy pevně provázáno.  

Jakýkoli vztah k sexualitě, rozmnožování, tělesnosti a vůbec k světskosti a látkovosti byl 
markiónistům cizí. Na základě rozboru Tertullianova textu Adversus Marcionem jsem dospěla 
k základním projevům markiónistického asketizmu – těmi byli zákaz manželských sňatků, zákaz 
plození dětí, zákaz konzumace masa a vína, půsty o sobotách, opovrhování vším světským… 
A ukázala jsem, že pro takový postoj měli vícero důvodů. Šlo jim především o omezování Boha 
Stvořitele, nechtěli se podílet na jeho světě, svým asketizmem ho chtěli rozhněvat, dát mu najevo, 
že již není jejich Pánem, že teď mají jiného Boha, Boha milosrdného, který nemá s hmotným 
světem, a tudíž i se špatným světem, nic společného. Dalším cílem markiónistického asketizmu, 
který jsem výše vyložila, bylo společenské vymezení se vůči katolické církvi, jak o tom píše Brown 
- tzn. zpřetrhání stávajících rodinných pout a ustavení nové společnosti založené na naprosto 
nových vztazích než doposud. Z toho vyplývá, že nešlo pouze o duchovní oproštění se 
od Stvořitele. Markiónistické snažení mělo i jiný cíl, založený na sociální úrovni. A tak se stal 
asketizmus nástrojem, jímž se markiónisti snažili rozbít tradiční soudobá společenská pouta, 
na nichž stála katolická církev a takto vystoupit nejen proti ní, ale i proti Bohu, kterého tato církev, 
dle Markiónova názoru, mylně pokládala za Spasitele – tedy proti Stvořiteli. Nesmíme ovšem 
opomenout ani další cíl, který tato heretická skupina sledovala, a to snahu dospět skrze asketický 
způsob života ke spáse duše.  

Důsledkem takového markiónistického učení bylo, že ve své době získali řadu přívrženců. 
V konečné fázi však jejich striktní asketizmus zabránil dalšímu rozšiřování této skupiny. Přesto se 
markiónismus po dlouhou dobu udržel a katolické církvi v jejích počátcích významně konkuroval. 
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