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ÚÚvvoodd11  

Fenomén označovaný jako „poslední pohané“ není v odborné literatuře 

opomíjen, je totiž sledován zejména v pracech sledujících proces christianisace 

římského imperia nebo zániku pohanství jako takového, či v pracech, které se mu věnují 

synchronně, jako obecně kulturnímu či civilisačnímu fenoménu. Tato práce se však 

úžeji soustředí na jeden z aspektů zániku pohanství v christianisovaném římském 

imperiu, totiž nakolik k tomuto zániku přispělo pronásledování ze strany 

christianisovaného státu, církve a nábožensky exponovaných jedinců. I k této otázce se 

sice leckteří badatelé vyjadřují, ale převážně jen v rámci bádání nad jinou otázkou a jen 

občas dokládajíce svá tvrzení alespoň několika spíše náhodnými odkazy. Přitom se lze 

setkat zejména s názorem (či některými jeho aspekty), že vítězství křesťanství vedlo 

k zániku pohanství v římském imperiu jen zcela přirozenému, rychlému a 

„bezbolestnému“, zatímco známé excesy jsou pouze jakýmisi výjimkami. 

Standardním důkazem, s nímž se obvykle operuje, je existence zbytků pohanství i 

všeho s ním nějak spojeného i v době po oficiálním zákazu tradičních kultů, a to podle 

dosti jednoduchého vzorce, že co existovalo, nemohlo být pronásledováno, protože 

bylo-li by to pronásledováno, neexistovalo by to. I moderní doba a její totalitní režimy 

však ukázaly, že ani ony ve svých značně pokročilejších podmínkách nedokázaly 

vytvořit nepropustný systém. Předpoklad možnosti takový systém vybudovat na 

sklonku antiky a v raném středověku mi proto připadá naprosto nepatřičný. 

V této práci jsou zprávy týkající se situace posledních pohanů 

v christianisovaném římském imperiu shromážděny a systematicky uspořádány do třech 

hlavních kapitol, v první je probrán její legislativní aspekt, ve druhé zprávy, v nichž 

pohané nejsou nikterak pronásledováni, či je přímo vůči nim postupováno tolerantně, a 

ve třetí naopak ty, kde jsou terčem násilí. Hlavní otázkou, kterou si kladu, je, zda lze na 

základě těchto zpráv hovořit o postavení posledních pohanů v christianisovaném 

římském imperiu v obecné rovině, tedy že byli či nebyli pronásledováni. 

 

II,,  TTrraaddiiččnníí  kkuullttyy  aa  iimmppeerriiáállnníí  lleeggiissllaattiivvaa  

Prvním římským císařem, jehož zákony vykazují jistou podporu křesťanství a 

zvýhodňování křesťanské církve oproti stoupencům ostatních náboženství a současně i 

                                                 
1 V těchto thesích bude sledována tatáž struktura výkladu jako v práci samé, tu i onde však bude, 

buď v pozn. pod čarou nebo alespoň s upozorněním v pozn., explicite formulován argument či vyvozen 
závěr, které v práci samotné takto formulovány nejsou, a zpětně se to jeví jako její nedostatek. 
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určitá omezení praktik souvisejících s tradičními kulty, byl Constantinus. Zda však proti 

pohanským kultům vystoupil v pravém slova smyslu, je předmětem sporů. V jednom 

svém zákonu sice nekřesťanům hrozil tvrdými tresty, ovšem když ti nutili křesťany 

k obětem, a množství zpráv v literárních pramenech je právě kvůli svému původu 

předmětem pochybností. Největší spor však panuje nad rozporem mezi tvrzením 

Eusebiovým a Libaniovým stran případného úplného zákazu obětí. Sám jsem se 

přiklonil k řešení Claussovu, dle nějž mohl být zákon zakazující pohanské oběti vydán 

v euforii z definitivního vítězství nad Liciniem, ale po nahlédnutí nemožnosti svého 

prosazení byl alespoň de facto odvolán. Zcela bezpochyby však Constantinus vystoupil 

proti blíže nespecifikové protikřesťanské polemice Porfyriově, další detaily jsou ovšem 

nejasné. 

Zákony zakazující obětování každopádně vydali Constantinovi nástupci Constans 

a Constantius II., tento druhý navíc s trestem smrti za jeho přestoupení a vedle dalších 

opatření směřujících proti praktikám s tradičními kulty spojeným. Příznivější byla pro 

pohany krátká vláda Magnentiova, který povolil noční oběti, a velmi příznivou 

samozřejmě Iulianova. Jeho nástupce Iovianus je postavou spornou, je sice zřejmé, že 

ke konci své vlády se choval tolerantně, nicméně dle starší, dnes ale spíše odmítané 

interpretace tomu předcházelo období, v němž přinejmenším vydal protipohanský 

zákon. Právě pro to však podle mě svědčí i dva, či spíše tři přehlížené prameny, a navíc 

je dle Otto Seecka právě Iovianovi třeba přičíst zákon zabavující chrámům pozemky 

darované či prodané jim předchozími císaři, datovaný ovšem do konce jeho vlády – dle 

tohoto badatele správně, s čímž souhlasím. Vedle dřívější představy vývoje Iovianova 

přístupu se tak nabízí ještě jedno, byť vysoce spekulativní řešení rozporuplnosti těchto 

zpráv, totiž že Iovianus považoval své postavení za natolik slabé, že se obával kohokoli 

proti sobě popudit a do určité míry zkoušel hrát na obě strany. 

Valentinianus bývá považován za mimořádně tolerantního císaře, a to jistě 

oprávněně pro období počátku své vlády, i v něm nicméně vydal zákony přinejmenším 

podporující křesťanství a omezující pohanské chrámy. Valens naopak proslul svými 

zásahy proti některým tradičním pohanským praktikám, přímo protipohanské zákony 

však od něj dochovány nemáme. Libaniovo tvrzení, že oba bratři zakázali oběti, bývá 

v poslední době opět spíše odmítáno, sám bych nicméně byl opatrnější. 

Během vlády Gratianovy protipohanský kurs gradoval. Už na jejím počátku totiž 

odmítl titul pontifex maximus a na jejím konci zrušil státní financování tradičních kultů a 

zbavil instituce s nimi spojené veškerých privilegií, nemovitého majetku i možnosti 

nabývat jej napříště dědictvím. Tolerantnější Valentinianus II. (či spíše jeho matka 
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Iustina) naopak nedostal příležitost tento přístup příliš uplatnit. Theodosiův zákon 

prohlašující v roce 380 křesťanství de facto za státní náboženství budí rozpaky, protože 

soudobí autoři na něj kupodivu vůbec nereflektují. Sled dalších opatření zcela 

nepřerušila ani známá Theodosiova roztržka s Ambrosiem, která navíc neměla 

dlouhého trvání. Episodická vláda Eugeniova sice znamenala v protipohanském kursu 

poslední krátkodobý zvrat, byť je jeho přesný průběh opět sporný, Theodosia však 

přiměla k tomu, že pohanské kulty zcela zakázal. 

Arcadius, Honorius a Theodosius II. v protipohanské politice pokračovali a 

vydávali zákony, jimiž pohany a chrámy ještě dále omezovali. Dočasné ústupky byly jen 

krátkodobé a zásluhou postav, které na císaře měly určitý vliv, Stilichona v případě 

Honoriově a císařovny Eudokie a dalších v případě Theodosiově, na nějž měli dle 

názoru Holumova, s nímž se ztotožňuji i přes částečně oprávněnou kritiku 

Cameronovu, vliv získat ve dvacátých letech 5. stol. Později navíc Theodosius II. nařídil 

likvidaci protikřesťanských polemik. Valentinianus III. (či spíše jeho matka Galla 

Placidia) se pohany zabýval jen na začátku své vlády, a to v rámci zákona, jímž současně 

vracel křesťanské církvi privilegia, která jí odebral usurpátor Iohannes, a vzápětí ve 

dvou dalších. 

Z dalších císařů se přísnějšími ukázali východní Markiános, který vydal, zřejmě 

v návaznosti na jednání chalkédonského koncilu, zákon, jímž znovu všechny náležitosti 

pohanských kultů pod trestem smrti zapovídal, kladl však důraz i na řádný a zákonný 

průběh jejich odsouzení2, León I. a Zénón, zatímco Maiorianus a Procopius Anthemius 

na západě byli alespoň vůči některým prvkům s tradičními kulty spjatým vstřícnější. Za 

obecně tolerantního bývá považován i Anastasios, jiní ho však podezírají z vydání 

dalšího velmi přísného protipohanského zákona. Podezření je to sice odůvodněné, po 

pečlivém zvážení všech okolností se však spíše zdá neoprávněné – autorem zákona totiž 

mohl být a asi nejspíše i byl Iustinianus, zatímco dobrým řešením okolností, které 

zakládají zmíněnou odůvodněnost, je naopak možnost, že Anastasios vydal zákon vůči 

pohanům jen dosti málo přísný, který se proto nedochoval. 

Iustinianus je autorem i řady dalších protipohanských zákonů, které budí dojem, 

že existenci pohanství a pohany stále ještě považoval za závažný problém, avšak 

řešitelný drastickou legislativou. Ta je v podstatě vylučovala ze společnosti, byť 

s trestem smrti počítala jen při dalších prohřešcích – obětování či vlastnění 

křesťanských otroků. A i v Iustinianově zákonu lze nalézt zmínku protikřesťanského 
                                                 

2 V práci samotné je tento fakt na str. 30 pouze konstatován, je však třeba zdůraznit, že se nabízí 
domněnka, že tím císař mohl reagovat na množství partyzánských akcí, jejichž oběťmi navíc nemuseli být 
jen pohané. 
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spisu Porfyriova, zajímavé však je, že se přitom počítá s tím, že i jeho opisování či i jen 

vlastnění už bylo zapovězeno jeho předchůdci. 

Ani Iustinianem však protipohanská legislativa nekončí, potřebu zakročit proti 

pohanům pocítil ještě i León III., který svými dvěma zákony navozoval stav velmi 

podobný Iustinianovu, tedy s trestem smrti také až při dalších prohřešcích, ovšem s tím, 

že nepokřtěným bylo určeno vyhnanství3. León VI. zase nechal zařadit do Basilik, 

sbírky, v níž měly být shromážděny a účelněji uspořádány všechny aktuálně potřebné 

normy, a to v řeckém znění, mnoho protipohanských zákonů svých předchůdců. A ještě 

Rómános Lakapénos zakázal slavit Brumalia, protože je považoval za pohanský svátek. 

Na protipohanské zákony nezapomněli ani germánští králové nástupnických 

států Západořímské říše, byť byli nepatrně shovívavější a leckdy nepočítali s trestem 

smrti ani za obětování. 

Křesťanská církev nestála stranou tohoto vývoje, ale snažila se jej urychlit, a to 

prostřednictvím jak jednotlivých svých představitelů, tak i koncilů a synod, které 

k zpřísňování protipohanské legislativy císaře, někdy zřejmě úspěšně, vyzývaly. 

Současně brzy začala potírat některé s pohanstvím spojené prvky v rámci vlastních 

možností, boj s nimi byl koncily a synodami ukládán místním církevním autoritám a 

svými konstitucemi proti nim vystupovali i někteří papežové, i když o tomto druhém 

máme informace jen velmi povšechné. 

IIII,,  PPřřííkkllaaddyy  ttoolleerraannttnnííhhoo  ppoossttoojjee  vvůůččii  ppoohhaannůůmm  

Z kodexů plyne, jak si osudy svých pohanských poddaných křesťanští císařové 

představovali. Jaké však byly ve skutečnosti, víme tu a tam především z pramenů 

literárních. U leckterých pak skutečně není známo, že by jim jejich pohanství způsobilo 

ze strany křesťanského státu či lidu jakoukoli újmu. Na ty se zaměřuje druhá kapitola 

práce, respektive především na ty skupiny obyvatelstva říše, jichž si prameny všímají, 

tedy magistráty a ty, jež jsem souhrně označil za intelektuály. 

Mezi magistráty se pohané objevují zejména na přelomu 4. a 5. stol., to však ještě 

byly Theodosiem zakázány pouze pohanské kulty. Jde snad tedy o projev tolerance, ale 

určitě nikoli nad rámec současných zákonů. K tomu mohlo docházet až po vydání 

zákonů, jimiž byli pohané ze státních služeb vyloučeni, tedy na východě po roce 415 a 
                                                 

3 Mechanické opakování a obnovování zákonů svých předchůdců, s čímž coby příčinou vzniku 
leckterých protipohanských zákonů počítají někteří badatelé, jí naopak nemusí být ani zde. V práci samotné 
je totiž na str. 36n. v souvislosti s protipohanskou legislativou zmíněn i Hérakleios, k době jehož vlády lze 
vztáhnout komentář jednoho literárního pramene týkající se možná tehdy aktuálního zákonného stavu. 
Tento komentář sice není jednoznačný, ale lze jej chápat i tak, že vláda tohoto císaře mohla být k pohanům 
tolerantnější. Zde je proto třeba dodat, že v takovém případě by Leontova legislativa naopak byla zcela 
funkčním obnovením zákonného stavu předchozího. 
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na západě po roce 425. I poté se však s pohany – myšleno takovými, kteří své pohanství 

netajili – ve státních službách setkat lze, ovšem spíše jen v jednotlivých případech a na 

určitých postech. 

Pokud jde o intelektuály, existují zprávy dokonce i tom, že někteří bez jakýchkoli 

následků podporovali náboženský život svých tradicionalistických obcí. Jiní zase získali 

určitý vliv či výsady, nerozpakovali se šířit své kritické názory, či na sebe jinak 

upozorňovali. 

Několik zpráv máme i o dalších z hlediska thématu práce zajímavých skupinách, 

jako jsou kněží a další osoby sice soukromé, ale také se živící provozováním některých 

prvků spojených s tradičními kulty. Ti první totiž někde dokonce i plnili své tradiční 

funkce, o druhých se zas tu a tam dozvídáme především v souvislosti s nějakou 

významnou postavou, která jejich služeb měla využívat, a někdy opět, aniž by to 

dotyčnému pohanovi způsobilo problémy. Poslední skupinou, jíž je věnována 

pozornost, jsou významní provinciálové a i mezi nimi nikterak nerušené pohany 

nacházíme. 

Dalším aspektem případné tolerance jsou zprávy o nerušené existenci některých 

s tradičními kulty spojených prvků. K nim patří zejména oběti, které se skutečně někde 

provozovaly hluboko do 5. i 6. stol., přičemž někdy jsme o tom informováni pouze 

takto, jindy při příležitosti pozdějšího zásahu proti nim, nicméně ani tyto zásahy nebyly 

vždy spojeny s násilím. Podobně lze poukázat na vyjadřování nonkonformních 

myšlenek, i o tom totiž existují zprávy prosté jakékoli snahy o jejich potření. 

Problematičtějšími momenty je případná povolená existence pohanských spolků 

– zprávu máme jen jednu, nejistou a nejspíše svědčící o jen krátkodobém povolení – a o 

slavení pohanských svátků, u nichž je otázkou, nakolik byly ještě skutečně pohanskými, 

nebo už jen tradičně slavenými – i v tomto druhém případě by však zprávy o tom 

mohly být považovány za doklad tolerance alespoň těchto přežitků pohanství. 

Vrátíme-li s k pohledu skrze obyvatelstvo římské říše, nelze samozřejmě 

vynechat zprávy o nerušené existenci obecně pohanů jako takových, byť ta vlastně až 

do Iustinianových zákonů zapovězena nebyla. Bývá-li při této příležitosti poukazováno 

na Řím a Itálii, Egypt, Afriku a na některá tradicionalistická města na východě a 

z hlediska demografického obecně na venkov coby místa pomalejší christianisace, je tak 

činěno správně. Za zmínku nicméně stojí i to, že ještě na počátku 5. stol. se tito pohané 

občas nerozpakovali použít, ať už z jakékoli příčiny, proti křesťanům násilí a že u 

místních, a potažmo i státních úřadů jim to prošlo. 

Další momenty jsou už spíše okrajové, lze nicméně říci, že zaznamenány máme i 
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zprávy o přežívání pohanských představ a zvyků – byť většinou díky lamentaci 

církevních autorit nad tím – a o péči o pohanské kulturní památky. 

Závěr kapitoly je věnován těm aspektům vzájemné interakce křesťanství a 

posledních pohanů, kde bychom násilí mohli očekávat, ale přesto na něj vždy 

nenarážíme. Těmi jsou například dobrovolné konverse ke křesťanství, nebo alespoň ty, 

u nichž nejsme o žádném násilí informováni. Podobně byla později konvertována i 

místa kultické praxe. Dokumentovat lze, několika příklady, i jev opačný, tedy apostasii, 

samozřejmě v případech, kdy nepřinesla žádné známé negativní důsledky. Velmi 

zajímavým fenoménem je nacházení asylu v kostelech pohany, vezmeme-li v potaz to, 

že zainteresovaný představitel křesťanství by v těchto případech snadno dosáhl 

eliminace inkriminovaného stoupence tradičních kultů, aniž by sám byl na této eliminaci 

přímo vinen. A určitým symbolem případné tolerantnosti římského christianisovaného 

státu by se mohlo zdát hluboko do křesťanských dob používané pojmenování 

konstantinopolského přístavu po jeho zakladateli Iulianovi. 

IIIIII,,  PPřřííkkllaaddyy  nneettoolleerraannttnnííhhoo  cchhoovváánníí  kk  ppoohhaannůůmm  

Téměř všechny skupiny obyvatelstva i prvky zmíněné v předchozí kapitole byly 

v římské říši i terčem násilí ze strany křesťanství. Toto násilí však současně mělo různou 

míru a podobu. Dobře je lze dokumentovat opět na dvou i v předchozí kapitole 

sledovaných vrstvách obyvatelstva, tedy na magistrátech a intelektuálech. 

Za násilí na těch prvních lze jistě považovat už to, cítili-li se nuceni tajit své 

přesvědčení. Další byli rovnou přiměni je změnit, zatímco jiným byl zastaven karierní 

postup, pokud to odmítli. Z téhož důvodu byli další propuštěni z úřadů, které zrovna 

zastávali. V období před zákazem pohanských kultů hrozilo problematickému 

pohanskému úředníkovi vyhnanství, po zákazu i lynčování. Za vlády Iustinianovy a jeho 

nástupců pohanští úředníci své přesvědčení tajili už v podstatě paušálně, při odhalení 

totiž často byli stíháni trestem smrti, někdy i dosti drasticky provedeným či včetně 

posmrtné dehonestace mrtvého těla. 

Z mnoha nejasných případů zde stojí za to poukázat na ty, kdy byl z pohanství 

obviněn a následně i postižen někdo, kdo byl ve skutečnosti křesťanem, a dané 

obvinění bylo pouhou záminkou. I tyto případy totiž svědčí o nebezpečí, které hrozilo 

pohanům skutečným. 

Intelektuálům hrozilo násilí v zásadě podobné, avšak ze strany téměř všech 

representantů křesťanského náboženství (na rozdíl od magistrátů, na něž měla páky 

především státní moc). Někteří se omezili na nevyjadřování nonkonformních myšlenek, 
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další se vzdali činnosti, kterou považovali za risikovou, ještě další rovnou tajili své 

předsvědčení. Později byli pohané vylučováni z výkonu některých povolání, zejména 

vyučování, a nuceni ke konversím. Některým se dařilo vyhnout se nebezpečí dočasnými 

odchody do exilu, jiným však nikoli a ti byli zatýkáni, vězněni, fysicky napadáni na 

veřejnosti, mučeni, popravováni, pronásledováni až k smrti či lynčováni. 

Terčem násilí, organisovaného i nikoli, a leckdy dosti brutálního, byli celkem 

očekávatelně i kněží i další postavy spjaté s výkonem některých prvků tradičních kultů. 

Také o násilí vůči provinciálům jsme informováni, a to jak, pokud jde o konkrétní 

příklady, tak o něm svědčí i jakási souhrnná vyjádření. 

Spíše jen nejasné zprávy máme o omezování pohanů ve vykonávání jejich obřadů 

v době, kdy tyto ještě byly povoleny, zatímco v době potomní na tentýž jev může 

poukazovat to, že je pohané provozovali tajně. 

Pokud jde o násilí hromadné, začíná nedobrovolnými hromadnými křty, k nimž 

vedlo násilí téměř všeho druhu, které samo však později mělo za cíl už nikoli křest 

pohanů, ale jejich likvidaci. 

Atakovány byly však i nemovité objekty, zejména chrámy, ale i volně stojící sochy 

a další místa spjatá s tradičními kulty. Z literární produkce byly v ohrožení zejména 

magické či i jen kultické knihy a protikřesťanské polemiky, ale kromě nich i pohanské 

knihovny jako celek. A odstraňovány, zakazovány a rušeny byly i pohanské symboly a 

instituce. 

Závěr kapitoly je věnován případům, v nichž se v moderním bádání s násilím 

někdy počítalo, případně by se s ním dalo počítat při srovnání s případy předchozími, 

nicméně situace takto jednoznačná není, tedy alexandrejské filosofické škole, věštírnám, 

tradičnímu trestu pohřbívání provinivších se Vestálek zaživa a postavě Stilichonově. 

IIVV,,  VVýýhhlleedd  ddoo  ddaallššíícchh  ssttaalleettíí  

Výskyt pozůstatků tradičních kultů je zmapován jen velmi stručně do 10. stol. 

Jedná se o zprávy spíše náhodné, nicméně na značnou resistenci těchto pozůstatků 

z nich usuzovat lze. 

AAppppeennddiixx  AA,,  PPrroottiikkřřeessťťaannsskkéé  ssppiissyy  

Tento appendix má především upřesnit představu možného množství terčů snah 

o pátrání po protikřesťanských spisech, z nichž se do dneška v alespoň jakž-takž 

representativních podobách dochovaly jen tři, Kelsův, Porfyriův a Iulianův. Ty však 

zřejmě byly nejvýraznějšími, ale nikoli jedinými zástupci tohoto žánru, o čemž svědčí 

právě tento appendix, v němž jsou shromážděny informace o pokusech vystopovat 
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existenci dalších, až osmi různých. Dle některých mohla být jako protikřesťanská 

vnímána i díla další, polemická nikoli primárně, některá ovšem dokonce dodnes 

dochovaná, u většiny z nich je to však problematické. 

AAppppeennddiixx  BB,,  OOkkoollnnoossttii  zzáánniikkuu  dděějjeeppiissnnééhhoo  ddííllaa  EEuunnaappiioovvaa  

Dějepisné dílo Eunapia ze Sard je jedno z těch, které bylo proti křesťanství 

namířeno bezesporu, i když přímo protikřesťanskou polemikou nebylo. Dodnes se 

dochovalo jen ve výpiscích kónstantínovských excerptorů a citacích v Súdě. Jeho 

protikřesťanský charakter toho dle některých příčinou je, jiní poukazují i na možné 

příčiny jiné, nenásilné. 

V appendixu je proto zvážena možnost, zda Eunapiovo dílo nemohlo končit na 

týchž hranicích, na nichž hořely i protikřesťanské spisy, a tato možnost se jeví spíše 

pravděpodobnou, a to jednak z povahy věci a jednak to naznačuje několik okolností. 

Protiporfyriovský zákon Theodosia II. byl vydán přibližně současně s církevními 

dějinami Filostorgiovými, Sókratovými a Sózomenovými, které mohly vzniknout mimo 

jiné v reakci na Eunapiův výklad dějin. V Eunapiově vlasti, Sardech, lze jedno ničení 

knih opodstatněně předpokládat a v přilehlých oblastech Malé Asie je jedno přímo 

dosvědčeno. Eunapios vydal své dílo ve dvou edicích, z nichž ta druhá byla mnohem 

méně protikřesťanská, než ta první. 

Dále jsou sledovány osudy Eunapiova díla po jeho smrti, respektive místa 

výskytu jeho rukopisů, čerpali-li z jeho díla další autoři. Dostupné bylo každopádně 

v Konstantinopoli během 5. stol., na jeho konci však už dost možná obtížně. Na 

počátku 6. stol. dostupné stále ještě bylo, a to zřejmě buď znovu v Konstantinopoli 

nebo v Antiocheii, ale opět už možná ne pro každého, kdo by je mohl potřebovat, což 

může platit i pro Konstantinopolis poloviny 6. stol. 

Další stopou přítomnosti rukopisu Eunapiova díla v Konstantinopoli v polovině 

9. stol. by se mohlo zdát jeho zařazení do Fótiovy Bibliothéky, podle mě to však je 

naopak známkou spíše opaku, tedy že Eunapiovo dílo už v Konstantinopoli dostupné 

nebylo, či o něm alespoň Fótios nevěděl – sdílím totiž někdejší názor Hemmerdingerův 

obhájený nedávno brilantně Jokischem, že Fótios Bibliothéku pořídil v Bagdádu. A ani 

kónstantínovští excerptoři v polovině 10. stol. neměli podle mě k disposici kompletní 

rukopis Eunapia, ale rukopis s výpisky mimo jiné z Eunapia, který si pořídil Arethás 

neznámo kde, byť se samozřejmě Bagdád nabízí též, ale nelze ho už ničím positivně 

podpořit. To, že Súda čerpá právě z excerpt a nikoli přímo z citovaných autorů, je 

známo již delší dobu, nicméně tím pádem ani citace z Eunapia v ní nesvědčí o 

přítomnosti Eunapiova rukopisu v Konstantinopoli koncem 10. stol. A i další dvě 
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možnosti usuzovat na ni později jsou jen dosti málo přesvědčivé. 

Poslední nezpochybnitelné stopy Eunapiova díla tedy mizí z Konstantinopole a 

případně i z Antiocheie během 5. a 6. stol. Cílenou likvidaci to samozřejmě s určitostí 

neprokazuje, současně však na ni nelze poukazovat jako na něco neprokázaného a 

neprokazatelného. 

ZZáávvěěrr  

V Závěru je obsah práce shrnut, konstatováno, že především vztažení zpráv o 

násilí vůči pohanům shromážděných ve třetí kapitole k ideálnímu stavu, jak jej navozuje 

protipohanská legislativa, činí jejich pojetí jako výjimek a excesů velmi problematické, 

ba neudržitelné4, a vzápětí položena otázka, zda lze probírané období oprávněně 

označit za „období pronásledování posledních pohanů“. Ještě před pokusem o její 

zodpovězení však je upřesněn můj pohled na problémy, které byly v textu zmiňovány 

po různu a můj pohled přitom pouze naznačován. Pokud jde o vývoj protipohanské 

legislativy, nesdílím pojetí vlády Gratianovy a především Theodosiovy coby výrazných 

zlomů, jejich rozhodující akce byly totiž podle mě jen logickým vyústěním jakési 

„úpravy terénu“ už Constantiem II., Iovianem a Valentinianem I., kteří si rozhodující 

vystoupení proti pohanům především ještě nemohli dovolit. 

Rozhodně odmítám tvrzení některých moderních badatelů, že protipohanská 

legislativa nebyla vymáhána, o čemž má svědčit její opakované obnovování. Odvolání se 

na „zákony“ se v souvislosti s násilím proti pohanům objevuje, a to nikoli vyjímečně, 

v literárních i jiných pramenech. Rychlé a kompletní eliminaci pohanství tak bránily jiné 

okolnosti, totiž faktická nemožnost dosáhnout v podmínkách pozdně antického státu 

stoprocentní vymahatelnosti zákonů, dále velmi důležitý faktor odčerpání značného 

množství kapacit státu i církve na boj s heresemi, v nichž bylo spatřováno větší 

nebezpečí než v pohanství, a v neposlední řadě i resistence pohanství. 

Údajná tolerantnost christianisovaného státu je občas dokumentována tím, že na 

chodu a správě tohoto státu se podíleli i pohanští úředníci. Toto hledisko se však stává 

relevantním nikoli po zákazu tradičních kultů v roce 392, ale až po vyloučení pohanů ze 

státních služeb v letech 415 na východě a 425 na západě, a to se spíše už jedná jen o 

jednotlivé ad hoc motivované příklady, jejichž motivace ale z velké části zůstane utajena, 

byť by se mohlo zdát, že pohanům byly přístupné pouze nižší úřady (až po správu 

provincií) a armádní posty (kde by se přihlíželo k „odbornému hledisku“), z kteréhož 

                                                 
4 Zde navíc dodávám, že na zprávách o násilí naopak považuji za signifikantní už i to, že za excesy a 

výjimky jsou považovány až moderními autory, ale nikoli prameny, v tomto případě samozřejmě myšleno 
pouze křesťanskými. 
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přístupu se vymyká jen Řím a Itálie a několik málo zřejmě „osobních“ výjimek. 

Také množství zpráv o resistenci pohanství, shromážděných zejména 

v kapitolách II a IV, by možná mohlo působit dojmem, že ve skutečnosti dokazují 

tolerantnost křesťanského státu i náboženství. Při pohledu na tyto zprávy jako na celek 

však působí většina z nich dojmem nemožnosti nebo neschopnosti autorit požadovaný 

stav věcí prosadit. O skutečné toleranci lze hovořit pouze vyjímečně, leckdy lze naopak 

vystopovat jiné motivy okamžité tolerance, a to osobní vztah k pohanské tradici, nízkou 

míru náboženské exponovanosti nebo nepochopení křesťanské výlučnosti, někdy byl 

tolerantní přístup chápán jako nutnost5 a někdy motivován přímo strachem, někdy šlo o 

zištnost6 a někdy byl výsledkem přímo finanční stimulace ze strany pohanů a někdy 

snad i vedlejším efektem úcty k prvku křesťanskému. Bývalou pohanskou elitu, stala-li 

se později elitou křesťanskou, mohlo navíc limitovat přesvědčení nepatřičnosti nulové 

tolerance někdejších tradic, které předtím proti křesťanství sama neúspěšně bránila – a 

neúspěšně podle mě i právě proto, že možnost snahy o nulovou toleranci vůči nim pro 

ni byla něčím naprosto nepředstavitelným. Tím pádem nás ale nic neopravňuje k tomu, 

považovat tolerantní přístup za universální argument, aplikovatelný na jakoukoli situaci, 

nejsme-li o něm výslovně informováni. 

Celý výklad lze uzavřít srovnáním některých aspektů vztahu christianisovaného 

římského imperia k posledním pohanům s tím, jak římský stát předtím zacházel 

s křesťany (v práci samotné jsem se ovšem vůči takovému srovnávání obecně vyhranil, 

v tomto konkrétním ohledu se mi však nakonec jeví jako přijatelné, ba velmi 

prospěšné). O určitém období vztahu římského státu ke křesťanům se totiž běžně 

hovoří jako o „období pronásledování“, ačkoli pronásledování nebylo jedinou interakcí, 

ke které mezi křesťany a římským státem docházelo a ačkoli i toto pronásledování 

nebylo kontinuální a neprobíhalo na celém území římské říše se stejnou intensitou. I 

násilí vůči pohanům, přestože do značné míry bylo naplňováním protipohanské 

legislativy, bylo leckdy výsledkem třeba i náhodného setkání s takovým představitelem 

státu či církve, který takový přístup přijal za svůj. Lze tak nicméně říci, že pro přístup 

christianisovaného imperia a těch, kdo se právě s ním identifikovali, k pohanům platí 

totéž, co pro přístup předchozího římského státu ke křesťanství. Pochybují-li o tom 

někteří badatelé, pak většinou na základě mylného přesvědčení, že o násilí vůči 

                                                 
5 K odkazům dokumentujícím tento jev na str. 241 v pozn. 74 je třeba dodat odkaz na str. 76 

pozn. 150, kde je probrán případ chrámu ve Fílách, k němuž zřejmě úřady přistupovaly shovívavě 
s ohledem na sousední stále pohanské Blemmye a Nobaty. 

6 K odkazům dokumentujícím tento jev na str. 241 v pozn. 76 je opět třeba připojit odkaz na 
str. 176 pozn. 319 fin., kde je zmíněno, že během aféry s vlastníky magických knih koncem 5. stol. v Bérytu 
se někteří křesťané snažili mírnit násilí v naději na brzkou konversi postižených. 
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pohanům nejsme informováni. V kapitole III této práce však je informací shromážděno 

dostatek. Je samozřejmě pravda, že o pronásledování křesťanů jsme informováni lépe, 

důvodem však podle mě není to, že pronásledování pohanů by se mu svým charakterem 

či intensitou nevyrovnalo, ale prostý fakt, že dějiny píšou vítězové. O křesťanské 

mučedníky měla doba potomní zájem, a tak nám o nich zanechala množství informací. 

Násilí vůči pohanům zajímalo, řekl bych, skoro jen náhodný vzorek pramenů, jejichž 

informace jsou nám navíc leckdy zachovány jen troskovitě. Na otázku položenou na 

začátku tohotu Závěru si tak právě proto můžeme odpovědět kladně: sledované období 

lze za „období pronásledování pohanů v christianisovaném římském imperiu“ označit 

plným právem. A naopak nelze operovat s tolerantností římského christianisovaného 

státu coby universálním argumentem při řešení otázek týkajících se postavení a osudů 

konkrétních posledních pohanů, nebo, přesněji řečeno, s argumentem, který by bylo lze 

universálně vztáhnout k situaci každého z nich7. 

VVýýbběěrr  zz  lliitteerraattuurryy  

BARB, A. A., The Survival of magic Arts, in Arnaldo Momigliano (ed.), The Conflict between 

Paganism and Christianity in the Fourth Century, Oxford 1963, str. 100-125. 

BARNES, T. D., Constantine’s Prohibition of Pagan Sacrifice, in American Journal of Philology, 

105 (1984), str. 69-72. 

BARNES, T. D., Porphyry Against the Christians: Date and Attribution of Fragments, in Journal of 

Theological Studies, N.S. 24 (1973), str. 424-442. 

BARNES, T. D., Statistics and the Conversion of the Roman Aristocracy, in Journal of Roman 

Studies, 85 (1995), str. 135-147. 

BLOCH, H., A New Document of the Last Pagan Revival in the West, 393-394 A.D., in Harvard 

Theological Review, 38 (1945), str. 199-244. 

BLUMENTHAL, H. J., 529 and Its Sequel: What Happened to the Academy?, in Byzantion, 48 

(1978), str. 369-385. 

BROCK, S., A Syriac Collection of Prophecies of the Pagan Philosophers, in Orientalia Lovaniensia 

periodica, 14 (1983), str. 203-246. 

BROWN, P. R. L., Aspects of the Christianization of the Roman Aristocracy, in Journal of Roman 

Studies, 51 (1961), str. 1-11. 

CAMERON, A. D. E., Paganism and Literature in Late Fourth Century Rome, in Christianisme et 

formes littéraires de l’antiquité tardive en occident [=Entretiens sur l’antiquité classique, 23], 

                                                 
7 Myšlenka vyjádřená v tomto posledním souvětí v práci samotné takto explicite formulována taktéž 

není. 



These 

� 12 � 

Vandœvres/Geneve 1976, str. 1-40. 

CAMERON, A. D. E., The Date and Identity of Macrobius, in Journal of Roman Studies, 56 

(1966), str. 25-38. 

CAMERON, A. D. E., The Empress and the Poet: Paganism and Politics at the Court of Theodosius 

II, in Yale Classical Studies, 27 (1982), str. 217-289. 

CAMERON, A. D. E., The Last Days of the Academy at Athens, in Proceedings of the Cambridge 

Philological Society, 195 (1969), str. 7-29. 

CAMERON, A. D. E., The Last Pagans of Rome, in The Transformations of Urbs Roma in Late 

Antiquity [=Journal of Roman Archaeology, Suppl. 33], Porstmouth 1999, str. 109-

121. 

CAMERON, A. D. E., Wandering Poets: A Literary Movement in Byzanztine Egypt, in Historia, 

14 (1965), str. 470-509. 

CAMERON, A. D. E. – LONG, J., Barbarians and Politics at the Court of Arcadius, 

Berkeley/Los Angeles/Oxford 1993. 

VON CAMPENHAUSEN, H., Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitik, Berlin/Leipzig 1929. 

CHASTAGNOL, A., La restauration du temple d’Isis au Portus Romae sous le règne de Gratien, in 

Hommages à Marcel Renard II, édités par Jacqueline Bibauw, Bruxelles 1969 

[=Collection Latomus, volume 102], str. 135-144. 

CHASTAGNOL, A., Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire, Paris 1962. 

CHUVIN, P., A Chronicle of the Last Pagans, translated by B. A. Archer, Cambridge, 

Massachusetts/London 1990. 

CORCORAN, S., Anastasius, Justinian, and the Pagans: A Tale of Two Law Codes and a Papyrus, 

in Journal of Late Antiquity, 2 (2009), str. 183-208. 

COŞKUN, A., Virius Nicomachus Flavianus, der Praefectus und Consul des Carmen contra paganos, 

in Vigiliae chrisitanae, 57 (2004), str. 152-178. 

CROKE, B., The Editing of Symmachus’ Letters to Eugenius and Arbogast, in Latomus, 35 

(1976), str. 533-549. 

CUMONT, F., Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra publiés avec une 

introduction critique, Bruxelles 1896-99. 

ČEŠKA, J., Římský stát a katolická církev ve IV. století, Brno 1983. 

DIGESER, E. D., Lactantius, Porphyry, and the Debate over Religious Toleration, in Journal of 

Roman Studies, 88 (1998), str. 129-146. 

DIGESER, E. D., Porphyry, Julian, or Hierokles? The Anonymous Hellene in Makarios Magnēs’ 

Apocriticus, in Journal of Theological Studies, N.S. 53 (2002), str. 466-502. 

ECKMANN, A., Pagan Religion in Roman Africa at the Turn of the 4th Century as Reflected in the 



These 

� 13 � 

Letters of St. Augustine, in Paganism in the Later Roman Empire and in Byzanzium 

[=Byzantina et Slavica Cracoviensia, I], ed. Maciej Salamon, Cracow 1991, str. 61-78. 

FOWDEN, G., Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A.D. 320-435, in Journal of 

Theological Studies, 29 (1978), str. 53-78. 

FRANTZ, A., From Paganism to Christianity in the Temples of Athens, in Dumbarton Oaks 

Papers, 19 (1965), str. 187-205. 

FRANTZ, A., Pagan Philosophers in Christian Athens, in Proceedings of the American Philosophical 

Society, 119 (1975), str. 29-38. 

GAUDEMET, J., La législation anti-païenne de Constantin à Justinien, in Cristianesimo nella storia, 

11 (1990), str. 449-468. 

GEFFCKEN, J., Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums, Heidelberg 1920. 

VON HAEHLING, R., Damascius und die heidnische Opposition im 5. Jahrhundert nach Christus, 

in Jahrbuch für Antike und Christentum, 23 (1980), str. 82-95. 

VON HAEHLING, R., Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit 

Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324-450 bzw. 

455 n. Chr.) [=Antiquitas, Reihe 3, Band 23], Bonn 1978. 

VON HAEHLING, R., Heiden im griechischen Osten des 5. Jahrhunderts nach Christus, in Römische 

Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 77 (1982), str. 52-85. 

HALDON, J. F., Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, revised 

edition, Cambridge 1997. 

AF HÄLLSTRÖM, G., The Closing of the Neoplatonic School in A.D. 529: An Additional Aspect, 

in Post Herulian Athens. Aspects of Life and Culture in Athens A.D. 267-529, edited by 

Paavo Castrén, Helsinki 1994 [=Papers and Monographs of the Finnish Institute at 

Athens, vol. I], str. 141-160. 

HANSON, R. P. C., The Transformation of Pagan Temples into Churches in the Early Christian 

Centuries, in Journal of Semitic Studies, 23 (1978), str. 257-267. 

HARL, K. W., Sacrifice and Pagan Belief in Fifth- and Sixth-Century Byzantium, in Past & 

Present, 128 (1990), str. 7-27. 

HEDRICK, CH. W., History and Silence. Purge and Rehabilitation of Memory in Late Antiquity, 

Austin 2000. 

HOLUM, K. G., Pulcheria’s Crusade and the Ideology of Imperial Victory, in Greek, Roman, and 

Byzantine Studies, 18 (1977), str. 153-172. 

JOKISCH, B., Islamic Imperial Law. Harun Al-Rashid’s Codification Project, Berlin 2007. 

KAEGI, W. E., Byzantium and the Decline of Rome, Princeton 1968. 

KAEGI, W. E., The Fifth-Century Twilight of Byzantine Paganism, in Classica et mediaevalia, 27 



These 

� 14 � 

(1966), str. 243-275. 

LEMERLE, P., Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à 

Byzance des origines au Xe siècle, Paris 1971. 

LIEBESCHUETZ, J. H. W. G., The Decline and Fall of the Roman City, Oxford 22003. 

LOMMATZSCH, E., Litterarische Bewegungen in Rom im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr., in 

Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, 15 (1904), str. 177-192. 

MARROU, H. I., La „conversion“ de Synésius, in Revue des études grecques, 65 (1952), str. 474-

484. 

MATTHEWS, J. F., Symmachus and the Oriental Cults, in Journal of Roman Studies, 63 (1973), 

str. 175-195. 

MATTHEWS, J. F., Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425, Oxford 1975. 

NOETHLICHS, K. L., Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des vierten 

Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden. Diss. Universität zu Köln, Köln 1971. 

NOETHLICHS, K. L., Heidenverfolgung, in RAC XIII (1986), sl. 1149-1190. 

O’DONNELL, J. J., The Demise of Paganism, in Traditio, 35 (1979), str. 45-88. 

PIGANIOL, A., L’empire chrétien (325-395) [=Histoire romaine, tome IV, deuxième partie], 

Paris 1947. 

RÉMONDON, R., L’Égypte et la suprême résistance au christianisme (Ve – VIIe siècles), in Bulletin 

d’Institut français d’archéologie orientale, 51 (1952), str. 63-78. 

ROCHOW, I., Der Vorwurf des Heidentums als Mittel der innenpolitischen Polemik in Byzanz, in 

Paganism in the Later Roman Empire and in Byzanzium (=Byzantina et Slavica 

Cracoviensia, I), ed. Maciej Salamon, Cracow 1991, str. 133-156. 

ROCHOW, I., Die Heidenprozesse unter den Kaisern Tiberios II. Konstantinos und Maurikios, in 

Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Herausbildung des Feudalismus, ed. 

Helga Köpstein, Friedhelm Winkelmann, Berlin 1976, str. 120-130. 

ROCHOW, I., Die Passio des Hl. Dasius (BHG 491) – Ein Zeugnis für die antiheidnische Polemik 

gegen Ende der frühbyzantinischen Zeit, in Studia Byzantina, Folge II, Berlin 1973, 

str. 235-247. 

ROCHOW, I., Zu einigen oppositionellen religiösen Strömungen, in FRIEDHELM WINKELMANN, 

HELGA KÖPSTEIN, HANS DITTEN, ILSE ROCHOW, Byzanz im 7. Jahrhundert. 

Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus, Berlin 1978, str. 225-288. 

ROCHOW, I., Zu „heidnischen“ Bräuchen bei der Bevölkerung des Byzantinischen Reiches im 

7. Jahrhundert, vor allem auf Grund der Bestimmungen des Trullanum, in Klio, 60 (1978), 

str. 483-497. 

SAREFIELD, D., “Burning Knowledge”: Studies of Bookburning in Ancient Rome. Diss. The Ohio 



These 

� 15 � 

State Univ., 2004. 

SEECK, O., Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer 

Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, Stuttgart 1919. 

SPEYER, W., Büchervernichtung und Zensur des Geistes bei Heiden, Juden und Christen, Stuttgart 

1981. 

STEIN, E., Geschichte des spätrömischen Reiches, I. Band, Vom römischen zum byzantinischen 

Staate (284-476 n. Chr.), Wien 1928. 

STEIN, E., Histoire de Bas-Empire, tome II, De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de 

Justinien (476-565 n.Chr.), publié par Jean-Remy Palanque, Paris/Bruxelles/ 

Amsterdam 1949 

SUNDWALL, J., Weströmische Studien, Berlin 1915. 

TARDIEU, M., Les paysages reliques. Routes et haltes syriennes d’Isidore à Simplicius, 

Louvain/Paris 1990. 

TREADGOLD, W. T., The Early Byzantine Historians, Basingstoke/New York 22010. 

TREADGOLD, W. T., The Nature of the Bibliotheca of Photius, Washington 1980. 

TROMBLEY, F. R., Hellenic Religion and Christianization c. 370-529, Leiden/New York/ 

Köln 1993-95. 

TROMBLEY, F. R., Paganism in the Greek World at the End of Antiquity: The Case of Rural 

Anatolia and Greece, in Harvard Theological Review, 78 (1985), str. 327-352. 

WATTS, E., Justinian, Malalas, and the End of Athenian Philosophical Teaching in A.D. 529, in 

Journal of Roman Studies, 94 (2004), str. 168-182. 

WATTS, E., Where to Live the Philosophical Life in the Sixth Century? Damascius, Simplicius, and 

the Return from Persia, in Greek, Roman, and Byzantine Studies, 45 (2005), str. 285-315. 

WHITBY, M., John of Ephesus and the Pagans: Pagan Survivals in the Sixth Century, in Paganism 

in the Later Roman Empire and in Byzanzium [=Byzantina et Slavica Cracoviensia, I], ed. 

Maciej Salamon, Cracow 1991, sl. 111-132. 

  


