
Posudek na dizertační práci Mgr. Ivana Prchlíka Poslední pohané a jejich postavení 

v christianizovaném římském imperiu  (Praha 2012) 

 

   

Cíl 

Obsáhlá studie si vytkla za cíl  doložit podle oficiálních i literárních pramenů postavení a 

podmínky života tzv. pohanů v římském státě a jejich případné pronásledování státem od doby 

Konstantinovy, v přechodném období mezi antikou a středověkem a v byzantské říši  stručně 

dokmonce až  do 10. století. Chce odpovědět na otázku, zda k postupnému zániku fenoménu 

pohanství přispěla i jeho oficiální persekuce římskou státní mocí. 

 

Metodologie 

Autor vychází z velmi jemně propracované metodologické koncepce a srovnává nejen 

dobovou císařskou legislativu se zjistitelnou praxí, ale snaží se svoje stanoviska důsledně doložit 

také z řady druhů jiných písemných pramenů, a to na příkladech různých sociálních a profesních 

skupin římského a byzantského obyvatelstva, na území hlavních měst západní o východní části 

říše, a pokud to prameny dovolují, také v provinciích. Rozlišuje též jednotlivé druhy 

pronásledování (např. vylučování pohanů z císařských úřadů, pálení knih  s polyteistickou nebo 

protikřesťanskou tematikou, věznění pohanů a jejich vypovídání do vyhnanství, lynčování a 

tresty smrti). Neoddělil však od sebe persekuci jednoznačně státní a lidové protipohanské zásahy. 

Pro metodologii práce by také snad nebylo zbytečné pokusit se zjistit, zda ranější zákazy obětí (u 

Constantinových synů, Valentiniana a Valenta apod.) skutečně nemají na mysli pouze starý a již 

polyteistickým římským státem stíhaný delikt provádění nočních obětí spojených a věštectvím 

(některé opakující se zákony v kodexech svůj předmět již nedefinují příliš precizně, pouze 

odkazují na legislativu starší) a zda tedy nejde o spojení těchto zákazů  s obavou o spiknutí proti 

vládnoucím císařům a jiným osobnostem politiky. Naprosto by tomu odpovídalo mučení 

obviněných honestiores i typy trestů. Této problematiky se ostatně autor okrajově dotýká na str. 

3n, vrací se k ní v pozn. 111 na str. 21 apod. 

Zcela metodologicky správné je jeho porovnání státní legislativy s kánony církevních 

koncilů a opatřeními papežů. Boj s pohanstvím sleduje i na území tzv. barbarských germánských 

států období přechodu mezi antikou a plným středověkem Evropy. Zde nevyužil zachovaných 



poenitenciářů a zpovědních zrcadel, které jsou velmi bohatým pramenem pro rezidua pohanství 

v západní Evropě. 

Stranou zůstaly i některé otázky, týkající se starověkého myšlení. K těm se vrátím 

v dotazech, které bych chtěla doktorandovi položit při  jeho obhajobě. Této problematiky se 

ovšem autor dotýká např. na str. 10 v Úvodu práce.  

Mgr. Prchlík zpracoval obrovské množství pramenů, mezi nimiž najdeme mnoho řecky 

psaných a méně známých textů, a velké množství převážně zahraniční literatury. Zcela souhlasím 

s jeho názorem, který se staví proti přílišné nedůvěře ve věrohodnost narativních antických nebo 

raně středověkých pramenů a s jeho odůvodněním. 

S mnohými závěry renomovaných moderních badatelů doktorand úspěšně polemizuje. 

Nevím, zda úmyslně vynechal některé práce české. Pokud odhlédneme od těch starších, uvedla 

bych alespoň studie K. Petrovičové, která se dopodrobna zabývala díly Macrobia a Martiana 

Capelly nebo i svou knihu „Frankové a Evropa“ a články, v nichž se věnuji přežívání polyteismu 

u Germánů. Přinejmenším by šlo o jisté doplnění a usnadnění jeho práce. K Ammianovým 

Dějinám vychází nyní celá řada studií pod redakcí Gwynnovou. 

 

Technická stránka    

Citacím z antických nebo raně středověkých pramenů nelze naprosto nic vytknout; práce 

je provázena i velkým počtem věcným poznámek, které text značně rozšiřují a dokládají mnohé 

autorovy názory. Otázkou je, zda některá z těchto vysvětlení neměla být pojata do textu.(aspoň 

tam, kde jde o argumentaci stěžejní). Množství latinských i řeckých citací je, pokud se mi je 

podařilo zkontrolovat, bez chyby. Problematická je jen latinská citace z Iustinianových novellae 

(které byly kodifikovány řecky). Transkripce z řečtiny jsou jednotné a autorův transkripční úzus 

je následováníhodný (uvádí délky u všech dlouhých samohlásek, nejen v případě éty a ómegy). 

Sporné je psaní „praefectus urbis Constantinopoleos“ oproti praefectus urbis 

Constantinopolitanae, jestliže titul je uváděn latinsky.  

Čeština práce je většinou také bez chyb, čtivá. V knižním vydání, určeném pro širší 

čtenářskou obec, by měly své místo některté hyperboly a ironie, které však z ryze odborného 

textu přece jen jaksi vyčnívají (např. na str. 19: „byla na kordy“ ). V knižním vydání by také bylo 

třeba odstranit přílišné archaismy.  

 



 Přínos dizertace a připomínky 

 

 Ačkoli jak práce Noethlichsova, tak také Jonesovy a Martindalovy Prósopografie byly 

jistě cennými pomůckami při tvorbě díla, I. Prchlík provedl i pečlivou samostatnou heuristiku  a 

použité prameny analyzoval a interpretoval velmi podrobně. Uživatelům své práce by někdy 

vyšel více vstříc, kdyby citoval také stěžejní pasáže z CTh a CJ. Jde hlavně o již vzpomenutou 

otázku, zda se nejpřísnější starší zákonné persekuce týkají pouze škodlivé magie a okruhu, který 

zahrnovalo crimen laesae maiestatis. To je zároveň problém a) souvislosti náboženství a politiky 

v pozdní antice a raném středověku, b) otázky rozčlenění procesů s pohany na procesy z většiny 

politické a spíše náboženské. I. Prchlík   celou tuto problematiku svou studií u nás znova otevřel  

a přinesl k ní mnohé závažné podněty (viz např. str. 16 a 17, ale samozřejmě i na řadě jiných 

míst).  

Na otázku co nejvěrohodnější interpretace starověkého způsobu myšlení, která je zatím 

stále předmětem ostrých polemik, narážíme při četbě jeho díla často. Jak máme např. vysvětlit 

strach z nočních obětí a věštění budoucnosti, jakým způsobem jsou zde chápáni staří římští bozi 

či démoni a jejich moc? Jak silná byla víra ve věštby ze zvířecích obětí apod. mezi špičkami, a to 

i křesťanskou elitou společnosti, jestliže jejich výsledky mohly být podnětem k spiknutí? 

 Konkrétní náplň zákona proti uctívání polyteistických božstev je z dochovaných zdrojů 

dostatečně specifikována až u Theodosia I. (CTh II 8, 20 z r. 392), i tento císař je však zvláště 

přísný vůči nočním obětem a má přitom, jak autor zaznamenal,  na mysli nejen blaho panovníka, 

ale i ostatních obyvatel říše.  

 Motivaci ústupků států vůči polyteistům I. Prchlík rozebírá z několika úhlů (vliv 

konkrétních významných osobností, snaha o ochranu památek minulosti). Méně se zabýval 

vlivem senátů jako celků (viz k tomu např. u T. Sticklera) nebo vlivem zahraničně politické 

atmosféry. V rámci Iustinianovy protipohanské politiky by proto byly velmi zajímavé rozbory 

některých novellae, které netrpí zestručněním jiných císařských konstitucí v kodexech a obsahují 

i důvody vydání zákona, často s poukazem na vnitropolitckou nebo zahraničně politickou situaci.  

 V rámci metodiky zkoumání protipohanských opatření u Vizigótů jsou nejbohatším 

pramenem protokoly z toledských koncilů, které se staly zemskými sněmy a odrážejí legislativu 

státní i církevní. Při uvedení zákoníku Edictum Theoderici není z textu jasné, kterému 



Theoderichovi jej Mgr. Prchlík připisuje a zda tedy nemáme před sebou legislativu povytce 

římskou..  

 Po probrání imperiální legislativy uvádí autor příklady tolerantního postoje státu vůči 

pohanům. Obšírná kapitola je logicky a přehledně metodologicky členěna. V podkapitole 

Magistráti by stálo zato doplnit u úředníků barbarského původu, zda byli nebo nebyli římskými 

občany (ve druhém případě se na ně protipohanské zákony nevztahovaly).  Pokud se týká 

intelektuálů, zejména básníků (např. Namatianus) je opět otázkou metologickou, jak mnoho 

znamenají v jejich díle mytologické obrazy (srovnáme-li básně Sidonia Apollinaria nebo 

Dracontia, kteří byli katolickými křesťany). Tato poznámka ovšem nesměřuje proti autorovi  

dizertace, který z tak jednoduchého hlediska spisovatele nečlení. U Namatiana zdůrazňuje 

zmínky o židech a mniších a i jeho pasáž o židech pečlivě analyzuje.  

O otázce pohanství comita Litoria není podle mého soudu rozhodnuto, i když Salvianus je 

gallský autor a současník. Využití hunských foederátů bylo specifické v tom, že bojovali pod 

vedením římských, nikoli svých vlastních velitelů jako Vizigóti nebo Ostrogóti. Absence 

vlastního vrchního velitele mohla vést k tomu, že zodpovědnost za činy vojska byla připsána 

římskému velení, v případě r. 439 Litoriovi. Pokud barbaři válčili pod barbarským velením, 

mohla být odpovědnost za jejich praktiky svržena čistě na ně (případ Stilichonova postupu při 

velikonočním boji Uldina a Sara s Alarichem). Církevním autorům tyto praktiky nepochybně 

vadily, ale v době vrcholícího stěhování národů museli Římané trpět jak arinství, tak polyteismus 

svých foederátů. 

  Na sílu pohanství v pozdní antice ukazuje kromě opakující se císařské legislativy a 

zmínek v pracích církevních historiků, v legendách apod., již také sám spor, který propukl po r. 

410  ohledně příčin slábnutí říše. Augustinus, Orosis, Salvianus nebo Hieronymus, zřetelně 

polemizují se silnou pohanskou opozicí.  

Nevím, zda vhodným příkladem pro toleranci vůči kněžím polyteistických kultů je příklad 

mágů z r. 464 (to mohl být spíše politický ústupek, podobně jako povolení Blemmyům a 

Nabatejcům, aby si půjčovali k věštění sochu Isidy) či  v jiné souvislosti případ oprav 

v Dionýsově divadle (str. 77) nebo slavení Kalend (str. 85). Souhlasím s názorem, že pro slavení 

svátků, jako byla Lupercalia aj. v 6. stol. chybějí přesvědčivé doklady. U všech těchto svátků 

navíc hrozí stejné nebezpečí jako v případě Kalendae Ianuariae – že je slavili křesťané, kteří však 

zachovali např. průvody masek. 



Vizigót Agila u Gregoria z Turonu expressis verbis nehovoří o toleranci ariánské církve 

vůči pohanství, vyjadřuje však téměř obecný germánský postoj, že stará božstva měla anebo 

dosud mají nějakou moc. 

V kapitolce „Nepřerušené praktikování kultů“ by mohla být zmínka i o eleusínských 

mysteriích, pokud věříme zmínce Zósimově (narážka na to je ostatně na str. 83). V interpretaci 

citovaného místa Martina z Bragy (pozn. 179, str. 90) hraje zásadní roli, v jakém smyslu autor 

používá sloveso ignorare. Citace z Cass. na str. 173 působí vzhledem k ostatní Theoderichově 

stavební a hospodářské činnosti nevěrohodně (srov. práce J. Hudce). 

Metodologickou pozornost všech badatelů zasluhuje využití církevních legend jako 

pramene pro rekonstrukci dobového křesťanského myšlení i zbytků uvažování polyteistického či 

přímo reziduí magie. Celá řada míst, která zde vyprávějí o masových konverzích barbarů a vlivu 

světců na konverze obyvatelstva je topických, jako pramen pro dobové myšlení jsou však 

nedocenitelné. Např. obraz starých božstev, která nejsou schopna obrany (příklad na str. 110) je 

typickým případem víry v měření sil mezi bohy a čistě monotheistickému hledisku se příčí. 

Církevní autoři je však s oblibou využívali a ničím jiným není ani jejich popis bitvy na Frigidu. 

Autor dizertace k žánru církevních legend oprávněně přistupuje právě jako k bohatému prameni, 

ilustrujícímu myšlení různých období.     

Jedněmi z nejcennějších svědectví o době, kterou se I. Prchlík zabývá, jsou věrohodné 

doklady o pálení nevhodných knih nebo o osudu proslulých věštíren. Zabývá se nejen bořením 

pohanských chrámů či jejich  přeměnou ve stavby jiného účelu, ale i osudy drobnějších 

uměleckých děl a objektů, které s pohanstvím souvisely, jako jsou sochy či posvátné stromy a 

prameny. V rámci pojednání o sochách by si zasloužila pozornosti socha bohyně Svobody 

v dočasné kurii římského senátu (v tzv. atriu Libertatis). Stejně tak jako sochu Victorie ji lze 

považovat spíše za abstraktní symbol určité imperiální ideologie. Jejich osudy byly však odlišné.  

K hlavní části dizertace jsou připojeny dva appendices. První je věnován 

protikřesťanským spisům a jejich osudům. Tradiční problém tu představuje zařazení díla 

Ammianova.  Druhý hovoří o okolnostech zániku dějepisného díla Eunapiova. Této otázce se I. 

Prchlík věnuje velmi podrobně a jeho závěry, zejména o poznání celého Eunapiova díla 

patriarchou Fótiem v Bagdádu, nikoli v Konstantinopoli, znějí přesvědčivě.  Otázkou je, proč ve 

Fótiových excerptech chybějí některé nábožensky zcela nevinné pasáže. K příčinám zániku je 

tedy zřejmě třeba počítat i zvláštní styl díla  a jeho zaměřenost na psychologikcké a filozofické 



otázky -- prakticky ve věku kompendií. Velmi zajímavý je i zánik spisu Historia Romana, 

připisovaného Symmachovi Ml.  

V Závěru na str. 234 se mj. hovoří o příčinách určité tolerance římského státu vůči 

pohanům a objevuje se možnost liknavosti některých úředníků (paralelu bychom našli 

v pronásledováních křesťanů) nebo síla existence pohanství.Více uvažovat by se však mohlo i o  

vojensko-politické situaci říše. Doby ohrožení bývaly dobami tolerance v obou náboženských 

směrech.  Souhlasím s tím, že protipohanská legislativa spíše uplatňována byla, neboť to i obecně 

odpovídá stavu dobového myšlení. 

Autor se nijak nesnaží omezovat ta svědectví, která vypovídají spíše o převažujících 

politických motivech pronásledování a v celé práci je vůbec velmi objektivní.Text práce silně 

revokuje otázky úlohy pravého náboženství ve starověkých a středověkých společnostech, řadou 

příkladů, ve kterých jenom těžko oddělujeme politickou a náboženskou stránku, významně 

přispívá k jejich řešení. Autor si vybral téma, v jehož rámci asi vždy budou panovat určité 

neshody mezi badateli, živené interpretačně obtížnými výpověďmi pramenů i jejich vlastním 

přesvědčením.  Přes celou řadu otevřených problémů, jež dořešit není v silách jednotlivce, 

precizně pracuje s prameny i literaturou, logicky dokládá své názory a dospívá k závěrům, ke 

kterým jej jeho bádání opravňuje. 

 

Otázky:  

Jak se autor dívá na spojení sakrálního a profánního v pozdní antice, náboženství a 

politiky? Bylo možné pohany nepronásledovat, aniž by z toho vznikaly zdánlivé škody římskému 

státu, jako v případě křesťanů před Konstantinem a v případě snah o jednotu pravé křesťanské 

víry po něm? 

Jak pohlíží na roli osobnosti Flavia Aëtia v ochraně, eventuálně renovaci pohanství? 

Na str. 172 se nachází kapitolka „Pohřebiště“. Z římského Východu i Západu známe 

porušování hrobů kněžími. Chápal by  je jako snahu obohatit se z hrobových přídavků anebo jako 

náboženskou záležitost? 

 

 

 

 



Závěr 

Práce Mgr. Ivana Prchlíka je vědecky velmi fundovaná, metodologicky vyspělá a 

podnětná pro další bádání. Bez jakýchkoli pochybností souhlasím s tím, aby mu byl udělen 

titul PhD. v oboru Dějiny starověku. 

 

  Brno, 3. 9. 2012                                         doc. PhDr. J. Bednaříková, CSc. 


