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Sacra publica 

Název je poněkud zavádějící, jde spíše o sacra privata. První část práce je věnována oblasti 

podzemních božstev, di inferi, jejich uctívání a kletbám s nimi spojenými, slavnostem, obřadům, pak 

se autor zabývá jednotlivými svátky a srovnáním februaria s jinými měsíci. Hlavním podsvětním 

božstvem byl Dis Pater, později považovaný za Hada či Plutona, a  vedle něho se objevuje Persefone / 

Proserpina.                                                                                                                                                                                                    

Druhá část práce je věnována domácím božstvům a pannám vestálským: Začíná larariem a jeho 

vybavením, pokračuje definicemi, původem lárů, jejich postavením v rodině, ceremoniemi s nimi 

spojenými, mytologiemi a typologiemi, lemury, penáty a many. 

Autor pak pokračuje pojednáním o vestálkách a jejich očistných rituálech a v poslední kapitole velmi 

stručně také o domech; tato část je velice amatérská, s několika paušálním shrnutími ze 

zběžně přečtené literatury a s vlastními obecnými poznámkami, zčásti velmi nekompetentními. 

Autor by si měl uvědomit ve svém základním přístupu k tématu, že v římském náboženství šlo o re-

ligio, znovu-spojení vztahu k bohům, na podkladě rituálů a jejich pečlivého provádění podle tradice 

často bez jasného povědomí o jejich původním významu; uctívání domácích nižších božstev se dělo v 

tomto rámci. V larariu byly uloženy vedle sošek tančících lárů, případně penátů, posmrtné masky 

předků a tato domácí svatyňka je tak spojena s uctíváním významných předků, zajišťovaným zákony a 

nařízeními;  k těm patří mj. i Lex maiorum et Imaginum, právo při pohřbech  najímat herce s maskami 

těch předků, kdo se zvlášť zasloužili o římský stát.                               

Práce jde svým pojetím a úvahami jaksi nezávisle na kontextu studia klasické archeologie, bez 

přihlédnutí k LIMC, ThesCRA, PWRE a Roscherovi, zanedbáváním ikonografických pramenů a zřejmě 

bez konzultací s vedoucím práce. Autor se vyhýbá zavedené české terminologii, vedle latinské 

terminologie zaplétá do textu i anglickou (deity), žádná bohemika necituje (ani Hoškovo Římské 

náboženství), opomíjí také jasnější odlišení rovin náboženství, od osobní a rodinné přes profesní a 

skupinové ke státnímu se specifikou císařského kultu. Přesto ukazuje píli, zaujetí pro námět a 

schopnost orientace v daném materiálu podle příruček z poslední doby, vedle pozoruhodné 

schopnosti orientace i v latinských textech. 

Proto navrhuje oponent dát postoupit práci k obhajobě a klasifikovat v případě úspěšné obhajoby i 

jako velmi dobrou.  

 

V Praze dne 17. 8. 2013 

       prof. Jan Bouzek, Dr.Sc. 

 


