
 536

Diokleciánove edikty: manželský edikt, odstránenie kresťanov z vojska a 

edikt proti manichejcom 

 

Marta SENDEKOVÁ 

 

Veľkému prenasledovaniu kresťanov v Rímskej ríši za vlády cisára Diokleciána(284 – 305) 

predchádzali tri tetrarchické opatrenia. Dve z nich – odstránenie kresťanov z vojska a edikt 

proti manichejcom – sú datované viac-menej blízko prvého protikresťanského ediktu z 24. 

februára 303. Podľa niektorých bádateľov z toho vyplýva, že prenasledovanie kresťanov sa 

nejaví ako dlhodobo pripravovaný plán zo strany Diokleciána, ale skôr ako dôsledok 

rastúceho vplyvu Galeria po jeho perzskom víťazstve.1 Tieto argumenty sa zakladajú na 

diskutabilných chronologických záveroch.  

Manželský edikt bol vyhlásený 1. mája 295 v Damasku.2 Nie je nám s určitosťou známe meno 

zodpovedného cisára. Timothy Barnes ho pripisuje Galeriovi, pretože vládol vo východnej 

časti Rímskej ríše.3 Avšak Theodor Mommsen túto hypotézu spochybňuje a tvrdí, že ak by 

Dioklecián nevyhlásil všetky edikty v období prvej tetrarchie, tak určite vydal najdôležitejší 

edikt bez ohľadu na administratívne rozdelenie cisárstva. Dôkazom toho je napr. aj edikt proti 

manichejcom.4 Napokon prítomnosť Diokleciána v Damasku 1. mája 295 nie je vylúčená.5 Z 

toho vyplýva, že historická pravdepodobnosť autorstva ediktu sa pripisuje skôr Diokleciánovi. 

Medzi najťažšími výčitkami proti kresťanom a manichejcom zo strany pohanov sa nachádzal 

negatívny postoj k manželstvu – spoločenskej inštitúcii značne podporovanej Diokleciánom. 

Obsah manželského ediktu predchádzal určité aspekty, ktoré sa znova objavili v ediktoch 

proti manichejcom a kresťanom. Požadoval zachovávanie nielen manželských predpisov, ale 

vo všeobecnosti aj povinnosti voči bohom a zvykom predkov a omnoho viac život čistý a 

pokojný. Božská priazeň nemohla byť zaistená inak než prostredníctvom ochrany disciplíny, 

studu a zbožnosti.6 Na ideologickej úrovni ako i na poli morálnom je jasná analógia 

základných tetrarchických koncepcií s kresťanskou cirkvou. Tento historický fenomén je 

                                                 
1  BARNES, Timothy D.. Costantine and Eusebius. London : Harvard University Press, 1981, s. 18 
(ďalej ako BARNES, Timothy D.. Costantine and Eusebius).  
2  Mosaicarum et Romanarum legum Collatio. In Fontes iuris romani antejustiniani. Florentiae : Apud S. 
A. G. Barbéra, 1968, s. 560 (ďalej ako Mosaicarum et Romanarum legum Collatio).  
3  BARNES, Timothy D.. The new empire of Diocletian and Costantine. London : Harvard University 
Press, 1982, s. 54 (BARNES, Timothy D.. The new empire of Diocletian and Costantine). 
4  MOMMSEN, Theodor. Gesammelte Schriften. Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1905, s. 195 – 
292, s. 265.  
5  BARNES, Timothy D.. The new empire of Diocletian and Costantine, s. 54.  
6  Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 558 – 560.  
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dobre známy a dokazuje, že príbuznosť konkurenčných ideológii smeruje k zväčšeniu 

vzájomnej nenávisti.  

Manželský edikt a jeho tvrdenie o tradičných hodnotách v morálnej sfére nachádza jasnú 

analógiu v ikonografickom programe mincí menovej reformy z roku 293/294, ktorá sa začala 

za vlády Diokleciána. Nová mena v cisárstve – folles predstavovala na rube jediný motív, 

ktorý sa stal znakom tetrarchie, to znamená Genius Populi Romani.7 Táto personifikácia 

proklamuje celému obyvateľstvu impéria jednotu a „rímskosť“. Zákazom predchádzajúcej 

mnohorakosti ikonografických motívov Dioklecián vyhlásil veľmi úzku spojitosť na základe 

rímskeho charakteru všetkých regiónov a obyvateľstva cisárstva v porovnaní s 

nebezpečenstvami vnútornými aj vonkajšími. Tu môžeme pozorovať rovnakú 

propagandistickú úroveň, ktorá charakterizuje manželský edikt.  

V prípade ediktu, ktorý nariadil odstránenie kresťanov z armády, sa principiálne diskutuje o 

osobe zodpovedného cisára. Očistná akcia rímskej armády od kresťanov spojená s vojenským 

násilím proti kresťanom v paláci kladie problém datovania. Začala sa v roku 294, 298 alebo v 

rokoch 301/302?8 

Podľa Laktancia Dioklecián čelil tomuto úsiliu, keď sa nachádzal vo východnej časti ríše 

bezprostredne po ukončení perzskej vojny v roku 298, nejaký čas pred začiatkom veľkého 

prenasledovania kresťanov.9 Autor prisudzuje prvý tetrarchický zásah proti kresťanom 

Diokleciánovi. Zároveň potvrdzuje verziu Euzébia, že Dioklecián nezačal prenasledovanie23. 

februára 303, „ale omnoho skôr v čase, v ktorom panoval mier“.10 Euzébius hovorí, že cisár 

tajne zakročil proti cirkvi a pokúšal sa odstrániť kresťanov z vojska, aby sa tak ľahšie zmocnil 

ostatných.11 Táto udalosť sa odohrala ešte v priebehu perzskej vojny, ako to napovedá dielo 

Chronicon od Euzébia,12 t. j. krátko po mieri s Peržanmi. Bol to najpriaznivejší okamih, 

pretože veľká časť rímskeho vojska bola zhromaždená v Sýrii. Z psychologického hľadiska to 

                                                 
7  FUCHS, Werner. Genio. In Enciclopedia dell´arte antica. Roma : Istituto poligrafico dello stato, 1960, 
s. 812. 
8  ENSSLIN, Wilhelm vo svojom diele Zur Ostpolitik des Kaisers Diocletian uprednostňuje rok 298. 
Pozri ENSSLIN, Wilhelm. 1942. Zur Ostpolitik des Kaisers Diokletian. Müchen : Verlad der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1942, 83 s. 
9  LATTANZIO, Firmino. Come muoiono i persecutori. Introduzione, traduzione e note a cura Mario 
Spinelli. Roma : Cittá Nuova Editrice, 2005,s. 60 (ďalej ako LATTANZIO, Firmino. Come muoiono i 
persecutori). 
10  EUSEBIO di Cesarea. Storia ecclesiastica 2. Traduzione e note Libri VI – VII a cura di franzo 
Migliore. Traduzione e note Libri VIII – X a cura di Giovanni Lo Castro. Roma : Cittá Nuova Editrice, 2001, s. 
152 (ďalej ako EUSEBIO di Cesarea. Storia ecclesiastica 2).   
11  EUSEBIO di Cesarea. Storia ecclesiastica 2, s. 152 – 153.   
12  HELM, Rudolf. Die Chronik des Hieronymus = Hieronymi Chronicon. Berlin : Akademie – Verlag, 
1956, s. 227 (ďalej ako HELM, Rudolf. Die Chronik des Hieronymus). 
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bola taktiež výhodná situácia. Ochrancovia tetrarchie Jupiter a Herkules odstránili veľkú 

hrozbu storočného nepriateľa.  

Edikt obsahoval nariadenie pre vojakov vzdať sa služby, ak sa nepodriadili pohanskému 

zvyku obetovania, ktorý bol povinný vo vojenskej oblasti. Podľa Laktancia kresťania 

vyrušovali cisára počas pohanských obetí, a to donútilo Diokleciána k očiste vojska od 

kresťanov.13 Táto skutočnosť je predkladaná ako príčina prenasledovania v roku 303 podobne 

ako pri analogickej udalosti za vlády Valeriána pred päťdesiatimi rokmi.14 Dôvod 

podráždenia Diokleciána, ktorý bol „horlivý skúmateľ budúcich vecí“,15 je zaznamenaný aj v 

pohanských prameňoch. Potvrdzuje záujem cisára o predpovedanie budúcnosti ako jeho 

charakteristickú črtu.16  

Dioklecián bol zbožný pohan a veril v možnosť poznať a ovplyvniť budúcnosť. Preto stanovil 

dies imperii (cisárske dni) cézarov Konstancia a Galeria na prvý marec – deň, ktorý obsahuje 

početné astrologické vzťahy. Proklamáciu Maximiána zvolil na 13. december, posvätný deň 

Jupitera17 a veľké prenasledovanie v roku 303 sa začalo taktiež vo sviatočný deň Jupitera 

(Iupiter Terminus) 23. februára, ktorý sa nazýval Terminalia.18 Jupiter bol považovaný, aspoň 

v neskoršom období rímskej republiky, za božstvo terminu v zmysle chronologickom 

(časovom). Sviatok Terminalia označoval koniec rímskeho antického roku. Dioklecián vybral 

tento dátum za začiatok veľkého prenasledovania, a tým chcel zvýrazniť svoj zámer – 

stanoviť koniec kresťanskej cirkvi.  

Ikonografický motív, ktorý zobrazoval štyroch vládcov obetujúcich spolu, zodpovedá 

súčasnej propagande panegyrík. Vyzdvihovala sa náboženská úcta voči bohom tetrarchov, 

ktorá zaručovala pokračovanie cisárstva a šťastia celého sveta.19 Tvrdenie, že Dioklecián 

použil znesvätenie pohanských obetí ako zámienku na vydanie protikresťanských opatrení, sa 

javí nepravdepodobné. Ako základ prenasledovania kresťanov sú prijateľné motívy skutočne 

náboženské. Preto konzultácia veštby, s ktorou sa Dioklecián obrátil na Apollóna z Miléta na 

                                                 
13  LATTANZIO, Firmino. Come muoiono i persecutori, s. 60. „Znak kríža má mimoriadnu silu: ona sa 
vykonáva predovšetkým na démonoch, ktorí sa musia stotožňovať s bohmi uctievanými od pohanov.“ Porovnaj 
LATTANZIO, Firmino. Divinae instituziones.Padova : G. C. Sansoni s. p. a. – Firenze, 1973, s. 352. 
14  EUSEBIO di Cesarea. Storia ecclesiastica 2, s. 152. 
15  LATTANZIO, Firmino. Come muoiono i persecutori, s. 60. 
16  AURELIUS VICTOR. De Caesaribus.German Gemocratic Republic : Lipsiae in aedibus B. G. 
Teubneri, 1966, s. 121. 
17  KOLB, Frank. Diocletian und die Erste Tetrarchie.Berlin, New York : De Gruyter, 1987, s. 28, s. 80. 
18  Terminalia bol sviatok termini, t. j. kamene, ktoré označovali hranice rímskeho štátu, a Terminus, t. j. 
boh, ktorý zaručoval posvätnosť hraníc. Na jeho počesťsa vykonával verejný obrad, na ktorom sa obetovala ovca 
pri míľovom kameni terminus. Tento kult prijal zvláštny význam práve v období úpadku pohanstva. Porovnaj 
SABBATUCCI, Dario. La religione di Roma antica: dal calendario festivo all'ordine cosmico. Milano : A. 
Mondadori, 1988, s. 74 – 78. Pozri LATTANZIO, Firmino. Come muoiono i persecutori, s. 63.  
19  Panegirici Latini. Lassandro, Domenico – Micunco, Giuseppe (eds.). Torino: Unione tipografico – 
Editrice Torinese, 2000, s. 185, s. 121 (ďalej ako Panegirici Latini). 
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začiatku veľkého prenasledovania, nemôže byť považovaná iba za akt politický, ale aj 

náboženský.20  

Znak Genius Populi Romani nachádzajúci sa na minciach v rokoch 293 – 294, manželský 

edikt z roku 295 a očistné akcie proti kresťanom vo vojsku v roku 298, všetky tieto opatrenia 

prezentujú jednotnú a stále viac obmedzujúcu politiku, ktorá logicky smerovala k veľkému 

prenasledovaniu kresťanov. Do vývoja náboženskej politiky Diokleciána sa musí zaradiť aj 

edikt proti manichejcom. Euzébius charakterizoval manicheizmus ako kresťanskú sektu a jeho 

zakladateľa Maniho takto: „V tomto čase tiež blázon, ktorý dal svoje meno démonickému 

bludu, sa vyzbrojil tiež znehodnotením rozumu, keďže démon, Satan v osobe, nepriateľ Boha, 

navádzal toho človeka ku skaze mnohých. V živote bol barbar, čo sa týka reči a správania, pre 

povahu démonickú a zúrivú boli jeho skutky zhodné s takým spôsobom konania, snažil sa 

tváriť ako Kristus, hneď sa vyhlásil za Paracleta a Ducha Svätého v osobe a zaslepený 

bláznovstvom hneď si zvolil spoločníkov ako Kristus, dvanásť žiakov svojho nového 

učenia.“21 

Z politického pohľadu aj počtom bola manichejská cirkev oveľa menšia než kresťanská. Na 

základe danej rekonštrukcie vývoja náboženskej politiky môžeme predpokladať, že 

Dioklecián považoval prenasledovanie manichejcov za prípravu na útok proti kresťanskej 

cirkvi a kresťanom vo vojsku. 

Tresty zaznamenané v edikte proti manichejcom sú porovnateľné s opatreniami veľkého 

prenasledovania kresťanov v konečnej fáze.22 Z tohto pohľadu by sa javilo logickejšie 

neskoršie datovanie ediktu. Presnejší dátum ediktu nie je známy. Dioklecián ho vyhlásil 31. 

marca nejakého roku v Alexandrii a vydal formou jedného cisárskeho listu adresovaného 

Juliánovi, prokonzulovi provincie Africa Proconsolare.23 Tento list podával správu cisárovi o 

probléme s manichejcami v provincii.24 

                                                 
20  LATTANZIO, Firmino. Come muoiono i persecutori, s. 62 – 63. 
21  EUSEBIO di Cesarea. Storia ecclesiastica 2 VII, 31, 1, s. 136 – 137. Mani (v gréčtine Mánes) je 
nazývaný „blázon“ (v gréčtine maneís). Manicheizmus bola sekta synkretická a gnostická, ktorú založil Mani 
(216 – 277) v Mezopotámii. Mani bol perzským kniežaťom, osobným priateľom perzského kráľa Shapura I. (241 
– 272), ktorý sa následkom jedného božského videnia obrátil k prísnej životnej disciplíne. V polemike s 
kresťanstvom, s budhizmom a zvlášť s mazdeizmom sa venoval intenzívnej misijnej činnosti, ktorá ho priviedla 
k založeniu svojho učenia v Egypte, na západe a v strednej Ázii, kde prežilo takmer tisíc rokov. Jeho učenie sa 
zakladá na pojmoch, podľa ktorých dobro a zlo sú činné stále ako dva rozdielne a protichodné princípy – princíp 
Svetla a princíp Tmy. Pozri GNOLI, Gherardo. Il manicheismo. [Italia] Fondazione Lorenzo Valla : Arnoldo 
Mondadori Editore, 2003, 414 s. 
22  Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 581. 
23  Amnius Anicius Iulianus bol prokonzulom provincie Afrika pravdepodobne v rokoch 300 – 303. V 
roku 322 sa stal konzulom (spolu s Petroniom Probianom) a v roku 326 prefektom mesta Rím. Porovnaj 
BARZANÓ, Alberto. Il cristianesimo nelle leggi di Roma imperiale. Milano : Paoline, 1996, s. 138. 
24  Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 580. Pozri BARZANÓ, Alberto. Il cristianesimo nelle 
leggi di Roma imperiale.Milano : Paoline, 1996, s. 138 – 140. 
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Plán cesty Diokleciána dovoľoval jeho návštevu v Alexandrii počas rokov 296 a 302, s 

výnimkou roku 301.25 Marta Sordi, Kurt Stade a Wilhelm Ensslin vo svojich štúdiách dávajú 

prednosť rokom 297 a 302. Rôzne návrhy presnejšieho určenia dátumu závisia od príslušného 

datovania prokonzulátu Juliána. Najnovšia kompilácia letopisov prokonzulárnej Ariky 

predstavuje medzery od júla 296 až do leta 297 a od roku 300 do roku 303. T. Barnes 

predpokladá, že Julián bol prokonzulom od leta 296 až do leta 297, a tak edikt proti 

manichejcom mohol byť vydaný 31. marca 297.26 Z výrazu otium maximum (veľký mier) v 

prológu usudzuje, že rímske impérium už nebolo zapojené do vonkajších vojen a perzská 

vojna bola ukončená. Avšak v období vnútorných aj vonkajších vojen rímski cisári 

vyhlasovali šťastie a pokoj ich kráľovstiev. Preto na základe vyjadrenia otium maximum 

nemôže byť vyvodený záver týkajúci sa súčasnej situácie v cisárstve. V edikte na jednom 

mieste je zaznamenané, že rímske impérium sa nachádzalo v tom čase v stave vojny s 

Perzskou ríšou. Peržania boli obžalovaní, že sú „národom nám nepriateľským“27, a hovorí sa 

o „prekliatych a nešťastných zákonoch Peržanov“.28 Toto nepriateľské vyjadrenie sa 

nezačleňuje správne do obdobia po mierovej zmluve v roku 298, ako na to upozornil K. 

Stade.29  

Rímske impérium, aspoň v úradných dokumentoch, nepoužívalo urážky voči nepriateľom, s 

ktorými sotva uzavrelo mier. Panegyriká z tetrarchického obdobia dokazujú, že keď sa raz 

uzavrel mier, tak perzský kráľ bol považovaný za amicus populi Romani (priateľ rímskeho 

ľudu): „Tým istým spôsobom kráľ Peržanov, ktorý nikdy predtým sa neráčil pokladať za 

človeka ako ostatní, obracia teraz prosby k tvojmu bratovi a otvára mu všetko svoje 

kráľovstvo v prípade, žeby ráčil tam prísť. Zatiaľ ponúka nádherné dary, posiela mu divoké 

zvieratá znamenitej krásy, je spokojný, že dosiahol meno priateľa a vďaka svojej poslušnosti 

si ho nesmierne zaslúži.“30 

Aj keď edikt proti manichejcom sa datuje do obdobia vojny, spektrum motívov 

prenasledovania sa môže rozšíriť. Okrem zachovávania mos maiorum a tradičných kultov sa 

objavil ďalší komponent vonkajšej politiky. Vznikla hypotéza – podozrenie manichejcov zo 

spojenectva s perzským kráľom a ich zapletenie do egyptského povstania z roku 294 a v roku 

                                                 
25  BARNES, Timothy D.. The new empire of Diocletian and Constantine, s. 54. 
26  BARNES, Timothy D.. The new empire of Diocletian and Constantine, s. 55. 
27  „Adversaria nobis gente.“ Porovnaj Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 581.  
28  „Execrandae et scaevae leges Persarum.“ Porovnaj Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 581.  
29  STADE, Kurt. Der Politiker die letzte grosse Christenverfolgung. Wiesbaden : H. Staadt, 1926, s. 84. 
30  Panegirici Latini, s. 87. 
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296/297.31 Obvykle datovanie ediktu do roku 302 nedovoľuje jeho spojenie s perzskými 

vojnami a egyptským povstaním 296/297. Avšak v zbierke cisárskych biografií Historia 

Augusta sú dostatočné náznaky, ktoré umožňujú predpokladať úlohu zahraničnej politiky v 

prenasledovaní manichejcov. V diele je zaznamenané, že Narseh sa zúčastnil za vlády cisára 

Proba na intrigách, ktorých príčinou bol kmeň Blemmyes na najvzdialenejšom juhu Egypta.32 

Ale Probo panoval od roku 276 do roku 282 a Narseh nenastúpil na perzský trón skôr než v 

roku 293. Krátko potom v rokoch 294/295 rímska vláda musela skutočne potlačiť násilnú 

vzburu na juhu Egypta.33 Je možné, že autor preniesol určité udalosti z obdobia vlády 

Diokleciána do obdobia vlády Proba. V každom prípade autorovi sa nezdalo zvláštne, že 

perzský kráľ bol zapletený do vzbúr proti rímskej vláde vo východných provinciách. V tomto 

kontexte je možné predpokladať, že Peržania sa pokúsili využiť nepokoje a náboženské 

napätia vo východných rímskych provinciách a v Mezopotámii. 

Peržania takmer nepretržite orientovali svoju náboženskú politiku na vzťahoch s rímskym 

impériom. Shapur I. mal v úmysle získať východné provincie silne pokresťančené, a preto 

podporoval kresťanské komunity v Perzskej ríši a v Oriente. Rovnako podporoval 

manicheizmus, ktorý prijímal iránske, mezopotámske a kresťanské prvky. Toto náboženstvo 

sa predstavovalo ako zlúčenie veľkých duchovných prúdov vtedajšej doby a predpokladalo 

zjednocujúcu funkciu, ktorú mohol kráľ využiť pre posilnenie jednoty perzskej ríše.  

Mani, zakladateľ manicheizmu, strávil niekoľko rokov na dvore Shapura I. predovšetkým 

počas vojenskej výpravy perzského kráľa proti Rimanom. Avšak na tom mal účasť aj Kartir, 

dvorný kňaz zoroastrického náboženstva a budúci odporca Maniho. Shapur I. podporoval 

určitým spôsobom manichejizmus, ale neurobil ho štátnym náboženstvom.34 

Situácia kresťanov a manichejcov v Perzskej ríši sa zhoršila, keď rímski cisári Gallieno a 

Aurelián začali politiku tolerancie voči kresťanom. Nepochybne sledovali cieľ užšieho 

pripojenia východných provincií k rímskemu impériu, ktoré ohrozovali Peržania. Táto 

politika pokračovala aj za cisárov Proba a Cara a bola doplnená agresívnym postojom voči 

Peržanom. Vyústila do úspešnej vojenskej výpravy Cara.35 

Shapura I., Bahram I. a Bahram II. sa rozhodli podporovať zoroastrické náboženstvo a 

prinútení mágmi na čele s Kartirom prenasledovali manichejcov aj kresťanov. Perzský kráľ 
                                                 
31  WIDENGREN, Geo. Mani und der Manichäismus. Stuttgart : W. Kohlhammer, 1961 (ďalej ako 
WIDENGREN, Geo. Mani und der Manichäismus), s. 118� VOLTERRA, Edoardo. La Persia e il mondo greco 
– romano. Roma : Accademia nazionale dei Lincei, 1966, s. 39. 
32  Scriptores Historiae Augustae Volumen I. Lipsiae : B. G. Teubneri, 1927, s. 247. 
33  HELM, Rudolf. Die Chronik des Hieronymus, s. 225. 
34  WIDENGREN, Geo. Mani und der Manichäismus, s. 120. 
35  CHASTAGNOL, André. L´accentrarsi del sistema: la tetrarchia e Costantino. In Storia di Roma 3 
L´eta tardoantica I. Crisi e trasformazioni. Torino : Giulio Einaudieditore s. p. a. 1993, s. 193 – 209.  
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Braham II., ktorý vládol v rokoch 276 – 293, považoval manichejcov aj kresťanov za 

verejných nepriateľov.36 Bol presvedčený, že obidve ideológie neschvaľovali manželstvo a 

plodenie detí. Avšak skutočné motívy kráľa boli odhalené po roku 287, keď sa ukončilo 

mierové rokovanie s Diokleciánom. Braham II. prenasledovanie ukončil a pre kresťanov sa 

začal mier v Perzskej ríši takmer na 50 rokov.  

Narseh nastúpil na trón v roku 293 a znovu prevzal nacionálne a mocenské tendencie otca 

Shapura I. Hoci bol naklonený zoroastrickému náboženstvu, viedol politiku tolerancie voči 

kresťanom a manichejcom.37 V Mezopotámii táto politika zaznamenala viac-menej úspech. V 

roku 296 Narseh zvíťazil nad Galeriom. Napriek svojej porážke v roku 297 pokračoval vo 

svojej náboženskej politike a nemal v úmysle zanechať svoje expanzívne požiadavky. 

Ak náboženská politika perzských kráľov závisela vo veľkej miere od vzťahu s Rímskym 

impériom, je pravdepodobné, že aj náboženská politika rímskych vládcov bola rovnako citlivá 

na politické zmeny v Oriente. V konštantínovskom období Shapur II. obvinil kresťanov, ktorí 

boli pod jeho vládou, zo spolupráce s Rimanmi.38 Tak sa nám ponúka hypotéza, že aj 

Dioklecián mohol mať podobné podozrenia proti manichejcom a kresťanom vo východných 

provinciách. Korešpondencia zachovaná na papyruse od Paniskosa zaznamenala egyptské 

povstanie v roku 296/297 a obsahuje určité zmienky o manichejskej viere.39 Klauzula v 

zmluve z roku 298 o dohode medzi Rimanmi a Peržanmi sa zmieňovala o rozšírení 

manichejskej viery prostredníctvom obchodníkov. Nisibi bolo jediným bodom prechodu 

obchodného ruchu na hranici medzi Perziou a rímskym impériom. Základom tohto opatrenia 

neboli ani tak ekonomické dôvody, napr. lepšia kontrola colného vstupu, ako skôr snaha 

zabrániť infiltrácii perzských agentov do impéria. 

Dioklecián adresoval edikt proti manichejcom z Alexandrie vládcovi prokonzulárnej Afriky. 

Egypt bol už dlhšiu dobu východiskovým bodom pre zakladanie manichejských komunít v 

afrických provinciách. Zvlášť prístavné africké mestá tvorili strediská manichejského 

náboženstva a udržiavali vzťahy s manichejskými obchodníkmi.40 Dioklecián po potlačení 

egyptskej vzbury na začiatku roku 297 mal v úmysle zničiť manichejské komunity nielen v 

Egypte, ale aj v afrických provinciách.  

                                                 
36  WIDENGREN, Geo. Mani und der Manichäismus, s. 125 – 130. 
37  Perzský kráľ Narseh panoval v rokoch 293–302. Pozri BÖHLING, Alexander. Der Manichäismus. In 
VERMASEREN, Maarten J. Die Orientalischen Religionen im Romerreich. Leiden : E. J. Brill, 1981, s. 436 – 
458 (ďalej ako BÖHLING, Alexander. Der Manichäismus). 
38  BARNES, Timothy D.. Constantine and the christians of Persia. In The Journal of Roman Studies, roč. 
75, 1985, s. 126 – 136. 
39  BÖHLING, Alexander. Der Manichäismus, s. 451 – 452. 
40  BÖHLING, Alexander. Der Manichäismus, s. 451 – 452. 
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Edikt proti manichejcom sa nám zachoval pod titulom De maleficis et Manichaeis. Oficiálne 

boli manichejci obžalovaní z porušovania náboženských a morálnych zvykov, z narúšania a 

ničenia spoločenskej jednoty. Manichejská sekta sa priblížila k mágii, ktorá odvodzovala svoj 

pôvod od Chaldejcov a mágov z Mezopotámie a Perzie. Stala sa významnou náukou 

Peržanov.41 V roku 294 Dioklecián vydal dekrét proti ars mathematici, t. j. proti umeniu 

astrológov, ktorí skúmali budúcnosť.42  

Asimilácia manichejcov s perzskými mágmi zo strany Diokleciána mala za následok, že boli 

na nich aplikované rovnako ťažké tresty, aké boli nariadené v prípade mágie. Edikt 

nariaďoval bezprostrednú popravu všetkých manichejcov, s výnimkou „čestných“ občanov, 

ktorí boli odsúdení do dolov.43 Cisár pokladal manichejcov za zapletených do egyptského 

povstania a egyptskej vojny, takže videl naliehavú nutnosť bezprostrednej činnosti proti nim.  

Ak to celkovo zhrnieme, prenasledovanie manichejcov a odstránenie kresťanov z vojska 

predstavuje základné tendencie náboženskej politiky Diokleciána. Vývoj tejto politiky až do 

veľkého prenasledovania kresťanov svedčí o tom, ako dlhodobo bol plánovaný a do akej 

miery. Predstavili sa nám zámienky dosť odlišné v jednotlivých etapách tejto náboženskej 

politiky: rímsky „svet“ v najširšom zmysle slova, tradičné morálne hodnoty, podmienky 

zahraničnej a vnútornej politiky. Všetky faktory prispeli k daným opatreniam a ovplyvnili ich 

chronologický rytmus. Základné tendencie morálno-náboženskej politiky Diokleciána sa 

naplno rozvinuli až po vytvorení tetrarchie v roku 293. Koncom tohto roka boli razené prvé 

mince, ktoré predstavovali Genius Populi Romani na svojom rube. Neskoršie v roku 294 

strieborné mince predstavovali zbožnosť tetrarchov a ukazovali ich v okamihu obetovania. V 

nasledujúcom roku 295 bol vyhlásený manželský edikt. V roku 297 sa zvykne datovať edikt 

proti manichejcom a v roku 298 začali očistné akcie v rímskom vojsku proti kresťanom. 

Dioklecián sa posledné dva roky svojej vlády rozhodol viesť rozhodujúcu vojnu proti 

kresťanskej cirkvi. 

Teokratická štruktúra tetrarchie podporovala cisárovo rozhodnutie. Vytvorenie teokracie 

Jupitera a Herkula vyzdvihlo ideologickú legitimáciu rímskej vlády. Je evidentné, že 

Dioklecián, hoci zhrnul staré náboženské tradície, neviedol politiku iba konzervatívnu, alebo 

dokonca spiatočnícku, ale zaviedol priamo revolucionársky podnet. Jeho imperiálna teológia 

inšpirovala tendenciu k rastúcej radikálnosti v oblasti náboženskej politiky. Ideologická 

prísnosť tetrarchického systému narazila na ideológiu kresťanskej cirkvi. 

                                                 
41  „Ad doctrinam Persarum se transtulerint.“ Porovnaj Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 
580 – 581. 
42  Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 579 – 580. 
43  Mosaicarum et Romanarum legum Collatio, s. 581. 
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