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PREJAVY BOŽSKEJ ÚCTY K CISÁROM V OBDOBÍ TETRARCHIE 

V 3. – 4. STOROČÍ 

 

Marta SENDEKOVÁ 

 

nohé štúdie hovoria o posvätnej úcte k cisárom nazývanej tiež consecratio. V prí-

spevku však chcem upozorniť na prípady prejavov božskej úcty, ktorá bola preukazo-

vaná cisárom v 3. – 4. storočí v období tetrarchie rímskeho cisárstva. Ide o vypovedané sve-

dectvá tejto právnej zvyklosti, tzv. apoteosy, ktorá existovala už pred Konštantínom (Con-

stantius) Veľkým. Prejavy apoteosy možno dokladovať v dobe pred veľkými zmenami ne-

skoršej Konštantínovej politiky, ktorá ovplyvnila túto právnu zvyklosť. 

Najnovšie vedecké výskumy venujú pozornosť najmä trvaniu a ďalšiemu vývoju posvät-

ného charakteru cisárskej moci v 3. – 4. storočí. Vo svojej práci približujem podmienky vzni-

ku a utvárania apoteosy a to, v akej forme sa vyskytovala v období tetrarchie. 

Jedným z dôvodov, prečo je vhodné všimnúť si bližšie tento problém, je záujem novších 

historických štúdií založených na novej kresťanskej perspektíve. Tieto štúdie prisudzujú cisár-

skej moci nový posvätný charakter a na Konštantína Veľkého pozerajú z hľadiska kresťanskej 

dokonalosti. 

Preukazovanie božskej úcty bolo u predstaviteľov prvej aj druhej tetrarchie celkom aktuál-

ne a dôsledné. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím cisári v období tetrarchie mali zabez-

pečenú pomerne stabilnú vládu. Senát bol závislý od moci cisára a posvätnému charakteru 

cisárskej moci zaistil novú a dôležitú súčasť politickej oprávnenosti. Svedectvá, ktoré sa 

u tetrarchov vzťahujú na božský pôvod ich moci, sú zriedkavé, počnúc Constantiom Chloru-

som (Konštancius Chlorus). 

V článku približujem určitý vývoj tejto praxe – od Konštancia Chlora po prvého kresťan-

ského cisára. Hodnovernými primárnymi historickými prameňmi sú pre nás napríklad pamät-

né medaily (mince – monete) venované Konštantínovmu „obráteniu“. Tu je zrejmý výsledok 

vývoja, ktorý sa začal už pred „obrátením“ Konštantína a Rímskej ríše vôbec. 

Prejavy božskej úcty k tetrarchom dokumentujú primárne historické pramene. Tvoria ich 

epigrafické svedectvá zo zachovalých nápisov, numizmatické pramene (mince a medaily) 

a písomné záznamy (oslavné prejavy – panegyriká), ktoré nám zanechali súdobí antickí auto-

ri. 

 

M 



Marta SENDEKOVÁ 
 

241

1. KONŠTANCIUS CHLORUS 

Konštancius Chlorus (Constantius Chlorus alebo Constantius I.) bol vymenovaný za cézara 

1. apríla 293. Titul augustus mu bol udelený 1. mája 305 spoločne s Galeriom. Vládol až do 

svojej smrti 25. júla 306, keď sa vrátil z výpravy proti Pitom do Eburacum (York). 

Je prvým z tetrarchov, ktorému senát udelil božskú úctu, tzv. honores caelestes. Preukazo-

vala sa v tradičnej forme ustálenej cisárom Trajánom, ale tiež vo formách uzákonených novou 

praxou. 

V panegyriku z roku 307, ktoré bolo prednesené v Trevíri pri príležitosti svadby cisára 

Konštantína a Fausty,1 rečník slávnostne vyjadril poctu Konštanciovi: „Ó, božský Konštan-

cius, šťastný počas svojej vlády a ešte šťastnejší po nej (ty iste vidíš a počuješ toto všetko): 

samé slnko, aby ťa vyviezlo do neba, vzalo ťa na svoj voz takmer viditeľne tam, kde západ je 

tak blízko úsvitu“ (Panegirici latini, 2000, s. 215, vl. preklad). 

V panegyriku z roku 310 prednesenom na oslavu Konštantína vo výročný deň založenia 

mesta Trevír je zmienka, že Konštancius Chlorus bol vyzdvihnutý do neba: „Vskutku sa mu 

otvorili nebeské chrámy a bol prijatý do nebeského spoločenstva, a sám Jupiter mu podával 

pravicu“ (Panegirici latini, 2000, s. 229, vl. preklad). 

Podľa niektorých autorov tieto dve svedectvá svedčia o malej dôležitosti posvätnej úcty, t. j. 

consecratia v období tetrarchie. Vtedy už nešlo o úradný úkon rozhodnutý senátom (Mac-

Cormack, 1995, s. 168 – 175). Rečník z roku 307 považoval zbožštenie Konštancia za sku-

točnosť, ktorá nepotrebovala ďalšie odôvodnenia. Rečník z roku 310 vnímal zbožštenie cisára 

podmienené tým, že Konštanciova spomienka trvala nepretržite v jeho synovi Konštantínovi. 

Ale v oboch prípadoch šlo o „vzťah medzi božstvom“, ktoré bolo nezávislé od rozhodnutí se-

nátu. V oboch panegyrikách sa nenachádza výslovná zmienka o consecratiu vykonanom od 

senátu. Predpokladá sa, že senát vykonal to, čo úradné predpisy vyžadovali. 

Treba objasniť pojem consecratio, ktorý sa vyskytuje v panegyrikách. Ide o obvyklé vyjad-

renie posvätnej úcty, zbožštenia alebo zasvätenia cisára, ktoré sa nachádzalo v oslavných re-

čiach. Bolo podmienené politickou situáciou, ktorou sa riadila táto propaganda (Brelich, 1959. 

s. 783). 

Panegyriká z roku 307 spoločne oslavovali Maximiána a Konštantína, vzývali ochranu 

„božského“ Konštancia a vyzdvihovali rodovú postupnosť: „Dokonca každým spôsobom 

nech sa zvečňuje tvoje rodinné puto, jeden sa stane znova svokrom, druhý zaťom, pretože 

                                                 
1 Dcéra Maximiána. 
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moc blaženého cisára nech sa zväčšuje v tvojom potomstve stále v nových potomkoch“ (Pa-

negirici latini, 2000, s. 215). Zmienka o tejto jedinej známke consecratia a o vystúpení na ne-

besia (panegyrikon z roku 307) vyzdvihuje vzťah Konštancia k božskému pôvodu. 

Rečníci predstavovali consecratio Konštancia Chlora v obrazoch, ktoré sa účinne vzťaho-

vali na novú prepracovanú ideológiu Konštantína a nie na obvyklý postup, ktorý závisel od 

senátu v Ríme, kde vládol Maxentius. V panegyriku z roku 310 napísanom po sprisahaní Ma-

ximiána je zrejmá cisárova propaganda, ktorá chcela vytvoriť základ svojej moci v novej ro-

dovej postupnosti. Konštantín sa hlásil ku Klaudiovi Gótskemu (Claudius Gothicus alebo 

Claudius II.): „Je od božského Klaudia, tvojho predka, ktorý pochádza z tvojej rodiny a ktorý 

predovšetkým obnovil v Rímskej ríši disciplínu“ (Panegirici latini, 2000, s. 221, vl. preklad). 

Slávnostný rečník to potvrdil na viacerých miestach: „Ale je predsa len od božského Klaudia 

pôvodom tvoja rodina, ktorá k tebe prináša šťastie cisárstva“ (Panegirici latini, 2000, s. 223, 

vl. preklad). Konštantín sa taktiež priklonil k novej politickej teológii, odlišnej od teológie 

tetrarchie. Ako ochranné božstvo vzýval Apolla (Slnko): „Videl si totiž, verím, ó, Konštantín, 

tvoj Apollo sprevádzaný [bohyňou, pozn. autora] Víťazstva, ti podáva vavrínový veniec, kaž-

dý z nich vytvorí pre teba predpoveď na tridsať rokov“ (Panegirici latini, 2000, s. 251, vl. 

preklad). 

Euzébius z Cézarey napísal: 

„Onedlho potom cisár Konštancius, ktorý si po celý svoj život počínal veľmi miernym a dobrotivým spô-

sobom voči poddaným a bol priaznivo naklonený náboženskému učeniu, zomrel podľa prirodzeného zá-

kona, zanechal na svojom mieste, vo funkcii cisára a Augusta svojho syna Konštantína. Konštancius bol 

prvý (spomedzi tetrarchov) povýšený medzi bohov a po smrti sa mu dostali také dôstojné pocty ako 

ostatným cisárom, pretože bol zhovievavejší a dobrotivejší ako ostatní cisári“ (Eusebio di Cesarea, 2001, 

s. 171, vl. preklad). 

V napísanom kontexte v rokoch 311 – 319 sa zdôrazňovala Konštanciova miernosť v kon-

frontáciách s kresťanmi. Euzébius potvrdzuje, že Konštancius Chlorus bol prvým z tetrarchov, 

ktorému sa po smrti dostalo pocty, že bol pripočítaný medzi bohov, ako to bolo zvykom u ci-

sárov. Po jeho smrti dodáva, že tento cisár nadobudol osobné pocty, ktoré boli v jeho prípade 

zaslúžené. 

Významný antický autor Eutropius v desiatej časti svojej knihy Breviarum zaznamenal: 

„Tento [cisár, pozn. autora] bol Galmi nielen obľúbený, ale aj uctievaný, zvlášť pretože za jeho vlády bola 

[Galia, pozn. autora] zachránená od podozrivej predvídavosti Diokleciána a nerozvážnej krvilačnosti Ma-
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ximiána. Zomrel v Británii v Eburacum v trinástom roku svojej vlády a bol prijatý medzi bohov.“2 (Eut-

ropius, 1909, s. 174). 

Zmienka o zbožštení Konštancia Chlora je potvrdená v jeho diele. Používa prívlastok bož-

ský (divus). 

Doteraz sa zachovalo približne sto epigrafických nápisov, ktoré označujú Konštancia ako 

„božského“. Niektoré z nich ho oslavujú spoločne s „božským“ Konštantínom (divo Constan-

tio). Napríklad nápis v Nikomédii, Alexandrii, Arles (Bonamente, 1988, s. 122). 

Dôležitým historickým prameňom sú pre nás svedectvá zachovaných peňazí a medailí. Ro-

zoznávame mince tzv. folles, ktoré oslavujú posvätný charakter cisára a jeho consecratio. 

Konštantín ich razil v dvoch obdobiach. 

V prvom období hneď po smrti svojho otca Konštancia vznikli v rokoch 306 – 308 v Lug-

dunum mince na oslavu božského Konštancia, ktoré mali na druhej strane obvyklý nápis con-

secratio a typické vyobrazenie s orlom a oltárom. Dôležitá je zlatá minca razená v Trevíri, 

ktorej dátum vzniku je neistý (roky 310 – 313). Na zadnej strane má nápis consecratio s vyob-

razením vysokej hranice dreva, ktorá má štyri poschodia a hore je voz so štvorzáprahom ria-

dený samotným cisárom, obklopeným božskou žiarou. V tomto typickom oslavnom vyobra-

zení môžeme pozorovať postupnú zmenu na minciach razených v Lugdunum, Trevíri a Lon-

dinium. Nápis consecratio je nahradený nápisom „šťastná pamiatka“,3 zatiaľ čo znaky apoteo-

sy – orol a oltár – vo vyobrazení ostávajú (Cracco Ruggini, 1977, s. 427). 

V druhom období v rokoch 317 – 318 nápis consecratio úplne zmizol z Konštantínových 

oslavných mincí. Na zadnej strane bol nahradený nápismi „na večnú pamiatku“ a „odpočinu-

tie za vynikajúce zásluhy“.4 Na minciach s nápisom „na večnú pamiatku“, ktoré boli razené 

len v Ríme, nie je už vyobrazený oltár, ale zostáva len orol, ktorý bol niekedy nahradený le-

vom. Mince s nápisom „odpočinutie za vynikajúce zásluhy“, ktoré Konštantín dal raziť v Rí-

me, v Siscii, v Tessalonikách (Solún), v Trevíri, v Arles, v Aquileji na počesť božského Kon-

štancia Chlora, Maximiána a Klaudia Gótskeho, nemajú už obvyklé odznaky zbožštenia. Na-

miesto nich je znázornený cisár vo svojom oblečení ako sedí na svojej stoličke (Bonamente, 

1988, s. 123). 

                                                 
2 Hic non modo amabilis, sed etiam venerabilis gallis fuit, praecipue quod Diocletiani suspectam prudentiam et 

Maximiani sanguinariam temeritatem impero eius evaserat. Obiit in Brittania Eboraci principatus anno tertio 

decimo atque inter Divos relatus est. 
3 Memoria felix. 
4 Memoriam aeternae e requies optimorum meritorum. 
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Je možné konštatovať, že Konštantín mal snahu riešiť otázku nástupníctva v cisárskej hod-

nosti v rámci rodinných vzťahov. Môžeme to sledovať na začiatku jeho sporu s Liciniom, keď 

1. marca 317 menoval ako cézarov svojich dvoch synov – Konštantína II.5 a Krispa.6 Týmto 

spôsobom zachovával rodinný vzťah s Maximiánom a Konštanciom Chlorom a zároveň rodo-

vú líniu s Klaudiom Gótskym. V razení pamätných mincí bol zrejmý Konštantínov zámer za-

nechať zriadenie tetrarchie. Razil pamätné mince iba pre božského Konštancia Chlora (svojho 

otca), Maximiána (svokra) a Klaudia Gótskeho (deda), nie však pre Galeria, ktorého zbožšte-

nie sa pravdepodobne uskutočnilo rímskym senátom a bolo úradne vyhlásené len na územiach 

ovládaných Maxentiom, Liciniom a Maximinom Daiom (Maximinus Daia). 

Taktiež Maxentius7 dal raziť pamätné mince folles po smrti Konštancia Chlora s vedomím 

senátu v rokoch 307 – 308 v Ticinum a v Aquilei. Na prednej strane bol obraz cisára v typic-

kom oblečení a nápis „božskému Konštanciovi Augustovi“.8 Na zadnej strane bol vyobrazený 

orol vznášajúci sa nad chrámom a nápis „na pamiatku božského Konštancia“.9 Zaujímavá je 

zmena na pamätných minciach razených v Ostii a v Ríme v rokoch 309 – 312. Maxentius 

chcel zdôrazniť vlastný rodový vzťah s Konštanciom Chlorom. Na druhej strane oslavných 

mincí, ktoré majú rovnaké vyobrazenie ako ostatné, je nápis: „božskému Konštanciovi jeho 

príbuzný Maxentius Augustus“10 alebo „cisár Maxentius božskému Konštanciovi, svojmu prí-

buznému“.11 Tento druh je súčasťou väčšej zbierky mincí, ktoré Maxentius dával do obehu, 

keď sa dostal do sporu s Konštantínom. Maxentius razil pamätné mince s nápisom „na večnú 

pamiatku“ k pocte tetrarchov: Konštancia Chlora (svojho príbuzného),12 Maximiána (svojho 

otca), Galeria (svojho svokra)13 a svojho syna Valéria Romula („urodzený pán“) (Amici, 

2000, s. 195 – 202). 

Druh mincí s nápisom „na večnú pamiatku“ je pozoruhodný. Znázorňuje budovu s kruho-

vým pôdorysom a kupolou, na vrchole ktorej je orol. Archeológovia pri vysvetľovaní tohto 

znázornenia, identifikácii a lokalizácii budovy nie sú jednotní. Maxentius mal pravdepodobne 

                                                 
5 Syn jeho ženy Fausty a vnuk cisára Maximiána. 
6 Syn Minerviny, ktorá bola pravdepodobne prvou Konštantínovou ženou. 
7 Syn Maximiána. 
8 Divo Constantio Aug. 
9 Memoria divi Constanti. 
10 Divo Constantio cogn Maxentius Aug. 
11 Imp Maxentius divo Constantio cogn. 
12 Teodora, žena Konštancia Chlora, bola Maxentiovou nevlastnou sestrou. 
13 Maxentius si vzal za ženu Valeriu Maximillu, Galeriovu dcéru. 
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úmysel znovu stavebne reorganizovať Rím, aby tak lepšie vynikla božská úcta vzdávaná 

ochrancom tetrarchie – Jupiterovi alebo kultu božského Romula. Výberom týchto vyobrazení 

chcel zdôrazniť svoje právo byť členom tetrarchie a zároveň mať rodový vzťah s ostatnými 

tetrarchami. 

Maxentiove vyobrazenie budovy na posvätných minciach folles bolo úzko spojené s jeho 

náboženskou politikou. Faktom zostáva, že Konštantín, ktorý tiež razil pamätné mince s nápi-

som „na večnú pamiatku“ k pocte Konštancia Chlora a Maximiána, toto vyobrazenie neprijal. 

Definitívne odstránenie nápisu consecratio z mincí je možno najvýznamnejším dôkazom 

zmeny spôsobu úradného zbožštenia – apoteosy. Tento právny zvyk zostával v týchto rokoch 

hlavným a dôležitým problémom z politického hľadiska, pretože zahrňoval právo na politickú 

moc cisára (Peretto, 2006, s. 452). Nahradenie názvu consecratio pevne zakotveného v pohan-

skej teológii je nám zrozumiteľné v období pretvárania náboženských predstáv a šírenia kres-

ťanstva (Arnaldi, 1977, s. 119 – 128). Zbožšťovanie cisára malo za cieľ zdôrazniť večnú pa-

miatku na cisára a jeho zásluhy, ktorými si toto zbožštenie zaslúžil. Nápisy „na večnú pamiat-

ku“ a „odpočinutie za vynikajúce zásluhy“ je možné pochopiť len v časoch náboženského 

synkretizmu. Mali za cieľ uspokojiť tradičných pohanov a čoraz početnejších kresťanov. Dô-

kazom toho boli posledné mince razené Konštantínom. Zároveň vyjadrovali hlavný cieľ ná-

boženskej politiky tetrarchov, ktorým bolo „zvečnenie augusta“ ako právneho základu cisár-

skej moci. 

 

2. MAXIMIÁN 

Udalosti, ktoré sa vzťahujú na Maximiána, závisia od vzťahu s Maxentiom. Na stretnutí 

v Carnuntum14 sa Dioklecián stretol s Maximiánom a opätovne ho presvedčil, aby sa vzdal 

vlády a odišiel do súkromia. Potom Konštantín prijal bývalého tetrarchu v Galii so všetkými 

poctami, ale nepripustil ho k vláde. Zo súdobých historických prameňov je známe, že Maxi-

mián sa zriekol vlády veľmi nerád a využil neprítomnosť Konštantína. Pokúsil sa uplatniť 

svoju autoritu a zmeniť vládu svojho zaťa. O niekoľko týždňov sa Konštantín vrátil z oblasti 

pri rieke Rýn a Maximiánovi zabránil uskutočniť štátny prevrat. V januári 310 Maximián zo-

mrel v Marseille15 (Panegirici latini, 2000, s. 197). Historici predpokladajú, že buď spáchal 

samovraždu, alebo bol zavraždený. Panegyrikon z roku 310 je zrejmým odsúdením Maximiá-

na a zároveň zrušením rodového vzťahu, ktorý spájal Konštantína so zakladateľom dynastie 
                                                 

14 Stretnutie sa uskutočnilo okolo 11. novembra 308 (Pareti, 1961, s. 206). 
15 Panegyrikon sa zmieňuje o Maximiánovej smrti. 
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„herkulovej“. V tomto roku sa Konštantín odlúčil od Maximiána a zdôraznil svoj pôvod od 

Klaudia Gótskeho (Panegirici latini, 2000, s. 221). Súčasne sa odklonil od teológie vzťahujú-

cej sa na boha Jupitera a Herkula a priklonil sa k teológii boha Apolla. Uctievanie Apolla bolo 

rozšírené v Galii a tiež bol ochrancom Klaudia Gótskeho (Panegirici latini, 2000, s. 251). 

Konštantín tým, že sa verejne zriekol boha Herkula a jeho dynastie, dal najavo aj svoj ne-

súhlas s politikou Maxentia, ktorý zostával oddaný viere v boha Herkula, pretože nemal 

k dispozícii ďalší iný prostriedok svojho uzákonenia, t. j. legitimáciu svojej moci. Maxentius 

nariadil apoteosu Maximiána, ktorú v nasledujúcich rokoch Konštantín formálne prijal. Do-

svedčujú to mince razené v rôznych mincovniach závisiacich od Konštantína. Ale kresťanské 

historické písomné pramene od súdobých autorov Laktancia a Euzébia jednoznačne hovoria 

o odstránení pamiatky (abolitio memoriae). Potvrdzujú to aj zachovalé nápisy. Úsudok o tet-

rarchii je celkovo kladný – aj v prameňoch pohanských, aj kresťanských, ale nie je rovnako 

vyjadrený v porovnaní s Maximiánom. 

 

2.1 Numizmatické a epigrafické historické pramene o zbožštení Maximiána 

Hneď po smrti Maximiána dal Maxentius raziť pamätné mince v Ríme a v Ostii s od-

znakmi zbožštenia (chrám a orol) „na večnú pamiatku“ svojho otca – „božského Maximiána“ 

(divus Maximianus). Predpokladá sa, že aj rímsky senát vykonal predpísané úkony týkajúce 

sa jeho „zaradenia medzi nebešťanov“. 

Konštantín prijal toto zbožštenie Maximiána oficiálne až v rokoch 317 – 318. Jeho pamiat-

ku obnovil až po období odstránenia pamiatky. Konštantín dal raziť mince v Ríme, Tesaloni-

kách (Solún), Siscii, Trevíri, Arles a Aquilei. Mali znaky consecratia a zobrazovali „božské-

ho“ Maximiána so zahalenou hlavou. V tých rokoch dal raziť pamätné mince „božského“ 

Konštancia a „božského“ Klaudia Gótskeho so znakmi zbožštenia, ktoré reprezentoval oltár, 

prívlastok divus a znázornenie orla striedavo s levom. 

Zachovalo sa niekoľko epigrafických svedectiev, ktoré potvrdzujú zbožštenie Maximiána. 

Napríklad v Aminterine: „božskému Markovi Aureliovi Valeriovi Maximiánovi Staršiemu“16 

alebo v Mauretánii: „synovi božského Maximiána“17 (Amici, 2000, s. 199). 

 

                                                 
16 Divo / M(arco) Aur(elio) Val(erio) / Maximiano / Seniori /. 
17 Filio divi Maximi/ani. 
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2.2 Historické literárne a epigrafické pramene o odstránení pamiatky  

(abolitio memoriae) Maximiána 

Súdobé literárne pramene potvrdzujú vymazanie pamiatky, ktorá bola vykonaná na území 

ovládanom Konštantínom, pretože Maximián sa vzbúril proti svojmu vlastnému zaťovi. 

Euzébius z Cézarey to potvrdil slovami v diele Storia ecclesiastica (Cirkevná história): 

„V tomto čase zahynul hanebnou smrťou, keď osnoval vzburu proti Konštantínovi, prekvapený počas prí-

pravy sprisahania proti Konštantínovi, ktorý po demisiách opätovne prijal hodnosť cisára. Tento [Maxi-

mián, pozn. autora] bol prvý – pretože bol ničomný a bezbožný –, ktorého obrazy na jeho počesť, sochy 

a to, čo obvykle patrí cisárom, zničili“ (Eusebio, 2001, s. 173, vl. preklad). 

Aj v ďalšom svojom diele Sulla vita di Costantino (O živote Konštantína) Euzébius po-

znamenal, že 

„zatiaľ čo Konštantín bol zaneprázdnený týmito svojimi povinnosťami, ten druhý z tých dvoch, čo sa 

zriekli vlády, skončil hanebnou smrťou, pretože vyšlo najavo, že snoval sprisahanie. A tiež ako prvému 

boli pre jeho bezbožnosť odstránené oslavné nápisy, sochy a pamiatky, ktoré je zvykom stavať a všade na 

svete“ (Eusebio, 1984, s. 73, vl. preklad). 

Taktiež Laktancius v knihe Smrť prenasledovateľov18 píše: 

„Konštantín zatiaľ nariadil, aby boli zničené sochy aj obrazy Maximiána Herkula, ktoré sa kdekoľvek na-

chádzali. Keďže podoba Maximiána bola obyčajne znázorňovaná spolu s Diokleciánom, pri ničení obra-

zov prvého muselo stále nasledovať aj ničenie obrazov toho druhého. Dioklecián tak ešte počas života 

musel podporovať hanobenie, aké sa nikdy žiadnemu cisárovi nestalo, a to ho tak ponížilo, že rozmýšľal 

vziať si život“ (Lattanzio, 1967, s. 169, vl. preklad). 

Julián charakterizuje Maximiána týmito slovami: 

„Silenus nielenže nepovažoval Maximiána, ktorý bol veľmi hýrivý, za hodného neba, ale ani ho nepripus-

til na kráľovskú hostinu. Vskutku nielen vo veciach Afrodity bol hýrivý v nemravnostiach každého druhu, 

ale bol tiež intrigán a nedôverčivý a vôbec nebol v jednote v onej harmonickej štvorke. Preto ho Dike 

hneď vyhnal preč. A on teda odišiel, ale neviem kam: zabudol som sa totiž na to opýtať Hermesa“ (Giu-

liano Imperatore, 2000, s. 27, vl. preklad). 

Nápisy s Maximiánovym menom boli odstránené v Taliansku, Galii a Germánii. V Špa-

nielsku a v Afrike boli odstránené spolu s menom Diokleciána (Bonamente, 2002, s. 379). 

                                                 
18 V lat. jazyku: Lactantius: De mortibus persecutorum. V tal. jazyku: Lattanzio: La morte dei persecutori. 
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Vymazanie Diokleciánovho mena spolu s Maximiánovým nebolo systematické, ale iba dočas-

né. Potvrdzuje však vyjadrenie Laktanzia, podľa ktorého sa odstránenie pamiatky Maximiána 

vzťahovalo aj na Diokleciána (Lattanzio, 1967, s. 169). 

Prípad zbožštenia Maximiána je dosť problematický. Jeho pokus zbaviť Konštantína vlády 

v Galii bol hneď využitý na odstránenie pamiatky, ako to dokazujú aj písomné pramene a ná-

pisy. Špecifická otázka sa týka času, kedy bolo vymazanie pamiatky uskutočnené. Nie je jas-

né, či sa o tom rozhodlo už za vlády Konštantína v roku 310 v krajinách pod jeho vládou. 

Laktancius dosvedčuje, že sa to udialo až v roku 311 po smrti Galeria. Niektorí historici tvr-

dia, že o tom rozhodol sám senát v roku 312 po porážke Maxentia. 

Na základe spomenutých svedectiev môžem stanoviť nasledujúce fakty: 

Hneď po Maximiánovej smrti jeho syn Maxentius slávil consecratio svojho otca a dal raziť 

pamätné mince v rokoch 310 – 312 (Bonamente, 2002, s. 379). Tým chcel vyzdvihnúť nielen 

svoj rodový vzťah, ale aj trvalé pripojenie k teológii boha Herkula. 

Senát uskutočnil zbožštenie pamiatky Maximiána – obrad consecratia – na základe inicia-

tívy Maxentia. Táto hypotéza je prijateľná, pretože v Ríme bolo razených mnoho pamätných 

mincí, a taktiež to dosvedčujú epigrafické pamiatky. Zvlášť nápisy obsahujúce výrok formuly 

„božský Maximián“ možno datovať do obdobia medzi smrťou Galeria, t. j. 5. mája 311 a me-

dzi 28. októbrom 312, kedy Maxentius bol ešte živý (Amici, 2000, s. 193). 

Laktancius spája vymazanie pamiatky Maximiána so smrťou Galeria a pripisuje ju samému 

Konštantínovi (Laktancius, 1967, s. 150). Niektorí historici poznamenávajú, že je nutné toto 

tvrdenie zvážiť. Laktancius v diele La morte dei persecutori sleduje logické usporiadanie zo-

znamu udalostí, a nie chronologické. Dielo vzniklo hneď po víťazstve Konštantína v roku 312 

a stalo sa symbolom nového kresťanského dejepisectva oproti pohanstvu. Laktancius prisu-

dzuje Konštantínovi odsúdenie politicko-náboženskej ideológie tetrarchov a potvrdzuje sprá-

vu o odstránení pamiatky Maximiána bez udania presnej chronológie. 

V rokoch 317 – 318 Konštantín rehabilitoval pamiatku Maximiána a oslávil ho razením 

pamätných mincí, ktoré ho zbožšťovali (monete di consecratio). Toto nové uznanie Maxi-

miánovej pamiatky malo vyzdvihnúť rodové vzťahy Konštantína v čase jeho sporu s Liciniom 

z hľadiska politického aj náboženského a potvrdiť právo nástupníctva na cisársky trón. Kon-

štantín súčasne nechal raziť i pamätné mince na zbožštenie Konštancia Chlora a Klaudia Gót-

skeho. Rehabilitácia osobnosti Maximiána sa začala Konštantínom a pokračovala aj v po-

stkonštantínovskom období. V jednom nápise z roku 354 sa nachádzajú mená všetkých troch 

cisárov: Konštancius Chlorus, Klaudio Gótsky a Maximián spojené s prívlastkom zbožštení 

(divi). Tiež v prvej oslavnej reči Juliána ku Konštanciovi II. v období medzi jeseňou 356 
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a jarom 357 je oslavná zmienka o jeho predkoch (Konštancius Chlorus a Maximián). Nástup-

nícke právo sa privádza až ku Klaudiovi Gótskemu (Momigliano, 1968, s. 96 – 107). 

Maximián bol teda zbožštený Maxentiom hneď po smrti19 pravdepodobne so súhlasom se-

nátu. Na jeho zbožštenie sa môže vzťahovať svedectvo Atanázia, ktoré sa uvádza ako dôkaz 

toho, že v 4. storočí senát prevádzal zbožšťovanie cisárov. Atanázius sa zmieňuje na jednom 

mieste vo svojom diele Contra gentes (Proti pohanom) o nedávnom consecratiu cisárov (San-

cti Athanasii, 1965, s. 109). 

Medzi smrťou Galeria a abolitio memoriae Maximiána nie je žiadna súvislosť. Napriek 

tomu Laktancius zaznamenal tieto fakty ako súbežné. Možno sa domnievať, že abolitio me-

moriae bolo prijaté ako nový impulz v momente, keď Konštantín v roku 311 pripravoval vo-

jenské ťaženie proti Maxentiovi. V tejto súvislosti by Konštantínovo víťazstvo na Ponte Mil-

vio 28. októbra 312 mohlo znamenať určitý medzník pre abolitio memoriae prijaté aj sená-

tom, ktorý už Konštantín kontroloval (Giuliano, 2000, s. 444). Senát chcel pravdepodobne 

odstrániť všetky stopy „herkulovej“ dynastie a zvlášť Maxentia, ktorý dal v Ríme a v Ostii 

raziť pamätné mince k pocte a zbožšteniu „božského“ Maximiána (divus Maximianus). Ma-

xentius pokladal vojnu proti Konštantínovi za odvetu za vraždu svojho otca v Marseille. 

 

3. GALERIUS 

Galerius bol menovaný za cézara 1. marca 293 spoločne s Konštanciom Chlorom a stal sa 

augustom vo východnej časti Rímskej ríše (part Orientis) 1. mája 305. Vládol až do svojej 

smrti 5. mája 311 a sídlil pravdepodobne v Sofii (Sardica, Bulharsko) (Laktancius, 1967, 

s. 149 – 150). Rozhodnutie senátu o Galeriovom zbožštení je doložené pamätnými mincami 

s nápisom „na večnú pamiatku“ vydanými Maxentiom v Ríme a v Ostii zároveň mincami, 

ktoré zbožšťovali Konštancia Chlora, Maximiána a Romula (Bonamente, 1988, s. 122 – 123). 

Táto séria oslavných mincí odhaľuje úmysel Maxentia zdôrazniť hneď po smrti svojho otca 

právo na trón tým, že sa zasadzuje za vládny systém tetrarchie, ktorého základnou podmien-

kou bolo zbožštenie troch cisárov Konštancia Chlora, Maximiána a Galeria. 

Oslavné mince s nápisom „božský Galerius Maximianus“20 boli razené taktiež Maximiá-

nom Daiom a Liciniom, ale nie Konštantínom. Na všetkých minciach je znázornený obrad 

                                                 
19 Maximián zomrel v januári 310. Pravdepodobne bol pochovaný v Miláne. Viac správ o jeho pohrebe zatiaľ 

historické pramene neposkytujú. 
20 Divus Galerius Maximianus. 
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consecratia, orol a hlavný oltár – znaky, ktoré boli na Konštantínových minciach odstránené 

(Arnaldi, 1977, s. 119 – 123). 

Zbožšťovanie Galeria dokladajú aj nápisy, ktoré sa nachádzajú v krajinách pod kompeten-

ciou Maxentia a tetrarchov Licinia a Maximina Daia, napríklad v Solve (Noricum), Thamu-

gadi (Numídia). Zachovali sa dva nápisy: vo Verone a v Afrike, z ktorých bolo Galeriove me-

no odstránené. Galerius bol teda tiež zbožštený, ako to dokazujú nápisy a mince s nápisom 

„na večnú pamiatku“ razené Maxentiom, neskôr Maximiánom Daiom a Liciniom. Následne 

po porážke Maxentia znášal Galerius vymazanie pamiatky. Konštantín sa rozhodol, že ho na 

minciach nebude menovať. Zamlčanie Galeriovho mena pokračuje v správach od Eutropia 

(Bonamente, 1988, s. 136). Dá sa to vysvetliť tým, že Galeriovu smrť považovali kresťania za 

klasický príklad „smrti prenasledovateľov“ kresťanstva. 

 

4. DIOKLECIÁN 

V dejinách sa začína nový spôsob zbožšťovania cisárov od Diokleciána. Tento najdôleži-

tejší člen tetrarchie bol zbožštený po svojej smrti (v roku 313), keď už nezastával cisársky 

úrad. Pre štátne zriadenie je zvlášť významné a takmer ojedinelé to, že cisár bol zbožštený po 

svojom zrieknutí sa vlády (1. máj 305), keď žil ako obyčajný (privatus) občan (Laktancius, 

1967, s. 170). 

Eutropius vo svojom diele Breviarium potvrdzuje: „Prihodilo sa mu teda to, čo nikomu 

z narodených ľudí, že i keď zomrel ako obyčajný občan, predsa bol zaradený medzi bohov“21 

(Eutropius, 1909, s. 172). Ďalej spomína, že Dioklecián sa po zrieknutí svojej vlády objavil na 

verejnosti iba raz, a to na schôdzi v Carnunte. Táto poznámka je pozoruhodná a niektorí histo-

rici ju považujú za Eutropiov vlastný úsudok. Keď Eutropius písal Breviarum, bol zodpoved-

ný za štátny archív. Preto jeho záznamy môžeme pokladať za úvahy dejepisca o Diokleciáno-

vom politickom zriadení. Dioklecián mal v čase svojej smrti titul Senior Augustus (Eusebio, 

2001, s. 171). Tento titul sa nevyskytuje v Breviariu. 

Ďalšie písomné svedectvá sa nachádzajú v dielach Storia Ecclesiastica od Euzébia z Céza-

rey, Caesares (Cisári) od Juliána a Chronicon (Kronika) od Hieronýma. 

Euzébius z Cézarey dáva prívlastok božský Diokleciánovi spoločne s Maximiánom: „Keď 

v minulosti sme poznali, že pod zámienkou poriadku danou našimi božskými predchodcami 

                                                 
21 Contigit igitur ei quod post natos homines, ut cum privatus obisset, inter Divos tamen referretur. 



Marta SENDEKOVÁ 
 

251

Diokleciánom a Maximiánom zrušiť zhromaždenia kresťanov, officiali22 spôsobili mnohé vy-

dierania a krádeže...“ (Eusebio, 2001, s. 208 – 209, vl. preklad). 

Juliánovo dielo Caesares vzniklo v decembri 362. Píše v ňom toto: 

„Ešte medzi sebou hovorili, keď Caro, ktorý chcel vojsť do sály so svojimi synmi, bol vyhnaný od Dika. 

V dobrej nálade prichádzal Dioklecián sprevádzaný dvoma Maximinami a mojím dedkom Konštanciom. 

Držali sa za ruky a obklopovali ho, chceli ísť pred ním ako nejaká osobná stráž, ale on to nedovoľoval, 

nechcel pre seba žiadne privilégium. Predsa len sa cítil unavený, dal im všetko, čo niesol na ramenách 

a kráčal voľne. Bohovia sa radovali z ich svornosti a dovolili im posadiť sa pred ostatnými na popredné 

miesta“ (Giuliano Imperatore, 2000, s. 25 – 27, vl. preklad). 

Julián prisudzuje túto zvláštnu náklonnosť bohov všetkým tetrarchom s výnimkou Maxi-

miána Herkula. Svoje dejinné hodnotenie Diokleciána zakladá na vzťahu medzi jeho consec-

ratio a dobrou vládou. Na základe jeho vyjadrení môžem vyvodiť niektoré všeobecne platné 

závery: 

Apoteosa Diokleciána a Galeria má dôležitý politicko-náboženský význam a v tejto súvis-

losti je kladným úsudkom o tetrarchii, v ktorej sa vyzdvihuje úprimná svornosť. Tieto námety 

sa často objavujú v Juliánových knihách, napríklad v panegyrikách na Konštancia Chlora.  

Julián zdôrazňuje kladný postoj k tetrarchii a vyzdvihuje prvé miesto Diokleciána v tetrar-

chickom systéme. 

Hieroným vo svojom diele Chronicon potvrdzuje to, čo napísal aj Eutropius: „Dioklecián 

umiera vo svojom paláci neďaleko Salony a je jediný zo všetkých [cisárov, pozn. autora], kto-

rí bol zaradení medzi bohov ako obyčajný človek“23 (Helm, 1956, s. 230). Hieroným poznal 

a používal Breviarum od Eutropia. V tomto prípade cituje Eutropiov text doslovne. Túto uda-

losť zaraďuje vo svojom diele medzi udalosti, ktoré sú vyberané z určitého vopred stanovené-

ho hľadiska. Hieroným sa v skutočnosti nezaujíma o zbožštenie cisárov, zmieňuje sa iba 

o Diokleciánovi a Kaligulovi: „Gaius seba samého považoval za boha“24 (Helm, 1956, 

s. 177). Dioklecián bol osobnosťou dejinného významu a Euzébius to takto tiež zaznamenal. 

                                                 
22 Officiali (officiales), t. j. úradníci, ktorí v 4. storočí vykonávali takmer výlučne úlohy sudcov. Predtým boli 

poddôstojníkmi v rímskej armáde a boli oslobodení od vojenskej povinnosti. Keďže vlastnili benefícium, boli 

nazývaní tiež beneficiari. Mali aj titul officiali, keďže mali povinnosť (officium) byť pripravení na službu 

vyšších dôstojníkov (Eusebio, 2001, s. 204 – 205). 
23 Diocletianus haut procul a Salonis in villae suae Palatio moritur et solus omnium inter deos privatus refertur. 
24 Gaius semet ipsum in deos refert. 
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Historických dokladov o možnom zbožštení Diokleciána je veľmi málo. Jeho prípad má 

ale svoj význam z troch dôvodov: 

Dioklecián bol zbožštený ako súkromná osoba po ukončení svojej vlády. Bol pochovaný 

ďaleko Ríma v mauzóleu paláca v Splite. Nápisy „božskému Dioklecianovi“ (divo Dioclezia-

no) a pamätné mince o jeho zbožštení chýbajú (Bonamente, 2002, s. 370 – 375). To však nie 

je dôvod, žeby sa úplne vylúčilo Diokleciánovo zbožštenie. 

Treba brať do úvahy, že v roku 313, keď Dioklecián zomrel, bol vydaný tzv. Milánsky 

edikt. Konštantín nemohol spomenúť Diokleciánovu osobnosť, pretože už sa odlúčil od poli-

ticko-náboženského systému tetrarchie. Ani neskôr po rehabilitácii Maximiánovej osobnosti 

Konštantín neoslavoval tohto najdôležitejšieho tetrarchu, pretože nové poňatie oprávnenosti 

cisárskej hodnosti spočívalo na rodových vzťahoch a tie vylučovali Diokleciána, ktorý bol 

označený ako prenasledovateľ kresťanov (Eusebio, 2001, s. 208). 

Eutropiove svedectvo prijaté Hieronýmom má predsa svoj význam a dôležitosť, aj keď 

chýbajú epigrafické a numizmatické dôkazy. Na základe súdobej literatúry sa dá predpokla-

dať, že Dioklecián nebol zbožštený z rozhodnutia senátu. 

V závere svojej práce o zbožšťovaní tetrarchov môžem potvrdiť dôležitosť obradu consec-

ratia a určité zmeny v jeho uskutočňovaní. Tento antický zvyk sa prispôsoboval zmenám no-

vého usporiadania Rímskej ríše, keď Rím už nebol administratívnym a politickým centrom. 

Cisári a ich zástupcovia (augustovia e cézari) uskutočňovali svoju nezávislosť a vlastnú poli-

tiku. A práve táto neistota v inštitucionálnej oblasti právneho poriadku ríše smerovala k pre-

konaniu tetrarchie a obnoveniu dynastického kritéria. Obrad consecratia sa stával obnoveným 

prvkom pre politické uzákonenie. Zmeny vzťahov medzi augustami a cézarmi mali za násle-

dok zbožšťovanie a odstraňovanie pamiatky v závislosti od politických udalostí. Ale práve to 

dokazuje vhodnosť a účinnosť tohto obradu. Senátori mohli vyjadriť svoj súhlas s činmi zo-

mrelých cisárov, ale boli závislí od augusta, ktorý občas v Ríme vládol. A tak rozhodnutie se-

nátu, ktorý schvaľoval nariadenie, bolo limitované a obmedzované ostatnými augustami. 

Ďalšie nariadenie zmien sa udialo za vlády Konštantína v záležitosti Konštancia Chlora. 

Týkalo sa zmeny úcty v tradícii. Konštantín na minciach razených v rokoch 317 – 318 k pocte 

svojho otca úplne odstránil nápis consecratio, ale na rube zostal nápis „na večnú pamiatku“, 

„šťastná pamiatka“, „odpočinutie za vynikajúce zásluhy“.25 Taktiež sa objavili nové vyobra-

zenia cisára zahaleného vo svojom rúchu na cisárskej stoličke. Postupne sa vynechávalo zná-

zorňovanie orla a oltára. 

                                                 
25 Aeternae memoriae (memoria felix) requies optimorum meritorum. 
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Pamätné mince zbožštenia nám dosvedčujú plynulejší a názorný spôsob vývoja pojmu 

consecratio, ktorý bol v tomto období úzko spojený s propagačnými cieľmi. Postupné odstra-

ňovanie prvkov spojených s pohanským obradom zbožštenia je akousi predzvesťou zmeny 

ideologického smerovania, ktoré sa postupne uskutočňovalo po smrti Konštantína Veľkého. 
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