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Mithraistické album z Viruna
a jeho v˘znam pro studium mithraismu
Ale‰ Chalupa*
Úvod
V roce 1992 byla bûhem vykopávek v lokalitû Zollfeld poblíÏ rakouského Klagenfurtu, v místech, kde se kdysi rozkládalo ﬁímské Municipium
Claudium Virunum,1 nalezena bronzová deska o velikosti 88,5 x 58,5 cm.2
Na své lícní stranû nesla nûkolikaﬁádkov˘ nápis komemorující dva v˘znamné okamÏiky v Ïivotû zdej‰ích mithraistÛ a velké mnoÏství jmen
(obr. 1).3 ·lo o soupis ãlenÛ jedné z mithraistick˘ch komunit, které v tomto správním centru b˘valé ﬁímské provincie Noricum pÛsobily minimálnû
od poãátku vlády antoninské císaﬁské dynastie.4 Toto album z Viruna, jak
je v odborné literatuﬁe naz˘váno,5 pﬁedstavuje jeden z nejv˘znamnûj‰ích
mithraistick˘ch nálezÛ dvou posledních desetiletí,6 pﬁedev‰ím pro otázky,
* V následujícím textu jsou pouÏity tyto zkratky: AE = L’Année Épigraphique; ANRW =
Hildegard Temporini – Wolfgang Haase (eds.), Aufstieg und Niedergang der römischen
Welt, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1972-; CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863-; CIMRM = Maarten J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae I-II, Haag: Martinus Nijhoff 1956-1960; EJMS =
Electronic Journal of Mithraic Studies <http://www.uhu.es/ejms>; EPRO = Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romaine; ILLPRON = Inscriptionum
lapidarium Latinarum provinciae Norici; ILS = H. Dessau (ed.), Inscriptiones Latinae
selectae, Berlin 1892-1916; ( ) = vynechan˘ text nebo písmena; [ ] = po‰kozen˘ nebo
rekonstruovan˘ text; [[ ]] = úmyslnû vymazan˘ text.
1 Podrobnûj‰í informace o tomto místû ﬁímského osídlení a jeho dûjinách viz napﬁ. Hermann Vetters, „Virunum“, ANRW II.6, 1977, 302-354; Géza Alföldy, Noricum, London
– Boston: Routledge & Keagan Paul 1974, 195-197.
2 Tento nález je pﬁedmûtem podrobné a pro studium tohoto artefaktu zcela nepostradatelné monografie Gernot Piccottini, Mithrastempel in Virunum, Klagenfurt: Verlag des
Geschichtsvereines für Kärnten 1994.
3 AE 1994, ã. 1334.
4 Ohlednû dal‰ích mithraistick˘ch nálezÛ z této lokality viz CIMRM 1430-1440; Dorit
Schön, Orientalische Kulte im römischen Österreich, Wien: Böhlau 1988, ã. 165-175.
5 Album sacratorum je ostatnû i termín doloÏen˘ nápisnû, viz CIMRM 325 (Ostia); dal‰í doposud nalezené seznamy mithraistÛ jsou CIMRM 325, 361, 566, 567 a 2296. Album z Viruna je v‰ak zatím bezkonkurenãnû nejrozsáhlej‰í.
6 Je po právu zahrnuto mezi nejv˘znamnûj‰í nálezy, které uvádí ve své pﬁehledové studii Roger Beck („Mithraism after ,Mithraism since Franz Cumont‘, 1984-2003“, in:
Roger Beck, Beck on Mithraism: Collected Works with New Essays, Aldershot – Burlington: Ashgate 2004, 3-23: 12-13).
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Obr. 1. Album z Viruna – pﬁepis nápisu AE 1994, ã. 1334
Pﬁevzato z G. Piccottini, Mithrastempel…, obr. 10 (neãíslovaná pﬁíloha).

které ohlednû fungování a sociální struktury tohoto kultu vyvolává, a moÏné odpovûdi, které nastiÀuje.
Deska, která se pÛvodnû musela nacházet pﬁímo uvnitﬁ mithraea,7 z nûj
byla pozdûji odnesena a úmyslnû zakopána na jiném místû. Její témûﬁ obﬁadné uloÏení naznaãuje,8 Ïe tento krok provedli samotní mithraisté, nejspí‰e v obavách, aby nepadla do nepovolan˘ch rukou a nebyla zniãena.
Pro album se v‰ak jiÏ nikdy nevrátili.
Text
Bronzová tabule je zasazena do ozdobného rámu ze stejného materiálu.9
První dva ﬁádky textu v její horní ãásti nesou dedikaãní formuli a udání
pﬁíãiny, která k poﬁízení tohoto alba vedla: událost obnovení zdej‰ího
mithraea. Dva ﬁádky ve spodní ãásti desky jsou osobní dedikací Tiberia
Claudia Quintiliana, kter˘ se na poﬁízení desky a restauraci mithraea v˘7 Jeho pﬁesná lokace zÛstává neznámá. PﬁestoÏe se ve Virunu muselo nacházet nûkolik
mithraeí, doposud se Ïádné z nich nepodaﬁilo objevit a odkr˘t.
8 G. Piccottini, Mithrastempel…, 9-10, obr. 1-3.
9 PrÛmûrná tlou‰Èka tabule je cca. 4 mm. Tlou‰Èka rámu, k nûmuÏ je tabule zezadu pﬁipevnûna pomocí n˘tÛ, dosahuje 1,5 aÏ 2 cm.
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znamnou mûrou podílel. Vzhledem k tomu, Ïe ﬁádky tﬁi a ãtyﬁi v horní ãásti desky nezaãínají u levého okraje jako dva pﬁedchozí a jsou psány jin˘m
rukopisem, je evidentní, Ïe byly to alba zaneseny o nûco pozdûji.10 Kromû
tûchto údajÛ nápis rovnûÏ obsahuje 98 jmen ve ãtyﬁech sloupcích (I aÏ IV,
ãíslováno zleva). Poãáteãní soupis pÛvodní skupiny 34 úãastníkÛ zasvûcení restaurovaného mithraea byl v následujících letech doplÀován o jména
dal‰ích novû získan˘ch ãlenÛ. Jednotlivé pﬁírÛstky mÛÏeme identifikovat
na základû rozdíln˘ch rukopisÛ, kter˘mi byla jejich jména do bronzové
desky vyryta.11 Pﬁesné znûní rekonstruovaného textu je následující:
D(eo) i(nvicto) M(ithrae) pro salute imp(eratoris) [[Commodi]] Aug(usti) pii
Qui12 templum13 vii conlapsum impendio suo restituerunt
et mortalitat(is) causa convener(unt)
Marullo et Aeliano co(n)s(ulibus) VI K(alendas) Iulias
Tiberius Claudius Quintilianus ob dedicationem templi tabulam
aeream donum dedit et camaram picturis exornavit

Pﬁeklad textu je relativnû bezproblémov˘. Druhé setkání mithraistÛ lze
navíc na základû informací obsaÏen˘ch v textu zcela pﬁesnû datovat.
Bohu neporazitelnému Mithrovi, na poãest císaﬁe Commoda, zboÏného Augusta,
zasvûtili ti, kteﬁí na své náklady znovu vybudovali zniãen˘ chrám
a kteﬁí se se‰li, protoÏe lidé jsou smrtelní,14

10 G. Piccottini, Mithrastempel…, 14, 22.
11 Pokud kaÏdá z tûchto “dávek„ pﬁedstavuje roãní pﬁírÛstek, pak virunské album obsahuje záznamy o mithraistickém ãlenstvu bûhem 19 po sobû jdoucích let (za pﬁedpokladu, Ïe noví ãlenové byli pﬁijímáni kaÏd˘ rok).
12 Rozumí se qui infra scripti sunt, tedy 34 pÛvodních ãlenÛ komunity (I/1 aÏ II/9).
13 Mithraisté oznaãovali svá shromaÏdi‰tû nûkolika rÛzn˘mi jmény. Zde uÏit˘ v˘raz templum je obvykl˘ právû pro r˘nské a dunajské provincie. V oblasti ¤íma a Itálie byl nejãastûji uÏíván termín spelaeum (jeskynû). K mithraistickému uÏívání tûchto pojmenování viz podrobnûji Henri Lavagne, „Importance de la grotte dans le Mithriacisme en
Occident“, in: Jacque Duchesne-Guillemin (ed.), Études Mithriaques: Actes du 2e Congrès International Téhéran, du 1er au 8 septembre 1975, (Acta Iranica 17.I.4), Leiden:
E. J. Brill 1978, 271-278.
14 Roger Beck („Qui mortalitatis causa convenerunt: The Meeting of the Virunum Mithraists on June 26, A.D. 184“, Phoenix 52, 1998, 335-344: 336) navrhuje chápat v˘raz
mortalitas, pﬁedev‰ím na základû nûkter˘ch literárních paralel (srov. Plinius Maior, Naturalis Historia XXXV,139; Firmicus Maternus, Matheseos libri I,4,2), jako abstraktní
oznaãení pro „smrtelnou povahu ãlovûka“. Tento návrh pokládám za opodstatnûn˘
a dané místo pﬁekládám ve stejném duchu. Naproti tomu G. Piccottini (Mithrastempel…, 22) pﬁekládá mortalitatis causa (s odkazem na Tacitovy Annales XVI,13) jako
„kvÛli tûm, kteﬁí zemﬁeli morovou nákazou“ („aufgrund eines Seuchesterbens“). I tento zpÛsob pﬁekladu je zcela jistû moÏn˘, ale domnívám se, Ïe v˘razu mortalitas je zde
skuteãnû pouÏito ve smyslu mnohem abstraktnûj‰ím.
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v roce, kdy úﬁad konzula zastávali Marullus a Aelianus,15
‰est dní pﬁed ãervencov˘mi kalendami.16
Tiberius Claudius Quintilianus u pﬁíleÏitosti zasvûcení chrámu daroval
bronzovou desku a strop vyzdobil malbami.

Jméno císaﬁe Commoda, kterého nápis zmiÀoval spoleãnû s Mithrou,
a propÛjãil mu tak zdání oficiálního dokumentu, bylo pozdûji vymazáno.
Tento drastick˘ zásah je evidentním projevem damnatio memoriae, zvyklosti, které naﬁizovala poté, co nûkter˘ z císaﬁÛ upadl po své smrti v nemilost, odstranûní jeho jména ze v‰ech oficiálních a polooficiálních nápisÛ.17
Samotné pﬁedmûty v‰ak zÛstávaly i nadále v uÏívání. Formulace templum
vii conlapsum poukazuje na skuteãnost, Ïe mithraeum bylo zniãeno, není
v‰ak jasné, zdali v dÛsledku nepﬁátelského vpádu, obãansk˘ch nepokojÛ,
zemûtﬁesení nebo ne‰Èastnou náhodou bûhem poÏáru.18
Chronologie nápisu je tedy následující: K obnovení mithraea, které mûla komemorovat dedikace alba, do‰lo nûkdy na sklonku roku 182 n.l. nebo v prÛbûhu roku 183 n.l.19 Úãastnilo se ho 34 ãlenÛ zdej‰í mithraistické
komunity. Záhy nato v‰ak tuto skupinu postihla tragická událost. Pût jmen
ve sloupci I je oznaãeno ﬁeck˘m písmenem théta. Tato znaãka indikuje, Ïe
dotyãná osoba, pﬁed jejímÏ jménem se nachází, zemﬁela (thanón).20 K jejich úmrtí muselo dojít nûkdy v intervalu mezi znovuobnovením mithraea
a druhou schÛzkou v roce 184 n.l. (mezi 10. prosincem 182 n.l. a 26. ãervnem 184 n.l.), nejspí‰e v‰ak v prÛbûhu roku 183 n.l. V dobû druhého setkání zdej‰ích mithraistÛ, které pﬁipomíná a datuje navazující nápis (ﬁádky
tﬁi a ãtyﬁi v horní ãásti), tedy pût ãlenÛ zdej‰í pospolitosti, mezi nimi i dva
patres, drÏitelé nejvy‰‰ího mithraistického stupnû a ipso facto vÛdcové ko15 L. Cossonius Marullus a Cn. Papirius Aelianus byli consules ordinarii v roce 184 n.l.
16 26. ãervna.
17 K této události muselo dojít nûkdy v dobû po násilné smrti císaﬁe Commoda 31. prosince 192 n.l., nejspí‰ v prÛbûhu roku 193 n.l. V roce 195 n.l. císaﬁ Septimius Severus
damnatio memoriae namíﬁené proti Commodovi zru‰il a na nûkter˘ch nápisech bylo jeho jméno obnoveno. V pﬁípadû virunského alba se tak ale nestalo. Pﬁípady vymazan˘ch
nápisÛ: ILS 376, 393, 394, 1121, 2472, 5338, 6640, 8913; vymazan˘ch a znovu obnoven˘ch nápisÛ: ILS 377, 402, 405, 1124, 5186, 5193, 6770, 6808.
18 Srov. CIMRM 706: speleum vii [sic!] ignis absumptum; CIMRM 2222: vim temp(estatis). Na opu‰tûní mithraea nebo jeho pozvolné zchátrání by poukazoval spí‰e v˘raz vetustate conlapsum (CIMRM 648, 1431, 1438, 1485).
19 Jméno císaﬁe Commoda je uvedeno jako Imperator Commodus Augustus Pius. Tato
jména byla zahrnuta do jeho oficiální titulatury nûkdy mezi 10. prosincem roku 182 n.l.
a 3. lednem roku 183 n.l. Terminus post quem pro zasvûcení mithraea, které zmiÀuje
nápis, je tak 10. prosinec roku 182 n.l. G. Piccottini (Mithrastempel…, 25) se domnívá, Ïe k zasvûcení obnoveného mithraea mohlo dojít kolem letního slunovratu roku 183
n.l., viz níÏe.
20 Stejná znaãka se vyskytuje i na dvou seznamech ãlenÛ náboÏensk˘ch kolegií z Ostie:
CIL XIV,256 (collegium fabrum); CIL XIV,250 = ILS 6174 (collegium lenunculariorum; datováno do roku 152 n.l.).
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munity, jiÏ neÏilo. Tato událost pﬁedstavovala pro zdej‰í mithraisty jistû závaÏn˘ otﬁes, ne-li zcela zásadní krizi.
Datum a okolnosti
Mithraisté z Viruna se tedy znovu se‰li 26. ãervna roku 184 n.l., tentokrát aby uctili památku sv˘ch nedávno zesnul˘ch druhÛ nebo se postarali
o jejich pohﬁeb. O pﬁesné pﬁíãinû jejich úmrtí mÛÏeme pouze spekulovat,
pravdûpodobnû v‰ak podlehli ﬁádûní tzv. antoninského moru, kter˘ s sebou
pﬁivlekla vojska Lucia Vera vracející se z parthského taÏení a kter˘ zasáhl
oblast Norika pﬁibliÏnû v této dobû.21
Cennou informaci poskytuje nejenom údaj o pﬁíãinû druhého setkání,
ale i moÏnost její pﬁesné datace. Zvolen˘ ãas patrnû nebyl náhodn˘ a úzce
se dot˘kal nûkter˘ch bodÛ mithraistické nauky. Konec mûsíce ãervna totiÏ
pﬁedstavuje období, ve kterém nastává letní slunovrat.22 Album z Viruna
tak spoleãnû s nûkter˘mi dal‰ími nálezy podporuje teorii o stûÏejním v˘znamu tohoto astronomického období pro mithraistickou eschatologii.
Setkání mithraistÛ v této dobû dokládají i dva dal‰í nápisy, jeden opût z Viruna,23 druh˘ z italského mûsteãka Nersae v Etrurii.24 Po peãlivém vyhodnocení nedávn˘ch archeologick˘ch nálezÛ z belgického Tienenu je velmi
pravdûpodobné, Ïe mithraisté se v dobû kolem letního slunovratu se‰li
i zde, opût u pﬁíleÏitosti rekonstrukce zdej‰ího mithraea.25 Album z Viruna
21 Antoninsk˘ mor, kter˘ postihl rozsáhlá území ﬁímské ﬁí‰e v letech 165-189 n.l. (viz J.
E. Gilliam, „The Plague under Marcus Aurelius“, American Journal of Philology 94,
1961, 243-255), pﬁedstavuje vûrohodné vysvûtlení cca. 15% úbytku ãlenstva jedné
mithraistické komunity v období pﬁibliÏnû jednoho roku. G. Alföldy (Noricum…, 157)
navíc na základû interpretace nápisu CIL III,5567 pﬁedpokládá, Ïe mor ﬁádil v tûsném
sousedství Norika jiÏ v roce 182 n.l.; srov. téÏ Rupert Breitwieser, „Virunum und die
,Antonische Pest‘“, Grazer Beiträge 21, 1995, 149-156.
22 G. Piccottini, Mithrastempel…, 24; Roger Beck, „Qui mortalitatis causa…“, 336-337.
– V roce 184 n.l. pﬁipadl fakticky letní slunovrat na 23. ãerven. Roger Beck („Qui mortalitatis causa…“, 336, pozn. 10) v‰ak podot˘ká, Ïe po zavedení juliánského kalendáﬁe byly za data slunovratÛ nominálnû pokládány 25. ãerven a 25. prosinec.
23 CIMRM 1438; nápis komemoruje obnovu stáﬁím rozpadlého mithraea. Jeho datace spadá na 24. ãerven 239 n.l. (po provedení korekce ãtení tohoto nápisu viz G. Piccottini,
Mithrastempel…, 24, pozn. 50). Faktick˘m dnem letního slunovratu v tomto roce byl
23. ãerven.
24 CIMRM 647; 25. ãervna 172 n.l. Letní slunovrat tohoto roku nastal ve skuteãnosti
23. ãervna.
25 Marleen Martens, „The Mithraeum in Tienen (Belgium): Small Finds and What They
Can Tell Us“, in: Marleen Martens – Guy De Boe (eds.), Roman Mithraism: The Evidence of the Small Finds, (Archeologie in Vlaanderen 4), Brussel: Museum Het Toreke 2004, 25-56: 43-44. K tomuto setkání do‰lo nûkdy v letech 250-270 n.l. Urãení ãásti roku, kdy mûlo shromáÏdûní zdej‰ích mithraistÛ probûhnout, bylo provedeno na
základû odhadu stáﬁí dvanácti selátek, jejichÏ skelety byly objeveny v odpadních ja-
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v‰ak jako jediné explicitnû spojuje toto datum s problematikou lidské smrtelnosti.
O tom, Ïe v mithraistické nauce mohly hrát slunovraty dÛleÏitou roli, se
vûdûlo jiÏ pﬁedtím. Porfyrios z Tyru, ﬁeck˘ filosof ze 3. století n.l., uvádí,
Ïe podle mithraistÛ to bylo právû v tomto období, kdy lidské du‰e sestupovaly do zrození (branou geneze o letním slunovratu) a znovu z nûj vystupovaly (branou apogeneze o zimním slunovratu).26 Letní slunovrat rovnûÏ moÏná zmiÀuje tzv. „mithraistick˘ katechismus“, papyrov˘ zlomek
pÛvodem z Egypta.27 Pát˘ a ‰est˘ ﬁádek rekta tohoto textu, kter˘ patrnû
shrnuje otázky a odpovûdi kladené bûhem iniciace, je nûkter˘mi badateli
emendován a pﬁekládán jako: „… ﬁekni: ,skrze letní [slunovrat, / protoÏe
Slunce ve Lv]u se stalo Ïhav˘m …‘“28 RovnûÏ vnitﬁní topografie mithraea, jehoÏ hlavním úãelem mûlo b˘t symbolicky napomáhat pochopení tohoto procesu, odpovídala modelu reálného kosmu.29 PﬁestoÏe v˘znam Por-

26

27

28
29

mách (viz An Lentacker – Anton Ervynck – Wim Van Neer, „The Symbolic Meaning of
the Cock: The Animal Remains from the Mithraeum at Tienen [Belgium]“, in: Marleen
Martens – Guy De Boe [eds.], Roman Mithraism: The Evidence of the Small Finds, [Archeologie in Vlaanderen 4], Brussel: Museum Het Toreke 2004, 57-80: 67-68).
Porfyrios, De antro nympharum 22: „… stanovili tudíÏ tyto dvû brány: znamení raka
a znamení kozoroÏce, … z nichÏ budiÏ jedno znamení raka, jímÏ du‰e sestupují do vtûlení, druhé znamení kozoroÏce, kter˘m stoupají vzhÛru. Rak jest severní a vede k sestupu, kozoroÏec jest jiÏní a urãen k vzestupu.“ Cit. dle Porfyrios, Jeskynû nymf, pﬁel.
Jaroslav Matou‰ek, Olomouc: Per agrum 21993 [1922], 42. – V období antiky byl Rak
znamením letního slunovratu a Kozoroh znamením slunovratu zimního.
Tomuto enigmatickému a znaãnû poru‰enému textu je vûnována publikace William M.
Brashear, A Mithraic Catechism from Egypt <P.Berol. 21196>, Wien: Verlag Adolf
Holzhausens Nfg. 1992. O mithraistickém pÛvodu textu panují spory (viz napﬁ. R. Turcan, Mithra a Mithraismus, Praha: Vy‰ehrad 2004, 121-124), rozhodnû v‰ak v nûm nelze nalézt nic, co by jeho spojitost s mithraismem explicitnû vyluãovalo, a nûkteré informace se naopak zdají b˘t v dokonalém souladu s na‰imi dosavadními znalostmi
o tomto antickém kultu.
Viz W. M. Brashear, A Mithraic Catechism…, 23.
Porfyrios, De antro nympharum 6: „A tak Per‰ané [tj. mithraisté] zdokonalují své zasvûcence tak, Ïe je uvádûjí do mystérií sestupu du‰í do zrození a jejich opûtovného v˘stupu, a naz˘vají to místo jeskynû. Jak Eubulos vypravuje, zasvûtil pr˘ po prvé Zoroastr rozko‰nou a prameny ãisté vody svlaÏovanou jeskyni v rozkvetl˘ch horách
persk˘ch, jeÏ povstala od pﬁírody, na poãest stvoﬁitele a otce vesmíru Mithry. Ta jeskynû pro nûj byla nápodobou kosmu, kter˘ Mithra stvoﬁil, a znamení, jeÏ nesla v pravideln˘ch vzdálenostech, mu poskytovala symboly vesmírn˘ch tûles a klimat kosmu. Po
tomto Zoroastrovi pak a u ostatních byla v jeskyních a slujích skalních, aÈ pﬁirozen˘ch
ãi utvoﬁen˘ch lidskou rukou, udílena zasvûcování v mystéria.“ Cit. dle Porfyrios, Jeskynû nymf…, 28-29 (pﬁeklad je do znaãné míry upraven, pﬁedev‰ím na základû poznámek in: Roger Beck, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 41-43).
– K mithraeu jako modelu kosmu viz napﬁ. Richard L. Gordon, „The Sacred Geography of a Mithraeum: The Example of Sette Sfere“, Journal of Mithraic Studies 1, 1976,
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fyriova svûdectví je ãasto umen‰ován,30 pﬁedev‰ím v rámci obecnûj‰í kritiky pokusÛ o astrologick˘ v˘klad mithraistické nauky,31 album z Viruna
poskytuje vítan˘ podnût alespoÀ k ãásteãnému pﬁehodnocení tûchto postojÛ.
Problém mÛÏe pﬁedstavovat otázka, proã se mithraisté ve Virunu se‰li,
aby uctili památku sv˘ch pûti zesnul˘ch druhÛ (nebo aby je pohﬁbili) právû v den, kdy podle mithraistické nauky mûly du‰e sestupovat do zrození
a nab˘vat smrteln˘ch tûl.32 Mithraistická nauka v‰ak byla, patrnû zcela zámûrnû, zaloÏena na paradoxech, které zpûtnû legitimizovaly její roli jako
centra tajné „orientální“ moudrosti.33 Letní slunovrat byl napﬁíklad spojen
s chladn˘m vûtrem napomáhajícím zrození,34 protoÏe pﬁedstavuje nejsevernûj‰í postavení slunce na ekliptice, pﬁestoÏe se na severní polokouli
jedná o nejteplej‰í ãást roku. O ideologick˘ch pﬁíãinách tohoto mithraistického „pﬁesmyku“ v˘znamÛ tedy mÛÏeme jen spekulovat, to v‰ak samo
o sobû nijak nesniÏuje v˘znam doloÏeného spojení v pﬁípadû virunského
setkání.
RovnûÏ o pohﬁebních zvyklostech mithraistÛ toho doposud víme jen
velmi málo. PﬁestoÏe se o nálezech hrobÛ v tûsné blízkosti mithraeí spekulovalo jiÏ dﬁíve,35 relativnû spolehliv˘ nález byl uãinûn aÏ v nedávné do-

30

31
32
33

34
35

119-165; Roger Beck, „Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic Science in Roman
Religion“, in: Timothy D. Barnes (ed.), The Sciences in Greco-Roman Society, (Apeiron 27,4), Edmonton: Academic Printing & Publishing 1994, 99-117; id., The Religion
of the Mithras Cult…, 102-152.
Robert Turcan, Mithras Platonicus: Recherches sur l’hellénisation philosophique de
Mithra, (EPRO 47), Leiden: E. J. Brill 1975, 62-89. Argument sniÏující v˘znam Porfyriov˘ch informací vychází z pﬁedpokladu, Ïe nereflektují „skuteãnou“ mithraistickou
nauku, ale její filosofické (pﬁedev‰ím novoplatónské) pﬁekroucení.
K nejextrémnûj‰ím projevÛm této kritiky viz Noel Swerdlow, „On the Cosmical Mysteries of Mithras“, Classical Philology 86, 1991, 48-63.
Podrobnûj‰í diskuzi na toto téma viz R. Beck, „Qui mortalitatis causa…“, 338-343.
Tento motiv mohl sehrát podstatnou roli rovnûÏ pﬁi vzniku tohoto kultu, jehoÏ spojitost
s persk˘m náboÏensk˘m prostﬁedím je patrnû mnohem komplikovanûj‰í povahy, neÏ se
v minulosti pﬁedpokládalo. Viz napﬁ. Richard L. Gordon, „Persei sub rupibus antri:
Überlegungen zur Entstehung der Mithrasmysterien“, in: Mojca Gomer Vojkoviã (ed.),
Ptuj in römischen Reich. Mithraskult und seine Zeit: Akten des internationalen Symposion Ptuj, 11-15. Okt. 1999, (Archeologia Poetoviensis 2), Ptuj: Pokrajinski Muzej
Ptuj 2001, 289-301.
Porfyrios (De antro nympharum 26) oznaãuje severní vítr jako erótikos.
Jde o nálezy z tûchto lokalit: Stockstadt am Main, mithraeum I (CIMRM 1165) – nález
nûkolika hrobÛ poblíÏ v˘chodní zdi mithraea; chronologie nálezÛ v této lokalitû je ale
nejistá a hroby nelze s mithraeem spolehlivû spojit. Großkrotzenburg – nûkolik Ïárov˘ch hrobÛ poblíÏ vchodu do mithraea (CIMRM 1148); dokumentace z vykopávek, pocházející z roku 1881, je ale opût velmi nekvalitní a nedovoluje jednoznaãné urãení
souvislosti mezi hroby a mithraismem.
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bû.36 V‰e tedy nasvûdãuje tomu, Ïe souãástí mithraistického „servisu“ bylo v pﬁípadû nutnosti i pohﬁbení zesnul˘ch druhÛ.37 âástí sv˘ch funkcí se
tak mithraismus podobal ostatním náboÏensk˘m kolegiím, která tvoﬁila
v˘znamn˘ prvek v proudu religiozity pozdnû antického svûta38 a mezi jejichÏ primární funkce rovnûÏ náleÏelo zaji‰tûní pohﬁbu zesnul˘ch.39
Album z Viruna rovnûÏ poukazuje na zcela zﬁejmé prolínání „lokativních“ a „utopick˘ch“ motivÛ.40 PﬁestoÏe valná ãást mithraistické náplnû
byla zﬁejmû orientována na problematiku pﬁedÏivotního a posmrtného osudu lidsk˘ch du‰í, tedy motiv typicky utopick˘, reakce na krizi zpÛsobenou
hromadn˘m úmrtím nûkolika ãlenÛ je svou povahou typicky „lokativní“.41
Mrtví druhové byli uctûni spoleãn˘m shromáÏdûním pod vedením nového
Otce. Jejich jména byla v seznamu oznaãena jako náleÏící zemﬁel˘m: v jistém smyslu tak i nadále zÛstávali ãleny komunity, jejich status byl v‰ak
s definitivní platností promûnûn a potvrzen. Tragick˘ osud zpÛsoben˘ lidskou smrtelností byl akceptován a pﬁeznaãen, rovnováha znovu nastolena
a obnovena. Krize dÛvûry byla zaÏehnána a mithraistická komunita ve Virunu mohla pokraãovat po mnoho dal‰ích let ve své ãinnosti.

36 Jedná se o nález dvou Ïárov˘ch hrobÛ u mithraea v nûmeckém Wieslochu. Podrobnosti viz Andreas Hensen, „Der Tod des Mysten – Bestattungen vor Mithräen“, in: Mojca
Gomer Vojkoviã (ed.), Ptuj in römischen Reich. Mithraskult und seine Zeit: Akten des
internationalen Symposion Ptuj, 11-15. Okt. 1999, (Archeologia Poetoviensis 2), Ptuj:
Pokrajinski Muzej Ptuj 2001, 213-219.
37 Manfred Clauss, The Roman Cult of Mithras: The God and his Mysteries, Edinburgh:
Edinburgh University Press 2000, 139.
38 Viz napﬁ. Frank M. Ausbüttel, Untersuchungen zu den Vereinen im Westen des Römischen Reiches, Kallmünz: Lassleben 1982; John S. Kloppenborg, „Collegia and Thiasoi: Issues in Function, Taxonomy and Membership“, in: John S. Kloppenborg – Stephen G. Wilson (eds.), Voluntary Associations in the Graeco-Roman World, London –
New York: Routledge 1996, 16-30.
39 F. M. Ausbüttel, Untersuchungen…, 59-71; J. S. Kloppenborg, „Collegia and
Thiasoi…“, 20-23. – Zaji‰tûní pohﬁbÛ bylo v‰eobecnou náplní tûchto náboÏensk˘ch útvarÛ, nikoli v˘sadní záleÏitostí dﬁíve vyãleÀovan˘ch „pohﬁebních bratrstev“ (collegia
tenuiorum; collegia funeratica), viz F. M. Ausbüttel, Untersuchungen…, 70.
40 Tuto terminologie zavedl do religionistické taxonomie Jonathan Z. Smith (Map Is Not
Territory: Studies in the History of Religions, Chicago: University of Chicago Press
1978, xi-xv, 67-207). Lokativní tradice se zamûﬁují pﬁedev‰ím na peãlivé zachovávání
kosmick˘ch a sociálních hranic, pﬁiãemÏ mezi nejv˘znamnûj‰í patﬁí právû distinkce
mezi svûtem Ïiv˘ch a mrtv˘ch, a jejich pravidelné posilování a obnovování. Soteriologie lokativních tradic se proto soustﬁeìuje na zachování norem a pﬁedûlÛ nebo jejich
napravení, o‰etﬁení a oãi‰tûní v pﬁípadû, Ïe dojde k jejich poru‰ení.
41 R. Beck, „Qui mortalitatis causa…“, 341-342.
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Problém mithraistick˘ch stupÀÛ
Dal‰ím problémem, ke kterému má album z Viruna co ﬁíci, je otázka povahy mithraistick˘ch stupÀÛ.42 Ty byly po dlouhou dobu bezproblémovû
povaÏovány za iniciaãní. RovnûÏ se pﬁedpokládalo, Ïe v‰ichni mithraisté
mûli v ideálním pﬁípadû projít v‰emi sedmi stupni, od úvodního Havrana
aÏ po nejvy‰‰ího Otce.43 Na poãátku devadesát˘ch let 20. století v‰ak oba
tyto pﬁedpoklady zpochybnil Manfred Clauss.44 Na základû statistického
vyhodnocení mithraistick˘ch nápisÛ dospûl k názoru, Ïe poãet mithraistÛ,
kteﬁí udávají nûkter˘ ze stupÀÛ, je velmi mal˘ a omezen˘ pﬁedev‰ím na oblast antického ¤íma a Itálie.45 Pﬁi‰el proto s teorií, Ïe mithraistické stupnû
ve skuteãnosti nebyly stupni iniciaãními, kter˘mi mûli procházet v‰ichni
mithraisté, ale knûÏsk˘mi funkcemi, do kter˘ch se nechával zasvûtit pouze uÏ‰í okruh mithraistick˘ch vyznavaãÛ.46 Ostatní mithraisté se spokojili
s jedinou vstupní iniciací, která garantovala jejich postavení plnoprávného
ãlena komunity a umoÏnila jejich dal‰í participaci v mithraistické kultovní ãinnosti.

42 Základní pﬁehled informací o jejich struktuﬁe a atributech viz napﬁ. Maarten J. Vermaseren, Mithras: Geschichte eines Kultes, Stuttgart: Kohlhammer 1965, 113-126;
M. Clauss, The Roman Cult of Mithras…, 131-140.
43 Napﬁ. Franz Cumont, Die Mysterien des Mithras, Leipzig – Berlin: Teubner 31923,
138-139; M. J. Vermaseren, Mithras…, 113; Reinhold Merkelbach, Mithras, Königstein/Ts.: Hain 1984, 109.
44 Manfred Clauss, „Die Sieben Grades des Mithras-Kultes“, Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 82, 1990, 183-194; ve zkrácené podobû téÏ id., Cultores Mithrae: Die
Anhängerschaft des Mithras Kultes, Stuttgart: Franz Steiner 1992, 275-277; id., The
Roman Cult of Mithras…, 131-133. – JiÏ pﬁed Manfredem Claussem vyslovila jisté pochybnosti o tom, Ïe se sedmistupÀov˘ iniciaãní systém t˘kal v‰ech mithraistÛ, a nikoli pouze uÏ‰í knûÏské vrstvy, Concetta Aloe Spadová (C. A. Spada, „Il leo nella gerarchia dei gradi mitriachi“, in: Ugo Bianchi [ed.], Mysteria Mithrae: Seminario
internazionale Roma-Ostia 1978, [EPRO 80], Leiden: E. J. Brill 1979, 639-648: 641).
45 M. Clauss, „Die Sieben Grades…“, 185, 188-189.
46 Ibid., 190. – Tento názor pﬁevzal i Robert Turcan (Mithra a mithraismus…, 65-67),
podle kterého jsou mithraistické stupnû rovnûÏ knûÏskou hierarchií, navíc relativnû pozdní a umûle doplnûnou o nûkteré stupnû, aby odpovídaly poãtu sedmi tehdy znám˘ch
planet. K propojení mithraistick˘ch stupÀÛ se sedmi planetami navíc do‰lo v Ostii nebo v ¤ímû aÏ bûhem 3. století n.l. a nikdy nenabylo univerzálních rysÛ. Viz id., „Hiérarchie sacerdotale et astrologie dans mystères de Mithra“, in: Rika Gyselen (ed.), La
Science de cieux: Sages, mages, astrologues, (Res Orientales 12), Leuven: Peeters Publishers, 249-261.
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Tato námitka nebyla nikdy univerzálnû pﬁijata,47 i kdyÏ nûkteﬁí badatelé pokládají Claussem navrÏené vysvûtlení za alespoÀ pravdûpodobné.48
Album z Viruna se v této souvislosti nijak nevymyká statistickému prÛmûru: jen ‰est jmen z 98 je oznaãeno slovem pater nebo alespoÀ zkratkou téhoÏ pat, coÏ je pouh˘ch 6,1 % z celkového poãtu. Jiné mithraistické stupnû nejsou v albu zmínûny. Tyto údaje tedy nejsou v Ïádném rozporu
s teorií Manfreda Clausse, ba naopak ji zdánlivû podporují. Z alba v‰ak
vypl˘vá, Ïe v rámci jedné komunity pÛsobilo nûkolik patres zároveÀ (viz
níÏe), coÏ se zdá b˘t v pﬁípadû, Ïe by se skuteãnû jednalo o knûÏské hodnosti, ponûkud nepraktické.49 RovnûÏ sama skuteãnost, Ïe soupis ãlenÛ byl
poﬁizován na bronzové desce, zﬁetelnû poukazuje na nûkteré problémy,
které by s prÛbûÏn˘m záznamem jednotliv˘ch hodností souvisely. Pokud
by do‰lo ke zmûnû stupnû, musel by b˘t star˘ u jména jeho drÏitele vymazán a pﬁepsán na nov˘, coÏ by bylo pracné a také neestetické (vy‰krábané
jméno císaﬁe Commoda budiÏ praktickou demonstrací tûchto obtíÏí).
Argument Manfreda Clausse, zaloÏen˘ právû na rozboru nápisÛ v kameni
a kovu (ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech), tak mÛÏe spí‰e odráÏet praktické problémy s vedením flexibilního systému v záznamov˘ch mediích permanentní povahy.50 Album z Viruna tedy otázku ohlednû povahy a univerzality mithraistick˘ch stupÀÛ nemÛÏe zodpovûdût, neboÈ informace z nûho
vypl˘vající mohou b˘t obûma stranami sporu vykládány v souladu s jejich
protikladn˘mi stanovisky.
Zajímavûj‰í skuteãnost nicménû vyplyne z rozboru chronologie zápisu
mithraistick˘ch stupÀÛ k jednotliv˘m jménÛm a vyhodnocení pﬁíslu‰n˘ch
rukopisÛ. V‰e nasvûdãuje tomu, Ïe v roce 183 n.l. byli v mithraistické komunitû ve Virunu tﬁi drÏitelé stupnû Pater: Iulius Secundinus (I/1), Trebi-

47 Nûkteré námitky v její neprospûch viz napﬁ. Reinhold Merkelbach, „Priestergrade in
den Mithras-Mysterien?“, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 82, 1990, 195197; Richard L. Gordon, „Who Worshipped Mithras?“, Journal of Roman Archaeology 7, 1994, 459-474: 465-467.
48 Viz napﬁ. Fritz Mitthof, „Der Vorstand der Kultgemeinden des Mithras: Eine Sammlung und Untersuchung der inschriftlichen Zeugnisse“, Klio 74, 1992, 275-290: 289; G.
Piccottini, Mithrastempel…, 34; M. Martens, „The Mithraeum in Tienen…“, 45.
49 K této situaci patrnû docházelo relativnû ãasto, neboÈ nápisnû doloÏen˘ termín pater
patrum (CIMRM 57, 233, 336, 779, 911; moÏná rovnûÏ AE 1978, ã. 641) zﬁejmû slouÏil právû k oznaãení sluÏebnû nejstar‰ího Otce uvnitﬁ jedné komunity. Stejn˘ v˘klad umoÏÀuje i jedenkrát doloÏen˘ v˘raz pater leonum (CIMRM 688).
50 Stûny mithraea v Dura Europos podávají zcela jin˘ obraz: snadno obnovitelná omítka
nesla v nûkolika vrstvách velké mnoÏství grafit, ãasto vyhotoven˘ch v pestr˘ch barvách a ozdobn˘m rukopisem, která uvádûla v hojném poãtu nûkter˘ z mithraistick˘ch
stupÀÛ. Viz E. D. Francis, „Mithraic Graffiti from Dura-Europos“, in: John R. Hinnells
(ed.), Mithraic Studies II: Proceedings of the First International Congress of Mithraic
Studies, Manchester: Manchester University Press 1975, 424-445.
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us Zoticus (I/2) a Atticius Sextus (I/25).51 Pﬁíslu‰n˘ titul byl v‰ak k jejich
jménÛm doplnûn pozdûji neÏ v dobû pÛvodního zápisu. Atticius Sextus se
patrnû stal Otcem nûkdy pﬁed 26. ãervnem roku 194 n.l., Iulius Secundinus
a Trebius Zoticus jím byli jiÏ v dobû restaurace mithraea nûkdy v prÛbûhu
roku 183 n.l.52 Dva z nich v‰ak nûkdy bûhem tohoto nebo následujícího roku zemﬁeli, patrnû v dÛsledku morové nákazy. Srovnáním rukopisÛ vyplyne, Ïe zkratka pat (jako pater) byla ke jménÛm Iulia Secundina a Trebia
Zotica vyryta stejnou osobou (malá ãárka pod písmenem A), která poﬁídila záznam o nov˘ch ãlenech v roce 184 n.l. (od Trebia Alfia [II/10] aÏ po
Volusia Attia [II/15]). Pozoruhodnou a také zcela zásadní informací je za
tûchto okolností pﬁedev‰ím ten fakt, Ïe jméno Trebia Alfia, kter˘ se stal
ãlenem virunské komunity v témÏe roce, je stejn˘m rukopisem oznaãeno
rovnûÏ zkratkou pat. JelikoÏ je nepravdûpodobné, Ïe by se Trebius Alfius
stal drÏitelem nejvy‰‰í mithraistické hodnosti jiÏ v prvním roce svého pÛsobení, lze pﬁedpokládat, Ïe tento titul získal mimo Virunum a v jiné mithraistické komunitû a Ïe v okamÏiku, kdy byl pﬁijat za ãlena virunské komunity, mu byla jeho hodnost ponechána.53 Pokud je tato navrÏená
interpretace správná (nutno pﬁiznat, Ïe prostor k pochybnostem samozﬁejmû zÛstává, a ne zrovna mal˘),54 pak by ‰lo o dÛkaz moÏné pﬁenositelnosti mithraistick˘ch stupÀÛ v rámci rozdíln˘ch komunit. Tento fakt by byl
velmi pozoruhodn˘ a dÛleÏit˘, neboÈ podle vût‰inového soudu spolu jednotlivé komunity tzv. „orientálních“ nebo „mysterijních“ kultÛ navzájem
pﬁíli‰ nekomunikovaly.55 V rámci mithraismu by tedy bylo moÏné pﬁedpokládat jistou v˘jimku a pﬁijmout názor, Ïe alespoÀ na regionální úrovni se
jednotlivé mithraistické komunity dobﬁe znaly a byly si schopny poskytnout vzájemnou pomoc.56

51 G. Piccottini, Mithrastempel…, 35. Jeden z nich tak byl zﬁejmû drÏitele titulu Pater
patrum, kter˘ slouÏil k oznaãení sluÏebnû nejstar‰ího ze v‰ech drÏitelÛ této hodnosti.
52 Ibid., 34-35. Jména Patres komunity by byla v seznamu uvedena na prvních místech,
coÏ je pﬁípad Iulia Secunda a Trebia Zotica, ale ne Atticia Sexta. Tento styl zápisu se
zdá b˘t zachován i v roce 184 n.l., kdy je nov˘ Pater Trebius Alfius (II/10) rovnûÏ uveden jako první.
53 Ibid., 35; tuto interpretaci pﬁijímá rovnûÏ Marquita Volken, „The Development of the
Cult of Mithras in the Western Roman Empire: A Socioarchaeological Perspective“,
EJMS 4, 2004, 1-20: 8.
54 Zkratka pat by napﬁíklad mohla b˘t také ãtena jako pat(ronus), a nikoli pat(er). To by
ale znamenalo, Ïe po smrti Atticia Sexta by se mithraistická komunita nacházela aÏ do
roku 189 n.l. bez dohledu nûkterého z úﬁadujících Patres, coÏ se jeví jako málo pravdûpodobné (G. Piccottini, Mithrastempel…, 35-36).
55 Viz Walter Burkert, Ancient Mystery Cults, Cambridge – London: Harvard University
Press 1987, 45-46.
56 Názor, Ïe mithraisté mohli pﬁecházet mezi jednotliv˘mi komunitami, pokládá za
správn˘ napﬁ. Manfred Clauss (The Roman Cult of Mithras…, 139).
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Obr. 2. Rekonstrukce nápisu AE 1994, ã. 1335
se dvûma dochovan˘mi úlomky
Vlevo CIL III,4816 = ILLPRON 15 a 16; vpravo ILLPRON 748, 773 a 774.
Pﬁevzato z G. Piccottini, Mithrastempel…, 46, obr. 22.

Struktura mithraistick˘ch komunit
V oblasti mithraistick˘ch studií pﬁevládá v‰eobecné pﬁesvûdãení, Ïe
mithraistické komunity byly relativnû nepoãetné57 a tvoﬁené v˘hradnû muÏi.58 V pﬁípadû, Ïe poãet ãlenÛ pﬁekroãil únosnou mez, mûlo dojít k odchodu ãásti ãlenÛ a k zaloÏení nového mithraea.59 Îádné pﬁímé dÛkazy
podporující opodstatnûnost této teorie se v‰ak nikdy nena‰ly. Byla nicménû v‰eobecnû pﬁijímána, protoÏe dokázala vûrohodn˘m zpÛsobem vysvûtlit existenci i nûkolika mithraeí v relativnû nevelk˘ch osídleních ﬁímského
svûta.60
57 Napﬁ. R. Turcan, Mithra a mithraismus…, 63; M. Clauss, The Roman Cult of
Mithras…, 42.
58 PoÏadavek na pﬁehodnocení tohoto konsenzu, kter˘ v nedávné dobû vznesl Jonathan
David („The Exclusion of Women in the Mithraic Mysteries: Ancient or Modern?“, Numen 47, 2000, 121-141), byl – snad jiÏ definitivnû – odmítnut; viz Ale‰ Chalupa, „Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of the Late Antiquity“, Religio 13/1, 2005, 198-230; Alison B. Griffith, „Completing the Picture: Women
and the Female Principle in the Mithraic Cult“, Numen 53, 2006, 48-77.
59 Tuto teorii poprvé formuloval jiÏ Franz Cumont, Die Mysterien…, 160.
60 Více mithraeí bylo objeveno napﬁ. v tûchto lokalitách: Carnutum (b˘valá provincie
Pannonia Superior; dne‰ní Bad Deutsch-Altenburg v Rakousku) – 4 mithraea; Poetovio (b˘valá provincie Pannonia Superior; dne‰ní Ptuj ve Slovinsku) – 5 mithraeí;
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Po porovnání seznamu jmen z virunského alba s jedním z dal‰ích nápisÛ ze stejné lokality v‰ak lze konstatovat, Ïe chybûjící dÛkaz byl s nejvût‰í pravdûpodobností nalezen. Dvacet jmen z bronzového alba se totiÏ objevuje také na dvou mramorov˘ch fragmentech, které byly nalezeny
v lokalitû antického Viruna jiÏ dﬁíve.61 Informace získané z virunského alba odhalily jejich vzájemnou spojitost a umoÏnily tak následnou rekonstrukci pÛvodního nápisu, kter˘ komemoroval zasvûcení novû vybudovaného mithraea a rovnûÏ obsahoval soupis jmen mithraistÛ, kteﬁí se této
události úãastnili (obr. 2).62 Vzhledem k tomu, Ïe v‰ech dvacet jmen je vytesáno stejnou rukou, lze pﬁedpokládat, Ïe ne‰lo o prÛbûÏn˘ zápis registrující pﬁijetí nov˘ch ãlenÛ, ale o momentální soupis v‰ech mithraistÛ
v konkrétním ãasovém okamÏiku.63
Gernot Piccottini soudí, Ïe k dedikaci této kamenné desky do‰lo v dobû, kdy bylo bronzové album jiÏ zcela zaplnûno,64 nejpravdûpodobnûji
v roce 202 n.l.65 V‰echna jména na tûchto dvou mramorov˘ch fragmentech
se totiÏ nalézají i na albu z Viruna, navíc v odpovídajícím poﬁadí „sluÏebního stáﬁí“ (viz tab. 1).66

61
62

63
64
65
66

Aquincum (b˘valá provincie Pannonia Inferior; dne‰ní Budape‰È v Maìarsku) – 5 mithraeí; Nida-Heddernheim (b˘valá provincie Germania Superior; dne‰ní Nûmecko) – 4
mithraea; Colonia Agrippinensium (b˘valá provincie Germania Inferior; dne‰ní Kolín
nad R˘nem v Nûmecku) – 3 mithraea. – Velikost mithraea jen zﬁídkakdy pﬁekraãuje 10
metrÛ na délku a 5 metrÛ na ‰íﬁku. I kdyÏ mithraisté nepatﬁili mezi pﬁíslu‰níky ﬁímsk˘ch
elit, po spojení finanãních prostﬁedkÛ by pro nû patrnû nebyl problém v jedné lokalitû
vybudovat jedno velké spoleãné mithraeum. To, Ïe stavby tohoto typu nebyly nikdy realizovány, muselo mít pﬁíãinu, která se bezprostﬁednû dot˘kala ‰ir‰ího ideologického
pozadí mithraismu.
Fragment ã. 1 = CIL III,4816 = ILLPRON 15, 16 (nalezen roku 1838 v Arndorfu); fragment ã. 2 = ILLPRON 748, 773, 774 (nalezen roku 1943 v Zollfeldu).
AE 1994, ã. 1335. Text je rekonstruován v následujícím znûní: „[D(eo) I(nvicto) M(ithrae) pro sal(ute) Impp(eratorum) Caess(arum) L(uci) Septimii] / [Severi et M(arci)
Aur(eli) Antonin]i Augg(ustorum) / [nn(ostrorum) [[et P(ubli) Septi]mii [Getae] nob(ilissimi) Caes(aris)]] / [templum a s]olo inpe[ndio] suo exstruxer(unt).“ Mramorová
deska rovnûÏ obsahoval ãtyﬁi sloupce jmen, z nichÏ se na úlomcích dochovala znaãná
ãást sloupce druhého, tﬁetího a ãtvrtého (ãíslováno zleva). Celkem je moÏné identifikovat dvacet jmen.
G. Piccottini, Mithrastempel…, 44.
Ibid., 49.
Ibid., 50-51.
Ibid., 47.
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AE 1994, ã.1335
Mramorová deska
II/1
[Val(erius)] Hermofilus
II/2
[Li]cin(ius) Marcian(us)
II/3
Iul(ius) Fylostrat(us)
II/4
Mar(cius) Marcianus
II/5
Ael(ius) Marcianus
II/6
Baeb(ius) Cupitus
II/7
[..]l(ius] Eucharpus
II/8
[A]el(ius) Fuscu[s]
II/9
Mar(ius) Euty[chus]
II/10 [M.] Mar(ius) [Zosimus]
III/1 [Q. Sept(imius)] Speratus
III/2
L. Al[biu]s Aristio
III/3 A. Ta[pp]et(ius) Chionius
III/4
L. Lut[u]cius Maron
III/5 M. M[ari]us Sever[ianus]
III/6
C. Iu[l(ius) Maternus]
IV/1
C. Marius T ertul(l)inus
IV/2
Bell(icius) Senecio
IV/3 S. Summ(ianius) Maximus
IV/4
Ae(lius) Cupitu[s]

AE 1994, ã. 1334
Bronzové album
II/11
Valerius Hermophilus
II/13
Licinius Marcianus
II/14
Iulius Philostra(t)us
II/17
Mar(cius) Marcianus
II/19
Aelius Marcianus
II/21
C. Baebius Cupitus
II/22
Auconius Eucarpus
II/23
Aelius Fuscus
III/1
Marius Eutychus
III/7
M. Mar(ius) Zosimus
III/11 Q. Sep(timius) Speratus
III/12
L. Alb(ius) Aristo
III/13 A. Tap(petius) Chionius
III/14
Luticc(ius) Maro
III/15 M. Mar(ius) Severianus
III/16
C. Iul(ius) Maternus
IV/8
C. Mari(us) Tertullinus
IV/9
Bellicius Senecio
IV/10 Sum(m)ian(ius) Maximus
IV/11
P. Aelius Cupitus

Tab. 1. Srovnání jmenn˘ch soupisÛ na mramorové desce (AE 1994, ã. 1335)
a bronzovém albu (AE 1994, ã. 1334)

Z tûchto údajÛ Piccottini vyvozuje, Ïe v roce 201 n.l., kdy mithraistická
komunita náleÏící k mithraeu Virunum I (obnoveno v roce 183 n.l.) hypoteticky sestávala z 93 ãlenÛ, stávající prostory jiÏ pﬁestaly dostaãovat pomûrnû vysokému mnoÏství participujících mithraistÛ.67 Minimálnû dvacet
ãlenÛ této komunity se tedy následnû odlouãilo a vybudovalo dal‰í mithraeum (Virunum II), tentokrát novû a solo („od základu“).68 Je-li tato interpretace správná, a v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe ano,69 potom jde o první doloÏen˘ pﬁípad roz‰tûpení mithraistické komunity v dÛsledku nadmûrného

67 Ibid., 49.
68 Ibid., 50.
69 Stejného názoru je rovnûÏ Marquita Volken („The Development…“, 8 a pozn. 18).
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roz‰íﬁení ãlenské základny. Vize mithraismu jako náboÏenského kultu, kter˘ stavûl na úzk˘ch vazbách mezi jednotliv˘mi ãleny komunity a posiloval jejich vzájemnou loajalitu, je tedy za tûchto okolností více neÏ oprávnûná.
Závûr
Mithraistické album z Viruna zdánlivû patﬁí mezi nepﬁíli‰ spektakulární
nálezy. Navzdory tomuto zdání v‰ak po peãlivém vyhodnocení poskytuje
obrovské mnoÏství informací a indicií, které poodhalují mnohé z jinak
skryt˘ch organizaãních a doktrinálních principÛ tohoto antického kultu. Je
zároveÀ jedin˘m pramenem, které uchovává informace o ãlenské základnû a jejích nov˘ch pﬁírÛstcích po dostateãnû dlouhou dobu, aby umoÏnila
pﬁedloÏení alespoÀ rámcovû opodstatnûn˘ch hypotéz o zpÛsobech mithraistické proselytace a konverze.70 Toto téma se v‰ak jiÏ nalézá mimo rámec
této práce a pﬁedstavuje jednu z oblastí, kter˘m by do budoucna mûlo b˘t
vûnováno více pozornosti neÏ doposud.

70 K této tematice viz napﬁ. David E. Aune, „Expansion and Recruitment among Hellenistic Religions: The Case of Mithraism“, in: Peder Borgen – Vernon K. Robbins – David B. Gowler (eds.), Recruitment, Conquest, and Conflict: Strategies in Judaism, Early Christianity, and the Greco-Roman World, Atlanta: Scholars Press 1998, 39-56; M.
Volken, „The Development…“; a novû také Roger Beck, „On Becoming a Mithraist:
New Evidence for the Propagation of the Mysteries“, in: Leif E. Vaage (ed.), Religious
Rivalries and Relations among Pagans, Jews, and Christians, Waterloo: Wilfried Laurier University Press 2006, 175-194.
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SUMMARY
Mithraic Album from Virunum and Its Importance for the Study of Mithraism
This article presents a translation of the so-called Virunum Album (found near Klagenfurt, Austria), a bronze plaque commemorating two important moments in the life of local
Mithraic community and also registering names of its members. This monument, although
not very spectacular at first sight, provides us with some important insights into Mithraic
cultic life and its social structure: (a) it seems to support the former views about the importance of solstices in Mithraic eschatology; (b) it raises the possibility that Mithraic grades
were transferable from one community to another; (c) it proves (with some degree of certainty) that a Mithraic community, when its members became too numerous, split and a new
cell was founded.
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