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Velká Matka a Attis 
na proklínacích tabulkách: 
Role orientálních boÏstev 
v antické magii a náboÏenství

ALE· CHALUPA*

V roce 1999 byl bûhem stavebních prací v centru nûmecké Mohuãe (sta-
rovûké Mogontiacum v b˘valé fiímské provincii Germania Superior) obje-
ven spojen˘ chrám egyptské bohynû Ísidy Panthey a fryÏské bohynû Vel-
ké Matky.1 Chrám byl vybudován císafiskou propu‰tûnkyní jménem
Claudia Icmas a císafisk˘m otrokem Vitulem.2 Díky jednomu z dedikaã-
ních nápisÛ mÛÏeme jeho stavbu datovat do období vlády císafie Vespasia-
na (69-79 n. l.).3 Vzhledem k sociálnímu statusu obou mecená‰Û se lze do-
mnívat, Ïe stavba byla povolena císafisk˘m dvorem a tû‰ila se tak pfiízni
fiímsk˘ch autorit, ãemuÏ by nasvûdãovala rovnûÏ skuteãnost, Ïe cihly, kte-
ré byly ke stavbû chrámu pouÏity, nesly znaãku ãtrnácté fiímské legie, jejíÏ
tábor se nacházel v bezprostfiední blízkosti.

Objev lze oznaãit za v˘znamn˘ z mnoha hledisek. Pro archeology je
cenn˘m zdrojem informací pfiedev‰ím nález velkého mnoÏství obûtních
depositÛ, které byly v dÛsledku pozdûj‰ích stavebních úprav pfiekryty vrst-

* Tento text vznikl s podporou grantu Grantové agentury âeské republiky
GP401/09/P267 „Antické mysterijní kulty a jejich pÛsobení v náboÏenském svûtû fiím-
ského císafiství: vlivy, interakce a konflikty“ (doba fie‰ení 2009-2011) a grantu dûkana
FF MU MUNI/21/CHA/2011 „Vznik a v˘voj konceptu magie v fiímském svûtû“ (doba
fie‰ení 2011). – V textu jsou pouÏity následující zkratky: AE = L’Année Épigraphique;
EPRO = Études préliminaires aux religions orientales; RGRW = Religions in the
Graeco-Roman World.

1 Ohlednû prÛbûhu vykopávek a archeologické situace viz Marion Witteyer, „Verborge-
ne Wünsche: Befunde antiken Schadenzaubers aus Mogontiacum-Mainz“, in: Kai Bro-
dersen – Amina Kropp (eds.), Fluchtafeln: Neue Deutungen zum Antiken Schadenzau-
ber, Franfurkt am Main: Verlag Antike 2004, 41-50; ead., „Curse-Tablets and
Voodoo-Dolls from Mainz: Archaeological Evidence for Magical Practice in the Sanc-
tuary of Isis and Magna Mater“, Revista internacional de investigación sobre magía
y astrología antiguas 5, 2005, 105-124; Jürgen Blänsdorf, „The Defixiones from the
Sanctuary of Isis and Mater Magna in Mainz“, in: Richard L. Gordon – Francisco Mar-
co Simón (eds.), Magical Practice in the Latin West: Papers from the International
Conference held at the University of Zaragoza, 30 Sept. – 1 Oct. 2005, (RGRW 168),
Leiden: E. J. Brill 2010, 141-189: 141-146.

2 AE 2004, ã. 1015.
3 AE 2004, ã. 1014.



vou suti, a tím pádem i uchovány v neporu‰ené podobû. Datace stavby
chrámu do druhé poloviny 1. století n. l. pak ponûkud mûní ná‰ náhled na
dobu a okolnosti pronikání tzv. orientálních kultÛ do oblasti hraniãních
provincií kolem fieky R˘na. Doposud se soudilo, Ïe se v tûchto místech ob-
jevují aÏ pfiibliÏnû o padesát let pozdûji,4 a tento názor velmi dobfie kores-
pondoval s roz‰ífienou pfiedstavou mnoha badatelÛ, Ïe i v samotném ¤ímû
byl je‰tû v prÛbûhu 1. století n. l. kult Ísidy pokládán za marginální a spo-
radicky potlaãovan˘ senátními a císafisk˘mi zásahy.5 Za problematick˘ byl
pokládán rovnûÏ kult Velké Matky a Attida, i kdyÏ z jin˘ch dÛvodÛ. Sa-
motná bohynû byla do ¤íma oficiálnû uvedena jiÏ v roce 204 pfi. n. l.,6 nû-
které aspekty jejího kultu v‰ak mûly b˘t podrobeny pfiísné kontrole fiím-
sk˘ch úfiadÛ a vyhrazeny pouze pro její knûÏstvo fryÏského pÛvodu.7

V neposlední fiadû pak bylo v prostoru chrámu obou bohyÀ nalezeno (pro-
zatím) osmnáct olovûn˘ch „proklínacích tabulek“ (lat. defixio, pl. defixio-
nes),8 které lze typologicky zafiadit mezi „prosby za zadostiuãinûní“: mo-
tivem k jejich uloÏení byla touha potrestat krádeÏ ãi jiné bezpráví spáchané
na osobû, která jejich pofiízení iniciovala.9 Proklínací tabulky z Mohuãe
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4 Viz Laurent Bricault, Atlas de la diffusion des cultes isiaques (IVe s. av. J.-C. – IVe s.
apr. J.-C.), Paris: Diffusion de Boccard 2001, 112-117.

5 Ohlednû procesu pfiijímání bohynû Ísis a pfiíbuzn˘ch egyptsk˘ch boÏstev v ¤ímû viz
Sarolta A. Takács, Isis and Sarapis in the Roman World, (RGRW 124), Leiden: E. J.
Brill 1995, 27-127.

6 O okolnostech jejího pfiijetí viz napfi. Erich Gruen, Studies in Greek Culture and Ro-
man Policy, (Cincinnati Classical Studies n.s. 7), Leiden: E. J. Brill 1990, 5-33; Lynn
E. Roller, In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, Berkeley – Los
Angeles: University of California Press 1998, 263-285; Paul J. Burton, „The Summo-
ning of the Magna Mater to Rome (205 BC)“, Historia: Zeitschrift für alte Geschichte
45, 1996, 36-63.

7 Viz napfi. Henri Graillot, Le culte de Cybèle, mère des dieux, à Rome et dans l’empire
romain, Paris: Fontemoing 1912, 70-78; Franz Cumont, Les religions orientales dans
le paganisme romain, Paris: Geuthner 41929, 48-50; Garth Thomas, „Magna Mater and
Attis“, in: Hildegart Temporini – Wolfgang Haase (eds.), Aufstieg und Niedergang der
römischen Welt II.17.3, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1984, 1500-1555: 1503-
1504; Mary Beard, „The Roman and the Foreign: The Cult of the ‚Great Mother‘ in Im-
perial Rome“, in: Nicholas Thomas – Caroline Humphrey (eds.), Shamanism, History,
and the State, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press 1994, 164-190: 176.

8 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, 166-188.
9 Ohlednû uÏívání proklínacích tabulek v období antiky obecnû viz Christopher A. Fara-

one, „The Agonistic Context of Early Greek Binding Spells“, in: Christopher A. Fara-
one – Dirk Obbink (eds.), Magika Hiera, Oxford: Oxford University Press 1991, 3-32;
John G. Gager (ed.), Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World, Oxford:
Oxford University Press 1992; Fritz Graf, Magic in the Ancient World, Cambridge,
MA: Harvard University Press 1997, 118-174; Daniel Ogden, „Binding Spells: Curse
Tablets and Voodoo Dolls in the Greek and Roman Worlds“, in: Bengt Ankarloo –
Stuart Clark (eds.), Witchcraft and Magic in Europe II: Ancient Greece and Rome,
Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001, 1-90; Derek Collins, Magic in the



jsou pozoruhodné a v˘jimeãné pfiedev‰ím tím, Ïe se na nich jako vz˘vané
boÏstvo objevuje Velká Matka (coÏ není doloÏeno z Ïádné jiné lokality).
Spolu s ní je na nûkter˘ch tabulkách vz˘ván také její boÏsk˘ paredros At-
tis, pro coÏ jiÏ existují dvû izolované paralely,10 tabulky z Mohuãe v‰ak
v tomto smûru na‰e informace podstatn˘m zpÛsobem roz‰ifiují.

Samotn˘ nález proklínacích tabulek v chrámu, kter˘ se nacházel v cent-
ru vefiejného Ïivota starovûkého Mogontiaca, pfiedstavuje cenn˘ pfiíspûvek
k probíhajícím diskuzím ohlednû vzájemného vztahu náboÏenství a magie
v antickém svûtû.11 Spí‰e neÏ tomuto tématu se v‰ak v tomto ãlánku hod-
lám vûnovat struãnému vyhodnocení obsahu vybran˘ch mohuãsk˘ch pro-
klínacích tabulek, které Velkou Matku a Attida zmiÀují, a v rámci rozboru
jejich jazyka a motivÛ krátce shrnout nûkolik zajímav˘ch poznatkÛ, které
na jejich základû mÛÏeme o roli tûchto orientálních boÏstev v náboÏenství
a magii doby fiímského císafiství uãinit.

Pfieklad vybran˘ch tabulek12

Proklínací tabulky objevené v chrámu Velké Matky a Ísidy Panthey ma-
jí formu olovûn˘ch plátkÛ, z nichÏ vût‰ina byla po vyrytí textu srolována
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Ancient Greek World, Malden, MA – Oxford: Blackwell 2008, 64-103 atd. Ohlednû
proseb za zadostiuãinûní viz níÏe.

10 Jde o tabulky ã. 5 (z portugalského Setúbalu) a ã. 6 (z nûmecké Groß-Gerau poblíÏ Mo-
huãe), text a pfieklad viz níÏe.

11 Z bohaté literatury zab˘vající se tímto tématem je moÏné zmínit napfiíklad Jonathan Z.
Smith, „Trading Places“, in: Marvin Meyer – Paul Mirecki (eds.), Ancient Magic and
Ritual Power, (RGRW 129), Leiden: E. J. Brill 1995, 13-27; Richard L. Gordon, „Ima-
gining Greek and Roman Magic“, in: Bengt Ankarloo – Stuart Clark (eds.), Witchcraft
and Magic in Europe II: Ancient Greece and Rome, Philadelphia: University of
Pennsylvania Press 2001, 159-275. Srov. téÏ Ale‰ Chalupa, „Venenum, nebo venenum?
Tacitus, magie a vûtrné ml˘ny Dona Quijota: Nûkolik poznámek k metodologii studia
antické magie“, Religio: Revue pro religionistiku 14, 2006, 101-118. – Nové teoretic-
ké zpracování rozdílu mezi náboÏenstvím a magií, tentokrát z kognitivní perspektivy,
pfiedstavují napfi. Jesper Sørensen, „‚The Morphology and Function of Magic‘ Revisi-
ted“, in: Ilkka Pyysiäinen – Veikko Anttonen (eds.), Current Approaches in the Cogni-
tive Science of Religion, London – New York: Continuum 2002, 177-202; id., A Cog-
nitive Theory of Magic, Walnut Creek: AltaMira Press 2007; Ilkka Pyysiäinen, „A New
Theory of Magic“, in: id., Magic, Miracles, and Religion, Walnut Creek: AltaMira
Press 2004, 90-112.

12 Pfii pfiepisu textÛ na vybran˘ch proklínacích tabulkách uveden˘ch níÏe jsou pouÏity ná-
sledující epigrafické znaãky: / = oddûlení jednotliv˘ch fiádkÛ; ( ) = doplnûní nebo vy-
jasnûní textu; [ ] = rekonstruovan˘ text; < > = písmena nebo slova vynechaná písafiem
omylem; {} = nadbyteãná písmena nebo písmena pfiidaná písafiem omylem. Neãitelná
písmena a lakuny jsou vyznaãeny s pomocí … (z praktick˘ch dÛvodÛ bez naznaãení
poãtu chybûjících písmen). Text psan˘ mal˘mi písmeny v kurzívû je na tabulkách psán
starou fiímskou kurzívou, text psan˘ kapitálkami majuskulí.



a/nebo pfieloÏena. Jejich rozmûry se pohybují od 2,5 × 4,5 aÏ po 12 × 26 cm.
Nûkteré z tabulek tedy nesou pomûrnû rozsáhlé texty. Ty jsou psány buì-
to majuskulí, nebo starou fiímskou kurzívou stylem, kter˘ není v epigrafic-
kém materiálu doloÏen v dobû po první ãtvrtinû 2. století n. l. Tabulky ne-
nesou Ïádné známky standardizace nebo sloÏité obrazce, které jsou tolik
typické pro pozdûj‰í latinské exempláfie,13 a jsou psány odli‰n˘mi rukopi-
sy. Jazyk tabulek je barvit˘ a vyznaãuje se ãetn˘mi idiosynkraziemi. S nej-
vût‰í pravdûpodobností byly tedy texty pofiízeny pfiímo osobami, které je-
jich uloÏení iniciovaly,14 a nikoli profesionálními proklínaãi, jak je tomu
na jin˘ch místech a v pozdûj‰ích obdobích.15

1. Proklínací tabulka z Mohuãe16

Lícní strana:
Bone sancte Atthis Tyran/ne, adsi(s), aduenias Libera/li iratus. Per om-

nia te rogo,/ domine, per tuum Castorem,/ [5] Pollucem, per cistas pene-
tra/les, des ei malam mentem,/ malum exitum, quamdius/ vita vixerit, ut
omni cor/pore videat se emori prae/ [10] ter oculos

Rubová strana:
neque se possit redimere / nulla pecunia nullaque re / neq(ue) abs te ne-

que ab ullo deo / nisi ut exitum malum./ [15] Hoc praesta, rogo te per ma/i-
estatem tuam.

Dobr˘ svat˘ Attide, vládãe, pomoz mi, pfiijì k Liberalovi v hnûvu. Pro
v‰echno Tû prosím, pane, pfii Tvém Castorovi a Pollukovi, pfii ko‰ích
(ukryt˘ch) v nitru svatynû,17 dej mu zlou mysl, zlou smrt, jak dlouho jen
bude Ïít, aÈ po celém svém tûle vidí se zmírat, kromû sv˘ch oãí, a aÈ se ne-
mÛÏe u Tebe ãi jiného boha vykoupit ani Ïádn˘mi penûzi ani niãím jin˘m,
ledaÏe zhyne bídnou smrtí. To mi splÀ, prosím Tû, pfii vzne‰enosti Tvé.
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13 Viz napfi. J. G. Gager (ed.), Curse Tablets…, ã. 13, 14.
14 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, 146-147.
15 Vysoká míra standardizace je patrná tfieba v pfiípadû proklínacích tabulek nalezen˘ch

v chrámu bohynû Sulis Minervy v anglickém Bath. Viz Roger S. O. Tomlin, „The Cur-
se Tablets“, in: Barry W. Cunliffe et al. (eds.), The Temple of Sulis Minerva at Bath II:
The Finds from the Sacred Spring, Oxford: Oxford University Committee for Archae-
ology 1988, 59-277.

16 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, ã. 2 = AE 2004, ã. 1026.
17 Tedy v chrámu Velké Matky, neboÈ Attidovi nebyly budovány samostatné chrámy.



2. Proklínací tabulka z Mohuãe18

Lícní strana:
TIBERIVS CLAVDIVS ADIVTOR: / IN MEGARO EVM ROGO TE

M<A>/T<E>R MAGNA, MEGARO TVO RE/CIPIAS. ET ATTIS DO-
MINE, TE / [5] PRECOR, UT HV(N)C (H)OSTIAM ACCEP/TVM (H)A-
BIATIS, ET QVIT AGET AGI/NAT, SAL ET AQVA ILLI FIAT. ITA TV /
FACIAS, DOMNA, IT QVID COR EOCONORA/ C(A?)EDAT.

Rubová strana:
[10] Devotum defictum / illum menbra / medullas, AA (?). / nullum ali-

ud sit, / Attis, Mater Magn<a>.

Tiberius Claudius Adiutor, na svém oltáfii jej, prosím Tû, Velká Matko,
pfiijmi, na svém oltáfii.19 A pane Attide, Tebe prosím, abys jej pfiijal jako
obûtinu,20 a v‰e, co ãiní a oã usiluje, aÈ se mu stane solí a vodou. A ãiÀ to,
Paní, co aÈ tne do jeho srdce a jater. Proklatého a pfiibitého, v údech, do
morku (kosti) – aÈ nic jiného není – Attide, Velká Matko.

3. Proklínací destiãka z Mohuãe21

Quisquis dolum malum adm[isit…], hac pecun[i]a […nec]/ ille melior
et nos det[eri]ores sumus […]/ Mater deum, tu persequeris per terras, per
[maria, per locos]/ ar(i)dos et umidos, per benedictum tuum et
o[mnes…qui]/ [5] pecunia dolum malum adhibet, ut tu perse[quaris…Quo-
modo]/ galli se secant et praecidunt uir[i]lia sua, sic il[le…] R S Q / in-
tercidat MELORE pec[tus (?) …] BISIDIS [ne]que se admissise/ nec[…] /
hostiis si[n]atis nequis t[…] neque SUT . TIS neque auro neque / argento
neque ille solui [re]fici redimi possit. Quomodo galli, / [10] bellonari, ma-
gal[i] sibi sanguin[em] feruentem fundunt, frigid[us] / ad terram venit, sic
et […] CIA, copia, cogitatum, mentes. [Quem-] / admodum de eis
gallo[r]u[m, ma]galorum, bellon[ariorum…] / spectat, qui de ea pecunia
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18 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, ã. 8 = AE 2005, ã. 1125.
19 Sic. Latinizovaná forma fieckého slova megaron zde s nejvût‰í pravdûpodobností ozna-

ãuje oltáfi uÏívan˘ k provádûní obûtí podsvûtním boÏstvÛm (ve formû jámy vyhloube-
né v zemi). Druh˘m moÏn˘m v˘znamem, ve kterém by mohlo b˘t toto slovo pouÏito,
je „chrám“.

20 Daná pasáÏ umoÏÀuje dvû interpretace. V prvním pfiípadû je obûtinou my‰len Tiberius
Claudius Adiutor. Ve druhém pfiípadû by se jednalo o jinou obûtinu, patrnû zvífiecí, kte-
rá provázela pofiízení tabulky a „aktivaci“ prosby za zadostiuãinûní. Pfieklad daného
místa by v tomto pfiípadû znûl „pfiijmi tuto obûtinu“.

21 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, ã. 16 = AE 2005, ã. 1123.



dolum malum [exhibet…] / exitum spectent, et a[d qu]em modum sal in [a-
qua liques-] / [15] scet, sic et illi membra m[ed]ullae extabescant. Cr[uci-
etur] / et dicat se admissise ne[fa]s. D[e]mando tibi rel[igione,] / ut me
uotis condamnes et ut laetus libens ea tibi referam, / si de eo exitum ma-
lum feceris.

Kdokoli spáchal zl˘ úskok, nemá se kvÛli tûm penûzÛm lépe ani my hÛ-
fie. Matko bohÛ, Ty, jeÏ pronásleduje‰ (své nepfiátele) po zemi i po mofii, na
suchu i na vodû, po místech, kde se nachází tvÛj poÏehnan˘ [tj. Attis],22

a v‰echny … a toho, kdo spáchal zl˘ úskok (t˘kající se) tûch penûz, abys
jej pronásledovala. Tak jako se gallové sekají a odfiezávají si pfiirození, tak
aÈ se fiízne do prsou (?) … a kdyÏ nepfiizná, Ïe ãin spáchal … nenech jej
vysvobodit se obûtinami … aÈ se nemÛÏe vysvobodit, zachránit, vykoupit
ani zlatem ani stfiíbrem. Tak jako gallové, knûÏí bohynû Bellony a maga-
lové23 prolévají svou teplou krev, která na zem skapává chladná, aÈ jeho …
schopnosti, rozum a rozvaha … stejnû tak … gallÛ, magalÛ a knûÏí bohy-
nû Bellony … hledí na osobu, která spáchala zl˘ podvod s tûmi penûzi …
aÈ vidí jeho smrt … a stejnû jak se sÛl rozpou‰tí ve vodû, tak aÈ se jeho údy
a morek rozloÏí. AÈ je muãen a aÈ pfiizná svÛj hanebn˘ ãin. To Ti svûfiuji
obfiadnû, odsuì mû k vyplnûní slibu a já se Ti rád a ochotnû odmûním,
kdyÏ jej nechá‰ zhynout hroznou smrtí.

4. Proklínací tabulka z Mohuãe24

Lícní strana:
Quintum in hac tabula depono auersum / se suisque rationibus vitaeque

male consum/mantem. Ita uti galli bellonarive absciderunt concide/runtve
se, sic illi abscissa sit fides fama faculitas. Nec illi / [5] in numero homi-
num sunt, neque ille sit. Quomodi et ille / mihi fraudem fecit, sic illi, sanc-
ta Mater Magn<a>, et relegis / cu[n]cta. ita uti arbor siccabit se in sanc-
to, sic illi siccet / fama fides fortuna faculitas. tibi commendo, Att{i}hi
d(o)mine, / ut me uindices ab eo, ut intra annum uertente[m] … …exitum
/ [10] illius uilem malum.
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22 Tedy po podsvûtí.
23 V̆ raz magali, jenÏ je znám pouze z této tabulky, patrnû rovnûÏ oznaãuje nûkteré z knû-

Ïí ve sluÏbách Velké Matky nebo jiné bohynû, ktefií se vyznaãovali stejn˘m typem ex-
tatické praxe a sebezraÀování.

24 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, ã. 18 = AE 2005, ã. 1126.



Rubová strana:
ponit nom(en) huius mari/tabus si agatur ulla / res utilis, sic ille nobis /

utilis sit suo corpore./ [15] sacrari horr<e>bis.

Na této destiãce proklínám Quinta, kter˘ se obrátil proti sobû a svému
rozumu a vede svÛj Ïivot ke ‰patnému konci. Tak jako se gallové nebo
knûÏí bohynû Bellony vykastrovali a pofiezali, tak aÈ jsou jeho dobré jmé-
no, povûst a schopnost spravovat své vûci od nûj odÈaty. Tak jako oni ne-
jsou poãítáni mezi muÏe a Ïeny,25 aÈ ani on není poãítán. Tak jak mû pod-
vedl, tak mÛÏe‰ i Ty, svatá Velká Matko, a v‰e mu mÛÏe‰ vzít. Tak jako
strom bude usychat v chrámu,26 tak aÈ uhyne jeho povûst, dobré jméno,
‰tûstí a schopnost spravovat své vûci. Tobû jej vkládám do rukou, Attide
pane, aby ses na nûm za mû pomstil, aÏ se rok s rokem sejde, aby zakusil
bídnou mrzkou smrt. Napí‰e jméno této osoby ManÏelkám.27 Pokud má
b˘t cokoli uÏiteãného uãinûno, aÈ je nám uÏiteãn˘ sv˘m tûlem. Dûs se, Ïe
jsi byl proklet˘.

5. Proklínací tabulka ze Setúbalu (Portugalsko)28

Lícní strana:
Domine megare / invicte, tu qui Attidis / corpus accepisti, accipias

cor/pus eius qui meas sarcinas / [5] supstulit, qui me compilavit / de domo
Hispani illius. Corpus / tibi et anima(m) do dono ut meas / res invenia(m).
Tunc tibi (h)ostia(m)

Rubová strana
quadripede(m), do(mi)ne Attis, voveo, / [10] si eu(m) fure(m) invenero.

Dom(i)ne / Attis, te rogo per tu(u)m Nocturnum / ut me quam primu(m)
compote(m) facias.
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25 Autor textu zde naráÏí na ambivalentní postavení galloi z pohledu fiímského práva, kde
nebyli pokládáni ani za muÏe, ani za Ïeny. Viz Maarten J. Vermaseren, Cybele and At-
tis: The Myth and the Cult, London: Hudson & Thames 1977, 96-97.

26 Odkaz na AttidÛv svátek arbor intrat. Viz níÏe.
27 Tj. dvojici bohyní uctívan˘ch v oblasti Germánie, které byly ztotoÏÀovány s rozliãn˘-

mi fieckofiímsk˘mi bohynûmi a navazovaly na pfiedfiímskou náboÏenskou tradici.
28 První publikace nálezu této tabulky José d’Encarnação – João C. L. Farina, „O santuá-

rio romano e a defixio de Alcaser do Sal“, in: J. Cardim Riberio (ed.), Religiões de Lu-
sitãnia: Loquuntur saxa, Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia 2002, 259-267 = AE
2001, ã. 1135.



Neporaziteln˘ pane mohyly,29 Ty, kter˘ jsi pfiijal tûlo Attidovo, pfiijmi tû-
lo toho, kdo mi ukradl má zavazadla, kdo mû okradl, z domu toho ·panû-
la.30 Tûlo a jeho du‰i Ti dávám darem, abych nalezl své vûci. Tehdy Ti, pa-
ne Attide, slibuji ãtyfinohou obûtinu, kdyÏ toho zlodûje najdu. Pane Attide,
Tebe prosím, prostfiednictvím tvého Nocturna, abys mû co nejdfiíve uãinil
schopn˘m (vyplnit tento slib).

6. Proklínací tabulka z Groß-Gerau (Nûmecko)31

Lícní strana (strana A)
Deum Maxsime Atthis Tyranne / totumque Duodeca Theum, comme/ndo

deabus iniurium fas ut me vindic/(e)tis a Priscil(l)a Caranti quae nuberi
er(r)a-/ [5] vit. Pe[r] Matrem Deum vestrae {ut} / [v]indicate sacra pa-
ter[na]32 / P[ri]scil(l)[a]/ pere[at]

Rubová strana (strana B)
Per Matrem Deum intra dies C(?) cito, / vindicate numen vestrum mag-

num / a Priscilla quae detegit sacra, Pris/cillam (n)usqu(a)m numero,
nu[p]-/ [5] sit gentem tremente Priscilla / quam / er(r)ante.

[A] Nejvût‰í ze v‰ech bohÛ, Attide, Pane a úplnosti dvanácti bohÛ, svû-
fiuji bohyním svÛj nespravedliv˘ údûl, aby se za mû pomstily na Priscille,
dcefii Carantovû, která uãinila chybu, Ïe se vdává. Pro svou Velkou Matku,
pomstûte tajemství zdûdûné po otcích.33 Priscilla aÈ zhyne. [B] Pro Velkou
Matku, pomstûte se svou velkou boÏskou mocí, rychle, ve lhÛtû sta dní, na
Priscille, která odhalila mé tajemství. Priscilla je pro mû niãím, vzala si
chudáka (?), stejnû nadrÏená jako pom˘lená (?).34
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29 Ohlednû pfiekladu tohoto místa viz Jaime Alvar, Romanizing Oriental Gods: Myth, Sal-
vation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras, (RGRW 165), Leiden: E. J.
Brill 2008, 67 a pozn. 130; Roger Tomlin, „Cursing a Thief in Iberia and Britain“, in:
Richard L. Gordon – Francisco Marco Simón (eds.), Magical Practice in the Latin
West: Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30
Sept. – 1 Oct. 2005, (RGRW 168), Leiden: E. J. Brill 2010, 245-273: 262.

30 Hispanus mÛÏe b˘t buìto oznaãením národnosti, nebo i vlastním jménem vlastníka do-
mu.

31 První publikace této tabulky viz Markus Scholz – Amina Kropp, „Priscilla die Verräte-
rin: Eine Fluchtafel mit Rachegebet aus Groß-Gerau“, in: Kai Brodersen – Amina
Kropp (eds.), Fluchtafeln: Neue Deutungen zum Antiken Schadenzauber, Franfurkt am
Main: Verlag Antike 2004, 33-40 = AE 2004, ã. 1006a-b.

32 Nebo „[ni]“.
33 Nebo „posvátné obfiady Paternovy“.
34 Pfieklad poslední vûty je znaãnû kontroverzní a pfiidrÏuji se zde pfiekladu Markuse

Scholze a Aminy Kroppové. Henk S. Versnel, „Prayers for Justice, East and West: New



Komentáfi a závûry

V roce 1991 pfiedstavil holandsk˘ znalec antick˘ch náboÏenství Henk
S. Versnel hypotézu, Ïe nûkteré z textÛ doloÏen˘ch na proklínacích tabul-
kách vykazují rysy, které je ãiní typologicky odli‰n˘mi od bûÏn˘ch kleteb
zamûfien˘ch na neutralizaci protivníka ãi profesního konkurenta.35 Navrhl
je chápat jako zástupce specifické kategorie „proseb za zadostiuãinûní“,
kterou pozdûji pfiesnû definoval jako „prosby vznesené k bohu nebo bo-
hÛm za úãelem potrestání (vût‰inou neznámé) osoby, která uãinila autoro-
vi [destiãky] pfiíkofií (krádeÏí, pomluvou, fale‰n˘m obvinûním nebo ma-
gick˘m útokem), ãasto zahrnující dodateãnou Ïádost o odãinûní ‰kody,
kterou autor utrpûl (napfi. tím, Ïe [boÏstvo] pfiinutí zlodûje navrátit zcizen˘
pfiedmût nebo se vefiejnû doznat ke svému ãinu)“.36 Kromû tohoto základ-
ního vymezení se „prosby za zadostiuãinûní“ podle Versnela ãasto (roz-
hodnû v‰ak ne vÏdy) vyznaãují rovnûÏ nûkolika dal‰ími rysy,37 které jsou
opût pro standardní proklínací destiãky netypické: 1) zmiÀují jméno pofii-
zovatele; 2) specifikují pfiíãinu, která k jejich pofiízení vedla; 3) obsahují
Ïádost o zpro‰tûní odpovûdnosti za osud viníka; 4) zpravidla se neobrací
na obvykle vz˘vaná chthonická boÏstva; 5) zmiÀovaná boÏstva jsou oslo-
vována vzne‰en˘mi a lichotícími epitety; 6) uÏívají prosby a osobnû ladû-
né vz˘vání; 7) obsahují termíny vztahující se k trestu a spravedlnosti ãi ne-
spravedlnosti.

VersnelÛv návrh byl vesmûs pozitivnû pfiijat specialisty na starovûkou
magii a „prosby za zadostiuãinûní“ zaãaly b˘t pokládány za vhodnou
a pouÏitelnou heuristickou podkategorii proklínacích destiãek dobfie vysti-
hující prostupnost hranic mezi magií a náboÏenstvím v antickém svûtû.38

Nález pomûrnû znaãného mnoÏství nov˘ch exempláfiÛ v nûmecké Mohuãi
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Finds and Publications Since 1990“, in: Richard L. Gordon – Francisco Marco Simón
(eds.), Magical Practice in the Latin West: Papers from the International Conference
held at the University of Zaragoza, 30 Sept. – 1 Oct. 2005, (RGRW 168), Leiden: E. J.
Brill 2010, 275-354: 302, ale pokládá správnost tohoto pfiekladu za nepravdûpodobnou.

35 Henk S. Versnel, „Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers“, in:
Christoph A. Faraone – Dirk Obbink (eds.), Magika Hiera, Oxford: Oxford University
Press 1991, 60-106.

36 H. S. Versnel, „Prayers for Justice…“, 278-279.
37 Viz H. S. Versnel, „Prayers for Justice…“, 279-280; srov. téÏ id., „Beyond Cursing…“,

68.
38 Viz napfi. J. G. Gager (ed.), Curse Tablets…, 175-180; D. Ogden, „Binding Spells…“,

37-44; David R. Jordan, „New Greek Curse Tablets (1985-2000)“, Greek, Roman and
Byzantine Studies 41, 2000, 5-46:5-6; Christopher A. Faraone – Brien Garnand – Ca-
rolina López-Ruiz, „Micah’s Mother (Judg. 17:1-4) and a Curse from Carthage (KAI
89): Caananite Precedents for Greek and Latin Curses against Thieves?“, Journal of
Near Eastern Studies 64, 2005, 161-186:162.



tak poskytuje cenn˘ materiál k dal‰í diskuzi o smysluplnosti Versnelovy
podkategorie. Po jejich vyhodnocení se zdá, Ïe Versnelova hypotéza pfie-
Ïila dal‰í z empirick˘ch testÛ, neboÈ mohuãské „prosby za zadostiuãinûní“
v zásadû souhlasí s Versnelovou definicí, byÈ naznaãují moÏnost ‰ir‰í vari-
ability a vnitfiní rÛznorodosti jím navrÏené kategorie.39 Mohuãské „prosby
za zadostiuãinûní“ napfiíklad nikdy nezmiÀují jméno pofiizovatele, v nû-
kter˘ch pfiípadech neuvádí konkrétní dÛvod, proã byly pofiízeny, a na nû-
kter˘ch z nich se objevují proleptické pasáÏe a barvité analogie, které jsou
charakteristické spí‰e pro standardní proklínací tabulky. Na stranû druhé
v‰ak zjevnû reagují na utrpûné pfiíkofií (aÈ jiÏ skuteãné nebo domnûlé), ob-
rací se na Velkou Matku a Attida, ktefií rozhodnû nepatfií k typick˘m chtho-
nick˘m boÏstvÛm, uÏívají velmi vzne‰en˘ch epitet a zapsané prosby se ne-
sou ve velmi pokorném duchu.

První otázkou, která si zasluhuje bliÏ‰í pozornost, je, z jakého dÛvodu
se Velká Matka a Attis na mohuãsk˘ch tabulkách vÛbec objevují. Tato boÏ-
stva nejsou vz˘vána na proklínacích tabulkách v fiecky hovofiících oblas-
tech a aÏ do nedávna neexistovaly Ïádné indicie, Ïe by Velká Matka nebo
Attis byli pokládáni za boÏstva, na která se lidé obraceli s prosbami za za-
dostiuãinûní (nebo za úãelem „zne‰kodnûní“ protivníka). Jazyk a motivy,
které se na proklínacích tabulkách objevují, naznaãují, Ïe dÛvodem, pro
kter˘ mohly b˘t prosby k Velké Matce a Attidovi pokládány za úãinné, byl
temn˘, ambivalentní a s podsvûtním svûtem spojen˘ charakter, kter˘m se
tato boÏstva vyznaãovala. Attis sám zemfiel, ale byl ãásteãnû ponechán
„naÏivu“ ve stavu pfiipomínajícím hibernaci, díky pfiímluvû Velké Matky,
se kterou spojil svÛj osud.40 Personifikace mohyly, ve které byl pohfiben, je
zfiejmû vz˘vána na jedné z tabulek jako ãinitel, kter˘ má pohltit tûlo viní-
ka: „Neporaziteln˘ pane mohyly, Ty kter˘ jsi pfiijal tûlo Attidovo, pfiijmi tû-
lo toho…“ (Domine megare invicte, tu qui Attidis corpus accepisti, acci-
pias corpus eius…).41 Stejné slovo – megaron – se objevuje rovnûÏ na
dal‰í z tabulek, tentokrát v souvislosti s Velkou Matkou, jako místo, kde
má b˘t pfiijata du‰e viníka.42 Na dal‰í z tabulek se objevuje pfiesvûdãení, Ïe
Velká Matka pronásleduje své nepfiátele „po zemi i po mofii, na suchu i na
vodû“43 a rovnûÏ v podsvûtí, „po místech, kde se nachází [její] poÏehnan˘

246 Ale‰ Chalupa

39 Sám Henk S. Versnel („Beyond Cursing…“, 67; id., „Prayers for Justice…“, 271) v‰ak
vÏdy pfiipou‰tûl a zdÛrazÀoval moÏnost existence pfiechodov˘ch typÛ.

40 V nejznámûj‰í a nejúplnûj‰í verzi m˘tu dochované u Arnobia (Adversus nationes 5.7)
vyprosí Velká Matka pro Attida, kter˘ zemfiel pod piniov˘m stromem poté, co se sám
v záchvatu ‰ílenství vykastroval, na Diovi, Ïe Attidovo tûlo nikdy nepodlehne rozkla-
du, jeho vlasy a nehty stále porostou a jeho malíãek se bude navûky pohybovat.

41 Viz v˘‰e, tab. 5, fi. 1-3.
42 Viz v˘‰e, tab. 2, fi. 1-4.
43 Viz v˘‰e, tab. 3, fi. 3-4.



[Attis]“.44 Tabulky tedy povût‰inou zdÛrazÀují jin˘ souhrn vlastností, neÏ
jak˘ je v pfiípadû kultu Velké Matky a Attida zdÛrazÀován ve vefiejném
kontextu. Tento ambivalentní a s podsvûtím spojen˘ aspekt naopak obvy-
kle chybí v pfiípadû Ísidy, která moÏná právû z tûchto dÛvodÛ nebyla po-
kládána za vhodné boÏstvo k uskuteãnûní pomsty na viníkovi.45

S pfiedchozí otázkou úzce souvisí druhá oblast, do níÏ mohuãské pro-
klínací tabulky vná‰í nové svûtlo. Je jí diskuze o v˘znamu a postavení At-
tida v fieckofiímském panteonu. Díky archeologick˘m nálezÛm jeho votiv-
ních so‰ek v chrámovém okrsku bohynû Velké Matky na Palatinu uÏ dnes
nelze pochybovat o pfiítomnosti tohoto boÏstva v ¤ímû jiÏ od 2. století pfi.
n. l.46 Mnozí badatelé pfiesto nebyli doposud zcela pfiesvûdãeni o tom, Ïe
Attis byl jiÏ v této rané fázi v ¤ímû pokládán za boÏstvo a sehrával v kul-
tu Velké Matky v˘znamnûj‰í roli.47 Podle jejich názoru mûl Attis nab˘t dÛ-
leÏitûj‰ího postavení aÏ za vlády antoninské císafiské dynastie, kdy se At-
tidovo „zmrtv˘chvstání“ stalo centrální událostí jeho bfieznov˘ch slavností
v ¤ímû.48 Titulatura, která se pojí s jeho jménem na nûkter˘ch proklínacích
tabulkách uveden˘ch v˘‰e, v‰ak tuto pfiedstavu a chronologii pfiinejmen-
‰ím zpochybÀuje. Attis je na tabulkách z Germánie oslovován jako „dobr˘,
svat˘ vládce“ (bonus sanctus Tyrannus)49 a „pán“ (dominus).50 Nejdále
v tomto smûru zachází autor tabulky nalezené v Groß-Gerau poblíÏ Mo-
huãe, kdyÏ oslovuje Attida slovy „Nejvût‰í ze v‰ech bohÛ, Attide, Pane
a úplnosti dvanácti bohÛ“ (Deum maxsime Atthis Tyranne totumque Duo-
deca Theum).51 Tato titulatura spolu s invokací „pfii Tvém Castorovi a Pol-
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44 Viz v˘‰e, tab. 3, fi. 4.
45 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, 146. Je v‰ak tfieba vzít v úvahu, Ïe jedna z tabulek

nalezená ve ·panûlsku (Baelo Claudia), Ísidu v tomto kontextu zmiÀuje. Viz AE 1988,
ã. 727 = R. Tomlin, „Cursing A Thief…“, ã. 3. O pfiíãinách jejího v˘skytu na této kon-
krétní tabulce mÛÏeme pouze spekulovat, mohla v‰ak b˘t chápána jako pfiímluvkynû
skrze své manÏelské spojení s Osiridem/Serapidem.

46 Lynn E. Roller, In Search of God the Mother…, 274-277. Rollerová zde ãerpá z pÛ-
vodního archeologického v˘zkumu v prostorech chrámu Velké Matky na Palatinu
uskuteãnûného Pietrem Romanellim v letech 1949 aÏ 1952. Viz Pietro Romanelli, „Lo
scavo al tempio della Magna Mater sul Palatino“, Monumenti antichi 46, 1963, 201-
330.

47 Napfi. Pierre Lambrechts, „Les Fêtes ‚phrygiennes‘ de Cybele et d’Attis“, Bulletin de
l’Institut Historique Belge de Rome 27, 1952, 141-170; Duncan Fishwick, „The can-
nophori and the March Festival of Magna Mater“, Transactions and Proceedings of the
American Philological Association 97, 1966, 193-202: 194-195.

48 O Attidov˘ch bfieznov˘ch slavnostech viz M. J Vermaseren, Cybele and Attis…, 113-
124.

49 Viz v˘‰e, tab. 1, fi. 1.
50 Viz v˘‰e, tab. 2, fi. 4; tab. 4, fi. 8.
51 Viz v˘‰e, tab. 6, fi. 1-2.



lukovi“ (per tuum Castorem, Pollucem)52 naznaãuje, Ïe Attis byl nûkter˘-
mi vyznavaãi vyzdviÏen na úroveÀ Jupitera a pokládán za nejvy‰‰í boÏ-
stvo, a to moÏná jiÏ v prÛbûhu 1. století n. l.53

V této souvislosti si lze poloÏit otázku, proã na‰e nejstar‰í doklady di-
vinizace (nebo dokonce henotheizace) tohoto pÛvodnû zcela lidského spo-
leãníka Velké Matky v fiímském svûtû pocházejí právû z periferní oblasti,
která byla navíc romanizována jen pomûrnû krátce pfied obdobím, do kte-
rého jsou tabulky datovány. Nabízí se nûkolik moÏn˘ch odpovûdí. MÛÏe
jít o náhodu a tabulky z Germánie pouze reflektují zavr‰ení procesu, kter˘
zapoãal v fiímském svûtû jiÏ dfiíve, ve své rané fázi se v‰ak na jin˘ch mís-
tech nepromítl do na‰ich historick˘ch pramenÛ. MÛÏe ov‰em také platit, Ïe
tyto tendence zapoãaly právû v okrajov˘ch oblastech ¤ímské fií‰e, a to
buìto pod vlivem lokálních náboÏensk˘ch pfiedstav, které do Velké Matky
a pfiedev‰ím Attida promítly soubor vlastností pÛvodnû pfiipisovan˘ch ji-
n˘m boÏstvÛm, nebo v dÛsledku vzniku náboÏenského prostfiedí, které ak-
centovalo ponûkud odli‰né hodnoty a prostfiedky neÏ kulturním vlivÛm
centra více vystavené a silnûji romanizované oblasti.54 Tuto otázku samo-
zfiejmû není moÏné na základû souãasného stavu na‰í pramenné základny
nijak jednoznaãnû zodpovûdût. Osobnû se v‰ak pfiikláním spí‰e k první od-
povûdi. Proces divinizace Attida zapoãal v fieckém svûtû nejspí‰e jiÏ na po-
ãátku helénistického období55 a rovnûÏ v˘‰e zmínûné archeologické nále-
zy z ¤íma dosvûdãují Attidovu popularitu jiÏ v prÛbûhu 2. a 1. století pfi.
n. l. Texty na tabulkách z Mohuãe rovnûÏ dokládají, Ïe jejich autofii psali
(aÏ na v˘jimky) dobrou latinou a s nejvût‰í pravdûpodobností náleÏeli
k místním vy‰‰ím sociálním vrstvám56 napojen˘m na císafiskou správu.
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52 Viz v˘‰e, tab. 1, fi. 4-5.
53 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, 148. Ale srov. H. S. Versnel, „Prayers for Justice…“,

301, pozn. 91. Obvykle je proces postupného vyvy‰ování Attida a jeho „platonizace“
v dÛsledku alegorického v˘kladu jeho m˘tu kladeno aÏ do období pozdní antiky, kdy
kulminuje v dobû vlády císafie Juliana. Viz Robert Turcan, „Attis Platonicus“, in: Eu-
gene N. Lane (ed.), Cybele, Attis and Related Cults: Essays in Memory of M. J. Ver-
maseren, (RGRW 131), Leiden: E. J. Brill 1996, 387-403; Maria Grazia Lancellotti, At-
tis Between Myth and History: King, Priest and God, (RGRW 149), Leiden: E. J. Brill
2002, 119-151.

54 Za navedení tímto smûrem vdûãím jednomu z posuzovatelÛ tohoto ãlánku, kter˘ záro-
veÀ poukázal na zajímavou paralelu v podobû v˘skytu tzv. zlat˘ch orfick˘ch tabulek,
které jsou rovnûÏ (aÏ na v˘jimky) nacházeny v okrajov˘ch (jiÏní Itálie, Kréta, Krym)
nebo kulturnû nev˘znamn˘ch (Thessálie, Makedonie) oblastech fieckého svûta. Viz
Fritz Graf – Sarah Iles Johnston, Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bac-
chic Gold Tablets, London – New York: Routledge 2007, 2, mapa ã. 1.

55 O prÛbûhu tohoto procesu viz Lynn R. Roller, „Attis on Greek Votive Monuments:
Greek God or Phrygian?“, Hesperia 63, 1994, 245-262.

56 J. Blänsdorf, „The Defixiones…“, 164.



PfiestoÏe jejich pfiesná identita zÛstává neznámá (v tomto bodû se jejich pi-
satelé nane‰tûstí odchylují od obvyklé normy platné pro „prosby za zado-
stiuãinûní“), je velmi pravdûpodobné, Ïe pocházeli z ¤íma, Itálie nebo
z nûkteré ze silnû romanizovan˘ch oblastí, ze kter˘ch si rovnûÏ pfiinesli své
pfiedstavy o boÏském svûtû a moÏnostech interakce s ním.

Tento závûr je jistû velmi spekulativní a ve zde uvedené podobû není ni-
ãím více neÏ plausibilní hypotézou, jejíÏ správnost snad v budoucnu na-
pomohou ovûfiit dal‰í archeologické a epigrafické nálezy. Kromû pomûrnû
dobré jazykové úrovnû je dal‰í, byÈ nepfiímou, indicií svûdãící v její pro-
spûch a podporující názor, Ïe proces divinizace Attida opravdu probûhl
mnohem dfiíve, neÏ se soudilo ve star‰ím bádání, a to s nejvût‰í pravdûpo-
dobností v ¤ímû (pfiípadnû v Ostii), pfiedstavuje skuteãnost, Ïe nûkteré pa-
sáÏe z proklínacích tabulek demonstrují velmi dobrou obeznámenost s m˘-
ty a rituály, jeÏ se s tímto boÏstvem v ¤ímû pojily. Pfiedstavivost autorÛ
dráÏdila pfiedev‰ím z fieckého a fiímského pohledu iracionální a bizarní pra-
xe knûÏí Velké Matky naz˘van˘ch galli (sg. gallus), ktefií v okamÏiku své-
ho zasvûcení do sluÏeb bohynû podstupovali kastraci. Dal‰í z jejich akti-
vit, v oãích antického svûta neménû odpudivou a zároveÀ fascinující, bylo
sebezraÀování, ke kterému docházelo bûhem nûkter˘ch svátkÛ v prÛbûhu
divokého a nespoutaného tance, pfii nûmÏ se fiezali d˘kami nebo se bião-
vali do krve dÛtkami s vpleten˘mi zvífiecími kÛstkami. Tato krvavá podí-
vaná dala jméno i jednomu ze dnÛ v prÛbûhu Attidov˘ch bfieznov˘ch slav-
ností, dies sanguinis („den krve“, pfiipadající na 24. bfiezen), a pfiipomínala
vyprávûní o Attidovû smrti v m˘tu o Velké Matce a Attidovi.57 Tuto rituál-
ní praxi nûkteré z mohuãsk˘ch tabulek velmi expresivnû reflektují, a to
právû v podobû barvit˘ch proleptick˘ch obratÛ. Na jedné z tabulek stojí:
„Tak jako se gallové sekají a odfiezávají si pfiirození, tak aÈ se fiízne do pr-
sou … Tak jako gallové, knûÏí bohynû Bellony a magalové prolévají svou
teplou krev, která na zem skapává chladná…“58 Na dal‰í z nich ãteme:
„Tak jako se gallové nebo knûÏí bohynû Bellony vykastrovali a pofiezali,
tak aÈ jsou jeho dobré jméno, povûst a schopnost spravovat své vûci od nûj
odÈaty.“59 Dal‰í z tabulek odkazuje k jinému svátku známému z prÛbûhu
Attidov˘ch bfieznov˘ch slavností, kter˘ pfiipadal na 22. bfiezna a naz˘val
se arbor intrat („strom pfiichází“). Bûhem tohoto svátku kolegium dendro-
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57 Ohlednû m˘tu o Velké Matce a Attidovi a jeho rozliãn˘ch variant a interpretací viz L.
E. Roller, In Search of God the Mother…, 237-259; Philippe Borgeaud, Mother of the
Gods: From Cybele to Virgin Mary, Baltimore: The Johns Hopkins University Press
2004, 31-56; M. G. Lancellotti, Attis…, 16-60; J. Alvar, Romanizing Oriental Gods…,
63-74; aj.

58 Viz v˘‰e, tab. 3, fi. 5-6, 9-11.
59 Viz v˘‰e, tab. 4, fi. 3-4.



forÛ („nosiãÛ stromu“) podÈalo v posvátném háji mladou pinii, která byla
následnû pfienesena do chrámu, kde slouÏila jako pfiipomínka smrti Attida,
jenÏ podle legendy zemfiel pod piniov˘m stromem poté, co se v záchvatu
‰ílenství vlastnoruãnû vykastroval. Osud AttidÛv a potaÏmo piniového
stromu je tak opût prolepticky uchystán osobû, jeÏ byla zam˘‰len˘m cílem
kletby: „Tak jako strom bude usychat v chrámu, tak aÈ uhyne jeho povûst,
dobré jméno, ‰tûstí a schopnost spravovat své vûci.“60 Právû díky tûmto pa-
sáÏím mÛÏeme fiíci, Ïe tabulky z Mohuãe, byÈ v zásadû typologicky spadají
mezi „prosby za zadostiuãinûní“, ukazují na problematiãnost hledání jas-
n˘ch hranic mezi „magií“ a „náboÏenstvím“ nebo „kletbami“ a „prosbami
za zadostiuãinûní“. K dosaÏení pomsty a spravedlnosti pouÏívají obdob-
n˘ch v˘razov˘ch prostfiedkÛ jako mnohé standardní kletby a pfiipisují
znaãnou dÛleÏitost uÏívání sympatetick˘ch analogií, které usilují o vyvo-
lání „negativní energie“, jeÏ si klade za cíl eliminaci viníka.

Dal‰í oblastí, ve které mohou proklínací tabulky z Mohuãe poopravit
na‰e poznání, je datace zapojení mysterijních prvkÛ do kultu Velké Matky
a Attida. Podle v‰eobecnû pfiijímaného názoru, o jehoÏ prosazení se za-
slouÏil pfiedev‰ím Walter Burkert, mûla standardní forma uctívání Velké
Matky a Attida podobu votivního kultu, kter˘ poskytoval ãetné pfiíleÏitos-
ti k pofiizování darÛ a konání obûtí. Tajné obfiady iniciaãní povahy pak mû-
ly mít povahu nadstandardního doplÀku, o kterém nás na‰e antické pra-
meny informují pouze sporadicky a s pomûrnû velkou nekonzistentností.61

Situace v‰ak zfiejmû byla o mnoho sloÏitûj‰í. O mysterijních prvcích v kul-
tu Velké Matky jiÏ v období klasického ¤ecka není nutné pochybovat, ne-
boÈ na‰e historické prameny tento aspekt hojnû zmiÀují a zdÛrazÀují.62

Problém pfiedstavuje spí‰e urãení období, kdy byl do mystérií Velké Mat-
ky zapojen rovnûÏ Attis, a v této otázce se názory badatelÛ zatím drama-
ticky rÛzní. Nejãastûji se v této souvislosti hovofií o poãátku 2. století n. l.,
tedy dobû, kdy se zaãínají objevovat první zmínky o tauroboliu,63 které je
obvykle vykládáno s odkazem na Attidovsk˘ m˘tus. Zmínka o cistae pe-

250 Ale‰ Chalupa

60 Viz v˘‰e, tab. 4, fi. 7-8.
61 Viz napfi. Walter Burkert, „Initiation“, in: Mark Greenberg (ed.), Thesaurus cultum et

rituum antiquorum II, Los Angeles: J. Paul Getty Museum 2004, 91-124: 105; srov. téÏ
id., Ancient Mystery Cults, Cambridge, MA: Harvard University Press 1987, 12-14.

62 Proces postupného zaãleÀování mysterijních prvkÛ do kultu Velké Matky a Attida ob-
‰írnû mapuje (vãetnû odkazÛ na relevantní prameny) Giulia Sfameni Gasparro, Soteri-
ology and Mystic Aspects in the Cult of Cybele and Attis, (EPRO 103), Leiden: E. J.
Brill 1985, 9-25.

63 Taurobolium oznaãuje specifickou obûÈ b˘ka, bûhem které byla bohyni dedikována
varlata obûtovaného zvífiete. O pfiesné podobû tohoto obfiadu, jeho pfiípadn˘ch myste-
rijních aspektech a moÏn˘ch interpretacích viz M. G. Lancellotti, Attis…, 105-115; P.
Borgeaud, Mother of the Gods…, 110-119; J. Alvar, Romanizing Oriental Gods…,
261-276. Ohlednû datace nejstar‰ích doloÏen˘ch taurobolií viz Jeremy B. Rutter, „The



netrales,64 která se objevuje v souvislosti s Attidem na jedné z mohuã-
sk˘ch proklínacích tabulek, by v‰ak mohla dokládat obeznámenost s mys-
terijní praxí v mohuãském chrámu Velké Matky a Ísidy, a to v pfiekvapivû
rané fázi (moÏná jiÏ ve druhé polovinû 1. století n. l.) a v periferní oblasti,
která byla vystavena fiímskému vlivu jen pomûrnû krátkou dobu. Existuje
tedy jistá moÏnost, Ïe Attidova mystéria byla do kultu Velké Matky zapo-
jena mnohem dfiíve, neÏ se obvykle soudí. I v tomto pfiípadû je v‰ak nutné
pfiipustit, Ïe ãetba dané pasáÏe poskytuje pouze nepfiímou podporu a pfied-
loÏenou hypotézu je tak tfieba chápat jako provizorní. AÈ jiÏ byla v chrámu
Velké Matky a Ísidy Panthey v Mohuãi praktikována Attidova mystéria ãi
nikoli, v˘‰e zmínûná proklínací tabulka opût poukazuje na jeden z pozo-
ruhodn˘ch rysÛ mohuãsk˘ch exempláfiÛ: pouÏití jazyka a imaginace, ve
které se zdroj boÏské „energie“ (cistae penetrales, sehrávající dÛleÏitou ro-
li v Attidov˘ch mystériích), jeÏ za normálních okolností po svém „zkroce-
ní“ pfiiná‰í prospûch v‰em zainteresovan˘m, mûní ve zdroj negativní síly
nasmûrované ke zniãení a potrestání konkrétního viníka.65 I v tomto bodû
tak mohuãské proklínací tabulky zfietelnû upozorÀují na relativnost hranic,
které v období fiímského císafiství oddûlovaly magii od náboÏenství, a na
znaãnou analogiãnost praktik uÏívan˘ch v obou oblastech, které se mnoh-
dy li‰í pouze dÛrazem a úãelem.

Objev mohuãsk˘ch proklínacích tabulek spoleãnû s dal‰ími nedávn˘mi
nálezy v jin˘ch lokalitách fiímského svûta tedy napomohl poodkr˘t dopo-
sud neznámé perspektivy, z nichÏ mÛÏeme na roli a funkci orientálních
boÏstev v periferních oblastech ¤ímské fií‰e nahlíÏet. Zpochybnil mnohé
tradiãní pfiedstavy, které se s postavami Velké Matky a Attida v fiímském
svûtû pojily, a poskytl jistou oporu k pfiehodnocení dosavadní chronologie,
konkrétnû odpovûdi na otázku, kdy Attis v ¤ímû získal boÏsk˘ status a kdy
byla do fiímského kultu bohynû Velké Matky zaãlenûna Attidova mystéria.
V neposlední fiadû poskytl také dal‰í materiál k aktuálnû probíhající disku-
zi o vzájemném vztahu magie a náboÏenství v antickém svûtû.
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Three Phases of Taurobolion“, Phoenix 22, 1968, 226-249; Robert Duthoy, The Tauro-
bolium: Its Evolution and Terminology, (EPRO 10), Leiden: E. J. Brill 1969.

64 Viz v˘‰e, tab. 1, fi. 5. O pfiítomnosti tûchto ko‰Û (cistae), ve kter˘ch se mûly nacházet
odfiezané pohlavní orgány, v chrámech bohynû Velké Matky nás informuje Kléméns
Alexandrijsk˘, Protrepticus 2.19.

65 Viz Henk S. Versnel, „The Poetics of Magical Charm: An Essay in the Power of
Words“, in: Paul Mirecky – Marvin Meyer (eds.), Magic and Ritual in the Ancient
World, (RGRW 141), Leiden: E. J. Brill 2002, 105-158. Tento charakteristick˘ rys mo-
huãsk˘ch tabulek nebyl v pÛvodní verzi tohoto ãlánku dostateãnû zdÛraznûn. Za pod-
nûty vedoucí tímto smûrem opût vdûãím jednomu z anonymních recenzentÛ.



SUMMARY

Great Mother and Attis on Curse Tablets: The Role of Oriental Deities in Ancient
Magic and Religion

This article provides a translation and preliminary evaluation of selected curses written
on lead tablets discovered in the joint temple of the Great Mother and Isis in the German
town of Mainz. They belong in the category of prayers for justice and the most remarkable
features or information we can obtain from them are especially the facts that: (1) they in-
voke, quite unexpectedly, the Great Mother and Attis, whose presence on curse tablets had
been previously either only very rarely attested (in case of Attis) or completely unknown (in
case of the Great Mother); (2) the relatively early dating of these tablets (75-125 CE), to-
gether with the use of very deferential epithets in addressing Attis and allusions to mysteric
components, might lead to a reconsideration of the traditional opinion that the deification of
Attis should be placed in the reign of the Antonine dynasty or even later; (3) they use col-
orful persuasive analogies and proleptic expressions probably attesting a very good knowl-
edge of the Attis myth and rituals taking place during the March festival of this god in Rome
or in Ostia and thus making the traditional demarcation between magic and religion prob-
lematic.

Keywords: curse tablets; prayers for justice; magic; Great Mother; Attis; Isis.
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