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W niniejszym artykule przedstawiono w ogólnym zarysie kwestiê soborów powszechnych, które obradowa³y w okresie pónego cesarstwa na terenie
Imperium Rzymskiego. Skupiono siê g³ownie na przedstawieniu przebiegu,
roli, znaczeniu oraz okolicznociach zwo³ania owych zgromadzeñ. Ponadto
doæ dok³adnie zestawiono ród³a i literaturê przedmiotu1. W opracowaniu
1

Sobory ród³a i literatura. Prowadz¹c badania z zakresu historii soborów nale¿y siêgn¹æ przede
wszystkim po literaturê w jêzyku niemieckim. Na pierwszym miejscu nale¿y siêgn¹æ po dzie³o H. Jedin,
Kleine Konziliengeschichte, Freiburg 1978. W jednym tomie autor ca³ociowo przedstawi³ sobory ekumeniczne. Pozycja ma charakter naukowy. Znacznie obszerniejsza jest nowsza od poprzedniej praca
wydana przez G. Alberigo, Geschichte der Konzilien. Vom Nicaenum bis zum Vaticanum II, Patmos
1993. Dzie³o zosta³o napisana przez wielu autorów. Z tego powodu brakuje jednomylnoci we wnioskowaniu i jakoci. Wiadomoci o zgromadzeniach, nie tylko ekumenicznych, zawiera tak¿e wielotomowe dzie³o K.J. Hefele, Konciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet, t. 19, Freiburg 18731890.
Dzie³o to przet³umaczy³ na jêzyk francuski i naukowo poprawi³ H. Leclercq. Ksi¹¿ka zosta³a wydana
jako K.J. Hefele, H. Leclercq, Histoire des conciles daprès les documents originaux, Paris 19071921.
W latach szeædziesi¹tych XX w. zaczêto wydawaæ dwie serie powiêcone tematyce soborów. Pierwsz¹
jest Geschichte der oekumenischen Konzilien, G. Dumeige, H. Bacht (red.), Mainz. Materia³ w niej
zawarty przedstawia w sposób zwiêz³y i skrótowy tylko synody ekumeniczne. Tematykê ca³ego soborowo-synodalnego ¿ycia Kocio³a zawiera druga seria. Jest ni¹ Konziliengeschichte, W. Brandmüller (red.),
Paderborn. Badaj¹c materiê dotycz¹c¹ historii soborów, nale¿y siêgn¹æ równie¿ po dwa czasopisma.
Jednym jest Annuarium Historiae Conciliorum, drugim Archivum Historiae Pontificiae. Rozwój
formalnego autorytetu soboru ekumenicznego, a wiêc i rozwój idei soborowej opracowano m.in.
w publikacji H.J. Siebena, Die Konzilsidee der Alten Kirche, Paderborn 1979. W wielu pracach omówiono strukturê Kocio³a na ekumenicznych zgromadzeniach w pierwszym stuleciu, a zw³aszcza ich stosunek do papie¿y. Tu odnotowaæ nale¿y wydan¹ w jêzyku francuskim ksi¹¿kê: W. De Vries, Orient
et Occident. Les structures ecclésiales vues dans lhistoire des sept premiers conciles oecuméniques,
Paris 1974. Na uwagê w tej kwestii zas³uguje tak¿e pozycja M. Wojtowytsch, Papstum und Konzile von
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jednak nie omówiono szczegó³owo uchwalonych tam kanonów. G³êbszej analizie zosta³y poddane tylko te sobory, które obradowa³y w okresie od IV do VI w.
Kluczowymi zgromadzeniami dla tematu s¹ zatem: sobór nicejski (325), sobór
konstantynopolitañski I (381), sobór efeski (431), sobór chalcedoñski (451)
i sobór konstantynopolitañski II (553)2.
Decyzje soborów powszechnych by³y wi¹¿¹ce dla ca³ego Kocio³a. Zadaniem uczestników by³o zdefiniowanie wniosków, a nastêpnie wydanie decyzji
o charakterze normatywnym dla wszystkich chrzecijan3.
W IVVI w., gdy cesarze wydawali ustawy maj¹ce chroniæ pañstwo
przed ró¿nego rodzaju zagro¿eniami, podobnie dzia³a³ Koció³. Analiza dokuden Anfängen bis zu Leo I (440461), Stuttgart 1981; S.O. Horn, AHC 17 (1985), s. 917 oraz
S. O. Horn, Petrou Cathedra. Der Bischof von Rom und die Synoden von Ephesus (449) und Chalcedon,
Konfessionskundliche und Kontrovertheologische Studien 45, Paderborn 1982. Historyczno-dogmatyczny
rozwój problematyki trynitarno-chrystologicznej zawiera dzie³o A. Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, t. 12, Freiburg 1990-91. Jedn¹ z prac godnych polecenia na temat synodów przednicejskich s¹ dzie³a J.A. Fischer, AHC 6 (1974), s. 24173; 8 (1976), s. 1539; 11 (1979), s. 26386; 13 (1981),
s. 111, 1226; 141 (1982), s. 227240; 15 (1983), s. 114; 16 (1984), s. 139. Natomiast o zgromadzeniu w Arles m.in. pisa³ K.M. Girardet, Konstantin der Große und das Reichskonzil von Arles (314).
Historisches Problem und methodologische Aspekte, w: D. Papendreou, W.A. Bienert, K. Schaferdick (red.),
Oecumenica et patristica, Stuttgart 1989, s. 151174. Celem uzyskania wiadomoci na temat Nicei,
nale¿y siêgn¹æ po pracê J. Ortiz de Urbina, Nizäa und Konstantinopel, Mainz 1964. Obraz soboru
w Konstantynopolu I daje praca A.M. Ritter, Das Konzil von Konstantinopel und sein Symbol, Studien
zur Geschichte und Theologie des II. Ökumenischen Konzils, Forschungen zur Kirchen-und Dogmengeschichte 15, Göttingen 1965. Materia³y na temat soborów ekumenicznych, które odby³y siê od V do VII w.
zawiera praca F.X. Murphy, P. Sherwood, Constantinopole II et Constantinopole III, Histoire des conciles
oecuméniques 3, Paris 1974 oraz dzie³o P.Th. Camelot, Ephesos und Chalkedon, Mainz 1963. Soborowi
w Chalcedonie powiêcone jest trójtomowe dzie³o: A. Grillmeier, H. Bacht (red.), Das Konzil von Chalkedon.
Geschichte und Gegenwart, Würzburg 19511954. W celu poszerzenia wiadomoci na temat autorytetu
czterech pierwszych soborów nale¿y siêgn¹æ po pracê Y. Congar, Der Primat der vier ersten ökumenischen Konzilie, w: B. Botte i inni (red.), Das Konzil und die Konzile. Ein Beitrag zur Geschichte des
Konzilsleben der Kirche, Stuttgart 1962, s. 89130. Materia³y ród³owe zawieraj¹ce treæ dekretów z obrad
soborów ekumenicznych od soboru nicejskiego po sobór watykañski II, w jêzyku ³aciñskim, a czêciowo w
greckim, znajduj¹ siê w: G. Alberigo (red.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1973. Dokumenty soborowe wydano tak¿e w t³umaczeniu angielskim w: N.P. Tanner (red.), Decrees of the Ecumenical
Councils, t. 12, Londyn 1990. W jêzyku polskim dokumenty te mieszcz¹ siê w: J.M. Szymusiak,
S. G³owa (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kocio³a, Poznañ 1964, 1988, 2000
oraz w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1, MT 24, Kraków 2001. Do
tej pory ukaza³ na rynku wydawniczym pierwszy tom kolekcji dokumentów soborów obejmuj¹cy okres od
325 do 787 r. Zachowane Akta soborowe i dekrety wszystkich synodów nie tylko ekumenicznych, o ile nie
istniej¹ nowe wydania krytyczne, nale¿y szukaæ w: J.D. Mansi (red.), Sacrorum conciliorum nova et
amplissima collectio, t. 153, Paris-Leipzig 17591927. Istniej¹ tak¿e wydawnictwa, które odnosz¹ siê do
staro¿ytnych synodów ekumenicznych od Efezu a¿ do Konstantynopola III. Akta staro¿ytnych synodów
mieszcz¹ siê w: E. Schwartz (red.), Acta Conciliorum Oecumenicorum, t. 122, Berlin-Leipzig 19141990.
2 Wiadomosci na temat wymienionych soborów (liczba uczestników, miejsce, przewodnictwo,
okolicznosci zwo³ania, og³oszone dokumenty itd.) przedstawiono w dalszej czêci artyku³u za: Encyklopedia Kocio³a, F.L. Cross (red.), t. 2, Warszawa 2004, s. 794795; 797798; 900801.
3 M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI
wieku, Olsztyn 2010, s. 105.
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mentów pozwala zauwa¿yæ pewne podobieñstwa pomiêdzy dzia³aniami obu
orodków: pañstwowego i kocielnego. Bez w¹tpienia jednak dzia³ania Kocio³a mia³y inne pod³o¿e, maj¹ce na celu aspekty teologiczne b¹d moralne.
Biskupi na soborach powszechnych lub prowincjonalnych wystêpowali
nie tylko jako nastêpcy aposto³ów, ale jako ustanowieni przez Boga pasterze
i nauczyciele Kocio³a. Wobec tego sobór powszechny reprezentowa³ Koció³
nauczaj¹cy. Takie zgromadzenie mia³o stanowiæ najwy¿szy trybuna³ w orzecznictwie w sprawach Kocio³a4. St¹d te¿ obecnoæ biskupów na soborze by³a
konieczna, aby zgromadzenie mia³o moc i charakter powszechny. Jednak nie
by³o mo¿liwe to, aby na sobór stawili siê wszyscy uprawnieni do tego biskupi.
Nie istnia³ tak¿e ¿aden przepis, który jasno okrela³by wymagan¹ liczbê
uczestników na zgromadzeniu, aby jego uchwa³y mia³y powagê soboru powszechnego. Bez w¹tpienia ka¿dy z uprawnionych do uczestnictwa w soborze
powinien na niego byæ wezwany. Ponadto na soborze powinny byæ reprezentowane ró¿ne czêci Kocio³a. Nie powinna mieæ miejsca tak¿e sytuacja, kiedy to
uprawnionej do obradowania osobie wstêp na sobór by³by zakazany. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e w staro¿ytnoci zasad tych cile nie przestrzegano. Zdarza³o siê nawet, ¿e niektórych biskupów celowo nie zapraszano na soborowe
obrady. Na sobór efeski i chalcedoñski z braku czasu biskupi zachodni nie
mogli byæ zaproszeni na obrady, gdy¿ termin pomiêdzy wezwaniem na zgromadzenie a zwo³aniem soboru by³ za krótki. Nie tylko na tych dwóch zgromadzeniach zabrak³o uczestników z Zachodu. Podczas omiu pierwszych soborów liczba obecnych rzeczywicie na soborach biskupów zachodnich by³a niewielka. Zatem sobory staro¿ytne nie sta³y siê ekumenicznymi z powodu proporcjonalnej liczby wszystkich uczestników ze Wschodu i Zachodu. Znamiê
soboru powszechnego zapewni³ im zwi¹zek ze stolic¹ Kocio³a zachodniego
oraz aprobata postanowieñ soborowych przez papie¿a. Potwierdza to fragment
zawarty w ustêpie listu soboru sardeckiego do papie¿a Juliusza, który od pocz¹tku V stulecia jest czêsto cytowany jako kanon nicejski o koniecznoci
uczestnictwa papie¿a we wszystkich wa¿niejszych sprawach i postanowieniach
soboru5. Potwierdzenie tej zasady znajdujemy równie¿ w ród³ach staro¿ytnych. Historyk Sokrates pisa³, ¿e kocielny przepis zabrania, aby Koció³ bez
wyroku rzymskiego biskupa wydawa³ kanony6. O podobnej zasadzie wspomina tak¿e Sozomen, który pisa³, ¿e jest wiête prawo, aby za niewa¿ne uznaæ
4 Por. K. Schatz, Wprowadzenie, w: K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii
Kocio³a, t³um. J. Zakrzewski, Kraków 2001, s. 9.
5 G. Schneemann, Der Papst, das Oberhaupt der Gesammtkirche, Freiburg 1867, s. 50.
6 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 2, 17, t³um. S. J. Kazikowski, Warszawa 1986,
s. 177178.
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to, co bez decyzji rzymskiego biskupa zosta³o dokonane7. Obaj historycy
w swoich pracach, pisz¹c o zwierzchnictwie biskupa Rzymu na soborach,
przytaczali fragment listu Juliusza I z 341 r. Choæ analiza treci tego tekstu
pozwala tylko stwierdziæ, ¿e zwierzchnictwo Rzymu nad zgromadzeniem mia³o charakter trwaj¹cego kocielnego zwyczaju g³ównie w kontekcie szczególnie wa¿nych wypadków, np. z³o¿enie z urzêdu patriarchy, to mimo wszystko
istota rzeczy siê nie zmienia.
Wp³yw papie¿a na sobory, tak¿e staro¿ytne ujawnia³ siê w trojaki sposób:
przy zwo³aniu, podczas prowadzenia obrad oraz przy potwierdzaniu uchwa³
soborowych. W tym kontekcie dziwny mo¿e wydawaæ siê fakt, ¿e pierwsze
osiem soborów ekumenicznych przynajmniej czêciowo zosta³o zwo³anych,
kierowanych i zatwierdzonych przez cesarzy. Powodem takiego stanu nie by³a
jednak walka pomiêdzy papie¿em a cesarzem o wp³ywy na pierwszych soborach. Chrzecijañski cesarz nie sprawowa³ absolutnej w³adzy nad Kocio³em,
ale chroni³ go, chocia¿by dlatego, ¿e w jednoci Kocio³a upatrywa³ dobro
pañstwa8. Nie ma dowodów na to, ¿e cesarze zwo³uj¹c sobór dzia³ali wbrew
woli papie¿a i na jego szkodê.
Za pierwszy sobór ekumeniczny uwa¿a siê sobór nicejski I (325)9. Po raz
pierwszy sobór powszechny zosta³ zwo³any przez cesarza Konstantyna
20 maja 325 r., po kilku miesi¹cach od zdobycia przez niego prowincji na
Wschodzie. Sobór zosta³ zwo³any przez Sylwestra I na probê Konstantyna.
Na miejsce zgromadzenia wybrano po³o¿on¹ po azjatyckiej stronie kontynentu
oko³o 80 kilometrów na wschód od Konstantynopola Niceê. Brakuje rozstrzygaj¹cych dowodów, a¿eby dok³adnie okreliæ czas trwania soboru. Nie wiadomo czy zgromadzenie trwa³o jeden czy dwa miesi¹ce10.
Sobór w Nicei nazwano soborem 318 Ojców. Jednak w rzeczywistoci
liczba jego uczestników waha³a siê w granicach 20011. Trudnoci przysparza
7
8
9

Sozomen, Historia Kocio³a, 3, 10, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 167169.
K. Schatz, Sobory, s. 18; M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo, s. 109.
Bibliografia: W. Brigth, Notes on the Canons of the First Four General Councils, Oxford
1892, s. 189; P. Batiffol, Les Sources de lhistoire du concile de Nicée, EO 24 (1925), s. 385402;
26 (1927), s. 5, 17; F. Haase, Die koptischen Quellen zum Konzil von Nicäa, New York 1967;
C. Luibhéid, The Council of Nicaea, Galway 1982; M. Aubineau, Les 318 Serviteurs dAbraham
(Gen. XIV, 14) et le nombre des Pères au Concile de Nicée (325), RHE 61 (1966), s. 543; por.
H. Chadwick, Les 318 Pères de Nicée, RHE 61 (1966), s. 80811; R. Lorenz, Das Problem der
Nachsynode von Nicäa (327), ZKG 90 (1979), s. 2240; C. Luibhéid, The Alleged Second Session of the
Council of Nicaee, JEH 34 (1983), s. 16574.
10 Przyjmuje siê, ¿e obrady zakoñczono po dwóch miesi¹cach. Wród wspó³czesnych badaczy
(m.in. E. Schwartz) pojawi³a siê teoria, ¿e sobór w Nicei obradowa³ w dwóch sesjach. Tak wiêc ich
zdaniem koñcowa sesja odby³a siê w 327 r. G³ównym jego osi¹gniêciem by³o zdefiniowanie wspó³istotnoci Syna z Ojcem.
11 K. Schatz, Sobory, s. 26.
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podanie dok³adnej liczby uczestników soboru w Nicei, gdy¿ na licie brakuje
wielu podpisów. Przyjmuje siê, ¿e by³o ich 318. Tak¹ liczbê podaje Atanazy
w jednym z póniejszych pism12. Nie wydaje siê ona jednak prawdziwa. Uwa¿a siê, ¿e jest to bardziej liczba symboliczna nawi¹zuj¹ca do liczby s³ug Abrahama (Rdz 14,14). Przyjmuje siê za bardziej prawdopodobne, ¿e w obradach
uczestniczy³o od 220 do 250 uczestników. Na owo zgromadzenie przybyli
prawie wy³¹cznie przedstawiciele ze Wschodu. Zachodni¹ czêæ cesarstwa reprezentowa³ Hozjusz z Kordoby, dwaj prezbiterzy z ramienia biskupa Rzymu,
biskup Cecylian z Kartaginy oraz trzej mniej wa¿ni biskupi13.
Niestety, po pierwszym soborze ekumenicznym nie zachowa³ siê protokó³
obrad. Wiêkszoæ akt z obrad tego soboru zaginê³a. Za autentyczne dokumenty, które siê zachowa³y uwa¿a siê nicejskie wyznanie wiary, list synodalny oraz
zbiór 20 kanonów14. Brakuje nie tylko podstawowych informacji odnonie do
porz¹dku obrad, ale i przewodnictwa. Na temat przebiegu soboru wiemy niewiele. Szcz¹tkowe informacje na ten temat pochodz¹ z notatek autorstwa jego
uczestników. Sobór w Nicei wspomnia³ Atanazy15 oraz Euzebiusz16, a wiek
póniej historyk Sokrates17. Wobec braku tych akt soborowych istnieje w¹tpliwoæ, co do ich istnienia. Wyt³umaczeniem braku dokumentów mo¿e byæ zwyczaj przyjêty przez pierwsze sobory od zgromadzeñ pañstwowych. Na takich
zgromadzeniach pañstwowych sporz¹dzano protoko³y tylko z posiedzeñ o charakterze s¹dowym. Tak wiêc byæ mo¿e protoko³y na soborach by³y sporz¹dzane tylko w przypadku, kiedy to przybiera³y one charakter trybuna³u, aby potêpiæ np. heretyków. Nie spisywano protoko³ów na soborach, na których zapada³y bardzo istotne i wa¿ne dla Kocio³a i wiary orzeczenia18. Domniemywanie,
¿e zgromadzeniu w Nicei przewodniczy³ sam Konstantyn wydaje siê s³uszne,
jeli wemie siê pod uwagê fakt, ¿e cesarz traktowa³ i rozumia³ sobór jako swe
consilium. Niemniej jednak istniej¹ dowody, pozwalaj¹ce przyj¹æ, ¿e na czele
soboru sta³ biskup Hozjusz z Kordoby. Potwierdzaj¹ to listy, na których biskup
Hozjusz wymieniamy jest na pierwszym miejscu przed wys³annikami biskupa
rzymskiego. Prawdopodobnie Hozjusz przewodniczy³ soborowi jako przedsta12
13

Athanasius, Epistula ad Afros, A. von Stockhausen (red.), BerlinNew York 2002.
Sobór Nicejski I (325), Wprowadzenie, w: A. Baron, H. Pietras (red.), Dokumenty Soborów
Powszechnych, t. 1, MT 24, Kraków 2001, s. 22.
14 K. Schatz, Sobory, s. 26.
15 Athanasius, De decretis Nicaenae Synodi, 37, 2, w: PG 25, 428.
16 Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna, 3, 67, 17; 4, 47, t³um. T. Wnêtrzak, MT 44,
Kraków 2007, s. 171173, 177178, 234.
17 Sokrates Scholastyk, Historia, 1, 8, s. 7686.
18 E. Chrysos, Konzilsakten und Konzilsprotokolle vom 4. bis 7, Jahrhundert, AHC 15 (1983),
s. 3040; K. Schatz, Sobory, s. 28.
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wiciel Konstantyna. Niektórzy s¹dz¹, ¿e soborowi móg³ przewodniczyæ tak¿e
Eustacjusz, biskup Antiochii19.
Sobór powszechny w Nicei ze wzglêdu na swoj¹ strukturê, sposób postêpowania oraz wiadomoæ w³asnego autorytetu by³ novum i nie móg³ powo³aæ
siê na ¿adne precedensy. Sam Konstantym pojmowa³ ów sobór jako cesarskie
consilium20. Na zorganizowanym przez cesarza zgromadzeniu reprezentuj¹cy
Koció³ biskupi pe³nili funkcjê niejako ekspertów. Jednak ostateczn¹ decyzjê
podejmowa³ oczywicie cesarz. Potwierdza to m.in. wybór miejsca, gdzie odby³o siê zgromadzenie. Do tej pory synody odbywa³y siê w wielkich miastach,
bêd¹cych centralnymi orodkami ¿ycia Kocio³a, takimi jak: Efez, Antiochia,
Aleksandria, Kartagina, Arles i Rzym. Nicea nie spe³nia³a tych kryteriów, gdy¿
nie by³a ani wielkim miastem, ani z kocielnego punktu widzenia nie by³a
¿adnym centrum ¿ycia Kocio³a21. W Nicei znajdowa³ siê jednak letni pa³ac
cesarski, w którego auli prawdopodobnie odby³ siê ów sobór. Pomimo to dla
przedstawicieli Kocio³a by³ to nadal sobór biskupi. Przypuszcza siê, ¿e
w podwójnej strukturze tego soboru mo¿e tkwiæ pocz¹tek przysz³ych konfliktów22.
Sobór mia³ zaj¹æ siê trudn¹ spraw¹ arian. Historycy uwa¿aj¹, ¿e na krótko
przed soborem w Nicei odby³ siê synod w Antiochii, który pod przewodnictwem Hozjusza z Kordoby potêpi³ arianizm i jego sympatyków oraz zwolenników. Potêpienia nie unikn¹³ tak¿e Euzebiusz z Cezarei. Bez w¹tpienia jednak
cesarza nie interesowa³o wydawanie wyroków teologicznych. Konstantyn
d¹¿y³ do utrzymania jednoci w cesarstwie. Sobór natychmiast odrzuci³ ariañskie wyznanie wiary przedstawione przez Euzebiusza z Nikomedii. G³ównym
rzecznikiem ortodoksji w walce z arianizmem by³ Atanazy. Na soborze podjêto
równie¿ decyzje w kwestii schizmy melicjañskiej w Egipcie oraz w sporze
o datê Wielkanocy23.
Podzia³ polityczny pañstwa po mierci Konstantyna sprzyja³ równie¿
wzajemnej izolacji w sprawach religijnych pomiêdzy Wschodem a Zachodem.
Taka sytuacja rodzi³a tak¿e wzajemn¹ izolacjê obu czêci Imperium. Cesarze
Konstancjusz i Konstans za namow¹ Juliana, biskupa Rzymu, zdecydowali siê
zwo³aæ powszechny sobór, na którym reprezentowany by³by Wschód i Za19
20
21
22

Sobór Nicejski I (325), Wprowadzenie, s. 22.
K. Schatz, Sobory, s. 26.
Ibidem.
K.M. Girardet, Kaisergericht und Bischofsgericht, Bonn 1975; W. Gessel, Nicea 325. Die
Doppelstruktur eines Reichskonzils, w: Synodale Strukturen der Kirche, Donauwörth 1977, s. 6177;
K. Schatz, Sobory, s. 26.
23 Ibidem, s. 2832.
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chód. Uczestnicy tego zgromadzenia zebrali siê na granicy obu imperiów
w miejscowoci Sardyki (Sofia) w 342 lub 343 r. Na obrady przyby³o oko³o
90 biskupów z Zachodu na czele z biskupem Hozjuszem z Kordoby oraz
niemal¿e tyle¿ samo delegatów ze Wschodu. Niestety, sobór nie powiód³ siê,
gdy¿ rozpad³ siê na pocz¹tku obrad. G³ównym powodem przerwania wspólnego zebrania by³y ¿¹dania biskupów ze Wschodu, którzy oczekiwali wykluczenia z obrad Atanazego oraz innych odwo³anych z urzêdu biskupów. Ostatecznie reprezentanci Wschodu opucili Sardyki pod pretekstem powrotu do domu,
aby razem ze swoimi wspólnotami wiêtowaæ zwyciêstwo swojego cesarza nad
Persami24. Gdyby biskupi Wschodu zostali na obradach, ów sobór przeszed³by
do historii jako zgromadzenie, gdzie Wschód i Zachód reprezentowany by³
przez równ¹ liczbê uczestników. Po wyjedzie delegatów ze Wschodu zgromadzenie pozosta³o czysto zachodnie i jako takie og³osi³o wiele orzeczeñ. Postanowieniem soboru m.in. wyznaczono Rzym jako instancjê rewizyjn¹ przy procedurze odwo³ywania z urzêdu biskupów przez synody.
Kolejn¹ próbê odbudowania jednoci dogmatycznej w Kociele podj¹³
w 359 r. cesarz Konstancjusz. Zwo³ano podwójny synod ekumeniczny w Seleucji i Rimini. Oko³o 150 biskupów ze wschodniej po³owy cesarstwa obradowa³o w Seleucji. Ponad 400 biskupów z zachodniej czêci cesarstwa przyby³o
na obrady w Rimini. By³ to najliczniejszy synod, który kiedykolwiek obradowa³ w staro¿ytnoci.
Objêcie tronu przez Teodozjusza przynios³o jednoæ wierze. Cesarz
w 380 r. og³osi³, ¿e na terenie ca³ego Imperium ma obowi¹zywaæ wiara, któr¹
Rzymianom przekaza³ Piotr Aposto³25. Ta deklaracja Teodozjusza potwierdzi³a, ¿e z chwil¹ objêcia przez niego tronu, pañstwo w obydwu czêciach Imperium popiera³o nicejskie wyznanie wiary. Liczne sobory, które w latach od
379 do 382 zwo³ano do Akwilei, Antiochii, Konstantynopola i Rzymu jednoczenie popiera³y ustalenia z Nicei, co pozwoli³o m.in. odbudowaæ communio
w Kociele26.
Drugi sobór ekumeniczny zwo³a³ Teodozjusz I do Konstantynopola
(381)27. Dok³adniej, zwo³a³ go Damazy I z woli cesarza. Teodozjusz chcia³
przywróciæ jednoæ w Kociele wschodnim po d³ugotrwa³ym sporze ariañskim.
Sobór konstantynopolitañski I zajmowa³ siê g³ównie problematyk¹ kryzysu
trynitarnego i recepcj¹ soboru nicejskiego. Soborowi przewodniczy³ Meletios,
24
25
26
27

Ibidem, s. 33-34.
C. J. 1, 1. Zob. tak¿e M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 464.
K. Schatz, Sobory, s. 39.
Bibliografia: W. Brigth, Notes on the Canons, s. 90128; N.Q. King, The 150 Holy Fathers
of the Council of Constantinople 381 A. D., Studia Patristica 1 (1957), s. 63541.
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biskup Antiochii, który zmar³ w czasie jego trwania. Uczestniczy³o w nim 150
biskupów ortodoksyjnych i 36 biskupów pneumatomachów, którzy póniej
wycofali siê z obrad. Na soborze zabrak³o nie tylko biskupów z Zachodu, ale
tak¿e legatów papieskich. Jednak¿e osi¹gniêcia tego zgromadzenia by³y na tyle
du¿e, ¿e z czasem zosta³ uznany za drogi sobór powszechny zarówno na
Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Zgromadzenie to oprócz wczeniej wspomnianego problemu zosta³o równie¿ zdominowane rywalizacj¹, jaka zrodzi³a siê pomiêdzy frontem rzymskoaleksandryjskim a frontem wschodnio-konstantynopolitañskim o trwaj¹c¹ od
361 r. schizmê antiocheñsk¹28. Synod zosta³ zwo³any przez Teodozjusza, który
chcia³ podczas tego zgromadzenia zakoñczyæ spory wewn¹trz Kocio³a
i umocniæ jednoæ wiary.
Chciano, aby podobnie jak w Seleucji i Rimini synod odby³ siê równolegle na Wschodzie i Zachodzie Imperium. Jednak¿e, przynajmniej na pocz¹tku
soboru, na zgromadzeniu zabrak³o przedstawicieli Zachodu i Egiptu. Na sobór
przyby³o 150 ojców z obszaru antiocheñskiego i terenu Azji Mniejszej. Mniej
wiêcej w takim sk³adzie podpisano wiêkszoæ wa¿nych decyzji. Sobór tym
razem nie obradowa³ w pa³acu cesarskim, lecz w bazylikach. Przy uroczystym
otwarciu by³ obecny cesarz. Teodozjusz w przeciwieñstwie do swojego poprzednika nie ingerowa³ w sprawy soborowe tak mocno, jak Konstantyn
w Nicei. Bez w¹tpienia taki sk³ad uczestników soboru ju¿ sugerowa³ niechêæ
wobec dominacji rzymsko-aleksandryjskiej29. Na zgromadzeniu postanowiono, ¿e biskupi nie powinni ingerowaæ w sprawy, które nie dotyczy³y ich diecezji oraz ustalono piêæ prowincji kocielnych zgodnych z granicami diecezji
cesarskich. By³y to: Egipt, Tracja (dzisiejsza wschodnia Bu³garia), Azja (Antolia Zachodnia) i Pont (pó³nocna i wschodnia Antolia)30. Podzia³ ten nie przyniós³ owym nowym prowincjom ¿adnych okrelonych i powa¿nych kompetencji. Diecezje nie sta³y siê tak¿e wa¿nymi centralnymi orodkami ¿ycia Kocio³a. Na zgromadzeniu podjêto decyzjê o pierwszeñstwie biskupa Rzymu nad
biskupem Konstantynopola. To da³o pocz¹tek randze Rzymowi w ¿yciu Ko28 Schizma antiocheñska by³a t³em dla soboru w Konstantynopolu (381) w Antiochii. Od ponad
dwudziestu lat mia³ miejsce konflikt pomiêdzy Paulinem popieranym przez Zachód i Aleksandriê
a Melecjuszem uznawanym przez pozosta³y Wschód. Obaj biskupi byli Nicejczykami, pomimo to dosz³o
do schizmy. Powodem konfliktu nie by³y jednak, jak mog³o by siê wydawaæ, ró¿nice teologiczne czy
dogmatyczne. Znacz¹c¹ rolê w roz³amie odegra³a zwyk³a nieufnoæ. Paulina podejrzewano o sabelianizm, za Melecjusz nie móg³ oczyciæ siê z podejrzeñ o sprzyjanie arianom. Podczas zgromadzenia
niestety nie uda³o siê rozwi¹zaæ tego problemu. Schizma antiocheñska trwa³a a¿ do 415 r. K. Schatz,
Sobory, s. 4041.
29 Ibidem, s. 40.
30 Ibidem, s. 41.
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cio³a. Pierwszeñstwo stolicy Imperium za³ama³o dawny porz¹dek opieraj¹cy
siê na trzech g³owach Kocio³a31 i da³o pocz¹tek konfliktowi Konstantynopola z Aleksandri¹, a tak¿e z Rzymem. Konflikt ten w ostrej postaci uwidoczni³
siê na zgromadzeniu w Chalcedonie. Sobór mianowa³ biskupem Konstantynopola Nektariusza oraz Flawiusza biskupem Antiochii. Jednak sobór konstantynopolitañski I przeszed³ do historii dziêki swojemu wyznaniu wiary. Zgromadzenie
przyjê³o za podstawê credo nicejskie. Na zgromadzeniu zatwierdzono przyjêt¹
w Nicei doktrynê chrystologiczn¹, potwierdzono cz³owieczeñstwo Chrystusa,
a tak¿e potêpiono apolinaryzm32. To nicejsko-konstantynopolitañskie wyznanie wiary jest powszechnym dobrem wszystkich wyznañ chrzecijañskich.
W porównaniu do nicejskiego wyznania wiary ró¿ni siê tym, ¿e zawiera rozszerzone wyznanie wiary w Ducha wiêtego i Jego zbawcze dzia³anie. Tak
wiêc na synodzie ustalono symbol nicejsko-konstantynopolitañski i potwierdzono bóstwo Ducha wiêtego. Credo to jako dzie³o soboru z roku 381 przyjêto w Chalcedonie, choæ fakt ten nie jest wspomniany w ¿adnym z ówczesnych
róde³, które by potwierdza³o jego pochodzenie. Dzi  na ogó³  uwa¿a siê, ¿e
jest ono autentyczne33.
Postanowienia soboru konstantynopolitañskiego I (381) w czasach
przedchalcedoñskich nawet we wschodniej czêci Imperium by³y znane tylko
niektórym. Powodem sporadycznego siêgania po zarz¹dzenia z tego soboru
by³ m.in. sprzeciw zwolenników monopolistycznej pozycji soboru nicejskiego. Dopiero na zgromadzeniu w Chalcedonie urzêdnicy cesarscy narzucili
ojcom soborowym formalne uznanie soboru konstantynopolitañskiego, co
w efekcie nada³o mu ekumenicznego charakteru34. Wschód stosunkowo
szybko uzna³ formalnie sobór z 381 r. za ekumeniczny35. Jednak Zachód za
jako taki zaakceptowa³ go dopiero na pocz¹tku VI w., kiedy to w 519 r.
Koció³ zachodni zawar³ pokój z Konstantynopolem. To posuniêcie nale¿y
odczytywaæ jako ustêpstwo i przyjazny gest Zachodu wobec tamtejszego
Kocio³a36.
31
32
33

K. Schatz, Sobory, s. 41.
Ibidem, s. 4243.
Por. A.M. Ritter, Das Konzil, s. 18291. Zob. tak¿e. R. Staats, Die römische Tradition im
Symbol vom 381 (C) und seine Entstehung auf der Synode von Antiochien (379), VigCh 44 (1990),
s. 20921; L. Abramowski, Was hat das Nicaeno-Constantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun?, ThPh 67 (1992), s. 481513; A.M. Ritter, Noch einmal: Was hat das NicaenoConstantinopolitanum (C) mit dem Konzil von Konstantinopel 381 zu tun?, ThPh 68 (1993), s. 55360;
V. Drecoll, Wie nizänisch ist das Nicaeno-Constantinopolitanum?, ZGK 107 (1996), s. 118; K. Schatz,
Sobory, s. 4243.
34 ACO 2, 1, 1, s. 195 i ni¿ej; 1, 2, s. 79 i ni¿ej, 93 i ni¿ej.
35 ACO 2, 1, 3, s. 96.
36 PL 59, 170.
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Inicjatywê zwo³ania soboru podj¹³ równie¿ Teodozjusz II. Celestyn I
zwo³a³ w 431 r. do Efezu trzeci sobór powszechny z woli tego w³adcy37.
Cesarz mia³ nadziejê, ¿e zgromadzenie rozwi¹¿e spory, które by³y wynikiem
pogl¹dów Nestoriusza. Biskup zosta³ ostatecznie potêpiony i z³o¿ony z urzêdu.
Na miejsce obrad wybrano Efez. Na pierwsze zgromadzenie, które odby³o siê w 431 r. nie zaproszono jednak wszystkich biskupów. Na sobór przybyli
w ogromnej wiêkszoci metropolici ze Wschodu. Z zachodniej czêci Imperium zaproszono oprócz przedstawicieli Rzymu tak¿e przedstawicieli Kartaginy. W Efezie obrady rozpoczê³o oko³o 160 biskupów reprezentuj¹cych przede
wszystkim obszar egipski, azjatycki oraz palestyñski. Do miasta przybyli tak¿e
mnisi egipscy. Prowadz¹c demonstracje na ulicach miasta, wzniecali niepokoje
wród ludnoci. Pierwszy sobór w Efezie przeszed³ do historii jako zgromadzenie, na którym dosz³o do podzia³ów. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, podczas soboru dosz³o do konfliktu pomiêdzy Cyrylem w pe³ni popieranym przez Rzym
a Nestoriuszem maj¹cym ochronê cesarza38. Ostatecznie z woli cesarza urzêdnik cesarski odwo³a³ z urzêdu zarówno Nestoriusza, jak i Cyryla i rozwi¹za³
sobór. Pierwszy sobór w Efezie nie wyda³ ¿adnego postanowienia, lecz jego
bezporednim skutkiem by³ rozpad communio pomiêdzy dwoma ogromnymi
patriarchatami  Antiochi¹ i Aleksandri¹39.
Drugi sobór efeski zwo³a³ w 449 r. równie¿ Teodozjusz II. Jego przewodnictwo powierzy³ Dioskurowi, który by³ nastêpc¹ Cyryla w Aleksandrii. Na
obrady przyby³o oko³o 150 biskupów reprezentuj¹cych g³ównie Egipt, Palestynê i Azjê. Na zgromadzeniu obecni byli równie¿ przedstawiciele Rzymu. Soborowi towarzyszy³a podobnie jak przed osiemnastu laty atmosfera zastraszenia.
Tym razem równie¿ do Efezu przybyli egipscy i syryjscy mnisi, aby wzmagaæ
napiêcie i wzniecaæ niepokoje wród ludu. Dioskur, chc¹c osi¹gn¹æ zamierzone
cele, u¿y³ przemocy i terroru. Poleci³ otworzyæ drzwi kocio³a i nie protestowa³,
kiedy do rodka wtargnêli mnisi, ¿o³nierze i wrzeszcz¹cy t³um, aby przemoc¹
powaliæ sprzeciwiaj¹c¹ siê mniejszoæ. To zgromadzenie zapewni³o sobie niemiertelnoæ w historii dziêki nazwie, jak¹ otrzyma³ od papie¿a Leona, który
nazwa³ go synodem zbójeckim, poniewa¿ dowiedzia³ siê, ¿e by³ on latrocinium
zamiast iudicium40. W konsekwencji Rzym ostro potêpi³ efeskie orzeczenia.
36

Bibliografia: A. dAlès, Le Dogme dÉphèse, Paris 1931; P.T. Camelot, Éphèse, s. 1375
i 191209, 257; L.I. Scipioni, Nestorio e il concilio di Efeso, Studia Patristica Mediolanesia 1, Milano
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Na soborze uchwalono tak¿e osiem kanonów. Pierwsze siedem dotyczy³o
aktualnych spraw doktrynalnych. Za ósmy dotyczy³ sporu o jurysdykcjê nad
Cyprem. Tak wiêc sobór odrzuci³ nestorianizm. Oficjalnie za ustali³ Bo¿e
macierzyñstwo Maryi.
Idea zwo³ania kolejnego soboru ekumenicznego pojawi³a siê z chwil¹
objêcia tronu przez cesarza Marcjana. Czwarty wielki sobór zwo³a³ Leon Wielki z woli cesarza. ¯yczeniem papie¿a Leona by³o, a¿eby tym razem sobór
obradowa³ na terenie Italii, a nie na Wschodzie. Przeszkod¹ w realizacji tego
zamierzenia by³a m.in. panuj¹ca sytuacja polityczna. Napaæ Hunów na Galiê
oraz panowanie Wandalów w Afryce Pó³nocnej pokrzy¿owa³y te plany41.
W tej sytuacji zwo³anie soboru na Zachodzie by³o niemo¿liwe.
Zatem Marcjan zwo³a³ sobór do Chalcedonu (451) w Azji Mniejszej
w pobli¿u Bizancjum42. W pierwszej sesji zgromadzenia (8 padziernika 451)
uczestniczy³o blisko 600 wschodnich biskupów i dwóch legatów papieskich.
Chocia¿ sobór obfitowa³ w dramatyczne momenty, do historii przeszed³ jako
najliczniejszy synod ekumeniczny staro¿ytnego Kocio³a. Celem soboru mia³o
byæ m.in. rozprawienie siê z herezj¹ eutychian. Sobór potêpi³ i zdj¹³ z urzêdu
Dioskura i Eutychesa, za Flawiusza zrehabilitowa³. Na zgromadzeniu przyjêto
formu³ê wiary, która przesz³a do historii jako chalcedoñskie wyznanie wiary
oraz kilka innych wa¿nych dokumentów. Ponadto oprócz definicji chrystologicznej sobór w Chalcedonie wyda³ 28 kanonów prawnych. Wiêkszoæ z nich
podejmowa³a kwestie wzajemnych wiêzi duchownych. Koció³ zachodni zaakceptowa³ niemal wszystkie decyzje dogmatyczne podjête na tym soborze. Wyj¹tek stanowi³ kanon 28, który zosta³ odrzucony, gdy¿ godzi³ w interesy Rzymu43. Zachód sprzeciwi³ siê przyznaniu Konstantynopolowi i jego patriarsze
wy³¹cznego prawa wywiêcania metropolitów Pontu, Azji oraz Tracji. Powodem sprzeciwu Rzymu by³a rzekoma chêæ ochrony interesów dawniejszych
wschodnich patriarchatów. Tak wiêc na tym soborze potwierdzono dwie natury
w jednej osobie Jezusa Chrystusa. Choæ z punktu widzenia kocielno-politycznego zgromadzenie w Chalcedonie da³o przewagê Konstantynopola nad Aleksandri¹, to jednak, przywo³uj¹c trzeci kanon soboru konstantynopolitañskiego,
zgromadzenie przyzna³o pierwszeñstwo biskupa Rzymu nad biskupem Konstantynopola. Ojcowie soborowi, wydaj¹c takie orzeczenie kierowali siê zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w cesarstwie, zgodnie z któr¹ Rzym jako pierwsze miasto
Imperium zajmowa³o równie¿ pierwsze miejsce w Kociele, za Konstantyno41
42

Ibidem, s. 55.
Bibliografia: R.V. Sellers, The Council of Chalcedon, London 1953; P.T. Camelot, Éphèse,
s. 79182 i 20935; S.O. Horn, Petrou, s. 143250.
43 Sobór Chalcedoñski (451), Wprowadzenie, s. 193; K. Schatz, Sobory, s. 60.
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pol, bêd¹c nowym Rzymem, zajmowa³ drugie miejsce w cesarstwie, a tym
samym jako drugi powinien byæ traktowany w Kociele44. Paradoksalnie jednak konsekwentne przestrzeganie tej zasady mog³o staæ siê zagro¿eniem dla
prymatu stolicy staro¿ytnego wiata, gdy¿ Konstantynopol, bior¹c pod uwagê
tylko pierwszeñstwo polityczne miasta, sta³ siê faktycznie pierwszym miastem
w Cesarstwie, a pierwszeñstwo w Kociele mog³o byæ ju¿ tylko kwesti¹ czasu.
Ostatecznie sobór w Chalcedonie ustanowi³ Pentarchiê piêciu patriarchatów:
Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima45. Ponadto dziêki
recepcji tego soboru osi¹gniêto nowy stopieñ rozwoju idei soborowej. Uznano,
¿e cztery dot¹d obowi¹zuj¹ce ekumeniczne sobory nale¿y uznaæ za równorzêdne i wzajemnie ze sob¹ zgodne46. Sobory uznane za ekumeniczne jasno oddzielono od synodów mniejszej rangi. Sta³y siê mocnym punktem odniesienia
dla teologii, gdy¿ ustalono na nich podstawy prawdziwej wiary. Inicjatywa
próby formalnego spisania obowi¹zuj¹cej pisemnej tradycji, do której zaliczono ksiêgi Starego i Nowego Testamentu, soborów ekumenicznych oraz uznanych ojców pojawi³a siê w rzymskim Kociele na pocz¹tku VI w. Wszystko to
zosta³o spisane na jednej licie. Ponadto papie¿ Hormizdas umieci³ na licie
pomiêdzy Nice¹ a Efezem nieuznawany do tej pory sobór, który obradowa³
w Konstantynopolu. Taka decyzja przynios³a taki skutek, ¿e inne odbyte dot¹d
zgromadzenia mog³y pozostaæ w cieniu i pe³niæ drugorzêdn¹ rolê47. Tym samym umniejszono tak¿e rangê synodów partykularnych, które wy³¹czono
z listy. Wiek VI przyniós³ tak¿e porównanie czterech wiêtych synodów
z czterema Ewangeliami48. Takiego sformu³owania u¿y³ w 516 r. opat Teodor
w Jerozolimie, który pozosta³ wierny soborowi chalcedoñskiemu49. Porównania tego u¿y³ tak¿e cesarz Justynian w 545 r. w noweli 13250. Tak wiêc porównanie to mia³o wp³yw na sobory, które odbywa³y siê w przysz³oci. Miar¹
czterech pierwszych soborów oceniano póniejsze zgromadzenia. Uznawano je
za wa¿ne i wi¹¿¹ce, gdy¿ by³y zgodne z pierwszymi czterema, a co za tym
idzie, nie by³y z nimi sprzeczne. Ponadto ponumerowanie soborów mia³o znaczenie dla kolejnych zgromadzeñ, gdy¿ wi¹za³o je z wczeniejszymi soborami51. To m.in. ukszta³towa³o wiadomoæ, ¿e cztery dot¹d uznane sobory ekumeniczne stanowi³y najwiêkszy i nieomylny autorytet prawdziwej wiary. De44
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cyzj¹ soboru anulowano decyzje synodu zbójeckiego, który obradowa³
w 449 r. w Efezie. Niestety, nie umiano jeszcze jednoznacznie okreliæ, kiedy
zgromadzenie nale¿y uznaæ za ekumeniczne oraz jak odró¿niæ prawdziwe od fa³szywych, gdy¿ w wiadomoci zarówno na Wschodzie, jak i na
Zachodzie zosta³ umocniony autorytet odbytych do tej pory czterech soborów52. Jednak¿e nie istnia³o ¿adne pewne kryterium, które by pozwoli³o
w przysz³oci jednoznacznie stwierdziæ, czy sobór nale¿y uznaæ za prawdziwy, czy te¿ nie53.
Rozpad chrzecijañskiego wiata na dwa staj¹ce siê coraz bardziej sobie
obce krêgi kulturowe powoli stawa³ siê faktem. Ju¿ wczeniej Zachód po wêdrówce ludów w VVI w. nie nale¿a³ do Cesarstwa Rzymskiego oraz do
Kocio³a cesarskiego, gdy¿ na ruinach dawnego rzymskiego Imperium zaczê³y
tworzyæ siê samodzielne królestwa germañskie, a co za tym idzie rodzi³ siê
nowy typ zgromadzenia54. Justynian (527565) chcia³ przywróciæ jednoæ cesarstwa, która mia³a zostaæ osi¹gniêta tak¿e pod wzglêdem religijnym. Cesarz
próbowa³ ustabilizowaæ Imperium nie tylko na Wschodzie, ale d¹¿y³ tak¿e do
odwrócenia skutków wêdrówki ludów z V w. na Zachodzie. Cesarz ponownie zdoby³ Afrykê Pó³nocn¹, unicestwi³ królestwo Wandalów, ponownie zdoby³ Italiê i po³udnie Hiszpanii55. Zgodnie z ide¹ cesarza papie¿, bêd¹c g³ow¹
Kocio³a i najwiêkszym biskupem cesarstwa, powinien byæ podporz¹dkowany
cesarzowi. W takich okolicznociach pi¹ty sobór powszechny zwo³a³ Wigiliusz
na polecenie Justyniana w 553 r. do Konstantynopola56. Bez w¹tpienia sobór
ten nie by³ praktycznie wybrany przez cesarza, gdy¿ opozycja nie istnia³a. Na
obrady przyby³o 166 ojców. Temu soborowi nie przypisuje siê tej samej wartoci, co pierwszym czterem soborom. Rozstrzygano na nim g³ównie problemy
personalne57. Na zgromadzeniu miano rozstrzygn¹æ m.in. d³ugotrwa³y spór
wokó³ trzech rozdzia³ów, spór toczy³ siê wokó³ Teodora z Mopsuestii, Teodo52
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54

K. Schatz, Sobory, s. 66.
Ibidem.
By³ to synod królewski. Mia³ on wiêkszy autorytet i rangê ni¿ synod prowincjonalny, jednak
mniejszy ni¿ ekumeniczny. Synodom królewskim przewodniczy³ król. Samodzielni w³adcy germañscy
przyjêli katolicyzm. Na terenie królestw germañskich zaczê³y siê tworzyæ samodzielne Kocio³y krajowe. Choæ uznawa³y one Rzym za centrum communio i prawdziwej wiary, jednak ¿y³y w³asnym ¿yciem.
K. Schatz, Sobory, s. 6768.
55 Ibidem, s. 71.
56 Bibliografia: F. Diekamp, Die origenistischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das
fünfte allgemeine Koncil, Münster 1899, s. 7798; R. Haacke, Die Kaiserliche Politik in den Auseinandersetzungen um Chalkedon (451553), w: A. Grillmeier, H. Bacht (red.), Das Konzil van Chalkedon.
Geschichte und Gegenwart, Würzburg 1953, s. 9577, 14177; F.X. Murphy, P. Sherwood, Constantinopole II, s. 13130.
57 Stanowisko papie¿a Pelagiusza I w: PL 69, 402 i ni¿ej, 408410; Pelagiusza II w: ACO 4, 2,
105132; Grzegorza Wielkiego w: Epistula 3, 10; 4, 34, 37, 39; 9, 51, PL 77, 613, 671, 712, 714, 985.
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reta z Cyru oraz Ibasa z Edessy58. Przed soborem zastanawiano siê czy maj¹
zostaæ potêpieni, gdy¿ s¹ przesyceni nestorianizmem, czy zgodnie z lini¹ pi¹tego soboru ekumenicznego nale¿y zaaprobowaæ ich pogl¹dy. Justynian by³
przeciwny tolerancji wobec Teodoreta i Ibasa. Przeciw trzem rozdzia³om wyda³ dwa dekrety59. Oba dekrety spotka³y siê ze sprzeciwem na Zachodzie. Tak
wiêc Justynian postanowi³ zwo³aæ sobór, aby rozstrzygn¹æ ca³¹ sprawê. Zgromadzenie rozpoczê³o obrady 5 maja 553 r. pod przewodnictwem Eutychiusza,
patriarchy Konstantynopola. Ostatecznie zebrani biskupi potêpili trzy rozdzia³y, a ich autorów ob³o¿ono anatem¹. Wiêkszoæ z nich stanowili biskupi ze
Wschodu. Na soborze przyjêto 14 anatem. Teodora z Mopsuestii dotyczy³o a¿
12 z nich, 13 zwi¹zana by³a z Teodoretem z Cyru, a 14 z Ibas¹. Choæ sobór
zosta³ zaakceptowany przez papie¿a, nie zosta³ od razu uznany za ekumeniczny na Zachodzie. Sobór ten wyró¿nia sporód innych to, ¿e nie uchwalono na
nim ¿adnych kanonów. Zgromadzenie to nie zdefiniowa³o ¿adnego znacz¹cego
fundamentu wiary.
W krótkim podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e owe zgromadzenia duchownych, same przez siê, nie mia³y si³y prawodawczej ani mocy s¹dowej
poza granicami diecezji uczestnicz¹cych w soborach biskupów. Mia³y jednak
znacz¹cy wyraz wiadomoci kocielnej oraz wielki wp³yw i daleko siêgaj¹c¹
skutecznoæ. Dziêki ich wewnêtrznej wartoci i wysokim przymiotom osobistym
tych, którzy je powo³ywali, zgromadzenia te cieszy³y siê szerokim uznaniem.
THE UNIVERSAL COUNCIL IN THE TIME
OF THE LATE ROMAN EMPIRE (IV–VI C. P. C.)
(SUMMARY)

The purpose of the paper is the presentation of the mutual political-religious relations
between civil and religious authority in the time of the late Roman Empire. The main problem are
the universal councils in this context. The paper concentrates on the presentation of course, role,
meaning and circumstances of the collecting of this councils. The article doesnt talk over the
peculiar canons of the church law. The deeper analysis concerns to this council which took place
from IV. to VI. Century: Nice (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451) and
Constantinople II (553). In IVVI centuries, when the emperors gave the acts protecting the state
before the different dangers, the church did the same. The analysis of the documents presents some
similarities between state and church. We can assert, that this assemblies doesnt have the legislative and judicial power beyond the border of the dioceses of the participating bishops. They were
the expression of the church consciousness. Thanks to the intrinsic value and the high level of the
features of their participants, the councils have the great recognition. The consequence of this
recognition was the lesser or more universal power of the law.
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DIE UNIVERSALEN KONZILIEN IN DER ZEIT DES SPÄTEN
RÖMISCHEN KAISERREICHES (IV–VI JHD)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Ziel dieses Aufsatzes ist die Vorstellung der gegenseitigen Relationen zwischen Staatsund Kirchenmacht in der Zeit des späten römischen Kaiserreiches. Das Hauptproblem ist vor allem
die Sache der universalen Konzilien in diesem Kontext. Der Aufsatz betrifft Verlauf, Rolle, Bedeutung und Umstände dieser Versammlungen. Dieser Artikel bespricht nicht genau die angenommenen Grundsätze. Der Verfasser analysiert nur diese Konzilien, die vom IV. bis VI. Jahrhundert
stattfanden: Nicäa (325), Konstantinopel I (381), Ephesos (431), Chalcedon (451) und Konstantinopel II (553). In IVVI Jahrhundert, wenn die Kaiser die vor der Staatsgefahren schützenden
Gesetze unterschrieben, die Kirche machte dasselbe. Die Tätigkeit des Staates und der Kirche war
sehr ähnlich, wie die Dokumente zeigen. Diese Versammlungen hatten weder gesetzgebende noch
Justizmacht hinter den Grenzen der Bistümer der teilnehmenden Bischöfe. Siê waren der Ausdruck
der Kirchenbewusstheit. Dank ihres inneres Wertes und der Eigenschaften der Teilnehmer, die
Versammlungen haben eine grosse Anerkennung. Die Folge war die kleinere oder grössere Verpflichtungmacht des Rechtes.

