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Wspó³praca biskupów z cywilnymi w³adzami Imperium Rzymskiego
w IV i V w. w ataku na pogañsk¹ religiê, dostarcza nam wiele wiadomoci na
temat funkcjonowania cesarstwa i Kocio³a w tym okresie. Problematyka ta
jest z ca³¹ pewnoci¹ wielow¹tkowa i trudna do przeanalizowania. Badania nad
tym zagadnieniem mog¹ byæ prowadzone w wielu kierunkach i zaowocowaæ
ciekawymi wnioskami. W niniejszym artykule ca³a uwaga zostanie skupiona
tylko na przedstawieniu kwestii udzia³u biskupów w procesie niszczenia wi¹tyñ pogañskich na terenie Imperium Romanum w IV i V w. W tej materii
badania obejm¹ teren jedynie wschodniej czêci Imperium.
Kwestia uczestnictwa biskupów wschodnich prowincji w procesie niszczenia wi¹tyñ pogañskich niekiedy pojawia siê w polskich opracowaniach, ale
nie na tyle szczegó³owo, by daæ odpowied na wszystkie pojawiaj¹ce siê
w tym kontekcie trudne pytania, gdy¿ ma to miejsce zwykle przy okazji
analizowania innych zagadnieñ. Celem podjêtych tu rozwa¿añ jest wiêc analiza
materia³u ród³owego i przedstawienie go w tym konkretnym aspekcie.
Adres/Addresse/Anschrift: dr Maria Piechocka-K³os, Katedra Historii Kocio³a i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, mayphi@wp.pl.
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Jednym ze róde³ do poznania tej problematyki bêd¹ m.in. akty prawne
wydane w tym czasie przez cesarzy rzymskich. Badania przeprowadzone na
tym obszarze dostarcz¹ nam nie tylko konkretnych informacji na temat interesuj¹cego nas zagadnienia, ale tak¿e pozwol¹ w ogólnym stopniu zarysowaæ
g³ówne kierunki rozwoju polityki religijnej w cesarstwie, a co za tym idzie,
lepiej zrozumieæ ówczesne realia1.
W artykule nie zawê¿ono tego zagadnienia jedynie do dziedziny prawodawczej i nie skupiono siê tylko na pónoantycznym ustawodawstwie cesarskim skierowanym przeciwko wi¹tyniom pogañskim, dlatego te¿ dalsze badania bêd¹ prowadzone na obszarze róde³ literackich, zw³aszcza historycznych,
powsta³ych w okresie od IV do V w. po Chr. lub relacjonuj¹cych te czasy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w niektórych wypadkach ród³a prawnicze lub pisma
literackie nie zawieraj¹ wystarczaj¹cych danych na ten temat. Dlatego nale¿y
je umieciæ w szerszym kontekcie historycznym. Taki zabieg pozwali nie
tylko przedstawiæ badane zagadnienie w sposób mo¿liwie wyczerpuj¹cy, ale
równie¿ wskazaæ, jakie znaczenie i zasiêg mia³y rozporz¹dzenia cesarskie
i dokumenty asygnowane przez biskupów w okresie pónego cesarstwa. ród³a
historyczne bêd¹ zatem potwierdzeniem lub uzupe³nieniem konstytucji zawartych w cesarskich Kodeksach lub innych pismach. Tak wiêc badania prowadzone
na obszarze róde³ historycznych, prawnych i literackich w odniesieniu do
omawianego tu okresu, z pewnoci¹ pozwol¹ zrealizowaæ zamierzony cel
w sposób wyczerpuj¹cy.
Podstawowym ród³em pañstwowego, antypogañskiego ustawodawstwa
wymierzonego w pogañskie obiekty kultu, wydanego w IV i V w., jest szesnasta ksiêga Kodeksu Teodozjañskiego, powiêcona sprawom religijnym, a konkretnie jeden z jej tytu³ów, mieszcz¹cy 25 edyktów, nosz¹cy nazwê De paganiis, sacrificiis et templis. Ramy czasowe og³oszenia pierwszego2 (320)
i ostatniego3 (435) rozporz¹dzenia zamieszczonego w tym fragmencie szesnastej ksiêgi Kodeksu doskonale wpisuj¹ siê w obszar bêd¹cy przedmiotem tych
badañ. W tym czasie pogañstwo przesta³o byæ religi¹ pañstwow¹ i dominuj¹c¹
w Imperium na rzecz nowej religii chrzecijañskiej. Nie by³ to jednak proces
gwa³towny, gdy¿ nie by³o ³atwo od razu zmieniæ mentalnoæ Rzymian. Obserwuj¹c religijny krajobraz cesarstwa w podzielonym i zró¿nicowanym wy1

Na temat ustaw wydanych przez cesarzy rzymskich IV i V w. o tematyce religijnej:
P.P. Joannou, La législation imperiale et la christianisation de lEmpire Romain /311-476/, Roma
1972, s. 311476; O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart
1919.
2 C. Th. 16, 10, 1.
3 C. Th. 16, 10, 25.
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znaniowo spo³eczeñstwie w IVV w.4, nie mo¿na nie zauwa¿yæ istniej¹cych
opónieñ pomiêdzy rzeczywistym wydaniem dekretów a ich egzekwowaniem
na terenie Imperium. To jeden z powodów dlaczego staro¿ytna religia wzbudza
wiele emocji.
Wszystkie cesarskie akty prawne, równie¿ te poruszaj¹ce temat pogañskich wi¹tyñ, by³y skierowane do konkretnych adresatów. Najczêciej byli
nimi urzêdnicy cesarscy w stolicy b¹d na prowincji. Rozporz¹dzenia adresowano m.in. do prefekta pretorium (ad praefectum pretorio) lub te¿ innego
urzêdnika cesarskiego5. Aktywnoæ i zaanga¿owanie adresatów antypogañskiego ustawodawstwa, którzy byli odpowiedzialni za ich wdra¿anie w terenie,
w niszczenie starej religii rzymskiej, a wiêc i wi¹tyñ by³a zró¿nicowana.
Powierzony im nadzór nad realizacj¹ cesarskiej polityki wzglêdem pogañstwa
by³ uwarunkowany wieloma czynnikami. Po pierwsze, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
pe³nili oni funkcje na czas kadencji swojego urzêdu. Cesarscy urzêdnicy pozostawali krótko na urzêdzie, wiêc w przeciwieñstwie do cesarzy lub biskupów
nie mogli oni wdra¿aæ na zarz¹dzanym terenie d³ugotrwa³ej strategii politycznej. Na przyk³ad Atanazy, pomimo tego, ¿e a¿ piêæ razy pozostawa³ na wygnaniu, godnoæ biskupa w Aleksandrii sprawowa³ a¿ przez czterdzieci piêæ lat,
za w czasie jego episkopatu na urz¹d zarz¹dcy prowincji powo³ywano, rednio co dwa lata, ponad dwadziecia osób6. Po drugie, nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e
na podleg³ym sobie terenie pañstwowi urzêdnicy czêsto nie mogli liczyæ na
wspó³pracê ze strony podw³adnych. By³o to bardzo trudne, zw³aszcza na poziomie lokalnym.
W 16 ksiêdze Kodeksu Teodozjañskiego, wród ustaw rzymskich cesarzy
chrzecijañskich og³oszonych w sprawach religijnych, pewn¹ grupê stanowi¹
rozporz¹dzenia wydane przeciwko wi¹tyniom pogañskim. Analizuj¹c ich
treæ pod k¹tem udzia³u i zaanga¿owania biskupów w walkê z kultem pogañskim, nie znajdujemy tego typu informacji. Szczegó³owa analiza materia³u potwierdzi³a tak¿e, ¿e ród³o to milczy równie¿ na temat udzia³u biskupów
4 Na przestrzeni analizowanych dwóch wieków (IVV) w Imperium Romanum funkcjonowa³y
cztery g³ówne grupy religijne: chrzecijanie (prawowierni), chrzecijañscy heretycy, wyznawcy judaizmu
oraz poganie. Podzia³ ten uwzglêdnia g³ówne grupy religijne i nie wyczerpuje pe³nej ró¿norodnoci
pónoantycznych wierzeñ. M. Piechocka-K³os, Wstêp, w: Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec
kultu pogañskiego w IVVI wieku, Olsztyn 2010, s. 6.
5 A. Dêbiñski, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrzecijañskich w sprawach religijnych, Lublin 1990, s. 21; J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de lEglise aux IV
et V siècles, Paris 1979, s. 30; idem, La législation au IV siècle: programme d’ anquête, Perugia 1975,
s. 145159; idem, Quelques aspects de la politique législative au V siècle, Milano 1971, s. 225234;
M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne , s. 17.
6 G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, JTS 29 (1978),
s. 5758.
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w procesie niszczenia wi¹tyñ. Biskupi w omawianym fragmencie zbioru ustawodawstwa cesarskiego wspomniani s¹ tylko jeden raz przy okazji og³oszonego
edyktu w 407/8. Wed³ug tego rozporz¹dzenia: Nie dopuszcza siê organizowania
biesiad dla uczczenia wiêtokradzkich rytua³ów w miejscach pogrzebowych lub
obchodzenia jakichkolwiek uroczystych ceremonii. Ponadto, udzielamy biskupom takich miejsc prawa do zakazania takich praktyk7.
Rozporz¹dzenie to dotyczy zakazu organizowania biesiad (convivia). Biskupi zgodnie w wol¹ cesarzy mieli mieæ w tym równie¿ swój udzia³. Zakaz
ten tak jasno zosta³ artyku³owany po raz pierwszy, choæ akty prawne majce
wp³yw na usuniêcie starej religii rzymskiej opuszcza³y kancelarie cesarskie ju¿
znacznie wczeniej.
Z kolei w okresie zmian i niestabilnoci w pañstwie, wed³ug niektórych
badaczy, osoby, które z ramienia cesarza w pierwszej kolejnoci by³y odpowiedzialne za egzekwowanie cesarskich praw, w tym równie¿ dotycz¹cych niszczenia pogañskich wi¹tyñ, niekiedy mia³y z tym spore trudnoci8. Pod koniec
IV w. zdarza³o siê czasami, ¿e najwy¿sze stanowiska urzêdnicze by³y obsadzane nie tylko chrzecijanami, ale nierzadko piastowali je tak¿e poganie, którzy
nie spieszyli siê do przeladowania swoich wspó³wyznawców i niszczenia
miejsc, gdzie by³y sprawowane od wieków pogañskie kulty. Ta powolnoæ
i niekonsekwencja w dzia³aniach lokalnych urzêdników wzglêdem starej religii
rzymskiej z pewnoci¹ zosta³y zauwa¿one przez cesarzy, gdy¿ w jednej
z ustaw czytamy: Zostalimy zmuszeni przez [...] szaleñstwo pogan obudzone
przez z³e lenistwo sêdziów, pob³a¿liwoæ urzêdników i pogardê senatów municypalnych i uwa¿amy za konieczne powtórzenie regulacji, które zosta³y przez
nas ustanowione [...]9.
W takich sytuacjach powinni interweniowaæ zwykle cesarze, aby wesprzeæ adresatów swoich rozporz¹dzeñ, jeli jednak ustanowione zasady zosta³y
z³amane, nie mo¿emy wykluczyæ, ¿e inicjatywê wówczas mogli przej¹æ tak¿e
inni. Mogli to byæ np. mnisi, biskupi albo czego obawiano siê najbardziej
 wzburzony t³um.
Tak wiêc obraz tak funkcjonuj¹cej administracji cywilnej sta³ siê t³em dla
antypogañskiej dzia³alnoci Kocio³a. Jego rola w ataku na pogañsk¹ religiê
wzros³a na prze³omie IV i V w. Co prawda, Koció³, jak przedstawiono powy¿ej, nie dysponowa³ w tym czasie ¿adnymi usankcjonowanymi prawnie narzêdziami do walki z pogañstwem, ale wiadomo, ¿e duchowieñstwo rzeczywicie
wówczas odgrywa³o istotn¹ rolê w lokalnym starciu w³adz cywilnych z wy7
8
9

C. Th. 16, 10, 19. Zob. tak¿e C. Th. 16, 2, 41.
P. Petit, Libanius et la vie municipale a Antioche au IV siècle après J. C., Paris 1955, s. 252.
Sirmond. 12.
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znawcami starej religii. Potwierdzaj¹ to ród³a literackie z IV i V w., które
zostan¹ szczegó³owo omówione w dalszej czêci tego artyku³u.
Z analizy treci edyktu og³oszonego w 407/8 r. wyranie wynika, ¿e
pañstwo oczekiwa³o od przedstawicieli Kocio³a, i¿ poprzez efektywne nauczanie i gorliwe upominanie zaanga¿uje siê w walkê z przejawami pogañstwa. W owym rozporz¹dzeniu czytamy: przes¹dy pogan powinny by³y byæ
ukarane przez [tych] zakonników i kap³anów Boga poprzez gorliwe nauczanie10.
Zatem na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na przypuszczaæ, ¿e
cesarze wspó³pracowali z biskupami w kwestii niszczenia dawnych kultów
w szerszym zakresie ni¿ potwierdzaj¹ to oficjalne akty prawne zamieszczone
w Kodeksie.
Koció³ stopniowo rós³ w si³ê i zyskiwa³ na znaczeniu w cesarstwie.
Konstantyn (306337) zapocz¹tkowa³ proces nadawania duchownym pewnych
praw i przywilejów. Zyskali oni m.in. prawo do bycia s¹dzonymi przez s¹d
biskupi. Ponadto biskup, za spraw¹ pierwszego chrzecijañskiego cesarza, posiada³ równie¿ prawo do obdarowywania niewolników wolnoci¹, a nawet ingerowania na probê jednej ze stron w zwyczajne pozwy11. Pomimo tych
przywilejów, niekiedy powiêkszanych lub ograniczanych przez kolejnych cesarzy zasiadaj¹cych na tronie po Konstantynie, w wyniku przeprowadzonych
badañ na obszarze róde³ pochodz¹cych z IV i V w., nie mo¿na przytoczyæ
¿adnych dokumentów prawnych, które by potwierdza³y istnienie, a co najwa¿niejsze stosowanie w praktyce, immunitetu zwalniaj¹cego duchownych z ca³kowitej jurysdykcji s¹dów wieckich12. Przede wszystkim nie mog³o to mieæ
miejsca we wschodniej czêci cesarstwa, na terenie którego uda³o siê utrzymaæ
silne struktury pañstwowe. Co prawda, w³adza cywilna na Zachodzie w tamtym okresie nieco os³ab³a, jednak¿e rosn¹cy w coraz wiêksz¹ si³ê s¹downicz¹
Koció³, zdaniem niektórych badaczy, móg³by z pewnoci¹ zagra¿aæ w³adzy
cesarskiej albo przynajmniej w pewnych kwestiach j¹ ograniczyæ. To móg³ byæ
przynajmniej jeden z powodów, dla których pañstwo, przede wszystkim na
Wschodzie, utrzymywa³o swoje s¹downicze prawa w niezmienionej formie13.
Wschodni biskupi z pewnoci¹ nie mogli cieszyæ siê tak¿e tak du¿¹ w³adz¹ i swobod¹ na poziomie lokalnym, jak¹ posiadali Augustyn (354430) lub
Sydoniusz Apolinary (ok. 430  ok. 489), których wp³ywy na Zachodzie ros³y
wraz z pog³êbianiem siê wewnêtrznego nie³adu i zagro¿eniami zewnêtrznymi
10
11
12

C. Th. 16, 10, 19.
G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 57.
Wniosek za A.H.M. Jones, The Later Roman empire 284-602, Oxford 1964, s. 362. Zob. tak¿e
na temat wieckiej jurysdykcji biskupów, ibidem, s. 9091, 480.
13 G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 57.
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atakami14. Bez w¹tpienia jednak biskupi w zachodniej czêci Imperium mogli
staæ siê pater populi lub pater civitas i mieæ wp³yw na dziej¹ce siê na ich
terenie wydarzenia, za na Wschodzie za utrzymanie porz¹dku publicznego
nadal pozostali odpowiedzialni przede wszystkim cesarscy urzêdnicy15. Oficjalne przyznanie wiêkszej w³adzy biskupom nad niechrzecijanami potencjalnie mog³o wzbudziæ tak¿e du¿e niezadowolenie wród pogañskich poddanych,
których liczba wówczas wci¹¿ by³a jeszcze znaczna i doprowadziæ do gwa³townych ataków nie tylko na osobê biskupa, ale tak¿e wznieciæ falê zamieszek
na terenie pañstwa i w ten sposób zagroziæ jego interesom. Nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e cywilna w³adza administracyjna nie by³a zainteresowana przekazaniem w³adzy s¹downiczej duchowieñstwu16, co mog³oby wzbudziæ w¹tpliwoci w odniesieniu do bezstronnoci wymiaru sprawiedliwoci, gdy¿ Koció³
z pewnoci¹ jako strona w ich ocenie by³ ¿ywo zainteresowany bezkompromisowym wdra¿aniem antypogañskiego ustawodawstwa. Nale¿y zatem przypuszczaæ, ¿e rzeczywista w³adza, jak¹ posiadali biskupi, tylko w niewielkim stopniu pochodzi³a z przywilejów gwarantowanych prawem rzymskim z woli
cesarzy. Nie znaczy to jednak, ¿e g³owy Kocio³a na swoim terenie nie cieszy³y siê du¿ymi wp³ywami, o czym doskonale wiedzieli cesarze i czêsto pozostawali sprzymierzeñcami w ich dzia³aniach. Jednak w³adza, jak¹ skupiali duchowni w swoim rêku, pochodzi³a g³ównie z pe³nionej przez nich funkcji
duchowego przywódcy lokalnej spo³ecznoci chrzecijañskiej, gdy¿ biskupa
i jego wiernych ³¹czy³a szczególnie silna wiê, na któr¹ nie móg³ liczyæ ¿aden
urzêdnik pe³ni¹cy swój urz¹d na danym terenie z ramienia cesarstwa17.
Tak silna pozycja lokalna dawa³a wiêc duchownym mo¿liwoci do przejêcia inicjatywy i prowadzenia dzia³añ, które wed³ug regulacji prawnych pañstwa nale¿a³y do w³adz cywilnych. Biskupi, znaj¹c swój teren, tak¿e potrafili,
przy pe³nym poparciu w³adców cesarstwa, zmobilizowaæ ludnoæ i zorganizowaæ
rodki potrzebne do zamkniêcia wi¹tyñ, zlikwidowania ich kultu, a czêsto nawet
ich zburzenia i wybudowania na ich miejscu chrzecijañskich kocio³ów18.
Wczeniejsze rozwa¿ania na temat ogólnej sytuacji w Cesarstwie Rzymskim w IV i V w. oraz pozycji biskupów w lokalnym rodowisku z pewnoci¹
rzuci³y ju¿ nieco wiat³a na kwestiê udzia³u tych duchownych w procesie
14
15
16
17
18

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem. Zob. tak¿e C. Th. 16, 1, 1.
A.H.M. Jones, The Later Roman empire 284-602, s. 379383.
G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 58. Zob.
tak¿e F.W. Deichmann, Christianisierung der Monumente, RACh 2, Stuttgart 1954, 12281241; J. Hahn,
S. Emmel, U. Gotter (red.), From Temple to Church. Destruction and Renewal of Local Cultic Topografy
in Late Antiquity, Brill 2008.
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niszczenia wi¹tyñ pogañskich. W celu pog³êbienia stanu wiedzy na ten temat
oraz zweryfikowania wczeniejszych wniosków oprzemy siê na badaniach ród³owych: literackich i historycznych z IV i V w. Jako pierwszy nale¿y przytoczyæ tu, zacytowany przez Euzebiusza z Cezarei w ¯ywocie Konstantyna, list
cesarza do biskupa Jerozolimy Makarego (zm. ok. 335 ) innych biskupów
Palestyny19. Od Euzebiusza dowiadujemy siê, ¿e Konstantyn, podejmuj¹c decyzjê o zburzeniu wi¹tyni w Mamre i wybudowaniu w tym miejscu kocio³a,
oficjalnie nadzór nad przedsiêwziêciem powierzy³ zarz¹dcom prowincji. Wiadomo, ¿e cesarz nie przyzna³ biskupom w tym zakresie ¿adnych narzêdzi
prawnych. Z treci listu jasno wynika, ¿e kary, za ³amanie zakazu i dalsze
praktykowanie pogañstwa w Mamre, na winnych przestêpstwa bêd¹ nak³adane
przez s¹dy cywilne, za biskupi, tak jak inni obywatele, maj¹ jedynie obowi¹zek zawiadomienia w³adz o przestêpstwie. Potwierdzaj¹ to zarówno ród³a
prawne, jak i literackie20.
Biskupi z pewnoci¹ nie ograniczali siê jedynie do powiadamiania w³adz
o ³amaniu prawa, jak to definiowa³y rozporz¹dzenia cesarskie, ale czynnie
anga¿owali siê w likwidacjê wi¹tyñ zw³aszcza we wschodniej czêci Imperium, co potwierdzaj¹ kolejne ród³a z tego okresu. Niektórzy z nich za swoje
dzia³ania i szczególne zaanga¿owanie w niszczenie pogañskich budynków religijnych, za rz¹dów Juliana (361363), ponieli karê z r¹k niezadowolonych
pogan. Taki w³anie los spotka³ Jerzego (Georgiosa) (zm. 361), ariañskiego
biskupa w Aleksandrii, który stara³ siê w miejscu, w którym obchodzono misteria ku czci Mitry21, wybudowaæ koció³. Informacji na temat Jerzego i jego
dzia³añ dostarczaj¹ nam dwaj historycy Sokrates Scholastyk22 i Sozomen23.
Historycy zgodnie relacjonuj¹, ¿e biskup zaledwie w kilka dni po mierci
cesarza Konstancjusza (337361) i przejêciu w³adzy przez Juliana Apostatê
zosta³ uwiêziony, a niespe³na miesi¹c póniej zlinczowany przez aleksandryjskich pogan, których  jak podaje Sokrates Scholastyk  do tego czynu sprowokowa³ przemarsz ulicami miasta chrzecijan z czaszkami znalezionymi
w miejscu likwidowanego kultu, które mia³y byæ zdaniem wyznawców Chrystusa dowodami na sk³adanie w tym miejscu ofiar z ludzi24. Z relacji m.in.
19 Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna, 3, 5253, t³um. T. Wnêtrzak, MT 44, Kraków 2007,
s. 194196.
20 C. Th. 9, 16, 1; Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, 22, 11, 5 t³um. I. Lewandowski, t. 1,
Warszawa 2002, s. 412413.
21 Mitra  irañskie bóstwo. Mitraizm (kult ten w sobie ³¹czy³ dualizm irañski z elementami
babiloñskimi i ródziemnomorskimi, cechowa³ go tak¿e rygoryzm moralny) by³ szczególnie popularny
w II i III w. po Chr. Mitrê uto¿samiano z innymi bóstwami solarnymi  Heliosem, Apollonem.
22 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 3, 2, t³um. S.J. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 277278.
23 Sozomen, Historia Kocio³a, 5, 7, t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 305306.
24 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 3, 2, s. 277278.
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Ammiana Marcelina wynika, ¿e poganie z Aleksandrii nienawidzili biskupa
nie za wydarzenia zwi¹zane z miejscem kultu Mitry, ale przede wszystkim za
sprzyjanie i pomoc Artemiuszowi25. Wspó³praca Jerzego z Artemiuszem26
w ataku na pogañskie miejsca kultu w pewnym sensie mo¿e ujawniaæ stosunek
w³adz wieckich i kocielnych do tego procederu. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e w³adze wieckie z pewnoci¹ stara³y siê, aby w³anie w Aleksandrii,
w której wówczas ciera³o siê kilka grup wyznaniowych (chrzecijanie, poganie, arianie i prawos³awni chrzecijanie), nie dopuciæ do otwartych konfliktów
pomiêdzy walcz¹cymi od³amani. Dzia³ania Artemiusza mog¹ jednak nasun¹æ
myl, ¿e obawia³ siê on bardziej Jerzego ni¿ Konstancjusza i dlatego wspar³
zbrojnie biskupa w jego zamierzeniach, za co po mierci cesarza zosta³ skazany na mieræ przez Juliana27. Wyjanieniem tego mo¿e byæ równie¿ fakt, ¿e
aleksandryjski biskup wywiera³ silny wp³yw na samego cesarza28. Zatem, jak
wynika ze róde³, los, jaki spotka³ Artemiusza by³ spowodowany tym, ¿e nie
zachowa³ on nale¿ytej bezstronnoci29, za Jerzy zapomnia³ o sprawiedliwoci
i umiarkowaniu, które to powinny cechowaæ biskupa30.
Za rz¹dów Konstancjusza pogañsk¹ wi¹tyniê w swoim miecie zniszczy³
tak¿e Marek (zm. 364), biskup Aretuzy w Syrii, który podobnie jak Jerzy za
swoje dzia³ania zosta³ ukarany, gdy na tronie zasiad³ Julian Apostata. Wówczas to aretuzcy poganie za¿¹dali od biskupa, z poparciem Juliana, odbudowania na jego koszt zburzonej wi¹tyni31. Biskup kategorycznie odmówi³ i zosta³
poddany okrutnym torturom32.
Kolejnym duchownym ukaranym przez Juliana za czynne zaanga¿owanie
w proces niszczenia pogañskich wi¹tyñ by³ Eleuzjos, biskup Kyzikos, którego
cesarz, jak relacjonuje Sozomen, wygna³ z miasta33.
W podobny sposób cesarz zamierza³ wypêdziæ z miasta Tytusa (zm. przed
378), biskupa Bostry. Duchowny jednak znalaz³ oparcie w lokalnej spo³ecznoci chrzecijañskiej, która wed³ug przekazu Sozomena, stanowi³a równie liczn¹
jak poganie grupê i cesarz musia³ odst¹piæ od swojego zamiaru34. Wed³ug
historyka, Julian nadal próbowa³ poró¿niæ, u¿ywaj¹c podstêpów, Tytusa z jego
25
26
27
28
29
30
31
32

Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, 22, 11, 3-11, s. 412414.
Artemiusz  dux Egiptu w latach 360361, skazany na mieræ w 362 przez Juliana.
Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, 22, 11, 2, s. 412.
G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 60.
Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, 22, 11, 2, s. 412.
Ibidem, 22, 11, 5, s. 412413.
Sozomen, Historia Kocio³a, 5, 10, s. 311314.
Ibidem. Ostatnie chwile ¿ycia Marka relacjonuje tak¿e Grzegorz z Nazjanzu, Mowa 4, Napiêtnowanie cesarza Juliana, w: Mowy wybrane, Warszawa 1967, s. 9697.
33 Sozomen, Historia Kocio³a, 5, 15, s. 322327.
34 Ibidem.
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wiernymi35. Biskupowi Bostry uda³o siê unikn¹æ losu, jaki spotka³ Jerzego,
Marka i Eleuzjosa. Z pewnoci¹ nie by³y to jedyne ofiary antychrzecijañskiej
polityki Juliana, który zastosowa³ przymus wobec tych, którzy za panowania
Konstantyna Wielkiego i Konstancjusza poburzyli pogañskie wi¹tynie36. Tak
wiêc Julian z pewnoci¹ walczy³ z Kocio³em, jednak¿e wydaje siê, ¿e nie by³
zwolennikiem torturowania i zabijania biskupów, gdy¿ obawia³ siê szybko rosn¹cej, nowej grupy chrzecijañskich mêczenników37. Preferowa³ wobec nich
inne kary i zamiast zabijaæ duchownych, wola³ uczyniæ ich ¿ycie tak trudne, na
ile tylko móg³, ¿¹daj¹c np. od nich pokrycia kosztów odbudowy zniszczonych
przez nich pogañskich obiektów kultu. Z jego rozkazu m.in. miano odbudowaæ
wi¹tyniê Asklepiosa w Agaj, której mury mia³y zostaæ ograbione przez lokalnych chrzecijan38.
Po mieci Juliana, a¿ do po³owy lat osiemdziesi¹tych IV w., pogañstwo
cieszy³o siê ostatnimi chwilami tolerancji39. Na Zachodzie cesarstwa z inicjatywy wp³ywowego poganina piastuj¹cego wysokie urzêdy  Pretekstatusa (³ac.
Vettius Agorius Praetextatus)  mia³a miejsce odbudowa porticus deorum consentium na Forum Romanum i rozbiórka prywatnych budynków, które zosta³y
wybudowane przy murach wi¹tyñ40. Jednak¿e kilka lat póniej na Wschodzie
po raz kolejny runê³y kolumny wi¹tyni Asklepiosa za spraw¹ biskupa Agaj.
W proceder niszczenia pogañskich wi¹tyñ by³ zaanga¿owany równie¿ sam
Grzegorz z Nazjanzu (ur. ok. 329  zm. 389 lub 390), który jak podaj¹ ród³a,
zmieni³ wi¹tyniê w koció³ w miecie, w którym by³ biskupem41.
Rz¹dy Teodozjusza (379395), a póniej jego synów (Arkadiusza (395408)
i Honoriusza (395423), wyznaczaj¹ kolejny etap w procesie niszczenia pogañskich obiektów kultu. Oficjalnie politykê Teodozjusza realizowa³ Cynegiusz42 , który nie ograniczy³ siê jedynie do wdra¿ania na swoim terenie zakazu sk³adania ofiar oraz wykorzystania pogañskich obiektów kultu religijnego
do wieckich celów43. Libanios44 (ur. 314  zm. 393) twierdzi, ¿e Cynegiusz
35
36
37
38
39
40

Ibidem.
Ibidem, 5, 5, s. 300303.
G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 61.
Ibidem.
Ammianus Marcellinus, Dzieje Rzymskie, 30, 9, 5, t. 2, s. 215216.
Ibidem, 27, 9, 10, s. 8283. Zob. tak¿e J.F. Matthews, Symmachus and the Oriental cults,
JRS 63 (1973), s. 178.
41 Gregorius (Grzegorz z Nazjanzu), Epigrammata 30, w: PG 38, 99.
42 G. Fowden twierdzi, ¿e wraz z objêciem przez Cynegiusza w 384 r. stanowiska prefekta
pretorium przeladowania pogan wzros³y. G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman
Empire A. D. 320-435, s. 6263.
43 C. Th. 16, 10, 7-9.
44 Libanios  grecki retor.
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nie poprzesta³ jedynie na realizacji oficjalnych zaleceñ cesarza, ale wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê, finansowa³ ataki organizowane na pogan i ich wi¹tynie
na terenie ca³ej wschodniej czêci Imperium. Choæ nie wydaje siê, ¿e prowadzenie tak szerokich dzia³añ mog³oby siê odbyæ bez choæby minimalnego
wsparcia taktycznego Teodozjusza, jednak ród³a na ten temat milcz¹. Jedyny
dokument, jaki wyszed³ z kancelarii Teodozjusza adresowany do Cynegiusza,
niczego takiego nawet nie sugeruje45. Choæ u Zosimosa46 znajdujemy wzmianki, ¿e otrzyma³ on jasne instrukcje st³umienia starej religii rzymskiej od cesarza, nie brakuje g³osów, ¿e s¹ one przesadzone47. Jednak czytaj¹c wskazówki
Augustyna, nie mo¿emy tego zupe³nie wykluczyæ48. Ponadto sprawy nie u³atwia tak¿e fakt, ¿e z ca³¹ pewnoci¹ trudno jest wskazaæ te wi¹tynie, do
których zniszczenia przy³o¿y³ siê szczególnie Cynegiusz49. Od Libaniosa dowiadujemy siê tylko, ¿e Cynegiusz przy u¿yciu si³y zbrojnej i przy poparciu
duchowieñstwa burzy³ wi¹tynie i pos¹gi bogów50.
Dziêki przekazowi autorstwa Teodoreta z Cyru posiadamy informacje na
temat zniszczenia wspomnianej wi¹tyni Zeusa w Apamei dokonanego w latach osiemdziesi¹tych IV w. Znaczn¹ rolê w zniszczeniu owego przybytku
odegra³ biskup Marcel (zm. 389)51. Na ten temat wspomina tak¿e Sozomen52.
Brakuje nam dowodów na to, ¿e biskup otrzyma³ specjalne cesarskie pozwolenie, w formie np. wydanego w tej kwestii prawa, zezwalaj¹cego na zniszczenie
wi¹tyni Zeusa53. Nie mo¿emy tego wykluczyæ, gdy¿ nasza wiedza o ustawodawstwie Teodozjusza nie musi byæ wcale kompletna54. Jednak¿e na podstawie analizy dostêpnych nam róde³ musimy zak³adaæ i byæ niemal¿e pewni, ¿e
Marcel nie otrzyma³ ¿adnych szczególnych uprawnieñ do interwencji w tym
kierunku, gdy¿ brakuje nam dowodów, aby nie tylko jasno ustaliæ zakres cesar45
46
47
48

C. Th. 16, 10, 9.
Zosimos, Nowa historia, 4, 37, 3, t³um. H. Cichocka, Warszawa 1993, s. 181182.
G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 63.
Augustyn, O pañstwie Bo¿ym: przeciw poganom ksi¹g XXII, 5, 26, t³um. W. Kornatowski,
Warszawa 1977, s. 301303.
49 Zob. Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna, 3, 56, s. 198199, Libanios, Mowa 30,
w: Wybór mów, przek³. L. Ma³unowiczówna, Wroc³aw 1953, s. 227253. Dyskujê na ten temat podjêli:
P. Petit, Sur la date du Pro templis de Libanius, Byzantion 21 (1951), s. 301. Zob tak¿e F. Vittinghoff,
Eusebius als Verfasser der Vita Constantini, RhM 96 (1953), s. 363364.
50 Libanios, Mowa 30, s. 227253.
51 Theodoret von Cyrus, Kirchengeschichte, 5, 21-22, München 1926, s. 299303.
52 Sozomen, Historia Kocio³a, 7, 15, s. 480484.
53 P. Petit, Sur la date du Pro templis de Libanius, s. 301.
54 Badania Kodeksu Teozozjañskiego prowadzone w kierunku analizy zbioru pod k¹tem ustawodawstwa wydanego w sprawie wi¹tyñ nie wskazuj¹ na istnienie przed rokiem 435 rozporz¹dzenia, które
by nakazywa³o jasno niszczenie wi¹tyñ. Cesarz w edykt og³oszonym w 399 r. nakazuje wyburzenia
wiejskich wi¹tyñ, za w ustawie z 407/8 mo¿emy doszukaæ siê sugestii, ¿e obiekty te na terenie
cesarstwa by³y systematycznie niszczone. Por. C. Th. 16, 10, 25; C. Th. 16, 10, 16.
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skiego pozwolenia na zniszczenie wi¹tyni Zeusa, ale równie¿ informacji na
temat jego zinterpretowania przez ówczesnych55. Nie mo¿emy równie¿ wykluczyæ, sugeruj¹c siê chocia¿by przekazem Sozomena, ¿e Marcel nie prowadzi³
w czasie swojego zasiadania na biskupim tronie w Apamei tak¿e innych dzia³añ wymierzonych w inne wi¹tynie znajduj¹ce siê na jego terenie56. Pamiêtajmy, co by³o wskazane powy¿ej, ¿e w latach poprzednich zarówno Jerzy
z Aleksandrii, jak i Marek z Aretuzy równie¿ nie otrzymali ¿adnego cesarskiego rozporz¹dzenia, aby przekszta³caæ pogañskie obiekty na kocio³y, a Konstancjusz nigdy przeciwko temu nie zaprotestowa³. To, co wyró¿nia dzia³ania
Marcela w odniesieniu do jego poprzedników, to sposób funkcjonowania: pocz¹tkowo biskup wspó³pracowa³ z w³adzami cywilnymi w ataku na wi¹tyniê,
ale póniej nimi manipulowa³57. Ostatecznie odsun¹³ cywilnego zwierzchnika
od dalszych dzia³añ, przej¹³ inicjatywê w tym kierunku, a co siê z tym wi¹¿e
i odpowiedzialnoæ za zniszczenie wi¹tyni Zeusa przy pomocy podleg³ych mu
¿o³nierzy (niewykluczone, ¿e w wiêkszoci mogli to byæ op³acani i popiesznie
zebrani przez biskupa najemnicy a nie regularni ¿o³nierze) oraz mnichów
z Syrii58, wyznaczaj¹c w ten sposób nowy standard dla zakresu niezale¿noci
biskupa w dzia³aniach ukierunkowanych na traktowanie wyznawców starej
religii rzymskiej na podleg³ym sobie terenie59. Wp³ywy, jakie mia³, nie uchroni³y jednak Marcela przed klêsk¹ i biskup poniós³ mieræ z r¹k pogañskich
mieszkañców Apamei60.
Radykalne akty zniszczenia wi¹tyñ pogañskich na terenie Imperium
maj¹ tak¿e miejsce po zaostrzeniu prawa wobec pogan przez Teodozjusza
w latach dziewiêædziesi¹tych IV w. W 391 r. Teodozjusz og³osi³ ustawê zabraniaj¹c¹ m.in. wstêpu do pogañskich wi¹tyñ, której treæ przes¹dza³a o dalszych
losach wielu z nich61. Jej adresatami byli sprawuj¹cy w³adzê w prowincji Egiptu: Ewagriusz (zarz¹dca prowincji) i Romanus (dowódca wojsk cesarskich).
Uwa¿a siê, ¿e ustawa skierowana do najwy¿szych dostojników w Egipcie sta³a
siê bezporedni¹ przyczyn¹ rozruchów na tle religijnym w Aleksandrii. Wydarzenie to komentuj¹ Sokrates Scholastyk62 i Sozomen63. Przypuszczalnie po55
56
57
58

P. Petit, Sur la date du Pro templis de Libanius, s. 301.
Sozomen, Historia Kocio³a, 7, 15, s. 480484.
G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 67.
Libanios przestawia mnichów, porównuj¹c ich do rozbójników, którzy wynosili wi¹tynne
skarby i wyw³aszczali ch³opów z ich ziemi, rzucaj¹c na nich m.in. oskar¿enia o sk³adanie ofiar. Libanios, Mowa 30, s. 227253. Zob. tak¿e Zosimos, Nowa historia, 5, 23, 4, s. 220221.
59 G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 65
60 Sozomen, Historia Kocio³a, 7, 15, s. 480484.
61 C. Th. 16, 10, 11.
62 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 5, 16, s. 415417.
63 Sozomen, Historia Kocio³a, 7, 15, s. 480484.
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wodem zamieszek by³o dzia³anie biskupa Teofila (zm. 412) wymierzone przeciwko pogañstwu, który na wszelki sposób stara³ siê okryæ hañb¹ pogañskie
misteria64. Biskup postanowi³, ¿e bêdzie burzy³ wi¹tynie pogañskie lub podejmie kroki zmierzaj¹ce do ich adaptacji na wi¹tynie chrzecijañskie65. Podj¹³ tak¿e decyzjê o przekszta³ceniu w koció³ chrzecijañski wi¹tyniê Dionizosa66. Bez w¹tpienia Teofil nie otrzyma³ ¿adnych specjalnych uprawnieñ od
Teodozjusza. Biskup otrzyma³ pozwolenie na zamianê tylko niektórych wi¹tyñ na kocio³y, tymczasem Teofil urz¹dzi³ publiczn¹ wystawê obrazuj¹c¹
krwawe misteria, jakie siê odbywa³y w Mitrejon67. Dzia³ania biskupa zbulwersowa³y pogan, którzy, podnosz¹c bunt pod przywództwem Olympiosa, obwarowali siê w Serapejonie. Poganie ostatecznie przegrali, a biskup Teofil
przyst¹pi³ do burzenia wi¹tyñ. Analiza tych wydarzeñ pozwala wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e Teofil w przeciwieñstwie do Marcela z Apamei, nie móg³ podj¹æ
¿adnej samodzielnej inicjatywy wobec pogañskich obiektów, gdy¿ ród³a wyranie wskazuj¹, ¿e ca³¹ sytuacjê kontrolowa³y w³adze wieckie. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e konflikt w Egipcie by³ w du¿ej mierze wynikiem dzia³añ Teofila, co mo¿e stanowiæ jeden z powodów, dla którego w³anie nie powierzano
duchownym w³adzy nad pogañsk¹ religi¹68. Nie mo¿na te¿ zapominaæ, ¿e
Teofil by³ wp³ywowym politykiem kocielnym i mo¿e wola³ odgrywaæ drugoplanow¹ rolê, aby nie ponosiæ odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje69.
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e zarówno Ewagriusz, jak i Romanus nie mogli ignorowaæ Teofila, którego w ka¿dej chwili mogli wesprzeæ egipscy mnisi.
Na pocz¹tku V w. przeciwko pogañskim wi¹tyniom wyst¹pi³ m.in. Porfiriusz (ur. ok. 347  zm. 420), biskup Gazy, który zaanga¿owa³ siê w zniszczenie wi¹tyñ na swoim terenie, zw³aszcza wi¹tyni Zeusa Marnasa70. Pod koniec IV w. biskup, wed³ug Marka Diakona, którego pos³a³ do cesarza jako
swojego wys³annika, maj¹cego przedstawiæ w³adcy stanowisko Porfiriusza,
stara³ siê o uzyskanie nakazu zniszczenia wi¹tyñ w Gazie71. Cesarz ostatecznie zgodzi³ siê i nadzór nad przedsiêwziêciem powierzy³ swojemu urzêdnikowi
(prawdopodobnie chodzi o Hilariusza), który, przybywaj¹c do Gazy, zamkn¹³
64
65

Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 5, 16, s. 415417.
Sokrates twierdzi, i¿ biskup Teofil d¹¿y³ do zniszczenia wszystkich pogañskich wi¹tyñ na
terenie ca³ej Aleksandrii, nie zgadza siê z tym Sozomen, który uwa¿a, ¿e starania biskupa skupia³y siê
jedynie na zniszczeniu wi¹tyni Dionizosa. Sozomen, Historia Kocio³a, 7, 15, s. 480484; Sokrates
Scholastyk, Historia Kocio³a, 5, 16, s. 415417.
66 Sozomen, Historia Kocio³a, 7, 15, s. 480484.
67 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, 5, 16, s. 415417.
68 G. Fowden, Bishops and Temples in the Eastern Roman Empire A. D. 320-435, s. 70.
69 Ibidem, s. 7071.
70 Marek Diakon, ¯ywot wiêtego Porfiriusza biskupa Gazy, t³um. I. Milewski, Gdañsk 2003.
71 Ibidem, 26, s. 110111.
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wszystkie wi¹tynie z wyj¹tkiem przybytku powiêconego Zeusowi Marnasowi, za pozostawienie którego otwartym, jak wynika z przekazu Marka, przyj¹³
zap³atê72. Na pocz¹tku V w. Porfiriusz zdecydowa³ siê ponownie szukaæ pos³uchu u cesarza i zdobyæ tym razem ca³kowity nakaz zamkniêcia wi¹tyñ pogañskich w Gazie, którego wykonanie  na wyran¹ probê biskupa  miano
powierzyæ wysokiemu urzêdnikowi cesarskiemu. W tym celu uda³ siê ze swoim metropolit¹ Janem z Cezarei do Konstantynopola i dziêki protekcji m.in.
cesarzowej Eudoksji, w koñcu otrzyma³ zgodê Arkadiusza. Cesarz by³ pocz¹tkowo niechêtny probom biskupa, gdy¿ nie chcia³ prowokowaæ do zamieszek
tak potê¿nego miasta, jak Gaza, na terenie którego wci¹¿ zamieszkiwa³a spora
grupa pogan73. Postawa Arkadiusza do Porfiriusza z Gazy wyranie kontrastuje z podejciem Konstancjusza do Jerzego z Aleksandrii i Teodozjusza do
Teofila, co pozwala przypuszczaæ, ¿e nawet w czasie triumfu nowej religii,
kiedy to za spraw¹ polityki Teodozjusza chrzecijañstwo zosta³o religi¹ pañstwow¹, kolejnych cesarzy nadal charakteryzowa³ zdrowy pragmatyzm74. Arkadiusz zdawa³ sobie sprawê, ¿e Gaza to nie Aleksandria, gdzie w przeciwieñstwie do pierwszego orodka przewa¿a³a liczba chrzecijan, dlatego zwleka³ ze
swoj¹ decyzj¹. Ma³a liczba chrzecijan w Gazie przyczyni³a siê równie¿ do
s³abszej pozycji biskupa Porfiriusza w jego okrêgu, o którym ród³a milcz¹, i¿
kiedykolwiek przekroczy³ granice prawa w kontaktach z poganami75.
Z kolei w Fenicji w pierwszych latach V w. dochodzi, z inicjatywy Jana
Chryzostoma (ur. ok. 350  zm. 407), biskupa Konstantynopola, do aktów
niszczenia pogañskich wi¹tyñ przez grupê mnichów. Mnisi w proces niszczenia pogañskich obiektów religijnych anga¿owali siê ju¿ wczeniej w Apamei,
kiedy to do takich dzia³añ namawia³ ich biskup Marcel. Od Teodoreta z Cyru
dowiadujemy siê, ¿e Jan poleci³ owym ¿arliwym i gorliwym ascetom, aby
swoje dzia³ania wymierzone w pogañskie wi¹tynie opierali i t³umaczyli cesarskimi edyktami76 zezwalaj¹cymi im na te kroki w majestacie prawa rzymskiego77. Ponadto biskup rzekomo nie siêgn¹³ do skarbca królewskiego po pieni¹dze na op³acenie robotników, którzy zostali przez niego wynajêci do prac
wyburzeniowych. Koszty za namow¹ Jan mia³y pokryæ zamo¿ne kobiety78, co
prowadzi do wnioski, ¿e biskup rodki potrzebne do realizacji swojego przed72
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siêwziêcia zorganizowa³ sobie sam. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e
w Fenicji dochodzi³o nie tylko do aktów niszczenia wi¹tyñ. Budowano tam
równie¿ kocio³y ku ogólnemu sprzeciwowi pogan79. Podsumowuj¹c dzia³ania
Jana, nale¿y stwierdziæ, ¿e pod rz¹dami cesarza przej¹³ on inicjatywê w walce
z religi¹ pogañsk¹. W ród³ach nie ma równie¿ ladu wiadomoci na temat, i¿
zosta³ on wsparty w swoich dzia³aniach przez wojsko. Powodem braku wsparcia by³a z pewnoci¹ obawa przed wywo³aniem jakichkolwiek zamieszek.
Wniosek ten mo¿e potwierdziæ treæ jednego z wczeniej przywo³ywanych
rozporz¹dzeñ zawartych w Kodeksie, gdzie czytamy, ¿e wszystkie wi¹tynie
znajduj¹ce siê w obrêbie prowincji maj¹ byæ niezw³ocznie zniszczone, przy
unikniêciu jakichkolwiek zak³óceñ i zamieszek80.
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e wyniki pracy badawczej zweryfikowa³y pojawiaj¹ce siê w tej materii w¹tki oraz znacznie poszerzy³y dotychczasowy stan wiedzy na ten temat. Ustalono przede wszystkim, w jakim stopniu rzeczywistoæ odpowiada³a rozporz¹dzeniom i zasadom ustanowionym
przez rzymskich ustawodawców. Bez w¹tpienia biskupi odegrali znacz¹c¹ rolê
w procesie niszczenia pogañskich wi¹tyñ na wschodzie Imperium, niekiedy
nawet przejmuj¹c inicjatywê w dzia³aniach, jednak¿e nie znaleziono dowodów
na to, ¿e w tym czasie przejêli oni funkcjê w³adzy wieckiej nawet na poziomie
lokalnym81. Jednak¿e rosn¹cy presti¿ i bogactwo Kocio³a przemawia za faktem, ¿e z pewnoci¹ wp³ywy duchownych na terenie Imperium siê rozszerza³y.
Ponadto analiza materia³u ród³owego pozwoli³a ustaliæ, w jakim stopniu
w³adzom udawa³o siê zachowaæ przynajmniej formaln¹ neutralnoæ wzglêdem
niepo¿¹danego i niechcianego w pañstwie pogañstwa, w obawie przed zamieszkami na tle religijnym. Mo¿na przyj¹æ, ¿e wówczas obowi¹zywa³a zasada cichego przyzwolenia w³adz cywilnych na dzia³ania biskupów, ale pod
warunkiem nienaruszenia prawa i porz¹dku, gdy¿ cesarze uznawali utrzymanie
³adu publicznego za swój g³ówny obowi¹zek, a spe³nienie tego warunku nie
by³o mo¿liwe bez zewnêtrznej spójnoci religijnej82. Dlatego te¿ nie chciano
prowokowaæ ¿¹dnej grupy wyznaniowej do buntu. Cesarze nie nadzorowali
samej wiary, a tym bardziej nie weryfikowali autentycznoci poszczególnych
przypadków nawróceñ, które w tamtych czasach czêsto by³y jedynie powierzchowne i nie odzwierciedla³y szczerego przyjêcia nowej wiary83. Dopiero
stopniowe os³abianie pogañstwa na terenie cesarstwa pozwoli³o cesarzom
i biskupom na coraz mielsze dzia³ania w tym kierunku.
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THE PARTICIPATION OF BISHOPS IN THE PROCESS OF DESTRUCTION
OF THE PAGAN TEMPLES IN THE LATE EASTERN ROMAN EMPIRE
(IV–V CENTURIES)
(SUMMARY)

The author of the article The Participation of Bishops in the Process of Destruction of the
Pagan Temples in the late Eastern Roman Empire (IVV centuries) focuses on the participation of
bishops in the destruction of pagan temples throughout the Roman Empire in the fourth and fifth
centuries. (This article only relates to the eastern part of the empire). To this end, the author
analyzes the existing historical, legal and literary sources. Without doubt, the bishops (George,
Mark, Eleuzjos, Titus, Marcel, Theophilus, Porphyry, John Chrysostom) played a significant role
in the destruction of pagan temples in the East, sometimes even taking the initiative in this action,
but there is no evidence that, at that time, they had assumed the functions of a civil authority, even
at a local level. It can be assumed that the policy of tolerance for the pagans was very important,
but only if they did not infringe law and public order.

DIE TEILNAHME DER BISCHÖFE AM ZERSTÖRUNGSPROZESS
DER HEIDNISCHEN TEMPEL IM OSTEN IN DER SPÄTEN
RÖMISCHEN KAISERZEIT (4. BIS 5. JHDT. N. CHR.)
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Aufmerksamkeit des Autors in dem Text Die Teilnahme der Bischöfe am Zerstörungsprozess der heidnischen Tempel im Osten in der späten Römischen Kaiserzeit (4. bis 5. Jhdt. n. Chr.)
konzentriert sich auf die Darstellung der Teilnahme der Bischöfe an der Zerstörung der heidnischen Tempel während des Römischen Reiches im vierten und fünften Jahrhundert. Die Untersuchungen betreffen nur den östlichen Teil des Reiches. In diesem Zusammenhang werden historische, rechtliche und literarische Quellen analysiert. Ohne Zweifel spielten die Bischöfe (Georg,
Markus, Eleusis, Titus, Marcellinus, Theophilus, Porphyrius, Johannes Chrysostomos) eine bedeutende Rolle bei der Zerstörung der heidnischen Tempel im Osten, zeitweise waren sie sogar die
Initiatiatoren der Aktionen. Es wurden jedoch keine Beweise dafür gefunden, dass sie zu diesem
Zeitpunkt die Funktionen der zivilen Macht, auch auf lokaler Ebene, übernahmen. Es kann angenommen werden, dass für die Heiden das Prinzip der Toleranz galt, jedoch nur, falls sie Recht und
staatliche Ordnungen nicht überschritten.

