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Senat rzymski bez wzglêdu na formê sprawowania w³adzy w Rzymie zawsze by³ organem o znacznym autorytecie. W czasach republiki1 zapewnia³
miêdzy innymi ci¹g³oæ w³adzy w pañstwie. Jeszcze wiêksze znaczenie uzyska³
w okresie pryncypatu, pozyskuj¹c uprawnienia s¹downicze. Jurysdykcji senatu
podlega³y miêdzy innymi przestêpstwa pope³nione przez samych senatorów lub
cz³onków ich rodzin. Kosztem uprawnieñ komicjów wzros³a tak¿e wówczas jego
w³adza ustawodawcza. Ponadto arystokracji senatorskiej uda³o siê w tym czasie
utrzymaæ wszystkie swoje dawne przywileje. Pocz¹tkowo w okresie dominatu,
zgodnie z za³o¿eniami ówczesnego ustroju politycznego, senat mia³ byæ g³ównym
organem w³adzy cesarskiej. Jednak¿e w³anie w tym czasie kosztem senatu
Adres/Adresse/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
1 W czasach republiki znaczenie senatu by³o wydatnie wiêksze. Oprócz w³adzy ustawodawczej
senat by³ tak¿e cia³em wykonawczym. Do jego kompetencji nale¿a³o przede wszystkim stanowienie
prawa, zapewnienie bezpieczeñstwa pañstwu, kontrolowanie armii, wypowiadanie wojen, zawi¹zywanie
i zrywanie uk³adów politycznych, sprawowanie rz¹du nad bud¿etem pañstwa, nadzorowanie spraw dotycz¹cych kultu oraz wyznaczanie namiestnikom prowincji. Senat by³ równie¿ gwarantem w³adzy nobilitas. Konserwatyzm i dba³oæ o w³asne interesy tej warstwy spo³ecznej powodowa³y, ¿e senat by³ niechêtny wszelkim zmianom. M. Jaczynowska, Historia staro¿ytnego Rzymu, Warszawa 1974, s. 85.
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wzros³o znaczenie rady cesarza (sacrum consistorium), a coraz wiêksz¹ rolê
w nowym ustroju zacz¹³ odgrywaæ dwór cesarski i urzêdy dworskie. W gestii
owej rady le¿a³o przede wszystkim udzielanie rad cesarzowi, za znaczenie senatu zosta³o w tej kwestii ograniczone do zatwierdzania jego decyzji, zw³aszcza
tych, które swoj¹ niepopularn¹ treci¹ mog³y wzbudziæ znaczne niezadowolenie
wród spo³eczeñstwa2. Z czasem pod rz¹dami kolejnych cesarzy dosz³o jednak
do stopniowego zmniejszania wp³ywów tego wa¿nego organu pañstwowego, a¿
straci³ zupe³nie znaczenie, jakie posiada³ w okresie republiki. Jednak¿e nadal
wybór na senatora wi¹za³ siê z ogromn¹ nobilitacj¹, o któr¹ warto by³o zabiegaæ.
W wiadomoci ludzi ¿yj¹cych w okresie pónego cesarstwa, spo³eczeñstwo by³o struktur¹, gdzie prawo ustanawia³o hierarchiê godnoci, któr¹ wszyscy
wysoko cenili i pieczo³owicie zazdronie strzegli3. Ka¿dy Rzymianin marzy³
o randze honoratus4 i tytu³ach. To marzenie dla wielu sta³o siê mo¿liwe do
urzeczywistnienia w po³owie IV w., kiedy to w³adcy nagminnie zaczêli przyznawaæ zaszczytne tytu³y. W wyniku tych cesarskich praktyk np. stan ekwicki rozrós³ siê do tak ogromnych rozmiarów, ¿e zacz¹³ traciæ na atrakcyjnoci5. Szeregi
stanu senatorskiego równie¿ zaczê³y siê powiêkszaæ6. Powszechn¹ praktyk¹
w tamtych czasach by³o udzielanie na du¿¹ skalê honorowego cz³onkostwa
w senacie. Co prawda, nadal status senatorski mo¿na by³o uzyskaæ poprzez urodzenie, jednak¿e z koñcem IV w. czêsto miejsce w senacie i jego ranga wi¹za³a siê
z zajmowanym urzêdem7. Zatem posiadanie samego tytu³u vir clarissimus
2
3
4
5

Ibidem, s. 367368.
A. Cameron, Póne cesarstwo rzymskie, prze³. M. Kwiecieñ, Warszawa 1993, s. 123.
Ibidem, s. 123124.
W konsekwencji powiêkszenia siê senatu o nowych cz³onków nast¹pi³ zanik zbêdnego ju¿
stanu ekwickiego oraz ustawienie nowej hierarchii senatu. A. Zió³kowski, Historia powszechna. Staro¿ytnoæ, Warszawa 2010, s. 897.
6 Proces powiêkszania stanu senatorskiego zapocz¹tkowa³ Konstantyn. Cesarza za te dzia³ania
krytykowa³ m.in. Euzebiusz. (Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna, 4, 1, t³um. T. Wnêtrzak, Kraków
2007, s. 212213.) Nowo mianowanych senatorów wci¹¿ przybywa³o, przede wszystkim w nowej
stolicy Imperium  Konstantynopolu, gdzie cesarz powo³a³ drugi senat, który jednak cieszy³ siê znacznie mniejszym uznaniem i zasiadanie w nim wi¹za³o siê z mniejszym presti¿em. Nastêpcy Konstantyna
kontynuowali jego politykê w stosunku do senatu. W wyniku tych dzia³añ, pod koniec IV stulecia,
w Kurii Rzymskiej zasiada³y tak¿e osoby piastuj¹ce niezbyt wysokie urzêdy w administracji centralnej
i terytorialnej. A. Zió³kowski, Historia powszechna, s. 897. Na temat ró¿nic w sk³adzie spo³ecznym
senatu rzymskiego i konstantynopolitañskiego zob. tak¿e A. Chastagnol, Le recrutement des sénateurs
au IVe siècle, w: Recherches sur les structures sociales dans lantiquité classique, Paris 1970, s. 187211.
7 Najwy¿sz¹ rangê w senacie posiadali illustres, do której zaliczano tych, którzy np. w okresie
dominatu nosili tytu³ comes i stanowili grupê najbli¿szych wspó³pracowników cesarza (quaestor sacri
palatii, comes sacrarum lagitionum, comes rerum privatarum, magister officiorum, magistri militum
oraz praefecti praetorio) oraz siêgali po najwy¿sze stanowiska ministerialne. Kolejn¹ grupê w senacie
tworzyli spectabiles  niektórzy wy¿si oficerowie oraz wy¿si urzêdnicy cywilni. Do ostatniej grupy
nale¿eli clarissimi, czyli wszyscy pozostali senatorowie. Por. A. Zió³kowski, Historia powszechna,
s. 897; A. Cameron, Póne cesarstwo rzymskie, s. 124.
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(tradycyjna ranga senatorska), ju¿ w owym czasie nie wystarcza³o, za aby status
senatorski podnieæ, nale¿a³o obj¹æ jaki urz¹d. To dowodzi, ¿e zachodz¹ce w IV w.
zmiany przekszta³ci³y dawne stany. Mo¿na wiêc mia³o stwierdziæ, ¿e awans
polityczny i spo³eczny ludzi zwi¹zanych z biurokracj¹ nowego Imperium, chocia¿by w odniesieniu do wy¿szych rang, by³ stosunkowo cile zwi¹zany z wejciem
do senatu8. Wiadomo jednak, ¿e taki stan nie móg³ trwaæ wiecznie i ju¿ w drugiej
po³owie V w. dosz³o do ograniczania cz³onkostwa w senacie i zwi¹zanych z tym
przywilejów. Takie zmiany w pañstwie wymusi³a m.in. stara elita senatorska
sk³adaj¹ca siê z silnej grupy rodzin, która wesz³a do senatu jeszcze przed kryzysem maj¹cym miejsce w III w. Ta silna bogactwem, presti¿em i znakomitym
pochodzeniem grupa senatorów dziêki swoim wp³ywom i pozycji by³a w stanie nie
tylko oprzeæ siê wchodz¹cej do senatu masie biurokratów i oficerów nowego
cesarstwa, ale tak¿e zdo³a³a narzuciæ im dawn¹ ideologiê stanu9. To jednak nie
jedyne zwyciêstwo starej elity senatorskiej. Zdo³a³a ona równie¿ wywalczyæ sobie
pierwszeñstwo w staraniach o najwy¿sze stanowiska w pañstwie.
W niniejszym artykule podjêto próbê przedstawienia rozk³adu si³ pogañskich
i chrzecijañskich w senacie rzymskim w pónej staro¿ytnoci, a konkretnie
u schy³ku IV w., g³ównie za panowania Walentyniana II i Teodozjusza I. To
zagadnienie historii antycznej, nawet w czasach wspó³czesnych wzbudza wiele
emocji, gdy¿ obiektywne i bezstronne przeanalizowanie tej kwestii przysparza
trudnoci, poniewa¿ ród³a staro¿ytne, odnosz¹ce siê do tej problematyki, nale¿y
uznaæ za niewystarczaj¹ce.
Najwa¿niejszymi ród³ami z tego okresu, wybranymi przez autorkê, do poznania tego zagadnienia s¹: List 72 [17] autorstwa Ambro¿ego10, poemat heksametryczny Przeciw Symmachowi Prudencjusza11 oraz Historia nowa Zosimosa12.
Wymienione dokumenty nie s¹ niestety powiêcone w ca³oci lub w znacznej
czêci badanej kwestii. Sk¹pe informacje na ten temat znajdujemy jedynie w ich
fragmentach. Jednak analiza tych materia³ów ród³owych pozwala wysun¹æ ciekawe wnioski, które na podstawie literatury przedmiotu13 rzuc¹ nowe wiat³o na
badane zagadnienie.
8
9

A. Zió³kowski, Historia powszechna, s. 896.
Nader bogaci i uprzywilejowani illustres szybko zdominowali zachodni¹ czêæ cesarstwa. Bez
w¹tpienia przekonani o w³asnej wyj¹tkowoci i swojej wy¿szoci nad innymi ludmi, prawdopodobnie
przyczynili siê do upadku Zachodu. Ibidem, s. 897.
10 Ambro¿y (³ac. Ambrosius Aurelius), ³aciñski pisarz chrzecijañski, Ojciec i Doktor Kocio³a,
biskup Mediolanu, ¿y³ w latach ok. 337397.
11 Prudencjusz (³ac. Aurelius Prudentius Clemens), ³aciñski poeta chrzecijañski, ¿y³ w latach
348  po 405.
12 Zosimos (³ac. Zosimus), grecki historyk, ¿y³ w V w.
13 W literaturze przedmiotu niektórzy wspó³czeni badacze opowiadaj¹ siê za liczebn¹ przewag¹
pogañskich senatorów. Powo³uj¹ siê na pismo Zosimosa, ale nie przytaczaj¹ innych znacz¹cych róde³
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Zdaniem Ambro¿ego w drugiej po³owie IV w. w senacie rzymskim zasiada³a wiêkszoæ chrzecijan. Potwierdza to fragment pisma Listu 72 [17], gdzie
czytamy: [...] tymczasem senat w wiêkszej czêci jest wype³niony przez chrzecijan14. Biskup sugeruje zatem, ¿e by³a to znacz¹ca wiêkszoæ. Ambro¿y przy
tej okazji nie podaje jednak konkretnej liczby. Teoriê Ambro¿ego o rzekomej
znacznej wiêkszoci chrzecijan w senacie raczej nie mo¿na przyj¹æ za prawdziw¹. Biskup wyranie stwierdzi³, ¿e wyznawców nowej religii by³o zdecydowanie
wiêcej ni¿ pogan. Inaczej ten obraz by siê przedstawia³, gdyby Ambro¿y twierdzi³,
¿e przewaga chrzecijan by³a niewielka. Czy Ambro¿y móg³ a¿ tak bardzo siê
pomyliæ? Z pewnoci¹ nie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e biskup w tamtym okresie by³
czo³owym rzecznikiem Kocio³a chrzecijañskiego w jego kontaktach ze wieckimi w³adzami pañstwowymi15. Wobec tego nieznajomoæ uk³adu si³ w senacie jest
absolutnie wykluczona. Ambro¿y z pewnoci¹ dok³adnie zna³ ich rozk³ad
i z pewnoci¹ teoriê, ¿e móg³ siê pomyliæ, nale¿y uznaæ za b³êdn¹16. W tym
przypadku nale¿a³oby raczej rozpatrywaæ wiadome przek³amanie prawdy ni¿
celowe k³amstwo. Bior¹c pod uwagê pozycjê i ogromne wp³ywy biskupa nie
mo¿emy zarzuciæ Ambro¿emu, ¿e ten w zamierzony sposób napisa³ nieprawdê,
aby oszukaæ odbiorców lub daæ im zupe³nie fa³szywe wyobra¿enie na ten temat.
Takie posuniêcie w tych okolicznociach by³oby bezsensowne, gdy¿ mo¿na by³o je
obaliæ. Gdyby poganie przy³apali biskupa na takim k³amstwie, z pewnoci¹ fakt
ten wykorzystaliby w walce przeciwko niemu. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e
Ambro¿y wiadomie nie siêgn¹³ po oratorskie wyolbrzymienie i nie przek³ama³
staro¿ytnych na poparcie swoich tez. Rozk³ad si³ pogañskich i chrzecijañskich w senacie rzymskim
koñca IV w. starannych badañ doczeka³ siê ju¿ w XIX w. Na przyk³ad G. Baissier twierdzi, ¿e biskup
Ambro¿y odnosi³ siê do senatu jako do ca³oci, za Symmach, mówi¹c o wiêkszoci pogan, mia³ na
myli tylko grupê pewnych senatorów, którzy, pozostaj¹c przy starej wierze, byli szczególnie zaineresowani przywróceniem o³tarza bogini Wiktorii w gmachu senatu (G. Boissier, La fin du Paganisme, t. 2,
Paris 1891, s. 314316). W¹tpliwoci tu mo¿e wzbudzaæ jednak fakt, ¿e Symmach nigdy bezporednio
i w sposób jasny nie wspomnia³ o wiêkszoci pogan. Jeli faktycznie tak by³o, z pewnoci¹ by do tego
nawi¹za³. Do mylenia daje nam równie¿ zdecydowane stwierdzenie Ambro¿ego, jakoby Symmach nie
reprezentowa³ senatu (Ambro¿y, List 72 [17], 10, w: Spór o o³tarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Listy 72
i 73 wiêtego Ambro¿ego, biskupa Mediolanu oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu,
t³um. P. Nowak, Poznañ 2005, s. 23). O wiêkszoci pogan w senacie opowiada tak¿e S. Dill. Z jego
badañ mo¿na wywnioskowaæ, ¿e jeli w Kurii Rzymskiej wówczas wiêkszoæ nale¿a³aby do chrzecijan,
wtedy nale¿a³oby siê spodziewaæ zablokowania Relatio ju¿ na etapie zaprezentowania go w senacie.
S. Dill dopuszcza równie¿ tak¿e tak¹ ewentualnoæ, ¿e to niektórzy chrzecijanie mogli przychyliæ siê
do proby Symmacha (Por. S. Dill, Roman Society in the Last Century of the Westrn Empire, London
1899, s. 29). W kolejnych latach pojawiaj¹ce siê w tej kwestii argumenty by³y jedynie rozbudowaniem
lub wariacj¹ ju¿ istniej¹cych.
14 Ambro¿y, List 72 [17], 9, s. 2123.
15 J.J. Sheridan, The Altar of Victor  Paganisms Last Battle, LAntiquite Classique 35 (1966),
s. 189.
16 Ibidem. Zob. tak¿e F. H. Dudden, The Life and Times of St. Ambrose, t. 1, Oxford 1935, s. 258.
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prawdy. Takie posuniêcie biskupa, choæ jest mo¿liwe, jednak nie wydaje siê
prawdopodobne, gdy¿ nawet, zak³adaj¹c swobodê twórcz¹ autorów, trudno uwierzyæ, ¿e taki zabieg stylistyczny móg³by zmieniæ nieznaczn¹ przewagê liczebn¹
w bezwzglêdn¹ wiêkszoæ. Byæ mo¿e Ambro¿y uto¿samia³ senatus z ordo senatorius17 i u¿ywa³ terminu senator w odniesieniu do ka¿dego, kto przynale¿a³ do
rzeczonego ordo18. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosunkowo niewielu z grona
nale¿¹cego do ordo senatorius, o czym Ambro¿y prawdopodobnie tak¿e musia³
wiedzieæ, mia³o prawo uczestniczenia w obradach.
Kolejnym ród³em antycznym, gdzie znajdujemy informacjê o liczebnej przewadze chrzecijan jest dzie³o wspomnianego powy¿ej Prudencjusza, który, nie
bêd¹c ani historykiem, ani teologiem, w swoich opisach czêsto siêga³ po poetyckie
i retoryczne wyolbrzymienia. W³anie od niego dowiadujemy siê, ¿e w senacie
rzymskim zasiada³o wiêcej senatorów wyznania chrzecijañskiego. Prudencjusz
na ten temat pisze: Spojrzyj na izbê przewietn¹, gdzie wiat³o narodu: z trudem
zobaczysz niewielu w baniach tradycyjnych tkwi¹cych, co starych siê kultów
z trudnoci¹ trzymaj¹ i ju¿ rozwiane ciemnoci nadal obserwowaæ wol¹, ni¿
w jasne po³udnie widzieæ s³oñca wiat³oæ19. Fragment ten mo¿e dowodziæ, ¿e
chrzecijanie liczebnie znacznie przewy¿szali liczbê pogañskich senatorów. Co
sk³oni³o poetê, aby poruszyæ tê kwestiê? Prawdopodobnie jednym z powodów
by³a chêæ os³abienia silnego wp³ywu, jaki wywar³o Relatio Symmacha20. Jego
proz¹, nawet po mierci autora, nadal zachwycali siê wykszta³ceni ludzie
w cesarstwie. Zatem drugim powodem mog³a byæ chêæ dotarcia do krêgów ludzi
wykszta³conych. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e postawione przez Prudencjusza cele
powinny powstrzymaæ poetê przed podaniem znacznie wyolbrzymionych proporcji
w kontekcie liczby zasiadaj¹cych w senacie chrzecijan, gdy¿ potencjalna grupa
obiorców, do których autor chcia³ przede wszystkim trafiæ, mog³a znaæ dok³adnie
uk³ad si³ w senacie lub szybko dane na ten temat zweryfikowaæ21. Z pewnoci¹
jednak nawet jeli sprawa przerysowanych faktów przez Prudencjusza wysz³aby
na jaw, poeta prawdopodobnie nie zosta³by oskar¿ony o k³amstwo, gdy¿ nikt nie
oczekiwa³by od niego w tej kwestii matematycznej dok³adnoci22.
17

Od czasów Augusta ordo senatorius oprócz senatorów tworzyli tak¿e cz³onkowie ich rodzin.
Przynale¿noæ do tej grupy gwarantowa³a ten sam status spo³eczny równie¿ synom senatora. M. Jaczynowska, Historia staro¿ytnego Rzymu, s. 214.
18 J.J. Sheridan, The Altar of Victor  Paganisms Last Battle, s. 188189, przyp. 15.
19 Prudencjusz Aureliusz Klemens, Przeciw Symmachowi, 1, 573577, w: idem, Poezje, t³um.
M. Bro¿ek, Warszawa 1987, s. 176.
20 Zob. Symmach, List 72a [Relatio 3], w: Spór o o³tarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Listy 72 i 73
wiêtego Ambro¿ego, biskupa Mediolanu oraz Trzecia Mowa Symmacha, prefekta Miasta Rzymu, t³um.
P. Nowak, Poznañ 2005, s. 2937.
21 J.J. Sheridan, The Altar of Victor  Paganisms Last Battle, s. 190.
22 Por. ibidem.
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Zupe³nie odwrotny rozk³ad si³ w senacie sugeruje Zosimos w dziele Historia nowa23. W ¿adnym jednak fragmencie jego pisma, podobnie jak u Ambro¿ego i Prudencjusza, nie pada konkretna liczba. Jednak dok³adna analiza tekstu
autorstwa Zosimosa, w którym mo¿na by dopatrywaæ siê odpowiedzi na
stawiane w artykule pytania, nie pozwala na jawne i wyrane potwierdzenie faktu, ¿e frakcja pogan w senacie rzymskim stanowi³a w 394 r. bezwzglêdn¹ wiêkszoæ. Byæ mo¿e, gdyby rzeczywicie poganie w senacie stanowili
znaczn¹ czêæ, wówczas dzia³ania Teodozjusza I (379395) by³yby bardziej bezwzglêdne.
U Zosimosa czytamy, ¿e Teodozjusz I w trakcie wizyty w Rzymie, która
mia³a miejsce rzekomo w okresie miêdzy 5 wrzenia 394 (bitwa nad rzek¹ Frigidus) a 17 stycznia 395 r. (mieræ Teodozjusza), zdecydowanie wezwa³ senat do
porzucenia pogañskiej religii i przyjêcia chrzecijañstwa. Historyk pisze: Gdy
sytuacja tak pomylnie u³o¿y³a siê dla Teodozjusza, pojecha³ do Rzymu [...]
Zwo³a³ senat, który trzyma³ siê dawnych tradycji ojców i nie zdecydowa³ siê
jeszcze przy³¹czyæ do tych, którzy sk³aniali siê ku wzgardzie dla bogów. Wyg³osi³ mowê, w której wzywa³ do odst¹pienia od tego, jak mówi³, kultywowanego
dawniej b³êdu i do wybrania wiary chrzecijañskiej, która obiecuje uwolnienie
siê od ka¿dego wystêpku i ka¿dej bezbo¿noci24. Senat stawi³ opór25, a Teodozjusz nie osi¹gn¹³ zamierzonego celu, poniewa¿ w jego dziele dalej czytamy: Nikt
jednak nie pos³ucha³ wezwania ani nie wybra³ odejcia od przekazanych im
tradycji siêgaj¹cych za³o¿enia miasta, aby zamiast nich przyj¹æ nierozumn¹
zgodê (strzeg¹c tamtych tradycji od ju¿ prawie tysi¹ca dwustu lat mieszkali
w miecie, które nigdy nie zosta³o zdobyte, nie wiedzieli, co by siê sta³o, gdyby
owe tradycje zamienili na inne). Wtedy Teodozjusz powiedzia³, ¿e skarb pañstwa jest obci¹¿ony wydatkami na religijne ceremonie oraz ofiary26; chce je
znieæ, gdy¿ nie pochwala tego, co siê dzieje [...]27. S³owa te mog¹ dowodziæ,
¿e pod koniec IV w. senat musia³ byæ nadal zdominowany przez pogan. Trudno
jednak okreliæ, jaka to by³a liczba.
23
24
25

Zosimos, Historia nowa, 4, 59, przek³. H. Cichocka, Warszawa 2012, s. 260261.
Ibidem.
Twierdzenie historyka o rzekomym powszechnym odrzuceniu przez rzymskich senatorów
sugestii Teodozjusza o odst¹pieniu od wiary przodków nie jest prawdziwe. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e
nawrócenia równie¿ w krêgu senatorskim by³y liczne. Ibidem, s. 260261, przyp. 91.
26 Wydawaæ siê mo¿e, ¿e historyk wiadomie wprowadza czytelnika w b³¹d. Z jego s³ów mo¿na
wnioskowaæ, ¿e w stolicy Imperium pogañskie ryty publiczne by³y bezustannie sprawowane. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e decyzjê o usuniêciu pogañskich obrzêdów na koszt pañstwa podj¹³ wczeniej ju¿ cesarz
Gracjan (C. Th. 16, 7, 3). Zosimos, Historia nowa, 4, 59, s. 260261, przyp. 9.
27 Ibidem, s. 260261.

Chrześcijanie i poganie. Rozkład sił w senacie rzymskim pod koniec IV wieku

289

Studia Warmińskie 50 (2013)

Zosimos w swoim dziele opisuje wydarzenia maj¹ce miejsce w Rzymie
w roku 394. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e w czasach, które relacjonuje Zosimos,
pozycja pogan mog³a siê umocniæ. Sta³o siê to mo¿liwe w czasach sprawowania
w³adzy w zachodniej czêci cesarstwa przez pogañskiego genera³a Arbogasta28.
W³adza w jego rêku znajdowa³a siê od czasów zamordowania Walentyniana II
(15 maja 392) a¿ do bitwy nad rzek¹ Frigidus (6 wrzenia 394)29. Mo¿na wiêc
uznaæ, ¿e w takich okolicznociach prawdopodobnie na sesjach posiedzenia senatu poganie mogli stanowiæ wiêkszoæ.
Mo¿liwa jest te¿ hipoteza, ¿e w tamtym okresie poganie mogli stanowiæ
mniejszoæ, ale by³a to silna grupa, która mog³a czuæ siê na tyle pewnie, ¿e bez
strachu mog³a stanowiæ opozycjê wzglêdem chrzecijañskiego cesarza. Wówczas
sprzeciw i stawienie oporu Teodozjuszowi by³oby mo¿liwe. Pojawia siê pytanie,
dlaczego poganie posiadaj¹c faktyczn¹ wiêkszoæ lub siln¹ i wp³ywow¹ mniejszoæ, w 394 r. w senacie zdo³ali stawiæ opór Teodozjuszowi, wkrótce po jego
zwyciêstwie nad rzek¹ Frigidus, uwa¿anym za cud nad poganami, a wczeniej nie
zdo³ali oni sprzeciwiæ siê, o ile posiadali  jak sugeruje Zosimos  wiêkszoæ,
znacznie ³agodniejszemu Gracjanowi (375383) w 382 lub ma³oletniemu Walentynianowi II (375392) w 384, kiedy to chrzecijañscy w³adcy decydowali o losie
o³tarza bogini Wiktorii w Kurii Rzymskiej.
Wiarygodnoæ przekazu Zosimosa jest ró¿nie oceniana. Ciekawy wydaje siê
równie¿ fakt, ¿e Zosimos by³ fanatycznym przeciwnikiem chrzecijan i wyznawanej przez nich nowej religii30. Gdyby rzeczywicie wiedzia³ o wiêkszoci pogan
w senacie z pewnoci¹ nie przemilcza³by tego. Jednak informacje, które znajdujemy, na interesuj¹cy nas temat, u innych autorów z tamtego okresu pozwalaj¹
przyznaæ, ¿e Zosimos móg³ mieæ racjê, co do wiêkszoci pogan w senacie. Bowiem
o rzymskiej arystokracji, która wówczas prawie ca³a pozostawa³a wierna starej
pogañskiej religii, a wiêc i jej obrzêdom wspomina m.in. Augustyn31. Autor w tym
kontekcie pisze: A¿ do staroci Wiktoryn32 by³ czcicielem bo¿ków. Uczestniczy³
w wiêtokradczych obrzêdach, które gorliwie odprawia³a wówczas wiêkszoæ
arystokracji rzymskiej, a tak¿e lud, sk³adaj¹c ho³d potwornym bo¿yszczom
z przeró¿nych stron wiata [...]33. Powszechnie jednak przyjmuje siê, ¿e opis
wizyty cesarza Teodozjusza w Rzymie autorstwa Zosimosa pozostawia wiele
28
29

Teoretycznie na tronie zasiada³ wówczas cesarz Eugeniusz (392394).
Uwa¿a siê, ¿e Arbogast faktycznie sprawowa³ w³adzê ju¿ od 15 kwietnia 391 r. Zob. E. Stein,
Geschichte des spätrömischen Reiches, Vienna 1928, s. 323324; A.H. M. Jones, The Latter Roman
Empire 284602, t. 1, Oxford 1964, s. 327, 341, 342.
30 Por. A.H. M. Jones, The Latter Roman Empire 284602, s. 169.
31 Augustyn przedstawia obraz rzymskiej arystokracji z po³owy IV w.
32 Wiktotyn (³ac. Victorinus), gramatyk, retor i filozof, ¿y³ w latach ok. 300363.
33 Augustyn, Wyznania, 8, 2, t³um. Z. Kubiak, Kraków 1998, s. 201.
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do ¿yczenia34. Jednak niektórzy uczeni uwa¿aj¹, ¿e historyk opisa³ prawdziwe
wydarzenia35.
Ocena przedstawionych powy¿ej informacji na badany temat pochodz¹cych
ze staro¿ytnych róde³ jest trudna. Zatem próba udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie, czy u schy³ku IV w. w senacie rzymskim zasiada³o wiêcej senatorów pogan czy chrzecijan nie jest wiêc ³atwa.
Potêga chrzecijañskich cesarzy zasiadaj¹cych na tronie z pewnoci¹ mog³aby przemawiaæ za faktem mówi¹cym o przewadze liczebnej wyznawców
nowej religii. Jednak niektóre wydarzenia, maj¹ce miejsce pod koniec IV w.,
mog¹ wskazywaæ, ¿e rozk³ad si³ w senacie by³ inny. Doskonale ilustruj¹ to wydarzenia z 382 i 384 r., kiedy to grupa pogañskich senatorów pod przewodnictwem
Symmacha dwukrotnie sk³ada³a petycje najpierw u Gracjana, a póniej u Walentyniana w sprawie przywrócenia na dawne miejsce o³tarza rzymskiej bogini Wiktorii w Kurii Rzymskiej. Jeli wówczas senat pozostawa³by chrzecijañski, delegacja pogañskich senatorów z pewnoci¹ z tak¹ determinacj¹ nie podejmowa³aby
dzia³añ na rzecz przywrócenia pogañskiego o³tarza w jednym z najwa¿niejszych
budynków w pañstwie.
Wyjanienia dotycz¹ce tej kwestii mo¿emy znaleæ u Ambro¿ego36. Otó¿
czytaj¹c List 72 [17] wyranie daje siê zauwa¿yæ, ¿e Ambro¿y sugeruje, i¿
chrzecijañscy senatorowie odmówili udzia³u w rozmowach tocz¹cych siê na
temat przywrócenia tak wa¿nego dla pogañskiego kultu symbolu, jakim by³ o³tarz
bogini zwyciêstwa w gmachu senatu. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e biskup nie mia³
racji. Byæ mo¿e chrzecijanie nie chcieli zdecydowanie wyraziæ swojego sprzeciwu, który mo¿na by jedynie argumentowaæ pobudkami religijnymi wzglêdem sprawy nosz¹cej znamiona patriotyczne i historyczne37. Powodem braku zaanga¿owania móg³ byæ ich strach przed znalezieniem siê w niekorzystnej dla siebie
sytuacji. Ambro¿y posuwa siê jeszcze dalej i sugeruje, ¿e senatorzy wyznania
34 Na temat opisywanej przez Zosimosa wizyty Teodozjusza w Rzymie milcz¹ inne staro¿ytne
ród³a. Wydaje siê ma³o prawdopodobne, aby Teodozjusz odby³ tak¹ podró¿ na zaledwie cztery miesi¹ce
przed mierci¹. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e owe miasto wówczas by³o cesarzowi niechêtne, wiêc tym
bardziej trudno jest umotywowaæ cel tak dalekiej podró¿y Teodozjusza. Cesarz prawdopodobnie móg³
rozmawiaæ z rzymskimi senatorami, kiedy ci przybyli z delegacj¹ do Mediolanu, gdzie przebywa³ cesarz
od chwili zwyciêstwa pod Frigidus. Niewykluczone, ¿e owi pos³añcy przybyli do Teodozjusza, aby go
przekonaæ o swojej lojalnoci i spróbowaæ zatrzeæ z³e wra¿enie, które mog³o obci¹¿aæ senatorów
wskutek pamiêci o sojuszu z Eugeniuszem. W trakcie spotkania w Mediolanie cesarz móg³ zachêcaæ
delegacjê do porzucenia pogañskiej religii. Zosimos, Historia nowa, 4, 59, s. 260261, przyp. 91.
35 Dyskusja naukowa na temat prawdziwoci przekazu Zosimosa: G. Rauschen, Jahrbücher der
christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen, Freiburg im Breisgau 1897, s. 413415;
E. Stein E. Stein, Geschichte des spätrömischen Reiches, s. 335.
36 Ambro¿y, List 72 [17], 11, s. 23.
37 J.J. Sheridan, The Altar of Victor  Paganisms Last Battle, s. 191.
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chrzecijañskiego byli zastraszani38. Zatem mo¿liwe, ¿e który z nich zdecydowa³
siê poprzeæ sprawê pogan. Na poparcie tej tezy w tekcie Listu 72 [17], 8 znajdujemy zapis, gdzie czytamy o kilku g³osach, które g³ono popiera³y petycjê przemawiaj¹c¹ za przywróceniem o³tarza bogini Wiktorii39. ród³o jednak jasno nie podaje
czy chodzi³o o senatorów. Niestety, Ambro¿y w przeciwieñstwie do wspó³czesnego mu Hieronima40 prawdopodobnie nie zdoby³by siê nigdy imiennie zaatakowaæ
kogokolwiek, co znacznie utrudnia jednoznaczne zidentyfikowanie osób, które
by³y obiektem krytyki biskupa41.
Jako uzupe³nienie przedstawionych powy¿ej badañ tekstów ród³owych, kilka s³ów nale¿y powiêciæ tak¿e polityce religijnej prowadzonej w cesarstwie
rzymskim u schy³ku IV w. Otó¿ lata panowania cesarza Teodozjusza I uwa¿a siê
za prze³omowy okres w kwestii traktowania wyznawców starej religii przez prawo rzymskie. Bez w¹tpienia w czasie jego rz¹dów polityka religijna by³a bardzo
wa¿n¹ spraw¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w³anie Teodozjusz wyda³ prze³omowe ustawy antypogañskie. Wszystkie dzia³ania cesarza mia³y uczyniæ chrzecijañstwo
g³ówn¹ religi¹ w granicach Imperium Romanum. Za jego rz¹dów wydano najliczniejsze edykty przeciwko kultowi pogañskiemu. Cesarz w 392 r. podj¹³ ostateczn¹
walkê z wszelkimi przejawami kultów pogañskich. Bez w¹tpienia za najwa¿niejszy dokument, wymierzony w pogañsk¹ religiê, wydany przez Teodozjusza, uwa¿a siê rozporz¹dzenie og³oszone 8 listopada 392 r.42
Z treci dokumentu wynika, ¿e Teodozjusz m.in. po raz kolejny przypomnia³
zakaz sk³adania ofiar pogañskich w miejscach publicznych. Ponadto w dalszej
czêci owej ustawy ponownie surowo wzbroniono oddawania czci pos¹gom, o³tarzom z trawy oraz umieszczania opasek na tzw. wiêtych drzewach. Surowej
karze mia³y podlegaæ nawet najmniejsze akty sk³adania darów w pogañskim
obrzêdzie.
Tak wiêc zgodnie z prowadzon¹ now¹ polityk¹ pañstwa nale¿y uznaæ, zgodnie ze wskazanym wy¿ej rozporz¹dzeniem kult bogów pogañskich w ostatnich
latach IV w. mia³ przestaæ istnieæ na terenie ca³ego cesarstwa rzymskiego. Ta
38
39
40

Ambro¿y, List 72 [17], 9, s. 2123.
Ibidem, s. 21.
Hieronim (³ac. Hieronymus), ³aciñski pisarz chrzecijañski, Ojciec Kocio³a, ¿y³ w latach
ok. 340420.
41 J.J. Sheridan, The Altar of Victor  Paganisms Last Battle, s. 192.
42 C. Th. 16, 10, 12. W rozporz¹dzeniu czytamy: ¯adna osoba, bez wzglêdu na pochodzenie
czy pozycjê, bez wzglêdu na to, czy zajmuje wysok¹ rangê i dost¹pi³a honoru w³adzy, bez wzglêdu na to,
czy posiada w³adzê przez fakt narodzenia, czy te¿ ma niskie pochodzenie, status i niewielkie finanse,
nie powiêci niewinnej ofiary na bezsensowne wizerunki w jakimkolwiek miejscu czy miecie. Nie wolno
jej poprzez potajemn¹ niegodziwoæ, czciæ swojego Geniusza winem, swojego Laru zapaleniem wiecy
lub kadzid³a i swojego Penaty pachn¹cymi wonnociami, nie wolno mu zapalaæ wiec ku ich czci, paliæ
kadzid³o, czy te¿ wypowiadaæ zaklêcia przed nimi.
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radykalna ustawa Teodozjusza bez w¹tpienia oznacza³a tak¿e wyrok dla istnienia
pewnych instytucji pogañskich o ogromnym znaczeniu politycznym i kulturowym.
Wydaje siê wiêc oczywiste, ¿e w zwi¹zku z tym prawo istnienia straci³ m.in.
o³tarz bogini Wiktorii w budynku senatu oraz odbywaj¹ce siê tam ku jej czci
pogañskie obrzêdy.
Zatem oficjalne zlikwidowanie pogañstwa przez Teodozjusza i jego nastêpców okrelano jako jedyny mo¿e przyk³ad ca³kowitego wykorzenienia wszelkich
zastarza³ych przes¹dów ludowych i przez to zas³uguj¹cy na uznanie jako szczególny przypadek w dziejach myli ludzkiej43.
Jednak na prze³omie IV i V w., w czasie zagro¿enia, jakie za sob¹ nios³y
najazdy plemion barbarzyñskich, nie by³o mo¿liwe ju¿ wy³¹czne panowanie Rzymu nad wiatem. Cesarz nie móg³ zerwaæ gwa³townie z w³asn¹ pogañsk¹ przesz³oci¹ religijn¹, która by³a jednoczenie przesz³oci¹ pañstwa. Ponadto nie nale¿y zapominaæ, ¿e wówczas wiêkszoæ poddanych cesarza nadal pozostawa³a
wierna starej religii rzymskiej. Z pewnoci¹ cesarz tak¿e ze wzglêdów politycznych nie chcia³ ich dra¿niæ swoimi dzia³aniami. Senat rzymski m.in. przejawia³
mocne przywi¹zanie do religii przodków. W czasie, kiedy na tronie zasiada³ Konstantyn i jego nastêpcy, senat rzymski pozostawa³ w wiêkszoci pogañski, a jego
cz³onkowie doæ niechêtnie odnosili siê do chrzecijañstwa i jego wyznawców.
Z kolei nowy senat w Konstantynopolu, w którym zasiadali ludzie w wiêkszoci
bez pochodzenia arystokratycznego, pozostawa³ bardziej oddany w³adcy i by³
zwi¹zany z chrzecijañstwem.
Choæ pod koniec IV w. na terenie cesarstwa rzymskiego, zgodnie z wol¹
pierwszych cesarzy chrzecijañskich wyznaniem dominuj¹cym sta³o siê chrzecijañstwo, jednak przedstawiciele pogañskiej elity nadal zajmowali wiele najwy¿szych stanowisk w pañstwie. To dowodzi tak¿e, ¿e w tamtym okresie nie by³o
tak¿e przymusowych nawróceñ na chrzecijañstwo ani te¿ surowych przeladowañ pogan.
Konkluduj¹c, nale¿y przyj¹æ, ¿e pod koniec IV w. na terenie cesarstwa
wiat pogañski wspó³istnia³ z chrzecijañskim. Pomimo walki z kultem pogañskim,
prowadzonej przez chrzecijañskich w³adców, o prowadzeniu której wiadczy
antypogañskie ustawodawstwo44, obok siebie istnia³y, sp³ata³y siê i przenika³y
siebie wzajemnie si³y i wp³ywy pogañskie i chrzecijañskie. Coraz czêciej mo¿na
by³o jednak obserwowaæ wchodz¹c¹ w ¿ycie ideê stopniowej chrystianizacji instytucji, w tym senatu, cesarstwa rzymskiego. Idea stania siê chrzecijañskiego
43 Ch.N. Cochrane, Chrzecijañstwo i kultura antyczna, Warszawa 1960, s. 323; E. Gibbon, The
Decline and Fall of the Roman Empire, New York 1970.
44 M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI
wieku, Olsztyn 2010, s. 5973.
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Rzymu, jako wype³nienia pax Romana Augusta znajdowa³a coraz wiêcej zwolenników. Przychylny jej by³ tak¿e sam Ambro¿y. Jednoczenie jednak stawa³o siê
jasne, ¿e nie wszystko uda siê poddaæ chrystianizacji.
CHRISTIANS AND PAGANS. DISTRIBUTION OF POWER
IN THE SENATE OF ROME IN THE LATE 4TH CENTURY
(SUMMARY)

In the minds of people who lived in the late Roman Empire, society was a structure in which
power and influence were determined by ones position in the social hierarchy. Therefore, to be
elected senator in the ancient world was highly ennobling  something worth great efforts to
achieve. Moreover, the end of the 4th century was a time of coexistence and intertwining (also in
the senate) of pagan and Christian influence. This paper presents the distribution of power and
pagan and Christian influence in the Roman Curia in late antiquity, mainly during the reign of
Valentinian II and Theodosius II, based on the Letter 72 [17] written by Ambrose, a hexametric
poem Against Symmachus by Prudentius and Historia Nova by Zosimus. Scant information on the
subject can be found only in a few fragments of these documents. Without doubt, an objective
analysis of the issue is difficult because the ancient sources which deal with it cannot be regarded as
sufficient.

CHRISTEN UND HEIDEN. DAS KRÄFTEVERHÄLTNIS
IM RÖMISCHEN SENAT ZUM ENDE DES 4. JAHRHUNDERTS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Im Bewusstsein der Menschen des späten römischen Kaiserreichs stellte sich die Gesellschaft als eine Struktur dar, in der die Hierarchie der Würde über Position und Einfluss entschied.
Daher ging in der antiken Welt die Wahl zum Senator mit einer überaus großen Nobilität einher, die
als erstrebenswert angesehen wurde. Darüber hinaus existierten heidnische und christliche Einflüsse
nebeneinander, die sich gegenseitig durchdrangen und verwoben. Dieses geschah zum Ende des 4.
Jahrhunderts auf dem Gebiet des Kaiserreichs und damit auch im römischen Senat. In diesem
Artikel wird das Kräfteverhältnis der heidnischen und christlichen Einflüsse der Spätantike innerhalb der Römischen Kurie dargestellt. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die Zeit der Regentschaften Valentinians II. und Theodosius I. gelegt mit Bezug auf den Brief 72 [17] von Ambrosius, auf
das hexametrische Gedicht Contra Symmachum von Prudentius sowie auf die Neue Geschichte von
Zosimos. Ohne Zweifel bereitet eine objektive und unbefangene Analyse dieser Frage Probleme,
denn die antiken Quellen, die diese Problematik behandeln, müssen für nicht ausreichend befunden
werden.

