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OD WYDAWCY

Do rąk Szanownych Czytelników oddajemy trzydziestą już, a zatem ju-
bileuszową, pozycję książkową prof. dra hab. Bernarda Koziróga, historyka, 
teologa i filozofa. Praca Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia jest kolejną 
pozycją z serii, traktującej o historii i kulturze krajów biblijnych. Do tej pory 
ukazały się prace na temat Izraela (2003), Grecji (2004), Malty (2005 i 2007) 
i Libanu (2008). Ponadto prof. Bernard Koziróg jest redaktorem i współauto-
rem 3-tomowego dzieła pt. Historia i kultura krajów biblijnych (t. I – Izrael, 
Grecja, Malta, Irak; t. II – Egipt, Włochy, Liban, Iran; t. III – Syria, Jordania, 
Cypr, Turcja) oraz autorem popularnego skryptu (kilka wydań) 12 współczes-
nych krajów biblijnych, i wielu innych pozycji.

Autor urodził się 10 kwietnia 1955 roku w Łasku. Studiował w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (doktorat z historii Kościoła) 
oraz w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej (li-
cencjat z filozofii chrześcijańskiej). Stopień doktora habilitowanego z teologii 
ekumenicznej otrzymał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie.

Profesora cechuje ogromna dynamika pracy naukowo-badawczej oraz 
pasja dydaktyczna. Mimo pełnienia funkcji administracyjnych (na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach kieruje Sa-
modzielną Pracownią Filozofii i Teorii Kultury; w Wyższej Szkole Teologicz-
no-Humanistycznej w Podkowie Leśnej jest rektorem oraz kierownikiem Mię-
dzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Krajów Biblijnych), w minionym 
okresie promował 215 prac licencjackich i magisterskich oraz dwa doktoraty. 
W Akademii Świętokrzyskiej był promotorem przewodu doktorskiego mgra 
Igora Barona pt. Dzieje i kultura starożytnej Mezopotamii w przekazie biblij-
nym (2007), natomiast w Akademii Podlaskiej w Siedlcach  promotorem roz-
prawy doktorskiej mgra Krzysztofa Woźniaka pt. Studium historyczne kształto-
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wania się wybranych elementów nauki organizacji Świadków Jehowy w latach 
1874-1984 (2008). Ponadto recenzował dwie rozprawy doktorskie: w  Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2003) i w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2006).

Wziął udział w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, m.in. 
w Izraelu, Libanie, Grecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Węgrzech. 
Każdego roku dwukrotnie odbywa podróże studyjne po krajach biblijnych.

Wierzymy, że praca nt. starożytnego Rzymu spotka się z życzliwym przy-
jęciem Czytelników.

Olga Charucka
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WSTęP

Dla badacza starożytności, który zajmuje się historią i kulturą krajów bi-
blijnych znajomość starożytnego Rzymu jest nieodzowna. Na jego terenie ro-
zegrało się wiele scen Nowego Testamentu. I chociaż działalność Jezusa z Na-
zaretu ograniczała się głównie do Judei i Galilei, które też należały do Rzymu, 
to działalność Jego naśladowców obejmowała szerokie połacie Imperium Ro-
manum. A największy misjonarz chrześcijański I wieku n.e., Paweł z Tarsu, 
przemierzył cesarstwo rzymskie wszerz i wzdłuż.

Podręcznik ten jest przeznaczony głównie dla studentów i pracowników 
naukowych zajmujących się historią i kulturą krajów biblijnych. Może być po-
mocny również teologom, filozofom, religioznawcom, kulturoznawcom i fi-
lologom. Opracowany został na podstawie dzieł źródłowych i literatury po-
mocniczej wybitnych znawców starożytnego Rzymu. Szczególny wzór dla 
tej pracy stanowiły dzieła prof. Marii Jaczynowskiej z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu i prof. Aleksandra Krawczuka z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, którzy w bardzo prosty sposób potrafili przybliżyć historię Imperium 
Romanum.

W części pierwszej znajdujemy zarys dziejów starożytnego Rzymu, gdzie 
zostały wyeksponowane sprawy i postaci najistotniejsze dla republiki i cesar-
stwa. W części drugiej ukazane zostały najważniejsze kierunki filozoficzne, 
które były uprawiane w starożytnym Rzymie. I wreszcie w części trzeciej ma-
my przegląd wierzeń religijnych, począwszy od starych pogańskich religii a na 
chrześcijaństwie skończywszy.

Dodatkowo zamieszczamy chronologię najważniejszych wydarzeń, po-
czet cesarzy1, głównie cesarstwa zachodnorzymskiego oraz słownik najistot-
niejszych osób, nazw, terminów i pojęć2, a także mapy.

Książka nie wyczerpuje całości zagadnienia i nawet nie rości sobie takie-
go prawa. Ma raczej charakter wstępu. Można mieć nadzieję, że Czytelnicy 
znajdą w niej zarówno ogólny przegląd problematyki, jak i wskazówki ułatwia-
jące dalsze studiowanie zagadnień bardziej szczegółowych.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagali mnie przy pisaniu 
tej pracy i jej wydaniu, składam serdeczne podziękowania.

1 Poczet oparty jest na pracach prof. Aleksandra Krawczuka.
2 Słownik jest oparty głównie na dziełach Marcela Simona, Gerarda Durozoi i Andre Roussela.
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1. POWSTANIE RZYMu WEDłuG TRADYCjI

Jako datę założenia rzymskiej civitas, większość historyków przyjmuje – 
zaproponowany przez żyjącego w I wieku p.n.e. M. Terencjusza Warrona – rok 
754/3 p.n.e. Na tej dacie w Ab Urbe condita, Liwiusz zbudował chronologię 
i w ten sposób przeliczano później lata, które liczono od założenia miasta1. 

Tradycja powiada, że Eneasz po przybyciu z Troi do Italii miał osiedlić się 
w Lacjum, gdzie poślubił Lawinię, córkę miejscowego króla Latynusa. Gdy zało-
żył własne państwo-miasto, nazwał je od imienia swej żony – Lavinium. Jego po-
tomkowie mieli panować w nowo założonym mieście Alba Longa. Jeden z nich, 
król Numitor, został usunięty z tronu przez swego brata Amuliusza. Amuliusz 
kazał także zabić jego syna, a córkę Reę Sylwię oddał na służbę bogini Weście, 
której kapłanki musiały składać śluby czystości. Mimo to Rea zaszła w ciążę 
i urodziła bliźnięta, Romulusa i Remusa. Twierdziła, że ich ojcem jest bóg Mars. 
Król Amuliusz chcąc się pozbyć tych dzieci, nakazał je wrzucić do Tybru. Zo-
stały jednak cudownie uratowane. Fala wyrzuciła je na brzeg, a wykarmiła je 
wilczyca w grocie Luperkal, na zboczach Palatynu. Romulus i Remus zostali 
wychowani przez królewskiego pasterza, a gdy dorośli i dowiedzieli się o swym 
pochodzeniu, ukarali Amuliusza, przywracając tron swemu dziadkowi Numito-
rowi. Sami postanowili założyć nowe miasto w miejscu swego ocalenia, które 
nazwano Roma. Romulus wyznaczył Palatyn, jako środek Rzymu, a następnie 
zaorał granicę wokół miasta, której nie wolno było przekroczyć Remusowi. Gdy 
ten jednak to uczynił, został zabity przez swego brata. Odtąd Romulus panował 
jako pierwszy król Rzymu, w latach 753-715 p.n.e. Jego następcami mieli być: 
Numa Pompiliusz (715-673), Tullus Hostiliusz (673-642), Ancus Marcius (642-
617), Tarkwiniusz Starszy (616-579), Serwiusz Tulliusz (578-535) i Tarkwiniusz 
Pyszny (534-510). Ten ostatni uchodził za tyrana. Jego okrucieństwa wywołały 
powstanie, na czele którego stanął Lucjusz Juniusz Brutus. Powstanie to zakoń-
czyło się wypędzeniem Tarkwiniusza, obaleniem władzy królewskiej i ustano-
wieniem republiki w roku 509 p.n.e.� Na pamiątkę tego wydarzenia Rzymianie 
poświęcili sanktuarium Jowisza na Kapitolu.

1 W starożytności czyniono różne próby zestawienia chronologii rzymskiej z grecką, opartą na 
olimpiadach. Największą trudność sprawiało obliczenie okresu między legendarnym przyby-
ciem Eneasza po upadku Troi w 1180 r. p.n.e. a założeniem Rzymu. Według Wergiliusza Rzym 
założono w 848 r. p.n.e., Timajos ustalił tę datę na 814 r. p.n.e., twierdząc, że Rzym i Kartagina 
powstały jednocześnie. Fabiusz Piktor podawał rok 748, a Cincius Alimentus rok 729/728.

2 R.M. Ogilvie podaje, że król z Rzymu został wypędzony w roku 507 p.n.e. i zastąpiony przez 
dwóch konsulów, co miało stanowić początek republiki. Zob. Cywilizacje starożytne, Łódź 1990.
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O czasach panowania rzymskich królów posiadamy niezwykle mało wia-
rygodnych danych. Wiemy, że urbanizacyjny rozwój miasta Rzymu nastąpił ok. 
roku 575 p.n.e. Wtedy przekształcił się z osady wiejskiej w miasto. Powstało 
Forum Romanum, jako centrum gospodarcze i polityczne. Powstały regularne 
ulice. Forum wybrukowano i osuszono przez wybudowanie kanału. Wiejskie 
chaty zastąpiono miejską zabudową. 

W rękach królów znajdowała się pełnia władzy. Była to władza cywil-
na, sądowa, wojskowa i kapłańska3. Według tradycji król był obieralny przez 
zgromadzenie zwane comitia curiata. Gdy król umierał, władza przechodziła 
w ręce rady – senatu, który powoływał na 5 dni interrexa, zastępującego króla. 
Po tym czasie ustępował innemu interrexowi. Zastępcy ci sprawowali władzę 
aż do momentu wyboru nowego króla przez zgromadzenie i zatwierdzenie go 
przez senat4. Prawdopodobnie senat (senatus) był instytucją równie starą, jak 
władza królewska. W senacie zasiadali przedstawiciele możnych rodów, pa-
tres. Pierwotnie było ich stu, później trzystu. Jest prawdopodobne, że w okre-
sie królewskim senat miał tylko głos doradczy. Trzecim organem władzy obok 
króla i senatu było zgromadzenie ludowe (comitia curiata), o którym wiemy 
najmniej.

W okresie królewskim nastąpiło pewne zróżnicowanie społeczeństwa. 
Zaczęło się wykształcać niewolnictwo. Ponadto byli tzw. klienci, ludzie zależ-
ni od poszczególnych rodów. Każdy klient miał osobistego opiekuna – patrona 
spośród członków rodu, którego zwierzchnictwu podlegał. Patron był zobo-
wiązany do opieki politycznej i ochrony osobistej klienta, za co ten winien był 
mu posłuszeństwo i wierność. 

3 Istnienie tej godności w Rzymie wynika z jednomyślnej tradycji autorów antycznych oraz 
z szeregu przeżytków władzy królewskiej w okresie republikańskim. Były to następujące re-
likty: godność kapłańska króla ofiar (rex sacrorum), która była pozostałością funkcji sakral-
nych króla; regia – nazwa lokalu urzędowego kolegium pontyfików, która pierwotnie określała 
pałac królewski; interregnum – bezkrólewie, które oznaczało okres pomiędzy końcem władzy 
jednego najwyższego urzędnika, a objęciem jej przez następnego; uroczystość regifugium, 
czyli ucieczka króla, była obchodzona w republice corocznie 24 lutego. Por. M. Jaczynowska, 
Historia starożytnego Rzymu, s. 41.

4 Podstawą zatwierdzenia nowego króla był pomyślny wynik wróżb – inauguratio.
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2. REPuBLIKA RZYMSKA

2.1. REPuBLIKA DO ROKu 264 P.N.E.

W tradycji rzymskiej jednym z przełomowych lat jest rok 509/508 p.n.e. 
Wtedy miała być obalona władza królów etruskich i nastąpił początek re-
publiki. Zawarto pierwszy traktat handlowy pomiędzy Rzymem a Kartaginą, 
wprowadzono reformę kalendarza i zakończono budowę świątyni Jowisza Ka-
pitolińskiego. Prawdopodobnie również wtedy powołano urząd najwyższego 
pretora. Pisze o tym Liwiusz: „Istnieje dawny przepis, napisany starym pis-
mem i w starym języku, że najwyższy urzędnik (praetor Maximus) ma wbijać 
gwóźdź w Idy wrześniowe. Był on wbity w prawą stronę świątyni Jowisza 
Najlepszego i Największego, tam gdzie ma swój przybytek Minerwa. Gwóźdź 
ten miał być znakiem liczby lat, gdyż w owych czasach pismo było mało zna-
ne, a prawo dlatego było przypisywane przybytkowi Minerwy, że liczba jest 
wynalazkiem Minerwy”5.

Z czasem powołano drugiego praetora maximusa, co było kompromisem 
pomiędzy patrycjuszami i plebejuszami. Ustanowiono więc władzę dwóch 
równorzędnych najwyższych urzędników6.

Wszystko wskazuje na to, że do połowy V w. p.n.e. charakter Republiki 
Rzymskiej był przejściowy. Patrycjusze konkurowali z plebejuszami w walce 
o stanowiska państwowe. Z czasem ci drudzy zostali zupełnie odsunięci. Nastę-
powało pogorszenie sytuacji materialnej plebsu. Po ustanowieniu republiki wal-
ka polityczna plebejuszy skoncentrowała się wokół żądania spisania praw. Pod 
groźbą rozpętania wojny domowej spisano zatem na dwunastu tablicach prawa, 
które zostały ogłoszone w 449 roku p.n.e. Obejmowały one ustawodawstwo 
karne i cywilne. M. Jaczynowska pisze, że „prawo XII tablic sankcjonowało 
w pełni własność prywatną bardzo surowo karząc wszelkie jej naruszenie (kra-
dzież, podpalenie). Przepisy dotyczące długów były również bardzo surowe, 
niewypłacalny dłużnik stawał się niewolnikiem. Prawo XII tablic ograniczało 
jednak lichwę ustalając jako najwyższą dopuszczalną stopę procentową od po-
życzek 8 i 1/3% rocznie. Ustawodawstwo to sankcjonowało własność prywatną 
i niewolnictwo, wprowadzało tzw. emancypację jako jeden z podstawowych 
rzymskich sposobów nabycia własności. Był to specjalny obrzęd, w ramach 
którego nabywca dotykając ręką (manus) przedmiotu przekazywanego i wypo-

5 Liv. VII, 3.
6 Zob. J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, s. 242-246.
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wiadając określoną formułę stawał się jego właścicielem. Do rzeczy uzyskiwa-
nych drogą emancypacji (res mancipii) należeli także niewolnicy. Prawo XII 
tablic potwierdzało jednocześnie przeżytki ustroju rodowego, jak nieograniczo-
ną władzę ojca rodziny (pater familias), który miał prawo życia i śmierci (ius 
vitae ac necis) w stosunku do wszystkich członków familia. Ustawodawstwo 
to jest zatem charakterystyczne jako wynik kształtowania się państwa opartego 
na niewolnictwie, w którym dużą rolę odgrywały nadal utrwalone formy ustro-
ju rodowego. Prawo XII tablic uznało oficjalnie zakaz zawierania małżeństw 
między plebejuszami i patrycjuszami. Postanowienie to wywołało ostrą reakcję 
ze strony plebejuszy, którzy rozpoczęli walkę o uzyskanie ius conubi. Została 
ona uwieńczona powodzeniem i na mocy lex Canuleia z roku 445 p.n.e. uznano 
za legalne małżeństwa między osobami pochodzenia plebejskiego a osobami 
należącymi do rodów patrycjuszowskich. Bogaci plebejusze, których w prak-
tyce dotyczyła ta ustawa, liczyli na to, że poprzez małżeństwa mieszane łatwiej 
uzyskają dostęp do najwyższych urzędów (honores)7.

Od roku 449 p.n.e. najwyższą władzę w Rzymie sprawowali konsulo-
wie pochodzący z patrycjuszy. Pięć lat później zaczęto w miejsce konsulów 
wybierać trybunów wojskowych z władzą konsularną. Urzędy te mogli pełnić 
również plebejusze8. Plebejusze uzyskali również dostęp do innych urzędów: 
w roku 364 p.n.e. do edylatu kurulnego, w 356 do dyktatury, w 351 do cenzury, 
w 337 do pretury, natomiast dostęp do najważniejszych kolegiów kapłańskich 
dopiero w roku 300. Zwieńczeniem sukcesów plebejskich było uchwalenie 
w roku 287 p.n.e. ustawy przyznającej uchwałom zgromadzeń plebejskich moc 
ustaw obowiązujących całe państwo.

Młoda Republika Rzymska miała również problemy zewnętrzne. Dopó-
ki Rzymem rządzili Etruskowie, miał on pewien autorytet na zewnątrz. Gdy 
osłabł autorytet Etrusków, osłabła pozycja Rzymu, który był jedynie jednym 
z miast w Lacjum. Wyrazem tego było zawarcie w roku 493 p.n.e. przymierza 
foedus Cassianum, na mocy którego Rzym i trzydzieści innych miast miało być 
niepodległymi i równymi partnerami.

W V wieku p.n.e. Rzym walczył z Wolskami i Ekwami, jednak jego naj-
niebezpieczniejszym wrogiem było miasto Weje, którego posiadłości rozcią-
gały się po prawej stronie Tybru. Walki miały trwać blisko sto lat. Ostatecznie 
w roku 396 p.n.e. dyktator rzymski M. Furius Camillus zdobył Weje, dzięki 

7 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 52.
8 Odebrano jednak tym najwyższym urzędnikom prawo do przeprowadzania spisu ludności 

oraz mianowania senatorów. Do sprawowania tych czynności powołano urząd cenzorów. Zob. 
tamże. Więcej na ten temat zob. G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 
2003, s. 42-67.
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czemu poszerzyły się rzymskie terytoria. Ekspansja Rzymu została jednak za-
trzymana przez celtyckich Gallów. Ich oddziały pod wodzą Brennusa w roku 
386 p.n.e. przekroczyły Apeniny i szukając bardziej łupów niż nowych teryto-
riów zaatakowały najpierw Clusium, potem Rzym. Rzymianie stoczyli z na-
jeźdźcami walkę w dolinie Tybru, ale zostali pokonani. Gallowie więc ruszyli 
na miasto, które splądrowali i spalili9.

Od roku 367 p.n.e. Rzymianie próbowali narzucić swoją hegemonię La-
tynom. Decydująca wojna rozegrała się w latach 340-338 p.n.e. i zakończy-
ła zwycięstwem Rzymu. Odtąd miastom latyńskim nie wolno było zawierać 
umów między sobą. Mieszkańcy jednego miasta nie mogli zawierać związków 
małżeńskich z mieszkańcami innego, ani przeprowadzać między sobą transak-
cji handlowych. Niektóre miasta otrzymały status sprzymierzeńców Rzymu, 
inne wcielono do republiki. Ich obywatele służyli w rzymskich legionach. Zde-
cydowanie wzrosły rzymskie terytoria.

W tym samym czasie Rzym walczył z Samnitami, plemionami górski-
mi, zamieszkującymi południową część Apeninów. M. Jaczynowska pisze, że 
„do właściwego starcia doszło między Rzymianami a Samnitami w czasie tzw. 
II wojny samnickiej (326-304 p.n.e.), która była jedną z największych wo-
jen w dziejach Rzymu. Mieli w niej bowiem Rzymianie do czynienia z prze-
ciwnikiem świetnie uzbrojonym i górującym w zakresie taktyki, wiele z tych 
samnickich umiejętności wojskowych przejęli później zwycięzcy. Powodem 
do wojny stało się zajęcie przez Rzymian miasta Neapol w Kampanii w 326 r. 
p.n.e. Pierwsza faza wojny była bardzo niepomyślna dla Rzymian. Ponieśli oni 
ciężką klęskę na terenie Samnium. W roku 321 p.n.e. wojska rzymskie zosta-
ły zamknięte przez Samnitów w Wąwozie Kaudyńskim (koło Caudium) i aby 
uniknąć całkowitej zagłady musiały się poddać. Rzymianie wydali Samnitom 
600 zakładników, a wojsko rzymskie zostało pozbawione broni i zmuszone do 
przejścia pod jarzmem, co było uważane za wielką hańbę. W tej sytuacji Rzym 
zawarł niekorzystny dla siebie pokój z Samnitami, który historiografia rzymska 
starała się zatuszować lub przemilczeć. Działania wojenne wznowiono w ro-
ku 316. Przygotowaniem dla nich była penetracja Rzymian na terenie Apulii, 
gdzie zawarli szereg sojuszy wojskowych – co umożliwiło im zaatakowanie 
Samnitów od południa. Ale Samnici, rozdrażnieni tymi posunięciami Rzymian, 
zerwali pokój i wkroczyli do Lacjum. W roku 315 p.n.e. pod Lautalae zagrodzi-

9 W tym czasie Rzym nie posiadał jeszcze murów obronnych, które wzniesiono dopiero w roku 
387 p.n.e. Zob. J. Wolski, La Preis de Rome par les Celtes et la formation de l’annalistique 
romaine, „Historia” 1956, V, s. 24-52.
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ło im drogę pośpiesznie zebrane wojsko rzymskie pod wodzą dyktatora Kwin-
tusa Fabiusza Rullianusa, które poniosło ciężką klęskę”10.

W kolejnych latach sytuacja zmieniła się na korzyść Rzymu. Rzymianie 
zreorganizowali armię, zmienili taktykę, tworząc na wzór samnicki małe od-
działy uzbrojone w krótkie miecze i oszczepy. Ponadto od strony Lacjum ubez-
pieczyli granicę zakładając tam liczne kolonie. Również dla celów strategicz-
nych, w roku 312 p.n.e. zaczęto budować wielką bitą drogę z Rzymu do Kapui, 
nazwaną Via Appia, od imienia jej założyciela, cenzora Appiusza Klaudiusza.

Samnici jednak nie dali za wygraną i zawiązali sojusz z Etruskami. Na 
niewiele to się zdało, bowiem Etrusków dość szybko wyeliminował z walki 
Kwintus Fabiusz Rullianus. W roku 304 p.n.e. Rzymianie panowali już nad 
całą Kampanią i Apullą. W wyniku tej wojny Rzym stał się potęgą w Italii. Jego 
terytorium i terytoria jego sojuszników11 leżały na obszarze 28 000 km2.

Na początku III w. p.n.e. Rzymianie rozprawili się niemal z wszystkimi 
jeszcze niezależnymi ludami Italii. W roku 299 p.n.e. wkroczyli do Italii Gal-
lowie zaalpejscy, do których przyłączyli się Gallowie znad Padu oraz Etru-
skowie. Na południu ponownie zaatakowali Samnici wsparci przez Lukanów. 
Rzymianie zostali więc zmuszeni do walki na dwóch frontach12. Po wyelimino-
waniu z walk na północy Etrusków, doszło do rozstrzygnięcia w Umbrii, gdzie 
Samnici połączyli się z Gallami. Decydująca bitwa rozegrała się w roku 295 
p.n.e. pod Sentinum. Wojskami rzymskimi dowodzili: Kwintus Fabiusz Rul-
lianus oraz Publiusz Decjusz Mus, który zginął na polu walki. Koalicja anty-
rzymska uległa rozbiciu. W opozycji pozostali jedynie Samnici, którzy zostali 
pokonani w roku 290 p.n.e.13.

Do kolejnej wojny z Gallami doszło w latach 284-283 p.n.e. I tym razem 
zostali pokonani przez Rzymian i musieli wycofać się na północ. Niepodle-
gła pozostała jeszcze, należąca w dużej mierze do Greków, południowa część 
Italii, gdzie największym i najpotężniejszym miastem był Tarent. Rzymianie 
wmieszali się w sprawy greckie, co wywołało wojnę. Po stronie Tarentu stanęli 
Lukanowie, Brucjowie i Samnici. Ponadto Tarent zwrócił się po pomoc do kró-

10  M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 63-64.
11  Sojusznikami Rzymu w tym czasie byli: Marsowie, Pelignamowie, Marruczynowie i Frenta-

nowie.
12 Walkami na południu kierował konsul Lucjusz Korneliusz Scipio.
13 Armią dowodził wówczas przywódca plebsu konsul Maniusz Kuriusz Dentatus. Na temat 

wojny z Samnitami zob. R. Ogilvie, Rzym republikański, [w:] Cywilizacje starożytne, dz. cyt., 
s. 267.
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la Epiru, Pyrrusa, jednego z najwybitniejszych wodzów greckich14. Natomiast 
Rzymianie sprzymierzyli się z Kartaginą.

Do pierwszej bitwy doszło w roku 280 p.n.e. w Lukanii pod Herakleą. 
Zakończyła się ona zwycięstwem Pyrrusa, który w walce wykorzystał słonie, 
nieznane Rzymianom. W następnym roku doszło do kolejnej bitwy, pod Auscu-
lum w Apulli, gdzie w ciągu dwóch dni Rzymianie zostali pokonani po bardzo 
ciężkich walkach. Zwycięzcy również ponieśli ogromne straty. Stąd mówi się 
o Pyrrusowym zwycięstwie. Miał on powiedzieć: „Jeśli jeszcze jedną bitwę 
wygramy z Rzymem, to zupełnie zginiemy”. Ponieważ jego sytuacja stawała 
się w Italii coraz trudniejsza, zaproponował Rzymianom pokój, na mocy któ-
rego miano zachować status quo, tzn. miasta greckie na południu Italii miały 
utrzymać niezależność. Propozycja ta została odrzucona przez rzymski senat.

W roku 278 p.n.e. Pyrrus zdobył zachodnią część Sycylii, należącą do 
Kartaginy, skąd wyparł Kartagińczyków, ale nie uzyskał aprobaty Greków, 
którzy nie chcieli jego panowania. Powrócił więc do Italii, gdzie w roku 275 
p.n.e. doszło do rozstrzygającej bitwy na terenie Samnium. Rzymianie uznali, 
że to oni rozstrzygnęli walkę na swoją korzyść. Grecy twierdzili, że nie było 
rozstrzygnięcia. Pyrrus wycofał się z Italii i stanął do walki o tron macedoński, 
która dla niego zakończyła się niepowodzeniem. W roku 272 p.n.e. zginął na 
Peloponezie.

W roku 272 p.n.e. poddał się Rzymowi Tarent. W tym samym roku pod-
dali się Samnici, Brucjowie i Lukanowie. Dwa lata później Rzymianie pokonali 
Regium. Ostatnim punktem oporu przeciw Rzymianom było etruskie miasto 
Volsinii, które zostało zdobyte w roku 264 p.n.e. Tym samym Republika Rzym-
ska opanowała cały Półwysep Apeniński.

2.2. REPuBLIKA RZYMSKA W OKRESIE WIELKICH PODBOjÓW

2.2.1. Organizacja republiki

Po zdobyciu Półwyspu Apenińskiego organizacja republiki wyglądała na-
stępująco:

Miasto Rzym (Urbs). Pełnię praw obywatelskich posiadali jedynie wolno 
urodzeni obywatele Rzymu, czyli cives Romani. Osobną kategorię stanowi-
li wyzwoleńcy (libertini), którzy mieli te same prawa, jak obywatele, ale nie 

14 Pyrrus był jedynym żyjącym krewnym Aleksandra Macedońskiego i marzył o podbojach ziem 
na terenie Europy, którymi kiedyś zawładnął Aleksander.
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mogli piastować żadnych stanowisk publicznych. W udziale mogły one przy-
paść dopiero ich potomkom. Podstawowym obowiązkiem Rzymian była służba 
wojskowa i płacenie podatków. 

Kolonie (colonie). W różnych częściach Italii Rzymianie zakładali kolo-
nie swoich obywateli. Z jednej strony były to bazy wojskowe, z drugiej połacie 
ziemi przydzielone chłopom rzymskim, co zaspokajało głód ziemi. Kolonia 
miała ustrój całkowicie wzorowany na rzymskiej civitas. Np. odpowiednikiem 
dwóch konsulów było dwóch duumwirów. Także niższe urzędy były kopią 
rzymskich, a rada dekurionów była odpowiednikiem senatu.

Municypia. Były to miasta w Italii, które pierwotnie otrzymały prawo 
ograniczonego obywatelstwa rzymskiego (civitates sine suffragio) – bez prawa 
głosowania i kandydowania na urzędy. Niektóre miasta miały pełną autonomię, 
inne były ściśle uzależnione od Rzymu. Z czasem wszystkie uzyskały pełnię 
praw obywatelskich i swobodę w sprawach wewnętrznych.

Socii. Były to poszczególne ośrodki (miasta-państwa), stanowiące gru-
pę tzw. państw sprzymierzonych – covitates foederatae. Sprzymierzeńcy nie 
posiadali rzymskich praw obywatelskich. Zachowywali natomiast swoją od-
rębność ustrojową. W sojusze mogli wchodzić jedynie z Rzymem. W grę nie 
wchodziły nawet sojusze pomiędzy sprzymierzeńcami.

Interesująca w Rzymie była struktura społeczna i ekonomiczna. Italia 
była krajem głównie rolniczym. Uprawiano zboża i hodowano bydło oraz trzo-
dę chlewną. Rzymianie hodowali szczególnie dużo świń, ponieważ łatwo je 
można było wyżywić żołędziami z dość obszernych lasów15. Większość lud-
ności rzymskiej stanowili chłopi. W czasie podboju Italii tworzono wciąż no-
we działki chłopskie i kolonie, które zaspokajały potrzeby rolników na ziemię. 
Chłopi również tworzyli podstawę armii rzymskiej. Silna liczbowo warstwa 
chłopska miała także wpływ na politykę. Głosy chłopów odgrywały ważną rolę 
w decyzjach zgromadzenia tribusowego16.

Coraz bardziej wzrastała liczba niewolników, o czym świadczy fakt, że już 
w roku 357 p.n.e. wprowadzono w Rzymie podatek od wyzwalania niewolników.

Wiek III p.n.e. był okresem ostatecznego ukształtowania się i umocnienia 
nobilitas17, czyli warstwy panującej. Powiększała ona swoje majątki ziemskie, 

15 O tym, że rozpowszechniona była uprawa bydła i świń, świadczą ofiary składane w świąty-
niach, Klasyczna ofiara składana była z owcy, byka (lub wołu) i świni. Nawet jej nazwa na to 
wskazywała. Suovetaurilia: sus – świnia, ovis – owca, taurus – byk, wół.

16 Np. w roku 241 p.n.e. na 35 tribus, 31 było wiejskich, a tylko 4 miejskie.
17 Nobilitas składała się z dawnych patrycjuszy i przedstawicieli tych rodów plebejskich, które 

zdobyły dostęp do najwyższych urzędów. Miała monopol sprawowania urzędów kurulnych, 
które dawały możliwość wejścia do senatu (kwestor, edyl, pretor, konsul i cenzor).
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w których pracowała ludność wiejska i niewolnicy. Ludność wiejska była uza-
leżniona przez system klienteli i patronatu.

Nobilitas stawała się coraz bardziej grupą zamkniętą. Kierowniczą rolę 
w niej odgrywały najpotężniejsze rody patrycjuszowskie, takie jak: Fabiusze, 
Klaudiusze, Emiliusze i Korneliusze z przydomkiem Scipio, które z kolei zgru-
powały wokół siebie bogate rody plebejskie. W sumie tylko 30 rodów patrycju-
szowskich i plebejskich zapewniło sobie dostęp do władzy. Łączyły się one ze 
sobą małżeństwami i nie dopuszczały innych do rządów.

Rzemiosło i handel były słabo rozwinięte. Późno do użytku wszedł pie-
niądz. Najprawdopodobniej dopiero w roku 187 p.n.e. Rzymianie zaczęli regu-
larnie bić własną monetę18.

W roku 310 p.n.e. utworzono urząd duoviri navales, który miał za zadanie 
zbudowanie floty morskiej w celu ekspansji Rzymu poza Półwysep Apeniński, 
szczególnie na południe. Całym przedsięwzięciem kierował cenzor Appiusz 
Klaudiusz Caecus.

Niezwykle istotną rolę w Rzymie odgrywała armia. Do wojska powo-
ływano wszystkich mężczyzn w wieku od siedemnastego do czterdziestego 
szóstego roku, należących do pięciu klas majątkowych, mających minimum 
11 000 asów rocznego dochodu. Początkowo było to pospolite ruszenie, które-
mu nie płacono żołdu. Jednak już w wieku IV i III p.n.e., w dobie wielu wojen, 
wypłacano żołd (stypendium). Żołnierz zobowiązany był stawić się na wojnę 
z własnym ekwipunkiem. W zależności od posiadanego majątku służył w kon-
nicy, piechocie ciężkozbrojnej lub piechocie lekkozbrojnej. Podstawą armii 
była piechota ciężkozbrojna, zorganizowana w legiony. Typowy legion składał 
się z 4 500 wojowników, w tym 3 000 to piechota ciężkozbrojna, 1 200 lekko-
zbrojnych i 300 jeźdźców. Armia była zorganizowana przynajmniej z dwóch 
legionów oraz wojsk sprzymierzonych19. Uzbrojenie legionisty składało się 
z pancerza, hełmu, nagolenników, tarczy, miecza, włóczni i krótkiego oszcze-

18 Zob. A. Kunisz, Skarb rzymskich denarów, Katowice 1980, s. 105-106. Pierwsze próby bicia 
monet podjęto już na początku III wieku p.n.e. Były to prymitywne cegiełki z miedzi z emble-
matami. Potem pojawiły się ciężkie okrągłe monety zwane aes grave, ważące jednego funta 
oskijskiego, czyli 273 g. W czasie wojen z Grekami po roku 280 p.n.e. było duże zapotrzebo-
wanie na monetę srebrną. Rzymianie zamawiali te monety w miastach kampańskich, głównie 
w Kapui. Oparte były na greckiej drachmie. Ich wartość wynosiła 2 drachmy (didrachma). 
W roku 269 p.n.e. Rzymianie założyli własną mennicę przy świątyni Junony na Kapitolu. 
Początkowo bito tam didrachmę, a od roku 187 p.n.e. własną monetę srebrną. Był to denar 
wartości jednej drachmy, który równał się dziesięciu asom miedzianym.

19 Do każdego legionu dołączano ok. 5000 piechoty i 300 jeźdźców sprzymierzonych.
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pu, zwanego pilum20. Naczelnym wodzem armii był zwykle konsul, któremu 
pomagali legaci i trybuni. Finansami zarządzał kwestor. Wszyscy oficerowie 
wywodzili się z arystokracji senatorskiej. Wyjątek stanowili centurionowie 
(setnicy), którymi byli żołnierze z awansu21. Rzymianie zakładali obozy wa-
rowne (castra) w kształcie prostokąta, otoczone fosą i wałem z czterema bra-
mami. Czyniono tak, choćby wojsko miało stacjonować tylko przez jedną noc. 
To wykluczało niespodziewany atak nieprzyjaciela.

Ustrój polityczny republikańskiego Rzymu wykształcił się w III wieku 
p.n.e. Władzę suwerenną miał posiadać populus Romanus, czyli rzymski lud. 
Mógł on wypowiadać się na zgromadzeniach, których było kilka rodzajów. 
Głosowanie jednak odbywało się przez takie jednostki organizacyjne, jak kurie, 
centurie i tribus. Rzym wytworzył silną władzę wykonawczą. Najważniejszymi 
urzędnikami byli konsulowie, których wybierano każdego roku dwóch. Mieli 
oni najwyższą władzę w mieście, a w wypadku wojny, również poza miastem. 
To oni dowodzili armią. Głównym zadaniem pretorów było utrzymanie po-
rządku w mieście, natomiast cenzorowie zajmowali się przede wszystkim spi-
sem majątku, czyli cenzusu, podziałem ludności na centurie oraz sporządzali 
listę senatu. Ponadto byli jeszcze edylowie kurulni i plebejscy, którzy m.in. 
troszczyli się o zaopatrzenie i urządzanie igrzysk oraz kwestorzy. Urzędem 
o nadzwyczajnej władzy było stanowisko dyktatora, powoływanego w szcze-
gólnych okolicznościach na okres jedynie sześciu miesięcy. Od jego decyzji nie 
było odwołania. Wszystkie urzędy pełnione były honorowo, bez wynagrodze-
nia. Urzędników powoływano na roczne kadencje.

Jednak urzędem, który cieszył się największym autorytetem i zapewniał 
ciągłość władzy w Rzymie był senat, składający się z byłych i obecnych urzęd-
ników. Listę senatu, według rangi, ustalali cenzorowie. Jeśli już ktoś został 
senatorem, był nim zawsze, chyba że naruszył obowiązujące obyczaje. Posie-

20 M. Jaczynowska pisze, że taktyka wojenna Rzymian była następująca: „Walkę zaczynali lek-
kozbrojni miotając oszczepy, kamienie i inne pociski. Ten wstępny atak otwierał drogę do 
walki wręcz, którą podejmowali przede wszystkim ciężkozbrojni legioniści, ich bronią był 
miecz i pilum. Żołnierze rzucali swe pila w tarcze przeciwników. Jeśli nie wystarczył atak 
pierwszego szeregu, na jego miejsce występowały następne i miotały swe pila. Tylko ostatnie 
manipuły triarii były uzbrojone we włócznie. Wyższość taktyki rzymskiej nad innymi luda-
mi polegała na umiejętnym połączeniu walki wręcz z uprzednim miotaniem oszczepów na 
odległość. W pierwszej fazie boju główny wysiłek podejmowali ciężkozbrojni hastami. Jeśli 
nieprzyjaciel stawiał zacięty opór, to w odstępy manipułów pierwszej linii wkraczały mani-
puły principes wytwarzając jednolitą linię oporu. Tylko w wypadku ostatecznym sięgano do 
rezerw triarii. Rzymskie przysłowie ‘sprawa doszła do triarów’ (res ad triaros fecti) oznaczało 
sytuację ostateczną” (dz. cyt., s. 77).

21 W legionie było zwykle ok. 60 centurionów. Najważniejszym był primipilus, dowódca pierw-
szej centurii.
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dzenia zwoływał konsul, dyktator, pretor lub w późniejszych czasach trybun lu-
dowy. Obrady zasadzały się na wygłoszeniu referatu przez zwołującego i wyra-
żeniu opinii na dany temat przez najważniejszych senatorów. Później odbywało 
się głosowanie wszystkich senatorów, polegające na przejściu na drugą stronę. 
W gestii senatu znajdowały się przede wszystkim: bezpieczeństwo państwa, 
polityka zagraniczna, polityka finansowa oraz sprawy kultu.

Najwyższym stanowiskiem kapłańskim był urząd najwyższego kapłana 
(pontifex maximus), który miał znaczenie nie tylko religijne, ale również poli-
tyczne, ponieważ każda urzędowa czynność w Rzymie musiała być połączona 
z obrzędami religijnymi.

2.2.2. Wojny punickie i macedońskie

Rzym i Kartaginę22 łączyły liczne sojusze. W latach 348, 306 i 280 p.n.e. 
oba państwa zawarły przymierza, na mocy których w czasie wojen Rzymu 
z Samnitami, a potem z królem Pyrrusem i Tarentem Kartagińczycy byli so-
jusznikami Rzymu.

Sytuacja jednak zmieniła się kiedy Rzym opanował południową Italię 
i postanowił do swoich terytoriów przyłączyć Sycylię. Stało się to przyczyną 
wybuchu I wojny punickiej (264-241 p.n.e.) i długoletnim konfliktem o hege-
monię w basenie Morza Śródziemnego.

W chwili wybuchu wojny Rzymianie mieli zdecydowaną przewagę na 
lądzie, dysponując świetną armią. Na morzu przewaga należała do Kartaginy. 
W roku 264 p.n.e. Rzym obległ Syrakuzy, które poddały się i przyłączyły do 
zwycięzców. Ten sojusz miał ogromne znaczenie, ponieważ zapewniał regular-
ne zaopatrzenie armii rzymskiej w żywność. Dwa lata później padło sycylijskie 
Agrigentum, gdzie Rzymianie zdobyli wiele cennych łupów, w tym 25 000 
niewolników. W międzyczasie Rzym rozpoczął budowę floty, w tym sto pięcio-
rzędowców i dwadzieścia trójrzędowców23. 

22  Kartagina była dawną kolonią fenicką, założoną przez Tyr na północnym wybrzeżu Afryki 
(obecnie Tunezja). Stopniowo rozrosła się w wielkie państwo, które stało się największą po-
tęgą morską w basenie Morza Śródziemnego i najsilniejszym państwem. Kartaginie podlega-
ła m.in. zachodnia Sycylia, wybrzeża Sardynii oraz Baleary. Jej okręty z Brytanii przywoziły 
cynę, z Hiszpanii srebro i inne szlachetne metale. Kartagina prowadziła również zakrojony na 
szeroką skalę handel niewolnikami. Rolnictwo także stało na wysokim poziomie. Uprawiano 
głównie winorośl i oliwki. W Kartaginie silnie rozwinięta była własność ziemska, która opierała 
się głównie na pracy niewolników. Ustrój był oligarchiczny. Por. R. Ogilvie, dz. cyt., s. 267.

23  Rzymianie zbudowali na okrętach specjalne pomosty, zaopatrzone w haki, które zarzucali na 
okręty nieprzyjaciela, co umożliwiało przerzucenie żołnierzy na pokład przeciwników i pod-
jęcie walki wręcz, w której Rzymianie byli najlepsi.



24

Do pierwszej bitwy morskiej doszło w roku 260 p.n.e. koło wysp liguryj-
skich. Zwyciężyła Kartagina, jednak jeszcze w tym samym roku pod Mylae 
doszło do rewanżu, w którym Rzymianie, dzięki zastosowaniu ruchomych po-
mostów, odnieśli zwycięstwo.

Ponieważ wojna na Sycylii przeciągała się, Rzym postanowił zaatakować 
Kartaginę w Afryce. Aby to osiągnąć musiał w roku 256 p.n.e. stoczyć bitwę 
morską u przylądka Eknomos. Ponieważ Rzymianie odnieśli pełne zwycięstwo, 
mogli wylądować w Afryce. Walcząc tam jednak ze zmiennym szczęściem, 
w końcu musieli się ewakuować. W drodze powrotnej dostali się pod działanie 
burzy, ich flota uległa rozbiciu, a armię pochłonęły fale morskie. Na Sycylii 
udało się co prawda zepchnąć Kartagińczyków na zachodni kraniec wyspy, ale 
flota rzymska była systematycznie niszczona przez przeciwników bądź burze. 

W roku 247 p.n.e. sytuacja generalnie zmieniła się na niekorzyść Rzymu. 
W tym czasie wodzem Kartagińczyków był Hamilkar Barkas, który przeszedł 
do ofensywy, która przyniosła mu wiele sukcesów. To spowodowało w Rzymie 
podjęcie decyzji o wybudowaniu nowej floty z dobrowolnych składek obywa-
teli. Dowództwo nad flotą składającą się z 200 jednostek objął w roku 242 
p.n.e. konsul Gajusz Lutacjusz Katulus. Rok później w pobliżu Wysp Egackich 
zadał Kartagińczykom decydującą klęskę.

Na mocy zawartego pokoju Kartagina musiała zrezygnować z Sycylii, 
zwolnić jeńców i w ciągu dziesięciu lat wypłacać Rzymowi kontrybucję w wy-
sokości 3200 talentów. Mogła jednak utrzymać swoje siły lądowe i morskie 
a jej armia mogła opuścić Sycylię zachowując broń. W ten oto sposób Sycy-
lia stała się pierwszą prowincją Rzymu, krajem zależnym leżącym poza Italią. 
Zrujnowana wojną i kontrybucją Kartagina nie potrafiła utrzymać również Sar-
dynii i Korsyki, które stały się prowincjami Rzymu po roku 238 p.n.e.

W latach 225-222 p.n.e. doszło do wojny Rzymu z Gallami, zwycięskiej 
dla Rzymian. W ten oto sposób doszli do Alp. Gallia Cisalpina dostała się pod 
władzę rzymską. Aby ją utrzymać Rzymianie wybudowali silne kolonie: Pla-
centia i Cremona oraz Modena.

II wojna punicka rozpoczęła się w roku 218 p.n.e. i trwała przez 17 lat. 
Wódz punicki Hannibal zaatakował Sagunt, sprzymierzeńca Rzymu i pokonał 
go, ponieważ Rzymianie nie udzielili mu pomocy, zaabsorbowani wojną z Gal-
lami. Hannibal postanowił poprowadzić wojska kartagińskie na Rzym przez 
Alpy, licząc na poparcie Gallów. Kompletnie zaskoczył Rzymian, ponieważ nie 
wybrał trasy najłatwiejszej od ujścia Rodanu wzdłuż wybrzeża liguryjskiego, 
bo tam oczekiwała go już armia rzymska pod dowództwem konsula Publiusza 
Scipiona. Postanowił podążyć w górę Rodanu i przeprawić się przez Alpy, ale 
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nie poszedł jedynym znanym Rzymianom przejściem transalpejskim via he-
racleia, wiodącym przez przełęcz koło góry Genevre w Alpach Kotyjskich. 
Hannibal poszedł szlakiem znanym jedynie lokalnym plemionom galijskim24. 
Po przejściu przez Alpy Armia Hannibala pojawiła się na Nizinie Nadpadań-
skiej, gdzie nie było żadnych wojsk rzymskich. M. Jaczynowska pisze, że „po 
przejściu Hannibala przez Alpy i zreorganizowaniu przez niego wojsk zasko-
czeni zupełnie Rzymianie próbowali przeciwstawić najeźdźcy na terenie Galii 
Przedalpejskiej armie konsularne, ale zostały one pobite przez Kartagińczyków 
(armia P. Korneliusza Scipiona poniosła porażkę w bitwie nad rzeką Ticinus, 
a armie obu konsulów, Scipiona i Semproniusza, zdołał Hannibal pobić nad 
rzeką Trebią), Hannibal miał otwartą drogę do środkowej Italii. Armie nowych 
konsulów (r. 217) Flaminiusza i Serwiliusza zagrodziły najeźdźcom przejście 
przez Apeniny, ale Hannibal znowu zaskoczył Rzymian wybierając drogę przez 
bagnistą dolinę rzeki Arnus (Arno). Żołnierze kartagińscy szli cztery dni i trzy 
noce, zanurzeni po pas i po piersi w wodzie, odpoczywać mogli tylko na koń-
skich trupach. W czasie tej przeprawy wyginęło wielu żołnierzy, zwłaszcza 
galijskich, padła większość koni, spośród słoni ocalał tylko jeden. Sam wódz 
stracił oko skutkiem zakażenia. W wyniku jednak tej śmiałej przeprawy Han-
nibal obszedł umocnienia rzymskie i całkowicie zaskoczył konsula Flaminiu-
sza. Wojska jego dały się wciągnąć w zasadzkę nad Jeziorem Trazymeńskim 
(217 r.). Szlak Rzymian przebiegał wąską doliną między jeziorem i górami, 
które zostały obsadzone przez wojska kartagińskie. Kiedy nie spodziewający 
się niczego Flaminiusz wkroczył rano na drogę idącą wzdłuż jeziora, zaatako-
wały go zewsząd wojska Hannibala. Bitwa stała się straszliwą klęską Rzymian, 
zginął sam konsul i 15 tys. żołnierzy”25.

Porażka wywołała w Rzymie polityczną burzę. Wybrano nowych konsu-
lów i w roku 216 p.n.e. postanowiono stanąć do walki z Hannibalem. Bitwa 
miała miejsce pod Kannami w Apulii. Armia rzymska liczyła 80 tys. piechoty 
i 6 tys. jazdy, natomiast armia punicka 40 tys. piechoty i 10 tys. jazdy. W czasie 
bitwy objawił się geniusz strategiczny Hannibala. „Przeniósł on punkt ciężko-
ści na skrzydła, gdzie umieścił jazdę. Między jazdą ustawił piechotę formując 
szyk w kształcie łuku, wygiętego w kierunku Rzymian. W środku znajdowały 
się oddziały Gallów, najbardziej narażone na atak, po bokach stanęły oddziały 

24 Szlak ten był nieznany Rzymianom przez cały czas istnienia ich państwa. Drogi tej zaczęto 
używać dopiero w VIII w. n.e. Stąd starożytni nie mogli zrozumieć, jak Hannibal przedostał 
się przez Alpy. W czasie tej wyprawy wyginęła połowa armii Hannibala, najbardziej ucierpia-
ły zwierzęta, zwłaszcza słonie. Armia punicka skurczyła się do 20 tysięcy piechoty i 6 tysięcy 
jazdy. Ale otrzymała wsparcie Gallów, zwłaszcza Insubrów i Bojów.

25 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 94-95. Zob. też R. Ogilvie, dz. cyt., s. 267.
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wypróbowanych wojsk libijskich i iberyjskich. Atak ciężkiej piechoty rzym-
skiej zmusił Gallów do cofnięcia się, za nimi poszli Iberowie, w następnej fazie 
bitwy linia frontu Kartagińczyków przyjęła kształt wklęsły. W tym zagłębieniu 
zaczęły się tłoczyć manipuły rzymskie, znacznie skracając swoją linię frontu. 
Tymczasem Libijczycy wydłużali ustawienie wojsk kartagińskich stopniowo 
otaczając skrzydła legionów. W tym kulminacyjnym punkcie bitwy rozstrzyg-
nięcie przyniosła ciężkozbrojna konnica kartagińska rozbijając słabszą jazdę 
rzymską. Następnie jeźdźcy puniccy zaatakowali od tyłu stłoczone centrum 
rzymskiej piechoty. Przy pomocy rzuconych jednocześnie oddziałów lekko-
zbrojnych zdołał Hannibal w pełni otoczyć armię rzymską, która została prawie 
całkowicie wybita. Poległo ok. 50 tys. żołnierzy, w tym konsul Emiliusz Paulus 
i 80 senatorów. Cztery tysiące dostały się do niewoli. Ocalał tylko kilkuty-
sięczny oddział Rzymian pod wodzą młodego trybuna wojskowego, Publiusza 
Korneliusza Scipiona. Drugi spośród konsulów, Terencjusz Warro, zdołał uciec 
z pola bitwy. Pod Kannami zginęło tylko niespełna 7 tys. żołnierzy punickich, 
w tym 4 tys. Gallów”26.

Gdy informacja o wyniku bitwy dotarła do Rzymu, mieszkańcy miasta 
przeżyli szok. Aby odwrócić gniew bogów – jak uważano – postanowiono 
zorganizować różne obrzędy religijne. Doszło nawet do złożenia ofiar z ludzi. 
Przede wszystkim zgładzono dwie westalki, które złamały śluby czystości, co 
miało sprowadzić nieszczęście na Rzym. Zakopano żywcem, reprezentujące 
wrogie narodowości: Greka i Greczynkę oraz Galla i Gallijkę. Poczyniono 
również wiele ofiar ze zwierząt. Jednocześnie postanowiono odnowić armię. 
Powołano do wojska wszystkich mężczyzn od siedemnastego roku wzwyż. 
Ponadto senat postanowił stworzyć dwa legiony z niewolników, wykupionych 
przez państwo. Uznano, że takie rozwiązanie będzie tańsze niż wykupienie 
jeńców od Hannibala, który żądał olbrzymiej sumy. Niekorzystne dla Rzymu 
było przejście na stronę wojsk punickich Samnitów, Lukanów, Brucjów, Kapui 
i innych miast kampańskich, Tarentu i innych miast greckich. Korzystne nato-
miast było to, że Hannibal nie otrzymał żadnych posiłków z Kartaginy. Ponadto 
Rzymianie zmienili taktykę. Koncepcję zwycięstwa w jednej bitwie zamienili 
na długofalowy plan wojny, w wyniku czego zaczęli atakować Kartagińczyków 
na terenach przez nich zajętych, m.in. na Sycylii, gdzie po stronie Kartaginy 
opowiedziały się Syrakuzy. Miasto zostało oblężone przez armię konsula Mar-
ka Klaudiusza Marcellusa i zdobyte w roku 211 p.n.e. Nie pomogła bohaterska 
walka Greków ani wsparcie swoimi wynalazkami przez Archimedesa, który 
podczas oblężenia zginął. Rzymianie odnosili również zwycięstwa na terenach 

26 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 96.
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zajętych przez Kartagińczyków w Hiszpanii. Wojskiem rzymskim dowodzili 
tam bracia Gnejusz i Publiusz Scipionowie. Gdy obaj zginęli, zwycięską kam-
panię prowadził dalej Publiusz Korneliusz Scipio, zaledwie 25-letni syn kon-
sula, który pobił armię Hazdrubala, brata Hannibala. Również w Italii sytuacja 
zmieniała się na korzyść Rzymu, który odzyskał Kapuę wraz z Kampanią (211 
p.n.e.) oraz Tarent (209 p.n.e.). Hazdrubal postanowił wesprzeć Hannibala, któ-
ry zdołał przeprowadzić przez Alpy 8 tys. żołnierzy i uzupełnić ją posiłkami 
galijskimi w Cisalpinie. Gdyby udało mu się połączyć z Hannibalem, sytuacja 
Rzymu stałaby się krytyczna. W roku 207 p.n.e. nad rzeką Metaurus armie kon-
sularne rozgromiły Kartagińczyków. Głowę zabitego Hazdrubala Rzymianie 
przekazali Hannibalowi, który musiał wycofać się na kraniec Italii do Brucjum. 
W ten sposób Hannibal przegrał wojnę o Italię, choć nie przegrał żadnej bitwy. 
Ponieważ w roku 204 p.n.e. Rzymianie wylądowali w Afryce, Hannibal został 
odwołany z Italii na pomoc Kartaginie. 

W roku 202 p.n.e. doszło do decydującej bitwy pod Zamą na ziemi afry-
kańskiej. Naprzeciwko siebie stanęli dwaj wielcy wodzowie, Hannibal i Sci-
pio27. Hannibal dysponował 50 tys. ludzi i posiadał 80 słoni. Scipio miał tyl-
ko 25 tys. żołnierzy, ale wspierała go znakomita jazda króla numidyjskiego, 
Masynissa. I to ona oraz wartość bojowa legionów przesądziły o rzymskim 
zwycięstwie. Hannibal uszedł z życiem do Kartaginy, ale dalszy opór był nie-
możliwy. Kartagina została zmuszona do zawarcia pokoju, na mocy którego 
straciła wszystkie posiadłości poza Afryką, prawie całą flotę oddała Rzymowi 
i musiała zapłacić olbrzymią kontrybucję w wysokości 10 tys. talentów. Bez 
zgody Rzymu nie wolno było prowadzić Kartaginie jakiejkolwiek wojny.

Z kolei do tzw. wojen macedońskich doszło z powodu podbojów rzym-
skich na wybrzeżu illyryjskim (tereny Dalmacji) w latach 229-219 p.n.e., gdzie 
Rzymianie ustanowili swój protektorat i wycofali swoje wojska. Ale ich do-
tychczasowy sojusznik, Demetrios z Faros, zaczął łamać postanowienia traktatu 
z Rzymem i poszerzać kosztem Rzymian znacznie swoje terytorium, a oparcia 
dla swego działania szukał w Macedonii. Doszło zatem do konfliktu rzymsko-
macedońskiego. Król Macedonii Filip V wykorzystał ciężką sytuację Rzymu 
podczas II wojny punickiej i po bitwie pod Kannami zawarł sojusz z Hanniba-
lem. Doszło do I wojny macedońskiej (215-205 p.n.e.), w której właściwie 
nie było walk na miarę wojen punickich i gdzie z Macedonią walczyli głównie 
sprzymierzeńcy Rzymu, m.in. Etolowie. Na mocy pokoju z Foinike podzielono 
Illyrię pomiędzy Rzym i Macedonię.

27 Po pokonaniu Kartagińczyków otrzymał przydomek Africanus (Afrykański).
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W II wojnie macedońskiej (200-196 p.n.e.) walkę z Filipem V prowa-
dził Titus Quinctius Flamininus, który dążył do ograniczenia roli panowania 
Antygonidów do własnego terytorium macedońskiego i wolności dla Greków. 
Ponieważ Filip nie chciał się na to zgodzić, doszło w roku 197 p.n.e. do bitwy 
na terenie Tessalii pod Kynoskefalai (wzgórze „Psie Głowy”), w której legio-
ny rzymskie pokonały macedońską falangę. W roku 196 p.n.e. zawarto pokój, 
na mocy którego Filip musiał zrzec się swoich zdobyczy na rzecz Pergamonu 
i Rodos, zapłacić Rzymowi 1000 talentów kontrybucji, wydać mu prawie całą 
flotę i zrzec się wszelkich roszczeń do panowania w Grecji. Greckim poleis 
przyznano niepodległość. W roku 194 p.n.e. wojska rzymskie opuściły Grecję.

Ponieważ król Seleukidów Antioch III zaatakował posiadłości Lagidów 
w Syrii a także szereg miast greckich, doszło do tzw. wojny syryjskiej (192-
188 p.n.e.), w której wojskami rzymskimi dowodził Lucjusz Korneliusz Scipio. 
W głównej bitwie, która rozegrała się w roku 189 p.n.e. pod Magnezją Antioch 
poniósł zdecydowaną klęskę. Rok później zawarto pokój, na mocy którego mu-
siał zwrócić zagarnięte terytoria, ograniczyć flotę do 10 okrętów, wyrzec się 
słoni bojowych i w ciągu 12 lat zapłacić Rzymowi 15 tys. talentów.

Kiedy w roku 184 p.n.e. cenzorem w Rzymie został Marek Porcjusz 
Kato, stał się rzecznikiem najbardziej konserwatywnych elementów arystokra-
cji. Był przeciwnikiem kultury helleńskiej, zwolennikiem dalszych podbojów, 
bezwzględnego wyzysku pracy niewolniczej oraz zniszczenia Kartaginy28. Był 
oskarżycielem w licznych procesach, gdzie najczęściej wysuwanym przez nie-
go zarzutem było naruszenie obyczajów przodków i obraza rzymskiej moral-
ności. W ten sposób niszczył swoich przeciwników politycznych. Fanatycznie 
walczył ze zbytkiem wprowadzając od niego podatek. M.in. kazał przeciąć ru-
ry wodociągów, doprowadzających wodę do domów prywatnych. To pod jego 
wpływem Rzym przeszedł do brutalnej aneksji coraz to nowych terenów i bez-
względnego upokarzania wszelkich przeciwników29.

W latach 171-167 p.n.e. miała miejsce III wojna macedońska. Perse-
usz, syn Filipa V, od roku 174 p.n.e. prowadził energiczną politykę na terenie 
Tracji i Grecji. Lansował hasła nawołujące do demokracji, zniesienia długów, 

28 Każde swoje przemówienie w senacie kończył słowami: Ceterum censeo Carthaginem esse 
delendam (Poza tym sądzę, że należy zniszczyć Kartaginę).

29 Można było to zaobserwować na przykładach. Oto jeden z nich: Kiedy w roku 169 p.n.e. 
Antioch IV, władca Seleukidów wkroczył do Egiptu, w roku następnym przybyło do niego 
poselstwo rzymskie i na przedmieściach Aleksandrii legat Popilius Laenas w bardzo arogan-
cki sposób zażądał wycofania się wojsk Antiocha z Egiptu i Cypru. Gdy Antioch odrzekł, że 
musi się zastanowić, legat rzymski nakreślił trzciną krąg wokół króla i oświadczył mu, że nie 
wyjdzie z tego koła, dopóki nie odpowie na pismo senatu. Zaskoczony Antioch zgodził się na 
żądanie Rzymu.
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itp. Nie podobało się to greckim oligarchom popierającym Rzym. A Rzymo-
wi nie podobało się, bo Perseusz miał w swoim działaniu poparcie Związku 
Achajskiego i króla Pergamonu. Rzymianie wypowiedzieli wojnę, ale działania 
wojenne prowadzili mało skutecznie. Dopiero nowy wódz Lucjusz Emiliusz 
Paullus podjął energiczne działania. Decydująca w wojnie była bitwa w roku 
168 p.n.e. pod Pydną, gdzie w ciągu godziny zniszczono armię Perseusza. 
20 tys. żołnierzy poległo a 10 tys. wzięto do niewoli. W Macedonii wprowa-
dzono ustrój republikański i obowiązkowe daniny dla Rzymu. Ukarani zostali 
również wszyscy sojusznicy Macedonii.

Wielu historyków jest zdania, że od roku 168 p.n.e. tworzy się światowe 
państwo pod wodzą Rzymu – Imperium Romanum30. W tym czasie był tak 
olbrzymi napływ bogactw do Rzymu, łupów i stałych dochodów z prowincji, 
że w roku 167 p.n.e. zniesiono w Rzymie tribulum, bezpośredni podatek od 
obywateli. Wstępny podbój był dokonywany przez kapitał lichwiarski. Dopiero 
za nim szły legiony. M. Jaczynowska komentuje: „Wielki rozwój handlu rzym-
skiego i interesów lichwiarskich (olbrzymie pożyczki) prowadził do polityki 
bezwzględnego niszczenia wszystkich rywali, do zdobywania dla Rzymu no-
wych terenów do eksploatacji”31.

Stronnictwo cenzora Katona doprowadziło do wybuchu III wojny puni-
ckiej (149-146 p.n.e.). Mimo, że Kartagina straciła na znaczeniu politycznym 
i militarnym, jej gospodarka szybko się odrodziła, co było nie na rękę stron-
nictwu polityki aneksji Katona. Rzymianie szukali pretekstu do wojny i taki 
pretekst się znalazł. Było to starcie Kartagińczyków z królem numidyjskim 
Masynissą. Uznano to za złamanie traktatu z roku 201 p.n.e. Z góry było wia-
dome, że będzie to krwawa rozprawa największej potęgi świata z całkowicie 
bezbronnym państwem. Ultimatum postawione przez Rzym było nie do przyję-
cia dla Kartagińczyków. Mieli oni oddać swą broń, opuścić miasto i osiedlić się 
w głębi lądu, minimum 15 km od morza. Podjęli więc nierówną walkę. Rzym 
przez 3 lata oblegał Kartaginę. Kiedy z powodu głodu osłabły siły obrońców, 
Rzymianie wdarli się do miasta i pokonali Kartagińczyków. Na rozkaz senatu 
miasto kompletnie zburzono, zaorano i poświęcono bogom podziemnym, aby 
odstraszyć od osiedlania się tam. W tym samym 146 r. p.n.e. nastąpiło ujarz-
mienie Grecji, po decydującej bitwie na Istmie Korynckim32. 

30 Zob. K. Down, Daniel. Hostage in Babylon, Grantham 1991, s. 16.
31 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 107.
32 Korynt został doszczętnie zburzony a mieszkańców sprzedano do niewoli. Ateny 

i Sparta zachowały niepodległość.
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2.3. SCHYłEK REPuBLIKI RZYMSKIEj (133-30 P.N.E.)

Okres schyłku Republiki Rzymskiej można podzielić na dwa podokresy, 
do roku 70 p.n.e. i po tym roku. Ten pierwszy podokres charakteryzuje się 
osłabieniem ekspansji rzymskiej, podważeniem autorytetu Rzymu na zewnątrz 
i pozycji nobilitas wewnątrz. Rozkwitła korupcja, czego przykładem może 
być postępowanie króla numidyjskiego Jogurty, który wbrew postanowieniom 
rzymskim pozbawił posiadłości swoich braci i przez lata cieszył się bezkar-
nością, ponieważ przekupywał senatorów. A nawet kiedy senat wypowiedział 
mu wojnę, wodzowie rzymscy prowadzili ją w sposób niedołężny. Dopiero 
działania Kwintusa Cecyliusza Metellusa i Gajusza Mariusza doprowadziły do 
ujęcia Jogurty i stracenia go w Rzymie, w roku 104 p.n.e. Od tego samego 
roku Mariusz prowadził również wojnę z germańskimi plemionami Cymbrów 
i Teutonów, którzy w roku 105 p.n.e. w bitwie pod Arausio gromiąc Rzymian, 
zabili 80 tys. żołnierzy. W roku 102 p.n.e. pokonał Teutonów, a rok później 
Cymbrów. Po tych zwycięstwach, po raz szósty został wybrany konsulem na 
rok 100 p.n.e.

Mimo sukcesów na zewnątrz, Rzym miał problemy wewnętrzne. Zostały 
one wykorzystane przez Mitrydatesa VI Eupatora, króla Pontu, który dążył do 
zagarnięcia całej Azji Mniejszej. Ponieważ została zagrożona Bitynia, doszło 
do wojny z Rzymem (88-84 p.n.e.). Mitrydates zwyciężył wojska bityńskie 
i rzymskie, co otworzyło mu drogę do rzymskiej prowincji Azja. Ponieważ 
występował jako wyzwoliciel spod jarzma rzymskiego, prawie wszystkie 
miasta otworzyły mu swoje bramy i witały go z entuzjazmem. Wykorzystu-
jąc powszechną nienawiść do Rzymu, doprowadził do wymordowania 80 tys. 
Rzymian i Italików. Pragnąc pozyskać przychylność Greków, zwolnił miasta 
greckie w Azji Mniejszej od wszelkich podatków przez okres pięciu lat. Gdy 
wkroczył do Grecji właściwej, także tam witano go jako wybawcę. Jedynie 
wyspa Rodos sprzeciwiła się Mitrydatesowi.

W tej sytuacji namiestnikiem Azji i wodzem w wojnie z Mitrydatesem zo-
stał Korneliusz Sulla, przywódca stronnictwa optymatów, czyli zwolenników 
rządów senatu33. W roku 87 p.n.e. obległ Ateny. Zdobył je szturmem i w 86 r. 
p.n.e. wkroczył do Beocji. Tam doszło do dwóch rozstrzygających bitew: pod 
Cheroneą i Orchomenos. Armia rzymska surowo rozprawiła się z wojskiem 

33 Sprzeciwiło się tej decyzji ugrupowanie zwane populares, zwalczające oligarchię senacką. 
Udało im się nawet doprowadzić do odwołania Sulli, ale nie uznał on tej decyzji i wraz z armią 
ruszył na Rzym, który zdobył. Przywrócił rządy oligarchii senackiej i wyruszył na Wschód. 
Więcej na ten temat zob. J.C. Fredouille, G. Rachet, Cywilizacje śródziemnomorskie, Katowi-
ce 2007, s. 732.
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Mitrydatesa. Sulla złupił i zniszczył Grecję, obrabował nawet Delfy, święte 
miejsce świata greckiego. Ale Sulla musiał pospiesznie zakończyć tę wojnę, 
ponieważ doszły go niepokojące wieści z Rzymu o odebraniu mu dowództwa34. 
Zatem spotkał się osobiście z Mitrydatesem i w roku 85 p.n.e. zawarł pokój, 
przywracający stan posiadania przed wojną.

W latach 83-78 p.n.e. toczyły się walki wewnętrzne pomiędzy optyma-
tami i popularami. Wiosną 83 p.n.e. po zwycięskiej kampanii w Grecji, Sulla 
wylądował z armią w Brundizjum i przy pomocy dwóch legionów Gnejusza 
Pompejusza zwyciężył wojska popularów pod Rzymem. Zajął miasto i krwawo 
rozprawił się z przeciwnikami. Na śmierć skazał ponad 3000 przeciwników 
politycznych. W roku 82 p.n.e. przejął władzę jako dyktator na czas nieograni-
czony. Zrezygnował z niej po trzech latach, kiedy umocnił się system oligarchii 
senackiej.

W międzyczasie odrodził swoją potęgę Mitrydates VI. Po niewielkich po-
tyczkach w latach 83-82 p.n.e., doszło do dziesięcioletniej wojny (74-64 p.n.e.), 
która przyniosła ostateczne rozstrzygnięcia. Powodem wojny był testament 
króla Bitynii, Nikomedesa III, który zapisał swoje państwo Rzymowi. Mitry-
dates nie chcąc do tego dopuścić, zawarł pakt z piratami z Cylicji i Kwintusem 
Sertoriuszem35. Wodzem armii rzymskiej został Lucjusz Licyniusz Lukullus, 
który pokonał Mitrydatesa pod Kyzikos (73 p.n.e.) i w wyniku zaciekłych walk 
zajął Bitynię i Pont. Mitrydates uciekł do swego zięcia i sojusznika, króla Ti-
granesa, do Armenii. Wtedy Lukullus zdecydował wyruszyć w góry Armenii, 
gdzie w roku 68 p.n.e. pobił połączone armie Mitrydatesa i Tigranesa.

Jeszcze w czasie trwania tej wojny (73-71 p.n.e.), Rzym przeżywał groźne 
powstanie gladiatorów pod wodzą Spartakusa36. Powstanie zostało zduszo-
ne przez armię pretora Marka Licyniusza Krassusa, dawnego stronnika Sulli. 
Współdziałał z nim Gnejusz Pompejusz, który ujarzmił Hiszpanię i resztki po-
wstańców Spartakusa w Italii. W wyniku porozumienia Krassusa i Pompejusza 
obaj w roku 70 p.n.e. zostali konsulami, co doprowadziło do przeprowadzenia 
reform, m.in. przywrócenia władzy trybunów.

34 W Rzymie władzę przejęli popularzy, którzy pozbawili dowództwa Sullę i mianowali w jego 
miejsce najpierw Valeriusa Flaccusa, potem Flaviusa Fimbria.

35 Po przejęciu władzy przez Sullę, Kwintus Sertoriusz, zorganizował w Hiszpanii armię z resz-
tek popularów, która stanowiła poważne zagrożenie dla Rzymu w latach 80-72 p.n.e. Popular-
ność zawdzięczał Sertoriusz stosunkowi do miejscowej ludności, którą traktował jak sojusz-
ników, zapewniając jej wykształcenie i wyszkolenie wojskowe. Wysłana przeciw niemu armia 
rzymska pod dowództwem Gnejusza Pompejusza nie mogła go pokonać w bojach. Użyto 
zatem zdrady. Sertoriusz został zamordowany w wyniku spisku we własnym obozie.

36 Więcej na ten temat zob. M. Grant, Gladiatorzy, Wrocław 1980; G. Alföldy, dz. cyt., 100-
108.
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Lata 70-30 p.n.e. to czas upadku ustroju republikańskiego. Na początku 
tego okresu najpotężniejszym człowiekiem w Rzymie był Gnejusz Pompe-
jusz, którego talenty wojskowe zabłysły m.in. w walce z piratami na Morzu 
Śródziemnym. Otrzymał na tę walkę nieograniczone fundusze, wielką armię 
i flotę złożoną z 500 jednostek. Walkę z korsarzami zakończył w ciągu trzech 
miesięcy, zburzył ich twierdze i ośrodki władzy w Cylicji i przywrócił bezpie-
czeństwo na szlakach komunikacyjnych.

W roku 66 p.n.e. wkroczył do państwa Pontu, gdzie Mitrydates, wyczer-
pany walkami z Lukullusem, ograniczył się do działań defensywnych i w koń-
cu uszedł do Kolchidy37. W królestwie Pontu Pompejusz ustanowił nową rzym-
ską prowincję Bitynię i Pont. W roku 64 p.n.e. wkroczył do Syrii, kładąc kres 
państwu Seleukidów. Zawładnął też Judeą i zdobył jerozolimę (63 p.n.e.), 
które przyłączył do prowincji Syria. Zdecydowanie przesunął granice impe-
rium rzymskiego na wschód, które teraz sięgały aż do państwa Partów. Szerzył 
też kulturę hellenistyczną nadając miastom greckim wiele przywilejów. W roku 
62 p.n.e. powrócił do Rzymu, gdzie rozpuścił armię. Liczył na to, że sukcesy 
wojenne zapewnią mu uprzywilejowaną pozycję, ale senat nie uznał jego za-
rządzeń na Wschodzie, nie zgodził się na obdzielenie ziemią jego weteranów 
wojennych.

W roku 60 p.n.e. do Rzymu po rocznym pobycie w Hiszpanii, gdzie pełnił 
funkcję namiestnika, powrócił juliusz Gajusz Cezar38. Zamierzał starać się 
o konsulat na rok 59 p.n.e. Doprowadził do pojednania pomiędzy Pompeju-
szem i Krassusem, skłóconymi ze sobą kolegami z konsulatu roku 70 p.n.e.39 
i zawarł z nimi umowę o współdziałaniu. To porozumienie trzech polityków, 
które można nazwać triumwiratem, zostało nazwane przez Warrona „trójgło-
wym potworem”40. Umowę umocniono małżeństwem Pompejusza z jedyną 
córką Cezara, Julią. Po burzliwych wyborach, konsulami na rok 59 p.n.e. zo-
stali Cezar (jednocześnie przyznano mu namiestnictwo Galii na pięć lat) i Ma-

37 Mitrydates próbował jeszcze walczyć z Rzymem wykorzystując swoje posiadłości bosporań-
skie. Wybuchł jednak przeciwko niemu bunt, którym dowodził jego syn Farnaces. Opuszczo-
ny przez wszystkich. Mitrydates popełnił samobójstwo.

38 Cezar (101-44 p.n.e.) pochodził ze starej patrycjuszowskiej rodziny, nie miał jednak dosta-
tecznego majątku. Cudem ocalał w czasie czystek dokonywanych przez Sullę. Musiał jednak 
opuścić Italię, dokąd powrócił po śmierci Sulli. Począwszy od roku 68 p.n.e. powierzano mu 
różne ważne funkcje, m.in. kwestora, edyla czy pretora. W roku 63 p.n.e. wybrano go naj-
wyższym kapłanem (pontifex maximus), co było o tyle niezwykłe, że był człowiekiem poniżej 
czterdziestki, jawnym niedowiarkiem i związanym z popularami.

39 Porozumienie Pompejusza, Krassusa i Cezara nazywane jest niekiedy pierwszym triumwira-
tem, przez analogię do oficjalnej nazwy triumwirów z roku 43 p.n.e.

40 Zob. M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 172.
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rek Kalpurniusz Bibulus. Rok później konsulami zostali również protegowani 
Cezara i Pompejusza, Aulus Gabiniusz (bliski współpracownik Pompejusza) 
i Lucjusz Karpuniusz Pizo (teść Cezara).

W latach 58-56 p.n.e. nasiliły się w Rzymie ruchy demokratyczne, co 
wzbudziło niezadowolenie Pompejusza i doprowadziło do jego porozumienia 
z senatem. Natomiast wiosną roku 56 p.n.e. w Lukce, na terenie Galii przedal-
pejskiej, doszło do spotkania trzech wielkich wodzów z senatorami, na którym 
omówiono obsadę najważniejszych stanowisk w państwie w ciągu najbliższych 
pięciu lat. Cezarowi przedłużono namiestnictwo w Galii na kolejnych pięć lat, 
konsulami na rok 55 p.n.e. mieli zostać Pompejusz i Krassus. Obaj również 
uzyskali na okres pięciu lat zarządzanie bogatymi prowincjami: Hiszpanią 
(Pompejusz) i Syrią (Krassus). 

Jeszcze w roku 55 p.n.e. Krassus udał się do Syrii, gdzie przygotowy-
wał się do wojny z Partami, Pompejusz natomiast Hiszpanią zarządzał poprzez 
legatów. Wydawało się, że wojna z Partami będzie łatwa i przyniesie wiele 
łupów. Tymczasem ekspedycja Krassusa zakończyła się klęską i jego śmier-
cią41, co odbiło się na stosunkach wewnętrznych w imperium, bowiem Krassus 
potrafił wiele spraw załatwić lub załagodzić dzięki swoim bogactwom i potęż-
nej klienteli. Zaczęły pogarszać się stosunki Cezara z Pompejuszem. Rodzinne 
powiązania osłabiła śmierć Julii podczas porodu. Jako konsul roku 52 p.n.e.42 
Pompejusz przeprowadził szereg ustaw, które nie zyskały aprobaty Cezara. 
Chodziło o kary za przekupstwo i użycie przemocy w czasie wyborów, regulo-
wanie ich porządku i ustalenie nowego systemu wyznaczania namiestników. Te 
zarządzenia utrudniłyby Juliuszowi Cezarowi staranie się zaoczne o konsulat 
na rok 48 p.n.e., a gdyby osobiście pojawił się w Rzymie, zostałby oskarżony 
a jego życiu groziłoby niebezpieczeństwo. Cezar jednak wrócił do Rzymu. Ale 
zanim do tego doszło, w roku 56 p.n.e. zakończył ostateczny podbój Galii, zor-
ganizował dwie wyprawy do Brytanii (55 i 54 p.n.e.), a kiedy w roku 52 p.n.e. 
w Galii wybuchło antyrzymskie powstanie, którym kierował Wercyngetoryks, 
zdusił je w ciągu roku.

Ponieważ sukcesy Cezara wzbudzały niepokój senatu, gdyż stawał się 
zbyt potężny, w roku 49 p.n.e. senat zażądał jego natychmiastowej dymisji 
i powrotu do Rzymu w charakterze człowieka prywatnego. Sprzeciwili się te-
mu trybuni plebejscy, Marek Antoniusz i Kwintus Kasjusz, którzy złożyli veto 

41 Po zwycięskiej dla siebie bitwie pod Carrhae w Mezopotamii, Partowie zwabili Krassusa na 
rokowania, gdzie go zamordowali a jego głowę przesłali swojemu królowi Orodesowi II.

42 Po śmierci Klodiusza w roku 52 p.n.e., gdy doszło do poważnych zamieszek w Rzymie, senat 
mianował Pompejusza jedynym konsulem, consul sine collega (dosł. konsul bez kolegi).
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wobec uchwał senatu, ale nie liczono się z ich głosem. Obaj trybunowie w prze-
braniu niewolników uciekli do Cezara.

Pogwałcenie nietykalności władzy trybunów było dla Cezara oficjalnym 
powodem do podjęcia wojny domowej. W styczniu roku 49 p.n.e. Cezar prze-
kroczył niewielką rzekę Rubikon, stanowiącą granicę Galii z Italią, gdzie wy-
powiedział słynne słowa: Alea iacta est (kości zostały rzucone)43. 

Pompejusz dysponował znaczną armią, ale stacjonującą w Hiszpanii. Miał 
do dyspozycji również dwa legiony odesłane wcześniej przez Cezara, nie mógł 
jednak do końca im ufać. Po stronie senatu i Pompejusza opowiedzieli się na-
miestnicy prowincji, ale Italia była bezbronna. Opór próbował stawić jedynie 
Domitius Ahenobarbus, ale szybko został pokonany. Większość senatorów 
i sam Pompejusz uciekli z Rzymu, gdzie w krótkim czasie przybył Cezar. Za-
garnął cały skarb republiki, pozostawiony przez konsulów, czym naraził swój 
autorytet, ale nie zrażając się tym, wyruszył do Hiszpanii, gdzie znajdowała 
się armia kierowana przez legatów Pompejusza. Tam napotkał na opór, jednak 
zwyciężył pod Ilerdą i zmusił wojska przeciwnika do kapitulacji. Pod koniec 
roku 49 p.n.e. Cezar wylądował z częścią swoich wojsk w Epirze. Nie udało 
mu się przeprawić całej armii, gdyż na morzu panowała flota Pompejusza. To 
sprawiło, że większą siłą dysponowała armia Pompejusza. W bitwie pod Dyr-
rachium poniósł Cezar znaczne straty. Mimo to podjął się ryzykownego marszu 
do Tessalii. Za nim podążył Pompejusz. Do decydującej bitwy doszło w czerw-
cu roku 48 p.n.e. pod Farsalos. Cezar miał do dyspozycji 22 tysiące żołnierzy, 
w tym tysiąc jazdy, natomiast Pompejusz 45 tysięcy piechoty i 7 tysięcy jazdy. 
Armia Cezara, mimo braku dostaw żywności, była mu oddana bez reszty. Cezar 
zdawał sobie sprawę z przewagi liczebnej przeciwnika, zwłaszcza jazdy, więc 
ustawił 2 tysiące najbardziej wypróbowanych legionistów poza swoim prawym 
skrzydłem. Pompejusz od razu rzucił do ataku całą swoją jazdę, która szybko 
pokonała konnicę Cezara osłaniającą jego prawe skrzydło, ale wówczas na-
tknęła się na doborowe kohorty piechoty i w boju z nimi została rozbita. Wtedy 
wojsko Cezara zaatakowało nieosłonięte lewe skrzydło Pompejusza, którego 
klęska była już tylko kwestią czasu. Poległo 15 tysięcy żołnierzy Pompejusza, 
on sam uszedł do Laryssy, skąd udał się do Egiptu, jednak w drodze został 
podstępnie zamordowany z polecenia ministrów małoletniego faraona, Ptole-
meusza XIV. Mimo śmierci Pompejusza, wojna domowa trwała dalej. Cezar 

43 Suet. Div. Jul. 32.
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udał się do Aleksandrii, aby pokonać swoich przeciwników. Trwało to kilka 
miesięcy44. W tym czasie spłonęła część sławnej biblioteki aleksandryjskiej.

Przeciwnicy Cezara próbowali wykorzystać jego nieobecność. Np. Far-
naces, syn Mitrydatesa VI, zajął Bitynię, będącą prowincją rzymską. Cezar 
jednak błyskawicznie przybył z Egiptu do Azji, gdzie zwyciężył Farnacesa. 
Powiadomił o tym senat słowami: Veni, vidi, vici (przybyłem, zobaczyłem, 
zwyciężyłem)45.

Gdy Cezar był zaabsorbowany w Azji, a potem w Rzymie, jego przeciw-
nicy zgromadzili ogromną armię w Afryce, którą wspierał król nubijski Ju-
ba. Dowodził nią Metellus Scipio, teść Pompejusza46. W roku 46 p.n.e. pod 
Thapsus odbyła się decydująca bitwa, w której zwyciężył Cezar. Wkrótce nowe 
ognisko wojny wybuchło w Hiszpanii, gdzie walką kierowali synowie Pompe-
jusza, Gnejusz i Sekstus. I tam zwyciężył Cezar. Decydująca bitwa rozegrała 
się w roku 45 p.n.e. pod Mundą. Dopiero wówczas mógł powrócić do Rzymu 
i próbować reorganizować państwo.

Podczas jego panowania wprowadzono wiele zmian. Zmieniła się polity-
ka wobec prowincji. Znacznej poprawie uległo tam położenie warstw posiada-
jących. Arystokracja prowincjonalna była grupą, na którą Cezar mógł liczyć. 
Wszyscy mieszkańcy Galii Przedalpejskiej uzyskali rzymskie obywatelstwo, 
niektórzy z nich zostali senatorami, podobnie jak przedstawiciele innych pro-
wincji. Zmniejszono liczbę osób korzystających z darmowego rozdawnictwa 
zboża z 320 tys. do 150 tys. Cezar uważał proletariat za element niebezpieczny. 
80 tys. z nich otrzymało ziemię w koloniach, 90 tys. wciągnięto do produkcji. 
W roku 45 p.n.e. przedłużono konsulat Cezara o kolejnych 10 lat. W roku na-
stępnym mianowano go dyktatorem wieczystym. Posiadał również dożywot-
nią władzę trybuna i najwyższego kapłana. Obok tytułu imperatora otrzymał 
przydomek pater patriae (ojciec ojczyzny). Mimo, że oficjalnie nie był królem, 
władzę miał większą niż niejeden monarcha. Jego imię Cezar (Caesar), przyjęte 
przez Oktawiana Augusta, stało się ostatecznym tytułem cesarskim, a przydany 
mu przydomek imperator, stał się częścią tytulatury cesarskiej. Nie można też 
nie wspomnieć o reformie kalendarza, która dzięki wprowadzeniu roku prze-
stępnego uprościła panujący system. Kalendarz juliański obowiązywał w Euro-
pie do roku 1582, a w Rosji do 1917.

44 Będąc w Egipcie rozstrzygnął spór dynastyczny pomiędzy Ptolemeuszem i jego siostrą Kleo-
patrą, na korzyść tej ostatniej.

45 Tamże, 37.
46 Wspomagał go Kato Młodszy, który po przegranej bitwie popełnił samobójstwo, stając się 

symbolem niezłomnego republikanina.
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Juliusz Cezar zginął zamordowany w Kurii Pompejusza w dniu Idów 
Marcowych (15 marca 44 p.n.e.) w wyniku spisku ok. 60 senatorów, wśród 
których byli dawni przyjaciele Pompejusza, ale również zaufani Cezara, któ-
rzy postawili wyżej interes swej warstwy – nobilitas, niż osobiste korzyści. 
Cezar bowiem pozbawił nobilów monopolu władzy, jawnie lekceważył trady-
cje republikańskie, z czym nie mogli się pogodzić zwolennicy starego ustroju. 
Jednak nadzieje na jego przywrócenie okazały się złudne. Śmierć Cezara ot-
worzyła tylko okres nowych wojen domowych, które, z niewielkimi przerwa-
mi, trwały do roku 30 p.n.e. Sytuacja w Rzymie ułożyła się niekorzystnie dla 
spiskowców, którzy musieli uchodzić z Rzymu. Początkowo panem Rzymu był 
Marek Antoniusz, ale wkrótce do stolicy imperium przybył Gajusz Oktawiusz 
(Cezar Oktawian)47, główny spadkobierca imienia i majątku Cezara, wnuk jego 
siostry. Mimo przeszkód czynionych przez Antoniusza, Oktawian zawładnął 
majątkiem Cezara48. 

Aby uniknąć wojny domowej, w roku 43 p.n.e. w Bonomii, doszło do 
spotkania trzech wodzów: Marka Antoniusza, Cezara Oktawiana i Marka 
Emiliusza Lepidusa49. Stworzyli triumwirat i podzielili się władzą w impe-
rium. To oni mieli zaprowadzić porządek w państwie. Pełnomocnictwo do tego 
otrzymali od zgromadzenia ludowego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobili było ogło-
szenie listy około 300 senatorów i 2000 ekwitów, którzy mieli być straceni. Na 
liście ofiar znalazł się Marek Cicero i jego brat Kwintus. Obiecywano wielkie 
nagrody za schwytanie osób z listy50.

Triumwirowie udali się do Macedonii, aby ostatecznie rozprawić się 
z obrońcami republiki, na czele których stali Marek Brutus i Kasjusz Longi-
nus. Bitwa odbyła się pod Filippi w roku 42 p.n.e. Triumwirowie zwyciężyli, 
Brutus i Longinus popełnili samobójstwo. Imperium podzielono w ten sposób, 
że prowincje zachodnie otrzymał Oktawian, wschodnie Pompejusz, a Lepidus 
Afrykę. Ostatecznie Oktawian odebrał Afrykę Lepidusowi. Tymczasem Anto-
niusz związał się z Kleopatrą, królową Egiptu. Wprawdzie poślubił Oktawię, 
siostrę Oktawiana, ale ostatecznie odprawił ją. Miał z Kleopatrą dzieci, z którą 
żyli jak król i królowa Orientu51. Nie wiodło mu się jednak w walkach z Parta-
mi i Armeńczykami. Postępowanie Antoniusza nie podobało się Oktawianowi, 

47 Na mocy testamentu został adoptowany i odtąd nazywał się Gaius Iulius Caesar Octavianus.
48 Nieporozumienia między Antoniuszem i Oktawianem starał się wykorzystać senat, a szcze-

gólnie Cicero, który wygłosił 14 mów przeciw Antoniuszowi, zwanych Filipikami.
49 Marek Lepidus do Idów Marcowych sprawował funkcję magister equitum przy dyktatorze.
50 Pod pretekstem ścigania proskrybowanych grasowały na terenie Italii bandy rozmaitych 

awanturników. Nikt nie mógł być pewien swego życia i mienia.
51 Por. A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa 1986, s. 21.
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toteż wystąpił przeciw niemu zbrojnie. Po zwycięstwie w bitwie morskiej pod 
Akcjum w roku 31 p.n.e., rok później wkroczył do Egiptu. Najpierw Antoniusz, 
potem Kleopatra, popełnili samobójstwo, a Egipt stał się prowincją rzymską. 
Na placu pozostał tylko jeden władca, Cezar Oktawian. Republika definitywnie 
przestała istnieć.
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3. CESARSTWO

3.1. OKRES PRYNCYPATu (30 P.N.E. – 193 N.E.)

3.1.1. Oktawian August (30 p.n.e. – 14 n.e.)

Oktawian August powrócił do Rzymu w roku 29 p.n.e., odbywając wspa-
niały wjazd triumfalny. Działania, które teraz miał podjąć były nie lada wyzwa-
niem. Nastał bowiem pokój, nie było zagrożenia zewnętrznego ani wewnętrz-
nego. Dotychczas powoływał się na stanowisko triumwira, usprawiedliwiając 
swą władzę. Teraz mógł albo przywrócić rządy republikańskie, albo znaleźć 
jakąś formę rządów jednostki. Nie mógł się wycofać, bo to dałoby pretekst do 
walki wrogich sił politycznych i być może wybuchu wojny domowej. Gdy-
by ogłosił się dyktatorem, mógłby podzielić los Juliusza Cezara. Nie mógł też 
ogłosić się królem, bo Rzymianie nienawidzili ten tytuł. Zatem zwlekał, a śpie-
szyć się nie musiał, bo do jego dyspozycji czekało 28 legionów. Ponadto od 
roku 31 p.n.e. piastował godność konsula, a w roku 28 p.n.e. mianowano go 
Princeps senatus – przywódcą senatu. Wreszcie podjął decyzję. Na przełomie 
28 i 27 roku p.n.e. złożył wszystkie swoje uprawnienia i wycofał się w zacisze 
prywatnego życia, co historycy oceniają jako genialne posunięcie52. Wiadomo 
bowiem było, że senat i lud prosić go będą, aby nie odchodził. Tak też się stało. 
Pod wpływem nalegań, acz niechętnie, zgodził się wziąć pod opiekę prowincje 
zewnętrzne, senat natomiast miał czuwać nad prowincjami wewnętrznymi.

Z wdzięczności, w dniu 16 stycznia 27 roku p.n.e. (dzień ten jest uważa-
ny za formalny początek cesarstwa), senat nadał Oktawianowi przydomek Au-
gustus, który łączył w sobie pojęcia wzniosłości, wielkości i świętości. Odtąd 
jego tytuł i nazwisko brzmiały: Imperator Caesar Augustus. Jego panowanie 
opierało się na dwóch filarach. Był naczelnym dowódcą sił zbrojnych i miał 
uprawnienia trybuna ludowego, które gwarantowały nietykalność. Od 12 roku 
p.n.e. był najwyższym kapłanem, a dziesięć lat później otrzymał tytuł pater pa-
triae, ojciec ojczyzny. Naczelne hasło cesarza brzmiało PAX, czyli pokój. Jego 
widomym symbolem był Ołtarz Pokoju, który stał na Polu Marsowym. Płasko-
rzeźby na ołtarzu przedstawiały procesję rodziny cesarskiej. Miał też August 
znakomitych współpracowników53.

52 Tamże, s. 23.
53 August potrafił dobierać sobie dobrych współpracowników. Nie bał się ludzi utalentowanych. 

Najbliższym współpracownikiem był jego rówieśnik Marek Agrypa, przyjaciel z czasów mło-
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Osiągnięcia pierwszego cesarza Rzymu były imponujące. Zajął Egipt, do-
kończył podbój Hiszpanii, anektował Galację, opanował kraje naddunajskie. 
Nigdy nie prowadził wojen dla samych wojen. Zrezygnował z podboju Bryta-
nii, bo uważał to za nieopłacalne. Na Wschodzie zadowolił się kompromisem. 
O jego panowaniu mówi się, że była to epoka stabilizacji, dobrobytu i rozkwitu 
kultury. Za jego czasów tworzyli najwybitniejsi poeci: Wergiliusz, Horacy czy 
Owidiusz. Trzeba wymienić elegików, Propercjusza i Tibullusa, oraz bajkopi-
sarza Fedrusa. Nie można nie wspomnieć słynnego historyka Tytusa Liwiusza, 
autora ogromnego dzieła opisującego dzieje Rzymu od założenia miasta. Sam 
cesarz żywo interesował się literaturą. Sam pisał, m.in. spod jego pióra wyszły: 
Zachęta do filozofii i Wspomnienia54.

Dzięki Augustowi wybudowano dwa teatry i jeden amfiteatr, zbudował 
lub restaurował 82 świątynie55, utworzył nowe forum, zorganizował straż po-
żarną. Z jego inicjatywy powstała pierwsza wielka łaźnia publiczna i pierwsza 
biblioteka dla publiczności. Sam mieszkał bardzo skromnie. Nie miał pałacu. 
Mieszkał w domu na Palatynie, bez marmurów i mozaik. Przez 40 lat zajmował 
ten sam niewielki pokój, odżywiał się skromnie, wina prawie nie pijał.

Warto wspomnieć, że za panowania Augusta, w Betlejem urodził się Jezus 
zwany Chrystusem. Ewangelie powiadają, że wyszedł dekret cesarza Augusta, 
aby policzyć wszystkich mieszkańców Imperium Romanum, do którego nale-
żały też Judea i Galilea. Wszyscy mieli udać się do swych rodzinnych miej-
scowości na spis ludności. Józef ze swoją ciężarną małżonką Marią, udali się 
z Nazaretu w Galilei, gdzie mieszkali, do Betlejem w Judei, skąd pochodzili. 
Tam narodził się Jezus56.

Cesarz August zmarł w wieku 76 lat w roku 14 n.e. Po śmierci został zali-
czony w poczet bogów jako Divus Augustus57.

dzieńczych, później też zięć. Faktycznie współrządził z Augustem. Inną wybitną postacią był 
Gajusz Mecenas, świetny dyplomata, który też zajmował się kulturą. Jego nazwisko przeszło 
do historii, jako mecenasa kultury i sztuki. Na temat działalności Augusta zob. W. Liebeschu-
etz, Wczesne cesarstwo rzymskie, [w:] Cywilizacje starożytne, dz. cyt., s. 270-273.

54 Na temat architektury i sztuki w epoce Augusta zob. A. Sadurska, Archeologia starożytnego 
Rzymu, t. II – Okres cesarstwa, Warszawa 1980, s. 11-60.

55 Jedną z tych świątyń jest Panteon, świątynia wszystkich bogów. Ufundował ją Agryppa, któ-
rego nazwisko wciąż widnieje na frontonie.

56 Łukasz napisał: „I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały 
świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszy-
scy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, 
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był 
spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy byli tam, 
nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego” (Łk 2, 1-7).

57 August zmarł śmiercią bezbolesną, w miasteczku Nola, w Kampanii, gdzie zatrzymał się w do-
mu swego ojca. Do końca był przytomny. Najpierw odbył długą rozmowę ze swym następcą 
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3.1.2. Tyberiusz (14 n.e. – 37 n.e.)

Gdy w roku 14 Tyberius Claudius Nero obejmował rządy, miał już 55 lat. 
Dobrze wykształcony, interesował się literaturą. Pod rządami Augusta zdobył 
duże doświadczenie wojskowe i polityczne. Z natury skryty i nieufny, był jed-
nak inteligentnym i bystrym obserwatorem. Już jako władca Rzymu panował 
pod imionami Tiberius Caesar Augustus.

Początek jego rządów był spokojny, nie licząc tego, że tuż po śmierci 
Augusta został zabity Agrypa Postumus, jego jedyny wnuk, a kilka miesięcy 
później zmarła, podobno z głodu, matka Agrypy, Julia, jedyna córka Augusta, 
wcześniej żona Tyberiusza. Były też problemy z armią. Legiony nad Renem 
i w Panonii, domagały się, aby ich wódz Germanik, przybrany syn Tyberiusza, 
został cesarzem. Jednak roztropność Germanika oraz inteligencja Druzusa, ro-
dzonego syna Tyberiusza, doprowadziły do zażegnania buntu. Po trzech latach 
walk z Germanami, Germanik odbył triumf w Rzymie i wyruszył na Wschód, 
gdzie przyłączył do Imperium Kapadocję oraz Kommagenę nad Eufratem.

Tyberiusz kontynuował politykę Augusta. Wobec senatu zachowywał się 
kurtuazyjnie, nazywał siebie sługą ludu. Nie pozwolił na zwiększenie podat-
ków58, piętnował wszelki luksus, zalecał ustanowienie cen maksymalnych na 
produkty. Zgodnie ze starymi zwyczajami ograniczał obce kulty religijne, głów-
nie egipskie i żydowskie. Np. 4 tysiące młodych Żydów zesłał na Sardynię.

W roku 19 w syryjskiej Antiochii zmarł Germanik. Podejrzewano, że został 
otruty. Pozostawił żonę Agrypinę Starszą, córkę Agrypy i Julii, oraz dziewięcioro 
dzieci59. Cztery lata później zmarł nagle Druzus. Podejrzewano, że otruła go jego 
żona Liwilla, siostra Germanika, do czego miał ją namówić jej kochanek Sejan, 
prefekt Tyberiusza. Sam Tyberiusz odczuł to boleśnie. Na dodatek coraz gorzej 
układały się jego stosunki z matką, Liwią. Te wszystkie problemy sprawiły, że 
w roku 26 wyjechał z Rzymu i osiadł na Capri, skąd prawie się nie ruszał60. Prak-
tycznie przestał się interesować losami państwa, którym w sposób terrorystyczny 

i pasierbem Tyberiuszem, potem pożegnał przyjaciół, których zapytał, czy ich zdaniem dobrze 
odegrał komedię życia. Dodał przy tym słowa wypowiadane na końcu przedstawienia teatralne-
go: „A ponieważ graliśmy pięknie, dajcie oklaski i odprowadźcie nas z weselem”. Potem zapytał 
jeszcze o zdrowie wnuczki. Do końca pozostał z żoną Liwią, z którą w małżeństwie przeżył 
ponad 50 lat, prawie tyle, ile władał Rzymem, najpierw jako triumwir, potem jako cesarz.

58 Mawiał, że dobry pasterz strzyże owce, ale nigdy nie zdziera z nich skóry. Zob. Suet. Tib. 32.
59 Wśród dzieci Germanika był Gajusz, który później panował jako Kaligula, i Agrypina Młod-

sza, przyszła matka cesarza Nerona.
60 O jego pobycie na Capri krążyły legendy. Miał sprowadzać obrazy o tematyce erotycznej, 

a specjalni agenci mieli wyszukiwać w całej Italii urodziwych dzieci, chłopców i dziewczęta 
do orgii organizowanych przez cesarza.
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zarządzał Sejan. Prefekt podporządkował sobie senat, a niewygodnych senato-
rów usuwał i odbierał im majątki za pomocą sfingowanych procesów. Ale on sam 
również doczekał się procesu i stracenia, bowiem wreszcie do Tyberiusza dotar-
ło, na czym polegają rządy jego prefekta. I choć nie ruszył się z Capri, przygo-
tował znakomity scenariusz obalenia Sejana, a nie było to wcale proste, bowiem 
prefekt miał pod swoimi rozkazami pretorianów, z którymi w każdej chwili mógł 
opanować Rzym i obwołać się cesarzem. Aleksander Krawczuk opisuje akcję 
Tyberiusza niezwykle barwnie: „18 października 31 roku wszechwładny prefekt 
udał się w radosnym nastroju na posiedzenie senatu, przekonany, że przybyły 
w nocy specjalny wysłannik Tyberiusza, Makron, przedstawi dostojnemu zgro-
madzeniu pismo, na mocy którego on, Sejan, zostanie obdarzony władzą trybuna 
ludowego, czyli podniesiony do rangi współwładcy. Tak twierdził Makron, dla-
czego zatem Sejan miałby mu nie wierzyć, skoro cesarz dopiero co wyraził zgodę 
na jego zaręczyny ze swoją wnuczką Julią? Toteż prefekt stanął w świątyni Apol-
lona na Palatynie, gdzie odbywało się posiedzenie, z miną triumfatora, otoczony 
kręgiem pochlebców. Makron przystąpił do odczytywania pisma. Zawierało ono 
najpierw pewne obojętne ogólniki, potem jednak zaczęły pobrzmiewać słowa 
wieloznaczne, nie wiadomo przeciw komu skierowane. Wreszcie padły oskar-
żenia jasne i mocne, godzące bez osłonek w prefekta. W miarę jak objawiały 
się intencje władcy, zmieniała się też postawa słuchaczy – od służalczej poko-
ry poprzez czujne zdziwienie aż ku osłupieniu i wreszcie nagłemu wybuchowi 
wściekłej nienawiści do człowieka, którego stopy chciano przed chwilą całować. 
Pierwsi w ataku byli niedawni najbliżsi przyjaciele Sejana. On sam stał osłupiały 
i ogłupiały, prawdziwie jakby piorun go raził. Został natychmiast uwięziony, tego 
samego dnia skazany i stracony. Pretorianie przyglądali się wszystkiemu biernie, 
nowy prefekt, Makron, obiecał im bowiem dodatkowy żołd. Przez trzy dni mot-
łoch poniewierał zwłoki, a potem wrzucono je do Tybru. Skazano na śmierć rów-
nież dzieci Sejana. Córkę, już zaręczoną z Klaudiuszem, kat najpierw zgwałcił, 
nie godziło się bowiem zabijać dziewicy”61.

Z chwilą śmierci Sejana atmosfera w Rzymie nie została oczyszczona 
automatycznie. Nadal toczyły się procesy, szczególnie dotyczące rodzin se-
natorskich. Administracja działała jednak sprawnie, ustawy wydawane przez 
Tyberiusza były rozsądne. Zarzucano mu jedynie, że zbyt długo utrzymywał 
na stanowiskach namiestników różnych krain, na co miał odpowiadać: „Każdy 
urzędnik jest jak bąk; kiedy się opije krwi ofiar, mniej wysysa, każdy więc no-
wy jest groźniejszy. Trzeba mieć litość nad poddanymi”62.

61 A. Krawczuk, dz. cyt., s. 41.
62 Tamże, s. 42. Tym sposobem Poncjusz Piłat pozostawał na urzędzie aż 10 lat (26-36), człowiek 

wyjątkowo bezwzględny.



42

Za panowania Tyberiusza działalność nauczycielską w Judei i Galilei pro-
wadził jezus Chrystus. Wtedy też został ukrzyżowany przez Rzymian na roz-
kaz Poncjusza Piłata, czego domagali się dostojnicy żydowscy. W tym czasie 
również zrodził się Kościół chrześcijański.

Na początku roku 37 Tyberiusz opuścił Capri i ruszył do Rzymu, ale do 
miasta nie dotarł. Zawrócił przerażony jakimś wieszczym znakiem i zatrzymał 
się w dawnym pałacu Lukullusa w Misenum, gdzie zmarł w wieku 78 lat63. 
Panował 23 lata. Po śmierci nie zaliczono go w poczet bogów.

3.1.3. Kaligula (12-41 n.e.)

Gajusz Juliusz Cezar, zwany Kaligulą64, był synem Germanika i Agrypiny 
Starszej, co oznaczało, że był spokrewniony zarówno z Augustem, jak i Tybe-
riuszem. Wkrótce po urodzeniu wraz z rodzicami wylądował nad Renem, gdzie 
jego ojciec dowodził armią. W roku 17 przenieśli się na Wschód, by dwa lata 
później, po śmierci Germanika, przenieść się z matką i pięciorgiem rodzeństwa 
do Rzymu. W roku 29 zesłano na wyspę Pandaterię jego matkę Agrypinę, która 
cztery lata później zmarła tam zadręczona i zagłodzona. Dwa lata wcześniej 
zginął jego najstarszy brat, Neron. Drugi brat, przetrzymywany na Palatynie od 
roku 30, zmarł z głodu trzy lata później65. Sam Gajusz uszedł z życiem, ponie-
waż prawdopodobnie uważano go jeszcze za dziecko.

W roku 31 Gajusz został sprowadzony przez Tyberiusza na wyspę Capri, 
gdzie przebywał przez sześć lat. Byli tam razem z 12-letnim Tyberiuszem Ge-
mellusem, wnukiem cesarza, w pewnym sensie więźniami, bowiem byli jedy-
nymi następcami tronu i Tyberiusz chciał ich mieć przy sobie, tak na wszelki 
wypadek. Żyli wśród przepychu i rozpusty, co najprawdopodobniej wycisnęło 
piętno na późniejszym życiu. Kaligula wszedł w układ z Makronem, prefektem 
pretorianów, ponieważ obaj zdawali sobie sprawę z tego, że Tyberiusz nie po-

63 Okoliczności śmierci Tyberiusza nie są jasne. Podobno, gdy zasłabł, uznano to za zgon. I kie-
dy już składano gratulacje Kaliguli, służba doniosła, że cesarz przebudził się i prosi o posiłek. 
Na tę wiadomość wszyscy przerazili się. Ponoć tylko Makron zachował przytomność umysłu. 
Wbiegł do sypialni, po czym oświadczył, że cesarz ziębnie, więc wespół z Kaligulą (inne 
wersje mówią, że sam) przykryli go wszystkim, co było pod ręką, aż się udusił.

64 Rodzice często ubierali go w strój żołnierza, zakładając mu również buciki zrobione na wzór 
wojskowy, zwane caliga. Stąd zaczęto chłopca żartobliwie nazywać Caligula, czyli Bucik, co 
przylgnęło do niego na całe życie, choć oficjalnie tak go nigdy nie nazywano.

65 Wszystkie te przypadki miały związek z terrorem, uprawianym przez Sejana, na co miał on 
przyzwolenie od Tyberiusza.
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żyje długo. Gajusz pragnął władzy cesarskiej, Makron zaś chciał utrzymać się 
na stanowisku przy boku nowego imperatora66.

Po śmierci Tyberiusza, Kaligula, zwany teraz Gaius Iulius Caesar Augu-
stus, uroczyście wkroczył do Rzymu, entuzjastycznie witany. Liczono na to, 
że syn Germanika zakończy czas terroru, jaki miał miejsce za rządów Tybe-
riusza. Przeliczono się jednak. Co prawda, w testamencie Tyberiusz swoimi 
następcami uczynił Gajusza i Tyberiusza Gemellusa, ale za namową Makrona 
senat unieważnił testament i mianował tego pierwszego imperatorem, trybu-
nem ludowym, najwyższym kapłanem i augustem. Tyberiusz Gemellus został 
zmuszony do samobójstwa, podobnie jak wielu innych dostojników.

Kaligula, nie licząc się z nikim i z niczym, dopuszczał się coraz gorszych 
nadużyć. Np. pod koniec roku 37, będąc na ślubie Pizona i Orestylli, zabrał 
pannę młodą do swojej łożnicy, a potem ją stamtąd wyrzucił. Na początku roku 
38 zmarła jego siostra Druzylla67. Ogłoszono ciężką żałobę publiczną, zmarłą 
ogłoszono boginią, a senator, który oświadczył, że widział ją wstępującą do 
nieba, otrzymał 250 tys. sesterców nagrody. Wielu skazano na śmierć, oskarża-
jąc ich o zbyt powściągliwy żal po śmierci Druzylli. W kilka miesięcy później 
cesarz poślubił Lollię Paulinę, która była żoną Memniusza Regulusa, namiest-
nika Macedonii. W tym samym czasie zmusił do samobójstwa Makrona, któ-
remu wiele zawdzięczał, i jego żonę Ennię, swoją kochankę. A gdy roztrwonił 
państwową kasę, wyszukiwał najprzeróżniejsze powody i kruczki prawne, by 
w procesach sądowych odbierać majątki bogatym ludziom. Innym razem kazał 
ściąć swego gościa, Ptolemeusza, króla Mauretanii, a jego imperium wcielił do 
imperium, jako nową prowincję.

Kaligula uznał samego siebie za boga. W centrum Rzymu kazał wystawić 
sobie świątynię i wyznaczył kapłanów, którzy za ten „zaszczyt” płacili swe-
mu „bogu” ogromne pieniądze68. Na domiar złego, a ku swojej zgubie, zaczął 
szydzić z oficerów gwardii, a więc z tych, na których wsparcie mógł zawsze 
liczyć. I to oni zabili go podczas igrzysk, w styczniu 41 roku. Przeżył zaledwie 
29 lat i po śmierci nie został zaliczony w poczet bogów. Razem z nim zabito je-
go najbliższych. Uratował się, zupełnie przypadkowo, jedyny krewny Kaliguli 
– Tyberiusz Klaudiusz Neron Drusus, jego stryj.

66 Gwarantem porozumienia była Ennia, żona Makrona, która za wiedzą męża była kochanką 
Gajusza. Nie przeszkadzało mu to, że sam też był żonaty.

67 Rzymianie podejrzewali, że Kaligula utrzymywał kazirodcze stosunki ze swoimi siostrami.
68 Swój posąg chciał także postawić w świątyni w Jerozolimie, co niechybnie doprowadziłoby 

do powstania w Judei. Nie zdążył tego zrobić, został zamordowany.
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3.1.4. Klaudiusz (41 p.n.e. – 54 n.e.)

Po śmierci Kaliguli odezwały się głosy, aby przywrócić republikę, a tym 
samym skończyć z szaleństwami i terrorem dynastii julijsko-klaudyjskiej, tym 
bardziej, że wszyscy byli przekonani, iż nie ocalał nikt z rodziny cesarskiej. Oka-
zało się jednak, że ocalał! W tym miejscu skorzystajmy znów z barwnego opisu 
A. Krawczuka: „Znalazł się, ocalał, przedstawiciel panującej rodziny! Senat za-
pomniał o nim, nikt bowiem nigdy nie traktował go poważnie, nawet najbliżsi 
krewni. Przecież to jego matka, Antonia, nazywała go monstrum zaczętym, ale 
nie dokończonym przez naturę. I ona to, aby zobrazować czyjąś tępotę, używała 
porównania: Jest głupszy nawet od mego syna Klaudiusza! Także babka Liwia, 
kobieta mądra i przenikliwa, odnosiła się doń z pogardą. August wolał nie pokazy-
wać go publicznie, choć dostrzegał w nim dużo wewnętrznej szlachetności i nie-
kiedy podziwiał trafność jego wypowiedzi. Tak, ale pewna wada wymowy spra-
wiała, że wszystko, co Klaudiusz chciał rzec, wypadało jakoś śmiesznie. A jeszcze 
to, że chwilami trzęsła mu się głowa! I że powłóczył jedną nogą! Były to zapewne 
skutki jakiejś choroby przebytej w dzieciństwie, nad tym wszakże współcześni 
ani się nie zastanawiali, ani też nie litowali. W ich odczuciu taka aparycja nie 
licowała z godnością poważnego mężczyzny i nie pozwalała na czynne uczest-
nictwo w życiu politycznym. Toteż nie powierzano Klaudiuszowi nigdy żadnych 
odpowiedzialnych urzędów państwowych lub wojskowych. Przez 50 lat pozosta-
wał w cieniu. Ślęczał tylko nad książkami, pisał uczone traktaty, grał w kości, 
oddawał się chętnie rozkoszom stołu i łoża. Honorowe godności, które piastował 
za Kaliguli, przyniosły mu tylko upokorzenia i straty materialne, musiał bowiem 
dobrze opłacić owe zaszczyty. Doprawdy, senatorzy mieli rację nie uwzględniając 
w ogóle jego osoby w swych kalkulacjach politycznych po zamordowaniu Ka-
liguli. Pozbawieni dowództwa żołnierze początkowo również nie myśleli o tym 
niemrawym dziwaku. Jednakże któryś z nich krążąc wieczorem po opustosza-
łych komnatach pałacu dostrzegł czyjeś nogi za kotarą werandy. Rozchylił zasłonę 
i wyciągnął – struchlałego Klaudiusza. Chyba to on pierwszy powitał go radośnie 
okrzykiem: Ave Caesar – Witaj, Cezarze! Bo też był to prawdziwy dar bogów 
dla pretorianów, którzy musieli mieć swego pana, jakiegokolwiek pana, by nadal 
paradować, błyszczeć, opływać w przywileje. Klaudiusz, przeniesiony do koszar, 
został tam okrzyknięty cesarzem jeszcze tego wieczora. Wciąż jednak drżał ze 
strachu, wciąż nie wiedział, co ma czynić dalej a wśród ludu rozeszły się pogłoski, 
że wzięto go do koszar tylko po to, aby dokonać egzekucji”69. 

69 A. Krawczuk, dz. cyt., s. 53-54.
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Gdy te wiadomości dotarły do senatu, senatorzy próbowali pertraktować 
z Klaudiuszem, aby ten się odsunął i zrzekł pretendowania do urzędu cesarza. 
I pewnie Klaudiusz by to uczynił, bo nie zależało mu na władzy. Ale najzu-
pełniej przypadkowo znalazł się u jego boku jego wieloletni przyjaciel, król 
Galilei i Abileny, Herod Agryppa, który przybył do Rzymu pertraktować z Ka-
ligulą. Ten namówił Klaudiusza, aby nie rezygnował70.

Klaudiusz jako cesarz nazywał się Tiberius Claudius Caesar Augustus 
Germanicus. Od razu zabrał się do działania. Przeprowadził cały szereg re-
form administracyjnych, szczególnie dotyczących prowincji. Cofnął wiele 
zarządzeń Tyberiusza i Kaliguli, m.in. zwrócono zagrabione majątki ich pra-
wowitym właścicielom i wycofano drażniące Żydów zarządzenia Kaliguli. 
Klaudiusz prowadził również bardzo aktywną politykę zewnętrzną. Umocnił 
granicę nad Renem, gdzie m.in. w roku 50 do statusu kolonii podniósł miasto 
w kraju Ubiów, Oppidum Ubiorum, które otrzymało nazwę Colonia Agrippi-
nensis71, od imienia żony cesarza, Agrypiny Młodszej. Jednak największym 
osiągnięciem był podbój Brytanii. W 43 roku 50 tys. rzymskich żołnierzy pod 
dowództwem Aulusa Plautiusa Silvanusa dotarło do Tamizy. Wtedy przybył 
Klaudiusz i przejął dowodzenie. Zdobyto stolicę króla Cunobelinusa Camu-
lodunum (współczesne Colchester) i utworzono nową prowincję. Stopniowo 
poszczególne legiony poszerzały to terytorium tak, że pod koniec panowania 
Klaudiusza Rzymianie zajęli prawie całą Anglię. Dwie nowe prowincje utwo-
rzono w Mauretanii, jedną w Tracji, przekształconą z dotychczasowego, zależ-
nego od Rzymu, królestwa trackiego.

Klaudiusz, uczeń Liwiusza, już jako cesarz, nie zaniechał studiów histo-
rycznych i pisarstwa. Jego dorobek był imponujący: Autobiografia (8 tomów), 
Historia wojen domowych (40 tomów), Historia Etrusków (20 tomów), Histo-
ria Kartaginy (8 tomów). Szkoda, że zachowały się jedynie fragmenty. Posia-
dał również znakomitą znajomość greki i literatury greckiej.

Klaudiusz nie potrafił rozwiązać jednego problemu – następstwa tronu. 
Miał on dwoje dzieci z małżeństwa z Mesaliną: Brytanika i Oktawię. Gdy Me-
salina została stracona72, poślubił Agrippinę, która namówiła cesarza do adop-

70 Herod Agryppa, wnuk Heroda Wielkiego, mianowany został przez Klaudiusza również królem 
Judei i południowej Syrii. Był powszechnie akceptowany przez Żydów, w przeciwieństwie do 
jego dziadka. Wrogo natomiast odnosił się do chrześcijan. M.in. doprowadził do stracenia 
apostoła Jakuba i uwięzienia apostoła Piotra. W roku 44 podczas uroczystości w Cezarei, kie-
dy uznano go za boga, chwyciły go ostre bóle. Zmarł pięć dni później. Chrześcijanie odebrali 
to jednoznacznie, jako wyrok Boży. Zob. Dz Ap 12, 20-23.

71 Jest to dzisiejsze niemieckie miasto Köln (Kolonia).
72 Messalina była trzecią żoną Klaudiusza, który – jak się powszechnie uważa – nie miał 

szczęścia do kobiet. „Po raz pierwszy zaręczył się w wieku prawie 20 lat, lecz wnet zerwał 
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towania jej syna Lucjusza Domicjusza Ahenobarbusa, który od tej pory nazy-
wał się Nero Claudius Caesar. Ponadto, aby zapewnić tron synowi, w roku 51 
wymogła obsadzenie stanowiska prefekta pretorianów dla oddanego jej Seks-
tusa Afraniusza Burrusa. Z wygnania sprowadziła Senekę, który zajął się edu-
kacją Nerona. Obawiając się, że Klaudiusz może na swego następcę mianować 
Brytanika, Agrippina otruła cesarza. Pretorianie za namową Burrusa obwołali 
cesarzem Nerona, a senat tę decyzję zatwierdził.

z dziewczyną, jej bowiem rodzice narazili się czymś cesarzowi Augustowi. Wybrał sobie no-
wą narzeczoną, ale zmarła ona dokładnie w dniu ślubu. W kilka lat później, już za panowania 
Tyberiusza, pojął Plaucję Urgulanillę – na pewno nie z miłości, lecz z wyrachowania, albo-
wiem matka wybranki była przyjaciółką Liwii, wdowy po Auguście, kobiety wciąż bardzo 
wpływowej. Miał z Urgulanillą dwoje dzieci, Druzusa i Klaudię. Chłopiec zaręczony z có-
reczką Sejana, wszechmocnego prefekta pretorianów, zmarł tragicznie w pompejańskiej willi: 
gruszka, którą dla zabawy podrzucał i chwytał w usta, zatkała mu tchawicę. Wkrótce potem 
Klaudiusz doszedł do wniosku, że żona go zdradza, a maleńka Klaudia jest córką nie jego, 
lecz pewnego wyzwoleńca. Przeprowadził więc rozwód i kazał położyć dziewczynkę – na-
gą, jak na świat przyszła! – przed drzwiami domu matki. O jej późniejszych losach historia 
milczy. Żona następna, Elia Petyna, miała podobno przykry charakter, wnet więc doszło do 
rozwodu z jakichś błahych przyczyn. Pozostał wszakże owoc małżeństwa, córka Antonia. Jej 
życie ułożyło się tragicznie. Gdy miała kilkanaście lat, poślubiła senatora Gnejusza Pompe-
jusza i rychło owdowiała. Pompejusz bowiem został stracony z wyroku właśnie Klaudiusza, 
wówczas cesarza, podobno za udział w spisku. Drugiego męża Antonii, Lucjusza Sylanusa, 
zgładził Neron, który później sam chciał ją poślubić, a gdy jednak odmówiła – zapłaciła za 
to życiem. Trzecią żoną Klaudiusza była jego kuzynka Waleria Mesalina. Oboje mieli wśród 
swych przodków Oktawię, siostrę cesarza Augusta. Klaudiuszowi była ona babką, Mesalinie 
prababką; należeli więc do dwóch różnych pokoleń. W 39 roku, gdy odbył się ślub, Klau-
diusz liczył sobie 48 lat, ona zaś najwyżej 15. Różnica wieku była więc ogromna, nawet jak 
na starożytne obyczaje, kiedy dziewczęta wychodziły za mąż wcześnie i za panów znacznie 
starszych od siebie. Urodziła najpierw Oktawię, przyszłą żonę i ofiarę Nerona. W 41 roku, gdy 
Klaudiusz był już cesarzem, Mesalina powiła syna – Germanika. W 43 roku, kiedy zdobyto 
Brytanię, zmieniono jego imię na Britannicus, Brytanik. I on też w przyszłości musiał umrzeć 
z woli Nerona. Krążyły legendy o Mesalinie, o jej temperamencie i nienasyconym głodzie 
seksualnym. Faktem jest, że miała całe zastępy jawnych kochanków z najwyższych sfer ary-
stokracji. To może by jakoś przebolano, ale jej nie wystarczały orgie pałacowe. Cesarzowa 
wymykała się nocami z Palatynu i regularnie odwiedzała dom publiczny, gdzie rzetelnie pra-
cowała pod imieniem Likiski. Podobno urządziła kiedyś zawody ‘na wytrzymałość’ z najbar-
dziej renomowaną koleżanką – i zwyciężyła. Te wyczyny obciążały tylko moralność – jeśli 
o takiej można w ogóle mówić – Mesaliny. Ważniejsze natomiast konsekwencje dla życia 
wielu osób, a nawet dla państwa, miały inne cechy jej charakteru: chciwość, okrucieństwo, 
bezwzględność, zwłaszcza w stosunku do kobiet. Już w 41 roku sprawiła, że wygnano brata-
nicę Klaudiusza, Julię, oraz młodego Senekę, który rzekomo z nią cudzołożył. Później, gdy 
wykryto spisek namiestnika Dalmacji, otwarło się przed Mesaliną i sprzymierzonym z nią wy-
zwoleńcem Narcyzem wspaniałe pole do popisu. Wspólnymi siłami spowodowali zgubę mnó-
stwa wybitnych osobistości z jakichkolwiek im względów niewygodnych. Ale szczególnymi 
zbrodniami Mesaliny zaznaczył się 47 rok. Wtedy właśnie zginął Waleriusz Azjatyk, dwukrot-
ny konsul, niemiły cesarzowej dlatego, że miał romans z Poppeą Sabiną, która uchodziła za 
najpiękniejszą kobietę ówczesnego Rzymu, a na domiar złego ośmieliła się uwodzić aktora
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Klaudiusz po śmierci został zaliczony w poczet bogów jako Divus Clau-
dius. Przeżył 64 lata, w tym trzynaście jako cesarz Rzymu.

3.1.5. Neron (54-68 n.e.)

Gdy 13 października 54 roku Neron obejmował godność cesarza Rzymu, 
przyjął imiona Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Został entuzja-
stycznie powitany. Miał wówczas zaledwie 17 lat, a więc był bardzo młody, co 
już samo w sobie przysparzało mu sympatii i budziło nadzieję. Jeszcze młod-
szy był Brytanik, miał zaledwie 13 lat. Zgadzano się więc powszechnie, że 
jest za młody, i słusznie go pominięto przy obsadzaniu stanowiska cesarza. 
Twierdzono, że nie dzieje mu się krzywda, tym bardziej, że Neron poślubił jego 
czternastoletnią siostrę, Oktawię. Nic bardziej błędnego. Brytanik został otruty, 
gdy tylko Agrippina wspomniała, że mógłby zostać cesarzem.

W wieku 25 lat Neron spotkał się ze św. Pawłem, który jako obywatel 
rzymski odwołał się do cesarza, po bezprawnym aresztowaniu w Jerozolimie 
i dwuletnim przetrzymywaniu bez wyroku w Cezarei. Do Rzymu Paweł przy-
był w roku 60, ale przez cesarza został przyjęty dopiero w roku 62. Do tego 
czasu przebywał w areszcie domowym. Neron wydał wyrok uniewinniający, 
więc Paweł został zwolniony z aresztu.

Dopóki Neron słuchał rad Seneki, jego rządy przebiegały pomyślnie. 
Z czasem doszło do depotyzmu i terroru. Dopuścił się mordu na własnej mat-

Mnestera, podobającego się Mesalinie. Poza tym cesarzowa pożądała wspaniałych ogrodów 
Azjatyka. Został on przewieziony ze swej willi nad Zatoką Neapolitańską do Rzymu, gdzie 
cesarz osobiście prowadził przesłuchania. Skazano go, ale w dowód łaski pozwolono wybrać 
rodzaj śmierci. Waleriusz Azjatyk zachował się do końca po męsku. Odbył w swym pałacu 
gimnastykę, wykąpał się, poucztował, oglądnął stos pogrzebowy, na którym miano spalić jego 
zwłoki, a następnie polecił przesunąć go w inne miejsce, by ogień nie osmolił gałęzi drzew. 
Dopiero wtedy lekarz otworzył mu żyły. W tymże czasie ludzie Mesaliny zmusili do popeł-
nienia samobójstwa Sabinę. Osierociła ona córkę już dorastającą, o imieniu i urodzie matki, 
przyszłą żonę Nerona. (…) Mesalina posunęła się wreszcie w swej bezczelności tak daleko, 
że jesienią 48 roku formalnie poślubiła młodego senatora Gajusza Syliusza. Był to już fakt 
polityczny, groźny także dla wyzwoleńców, Narcyz więc zdecydował się otworzyć oczy Klau-
diuszowi, przebywającemu wtedy w Ostii. W tym właśnie dniu Mesalina i jej goście święcili 
w Rzymie październikowe gody Bachusa i winobranie. Jeden z uczestników zabawy wspiął 
się na wysokie drzewo, a gdy wśród śmiechów pytano, co stamtąd widzi, krzyczał: ‘Burza, 
burza nadciąga od Ostii!’ I nadciągała rzeczywiście. Cesarz stanął w koszarach pretorianów, 
gdzie natychmiast doprowadzono wszystkich kochanków wiarołomnej z Syliuszem na czele. 
Po krótkim przesłuchaniu dawali kolejno głowy pod topór. Sama Mesalina jeszcze próbowała 
dotrzeć do męża, ale Narcyz nie dopuścił ani jej, ani najstarszej westalki” (A. Krawczuk, dz. 
cyt., s. 59-61). Narcyz natychmiast polecił oficerowi służbowemu wykonać wyrok na Mesa-
linie bezzwłocznie.
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ce Agrippinie i żonie Oktawii. Drugą żonę, Popeę zabił przypadkowo. Roz-
złoszczony czymś kopnął ją w brzuch, gdy była w ciąży. Zginęło jeszcze wiele 
innych osób. M.in. samobójczo odszedł ze świata żywych Gajusz Petroniusz, 
człowiek wielkiej kultury i dowcipu, wcześniej przyjaciel cesarza. W podarun-
ku przesłał Neronowi dokładny rejestr jego zbrodni i orgii.

Neron prowadził fatalną politykę zewnętrzną. Jedyną prowincją, która 
przyciągała jego uwagę, była Achaja. Ponieważ publiczne występy artystyczne 
Nerona wywołały w Rzymie zgorszenie, w roku 66 udał się do Grecji, w na-
dziei, że tam docenią jego talent. I rzeczywiście otrzymał od Hellenów róż-
ne zaszczyty i wyróżnienia. W rewanżu zwolnił miasta greckie z podatków. 
Natomiast w Brytanii doszło do powstania antyrzymskiego, podczas którego 
wymordowano wielu Rzymian, zniszczono również świątynię Klaudiusza 
w Camulodunum, o czym czytamy u Tacyta: „Do tego na wzniesioną boskie-
mu Klaudiuszowi świątynię jakby na twierdzę wiecznej tyranii spoglądano, 
a ludzie obrani jej kapłanami pod pozorem kultu cały majątek kraju trwonili. 
Nietrudno też wydawało się zniweczyć kolonię, nie zabezpieczoną żadnymi 
szańcami; oto nasi wodzowie za mało się wprzódy starali, myśląc raczej o przy-
jemności niż pożytku”73.

W lipcu 64 roku Neron wyjechał do Ancjum nad morzem i tam otrzymał 
wiadomość, że Rzym płonie. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Z czter-
nastu dzielnic, tylko dwie zostały nietknięte. Neron powrócił do miasta, gdy już 
płonął jego pałac. Natychmiast zajął się zwalczaniem pożaru i jego skutków. 
Niósł pomoc bezdomnym i głodnym, którym otworzył swoje ogrody. Obniżył 
ceny zboża, sprowadzając żywność z okolicy. Często wychodził na wysoką 
wieżę, aby obserwować akcję ratunkową. Wrogowie natychmiast to wykorzy-
stali rozpuszczając pogłoskę, że z zachwytem ogląda morze płomieni i recytu-
je swój poemat Zdobycie Troi. Rozpowiadano, że celowo podpalił Rzym, aby 
zbudować nowy, według swoich planów. Ponieważ sytuacja stawała się dla 
niego coraz bardziej niebezpieczna, postanowiono wskazać jakichś sprawców 
podpalenia. Wskazano chrześcijan, co rozpętało straszne prześladowania wy-
znawców tej nowej religii. Ukrzyżowano mnóstwo chrześcijan, wielu z nich 
zginęło rozszarpanych przez psy, ubrano ich bowiem w skóry zwierząt. Z in-
nych uczyniono w nocy żywe pochodnie, podpalając przybitych do krzyży.

Groźne powstanie wybuchło w Judei, w latach 66-73. Zanim do niego 
doszło, sytuacja była napięta, bowiem gdy za rządów prokuratora Gesjusa Flo-
rusa doszło w Cezarei do zamieszek grecko-żydowskich, stanął on po stronie 
Greków. Ograbił skarbiec świątynny i ukrzyżował wielu Żydów. W odpowie-

73 Tacitus, Ann. XIV. 31.
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dzi Żydzi pod dowództwem Eleazara, syna byłego arcykapłana Ananiasza, 
opanowali Jerozolimę i pozabijali stacjonujących tam Rzymian. Grecy z kolei 
zaatakowali Żydów w Aleksandrii, dokonali rzezi Żydów w Cezarei i innych 
miastach. Żydzi to samo zrobili z Grekami w Samarii, Galilei i Zajordaniu. 
W bitwie pod Bejt-Choron powstańcy pokonali armię rzymską, zabijając 6 tys. 
żołnierzy. Rzymianie nie mogli sobie poradzić z Judejczykami za Nerona. Do-
piero, gdy cesarzem został Wespazjan, jego syn Tytus rozprawił się z powstań-
cami74.

Rok 68 był ostatnim rokiem panowania despoty. Gdy powrócił z Gre-
cji, wszystkie miasta witały go jako triumfatora. To, co zrobiono w Rzymie, 
przebiło wszystko. Tłumy, szpalery, wieńce, kwiaty i okrzyki typu: „Niech 
żyje Neron, nasz Apollo, niech żyje Neron, nasz Herkules, największy atleta 
wszystkich czasów. Niech żyje boski głos”. Ale były to tylko pozory świetno-
ści. Bo gdy w Hiszpanii armia okrzyknęła cesarzem Galbę, od Nerona w krót-
kim czasie odwrócili się wszyscy. Zanim w nocy z 8 na 9 czerwca zadał sobie 
śmiertelny cios, wyjęczał jeszcze: „Jakiż ginie we mnie artysta!”

Neron przeżył 31 lat, z czego przez 14 lat był cesarzem. Po śmierci nie 
zaliczono go w poczet bogów.

3.1.6. Galba (68-69 n.e.)

Servius Sulpicius Galba panował niewiele ponad pół roku, od 9 czerwca 
68 do 15 stycznia 69. Już jako cesarz nazywał się Servius Galba Imperator Ca-
esar Augustus. Pochodził z rodu arystokratów. Najpierw był pretorem, potem 
namiestnikiem w Akwitanii, później konsulem i wreszcie namiestnikiem Gór-
nej Germanii. Ceniony był przez Kaligulę i Klaudiusza. Klaudiusz ustanowił 
go namiestnikiem Afryki. Za Nerona został namiestnikiem Hiszpanii Tarrakoń-
skiej, gdzie rządził twardą ręką75. A z Rzymu dochodziły coraz straszniejsze 
wieści na temat szaleństw Nerona.

W dniu 2 kwietnia 68 roku w Nowej Kartaginie zwołano wiec, gdzie wokół 
trybuny ustawiono podobizny wybitnych osób wymordowanych przez Nerona. 
Gdy pojawił się Galba, zgromadzeni, w tym żołnierze, powitali go okrzykiem: 
Salve Imperator, salve Caesar! Galba zgodził się na ten wybór i poprowadził 
legiony na Rzym. Odegrał ogromną rolę w wyzwoleniu Rzymu spod jarzma 

74 Więcej na ten temat zob. w paragrafie na temat Wespazjana.
75 Np. kazał obciąć ręce bankierowi, który oszukiwał przy wymianie pieniędzy. Innym razem 

ukrzyżował opiekuna sądowego, który otruł sierotę, by zagarnąć jej majątek. Kiedy ten krzy-
czał, że jako obywatel rzymski chce odwołać się do cesarza, polecił przybić go do krzyża 
okazalszego i pobielanego.
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Nerona. Ale sam też nie potrafił rządzić tak wielkim imperium. Miał wówczas 
już ponad 70 lat. I nie bardzo rozumiał złożoną sytuację, w jakiej się znalazł. 
Widząc pustą kasę państwową, wprowadził skrajne oszczędności, czym zraził 
sobie wojsko, a szczególnie pretorianów, którym nie wypłacił obiecanych na-
gród pieniężnych. I to właśnie przez wojsko został zamordowany w dniu 15 
stycznia 69 roku. Nie został zaliczony w poczet bogów.

3.1.7. Othon (69 n.e.)

Marcus Salvius Otho przyjaźnił się z Neronem. Trwało to do momentu, 
gdy Neron upatrzył sobie żonę Othona, Sabinę Poppeę. Musiał wówczas udać 
się na honorowe wygnanie, objął namiestnictwo Luzytanii, na terenie dzisiej-
szej Portugalii, a Neron zabrał jego żonę. Do Rzymu powrócił wraz z Galbą, od 
którego odwrócił się, gdy ten swoim następcą chciał mianować Pizona. Dzię-
ki poparciu pretorianów, w dniu 15 stycznia 69 roku Othon został cesarzem, 
a Galba i Pizon zginęli. Był jednak jeszcze jeden problem. Niespełna dwa ty-
godnie wcześniej, 2 stycznia, armia nad Renem obwołała cesarzem Aulusa Wi-
teliusza, co oznaczało, że trzeba będzie stoczyć bój o władzę. Do walk doszło 
nad środkowym Padem. Ponieważ coraz większą przewagę uzyskiwały legiony 
Witeliusza, Othon postanowił ustąpić i popełnił samobójstwo.

Panował zaledwie trzy miesiące. Przeżył 37 lat. Nie został zaliczony w po-
czet bogów.

3.1.8. Witeliusz (69 n.e.)

Aulus Vitelius panował w Rzymie tylko kilka miesięcy. Jego rządy cha-
rakteryzowały się całkowitą samowolą żołnierzy i pretorianów, którzy rabo-
wali i gwałcili. Cesarz nie przejmował się tym, bo głównym jego zajęciem 
było urządzanie uczt i rozrywek. Nowy cesarz nie budził szacunku ani wśród 
legionów, ani wśród społeczeństwa. Ledwie przybył do Rzymu, a już dowie-
dział się, że w dniu 1 lipca 69 roku prefekt Egiptu ogłosił cesarzem dowódcę 
armii w Judei, Tytusa Flawiusza Wespazjana. To oznaczało, że musi dojść do 
rozstrzygnięć zbrojnych pomiędzy armią Witeliusza i armiami wspierającymi 
Wespazjana.

Do decydującej bitwy doszło w dniu 27 października 69 roku pod Kre-
moną, gdzie wojska Witeliusza poniosły klęskę. Również w samym Rzymie 
walczyli ze sobą zwolennicy obu cesarzy. Przerażony Witeliusz próbował zrzec 
się władzy, ale został zamordowany 20 grudnia 69 roku. Przeżył 54 lata. Nie 
został zaliczony w poczet bogów.
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3.1.9. Wespazjan (69-79 n.e.)

Już 1 lipca 69 roku w Egipcie ogłoszono, że nowym cesarzem Imperium 
Romanum jest Tytus Flawiusz Wespazjan, 60-letni dowódca armii walczącej 
w Judei z żydowskimi powstańcami. Szybko poparły go legiony stacjonujące 
na Wschodzie, ale aby panowanie Wespazjana uczynić realnym, należało po-
konać Witeliusza. Wespazjan posłał część swojej armii do Rzymu, która roz-
prawiła się z Witeliuszem. 

Wcześniej dał się poznać jako znakomity dowódca w Germanii i Brytanii 
oraz świetny zarządca w Afryce. A w roku 67, po nominacji z rozkazu Nerona, 
razem ze swoim synem Tytusem wkroczyli do Palestyny. W krótkim czasie 
opanowali Galileę, gdzie wzięli do niewoli przywódcę galilejskich powstań-
ców, niejakiego Józefa, zwanego później Flawiuszem76. W roku następnym 
prowadzili działania głównie w Judei i za Jordanem. W roku 69 w rękach po-
wstańców pozostawała tylko Jerozolima i trzy twierdze, m. in. Masada.

Na przełomie lipca i sierpnia w Berytusie (obecny Bejrut), Wespazjan pro-
wadził naradę wojenną z dowódcami i urzędnikami prowincji wschodnich, na 
której ustalono, że Wespazjan uda się do Egiptu, gdzie dopilnuje, aby żaden 
okręt ze zbożem nie popłynął do Italii. Tytus przejął dowództwo w walkach 
w Judei, natomiast Licyniusz Mucianus, namiestnik Syrii, udał się z armią do 
Italii.

Już po śmierci Witeliusza, 22 grudnia 69 roku, senat zaaprobował We-
spazjana, jako nowego cesarza. On przybył jednak do Rzymu dopiero ponad 
pół roku później. Rozpoczął panowanie w Rzymie jako Imperator Caesar Ve-
spasianus Augustus. Był znakomitym cesarzem. W przeciwieństwie do jego 
poprzedników, pycha i rozpasanie były mu obce. Pozostał człowiekiem zdro-
wego rozsądku i dobrego humoru. Postanowił uzdrowić finanse poprzez rygor 

76 A. Krawczuk pisze, że „wyciągnięto go z podziemnej kryjówki pełnej trupów, wszyscy bo-
wiem, którzy tam się schronili, zginęli dobrowolnie zabijając jeden drugiego, w porządku 
ustalonym przez losowanie. Ocalał tylko sam przywódca, mający popełnić samobójstwo ja-
ko ostatni. Postawiony przed Wespazjanem i Tytusem oświadczył, że jest zwiastunem spraw 
wielkich, których spełnienie Bóg mu nakazał; inaczej dobrze by wiedział, jak przystoi umie-
rać wodzowi; i nie ma potrzeby wysyłania go do cesarza Nerona, albowiem wkrótce sam 
Wespazjan zostanie cesarzem. Czy jeniec naprawdę ośmielił się tak prorokować? Rzecz wąt-
pliwa i nie do rozstrzygnięcia, skoro zdani jesteśmy wyłącznie na świadectwo samego Józefa. 
Faktem jest, ż pozostał wprawdzie w okowach i pod strażą, ale do Nerona go nie wysłano. 
Stopniowo cieszył się coraz większymi względami Wespazjana i Tytusa, o czym później tak 
wspominał: Otrzymałem odzież i cenne przedmioty, a nawet poślubiłem jeszcze będąc w nie-
woli pewną dziewczynę, pojmaną przez Rzymian pod Cezareą”(dz. cyt., s. 110-111).
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oszczędzania i zdobywania pieniędzy, gdzie tylko się dało77. Nie oszczędzał 
jednak na budownictwie i kulturze. Odbudowywał i budował świątynie, m.in. 
świątynię Pokoju i świątynię Boskiego Klaudiusza. Rozpoczął też budowę Tea-
tru Flawiuszy, czyli Koloseum. Założył pierwszy uniwersytet w Rzymie, gdzie 
profesorowie zarabiali po 100 tys. sesterców rocznie. Ponadto powstawały inne 
szkoły. Nauczycieli i lekarzy zwolnił od płacenia podatków, natomiast filozo-
fów i astrologów przepędził z Rzymu.

Gdy w roku 70 Tytus zdobył i zburzył Jerozolimę78, wybrał się do Rzymu, 
gdzie w roku 71 urządzono jemu i Wespazjanowi triumfalny wjazd do stolicy 
imperium. Wśród niesionych łupów były kultowe sprzęty ze świątyni jerozo-
limskiej: złoty stół ofiarny, siedmioramienny złoty świecznik i regał na księgi. 
Przyprowadzono też tysiące żydowskich niewolników, których później wyko-
rzystano m.in. do budowy Koloseum.

Gdy w roku 79 cesarz umierał, obwieścił żartem: „Coś mi się zdaje, że sta-
ję się bogiem”. Kazał się podnieść mówiąc, że cesarz Rzymian umiera stojąc. 
Po śmierci został zaliczony w poczet bogów jako Divus Vespasianus. Przeżył 
niespełna 70 lat.

3.1.10. Tytus (79-81)

Tytus Flawiusz Wespazjan żył niespełna 42 lata a panował jedynie nieco 
dłużej niż 2 lata. A mimo to jest jednym z najbardziej znanych imperatorów 
Rzymu. Nie prowadził podbojów nowych krain, nie wprowadził reform w pań-
stwie. Za jego panowania nie było procesów politycznych.

Ale to on zdobył Jerozolimę w roku 70, co upamiętnia stojący na Forum 
łuk triumfalny. Przyprowadził wówczas do Rzymu 97 tys. niewolników. To on 
oddał do użytku Koloseum, amfiteatr na 50 tys. widzów. A podczas jego pano-
wania nastąpiła erupcja Wezuwiusza, która zniszczyła Pompeje i Herkulanum.

Niespodziewanie zmarł 13 września 81 roku. Podobno bezpośrednią 
przyczyną była kuracja zastosowana na rozkaz jego brata Domicjana, podczas 

77 Przypisuje mu się powiedzenie: Petunia non olet (pieniądz nie śmierdzi). Miał tak powie-
dzieć, gdy przyniesiono pierwsze pieniądze uzyskane z wprowadzonych opłat za używanie 
uryny do celów farbiarskich. Inni uważają, że to określenie pochodzi z Efezu, gdzie w miej-
skich latrynach prowadzono interesy.

78 Ostatnią twierdzę żydowską zdobyto dopiero w roku 73. Była to Masada, gdzie obrońcy, nie 
mając już szans na wygraną, popełnili zbiorowe samobójstwo. Zob. B. Koziróg, Izrael. Hi-
storia, religia, archeologia, Podkowa Leśna 2003, s. 81; S. Horn, Z archeologią przez kraje 
biblijne, Warszawa1989, s. 164.



53

której okładano śniegiem gorączkującego chorego. Po śmierci został zaliczony 
w poczet bogów.

3.1.11. Domicjan (81-96 n.e.)

Tytus Flawiusz Domicjan był ostatnim cesarzem z rodu Flawiuszów. Gdy 
14 września 81 roku został władcą Rzymu, przybrał imiona Imperator Ca-
esar Domitianus Augustus. Otrzymał dobre wykształcenie, był wysportowany. 
Świetne wyniki osiągał w łucznictwie, pływaniu i hippice79. Miał wszak swoje 
kompleksy, np. z powodu łysienia, i dziwactwa: niekiedy zamykał się w swoich 
pokojach i całymi godzinami, a nawet dniami, polował na muchy, przebijając 
je ostrym rylcem do pisania. Tradycja zalicza go do złych cesarzy, okrutnych, 
stosujących terror, łamiących prawo, wrogich senatowi.

Miał jednak Domicjan pewne osiągnięcia. Na jego panowanie przypada 
wzmożona aktywność w polityce zagranicznej. Sam cesarz pokierował zwy-
cięską wyprawą przeciwko Chattom, którzy w roku 82 zaatakowali terytorium 
Rzymu. Przy tym rozszerzył terytorium cesarstwa, ustalając ostateczną granicę 
państwa rzymskiego z Germanią, gdzie rozpoczął budowę limes, czyli systemu 
umocnień granicznych.

W latach 85-89 Domicjan walczył z Dakami, którzy zaatakowali Mezję. 
Rzymianie stracili całkowicie jeden legion i byli w defensywie. Na dodatek 
w roku 88 wybuchł bunt Saturnina w Górnej Germanii, a Pannonia została 
zagrożona przez najazd Jazygotów, Markomannów i Kwadów. W tej sytuacji, 
w roku 89, Domicjan zawarł pokój z Decebalem, uznając go za króla, zobowią-
zał się także do wypłacenia mu corocznie subsydium pieniężnego i dostarcze-
nia fachowców do wybudowania fortyfikacji obronnych. Domicjan liczył, że 
w ten sposób pozyska sobie Daków jako sojusznika przeciwko innym wrogom. 
Mając pokój z Decebalem, umocnił panowanie w Pannonii. Jednak król Daków 
nie zamierzał być uległym sojusznikiem Rzymu. Szybko zaczął łamać warunki 
pokoju. Nie wydał Domicjanowi ani jeńców wojennych, ani broni. Natomiast 
przygotowywał i umacniał dackie warownie, a swoją armię wyposażył w lepszą 
broń i machiny wojenne. Z tego powodu Domicjan był krytykowany w Rzy-
mie. W ogóle senat widział w nim despotę, bowiem od stłumienia buntu Sa-
turnina rosła podejrzliwość cesarza, nasilały się represje wobec przedstawicieli 
najwyższych warstw, co podsycało nastroje opozycyjne. Oskarżenia o obrazę 

79 Wymyślił też swoisty rodzaj gimnastyki, którą nazwał klinopale (od greckich słów: kline – 
łóżko i pale – zapasy), czyli zapasy łóżkowe, w których partnerkami były zwykle nierządnice. 
Zob. A. Krawczuk, dz. cyt., s. 135.
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majestatu, procesy, wyroki wygnania i śmierci, prześladowania filozofów a tak-
że chrześcijan, przypominały czasy Nerona. W. Gastpary napisał, że Domicjan 
„wprowadził do swego pałacu system donosicielstwa i wzajemnego szpiegowa-
nia, aby usunąć z otoczenia cesarza każdego, kto był mu podejrzany, tak z po-
wodu stałości charakteru jak bogactwa, wysokiego stanowiska, inteligencji czy 
wykształcenia. Zwykle oskarżenie opierało się na tych samych zarzutach, które 
stawiano chrześcijanom. Tak więc został oskarżony wuj cesarski, konsul Tytus 
Clemens, o skłonności do żydowskiego obyczaju religijnego oraz o bezboż-
ność (atheotees) i ścięty, zaś żona jego Domitilla została skazana na wygnanie 
na wyspę Ponza (Pondataria). Za Domicjana również doszło do prześladowań 
w Małej Azji”80. Cesarz potrafił pastwić się nad swoimi wrogami, prawdziwymi, 
czy domniemanymi również w sposób bezkrwawy, choć niezwykle okrutny, co 
wielu doprowadzało nie tylko do stresu, ale również do rozpaczy. Oto opis A. 
Krawczuka: „I tak zaprosił pewnego razu dostojników na ucztę. Sala, do której 
ich wprowadzono samych, bez służby osobistej, była cała wymalowana czy też 
obita na czarno – sufit, ściany, podłogi. Czekały na gości sofy niby mary, przy 
każdej zaś znajdowała się tablica na wzór grobowej z nazwiskiem oraz oświet-
lająca ją lampka, jaką stawiano zazwyczaj na grobie. Wkroczyli potem w tak 
pogrzebowej muzyki ubrani na czarno chłopcy i usiedli u stóp zaproszonych, 
smętni niby cienie zmarłych. Przyniesiono dania; takie, jakie zwykło się skła-
dać tym, co odeszli. Panowało kompletne milczenie, nikt nie śmiał odezwać 
się ni słowem, tylko cesarz mówił o zgonach i rzeziach. Wszyscy już pożegnali 
się z życiem. Pozwolono im jednak odejść spokojnie. W przedsionku wszakże 
oczekiwali każdego z gości nie ludzie jego służby, lecz zupełnie nie znani; to-
warzyszyli odchodzącym do domów, jakby mieli dokonać egzekucji. Zaledwie 
uczestnicy grobowego bankietu przekroczyli progi mieszkań, zaledwie poczuli 
się nieco bezpieczniejsi, gdy rozległo się donośne pukanie do bramy: posłańcy 
od cesarza! Czy z wyrokiem śmierci? Nie. Przychodzili ludzie z darami. Jeden 
niósł tablicę grobową, która stała przy sofie-marach, i okazywała się srebrną 
płytą; drugi cenną zastawę stołową; trzeci wreszcie, strojny i wesoły, objawiał 
się jako ów chłopiec, który odgrywał rolę ducha. Żart kosztowny i makabrycz-
ny. Żaden uczestnik koszmarnej uczty nie mógł zapomnieć chwili dławiącego 
strachu, ani też darować władcy takiego przeżycia”81.

Ponieważ Domicjan zwrócił podejrzliwość przeciwko najbliższym i za-
czął ich skazywać, uknuto przeciwko niemu spisek, w którym uczestniczyła 
również żona cesarza i przywódcy pretorianów. Nikt bowiem nie mógł czuć 

80 W. Gastpary, Historia Kościoła. Okres starożytny, Warszawa 1977, s. 57.
81 A. Krawczuk, dz. cyt., s. 147-148.
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się bezpieczny. Domicjan został zasztyletowany w dniu 18 września 96 roku. 
Przeżył niespełna 45 lat. Po śmierci nie zaliczono go w poczet bogów.

3.1.12. Nerwa (96-98 n.e.)

Marek Kokcejusz Nerwa pochodził ze starego arystokratycznego rodu. 
Jego dziadek i ojciec byli konsulami. On sam pełnił tę funkcję za Wespazjana 
i Domicjana, wszak za tego ostatniego zawisło nad nim niebezpieczeństwo. 
Poszło o horoskop. Astrologowie wskazali cesarzowi na kilka osób, których 
konstelacja urodzinowa może wróżyć im panowanie. Wśród nich był także 
Nerwa. Domicjan po kolei usuwał te osoby wyrokiem śmierci lub wygnania. 
Nerwę uratował wiek; miał wówczas dobrze ponad 60 lat, a ponadto był chory 
– często wymiotował. A mimo to, po śmierci bezdzietnego Domicjana, senat 
jego wybrał cesarzem. Zdecydowało to, że pochodził ze świetnego rodu, był 
szacownego wieku, piastował różne godności, potrafił współżyć z ludźmi i był 
dobrym prawnikiem. Senat obierając go na cesarza zażądał przysięgi, że pod-
czas swego panowania, nie wyda wyroku śmierci na żadnego senatora. Nerwa 
przysięgę złożył i jej dotrzymał. Przyjął tytuł i imię: Imperator Nerva Caesar 
Augustus.

Cesarz dość szybko doprowadził do naprawy sytuacji finansowej cesar-
stwa, zaistniałej po rządach Domicjana. Stworzył fundusz alimentacyjny dla 
najuboższych dzieci w państwie, usprawnił działalność akweduktów. Jednak 
jego łagodne rządy budziły sprzeciw wśród pretorianów i wojskowych. Wymu-
sili więc na Nerwie, aby adoptował jednego z rzymskich dowódców i uczynił 
swoim następcą. Cesarz wiedząc, że jest człowiekiem zbyt starym i schorowa-
nym, a przede wszystkim zbyt uczciwym i wyrozumiałym, usynowił i powołał 
na swojego następcę Marka Ulpiusza Trajana. Wybór zaskoczył Rzymian, bo-
wiem ten nie wywodził się z najświetniejszej starej arystokracji, ponadto jego 
rodzina nie pochodziła z Italii, lecz z okolic Sewilli w Hiszpanii, tzn. z prowin-
cji.

Cesarz Nerwa zmarł pod koniec stycznia 98 roku i został zaliczony w po-
czet bogów. 

3.1.13. Trajan (98-117)

Marek Ulpiusz Trajan powiedział, ze chce być takim cesarzem dla oby-
wateli, jakiego chciałby mieć cesarza będąc obywatelem. Wiadomość o wyzna-
czeniu go na współregenta zastała go w Kolonii, dokąd wiadomość przywiózł 
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mu jego krewny i podopieczny Hadrian, późniejszy cesarz. Po śmierci Nerwy, 
samodzielnie objął władzę. Do Rzymu dotarł w roku 99, odbywając triumfalny 
wjazd. Przyjął tytuł i imię: Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus. Był to 
typ żołnierza, który jasno oceniał sytuację, decyzje podejmował szybko, działał 
energicznie, formułował swoje opinie zwięźle, był odważny. Ożenił się z Ploty-
ną, kobietą szlachetną i skromną, cieszącą się powszechnym szacunkiem. Mał-
żeństwo jednak było bezdzietne.

Panowanie Trajana to ciąg długich i ciężkich wojen, których prowadzenie 
wymagało stworzenia dwóch nowych legionów, aby w sumie było ich trzy-
dzieści82. Na pierwszy ogień poszło umocnienie granicy naddunajskiej, po to, 
by pokonać państwo Daków. I wojna dacka rozegrała się w latach 101-102. 
Trajan użył co najmniej 10 legionów, które przeprawił przez most pontonowy 
na Dunaju i zaatakował centrum Daków w górach Siedmiogrodu. Król dacki 
Decebal próbował uderzyć na osłabione siły Rzymian w Dobrudży. W tym 
celu wykorzystał również swoich sojuszników Roksolanów. Uczynił to zimą, 
kiedy można było przejść Dunaj po lodzie. Garnizony rzymskie odparły atak, 
a ostatecznie pobił wrogów cesarz, który przybył z odsieczą. W roku 102 Tra-
jan ponownie przekroczył Dunaj, doszedł do Sarmizegetysy i zmusił Deceba-
la do upokarzającego pokoju. Jego państwo zachowało jeszcze niezależność, 
ale Trajan zagarnął jego znaczną część i utrzymał garnizony na lewym brzegu 
Dunaju. Decebal wydał Trajanowi broń i subsydia wojenne, otrzymane od Do-
micjana i zawarł sojusz z Rzymem. Wiadomo jednak było, że zawarty pokój 
należy bardziej traktować jako rozejm, niż trwałe zaprzestanie walk. Zarówno 
Trajan, jak i Decebal zaczęli czynić przygotowania do nowej wojny. Cesarz 
polecił wybudowanie mostu przez Dunaj koło Drobeta, który otwierał drogę 
do kraju Daków.

Decebal uzbroił nową armię i w roku 105 zaatakował garnizony rzym-
skie stacjonujące na północ od Dunaju. W ten sposób rozpoczęła się II wojna 
dacka (105-106). Natychmiast wyruszyły tam legiony Trajana. W roku 106 
przekroczył Dunaj. Ruszył na centrum państwa Daków i zdobył ich stolicę Sar-
mizegetusę. Z Dacji uczynił prowincję. Pokonany Decebal popełnił samobój-
stwo. Ponieważ środki militarne mogły nie wystarczyć, aby utrzymać tę pro-
wincję, Trajan zastosował metodę masowego przesiedlenia ludności. Dakowie 
zostali rozwiezieni po różnych prowincjach, a na ich miejsce zostały ściągnięte 
plemiona illyryjskie83. W roku 106 cesarz Trajan do imperium włączył Arabię 

82 Więcej na ten temat zob. H. Parker, The Roman Legions, Oxford 1928.
83 Zwycięstwo nad Dakami upamiętnia słynna kolumna Trajana w Rzymie, wzniesiona w ro-

ku 113 na nowym Forum Trajana. Jej płaskorzeźby stanowią cenne źródło do odtworzenia 
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Skalistą, dotąd państwo zależne, sąsiadujące z Syrią i Judeą. Powstała nowa 
prowincja Arabia.

Ostatnie lata panowania Trajana, to wojna z niepokonanymi do tej pory 
Partami (114-117). Rzymianie rozpoczęli od najazdu na Armenię, którą zajęli 
bez większego trudu i ogłosili prowincją. W roku 115 sam Trajan stanął na czele 
wojsk. Przekroczył Eufrat i zdobył północną Mezopotamię. W roku następnym 
Rzymianie przekroczyli Eufrat i obsadzili Adiabenę. Trajan z głównymi siłami 
ruszył wzdłuż Tygrysu, zajął Seleukeję, największe miasto greckie na terenie 
partyjskim oraz stolicę Arsakidów, Ktezyfont. Doszedł do Zatoki Perskiej, a ze 
zdobytych terenów utworzył dwie prowincje: Mezopotamię i Asyrię. Nie zdo-
łał umocnić tam panowania, ponieważ zły stan zdrowia zmusił go do powrotu. 
Na łożu śmierci adoptował Hadriana.

W sierpniu 117 roku zmarł w Cylicji. Zaliczono go w poczet bogów.

3.1.14. Hadrian (117-138)

Publiusz Aeliusz Hadrian także pochodził z Hiszpanii i jak jego poprzed-
nik był przede wszystkim żołnierzem. Zanim w roku 117 został cesarzem, 
przybierając tytuł i imię Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus, brał 
udział w wyprawach do Dacji, gdzie dwukrotnie został odznaczony za odwa-
gę. Piastował ważne urzędy, był senatorem. Walczył z Sarmatami zza Dunaju. 
W roku 108 został konsulem. Później walczył w Armenii i Mezopotamii. W ro-
ku 117, gdy Trajan postanowił powrócić do Rzymu, Hadrian otrzymał bardzo 
ważne wówczas namiestnictwo Syrii oraz dowództwo armii Eufratu.

Gdy zmarł Trajan, Hadrian pozostał na Wschodzie, nie wziął udziału w po-
grzebie, a do Rzymu przybył w roku 118 i pozostał tam przez trzy lata. Po tym 
okresie rozpoczął wielkie podróżowanie po imperium. Połowę swego ponad 
dwudziestoletniego panowania spędził podróżując. Jego poprzednicy opusz-
czali stolicę jedynie w celach wojennych. Hadrian wizytował nawet najdalsze 
zakątki swego państwa84. Na początek udał się do Galii oraz do prowincji nad 
górnym Renem i Dunajem. Umocnił tam system fortyfikacji zbudowany przez 
Domicjana i rozwinięty przez Trajana. W następnym roku był w Brytanii, gdzie 

dziejów wojen z Dakami. Na górze znajdował się pierwotnie posąg Trajana, który zrzucili 
chrześcijanie i zamontowali tam posąg św. Piotra.

84 Przy okazji były to też wyjazdy turystyczne. W toku każdej inspekcji znajdował czas i siły, by 
zobaczyć wszystko, co warte było poznania, czy to cuda przyrody, czy klejnoty sztuki i archi-
tektury.
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przystąpiono do wielkich prac nad tzw. wałem Hadriana85, ciągnącym się od 
zatoki Solvay do ujścia rzeki Tyne przez ok. 80 mil rzymskich, czyli 120 km. 
Wał zabezpieczał przed atakami plemion górskich z terenów Szkocji. Zbudo-
wany został z kamieni, cegieł i ziemi. Zbudowano tam również wieże i forty, 
a na przedpolu znajdowała się fosa. Wszystkie prace wykonali żołnierze, któ-
rzy w czasie pokoju zajmowali się głównie budownictwem, nie tylko wojsko-
wym, ale również cywilnym. Budowali drogi, mosty, akwedukty. Wykonywali 
jeszcze wiele innych prac publicznych, głównie remonty.

Podczas zimy 122/123 Hadrian przebywał w Hiszpanii, skąd popłynął do 
rzymskiej prowincji o nazwie Mauretania86. Tam dowiedział się o groźbie woj-
ny z Partami, więc pospieszył przez Kretę i Azję Mniejszą nad Eufrat. Popro-
wadził rokowania, które zażegnały kryzys. Pozostał na Wschodzie do roku 124. 
Odwiedził Antiochię i Palmyrę, a także wiele krain Azji Mniejszej87. Jeszcze 
w tym samym roku przybył do prowincji bałkańskich. Bardzo prawdopodobne, 
że wówczas powstało miasto Hadrianopolis (dzisiaj Edirne w Turcji). Wtedy 
też Hadrian nadał prawa miejskie Aquincum nad Dunajem (obecnie Budapeszt 
– stolica Węgier). Następnie udał się do Dacji. Pod koniec roku 124 przybył 
do Aten, gdzie – jak twierdził – czuł się najlepiej. W Grecji pozostawał aż do 
roku 126, zwiedzając miasta i wyspy. Do Italii powrócił przez Sycylię, gdzie 
wszedł na szczyt Etny. W Rzymie przebywał do roku 128, by potem wyjechać 
do Afryki. Tam obserwował ćwiczenia legionistów. Dalej trasa wiodła przez 
Ateny i Azję Mniejszą do Syrii. Po pobycie w Antiochii udał się do Jerozoli-
my, leżącej w gruzach od lat siedemdziesiątych. Postanowił, że miasto zostanie 
odbudowane jako rzymskie i będzie się nazywać Aelia Capitolina88. Z Jerozo-
limy pojechał przez Gazę i Petrę do Aleksandrii. Stamtąd powędrował w górę 
Nilu, aby zwiedzać piramidy, świątynie w Tebach, posągi bogów i faraonów. 
W drodze powrotnej zimę 131/132 spędził w Atenach, następnie zatrzymał się 
w prowincjach bałkańskich, skąd miał pojechać do Italii, gdy dotarła do niego 
wiadomość, że w Palestynie wybuchło powstanie żydowskie.

Dwa główne powody zrywu powstańczego Żydów to decyzja o zbudo-
waniu na miejscu świątyni izraelskiej sanktuarium Jowisza, oraz edykt zaka-

85 Nazywany jest też murem Hadriana. Resztki muru znajdują się do dzisiaj w miejscu wybudo-
wania.

86 Obejmowała ona tereny dzisiejszego Maroka i części Algerii. Nie należy jej mylić z dzisiejszą 
Mauretanią.

87 W Bitynii spotkał niezwykle urodziwego chłopca o imieniu Antinous, którego zabrał ze sobą 
i nigdy się z nim nie rozstawał, aż do roku 130, kiedy to Antinous utopił się w Nilu.

88 Aelia było nazwiskiem rodowym cesarza, Capitolina – bo na miejscu żydowskiej świątyni 
miała stanąć świątynia Jowisza Kapitolińskiego.
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zujący obrzezywania chłopców. Oba postanowienia były dla Żydów straszną 
obrazą ich przekonań i nakazów religijnych. Ponadto chcieli wywalczenia nie-
podległości i utrzymania tożsamości narodowej i religijnej. Powstanie roku 
13� objęło Palestynę i część Syrii. Dowodził nim niejaki Szymon zwany Bar 
Kochba (Syn Gwiazdy), który tytułował się księciem Izraela, a wielu uważało 
go za Mesjasza89. Powstańcy prowadzili walkę partyzancką, ponieważ w ot-
wartych bitwach na otwartym polu nie sprostaliby armii rzymskiej. Ze swych 
górskich kryjówek napadali oddziały rzymskie. Na pewien czas zdobyli też 
Jerozolimę. Armią rzymską w najtrudniejszych dla niej momentach dowodził 
sam Hadrian, potem dowództwo przekazał Juliuszowi Sewerowi, ściągniętemu 
z Brytanii, gdzie był namiestnikiem. To on spacyfikował cały kraj i później 
został namiestnikiem prowincji o nazwie Syria Palaestina. Bar Kochba zginął 
w roku 135. Judea legła w gruzach i stała się niemal pustynią. Zburzono 50 
twierdz żydowskich i 985 osiedli. Jeńców było tak wielu, że ich cena spadła 
do ceny konia. Straty rzymskie również były duże. Na wzgórzu świątynnym 
wybudowano sanktuarium Jowisza Kapitolińskiego, a w samym mieście wiele 
innych świątyń. Żydom zabroniono wstępu do miasta.

Hadrian był również wielkim budowniczym i mecenasem kultury. Warto 
wymienić tu Mauzoleum Hadriana (obecnie zamek św. Anioła) nad Tybrem, 
do którego prowadzi zbudowany przez cesarza Pons Aelius – piękny kamienny 
most. Hadrian gruntownie przebudował Panteon, wybudował świątynię We-
nery i Romy, od strony Koloseum90. Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć 
słynną willę Hadriana, gdzie odpoczywał po podróżach.

Cesarz uczynił bardzo dużo dla armii. Czuwał nad jej organizacją i pozio-
mem wyszkolenia. Zmniejszył wprawdzie liczbę legionów91 z 30 do 28, ale za 
to ustanowił nowe jednostki wojskowe zwane Numeri. Były to oddziały jazdy 
i piechoty składające się z ludności nierzymskiego pochodzenia.

Od roku 134 Hadrian nie opuszczał już Italii. Dopadła go ciężka, chro-
niczna choroba, objawiająca się krwotokami, puchliną, bólami. Cierpiał tak 
strasznie, że myślał nawet o popełnieniu samobójstwa. W roku 136 na swego 
następcę wyznaczył Cejoniusza Kommodusa, człowieka chorowitego, który 
zmarł na początku roku 138. Tak więc musiał wyznaczyć kolejnego. Był nim 

89 Przypisywanie Bar Kochbie tytułu Mesjasza sprawiło, że w powstaniu nie wzięli udziału 
chrześcijanie.

90 Aby ją wznieść, trzeba było przesunąć o kilkadziesiąt metrów ogromny, odlany z brązu posąg 
Nerona, przerobiony na posąg słońca. Przy dokonaniu tej operacji pracowały 24 słonie.

91 Były one rozlokowane w następujący sposób: trzy w Brytanii, cztery w Germanii, cztery 
w Pannonii, pięć w Mezjach, jeden w Dacji, dwa w Kapadocji, trzy w Syrii, dwa w Judei, 
jeden w Arabii, jeden w Egipcie, jeden w Afryce i jeden w Hiszpanii.
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pochodzący z Galii Tytus Aureliusz Antoninus, bardzo bogaty i wpływowy 
senator. Ponieważ miał on już 52 lata i był bezdzietny, Hadrian nakazał mu 
adoptować Lucjusza Werusa, syna pierwotnego następcy tronu, oraz Anniusza 
Werusa, późniejszego cesarza Marka Aureliusza92.

Hadrian zmarł 10 lipca 138 roku, mając 62 lata. Po śmierci został zaliczo-
ny w poczet bogów. Był pierwszym cesarzem rzymskim, który nosił brodę.

3.1.15. Antoninus Pius (138-161)

Imperator Titus Aelius Caesar Antoninus Augustus Pius – takie tytuły 
i imiona przyjął kolejny cesarz. Panował od roku 138 przez dwadzieścia trzy 
lata. Był przyzwoitym, kulturalnym i rozsądnym człowiekiem. Za jego rządów 
nie było wielkich wojen, groźnych konfliktów, afer i skandali. Życie na ogół 
toczyło się spokojnie, bez zbędnie przelanej krwi i wstrząsów. Jedynymi po-
ważnymi wydarzeniami były ruchy powstańcze w Mauretanii i Dacji, zduszone 
przez armię rzymską. Trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że na czasy tego 
cesarza przypada konsolidacja różnych plemion nad Dunajem, której groźne 
skutki wystąpiły dopiero po jego śmierci.

Antoninus Pius zmarł 7 marca 161 roku, po 3-dniowej chorobie. Po śmier-
ci został zaliczony w poczet bogów.

3.1.16. Marek Aureliusz (161-180) i Lucjusz Werus (161-169)

Antoninus Pius przekazał opiekę nad państwem Markowi, starszemu ze 
swoich adoptowanych synów, ale ten przez 8 lat rządził razem ze swoim bratem 
Lucjuszem93. Pierwszy z nich rządził jako Imperator Caesar Marcus Aurelius 
Verus Augustus, drugi jako Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus. 
Z tych dwóch niewątpliwie silniejszą osobowością był Marek Aureliusz, le-
piej wykształcony, zwłaszcza w naukach filozoficznych, poważnie traktujący 
kierowanie państwem. Jego brat korzystał raczej z przyjemności, jakie może 
zapewnić władza, przekazując obowiązki Markowi.

92 Cieszył się on wielkimi względami Hadriana, ale miał dopiero 18 lat, był więc zbyt młody na 
bezpośredniego następcę. Marek Aureliusz poślubił Faustynę, córkę Antoninusa.

93 Marek Aureliusz był zawsze lojalny wobec Lucjusza Werusa, nawet po jego śmierci. Kazał go 
pochować w mauzoleum Hadriana i wymógł, aby senat zaliczył go w poczet bogów. Zatem 
Werus był pierwszym ubóstwionym cesarzem, który nie wykazał się żadnymi zasługami dla 
imperium. Prawdą jest, że nie skalał się nadużyciem władzy czy zbrodnią polityczną. W ja-
kimś sensie można to uznać za swego rodzaju zasługę.
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Ten pierwszy cesarz – filozof94, większość lat swego panowania spędził 
w obozach wojennych. Najpierw król Partów Wologazes III napadł na Arme-
nię i osadził tam swego kandydata. Próbował z nim walczyć namiestnik rzym-
skiej Kapadocji, ale poległ. Wojska partyjskie wkroczyły do Syrii, gdzie legio-
ny syryjskie nie dały rady Partom. Trzeba było ściągnąć posiłki znad Dunaju 
i z Germanii. Wojna trwała od roku 162 do 166 i zakończyła się zwycięstwem 
Rzymu. Dalszą ofensywę przerwała epidemia dżumy, która zdziesiątkowała 
legiony i poprzez chorych żołnierzy przywleczona została do Rzymu. Wynisz-
czyła ludność stolicy. Dotarła nawet do Hiszpanii i Galii.

W roku 167 rozpoczęły się tzw. wojny markomańskie, w których głów-
nymi wrogami Rzymu byli germańscy Markomannowie i Kwadowie oraz 
sarmaccy jazygowie. To oni, wraz z jeszcze innymi ludami przeszli wał umoc-
nień naddunajskich i zajęli tereny Pannonii, Noricum i Recji. Przeszli Alpy 
wchodząc do północno-wschodniej Italii, aż po Akwileję. Po odprawieniu 
nadzwyczajnych praktyk religijnych, obaj cesarze ruszyli do walki, w której 
wzięli udział także pretorianie95. Kiedy w roku 169 zmarł cesarz Lucjusz We-
rus, Marek Aureliusz samodzielnie kontynuował wojnę. Ponieważ brakowa-
ło pieniędzy, uciekał się nawet do wyprzedaży cesarskich zastaw stołowych, 
biżuterii i innych sprzętów. Do wojska powołano niewolników, gladiatorów, 
a nawet kryminalistów. Cesarz powołał też, jak się później okazało, dwóch 
znakomitych wodzów, Tyberiusza Klaudiusza Pompejanusa i Publiusza Hel-
wiusza Pertinaksa. Kampania poprowadzona w latach 172-173 doprowadziła 
do kapitulacji Kwadów i klęski Markomannów96. 

Po zawarciu pokoju w roku 173 Rzymianie dokonali przesiedlenia licz-
nych Germanów na swoje terytoria i przystąpili do wojny z Jazygami, do któ-
rych dołączyli Kwadowie. Ostre walki toczyły się do roku 175. Rzymianie 
zwyciężyli, ale ostatecznie wrogów nie pokonali. Nie udało się utworzyć no-
wych prowincji: Markomanii i Sarmacji. Na przeszkodzie stanęła rewolta na 
Wschodzie, gdzie Awidiusz Kasjusz ogłosił się cesarzem. Po trzech miesiącach 
powstanie zostało stłumione, a sam uzurpator został zabity przez własnych 
oficerów. Trzeba było też stawić opór dackim Kostobokom, którzy najechali 
prowincje bałkańskie.

Kolejna wojna z Markomannami i Kwadami wybuchła w roku 177. Po-
nieważ walki były niezwykle ciężkie, od roku 178 dowództwo przejął sam 

94 Filozofię Marka Aureliusza przedstawiamy w II części książki.
95 W walce z Germanami poległ prefekt pretorianów, Furius Victorinus.
96 Wojna była prowadzona z wielkim okrucieństwem z obu stron, co obrazują sceny na kolumnie 
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Marek Aureliusz. Co prawda udało się wojskom rzymskim odnieść cały sze-
reg sukcesów, które dotarły prawie aż do Karpat, do miejscowości Laugari-
cio (dzisiejszy Trenczyn na Słowacji). Ale te sukcesy nie zapewniły Rzymowi 
trwałego panowania w Markomanii i Sarmacji. Interesująco całe zagadnienie 
komentuje M. Jaczynowska: „W wojnach tych wybijano zawsze tylko część 
wojowników nieprzyjacielskich, na ich miejsce przybywali nowi z tych samych 
plemion lub sąsiednich, zaś państwo rzymskie coraz dotkliwiej odczuwało brak 
rezerw ludzkich i finansowych, niezbędnych do kontynuowania polityki eks-
pansji terytorialnej. Wojny markońskie były nie tylko wielkim wstrząsem dla 
państwa rzymskiego, które po raz pierwszy od wielu wieków zostało zagrożone 
w swoim terytorium. Ich znaczenie rzymski historyk Eutropiusz słusznie po-
równywał z wojnami punickimi. Wojny te wykazały, że polityka Rzymu, ich 
penetracja ekonomiczna i kulturalna na tereny zamieszkiwane przez plemiona 
niepodległe miały swoje odwrotne ostrze. Rzym prowadząc politykę tworzenia 
państw satelickich przyśpieszył tym samym ewolucję ludów, która nieuchron-
nie zwracała się przeciwko niemu. Barbarzyńcy przejmowali od Rzymian ich 
sztukę wojenną, której nauczyli się bądź jako rzymscy najemnicy, bądź jako 
sojusznicy. Plemiona germańskie umiały już walczyć w regularnym szyku, by-
ły dobrze uzbrojone, a w czasie wojen markońskich zastosowały nawet ma-
chiny wojenne. Na kolumnie Marka Aureliusza przedstawiono na przykład 
‘cud pioruna’, który uderzył w machinę oblężniczą Germanów, kiedy oblegli 
obóz rzymski. Tak więc Rzymianie zaczęli tracić swoją przewagę techniczną 
w walkach z barbarzyńcami. Potrzebowali cudów, aby ich pokonać, osłabł tak-
że autorytet państwa rzymskiego”97. Inny z cudów opisuje A. Krawczuk: „Jest 
to tzw. cud deszczu. Kwadom mianowicie udało się otoczyć legion rzymski 
w miejscu pozbawionym wody w dniach straszliwej spiekoty. Germanie nawet 
nie atakowali, przekonani, że umęczeni upałem Rzymianie muszą się poddać. 
Niespodziewanie jednak przyszła nawałnica i uratowała osaczonych. Poganie 
przypisywali to cudowne ich zdaniem wybawienie praktykom egipskiego cza-
rodzieja, chrześcijanie natomiast twierdzili, że wymodlili ratunek wyznawcy 
Chrystusa. Już sam fakt, że mogła powstać taka legenda, wskazuje wyraźnie, 
jak wielu było wówczas wyznawców nowej religii nawet w szeregach armii. 
Marek Aureliusz więc musiał się stykać z chrześcijanami, musiał słyszeć o ich 
poglądach i kulcie. Jak ustosunkował się do tej wiary? Oczekiwalibyśmy po-
stawy przynajmniej tolerancyjnej, jeśli nie wręcz życzliwej, skoro jego przeko-
nania etyczne wykazywały taką zbieżność z tym, co głosili tamci. Tymczasem 
– rzecz zaskakująca – cesarz traktował chrześcijan niechętnie, nawet surowo, 

97 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 258.
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i wcale nie zerwał z polityką prześladowań. Dlaczego? Nie mamy w tej sprawie 
żadnych wypowiedzi Marka Aureliusza, można jednak znając jego osobowość 
i wytyczne postępowania snuć domysły. Otóż dla cesarza celem wszelkiej dzia-
łalności, a także kryterium oceny osób i grup, było dobro imperium pojmowane 
jako suma wszystkich tradycyjnych cech i wartości świata grecko-rzymskiego. 
Chrześcijaństwo było w tym świecie czymś nowym i już przez to samo podej-
rzanym. Jego wyznawcy tworzyli nielegalną organizację, oddawali się prakty-
kom może nieszkodliwym, ale niezrozumiałym i dziwacznym, odrzucali doro-
bek kultury. To wystarczyło. Wprawdzie za panowanie Marka Aureliusza nie 
doszło do wielkich, powszechnych prześladowań, tolerowano jednak, a może 
podsycano tu i ówdzie wystąpienia antychrześcijańskie. Najbardziej krwawy 
przebieg miały one w Lugdunum, gdzie zginął biskup Potejnos, mający ponad 
90 lat, a wraz z nim przynajmniej 30 wiernych. W samym Rzymie męczeńską 
śmierć poniósł św. Justyn, autor pism apologetycznych”98.

Cesarz Marek Aureliusz zmarł w roku 180 w obozie wojskowym w Win-
dobonie (dzisiejszy Wiedeń), zaledwie po kilku dniach choroby. Był jedną 
z ofiar zarazy przywleczonej przed laty znad Eufratu99. Przeżył 59 lat. Po śmier-
ci został zaliczony w poczet bogów.

3.1.17. Kommodus (180-192)

Już w roku 176, a więc 4 lata przed swoją śmiercią, Marek Aureliusz uczy-
nił swego syna Lucjusza Kommodusa współregentem, mimo iż ten miał dopie-
ro 15 lat. Był jedynym synem Marka Aureliusza i jego żony Faustyny, który nie 
zmarł za życia ojca. Za młodu zmarły cztery siostry i pięciu braci Kommodusa, 
w tym jego bliźniak Aureliusz Antoninus. Uchowały się jedynie trzy siostry.

Mając 19 lat Imperator Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus Augu-
stus samodzielnie objął władzę w Imperium Romanum. Należał do najmłod-
szych cesarzy rzymskich. Młodszy od niego w chwili obejmowania władzy był 
tylko Neron. Ale ci dwaj byli podobni do siebie nie tylko pod tym względem. 
Pierwszą decyzją Kommodusa było zawarcie pokoju z Markomannami i Kwa-
dami, co uczynił wbrew testamentowi ojca, wbrew radom dostojników i do-
wódców wojskowych. Jednocześnie zrzekł się zdobyczy ojca za Dunajem. 

Gdy w roku 180 wjeżdżał do Rzymu, witano go entuzjastycznie. Miesz-
kańcy miasta jeszcze nie zdawali sobie sprawy z tego, że witają spadkobiercę 

98 A. Krawczuk, dz. cyt., s. 215-216.
99 Plotki głosiły, że to Kommodus przyczynił się do śmierci ojca, do której na jego rozkaz dopro-

wadzili lekarze.
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Kaliguli, Nerona i Domicjana. Sprawy polityczne Kommodus złożył w ręce do-
radców, sam zaś zajmował się orgiami, obżarstwem, grami, burdami na ulicach 
i w domach publicznych, walkami gladiatorów i wyścigami rydwanów. 

Po nieudanym spisku na życie cesarza, w który zamieszana była jego sio-
stra Lucylla oraz dwaj krewni Ummidiusz Kwadratus i Kwintianus, rozpoczęły 
się egzekucje i zsyłki. Zginęła nie tylko wymieniona trójka, ale również inni, 
w tym żona cesarza Kryspina. Procesy, konfiskaty majątków, wygnania, wy-
muszone samobójstwa i egzekucje były na porządku dziennym. Zapanowało 
przekupstwo, całkowita i jawna korupcja. Wszystko można było kupić: urzędy, 
miejsca w senacie, wyroki, dowództwa. W ciągu roku zmieniło się aż 25 kon-
sulów, a każdy musiał zapłacić za to stanowisko100. Skarb świecił pustkami, 
choć nic nie budowano i nie prowadzono wojen. W mieście Rzymie i Italii 
zapanował głód. Na dodatek epidemia przywleczona sprzed lat ze wschodnich 
prowincji, zabijała dziennie w stolicy po 2000 osób. Nie przeszkadzało to ce-
sarzowi w kolejnych szaleństwach. „Kommodus żyjący w swoim sztucznym 
i wynaturzonym światku musiał wreszcie ulec obłędowi. Zaczęło się od urojeń 
wielkości, czego przejawem była cesarska tytulatura. Rozrastała się ona coraz 
bujniej i szumniej. Cesarz zwał się Sarmackim, Germańskim, Brytańskim (mia-
ło to oznaczać, że pokonał wszystkie te ludy), Pobożnym, Szczęsnym, Obrońcą 
Pokoju Świata, Niezwyciężonym, rzymskim Herkulesem. Ostatni przydomek 
oznajmiał, że cesarz jest wcieleniem największego herosa starożytności, jak 
niegdyś Aleksander Macedoński. Kazał też przedstawiać się w postaci Her-
kulesa, w lwiej skórze i z maczugą. Wszędzie wyrastały niezliczone posągi 
z tymi atrybutami, które noszono też uroczyście przed cesarzem, gdzie tylko się 
pojawiał. A ponieważ dawny Herkules uwolnił ludzkość od mnóstwa potwo-
rów i nieszczęść, należało rozumieć, że również jego obecny powrót na ziemię 
sprowadzi czas błogosławiony. Zgodnie z tym Kommodus zażądał, by lata jego 
panowania nazwano wiekiem złotym. Aby nawet maluczkim okazać ten ogrom 
szczęścia, obniżył ceny żywności, co naturalnie spowodowało jej brak i nową 
falę potwornej drożyzny. Nie dość na tym. Cesarz uznał się za prawdziwego za-
łożyciela Rzymu, zmienił więc nazwę miasta na Colonia Commodiana. Usta-
nowił nowe imiona wszystkich miesięcy, i to takie, które wprost lub pośrednio 
wiązały się z jego osobą”101.

Musiał jednak nadejść kres szaleństw. W ostatnim dniu roku 192 dokona-
no zamachu. Główną rolę w nim odegrali: prefekt pretorianów Emiliusz Letus 
i pokojowiec Eklektus. Truciznę podano w potrawie mięsnej. Najwidoczniej 

100 Jednym z nich był Septymiusz Sewer, późniejszy cesarz.
101 A. Krawczuk, dz. cyt., s. 229-230.
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jednak wino i gorąca kąpiel osłabiły działanie jadu. Wobec tego wprowadzono 
do jego sypialni młodego atletę, Narcyza102, który po prostu cesarza udusił. 
Kommodus przeżył 31 lat. Został zaliczony w poczet bogów.

3.2.  OKRES PRZEjśCIOWY OD PRYNCYPATu DO DOMINATu 
(193-284)

3.2.1. Pertynaks (193)

Publiusz Helwiusz Pertynaks, 66-letni prefekt Rzymu, został pierwszym 
cesarzem Imperium Romanum w okresie przejściowym pomiędzy pryncypa-
tem i dominatem103, pierwszym imperatorem pochodzącym z ludu. Jego oj-
ciec był wyzwoleńcem, który zajmował się handlem. Na urząd wynieśli go 
spiskowcy, którzy zamordowali Kommodusa104. W dniu 1 stycznia 193 roku 
został najpierw okrzyknięty cesarzem przez pretorianów, a później powołany 
przez senat jako Imperator Caesar Publius Helvius Pertinax Augustus.

Pertynaks zrobił błyskawiczną karierę. Początkowo był nauczycielem, ale 
ponieważ zarobki były niskie, wstąpił do wojska. Został centurionem, potem 
trybunem, dowódcą szwadronu jazdy. Później dowodził flotą wojenną Morza 
Północnego. Następnie został senatorem, potem konsulem. Wreszcie namiest-
nikiem Mezji, Dacji i Syrii. Był także w swojej karierze namiestnikiem Bryta-
nii i Afryki. W roku 192 został prefektem miasta Rzymu.

Już jako cesarz przeprowadził kilka reform społecznych i finansowych, 
głównie w interesie warstw średnich, co nie podobało się senatorom, a więc 

102 Narcyz zginął na arenie rozszarpany przez lwy.
103 Podział cesarstwa rzymskiego na okres pryncypatu i dominatu jest podziałem umownym. To 

samo dotyczy okresu przejściowego.
104 Kiedy przybyli do domu Pertynaksa, aby prosić go o objęcie urzędu cesarza, rozegrała się sce-

na tragikomiczna. Gdy odźwierny ujrzał prefekta pretorianów w otoczeniu żołnierzy, pobiegł 
do śpiącego już Pertynaksa, by powiedzieć tylko jedno słowo: „Przyszli!” Od razu wiadomo 
było, kto i po co. W Rzymie rządzonym przez Kommodusa nikt nie mógł mieć złudzeń. Perty-
naks jednak zachował spokój. Nakazał wpuścić gości, ale sam nawet nie podniósł się z łóżka. 
Gdy weszli, uprzejmie im oświadczył: „Czekałem na to już od dawna każdej nocy. Właściwie 
sam się dziwiłem, że Kommodus zwleka tak długo, skoro jestem ostatnim pozostałym przy 
życiu przyjacielem jego ojca. Czyńcie, co wam rozkazano. Dla mnie będzie to wyzwoleniem 
od złudnych nadziei i ciągłego strachu”. Musieli długo przekonywać go, że chodzi o coś 
zupełnie innego. Tłumaczyli, że Kommodus nie żyje, a on jest senatorem niezwykle doświad-
czonym i najbardziej czcigodnym w stolicy. Ale Pertynaks nie chciał uwierzyć. Podejrzewał 
podstęp. Dopiero, kiedy wysłany przez niego sługa potwierdził, że widział trupa Kommodusa, 
uwierzył i zgodził się objąć urząd, acz niechętnie. Zob. tamże, s.234.



66

najbogatszym105. Pretorianie mieli mu za złe, że próbował przywrócić dyscy-
plinę wojskową. I to właśnie oni, inspirowani przez grupę senatorów, po trzech 
miesiącach rządów Pertynaksa, postanowili go zamordować. Dwustu zbrojnych 
ruszyło na Palatyn. Cesarz wyszedł do nich praktycznie bezbronny. W pierw-
szej chwili zawahali się, ale po chwili dopełnili zamierzonego dzieła. Pertynaks 
po śmierci zaliczony został w poczet bogów.

3.2.2. Dydiusz julian (193)

Po zamordowaniu Pertynaksa, pretorianie zrobili coś w rodzaju przetargu 
na godność cesarską. Wygrał go bardzo bogaty senator Marek Dydiusz Sewer 
Julian, który obiecał pretorianom po 25 tys. sesterców. Panował jako Marcus 
Didius Severus Iulianus Augustus, ale tylko przez dwa miesiące. Senat uznał go 
pod przymusem, lud go nienawidził podejrzewając o udział w zamordowaniu 
poprzednika, legiony odmówiły mu posłuszeństwa.

W tej sytuacji poszczególne armie obwołały cesarzami swoich wodzów. 
Wojska wschodnie okrzyknęły cesarzem legata Syrii, Gajusza Pesceniusza Ni-
gra. Legiony naddunajskie obwołały cesarzem namiestnika Pannonii Lucjusza 
Septymiusza Sewera. Był jeszcze trzeci kandydat, Klodiusz Albin, namiestnik 
Brytanii.

Ponieważ Septymiusz Sewer ruszył ze swoją armią na Rzym jako ofi-
cjalny mściciel Pertynaksa, w obawie przed jego zemstą wszyscy opuścili Dy-
diusza Juliana, który został zamordowany 1 czerwca193 roku. Po śmierci nie 
zaliczono go w poczet bogów.

3.2.3.  Septymiusz Sewer (193-211), Klodiusz Albin (193-197), 
Pescenniusz Niger (193-194)

Niezwykła sytuacja zaistniała w Imperium Romanum, w roku 193. Po-
nieważ nagle pojawiło się kilku cesarzy, musiało dojść do wojny domowej. 
Lucjusz Septymiusz Sewer106 uzyskał poparcie wszystkich wojsk nad Duna-
jem i Renem, ale wobec niepewności sytuacji na Wschodzie, a także w Italii, 
zawarł porozumienie z Decymusem Klodiuszem Albinem107. Ten ostatni został 

105 Np. zarzucano mu, że nie spożywał bażantów, a nawet nikomu takowego nie podarował. Zob. 
SHA, Helvius Pertinax, 13.

106 Jako cesarz występował pod tytułami i imionami: Imperator Caesar Lucius Septimius Severus 
Pertinax Augustus.

107 Albin tytułował się Imperator Caesar Decimus Clodius Septimius Albinus Augustus. Nie zo-
stał zaliczony w poczet bogów po śmierci.
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mianowany Cezarem i oficjalnym następcą Septimiusza Sewera. Taki układ 
zaaprobował też senat.

Sewer przed wkroczeniem do Rzymu, rozprawił się z pretorami. Zdołał 
ich otoczyć swymi żołnierzami, rozbroić i przegonić ze stolicy cesarstwa. Nie 
mogli się zbliżać na odległość do 100 mil. Na miejsce gwardii pretoriańskiej 
utworzył nowe oddziały złożone z wojsk naddunajskich. Po wkroczeniu do 
Rzymu Sewer uczynił symboliczny pogrzeb Pertynaksa i przeprowadził jego 
deifikację. W ten sposób dał do zrozumienia, że zamierza kontynuować spo-
łeczny program zamordowanego cesarza.

Po uporządkowaniu spraw w Rzymie Sewer ruszył do walki z Gajuszem 
Pescenniuszem Nigrem108. Walka była niezwykle twarda. W końcu Niger został 
pokonany i zabity w roku 195. Armia Sewera rozprawiła się też z miastami, 
które popierały Nigra. Najsroższy los spotkał Antiochię, która utraciła wszel-
kie prawa miejskie, stała się wsią, a jej budynki publiczne zostały zburzone. 
Pokonawszy wschodnich sojuszników Nigra w tzw. wojnie partyjskiej, Sewer 
zimą 195/196 wyruszył do Rzymu. W drodze powrotnej ukarał (podobnie jak 
Antiochię) Bizancjum.

W roku 196 postanowił rozprawić się z Klodiuszem Albinem, ponieważ 
związek z nim przeszkadzał Sewerowi w koncepcji jego polityki dynastycznej. 
Do decydującej bitwy doszło 19 lutego 197 pod Lugdunum (dzisiejszy Lyon). 
W bitwie tej brało udział po 150 tys. żołnierzy z każdej strony. Po niezwykle 
krwawej walce zwyciężyły wojska Sewera, Albin został zabity, bądź popełnił 
samobójstwo. Lugdunum zostało zrabowane i spalone. Śmiercią ukarano zwo-
lenników Albina w Rzymie i w prowincjach. Stracono m.in. 29 senatorów.

Po zakończeniu wojny domowej Sewer postanowił wyruszyć przeciwko 
Partom. W tym celu zwiększył armię do 33 legionów. Osobiście prowadził woj-
nę w latach 197-199. Zdobył obie partyjskie stolice: Seleukeję i Ktezyfont. 
W wyniku podbojów utworzono prowincję Mezopotamię. Po okresie pokoju, 
ostatnie lata (208-211) spędził Sewer na walkach w Brytanii. Udało mu się 
odbudować Wał Hadriana i zapewnić pokój na tej granicy.

Warto wspomnieć o stosunku Sewera do chrześcijan. Fala prześladowań 
zaczęła się po roku 202, kiedy wydano dekret, że Żydzi i chrześcijanie nie 
mogą prowadzić działalności misyjnej. Wcześniej stosunek Sewera do religii 
Chrystusa był obojętny, a momentami nawet życzliwy. Ponieważ Kościół nie 
mógł i nie chciał zaprzestać misji, dochodziło do konfliktów. Chrześcijanie gi-
nęli przede wszystkim a Afryce. W Aleksandrii zginął jako męczennik Leoni-

108 Niger tytułował się Imperator Caesar Decimus Clodius Septimius Albinus Augustus. Nie zo-
stał zaliczony w poczet bogów po śmierci.
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das. Pozostawił żonę i siedmiu synów, z których najstarszy, Orygenes, miał 17 
lat. Wyrósł on na wielkiego uczonego chrześcijańskiego. W Kartaginie ponio-
sły śmierć dwie męczennice chrześcijańskie, Perpetua i Felicyta. W tym czasie 
wielkimi apologetami chrześcijańskimi byli Tertulian z Kartaginy i Klemens 
z Aleksandrii.

Septymiusz Sewer zmarł w 66. roku życia, po siedemnastu latach pano-
wania. Po śmierci został zaliczony w poczet bogów.

Trudno go jednoznacznie scharakteryzować. Współczesny mu historyk, 
Kasjusz Dion, powiedział, że był to człowiek niewielu słów, lecz wielu pomy-
słów. Nie zapominał o przyjaciołach, wrogów zabijał. Jeśli coś zaplanował, 
konsekwentnie starał się to zrealizować. Przy tym nie zwracał uwagi na niepo-
chlebne komentarze. Pieniądze zdobywał wszelkimi sposobami. Dużo wyda-
wał, ale skarbiec zawsze był pełny. Swoim synom pozostawił krótki politycz-
ny testament: „Żyjcie w zgodzie, wzbogacajcie żołnierzy, a poza tym możecie 
gardzić wszystkimi”.

3.2.4. Karakalla (211-217) i Geta (211-212)

Obaj synowie Sewera zostali przez niego wyznaczeni do władania Rzy-
mem. Starszy z nich Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, 
zwany Karakallą109 i młodszy Imperator Caesar Publius Septimius Geta Augu-
stus od początku rywalizowali ze sobą i nienawidzili nawzajem. Współrządy 
trwały tylko rok, tj. do czasu gdy Karakalla kazał zabić swego brata. Stracił 
życie również prefekt pretorianów, słynny prawnik Aemilius Papinianus110, 
ponieważ nie dał się namówić do wykazania legalności zabójstwa Gety. Cesarz 
rozprawił się ze wszystkimi, choćby podejrzanymi o sprzyjanie Gecie. Wy-
mordowano nie tylko jego bliskich i przyjaciół, ale również całą służbę bez 
względu na wiek i płeć, nawet dzieci. Ciała ich, sponiewierane i zmasakrowa-
ne, wywożono całymi stosami za miasto i tam palono, lub po prostu porzucano. 
Ponieśli śmierć przyjaźni Gecie atleci, aktorzy, muzycy, czy woźnice. Łącznie 
zginęło podobno 20 tys. osób, jak napisał Kasjusz Dion111.

109 Caracalla to galijski płaszcz wojskowy.
110 Papinianus został ścięty toporem na Palatynie. Cesarz surowo ukarał żołnierza, który wyko-

nywał egzekucję, twierdząc, że narzędzie było niestosowne. Należało użyć miecza.
111 Z imienia i nazwiska znane są jedynie najbardziej znane ofiary masakry. „Zabito więc Kor-

nificję, ostatnią żyjącą córkę Marka Aureliusza, staruszkę powszechnie szanowaną. Zawiniła 
tym, że odwiedziła Julię Domnę i opłakiwała śmierć jej syna. Zresztą nawet matce zamordo-
wanego nie pozwalano okazywać żadnych oznak żałoby; musiała wręcz się weselić, jakby nic 
się nie stało. Kazano rozstać się z życiem synowi cesarza Pertynaksa i siostrzeńcowi cesarza 
Kommodusa. Te egzekucje osób wpływowych i mających jakieś prawo do tronu były oczywi-
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Karakalla przewyższył wszystkich poprzedników natarczywością i wyso-
kością wymagań. Narzucił nowe podatki a stare podwyższył. Przy każdej oka-
zji ściągał pieniądze i najprzeróżniejsze dary. Temu celowi miał również służyć 
wydany przez niego edykt zwany Constitutio Antoniniana. Wydany w roku 212 
był zakończeniem unifikacji Italii i prowincji rzymskich. Prawie cała ludność 
imperium miała od tej pory te same prawa i obowiązki. Głównie chodziło o to, 
że teraz wszyscy musieli płacić takie same podatki, zatem w kasie cesarskiej 
powinno się znaleźć więcej pieniędzy, których najwięcej pochłaniało wojsko 
i igrzyska. Ale Karakalla też budował. Np. u stóp Awentynu wzniósł wspaniałe 
termy.

Na czasy Karakalli przypadają nowe wojny związanie z początkiem kon-
solidacji plemion nad Renem i Dunajem. Po raz pierwszy Rzymianie walczyli 
z Alemanami. Ostatnie lata swego panowania spędził cesarz na walkach z Par-
tami. Nie dokończył ich, ponieważ został zamordowany w roku 217 przez jed-
nego z żołnierzy swojej przybocznej gwardii112, mimo że był uwielbiany przez 
żołnierzy. Po śmierci został zaliczony przez senat w poczet bogów.

3.2.5. Makrynus (217-218)

Marek Opeliusz Makrynus był prefektem pretorianów u Karakalli. Śmierć 
tego ostatniego był tak nagła, że przez kilka dni nie wiadomo było co zrobić 
w kwestii wyboru cesarza. W końcu okrzyknięto Makrynusa, który od tej po-
ry nazywał się Imperator Caesar Marcus Opellius Macrinus Augustus. Był to 
pierwszy przypadek, gdy wybrany cesarz nie był przedtem senatorem. Po raz 
pierwszy też, cesarz podczas swego panowania nie zawitał do Rzymu. Nie zdą-

ście uwarunkowane politycznie. Dwukrotny konsul i były prefekt miasta, Fabiusz Cylon, do-
stojny senator, przyjaciel cesarskiej rodziny, którego sam Karakalla nazywał ojcem, naraził się 
tym, że kiedyś namawiał braci do prawdziwej zgody. Teraz do jego domu wtargnęli żołnierze, 
zrabowali naczynia, szaty, pieniądze, a samego gospodarza porwali wprost z kąpieli i wypro-
wadzili na ulicę tylko w krótkiej tunice, a więc jakby w koszuli i w lekkich sandałach. Wlekli 
go przez Forum na Palatyn, aby tam dokonać egzekucji. Po drodze naigrywali się ze starca tar-
gając jego lekkie odzienie i bijąc go po twarzy. Lecz to go właśnie uratowało. Kiedy bowiem 
powstało zbiegowisko, w którym byli też żołnierze kohort niechętni pretorianom, podniósł 
się straszliwy krzyk oburzenia. Karakalla z obawy przed rozruchami musiał interweniować. 
Zjawił się bezzwłocznie – Palatyn przecież wznosi się tuż przy Forum – i pozwolił sobie na 
gest niezwykłej, niespodziewanej wspaniałomyślności: zdjął swój płaszcz jeździecki, narzucił 
go Cylanowi na ramiona z synowską czułością i zaczął gromić pretorianów, że ośmielili się 
poniewierać jego ojca, bić jego opiekuna. Wszyscy żołnierze tego oddziału wraz z oficerem 
zostali skazani na śmierć za rzekomą samowolę, choć prawdziwą ich winą było to, że nie 
zabili Cylona od razu; a ten powrócił do swego domu dosłownie znad grobu” (A. Krawczuk, 
dz. cyt., s. 294-295).

112 Został ugodzony mieczem podczas załatwiania swej potrzeby fizjologicznej.
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żył. Nominacja zastała go podczas walk z Partami, z którymi zawarł pokój. Nie 
podobało się to żołnierzom, którzy nie odnieśli żadnych korzyści z wojny. Na 
dodatek Makrynus próbował obniżyć żołd, a sam żył w Antiochii ponad stan.

Gdy w maju 218 roku gruchnęła wieść, że odnaleziono syna Karakalli 
i Julii Sameas, a więc legalnego następcę tronu, wszyscy opuścili Makrynusa, 
który w przebraniu prostego żołnierza próbował uciekać w kierunku Rzymu. 
Wkrótce dopadnięto go i zabito. Wcześniej zginął jego syn. Po śmierci nie za-
liczono go w poczet bogów.

3.2.6. Heliogabal (218-222)

Heliogabal naprawdę nazywał się Varius Avitus i był kapłanem w świątyni 
boga słońca w Emesie (obecnie Homs w Syrii). Miał czternaście lat, gdy ogło-
szono go cesarzem. Przyjął tytuł i imiona: Imperator Caesar Marcus Aurelius 
Antoninus Augustus. 

Do Rzymu przybył latem 219 roku. Zaraz też kazał wybudować dwie 
świątynie dla celów kultu solarnego, który miał się stać religią państwową. Po-
stanowił też się ożenić. Poślubił Kornelię Paulę, by po roku z nią się rozwieść 
i poślubić westalkę, co było obrazą dla Rzymian. Po kilku miesiącach z nią też 
się rozstał. Żon zresztą miał więcej. Miał też męża!113 Idiotycznych pomysłów 
mu nie brakowało, ponieważ posiadał chorą psychikę. Jadał np. pięty wiel-
błądów, grzebienie kogutów (wyrywano je żywcem), słowicze i pawie języ-
ki, kwiaty. Gościom podawał potrawy z wosku, drewna czy kości słoniowej. 
Podczas uczt do sali biesiadnej wpuszczał lwy i lamparty. Stworzył też żeński 
senat, podczas obrad którego zastanawiano się, które panie powinny jeździć na 
osłach, a które na koniach, jakie buty należy nosić, itp.

W roku 222 miara się przebrała. Żołnierze już nie mogli ścierpieć głupo-
ty Heliogabala. Został zabity przez zwolenników jego kuzyna Aleksandra. Po 
śmierci nie został zaliczony w poczet bogów.

113 Heliogabal pragnął zostać kobietą. Chciał nawet poddać się operacji, ale w tamtych czasach 
było to niewykonalne. Przebierał się więc za kobietę i włócząc się po domach publicznych, 
pracował jako prostytutka. Urządzono mu też dom publiczny w pałacu, gdzie przed jednym 
z pokoi, cesarz stał nago, jak czyniły to najtańsze prostytutki i zapraszał chętnych. Znalazł też 
sobie męża, Hieroklesa, niewolnika, który był woźnicą rydwanu, i który miał prawo nawet bić 
swoją „żonę”. Heliogabal był, jak z tego widać, masochistą.
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3.2.7. Aleksander Sewer (222-235)

Aleksander Sewer został cesarzem głównie dzięki swej babce, Julii Ma-
esa. Miał zaledwie 14 lat i podobno nigdy nie dorósł do wieku męskiego. Za-
chowywał się przyzwoiciej, niż jego poprzednik. Przyjął tytuł i imiona: Im-
perator Ceasar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus. Młody cesarz 
głównie uczył się i spełniał funkcje reprezentacyjne. Imperium rządzone było 
przez zespół szesnastu senatorów oraz 70-osobową radę cesarską. 

W roku 223 doszło do zamieszek w stolicy, podczas których zginął prefekt 
ulpian, znakomity prawnik, który napisał 280 ksiąg na temat prawa rzymskie-
go. Wcześniej zginął chrześcijański biskup Rzymu, Kalikst114. Kompromisowa 
społeczna polityka Sewera nie przyniosła jednak dobrych rezultatów i dopro-
wadziła do wybuchów niezadowolenia.

Cesarz prowadził również wojny. Walczył z Persami, których król Ar-
daszir najechał w roku 230 Mezopotamię, a nawet wtargnął do Syrii i Azji 
Mniejszej. Persowie zostali jednak wyparci z granic rzymskich. W latach 234-
235 Rzymianie walczyli z Germanami nad Renem. I tam właśnie doszło do 
zamachu na cesarza. Żołnierze, którymi dowodził Maksymin, prefekt rekrutów, 
zawiązali spisek, w wyniku którego zginął Aleksander Sewer i jego matka. Po 
śmierci cesarz został zaliczony w poczet bogów. Tak zakończyło się panowanie 
dynastii Sewerów.

3.2.8.  Maksymin Trak (235-238), Gordianowie (238), Pupien (238) 
i Balbin (238)

Wraz z zakończeniem panowania Sewerów, w Imperium Romanum na-
stał okres zamętu i uzurpacji. Wojsko wyniosło na tron Maksymina115, który 
pochodził z Tracji (z terenów obecnej Bułgarii) i wszystko zawdzięczał armii. 
Za młodu podobno był pastuchem, pochodził z bardzo niskich kręgów, być 
może nawet barbarzyńskich. Był człowiekiem krzepkim, energicznym i bez-
względnym. Nowy władca, który przybrał tytuł Imperator Caesar Gaius Iulius 
Verus Maximus Augustus, zerwał natychmiast z dotychczasową polityką i ludź-
mi, którzy ją kształtowali. Ruszył też na wojnę z Germanami, których pokonał. 
Zwyciężył też Sarmatów i Daków. Do Rzymu się nie śpieszył, jego główną 
kwaterą był obóz w Sirmium nad Sawą.

114 W czasie panowania Aleksandra Sewera doszło do spotkania jego żony z Orygenesem. Po-
dobno sam cesarz interesował się chrześcijaństwem.

115 Na swego współregenta powołał własnego syna Verusa Maximusa.
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W polityce wewnętrznej zaznaczył się jako ten, który przelał wiele nie-
winnej krwi. Ograbiał bogatych Rzymian. Popierał i nagradzał donosicieli, 
a zwykle proces kończył się konfiskatą majątku oskarżonego. Dowódcy legio-
nów i namiestnicy, ludzie zasłużeni, byli oskarżani z błahych, często zmyślo-
nych oskarżeń. Zwożono ich ze wszystkich stron imperium do Sirmium, gdzie 
czekały na nich surowe kary. Grabił również świątynie i to różnych kultów. 
Prześladował także chrześcijan, głównie w Rzymie i Palestynie. Natomiast 
w Kapadocji i Poncie, krainach Azji Mniejszej doszło do prześladowań samo-
rzutnie, bowiem ludność pogańska wierzyła, że przyczyną ostatnich trzęsień 
ziemi byli chrześcijanie.

W roku 238 panowanie Maksymina zostało zagrożone. W Afryce okrzyk-
nięto bowiem cesarzem szanowanego starszego dostojnika Marka Antoniusza 
Gordiana, który do współrządów powołał swego syna o takim samym imieniu. 
Decyzję zaaprobował senat rzymski116, ale ich panowanie trwało zaledwie 20 
dni. Wojsko Gordianów zostało pokonane przez namiestnika Numidii, Kapelia-
na. Gordian młodszy poległ w bitwie, starszy popełnił samobójstwo.

Senat natychmiast powołał na cesarzy dwóch senatorów, Pupiena i Balbi-
na, którzy mieli się zająć obroną Rzymu przed Maksyminem. Ten zaś w drodze 
do stolicy przekroczył Alpy i obległ Akwileę, aby zdobyć odpowiednie środki 
do dalszego marszu. Niestety, nie udało mu się, a na dodatek w jego obozie 
zorganizowano spisek. Żołnierze II Legionu Partyjskiego zamordowali cesarza 
i jego syna, a ich głowy posłali do Rzymu.

Wydawało się, że nastanie czas pokoju wewnętrznego. Obaj cesarze snuli 
plany wypraw poza imperium, np. na wojnę z Persami. Ale przecież nie wy-
gasła nienawiść między pretorianami i ludnością. Pretorianie obawiali się też 
germańskich żołnierzy, których do Rzymu sprowadził Pupien. Sądzili, że tamci 
mogą zająć ich miejsce. Aby temu zapobiec, ruszyli na Palatyn i zamordowali 
obu cesarzy, wcześniej wlokąc ich nagich po ulicach. Pupien i Balbin panowali 
przez 99 dni.

3.2.9. Gordian III (238-244)

Kiedy Senat mianował na cesarzy Pupiena i Balbina, lud Rzymu wymógł, 
aby cezarem mianować Gordiana, wnuka Gordiana Starszego. Teraz okazało 
się to dobrym pociągnięciem, bowiem po zamachu na Pupiena i Balbina unik-
nięto wojny domowej, był bowiem kandydat na cesarza. Ponieważ miał on tyl-

116 Tym samym zdetronizowano oficjalnie Maksymina.
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ko 13 lat, opiekę nad nim sprawował prefekt Tymezyteusz, który też de facto 
sprawował władzę.

W roku 242 Imperator Caesar Marcus Antonius Gordianus Augustus oso-
biście poprowadził armię przeciwko Persom, ale u boku miał Tymezyteusza. 
Rzymianie odnieśli sukces, bowiem wyparto Persów z Syrii i rzymskiej Me-
zopotamii. Gdy wydawało się, że przyjdą kolejne zwycięstwa, Tymezyteusz 
zmarł, a jego miejsce zajął Filip. Na temat tego, co stało się później, źródła 
podają sprzeczne informacje. W roku 244 zmarł Gordian, nie wiadomo tylko, 
czy zginął z rąk Persów, czy powaliła go choroba. A może zabili go Rzymianie. 
W każdym bądź razie, po śmierci został zaliczony w poczet bogów.

3.2.10. Filip Arab (244-249) 

Marek Juliusz Filip otrzymał pogardliwy przydomek Arab, ponieważ uro-
dził się w południowej Syrii. Panował ponad 5 lat jako Imperator Caesar Mar-
cus Julius Philippus Augustus. Od roku 247 współregentem był jego syn, który 
przybrał identyczne imiona.

Często oskarżano Filipa, że podczas wyprawy Gordiana III przeciwko 
Persom najpierw otruł prefekta Tymetyzeusza, a potem sam sprawując ten 
urząd, miał otruć Gordiana. Być może jest w tym tyle prawdy, ile w późniejszej 
tradycji kościelnej, że Filip był pierwszym cesarzem chrześcijaninem.

Filip doszedł do porozumienia z Szapurem I, królem Persów, z które-
go wojskami Rzymianie nieznacznie przegrali nad Eufratem117. Ale przecież 
dwuletnie kampanie rzymskie wyparły Persów z prawie wszystkich terenów 
spornych. Tak więc Rzym utrzymał dawny stan posiadania. Prawdą jest, że 
Filip zapłacił Szapurowi haracz w wysokości pół miliona złotych monet118, 
ale do Rzymu wracał jako wielki zwycięzca. Do stolicy przybył w roku 244, 
co uświetniono igrzyskami, rozdawnictwem zboża i wybiciem okolicznościo-
wych monet119.

W latach �45-�47 Filip prowadził walki nad Dunajem, odnosząc zwycię-
stwa nad Karpami i Gotami. Według rzymskich historyków w kwietniu 247 ro-
ku przypadał jubileusz 1000-lecia istnienia państwa rzymskiego. Ale ponieważ 
cesarz był na wojnie, uroczystości przesunięto na kwiecień 248. Świętowano 
przez trzy dni. Były igrzyska, pokazy, uczty i ceremonie religijne. I gdy wyda-

117 Szapur w inskrypcji wyrytej na skale w pobliżu Persepolis uwiecznił swoje „wielkie” zwycię-
stwo.

118 Persowie chwalili się, że było to 500 tys. denarów.
119 W tym samym czasie przybył do Rzymu Grek Plotinos (Plotyn), później jeden z najbardziej 

znanych filozofów świata grecko-rzymskiego. Piszemy o nim w części II.
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wało się, że nastanie czas pokoju, nadeszły złe wieści. Legiony nad Dunajem 
obwołały cesarzem jednego ze swych wodzów, Klaudiusza Pakacjana. Szybko 
jednak nastąpił zwrot. Tak samo szybko został przez nie odwołany i uśmier-
cony. Sytuację wykorzystali Goci, którzy wdarli się na terytorium rzymskie. 
Niemal równocześnie doniesiono o dwóch samozwańczych cesarzach na 
Wschodzie, Marku jotapianie w Kapadocji i uraniuszu Antoninie w Syrii. 
O ile rebelia Jotapiana szybko upadła, Uraniusz przez kilka lat utrzymywał się 
w części Syrii120.

Pod wpływem tych wieści, Filip chciał złożyć urząd, ale powstrzymał go 
senator Gajusz Mesjusz Decjusz, który następnie został wysłany, aby poskro-
mić Gotów i zniszczyć rebelię Pakacjana. Gdy w roku 249 to się udało, armia 
okrzyknęła go cesarzem. Wiadomo zatem było, że musi dojść do starcia obu 
cesarzy. Mimo liczebności swojej armii, Filip przegrał bitwę, tracąc przy tym 
życie. Gdy wiadomość o tym dotarła do Rzymu, pretorianie zabili także jego 
syna.

3.2.11. Decjusz (249-251)

Decjusz był pierwszy cesarzem iliryjskim, czyli pochodzącym z zachod-
niej części Półwyspu Bałkańskiego. Przyjął imiona: Imperator Caesar Gaius 
Messius Quintus Decius Traianus Augustus. Za jego panowania na granicach 
panował względny pokój. Problem pojawił się wewnątrz imperium. Jesienią ro-
ku 249 wydał edykt nakazujący wszystkim obywatelom rzymskim, aby okazali 
swą wiarę w bogów i lojalność wobec władzy przez złożenie ofiar w obecności 
specjalnej komisji. Takie komisje urzędowały w każdym mieście. Od razu wia-
domo było, że jest to edykt wymierzony w chrześcijan121. Kto nie złożył prze-
widzianej ofiary, był potraktowany jako ateista, bezbożnik i bluźnierca. Był 
winien obrazy majestatu. Podlegał więc karom, które stopniowano, aby – jak 
twierdzono – doprowadzić oskarżonego do opamiętania. Groziło więzienie, 
a gdyby nie pomogło, konfiskata majątku, potem wygnanie, wreszcie śmierć.

120 W tym czasie przewinęło się aż siedmiu legalnych cesarzy. Zachowały się monety Uraniusza 
z jego nazwiskiem: Aurelius, Sulpicjus Uranius Antoninus Augustus.

121 Zachowały się oryginały kilkudziesięciu dokumentów, które obywatele musieli napisać. 
Brzmiały następująco: „Do członków komisji ofiar (w tym miejscu nazwisko zwracającego 
się). Przez całe życie składałem ofiary bogom i także teraz zgodnie z zarządzeniem w waszej 
obecności złożyłem ofiarę, wylałem wino, skosztowałem ofiary. Proszę o potwierdzenie te-
go”. Dalej dopisane jest zaświadczenie: „Ja (w tym miejscu nazwisko urzędnika) widziałem 
cię składającego ofiarę”.



75

Prześladowania za Decjusza objęły całe Imperium Romanum. Pochłonęły 
tysiące męczenników. Jedną z pierwszych ofiar był biskup Rzymu, Fabian, któ-
ry zginął już w roku 250. W więzieniu zmarli biskupi Antiochii i Jerozolimy. 
Do więzienia trafił też Orygenes i ciężko tam chorował. W ukryciu żył biskup 
Kartaginy, Cyprian. Cudem uratował się Dionizy, biskup Aleksandrii, którego 
szukano wszędzie, tylko nie w jego domu. Wielu chrześcijan się załamało i po-
rzuciło Kościół, m.in. biskup Efezu, inni wykupywali się pieniędzmi, jeszcze 
inni ze strachu składali ofiary bogom pogańskim, a nadal uważali się za chrześ-
cijan. Prześladowanie zelżało, a potem zakończyło, gdy zostały zaatakowane 
granice imperium i pojawiło się kilku uzurpatorów, którzy chcieli sięgnąć po 
władzę cesarską, m.in. Tytus Juliusz Pryskus i Juliusz Wales Licynian. Rebe-
liantów oczywiście pokonano i ukarano.

W roku 251 Decjusz podniósł do rangi cesarzy swoich dwóch synów: He-
renniusza i Hostyliana. Ale już w czerwcu rozegrała się ważna bitwa z Gotami 
pod Abrittus, w której zginął ten pierwszy. Cesarz goniąc wrogów, zapędził się 
w moczary, gdzie również zginął, utonął. Był to pierwszy przypadek w historii 
cesarstwa, gdy władca zginął w boju122.

Ponieważ Goci nacierali, nie było czasu na ściąganie z Rzymu cesarza 
Hostyliana, zresztą młodego i niedoświadczonego. Postanowiono okrzyknąć 
nowego władcę na polu walki, choćby tylko po to, by mógł autorytatywnie 
prowadzić układy z Gotami. W rachubę wchodziła tylko jedna kandydatura: 
Gajusza Wibiusza Treboniana Gallusa.

3.2.12. Trebonian Gallus (251-253)

Trebonian Gallus prowadził negocjacje z Gotami, które nie przyniosły 
chluby Rzymowi, ale taka jest dola przegranych. Goci odchodzili za Dunaj 
z wszystkimi łupami. Co roku mieli otrzymywać znaczną sumę pieniędzy. Po-
nadto uprowadzili jeńców, w tym senatorów.

Cesarz przyjął imiona: Imperator Caesar Gaius Vibius Trebonianus Gal-
lus Augustus. Na współpanujących powołał: swego syna Woluzjana i Hosty-
liana, syna Decjusza, którego adoptował. Ten ostatni jesienią roku 251 zmarł 
z powodu zarazy. 

Przez dwa lata Rzymianie potykali się z Gotami, a nawet Persami, ale 
były to głównie potyczki graniczne. Wśród rzymskich dowódców wyróżniał 
się namiestnik Mezji, Marek Emiliusz Emilian. Latem 253 roku podległe mu 
cztery legiony okrzyknęły go cesarzem. Jednak, aby to urzeczywistnić, musiało 

122 Zarówno Decjusz, jak i Herenniusz, zostali zaliczeni przez senat w poczet bogów.
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dojść do bratobójczej walki z wojskami Gallusa i Woluzjana. Obie armie spot-
kały się w pobliżu Interamny (dzisiejsze Terni), ale do bitwy nie doszło. Prawo-
wici władcy zostali zamordowani przez własnych żołnierzy, którzy doszli do 
wniosku, że lepiej gdy zginą dwaj cesarze niż wielu żołnierzy w obu armiach. 
A ponadto spodziewali się nagrody od Emiliana.

3.2.13. Emilian (253)

Emilian123 panował tylko 88 dni. Stało się tak, ponieważ na horyzoncie 
pojawił się, obwołany przez legiony reńskie, nowy cesarz Walerian, który ru-
szył na Rzym, aby pomścić Gallusa i Woluzjana. Tak, jak poprzednio do bitwy 
nie doszło. Żołnierze Emiliana zabili go (niespełna trzy miesiące wcześniej dali 
mu purpurę) i przyjęli zwierzchnictwo Waleriana.

3.2.14. Walerian (253-260) i Gallien (253-268)

Imperator Caesar Publius Licynius Valerianus Augustus i jego syn Impe-
rator Caesar Publius Licynius Egnatius Gallienus Augustus rozpoczęli pano-
wanie jesienią roku 253. Walerian rządził głównie Wschodem, zadaniem zaś 
Galliena było przede wszystkim zabezpieczenie granic na Renie i Dunaju. 

W 256 roku124, gdy na imperium najechali Persowie, Walerian ruszył do 
walki z nimi. Persowie dotarli aż do Italii, ale po bitwie pod Kannami Rzy-
mianie odzyskali swoje terytorium, acz bardzo zniszczone. Jakby było mało 
nieszczęść, w roku 257 Walerian, wzorem Decjusza, rozpoczął prześladowanie 
chrześcijan. Znów były tysiące ofiar. W Rzymie został ścięty biskup Sykstus II. 
W Kartaginie zginął biskup Cyprian. I gdy prześladowania w roku 260 osiągnę-
ły apogeum, na terytoria rzymskie znowu najechali Persowie, którzy nie dość, 
że pokonali armię rzymską i zdobyli wiele miast, to jeszcze pojmali do niewoli 
samego Waleriana, który w niewoli zmarł, wcześniej doznając licznych upo-
korzeń125.

Zdecydowanie innym cesarzem był Gallien. Walczył z Alemanami i Fran-
kami, którzy dotarli aż do Mediolanu i rozgromił ich. Pokonał też licznych 
uzurpatorów i buntowników. W roku 260 wydał edykt tolerancyjny, czym zy-

123 Jako cesarz nazywał się: Imperator Caesar Marcus Aemilius Aemilianus Augustus.
124 Niektórzy historycy podają datę 253.
125 Polegało to m.in. na tym, że król perski wsiadając na konia lub wóz, zawsze kładł nogę na 

zgiętym karku cesarza. Gdy Walerian zmarł, zdarto z niego skórę i powieszono w świątyni.
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skał przychylność chrześcijan. Był człowiekiem wykształconym, interesował 
się religią i filozofią. Do kręgu jego przyjaciół należał Plotyn.

Gallien przeprowadził szereg reform. M.in. odsunął od stanowisk kierow-
niczych w armii senatorów. Na ich miejsce powołał profesjonalistów, wojsko-
wych odpowiednio przeszkolonych. Wprowadził tzw. silną armię rezerwową 
z konnicy. Dowódca tej konnicy znaczył więcej niż prefekt pretorianów. Siła 
nowych oddziałów mogła się jednak obrócić przeciw samemu cesarzowi. I tak 
się stało. Pod koniec życia Galliena zbuntował się przeciw niemu dowódca jaz-
dy, Aureolus. Ten bunt zduszono. Wkrótce powstał nowy spisek, na czele które-
go stanął dowódca jazdy, Marek Aureliusz Klaudiusz. Galien zginął rozsiekany 
przez spiskowców, a Klaudiusz został cesarzem. Na prośbę Klaudiusza, senat 
zaliczył Galiena w poczet bogów.

3.2.15. Marek Klaudiusz (268-270) i Kwintyllus (270)

Marek Klaudiusz, który przybrał tytuły i imiona: Imperator Caesar Mar-
cus Aurelius Valerius Claudius Augustus, rozpoczął swoje panowanie od poko-
nania Alemanów. Dopiero potem dotarł do Rzymu. Następnie walczył z Go-
tami, Herulami i Wizygotami. Ogromne zastępy barbarzyńców zebrały się na 
początku roku 269 u ujścia Dniestru, aby przy użyciu dwóch tysięcy okrętów 
prowadzić wyprawy łupieżcze przeciwko nadmorskim miastom Imperium Ro-
manum. Rzymianie jednak w porę dokonali umocnień. Tak więc barbarzyńcy 
nie zdołali zdobyć żadnego z miast czarnomorskich. Nie zdobyli też Bizan-
cjum i Tesaloniki. Podzielili się zatem na dwie części. Jedna płynęła dalej na 
południe, druga wolała wrócić nad Dunaj lądem. Rzymianie również utworzyli 
dwie armie. Pierwsza, składająca się głównie z jazdy miała osłaniać Macedo-
nię. Druga, którą dowodził cesarz, pozostała nad rzeką Margus. Tam właśnie 
odbyła się decydująca bitwa pod Naissus (obecnie Nisz), w której Rzymianie 
zwyciężyli. Zabili 50 tys. germańskich wojowników. Reszta rozproszyła się po 
lasach i prowadziła walkę partyzancką. Z czasem zlikwidowano wszystkie te 
oddziały. Tymczasem barbarzyńskie okręty, które płynęły na południe niszczy-
ły wybrzeże, choć nie zdobyły żadnego miasta. Ale dotarły aż na Kretę, Rodos, 
Cypr i do brzegów Azji Mniejszej. Rzymska flota pokonała je jeszcze w roku 
269.

I kiedy Klaudiusz był u szczytu sławy, niespodziewanie zmarł, pokonany 
przez zarazę. Natychmiast cesarzem okrzyknięto jego brata Marka Kwintyllu-
sa, co senat zaaprobował, nie miał bowiem Klaudiusz potomstwa. Wnet jednak 
pojawiła się wiadomość, że armia Dunaju okrzyknęła cesarzem swego wodza 
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Aureliana. Na wieść o tym Kwintyllus popełnił samobójstwo, bądź został zabi-
ty. Panował zaledwie kilka miesięcy.

3.2.16. Aurelian (270-275)

Przez kolejnych pięć lat cesarzem rzymskim był Imperator Caesar Lu-
cius Domitius Aurelianus Augustus, który też był Iliryjczykiem. Ponieważ po-
chodził z ubogiej rodziny, jedyną szansę na zrobienie kariery miał w wojsku. 
Szybko awansował i okazał się dobrym dowódcą, chociaż bardzo surowym126. 
Za Klaudiusza dowodził całą jazdą. Szczególnie odznaczył się w walce z Go-
tami, w roku 269. A kiedy w początkach roku 270 Klaudiusz zmarł, tamtejsze 
wojska okrzyknęły cesarzem właśnie Aureliana. Ale jego kandydaturę senat 
zatwierdził dopiero po śmierci Kwintyllusa, brata Klaudiusza.

Aurelian przybył na krótko do Rzymu, musiał bowiem wrócić nad Du-
naj, do Pannonii, bo wtargnęli tam Wandalowie i Sarmaci. Błyskawicznie ich 
pokonał i wyekspediował poza Dunaj zatrzymując jako zakładników synów 
obu królów i wcielając dwa tysiące żołnierzy wroga w szeregi swojej armii, 
co okazało się trafnym pociągnięciem, bo gdy ich współplemieńcy dopuścili 
się złamania układu i rabowania terenów rzymskich, właśnie oni zaprowadzili 
porządek.

Ledwie Aurelian rozprawił się z Wandalami i Sarmatami, a już musiał 
przerzucać armię do Italii, bowiem zagrozili jej Jutungowie, Alemanowie 
i Markomanowie, którzy spustoszyli Recję i Norykum (tereny dzisiejszych 
południowych Niemiec i Austrii). Rozbił obóz pod Placencją (dzisiejsza Pia-
cenza), chciał bowiem odciąć drogę powrotną Jutungom i ich sojusznikom. 
Poniósł jednak klęskę, ale – na szczęście dla niego – plemiona germańskie nie 
potrafiły tego wykorzystać. Rozproszyły się, by jak najwięcej nagrabić, i to 
je zgubiło. Aurelian zebrał siły i kolejno rozprawiał się z każdą grupą. Potem 
szybko musiał udać się do Rzymu, by stłumić bunt Felicissimusa, który zebrał 
wokół siebie tysiące byłych pracowników mennicy i niechętnych Aureliano-
wi senatorów. Cesarz mennicę zamknął, bo dochodziło tam do wielu nadużyć. 
Buntownicy zostali ukarani.

Aurelian miał jeszcze jeden poważny problem. Było to sprzymierzone 
z Rzymem, ale niezależne państwo Palmyry (Palmiry) na terenach syryjskich, 

126 Krążyły najprzeróżniejsze opowieści o karach, które wymierzał. Gdy jeden z żołnierzy zgwał-
cił żonę swego gospodarza, Aurelian kazał nachylić ku ziemi wierzchołki dwóch drzew, przy-
wiązać do nich winnego za nogi i nagle puścić wierzchołki, by prostując się, rozdarły go 
żywcem.
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które stopniowo rozszerzało strefę wpływów korzystając z osłabienia Rzymu. 
Panował tam Wabalat127, syn niedawno zmarłego Odenata. Tak naprawdę rzą-
dziła jego matka Zenobia, kobieta podobno urodziwa, utalentowana i ener-
giczna. Palmyra osłaniała Imperium Romanum przed Persami, i czyniła to 
znakomicie. Ale zaczęła sięgać po terytoria rzymskie. Podporządkowała sobie 
całą Syrię i Palestynę, prawie wszystkie prowincje w Azji Mniejszej i Egipt. 
Aurelian jakby tego nie dostrzegał. Na razie nie podjął działań w tym kierun-
ku. Najpierw zaczął budować mur wokół Rzymu128, potem rozgromił Gotów 
w Dacji i dopiero wówczas ruszył na Palmyrę. Armia Aureliana nie napoty-
kała większego oporu. Dopiero w pobliżu Antiochii zagrodziły jej drogę woj-
ska Zenobii pod dowództwem Zabdasa, ciężkozbrojna jazda i piesi łucznicy. 
W bitwie zwyciężyli Rzymianie, Zenobia i Zabdas uciekli do Antiochii. Aby 
nie dopuścić tam do rozruchów, rozgłaszali, że to oni zwyciężyli, a na dowód 
kazali przeprowadzić ulicami człowieka ubranego w strój cesarski. Miał to być 
Aurelian. Wskutek tego podstępu mogli w nocy uciec z miasta. Do decydującej 
bitwy doszło pod Emesą (obecnie Homs), w której zwyciężyli Rzymianie, choć 
początek walki tego nie zapowiadał129. Następnie przeszli pustynię i rozpoczęli 
oblężenie Palmyry. Mimo osłabienia, armia rzymska pokonała Persów, którzy 
nadciągnęli z pomocą. Wreszcie, gdy miastu zaczął doskwierać głód, Zenobia 
z niewielkim orszakiem na wielbłądach przedostała się za mury w kierunku 
Persji. Pościg dopadł ją nad Eufratem. Wkrótce Palmyra skapitulowała. By-
ło to najprawdopodobniej w roku �7�. Miasta nie zniszczono. Zabrano jego 
skarby i dostojników, na czele z Zenobią i Wabalatem, którzy stanowili ozdobę 
w triumfalnym pochodzie Aureliana w Rzymie.

W roku 274 Aurelian uśmierzył niepokoje w Galii, potem rozprawił się 
z barbarzyńcami nad górnym Dunajem, a latem 275 roku zaczął przygotowy-
wać wyprawę do Azji. Nie dane mu to było, gdyż padł ofiarą spisku, przygoto-
waną przez jednego z zaufanych sekretarzy cesarza, Mnesteusza, przyłapane-
go wcześniej na fałszowaniu dokumentów. Obawiając się Aureliana, przekonał 
kilku oficerów, że oni też będą ukarani, więc trzeba to uprzedzić, zabijając ce-
sarza. Uczyniono to koło Peryntu, gdy jechał bez należytej eskorty.

127 Jego oficjalne imiona: Lucius Aurelius Septimius Vabballathus Athenodorus.
128 Obwód murów miał prawie 19 km, wysokość 6 m, grubość 3,5 m. Co 30 m wznosiła się kwa-

dratowa wieża, a przy bramach, których było kilkanaście, stały po dwie wieże półokrągłe.
129 Opowiadano, że w krytycznym momencie zjawiła się wśród rzymskich żołnierzy niezwykłą 

postać i dodała im odwagi. Miało to być samo bóstwo Słońca. Właśnie dlatego Aurelian miał 
tak sowicie obdarować świątynię boga Słońca w Emesie, a potem zbudował mu jeszcze więk-
szą w Rzymie.
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Śmierć Aureliana wywołała szok i przerażenie. Mimo, że był człowiekiem 
surowym, twardym, porywczym, cieszył się wielkim uznaniem wśród oficerów 
i żołnierzy. Żaden z wielkich wodzów nie wystąpił po jego śmierci w roli pre-
tendenta do tronu. Wybór cesarza pozostawiono senatowi, który też zaliczył 
Aureliana w poczet bogów.

3.2.17. Tacyt (275-276) i Florian (276)

Po śmierci Aureliana przez miesiąc trwało bezkrólewie, bowiem Senat 
wahał się z wyborem. W końcu wybrano Marka Klaudiusza Tacyta130, 75-let-
niego byłego konsula. Jedynym jego osiągnięciem militarnym jako cesarza jest 
zwycięstwo nad watahami Gotów i Alanów w Azji Mniejszej, w roku 276. By-
li to prawdopodobnie żołnierze najemni ściągnięci przez Aureliana do walki 
z Persami. Ale miał też Tacyt ważne osiągnięcie dla kultury. Co roku kazał 
przepisywać dziesięć egzemplarzy dzieł swego imiennika, historyka rzymskie-
go Tacyta i umieszczać w bibliotekach. Mimo, że nie byli spokrewnieni, cesarz 
chętnie przyznawał się do pokrewieństwa z dziejopisarzem.

Marek Klaudiusz Tacyt zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach późną 
wiosną 276 roku, a cesarzem mianowano jego przyrodniego brata Marka An-
niusza Floriana131. Panowanie tego cesarza trwało zaledwie dwa miesiące. Nie 
zdążył opuścić Azji Mniejszej. Na wiadomość o tym, że legiony okrzyknęły 
cesarzem Marka Aureliusza Probusa, popełnił samobójstwo, bądź został zabity 
przez własnych żołnierzy.

3.2.18. Probus (276-282)

Imperator Caesar Marcus Aurelius Probus Augustus był kolejnym z tzw. 
ilyryjskich cesarzy rzymskich. Służył w wojsku od młodości. Był znakomitym 
dowódcą, energicznym i doświadczonym. Gdy został imperatorem miał 44 la-
ta. Po przejęciu władzy najpierw ukarał zabójców Aureliana, potem po krótkiej 
wizycie w Rzymie, pospieszył do Galii, aby walczyć z Frankami i Lugiami132, 
którzy zburzyli 60 miast, a ich okręty docierały nawet do brzegów Luzytanii 
(dzisiejszej Portugalii). Cesarz szybko pokonał Lugiów. Tymczasem Frankom 
przybyli ze wsparciem Burgundowie, ale i oni zostali pokonani.

130 Przybrał imiona: Imperator Caesar Marcus Claudius Tacitus Augustus.
131 Oficjalnie nazywano go: Imperator Caesar Marcus Annius Florianus Augustus.
132 Niektórzy historycy próbują widzieć w Lugiach Słowian. Zob. A. Krawczuk, Poczet cesarzy 

rzymskich, Dominat, Warszawa 1991, s. 134.
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W roku 278 Probus walczył z Wandalami, którzy wdzierali się zza Du-
naju. Gdy ich pokonał, już w następnym roku walczył w Azji Mniejszej z gór-
skimi rozbójnikami i piratami na wybrzeżu Licji i Pamfilii. W roku 280 znów 
pojawił się w prowincjach naddunajskich, gdzie pokonał Bastarnów i przymu-
sowo osiedlił ich w Tracji. I wreszcie w roku 281 triumfalnie wjechał do Rzy-
mu. W ciągu pięciu lat dokończył dzieło Aureliana, umocnił wszystkie granice, 
pokonał kilku samozwańczych cesarzy. Podczas triumfu wypowiedział słowa: 
„Wkrótce nie będziemy potrzebowali żołnierzy”. Wojsko skierował do budo-
wy dróg, mostów, kanałów, a także robót polnych. Żołnierze jednak przez lata 
odwykli od wykonywania takich prac. Pojawiły się bunty. Jeden z nich, w ro-
dzinnym mieście cesarza Sirmium nad Sawą, zakończył się zamordowaniem 
Probusa.

3.2.19. Karus (282-283), Karynus (283-285) i Numerian (283-284)

Następcą Probusa został Marek Aureliusz Karus133, okrzyknięty cesarzem 
przez swoje wojska. Za Probusa był prefektem pretorianów. Nikt nie oponował 
przeciwko tej kandydaturze. Senat pewnie też by zatwierdził jego panowanie, 
ale Karus, jako pierwszy w historii cesarz Rzymu, nie zwrócił się w tej sprawie 
do senatu. Jesienią 282 roku podjął wyprawę przeciwko Persom. Zadanie miał 
ułatwione, bo jego poprzednik Probus, zgromadził armię pod Sirmium. Nie 
napotykając oporu, Karus wkroczył do Mezopotamii, opanował Seleucję i Kte-
zyfon nad Tygrysem, po czy postanowił iść dalej na wschód. Ale latem 283 
roku niespodziewanie zmarł. Nie udało się rozwikłać do końca okoliczności 
jego śmierci. Prawdopodobnie zginął od uderzenia pioruna.

Natychmiast po jego śmierci równorzędnymi władcami zostali synowie 
Karusa: Karynus i Numerian134. Ten pierwszy panował na terenach zachodnich, 
drugi na terenach wschodnich. Numerian uznał wojnę z Persami za zakończo-
ną. Postanowił zatem wrócić do Europy, ale jesienią roku 284 niespodziewanie 
w tajemniczych okolicznościach zmarł. Natychmiast jego armia okrzyknęła ce-
sarzem Dioklesa, zwanego później Dioklecjanem. Ponieważ jednak żył jeszcze 
starszy z braci i był legalnym cesarzem, musiało dojść do rozstrzygającej bitwy 
pomiędzy Dioklecjanem i Karysusem. Do bitwy doszło latem 285 roku nad 
rzeką Margus (dzisiejszą Morawą), niedaleko jej ujścia do Dunaju. Wszystko 
wskazywało na to, że zwycięży armia Karynusa. Jednak wystąpili przeciwko 

133 Oficjalnie nazywano go: Imperator Caesar Marcus Aurelius Carus Augustus.
134 Tytułowano ich odpowiednio: Imperator Caesar Marcus Aurelius Carinus Augustus i Impera-

tor Caesar Marcus Aurelius Numerius Numerianus Augustus.
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niemu jego oficerowie i zasiekali go mieczami. Był to odwet za jego okru-
cieństwo, zamiłowanie do przepychu, organizowanie lubieżnych orgii, a przede 
wszystkim za uwodzenie ich żon. Działali powodowani nie tylko żądzą zemsty, 
ale też obawą, że Karynus jako zwycięzca stanie się jeszcze gorszym potwo-
rem.

3.3. OKRES DOMINATu (284-476)

3.3.1. Dioklecjan (284-305) i Maksymian Herkuliusz (286-305)

Valerius Diokles pochodził z ubogiej rodziny, zamieszkałej w Dalmacji. 
Jego nazwisko wskazuje, że któryś z jego przodków był Grekiem. Już jako ce-
sarz zmienił Diokles na Dioklecjan, aby nazwisko brzmiało bardziej po rzym-
sku. Imperator Caesar Valerius Diocletianus Augustus zapoczątkował erę do-
minatu. Cesarz ostatecznie przestał być pierwszym obywatelem w państwie, 
stał się absolutnym panem (dominus). Nowa forma ustroju była próbą wyjścia 
z poważnych trudności wewnątrz i na zewnątrz imperium. Wprowadzono bar-
dzo silną władzę centralną, której podporządkowana była polityka, gospodarka 
i sprawy społeczne135. 

Istotnym elementem władzy absolutnej był cały ceremoniał i stroje, wzo-
rowane na monarchiach wschodnich, zwłaszcza perskich. Odtąd strój cesarza 
wykonany z purpury, ozdobiony był drogimi kamieniami i perłami. Imperator 
żył w izolacji od swych poddanych a jego pojawienie się było traktowane jak 
wielkie święto. Oddawano cesarzowi cześć boską, witając go przez padanie na 
kolana, twarzą ku ziemi.

Utrzymanie się na tronie przez ponad 20 lat zawdzięczał Dioklecjan traf-
nym posunięciom administracyjnym. Potrafił świetnie dobierać sobie współ-
pracowników i zdolnych wodzów. Aby pokonać trudności zewnętrzne i próby 
uzurpacji, wprowadził system współrządów dwóch Augustów i dwóch Ceza-
rów, na wschodzie i na zachodzie Imperium Romanum. Tak zrodziła się tetrar-
chia, czyli rządy czterech cesarzy.

Przez dwa lata rządził sam, ale w roku 285 trudna sytuacja w Germa-
nii i Galii spowodowała, że Maksymiana Herkuliusza, swego przyjaciela 
i kolegę z wojska, mianował Cezarem, a w roku 286 po uzurpacji Carausiusa 

135 Więcej na ten temat zob. A.H. Jones, The Later Roman Empire 284-602, London 1964.
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– Augustem, czyli drugim cesarzem136. Jego zadaniem było opanowanie trudnej 
sytuacji w zachodniej części imperium. Chodziło głównie o stłumienie ruchu 
powstańczego Aelianusa i Amandusa, którzy ogłosili się Augustami i stworzy-
li dużą armię, gnębiąc galijską arystokrację. Maksymian po ciężkich walkach 
pokonał siły powstańcze.

Kolejnym ruchem Dioklecjana było rozszerzenie współrządów, spowo-
dowane dalszymi powikłaniami tak na Wschodzie, jaki i Zachodzie, poprzez 
powołanie Cezarów przez Augustów. W marcu 293 roku cezarem Maksymiana 
na Zachodzie i jednocześnie jego zięciem został Konstancjusz Chlorus, na-
tomiast w maju tego samego roku Cezarem Dioklecjana na Wschodzie i jego 
zięciem został Galeriusz. Tetrarchia nie wprowadzała formalnego podziału te-
rytorialnego imperium, ale każdy z władców miał do wykonania zadania na 
konkretnym obszarze. Konstancjusz miał się zajmować sprawami Galii i Bry-
tanii, Maksimianus – Italii, Hiszpanii i Afryki. Galeriusz kontrolował obszary 
naddunajskie, natomiast Dioklecjan miał baczenie na Wschód. Żaden z nich 
na stałe nie rezydował w Rzymie. Dioklecjan przebywał w Nikodemii na tere-
nie Bitynii, Maksymian najpierw w Akwilei, potem w Mediolanie, Galeriusz 
w Sirmium, Konstancjusz w Trewirze. Dioklecjan nakazał, aby Augustowie po 
dwudziestu latach panowania, dobrowolnie abdykowali na rzecz swoich Ceza-
rów, którzy staną się Augustami i powołają nowych współrządców. I rzeczywi-
ście obaj cesarze, Dioklecjan i Maksymian abdykowali 1 maja 305 roku.

Ale zanim to się wydarzyło, Dioklecjan wprowadził kolejne zmiany. 
Zwiększył ilość prowincji, z 50 do 110, jednocześnie zmniejszając ich obszar. 
Wszystko to w tym celu, aby osłabić pozycje namiestników. Powiększył armię 
z 300 tys. do 600 tys. Ponadto utworzył 13 diecezji137, które obejmowały ze-
społy prowincji, i których naczelnicy mieli być pośrednikami między władzą 
cesarstwa a namiestnikami prowincji. Na czele każdej diecezji stał vicarius, 
jako zastępca prefekta pretorianów, który miał do pomocy dwóch urzędników 
od spraw finansowych: rationalis i magister rei privatae. Dioklecjan oddzielił 
również władzę wojskową od cywilnej.

Bardzo negatywny był stosunek Dioklecjana do chrześcijaństwa. Od cza-
sów Decjusza i Waleriana chrześcijaństwo korzystało z długiego czasu toleran-

136 Przyjął on tytuły i imiona: Imperator Caesar Marcus Aurelius Valerius Maximianus Augustus 
Heraculius. Panował w latach 286-305 i 307-308. 

137 1. Hiszpaniae, 2. Brytanniae, 3. Galliae, 4. Viennensis (część Galii, Akwitania i Narbonen-
sis), 5. Italiae anonariae (Italia północna), 6. Italiae suburbicanae (Italia południowa, miasto 
Rzym, Sycylia, Sardynia, Korsyka), 7. Africae, 8. Pannoniae, 9. Moesiae (podzielona później 
na Dację i Macedonię), 10. Thraciae, 11. Asiana, 12. Pontica i 13. Oriens (Syria i Egipt, który 
później utworzył własną diecezję). Zob. M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 348.
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cji, było bardzo dobrze zorganizowane, posiadało majątek, własną literaturę 
i wielu wybitnych przedstawicieli teologii i filozofii. W roku 302 Dioklecjan 
usunął chrześcijan z wojska i urzędów. W latach 303 i 304 wydał szereg edyk-
tów przeciw chrześcijanom. Ich inspiratorami byli: Galeriusz i namiestnik Bi-
tynii Hierokles. Pierwszy edykt z 24 lutego 303 roku nakazywał burzenie świą-
tyń, zniesienie cmentarzy chrześcijańskich i palenie świętych ksiąg oraz pism 
chrześcijańskich. Edykt z 30 kwietnia 304 roku żądał składania ofiar bogom 
rzymskim przez wszystkich chrześcijan. Opornych miano karać śmiercią138.

3.3.2.  Konstancjusz (305-306), Galeriusz (305-311), Flawiusz Sewer 
(306-307), Maksencjusz (307-312), Licyniusz (308-324), 
Maksymin Daja (309-313)

Po abdykacji Dioklecjana139 i Maksymiana, Augustami zostali dotych-
czasowi Cezarowie: Konstancjus i Galeriusz. Cezarami natomiast – Sewerus 
i Maksymin Daja. Po śmierci Konstancjusza w 306 roku nowym Augustem 
został Sewer. Ale wtedy przeciwko zasadzie kooptacji i adopcji osób niespo-
krewnionych wystąpili synowie dawnych Augustów. Na Zachodzie wojsko ob-
wołało cesarzem Konstantyna, syna Konstancjusza. Postawiony przed faktem 
Sewer, musiał uznać Konstantyna Cezarem. Wkrótce potem uzurpował władzę 
cesarską Maksencjusz, syn Maksymiana, a i sam Maksymian zapragnął powro-
tu do władzy. Konstantyn, któremu nie wystarczało bycie Cezarem, w roku 307 
ogłosił się Augustem. W roku 308 na Augusta został powołany Licyniusz, a rok 
później Maksymin Daja. Oczywiście, doszło do bratobójczych walk, których 
celem była władza absolutna.

W roku 311 tetrarchami byli: Konstantyn, Maksencjusz, Licyniusz i Mak-
symin Daja. Konstantyn chciał się pozbyć Maksencjusza. Udało mu się to w ro-
ku 31�, gdy pokonał go w bitwie pod murami Rzymu, przy Moście Mulwij-
skim. Rok później Licyniusz pobił Maksymina Daję.

W roku 313 w Mediolanie doszło do spotkania dwóch Augustów, wład-
cy Wschodu Licyniusza, i władcy Zachodu, Konstantyna. Omówili tam wy-
tyczne nowej polityki religijnej, przyznając chrześcijaństwu równouprawnienie 
z innymi religiami140. Nie ogłosili jednak żadnego dokumentu i historia nie 
zna „edyktu mediolańskiego”. Znany jest natomiast odpis listu Licyniusza do 

138 Więcej na ten temat zob. W. Gastpary, dz. cyt., s. 106.
139 Dioklecjan wycofał się z życia publicznego i zamieszkał w swoim pałacu w Splicie, w Dalmacji
140 Więcej na ten temat zob. M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w., Warsza-

wa 1981.
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namiestnika w Bitynii. Powołując się na rozmowy mediolańskie Licyniusz po-
stanowił, aby „chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania 
religii, jaką kto zechce. W ten bowiem sposób będzie można zjednać i usposo-
bić łaskawość niebiańskiego bóstwa dla nas i dla wszystkich, którzy są naszej 
władzy poddani. Toteż kierując się zdrowym i trafnym rozsądkiem uznaliśmy 
za konieczne powziąć takie postanowienie: uważamy, że nikomu nie należy 
czynić przeszkód, czy kto odda duszę wyznaniu chrześcijańskiemu czy tej re-
ligii, którą sam osądzi za najodpowiedniejszą dla siebie; a to dlatego, by naj-
wyższe bóstwo, któremu oddajemy cześć według swobodnego przekonania, 
mogło nam we wszystkich okolicznościach okazać swoją przychylność i życz-
liwość”141.

Rywalizacja pomiędzy Konstantynem i Licyniuszem zakończyła się w ro-
ku 3�4. Wtedy w bezpośrednim starciu armia Konstantyna pokonała armię Li-
cyniusza. On sam został zabity.

3.3.3. Konstantyn Wielki (307-337)

Konstantyn przyjął tytuły i imiona: Imperator Caesar Gaius Flavius Vale-
rius Constantinus Augustus. Augustem został w roku 307. Początkowo rządził 
wraz z innymi cesarzami, od roku 3�4 samodzielnie. Pierwszy cesarz rzym-
ski, który został chrześcijaninem. Stało się to jednak dopiero na łożu śmierci. 
Chrzest przyjął z rąk biskupa ariańskiego, Euzebiusza, a zatem biskupa here-
tyckiego.

Już w kwietniu 313 roku, a więc po mediolańskich rozmowach z Licy-
niuszem, zajmował się sporami, które wynikły w Kościele chrześcijańskim na 
terenie Afryki. Swego czasu oskarżono tam biskupa Kartaginy, Cecyliana, że 
w czasie prześladowań, wydał święte księgi. Wybrali zatem nowego biskupa, 
Majoryna, a potem Donata. Ten rządził Kościołem przez 40 lat, ale doprowa-
dził do schizmy, zwanej donatyzmem. Pojawiły się spory i wzajemne oskar-
żenia. Obie strony zwróciły się do cesarza o rozstrzygnięcie sporu. Za namową 
swego doradcy w sprawach chrześcijańskich, biskupa Hozjusza z Kordowy, 
Konstantyn poparł Cecyliana. Latem 314 roku na synodzie biskupów w Arela-
te (obecnie Arles), potępiono donatystów. Schizma trwała jednak dalej przera-
dzając się w odrębny Kościół.

W następnym roku, 315, będąc w Rzymie, Konstantyn spotkał się z no-
wym biskupem Rzymu, Sylwestrem, który sprawował ten urząd aż do roku 

141 Laktianus, O śmierciach prześladowców, 48. Zob. więcej na ten temat: A. Krawczuk, Kon-
stantyn Wielki, Warszawa 1970; J. W. Kowalski, Chrześcijaństwo, Warszawa 1988.
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335. Mimo tak długiego urzędowania, nie posiadamy zbyt wielu dokumentów 
na jego temat. Pojawiły się zatem legendy. „Powstała fantastyczna opowieść 
o tym, jak to Konstantyn, zaciekły prześladowca chrześcijan zachorował na 
trąd, został jednak uzdrowiony przez Sylwestra i przyjął chrzest. Ochrzcił też 
matkę cesarza, Helenę, która wcześniej skłaniała się ku judaizmowi, została 
jednak przekonana i nawróciła się ze swymi rabinami po wielkiej dyspucie teo-
logicznej w Rzymie. Ta całkowicie niehistoryczna, zmyślona opowieść oddzia-
ływała jednak na wyobrażenia wielu pokoleń we wczesnym średniowieczu, co 
z kolei umożliwiło dokonanie jednego z najśmielszych fałszerstw, jakie znane 
są w dziejach. W ósmym lub dziewiątym wieku sfabrykowano dokument, zwa-
ny umownie donacją Konstantyna. W jego pierwszej części cesarz opowia-
da, w jaki sposób został uzdrowiony i przyjął chrzest z rąk Sylwestra, czym 
uzasadnia swoją wdzięczność oraz darowizny i nadania, wyliczone w części 
drugiej. Tak więc biskup Rzymu i jego następcy otrzymują prymat nad różny-
mi kościołami, panowanie nad Rzymem, Italią i wszystkimi krajami Zachodu, 
prawo do insygniów i honorów cesarskich, prawo do sądownictwa nad całym 
klerem. Niemal przez całe średniowiecze donacja ta była traktowana poważnie, 
nawet przez wrogów papiestwa, i odgrywała wielką rolę w ówczesnych spo-
rach religijnych oraz konfliktach politycznych. Dopiero w XV wieku wykazano 
bezspornie, że cały dokument jest nieudolnym falsyfikatem”142.

W roku 3�1 Konstantyn, który był wyznawcą kultu boga Słońca, wydał 
edykt na temat święcenia dies Solis (dnia Słońca), czyli niedzieli. Postanowił 
on, ażeby czcigodny dzień Słońca (venerabilis dies Solis) był wolny od rozpraw 
sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej, ale mieszkańcy wsi mogli 
w tym dniu swobodnie uprawiać rolę, często bowiem się zdarzało, że właśnie 
wtedy wypadał najkorzystniejszy moment orania ziemi lub sadzenia winoro-
śli, nie należało więc tracić sposobności danej przez niebiańską opatrzność. 
W późniejszym reskrypcie cesarz wyjaśniał, że wolno w tym dniu wyzwalać 
niewolników oraz dokonywać prawnego wypuszczania dzieci spod władzy 
ojcowskiej. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że chrześcijanie w pierwszych 
wiekach, wzorem Chrystusa i apostołów święcili sobotę, również w Rzymie. 
Tam jednak często kojarzono ich z Żydami. Aby się od nich odróżnić, niektórzy 
zaczęli święcić niedzielę zamiast soboty. Edykt Konstantyna był im bardzo na 
rękę. Święcenie soboty w Kościele chrześcijańskim utrzymywało się jednak 

142 A. Krawczuk, Poczet…, Dominat, s. 226-227. Na temat polityki kościelnej Konstantyna sze-
roko pisze E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, s. 139-163.
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dość długo, szczególnie na Wschodzie, bo aż do wieku VIII. Dopiero później 
powszechnie przyjęto święcenie niedzieli143.

W Afryce dalej trwały spory dogmatyczne, m.in. związane z wystąpie-
niem Ariusza, który zaprzeczał bóstwu Chrystusa. Konstantyn zatem postano-
wił zwołać pierwszy w historii Kościoła chrześcijańskiego sobór wszystkich 
biskupów w Nicei (dzisiejszy Iznik w azjatyckiej części Turcji). 20 maja 325 
roku rozpoczęła się sesja, na którą przybyło blisko trzystu biskupów, głównie 
ze Wschodu. Biskup Rzymu wymówił się podeszłym wiekiem, ale posłał swo-
ich przedstawicieli. Było za to pięciu biskupów spoza imperium, z Armenii, 
Krymu i Persji144.

W wyniku obrad ułożono następujące wyznanie wiary: „Wierzymy 
w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy wi-
dzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boże-
go, zrodzonego z Ojca jako jednorodzony, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga 
i światłość ze światłości, Boga prawdziwego; zrodzonego, nie stworzonego, 
współistotnego z Ojcem; przez którego wszystko się stało, tak na niebie, jak 
i na ziemi; który dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, przybrał 
ciało i stał się człowiekiem; wycierpiał mękę i zmartwychwstał trzeciego dnia, 
wstąpił na niebiosa; przyjdzie sądzić żywych i umarłych; [wierzymy] i w Du-
cha Świętego. Tych zaś, którzy utrzymują, że był czas, kiedy [Syn Boży] nie 
istniał i że nie istniał przed zrodzeniem, i że powstał z tego, co w rzeczywisto-
ści nie istniało, albo mówią, że Syn Boga jest z innej substancji czy istoty, albo 
że jest stworzony, albo zmienny, albo skazitelny – powszechny i apostolski 
Kościół wyklucza z grona wiernych”145. Stwierdzenie, że Chrystus jest homo-
usios, czyli współistotny Bogu, było równoznaczne z potępieniem Ariusza146 
i jego doktryny. Na soborze potwierdzono szczególne przywileje biskupów, 
Aleksandrii, Rzymu, Antiochii i Jerozolimy. Wyznaczono także datę Wielkano-
cy na pierwszą niedzielę po tej pełni księżyca, która następuje po wiosennym 
zrównaniu dnia z nocą.

143 Na ten temat jest znakomita praca, którą napisał Sauelle Bacchiocchi na Uniwersytecie Gre-
goriańskim w Rzymie. W języku polskim wydana pt. Od soboty do niedzieli, Warszawa 1985. 
A. Krawczuk tak komentuje edykt Konstantyna: „Można rzecz bez żadnej przesady, że ten 
edykt Konstantyna obowiązuje w większości krajów świata, gdyż dzień Słońca to po prostu 
niedziela. Wszystkie późniejsze zarządzenia w różnych epokach i państwach dotyczące tej 
sprawy są tylko tego powtórzeniem lub adaptacją” (dz. cyt., s. 229).

144 Więcej na ten temat zob. W. Gastpary, dz. cyt., s. 129-150.
145 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, 86 (przekł. S. J. Kazikowski), Warszawa 1986, s. 80-81.
146 Na synodzie w Nicei w roku 327 ponownie przyjęto do wspólnoty Ariusza i jego zwolenni-

ków, co wywołało opór wielu biskupów.
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Latem roku 326 Konstantyn po raz ostatni odwiedził Rzym. Przebywał 
tam tylko miesiąc, ale wszedł w konflikt z senatem i ludnością miasta, bowiem 
odmówił udziału w ceremonii pogańskiej na Kapitolu. A tak w ogóle nie lubił 
tego miasta, stąd pomysł, aby swoją siedzibę przenieść w inne miejsce. W tym 
samym roku doszło do tragedii w rodzinie cesarskiej. Konstantyn zgładził pier-
worodnego syna, Kryspusa, który został oskarżony o próbę uwiedzenia swojej 
macochy, a żony cesarza, Fausty. Wkrótce potem ona sama została oskarżona 
o cudzołóstwo. Konstantyn kazał zamknąć ją w rozgrzanej łaźni, gdzie się udu-
siła. Podobno za pierwszą zbrodnią stała Fausta, za drugą matka Konstantyna, 
Helena, którą potem ogłoszono świętą. Pojechała bowiem do Palestyny, gdzie 
nadzorowała budowę kościołów w miejscach znanych z ewangelii. Jej piel-
grzymka stała się źródłem wielu legend, m.in. o znalezieniu krzyża Chrystusa.

Konstantyn rozważał przeniesienie swojej rezydencji do kilku miast. A. 
Krawczuk pisze, że „należało ją umiejscowić gdzieś na terenach prowincji bał-
kańskich lub małoazjatyckich, tu bowiem znajdowało się w istocie centrum 
olbrzymiego państwa, tędy przebiegały najważniejsze szlaki handlowe i stra-
tegiczne, stąd też najłatwiej było czuwać nad granicą dunajską i wschodnią. 
Sirmium i Serdyka leżały zbyt blisko granic i w głębi lądu, co utrudniało ko-
munikację oraz transport żywności. Nikomedia była usytuowana dogodniej, ale 
wiązały się z nią wspomnienia Dioklecjana, Galeriusza i Licyniusza. Podob-
no przez cały czas cesarz Konstantyn myślał o rozbudowaniu Ilionu – dawnej 
Troi, skąd według legendy mieli się wywodzić przodkowie Rzymian – ale nie 
było tam żadnego portu naturalnego. Ostatecznie wybór padł na Bizancjum. 
Miasto leżało na pagórkowatym półwyspie, u wejścia do Cieśniny Bosforskiej, 
między Propontydą, zwaną dziś Morzem Marmara, a wąską zatoką Złotego 
Rogu. Ponieważ krzyżowały się tu szlaki lądowe z morskimi, odgrywało ważną 
rolę już od wieków, od czasów Grecji klasycznej”147. W dniu 11 maja 330 roku 
uroczyście dokonano inauguracji Konstantynopola (Constantinopolis).

Konstantyn, nazwany później Wielkim, zmarł 22 maja 337 roku.

3.3.4.  Konstantyn II (337-340), Konstans (337-350) i Konstancjusz II 
(337-361)

Schedę po Konstantynie Wielkim przejęli trzej jego synowie: Konstantyn 
II (Imperator Caesar Flavius Claudius Constantinus Augustus), Konstans (Im-
perator Caesar Flavius Iulius Constans Augustus) i Konstancjusz II (Imperator 
Caesar Flavius Iulius Constantius Augustus). Konstantyn II otrzymał Brytanię, 

147 A. Krawczuk, dz. cyt., s. 239.
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Galię i Hiszpanię. Konstans dostał Egipt, Libię, Syrię, Azję Mniejszą, Trację 
i Konstantynopol. Dla Konstancjusza II przypadła Italia wraz z prowincjami 
alpejskimi aż po górny Dunaj, część ziem bałkańskich oraz północną Afrykę 
(obecną Tunezję i Algierię). 

Dokonując takiego podziału Konstantyn Wielki chciał uniknąć walki 
o władzę, nie przewidział jednak, że taki właśnie podział sprowokuje wojnę 
domową148. W czasie bratobójczych walk, w roku 340 zginął Konstantyn II. 
Dziesięć lat później poległ Konstans. Od tego czasu jedynowładcą był Kon-
stancjusz II, który musiał walczyć z Persami, Frankami i Alemanami. Najazd 
plemion germańskich na Galię zmusił Konstancjusza do uznania w roku 355 
swego kuzyna, Juliana149, Cezarem. Okazał się on utalentowanym wodzem 
i opanował sytuację nad Renem. Ale poważne zagrożenie pojawiło się na 
Wschodzie wskutek najazdu Persów, którym przewodził król Szapur II. Gdy 
Konstancjusz zażądał wsparcia wojsk galijskich, te odmówiły i obwołały Au-
gustem Juliana. Doszło do wojny domowej, którą przerwała śmierć Konstan-
cjusza, w roku 361.

3.3.5. julian Apostata (360-363) i jowian (363-364)

Julian przyjął tytuły i imiona: Imperator Caesar Flavius Claudius Iulia-
nus Augustus. Był 23-letnim młodzieńcem i przebywał w Atenach na studiach 
filozoficznych, gdy otrzymał od cesarza Konstancjusza II zaproszenie do Me-
diolanu, gdzie miał zostać mianowany na Cezara. Zaraz po tym fakcie wysła-
no go z trzystu żołnierzami do Galii, aby dołączył do stacjonującej tam armii 
i walczył z wdzierającymi się w granice imperium Germanami, którzy zdobyli 
już 45 miast, w tym Kolonię. Dwa lata (355-357) zajęły Rzymianom zmagania 
z Germanami, aby ostatecznie odeprzeć ich za Ren. Nie tylko ich odparli, ale 
jeszcze wielokrotnie pustoszyli ich tereny i zdobywali łupy. W roku 359 Julian 
ponownie walczył z Germanami, znów ich pokonując.

W roku 360 przyszedł rozkaz od cesarza Konstancjusza, aby część armii 
galijskiej przerzucić na wschód do walki z Persami. Julian, który był lojalnym 
Cezarem, wyraził na to zgodę. Nie zgodzili się jednak dowódcy, którzy realnie 
oceniając sytuację, stwierdzili, że Germanie natychmiast wykorzystają osła-
bienie armii rzymskiej i najadą tereny prowincji galijskiej, których nie będzie 
miał kto bronić. Po czym okrzyknęli Juliana Augustem. Ten niechętnie się na to 
zgodził, ale w końcu ustąpił. Od razu było wiadomo, że jest to początek wojny 

148 Więcej na ten temat zob. A. Krawczuk, Ród Konstantyna, Warszawa 1972.
149 Więcej na temat Juliana zob. A. Krawczuk, Julian Apostata, Warszawa 1974.
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domowej150. Konstancjusz miał większą armię, a jeszcze wciąż ją powiększał. 
Julian postanowił zatem go uprzedzić. Bardzo szybko opanował tereny nad-
dunajskie i Italię. Ale wojska Konstancjusza ruszyły z kontrofensywą. Armia 
Juliana znalazła się w trudnym położeniu. I wtedy nadeszła wiadomość, że ce-
sarz Konstancjusz zmarł. Tak więc od listopada 361 roku Julian był jedynym 
władcą Imperium Romanum.

Jeszcze w tym samym roku przeprowadził cały szereg reform. Polikwido-
wał intratne, ale próżniacze stanowiska, zniósł instytucję o nazwie agentes in 
rebus (działających w sprawie). Byli tam zatrudnieni ludzie, których zadania 
nie były do końca określone: przekazywali tajne rozkazy cesarskie, inwigilo-
wali, kontrolowali, czasem ściągali podatki. Dopuszczali się często różnych 
nadużyć. Nowy cesarz rozprawił się też z najbliższym otoczeniem Konstancju-
sza. Skupił wokół siebie pogańską elitę kulturalną, odprawiając wielu chrześ-
cijan, ale nie wszystkich. Nakazał otwarcie zamkniętych świątyń pogańskich, 
wznowienie tradycyjnych kultów i obchodów, zwrot budynków i posiadłości 
należących do świątyń, a zagarniętych przez gminy chrześcijańskie, restaurację 
przybytków, ołtarzy i posągów na koszt tych, którzy je zniszczyli. Stąd Julian 
otrzymał od chrześcijan przydomek Apostata, czyli odstępca. Jego zamiarem 
nie było prześladowanie chrześcijan. Twierdził, że chodzi o tolerancję. Ale na 
ogół odbierano to inaczej. Chrześcijanie poczuli się prześladowani, poganie 
zrozumieli, że teraz ich religie są preferowane. Na tym tle dochodziło do tra-
gedii. Np. w Aleksandrii biskup Georgios został bestialsko zamordowany 24 
grudnia 361 roku. Julian natychmiast wystosował do mieszkańców Aleksandrii 
ostrą reprymendę, w której wołał, że zbrodnią swą dowiedli braku szacunku dla 
Aleksandra Wielkiego, dla boga Sarapisa, dla wspólnego wszystkim poczucia 
człowieczeństwa. I na reprymendzie się skończyło.

W czerwcu 362 roku wydał ustawę dotyczącą nauczycieli, w której na-
pisał, że kierownicy studiów i nauczyciele winni przede wszystkim wyróżniać 
się obyczajami, w również wymową. Kto chce się podjąć pracy nauczycielskiej 
musi najpierw zasłużyć na uchwałę rady miejskiej, poczym uchwałę tę należy 
przedłożyć cesarzowi do rozpatrzenia. W praktyce oznaczało to, że każdy na-

150 Interesująco, momentami humorystycznie, wyglądała ceremonia koronacji Juliana. Gdy ten 
już ustąpił wobec nalegań żołnierzy, najpierw posadzono go na tarczy piechura i podniesiono 
w górę. Żądano, by włożył diadem na głowę, ale odpowiedział, że niczego takiego nie posia-
da. Zaczęto się domagać, aby wziął naszyjnik od żony, ale się sprzeciwił twierdząc, że nie 
wypada użyć niczego z kobiecego stroju, bo to może źle wróżyć. Przyniesiono więc ozdobny 
łańcuch, jaki nakłada się koniom podczas parady, ale Julian odrzucił ten pomysł jako nie-
godny. Wreszcie jeden z oficerów zdjął naszyjnik, który nazywano torques, który nosił jako 
chorąży i włożył go na głowę cesarza. Więcej na ten temat zob. A. Krawczuk, Julian Apostata, 
dz. cyt., s. 116-117.
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uczyciel musiał uzyskać zatwierdzenie z kancelarii cesarskiej. Wszystko wska-
zuje na to, że nie chodziło jedynie o troskę o poziom szkolnictwa. Był pewien 
cel ukryty. Ustawodawca chciał, aby kształcili młodzież ludzie oddani ideałom 
dawnej kultury i wierni bogom pogańskim.

W marcu 363 roku Julian wyruszył z Antiochii na wyprawę przeciwko 
Persom. Po dwóch miesiącach dotarł aż poza Ktezyfon. 26 czerwca 363 Rzy-
mianie zostali ostro zaatakowani przez Persów. Wziął w niej udział również 
cesarz, który rażony dzidą, zmarł następnego dnia. Istniało podejrzenie, że zgi-
nął nie od dzidy rzuconej przez Persa, ale chrześcijanina z własnych szeregów. 
Nigdy tego nie wyjaśniono.

Po śmierci Juliana, armia gorączkowo szukała kandydata na cesarza. 
Ostatecznie zdecydowano się na Flawiusza Jowiana. Przybrał on tytulaturę: 
Imperator Caesar Flavius Iovianus Augustus. Jego zadaniem było, aby armia 
rzymska bezpiecznie wróciła w swoje granice. Zawarł z Persami pokój na 30 
lat, ale dla Rzymu bardzo niekorzystny, a nawet haniebny. Rzymianie musieli 
zrezygnować z ziem za Tygrysem, a w Mezopotamii z kluczowych twierdz 
w Nisibis i Singarze. Nie mogli też wspierać króla Armenii. Persowie łaskawie 
zgodzili się na powrót rzymskiej armii. Niespodziewanie, jeszcze przed do-
tarciem do Konstantynopola cesarz zmarł w nocy z 16 na 17 lutego 364 roku. 
Najprawdopodobniej uległ zaczadzeniu.

3.3.6.  Walentynian I (364-375), Walens (364-378), Gracjan (367-383), 
Walentynian II (375-392) i Teodozjusz (379-395)

Po śmierci Jowiana cesarzem został Flawiusz Walentynian, który drugim 
Augustem mianował swego brata Walensa. Bracia przyjęli odpowiednio tytuły 
i imiona: Imperator Caesar Flavius Valentinianus Augustus i Imperator Caesar 
Flavius Valens Augustus. Walentynian, jako starszy zawiadywał krainami za-
chodnimi, Italią, prowincjami afrykańskimi i bałkańskimi, z wyjątkiem Tracji. 
Ta przypadła Walensowi, łącznie z Egiptem i krainami wschodnimi. Walenty-
nian swoją rezydencję miał w Mediolanie, Walens w Konstantynopolu.

W roku 365 na Wschodzie Walens zdusił rebelię niejakiego Prokopiusza, 
który obwołał się cesarzem, i gdyby nie zdrada w jego obozie zwyciężyłby 
armię Walensa. A w następnym roku na Zachodzie Walentynian pokonał wa-
tahy Alemanów. W roku 367 ogłosił w Galii swego syna Gracjana Augustem, 
mimo że ten miał tylko 8 lat. Nadano mu tytulaturę: Imperator Caesar Flavius 
Gratianus Augustus. 
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W samym Rzymie doszło do rozruchów z powodu wyboru biskupa. Więk-
szość wybrała Damazego, pozostali Ursyna. Obaj zostali wyświęceni w dwóch 
różnych bazylikach. Doszło do krwawych starć na ulicach i w kościołach. Zgi-
nęły setki osób. Ostatecznie za Damazym opowiedziała się władza, więc Ursyn 
i jego zwolennicy musieli opuścić miasto.

W roku 374 do szło do niezwykłej sytuacji w Mediolanie. Po śmierci bi-
skupa Auksencjusza, lud wybrał biskupem Ambrożego, który później miał 
ogromny wpływ na bieg życia św. Augustyna. 35-letni Ambroży nigdy wcześ-
niej nie piastował żadnego stanowiska kościelnego i nawet nie był ochrzczo-
ny!

Niespodziewanie, w roku 375 zmarł Walentynian. Jego zwolennicy na-
tychmiast na cesarza powołali jego syna, też Walentyniana, który miał zaledwie 
4 lata. Nadano mu tytuły i imiona: Imperator Caesar Flavius Valentinianus 
Iunior Augustus. W historii występuje jako Walentynian II.

W kolejnych latach, pod naporem przybywających z Azji Hunów, Wizy-
goci poprosili Walensa o możliwość przeniesienia się do Tracji, na co ten wydał 
zgodę. Jak się później okazało, ku swojej zgubie. Uciekając przed Hunami, 
również Ostrogoci, już bez pytania o zgodę, przeprawiali się na stronę rzymską. 
Z czasem Goci zaczęli występować przeciwko Rzymianom. W sierpniu 378 
roku doszło do wielkiej bitwy z Wizygotami, w której wziął udział Walens. 
Wojska rzymskie zostały rozgromione a cesarz zginął. Od tej pory hordy bar-
barzyńców już na stałe zadomowiły się w granicach Imperium Romanum. Nie 
było bowiem siły, która mogłaby je przepędzić.

Ponieważ obaj pozostali przy życiu cesarze byli niepełnoletni (Gracjan 
miał 12 lat, Walentynian II – 4), na początku roku 379 wojsko obwołało cesa-
rzem 32-letniego Teodozjusza, który miał wiele zasług wojennych. Senaty obu 
stolic, Rzymu i Konstantynopola, natychmiast potwierdziły wybór. Nowy ce-
sarz przyjął tytulaturę: Imperator Caesar Flavius Theodosius Augustus. Repre-
zentował politykę zdecydowanie wrogą wobec religii pogańskich, jak również 
religii chrześcijańskich, które nie przyjęły nicejskiego wyznania wiary (szcze-
gólnie arianie) lub mających charakter schizmy (donatyści). Podobnie zacho-
wywał się Gracjan. Gracjan też był pierwszym cesarzem, który zrezygnował 
ze stanowiska najwyższego kapłana (pontifex maximus). Teodozjusz w ogóle 
nie przyjął tej godności. W roku 379 nastąpiło ostateczne zerwanie między Im-
perium Romanum i religią rzymską, w roku 381 uznano chrześcijaństwo za 
oficjalną podporę państwa i z urzędów usunięto wszystkich pogan i chrześci-
jan heretyków. Rok później na rozkaz Gracjana wyniesiono z sali posiedzeń 
senatu posąg bogini Wiktorii i jej ołtarz. Razem z nimi zniknęła też jakakol-
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wiek tolerancja. Rozpoczęło się prześladowanie pogan i chrześcijan heretyków. 
Wszelkie obrzędy pogańskie zostały zakazane. Ich wypełnianie uważano za 
świętokradztwo i obrazę majestatu151. Nie można było obchodzić nawet dnia 
swoich urodzin. Za prawdziwy dzień urodzin uważano datę chrztu. Skonfisko-
wano majątek świątyń pogańskich, a nawet westalek.

W roku 381 Teodozjusz zwołał do Konstantynopola drugi sobór po-
wszechny. Jeszcze raz potępiono arianizm. Ustalono również, że biskupi nie 
będą się mieszać w sprawy innych diecezji. Po raz pierwszy też pojawiła się 
sugestia pierwszeństwa biskupa Rzymu przed biskupem Konstantynopola152. 
Zwycięskie chrześcijaństwo bezlitośnie niszczyło wszelkie ślady pogaństwa. 
W roku 391 zburzono sławną świątynię Serapisa w Aleksandrii. Niszczono tak-
że mitraizm, który współzawodniczył z chrześcijaństwem. Na ruinach mithra-
ea budowano kościoły chrześcijańskie. Wyprzedzając fakty, warto przy okazji 
wspomnieć, że w roku 393 zniesiono igrzyska olimpijskie, ponieważ miały po-
chodzenie pogańskie153.

Wiosną roku 383 w Brytanii cesarzem ogłosił się Magnus Maksymus, 
dowódca tamtejszych legionów. Ponieważ było to na terenach zachodnich, do 
walki z nim wyruszył prawowity cesarz Gracjan. Obie armie spotkały się pod 
Lutecją, ale nie doszło do bitwy, ponieważ wojsko Gracjana przeszło na stronę 
Maksymusa, a on sam został zabity. Gracjan został pomszczony pięć lat później 
przez Teodozjusza, który początkowo uznał panowanie Maksymusa, lecz póź-
niej krwawo się z nim rozprawił.

W roku 392 niespodziewanie zmarł cesarz Walentynian II. Prawdopodob-
nie został uduszony z rozkazu Arbogasta, wodza jego wojsk, który był Germa-
ninem. Potem ciało powieszono, sugerując samobójstwo. Arbogast próbował 
później wynieść na tron retora Eugeniusza, ale rebelia została zduszona przez 
Teodozjusza w roku 394. Zginęli obaj: Eugeniusz i Arbogast.

151 W roku 392 miała miejsce ostatnia próba oparcia władzy cesarskiej na starej religii, kiedy 
to dowódca wojsk Zachodu, Arbogast, wyniósł na tron retora Eugeniusza. Nowy cesarz był 
zwolennikiem dawnych kultów, przywrócił w senacie posąg Wiktorii i cieszył się poparciem 
pogańskich senatorów Rzymu. Teodozjusz nie uznał wyboru, a jego armia zmiażdżyła wojska 
uzurpatora. Sam Eugeniusz został wzięty do niewoli i stracony w roku 394.

152 Por. W. Gastpary, dz. cyt., s. 119. Na soborze w Chalcedonie (r. 451) uznano biskupa Konstan-
tynopola za równego biskupowi Rzymu. Dopiero w roku 538 (wydany w 533) wszedł w życie 
dekret cesarza Justyniana uznający biskupa Rzymu biskupem zwierzchnim dla innych bisku-
pów, czyli papieżem.

153 Więcej na ten temat zob. A. Krawczuk, Ostatnia olimpiada, Wrocław 1976. Uwieńczeniem 
procesu likwidacji wszelkich instytucji niechrześcijańskich było zamknięcie w roku 529 
z rozkazu cesarza Wschodu, Justyniana Wielkiego, Akademii Platońskiej, która była ostatnią 
placówką pogańskiej filozofii. 
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Nowy rok 395 Teodozjusz witał w Mediolanie. Był osłabiony, co tłumaczo-
no kampaniami wojennymi przeciwko Eugeniuszowi i Arbogastowi. W rzeczy-
wistości toczyła go nieuleczalna choroba, zwana przez starożytnych hyderos, 
objawiająca się puchliną i obrzękami. Cesarz dożył jedynie do igrzysk, które 
rozpoczęły się 17 stycznia 395. Był ostatnim cesarzem, który rządził całym 
imperium, od Brytanii po Eufrat. Nazwany został przez chrześcijan Wielkim, 
ponieważ schrystianizował całe państwo. Czynił to z uporem i zaciekłością, 
nie zawsze metodami biblijnymi. Dzień śmierci Teodozjusza był też końcem 
jednolitego cesarstwa rzymskiego, które już nigdy nie odrodziło się w takiej 
formie.

3.4.  IMPERIuM ROMANuM W OKRESIE WIELKIEj WęDRÓWKI 
LuDÓW. KONIEC CESARSTWA RZYMSKIEGO

Po śmierci cesarza Teodozjusza w roku 395 doszło do podziału cesarstwa 
na wschodnie i zachodnie. Na Wschodzie władcą został Arkadiusz (395-408), 
na Zachodzie Honoriusz (395-423). Obaj synowie Teodozjusza byli bardzo 
młodzi, więc ulegali wpływom swego otoczenia. Dużo trudniejsze zadanie cze-
kało Honoriusza, ponieważ ludy barbarzyńskie atakowały przede wszystkim 
cesarstwo zachodnie. Prym wiedli w tym Wizygoci, którzy pod wodzą Ala-
ryka zagrozili Italii i samemu Rzymowi. Przez pewien czas powstrzymywał 
ich rzymski patrycjusz Stilicho. Stosował wobec Gotów politykę przymierzy 
i asymilacji. Sam wszak był zromanizowanym Germaninem. Z czasem popadł 
w niełaskę u cesarza, który chciał się uniezależnić od potężnego wielkorządcy. 
Przeciwny też był mu Kościół, ponieważ był tolerancyjny dla pogan154. Upadek 
i śmierć Stilichona w roku 408 doprowadziły do triumfu Wizygotów. Alaryk 
zajął Pannonię i Noricum, a potem zaatakował Rzym. Od miasta odstąpił za 
cenę ogromnego okupu. Jednak w roku 410 zdobył i złupił miasto. Wizygo-
ci przez trzy dni pustoszyli Rzym oszczędzając jedynie kościoły, do których 
schroniła się ludność. To prawda, że siedzibą cesarza była wtedy Rawenna, ale 
i tak wrażenie na współczesnych było wielkie. Po raz pierwszy w historii wróg 
zdobył miasto Rzym!

W V wieku zachodnie cesarstwo rzymskie zaczęło się rozpadać na po-
szczególne państwa z powodu najazdu plemion barbarzyńskich. Zasadniczy 
przełom nastąpił w roku 406, gdy fala Germanów (Wandalowie, Kwadowie, 

154 Więcej na ten temat zob. K. Zakrzewski, U schyłku świata antycznego, Warszawa 1964, s. 
23-119.
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Swewowie, Burgundowie, Alemanowie), Alanów i jeszcze innych przerwała 
granice na Renie w okolicy współczesnej Moguncji i zalała Galię. Wandalo-
wie, Swewowie i Alanowie wdarli się do Hiszpanii i zajęli jej część zachodnią. 
W roku 429 Wandalowie przeprawili się do Afryki, gdzie założyli swoje pań-
stwo. W połowie V wieku uniezależniła się od Rzymu Brytania. A największym 
zagrożeniem dla cesarstwa wschodniego i zachodniego byli Hunowie, którzy 
doszli do szczytu potęgi za panowania Attyli (434-453). Zaatakowali Pannonię 
i Mezję a następnie wkroczyli do Galii. W roku 451 na Polach Katalaunijskich 
w Galii doszło do decydującej bitwy pomiędzy Hunami i armią rzymską pod 
wodzą Aecjusza. Rzymianie zwyciężyli a Hunowie cofnęli się za Ren. W na-
stępnym roku Attyla zaatakował północną Italię, zdobył Mediolan i Akwileję. 
Zagroził nawet Rzymowi, ale ponieważ otrzymał okup, wycofał się za Dunaj. 
Po jego śmierci w roku 453, państwo Hunów rozpadło się. 

Cesarstwo było niszczone również przez walki dynastyczne, pomiędzy 
cesarzami, którzy powstawali i upadali. M. Jaczynowska pisze, że „w roku 455 
rozpoczął się okres agonii zachodniego cesarstwa rzymskiego, atakowane z ze-
wnątrz było rozdzierane walkami wewnętrznymi o tron cesarski i stanowisko 
głównodowodzącego. W czasie ostatnich 20 lat istnienia zachodniego impe-
rium, rządziło 9 cesarzy, z których 5 zamordowano155. To osłabienie władzy 
centralnej w państwie rzymskim wykorzystali w pełni Germanowie”156.

W roku 455 Wandalowie pod wodzą Genzeryka złupili Rzym. Na te-
rytorium rzymskim potworzyły się państwa germańskie. Upadek zachodniego 
cesarstwa był już tylko kwestią czasu. W roku 475 patrycjusz rzymski Orestes 
osadził na tronie w Rawennie Romulusa Augustulusa, swego małoletniego 
syna. Wystąpił jednak przeciwko niemu jeden z najemników germańskich 
Odoaker, który w roku 476 zabił Orestesa, a Romulusa zdymisjonował. In-
sygnia cesarskie odesłał do Konstantynopola. W ten oto sposób zachodnie ce-
sarstwo rzymskie przestało istnieć. Za namową cesarza wschodniorzymskiego 
król Ostrogotów Teodoryk przepędził Odoakra z Italii, a potem go zamordo-
wał. W roku 493 Teodoryk opanował całą Italię i ogłosił się jej królem. Rządził 
tam aż do roku 540. Ostrogoci zostali pokonani dopiero przez Belizariusza, 
wodza wysłanego przez cesarza wschodniorzymskiego justyniana (527-565). 
Ale ten nie był w stanie obronić Italii przed najazdem Longobardów w roku 
568.

Do końca swej potęgi doszło też cesarstwo wschodniorzymskie, po tzw. 
rewolucji Fokasa w Konstantynopolu, w roku 602. Ostatecznie zerwano z pod-

155 Listę wszystkich cesarzy publikujemy w aneksach.
156 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 374.
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stawami ustroju cesarstwa rzymskiego. Historia mówi dalej o państwie (ce-
sarstwie) bizantyjskim, które w VII wieku zostało najechane przez Arabów. 
Jego terytorium zostało ograniczone do Azji Mniejszej i niewielkiego obszaru 
europejskiego wokół Konstantynopola.



Część druga

FILOZOFIA
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1. EPIKuREIZM

U schyłku III wieku p.n.e. do Rzymu zaczęły przenikać greckie poglądy 
filozoficzne. Jedynym kierunkiem, który opierał się na zasadach materialistycz-
nych, rozwijając teorię Demokryta, był epikureizm. Jednak niekonsekwencją 
mechanistycznej koncepcji przyrody, zbudowanej wyłącznie z rozmaitych po-
łączeń atomów, było przekonanie Epikura o istnieniu bogów. Uważał ich za 
materialne istoty, które miały bytować w odległych przestworzach a nieśmier-
telność zawdzięczały odizolowaniu od wpływów zewnętrznych, które mogły-
by spowodować rozkład atomów, z których bogowie byli zbudowani. Byli oni 
szczęśliwi, ale jednocześnie obojętni na sprawy świata i ludzi. Nie ingerowali 
w sprawy ludzkie, co czynili bogowie we wszystkich systemach filozoficzno-
religijnych.

Bogowie Epikura nie potrzebowali modlitw ani ofiar składanych przez 
ludzi. Nie znaczy to, że namawiał ludzi, aby rezygnowali z udziału w kultach 
religijnych, byliby wówczas pewnie posądzeni o bezbożność. Nauczał, że bio-
rąc udział w tych kultach, można myśleć o prawdziwych bogach.

Epikur nie uznawał nieśmiertelności duszy i życia pozagrobowego. Prag-
nął wyzwolić ludzi od strachu przed śmiercią. Powiedział, że śmierć niczym 
jest dla nas, bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nas już 
nie ma1.

Filozofia Epikura nauczająca o przyjemności jako wolności od strachu, 
niepewności i pożądania, o wyższości przyjemności duchowych nad cielesny-
mi, nie została należycie zrozumiana przez Rzymian. Stała się jednak natchnie-
niem dla wielkiego poety Lukrecjusza Karusa, dzięki któremu nauki Epikura 
przetrwały nawet wówczas, gdy chrześcijaństwo tępiło i niszczyło wszelkie 
dzieła o charakterze pogańskim.

1 Zob. A. Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 
1974, s. 62.
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2. FILOZOFIA STOIKÓW

Filozofią, która odegrała szczególną rolę w Cesarstwie Rzymskim, była fi-
lozofia stoicka2. W niej zaś główną cechą charakterystyczną było akcentowanie 
praktycznych zasad moralnych, przybierających zabarwienie religijne przez 
powiązanie z nauką o pokrewieństwie człowieka z Bogiem i jego obowiązku 
miłowania bliźniego. Seneka i Marek Aureliusz ukazują szlachetną moralność. 
W tym samym czasie w filozofii stoickiej można dostrzec pewną skłonność do 
eklektyzmu.

2.1. LuCjuSZ ANNEuSZ SENEKA

Lucjusz Anneusz Seneka żył w latach 4 p.n.e. – 65 n.e. Pochodził z Kor-
doby i był znakomitym adwokatem. W latach 41 – 49 przebywał na wygnaniu 
na Korsyce, skąd został przyzwany, aby zająć się wychowaniem Nerona. Za 
jego panowania zyskał znaczne wpływy na rządy w imperium, popadł jednak 
w niełaskę i posłuszny rozkazowi Nerona przeciął sobie żyły.

Seneka kładł szczególny nacisk na praktyczną stronę filozofii, etykę. 
W sferze etyki najbardziej interesowało go praktykowanie cnoty a nie teore-
tyczne wnikanie w jej naturę. Nie poszukiwał wiedzy intelektualnej dla samej 
wiedzy, lecz uprawiał filozofię jako środek do osiągnięcia cnoty. Filozofia jest 
nieodzowna, ale należy ją uprawiać mając praktyczny cel na widoku3. Spędzić 
swój czas, aby poświęcić się tzw. sztukom wyzwolonym, nie mając na wzglę-
dzie żadnego celu praktycznego, jest stratą czasu4.

Seneka interesuje się różnymi teoriami fizycznymi, ale podkreśla, że zwy-
cięstwo nad namiętnościami jest tym, co naprawdę jest ważne i co czyni czło-
wieka równym Bogu5. Jednakże chwali studiowanie przyrody i nawet naucza, 
że do poznania natury należy dążyć dla samego poznania.

Pomimo tego, iż w teorii Seneka trzyma się dawnego materializmu sto-
ickiego, w praktyce jednak skłonny jest uważać Boga za tego, który prze-

2 Były również próby odrodzenia się cynizmu, eklektyzmu, sceptycyzmu, czy pitagoreizmu. 
Nie odegrały one jednak większej roli. 

3 Non delectent verba nostra, sed prosint – non quaerit aeger medicum eloquentem (Ep. 75, 5).
4 Zob. Ep. 88, 2.
5 Często posługuje się uwagami z dziedziny fizyki jako okazją do moralizujących wniosków, 

np. gdy wykorzystuje trzęsienie ziemi w Kampanii, w roku 63, jako materiał do moralnych 
rozważań. Zob. Nat. quaest., 6, 32.
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kracza materię. Taka skłonność do metafizycznego dualizmu była naturalną 
konsekwencją tendencji do dualizmu psychologicznego. Seneka stwierdza ma-
terialność duszy, ale powiada też o konflikcie duszy i ciała. Prawdziwa cnota 
i prawdziwa wartość znajdują się we wnętrzu. Dobra zewnętrzne nie przynoszą 
prawdziwego szczęścia, lecz są przemijającymi darami losu, którym zaufać nie 
można.

Seneka, który był dworzaninem Kaliguli i Nerona, ministrem i człowie-
kiem bogatym, często spotykał się z oskarżeniami o praktyczną niekonsekwen-
cję i hipokryzję. Trzeba jednak pamiętać, że jego prawdziwe doświadczenie 
kontrastu pomiędzy wielkim bogactwem i splendorem z jednej strony a nie-
ustannym lękiem przed śmiercią z drugiej, mogło bardzo pomóc człowieko-
wi o jego temperamencie do uświadomienia sobie efemerycznego charakteru 
bogactwa, stanowiska i władzy. Ponadto miał liczne okazje do obserwowania 
z bliska ludzkiego upodlenia, żądzy i wyuzdania.

Jego przeciwnicy zarzucali mu, że nie żył według głoszonych przez siebie 
zasad. Oczywiście, Seneka nie przeszedł przez życie bez upadków wobec swe-
go moralnego ideału. Nie wolno przecież zapomnieć o jego pozycji i powiąza-
niach ze zdeprawowanym dworem. Nie znaczy to, że był nieszczery w swych 
naukach i głoszonych ideałach6. Chociaż w teorii trzymający się tradycyjnego 
stoickiego determinizmu, twierdził, że każdy człowiek, jako istota racjonalna, 
może obrać drogę cnoty, jeśli tylko będzie tego chciał. Ponadto Bóg pomo-
że tym, którzy sami starają się sobie pomóc. Człowiek, który pomaga sobie, 
zwycięża swe namiętności i prowadzi życie zgodne z prawym rozumem, jest 
w lepszej sytuacji niż nasi przodkowie.

Seneka zachęcał ludzi do wstąpienia na drogę cnoty i trwania na niej mi-
mo pokus i upadków. W związku z tym, musiał złagodzić surowy moralny 
idealizm wczesnych stoików. Wiedział zbyt wiele o walce moralnej, by przy-
puszczać, że człowiek może stać się cnotliwy przez nagłe nawrócenie. Zatem 
znajdujemy u niego trzy klasy proficientes: (a) tych, którzy porzucili niektóre 
swoje grzechy, ale nie wszystkie; (b) tych, którzy na ogół powzięli postanowie-
nie wyrzeczenia się złych namiętności, chociaż są ciągle podatni na sporadycz-
ne upadki; (c) tych, którzy przekroczyli możliwości upadku, lecz ciągle im brak 
zaufania do siebie i uświadomienia sobie własnej mądrości. Stąd zbliżają się 
oni do mądrości i doskonałej cnoty7.

6 Jego znajomość siły pokusy i upadku, do których może doprowadzić chciwość, ambicja i żą-
dza – w pewnym stopniu być może płynęła z osobistego doświadczenia, ale daleko bardziej 
z obserwacji innych. Por. F. Copleston, Historia filozofii, t. I, s. 388-389.

7 Zob. Ep., 75, 8.
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Seneka dopuszcza myśl, że zewnętrzne dobra, w tym bogactwo, mogą być 
używane do dobrych celów. Człowiek mądry będzie panem swego bogactwa 
a nie niewolnikiem. Moralny postęp można zapewnić sobie przez codzienny 
rachunek sumienia. Nie ma sensu uciekać na pustynię, jeśli nie próbuje się 
jednocześnie zmienić siebie. Zmiana miejsca nie oznacza zmiany serca i do-
kądkolwiek pójdziemy, będziemy musieli ciągle walczyć ze sobą.

Filozof kładzie nacisk na stoicką doktrynę o związku istniejącym między 
wszystkimi istotami ludzkimi i zamiast głosić samowystarczalność człowieka, 
często zabarwioną wzgardą dla innych, wzywa nas do pomagania bliźnim i do 
przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili. Podkreśla też konieczność czynnej 
życzliwości8. Mawiał: „Bacz, abyś był kochany przez wszystkich, kiedy żyjesz, 
i żałowany, kiedy umierasz”9.

Jednocześnie Seneka uważa, że kara dla złoczyńców jest konieczna. Jed-
nakże najbardziej skuteczną jest kara, która ma na celu poprawę. Kara nie po-
winna być wymierzana z pragnienia zemsty czy ze złości10.

2.2. EPIKTET

Epiktet z Hieropolis żył w latach 50 – 138. Urodził się we Frygii. Począt-
kowo był niewolnikiem należącym do jednego z członków straży przybocznej 
Nerona. Gdy został wyzwolony, żył w Rzymie aż do wypędzenia filozofów 
przez cesarza Domicjana. Wówczas założył szkołę w Nikopolis, w Epirze, i stał 
na jej czele do swojej śmierci.

Epiktet podkreślał, że wszyscy ludzie są zdolni do cnoty, a Bóg dał wszyst-
kim ludziom środki do tego, by stali się szczęśliwi i byli ludźmi o mocnym cha-
rakterze a także umieli panować nad sobą11. Wszyscy ludzie mają wystarcza-
jące początkowe intuicje moralne, na których mogą budować moralne życie. 
Jednakże chociaż wszyscy ludzie rozporządzają dostatecznym fundamentem, 

8 „Natura zobowiązuje mnie, bym był użytecznym dla ludzi, czy to są niewolnicy, czy wolni, 
wyzwoleńcy czy wolni od urodzenia. Wszędzie, gdzie jest człowiek, tam jest miejsce na życz-
liwość” (De vita beata, 24, 3).

9 Cyt. za: F. Copleston, dz. cyt., s. 390.
10 Fragm., 114.
11  „Jakaż więc jest (człowieka) natura? Może wymaga ona, żeby jeden człowiek drugiego kąsał, 

żeby jeden drugiego kopał nogami, żeby jeden drugiego wsadzał do więzienia, żeby jeden 
drugiemu ścinał głowę? Oj, nie tego wymaga ona, ale, żeby jeden drugiemu czynił dobrze, 
żeby jeden drugiemu pomocny był w trudach, żeby jeden wobec drugiego żywił bratnie uczu-
cia” (Disc., 4, 1, 22. Zob. też: Diatryby, Encheiridion, w przekładzie Leona Joachimowicza, s. 
356).
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na którym mogą zbudować moralne życie, filozoficzne pouczenie jest koniecz-
ne dla wszystkich, aby mogli zastosować swe podstawowe pojęcia dobra i zła 
w poszczególnych sytuacjach. Naturalne pojęcia ogólne są wspólne wszystkim 
ludziom. Jednakże może powstać spór lub trudność w stosowaniu tych natu-
ralnych pojęć ogólnych do poszczególnych faktów. To wyjaśnia odmienność 
etycznych pojęć, w sensie pojęć stosowanych, pośród różnych ludów i różnych 
jednostek. Wychowanie jest więc konieczne i o tyle, o ile właściwe stosowanie 
zasad zależy od rozumowania, a rozumowanie od logiki, nie należy lekceważyć 
wiedzy logicznej. Wszakże ważne jest nie to, by człowiek posiadał wiedzę for-
malnej dialektyki, lecz by był zdolny stosować swe zasady w praktyce, w swo-
im postępowaniu.

Epiktet precyzuje dwa główne warunki wychowania: w nauczaniu po-
winno się stosować naturalne pojęcia ogólne oraz rozróżniać między rzecza-
mi znajdującymi się w naszej mocy i rzeczami, na które nie mamy wpływu. 
Dostąpić zaszczytów i bogactwa, cieszyć się nieustannym zdrowiem, uniknąć 
złego traktowania przez cesarza, oddalić śmierć czy nieszczęście od siebie czy 
od swoich przyjaciół i krewnych, wszystko to nie zależy jedynie od wysiłków 
danego człowieka. Zatem powinien on uważać, by nie oddawać się temu całym 
sercem, lecz by przyjmować wszystko, co zdarza się jemu, jego przyjaciołom 
i krewnym, jako wyrok losu, jako wolę Boga. Powinien przyjmować wszystkie 
wydarzenia tego rodzaju bez buntu czy niezadowolenia jako będące wyrazem 
woli boskiej. W mocy człowieka pozostają jego sądy o wydarzeniach i jego 
wola. Może je kontrolować. A jego samowychowanie polega na wyrobieniu 
w sobie prawdziwego sądu i prawej woli.

Grzechy różnią się z materialnego punktu widzenia, natomiast z punktu 
widzenia moralnego wszystkie są jednakowe pod tym względem, że wszystkie 
zawierają wypaczoną wolę. Każdy jest w stanie przezwyciężyć tę wypaczoną 
wolę i uczynić ją prawą12. Oprócz codziennego rachunku sumienia należy do-
dać unikanie złego towarzystwa i okazji do grzechu oraz nieustanne czuwanie 
nad sobą. Nie wolno zniechęcać się upadkami, lecz musimy przetrwać, stawia-
jąc przed oczami pewien ideał cnoty, na przykład Sokratesa. I wreszcie pamię-
tać o Bogu, jako najwyższemu władcy, któremu należy bardziej się podobać niż 
władcy ziemskiemu.

12 „A czyż obecnie nie zechcesz sam sobie przyjść z pomocą? I o ileż łatwiejsza jest ta pomoc? 
Nie musisz przecież nikogo utrupiać, nikogo wiązać powrozem, nad nikim się bestwić, po 
sądach się włóczyć, lecz tylko porozmawiać sam z sobą, bo przecież nikogo chętniej ty nie 
usłuchasz, bo przecież nikogo łatwiej nie przekonasz” (Disc., 4, 9, 16).
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W procesie moralnego postępu Epiktet rozróżnia trzy etapy: (a) człowiek 
uczy się porządkować swe pożądania zgodnie z prawym rozumem, uwalniać 
się od chorobliwych uczuć i osiągać spokój duszy, (b) człowiek zaprawia się do 
działania, do spełniania swych obowiązków i postępowania tak, jak postępuje 
prawdziwy syn, brat, obywatel, (c) ludzie, którzy poczynili pewne postępy ani 
we śnie, ani w chwili oszołomienia winem, ani w napadzie melancholii nie 
dadzą się znienacka zaskoczyć ani sobą owładnąć żadnemu niezbadanemu wy-
obrażeniu13.

Filozof przywiązywał ogromną wagę do czystości. Napisał: „Ja osobiście 
wolę, na bogów, żeby młodzieniec, w którym ocknęła się po raz pierwszy chęć 
filozofii, przyszedł do mnie z włosami wyfryzowanymi i wystrojony raczej, 
niżeli ze zmierzwionymi i brudny”14. Jeśli człowiek ma pociąg do naturalnej 
czystości i piękna, budzi większe nadzieje, że da się go wznieść do postrzega-
nia piękna moralnego. Epiktet głosi wstrzemięźliwość, skromność, czystość. 
Potępia cudzołóstwo. Trzeba pielęgnować prostotę, chociaż nie ma nic złego 
w dążeniu do bogactwa, jeśli czyni się to dla dobrych celów. „Jeśli mogę garnąć 
to mienie z jednoczesnym zachowaniem swej wiary, uczciwości i szlachetności 
usposobienia, to pokaż mi, proszę drogę ku temu, a będę to mienie zdobywał. 
Jeżeli jednak żądacie ode mnie, żebym utracił własne swe dobra w tym celu, 
żebyście wy zyskali przez to dla siebie dobra, które właściwie nie są żadnymi 
dobrami, to zastanówcie się sami, jak bardzo niesprawiedliwi i nierozumni je-
steście”15.

Epiktet nawołuje do wierności, prawdomówności i prawdziwej pobożno-
ści. „Wiedz, że najwspanialszą formą składania czci bogom są właściwe wyob-
rażenia, jakie winieneś mieć o nich, że mianowicie istnieją, że mądrze i spra-
wiedliwie rządzą światem, a jednocześnie – że ty sam przeznaczony zostałeś do 
tego, żebyś był bogom posłuszny, oraz żebyś stosował i naginał się chętnie do 
wszelkich wydarzeń w tym przekonaniu, że dochodzą one do skutku pod kie-
rownictwem najdoskonalszego rozumu”16. Potępia ateizm i przeczenie boskiej 
Opatrzności, zarówno ogólnej, jak i szczegółowej. „Różni różnie mówią o bo-
gach. Jedna grupa ludzi powiada, że nie istnieją oni zupełnie; druga natomiast, 
że istnieją wprawdzie, lecz wiekuiście próżnują, że nie frasują się o nic i że 
niczego nie mają na pieczy; trzecia, że istnieją i roztaczają swoją opiekę, lecz 
tylko na rzeczy niebieskie i wielkie, z rzeczy natomiast ziemskich żadna ich nie 

13 Zob. tamże, 3, 2.
14 Tamże, 4, 11, 25.
15 Encheridion, s. 466.
16 Tamże, s. 472.
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obchodzi; czwarta – przeciwnie, że też opiekę roztaczają na rzeczy niebieskie 
i ludzkie, lecz w ogólności, na żadną jednakże z nich z osobna i w szczególno-
ści; piąta wreszcie, do której należał Sokrates i Odyseusz, wyznaje: Wiem ja, 
że mi na każdym towarzyszysz kroku”17.

Zachęca do wstępowania w związek małżeński i zakładania rodziny. Dzie-
ci muszą słuchać ojca, chyba że będzie nakazywał coś niemoralnego. Należy 
pielęgnować patriotyzm i brać aktywny udział w życiu publicznym. Potępia 
wojnę, dlatego że wszyscy ludzie są z natury braćmi. Wszystkim ludziom jeste-
śmy winni miłość i nie powinniśmy odpłacać złem za zło. Ale naruszenie prawa 
musi być karane, lecz kara powinna pochodzić z dojrzałego umysłu, a nie z po-
rywczego gniewu. Ponadto powinna być łagodzona miłosierdziem, obliczona 
na to, by nie tylko odstraszała, lecz także leczyła krzywdziciela.

Epiktet podziwia filozofię Epikura, według którego szczęście zależy od te-
go, co jedynie jest w naszej mocy i jest niezależne od warunków zewnętrznych 
– a więc od naszej woli, od naszych pojęć o rzeczach i od tego, jak spożytku-
jemy nasze idee. Jeśli szukamy szczęścia w dobrach, których osiągnięcie czy 
trwałe posiadanie nie zależy całkowicie od nas, przywołujemy tym nieszczę-
ście. Dlatego musimy praktykować wstrzemięźliwość i poszukiwać naszego 
szczęścia we wnętrzu.

2.3. MAREK AuRELIuSZ

Marek Aureliusz żyjący w latach 120-180, od roku 161 był cesarzem Rzy-
mu. Miał ogromny podziw dla Epikteta. Wraz z nim i Seneką nadawał swej fi-
lozofii zabarwienie religijne. Pod koniec życia napisał po grecku Rozmyślania, 
ostatnie wielkie dzieło, jakie wydał stoicyzm. Utwór ten zawarty jest w dwu-
nastu księgach w formie aforyzmów. Jest to wykład stoicyzmu, w centrum 
którego znajdują się zagadnienia moralne. Pesymistyczne w tonie dzieło jest 
świadectwem całkowitej obojętności na dobra tego świata, daje jednocześnie 
wyraz głębokiemu współczuciu dla rodzaju ludzkiego, w tym również dla naj-
gorszych jego przedstawicieli. Kładzie nacisk na związek jednostki z całością 
istnienia, co nadaje życiu sens. Uważał, że jest w posiadaniu dwóch ojczyzn. 
Jako Marek Aureliusz posiadał Rzym, jako człowiek posiadał świat. Twierdził, 
że mądrość to uczestnictwo w uniwersalnym porządku natury, śmierć zaś nale-
ży pojmować jako nieuchronny powrót do wielkiej Całości18.

17 Disc, 1, 12.
18 Por. G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, s. 161.
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Marek Aureliusz kładzie nacisk na boską Opatrzność i mądre uporządko-
wanie wszechświata, ścisłe pokrewieństwo człowieka z Bogiem i obowiązek 
miłości bliźnich. Napisał: „Gdy cię ktoś czymś dotknie, zaraz rozważ, co ów 
człowiek uważa za dobro i zło. A gdy sobie z tego zdasz sprawę, uczujesz litość 
nad nim i ani nie będziesz czuł zdziwienia, ani gniewu. Zaiste bowiem i ty masz 
jeszcze albo to samo, albo podobne zdanie w sprawie dobra, co i on, a więc 
powinieneś przebaczyć. A jeżeli już nie uważasz tego samego za dobro i zło, 
to tym łatwiej zachowasz życzliwość wobec człowieka, który błądzi”19. „Jest 
właściwe człowiekowi miłować nawet tych, którzy błądzą. A dzieje się to, gdy 
się rozważy, że są oni pokrewni, a grzeszą wskutek nieświadomości i wbrew 
chęci, i że wnet i ty, i on pomrzecie, a przede wszystkim dlatego, że ci nic złego 
nie zrobił. Woli twej bowiem nie uczynił gorszą, niż była przedtem”20.

Marek Aureliusz drobiazgowo zachowywał formy politeistycznego kultu, 
który to fakt w jakiejś części może tłumaczyć prześladowanie chrześcijan za 
jego panowania. Nauczał: „Obcuj z bogami. Obcuje zaś z bogami ten, kto im 
okazuje duszę zawsze zadowoloną z losu przeznaczonego, czyniącą to, czego 
chce demon dany każdemu przez Zeusa”21. Idąc za tradycją stoicką, głosi ogra-
niczoną nieśmiertelność. Chociaż podkreśla dualizm ciała i duszy, i przedstawia 
śmierć jako wyzwolenie, dopuszcza możliwość, że dusza zostanie ponownie 
wchłonięta przez Kosmiczny Rozum mocą nieustannej przemiany zachodzącej 
w naturze. Dusza ma zatem jedynie ograniczone trwanie po śmierci.

19 Rozmyślania (przekład Mariana Reitera), s. 77.
20 Tamże, s. 67.
21 Tamże, s. 54.
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3. FILOZOFIA SCEPTYCZNA. CYCERO

Poglądy sceptyków bardzo silnie oddziaływały na rzymską elitę intelektu-
alną końca republiki, szczególnie na Cycerona. Wyrażały one sprzeciw wobec 
dogmatyzmu stoickiego głosząc, że żadnej prawdy nie można poznać w sposób 
pewny. Przedstawiciel Akademii Platońskiej Karneades z Kyreny przewodni-
czył słynnemu poselstwu filozofów greckich w Rzymie, gdzie wygłosił dzień 
po dniu dwie mowy. W pierwszej zawarł pochwałę sprawiedliwości jako nor-
my postępowania w stosunkach międzynarodowych, w drugiej natomiast wy-
kazał, że sprawiedliwość jest całkiem nieprzydatna w polityce, bo Rzymianie 
kierując się jej zasadami, musieliby zwrócić podbitym ludom wolność i zagar-
nięte ziemie. Wykłady te wywołały szok w Rzymie. Filozofów greckich szybko 
odesłano do Aten. 

Ale następne pokolenia Rzymian przyjmowały te nauki chętnie. Filon 
z Larissy bronił poglądów Karneadesa twierdząc, że był on kontynuatorem au-
tentycznej nauki Platona.

Cycerona cechowały sceptycyzm i racjonalizm. Szukał on nowej, dosko-
nalszej formuły religijnej, która częściowo akceptowała wierzenia tradycyjne, 
ale odrzucała wszystko, co było przesądem i zabobonem. Racjonalistyczny sto-
sunek Cycerona do zabobonów przejawił się szczególnie w jego dziele De divi-
natione (O wróżbiarstwie). Atakuje w nim poglądy stoików i ich obronę warto-
ści wróżb. W dalszym toku wywodów Cycero odrzucał wiarę w sny i wszelkie 
znaki wróżebne. Przepowiadanie jest możliwe jedynie na podstawie wiedzy, 
dokładnej znajomości wszystkich faktów, doświadczenia i prawidłowego ro-
zumowania. Duszę uważał za wieczną i nieśmiertelną. Twierdził, że droga do 
nieba otwarta jest przede wszystkim dla tych, którzy dobrze służą ojczyźnie22.

22 Cic. De leg. II, 9, 22.
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4. SYNKRETYZM ŻYDOWSKO – GRECKI

Pod koniec starożytności, jeszcze w czasach panowania Imperium Roma-
num nastąpił proces zbliżenia filozofii z religią. I to religia podporządkowała 
sobie filozofię. Zrodziła się tęsknota za siłami nadprzyrodzonymi, za sprawami 
wiecznymi. Od trudnych, niekiedy nie do rozwiązania spraw, człowiek zaczął 
uciekać, chcąc zasmakować w sprawach świata nadprzyrodzonego. Powoli 
główny ośrodek filozofii przemieścił się do Aleksandrii. Tam uczeni Wschodu 
i Zachodu spotykali się, w wyniku czego zrodziła się filozofia synkretyczna, 
która próbowała zlać w jednym, nowym, kompromisowym światopoglądzie 
często przeciwstawne sobie myśli oraz systemy religijne i filozoficzne różnych 
narodów i kultur. Głównym przedstawicielem tej filozofii był Filon Aleksan-
dryjski.

Filon urodził się w Aleksandrii ok. roku 25 p.n.e. Przeżył 75 lat. Był or-
todoksyjnym Żydem, posiadającym starozakonne wykształcenie, jak również 
znawcą filozofii greckiej. Próbował zespolić elementy wiary żydowskiej23 
z poglądami Platona i stoików. Stąd nazwa stworzonego przez Filona kierunku 
filozoficznego: synkretyzm żydowsko-grecki. Filon zasłynął również jako or-
ganizator obrony Żydów przed Grekami w Aleksandrii, w roku 38 n.e., i dwa 
lata później jako poseł Żydów, który udał się do Rzymu, do cesarza Kaliguli ze 
skargą na namiestnika rzymskiego w Egipcie.

Dużo pisał. Zachowały się liczne jego dzieła. Były to dzieła czysto filo-
zoficzne, ale również komentarze do Pięcioksięgu. Oto najważniejsze z nich: 
Legis allegoriae, De sacrificiis Abeli et Caini; De Cherubim; Quod Deus sit 
immutabilis; De confusione linuarum.

Filon jako pierwszy sformułował zadanie filozofii jako poznanie Boga. 
Natomiast świat interesował go jedynie jako dzieło tegoż Boga. Jednak według 
ówczesnej myśli, między Bogiem a światem była przepaść. Mamy tu do czy-
nienia z dualizmem: Bóg i świat, duch i materia, dobro i zło. W świadomości 
Filona to poczucie dwoistości bytu łączyło się z nieodpartą potrzebą jedności. 
Poszukiwał więc jedności Boga i stworzenia, ducha i materii. Punkt wyjścia 
jego filozofii był dualistyczny, natomiast jej cel monistyczny24.

23 Filon był pod wpływem poglądów Kabały (hebr. Kabbalah), mistyczno-panteistycznej tajem-
nej wiedzy wywodzącej się z czasów niewoli babilońskiej. Była to księga zawierająca wykład 
judaizmu dla wtajemniczonych. 

24 Zob. J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, s. 411-422.
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Według Filona, Bóg jest jeden, jest osobą, jest niezależny, dobry, wszech-
wiedzący, ale również niepojęty i niedostępny, wieczny. Jest poza i ponad świa-
tem, co oznacza, że jest wyższy i doskonalszy ponad wszystko. Jest także poza 
wszelkim poznaniem. Mamy więc do czynienia z Bogiem, który jest absolutem 
transcendentnym. Widać tu synkretyzm Filona, próbę połączenia myśli filozo-
fów greckich o Bogu z pojmowaniem Boga Jahwe przez Stary Testament.

Ponieważ Bóg jest niedostępny, wielki i niepojęty, należało znaleźć ogni-
wo bliższe materii, światu i człowiekowi. Bóg nie mógł stworzyć bezpośrednio 
świata, bo nie mógł dotykać nieczystej materii. Stworzył więc Logosa, który 
uporządkowując odpowiednio materię, stworzył świat25. Tak więc drogą gra-
dualizmu: Bóg, Logos, materia, świat – Filon stworzył podstawę metafizyczną 
swojej filozofii.

Psychologia Filona była odbiciem jego metafizyki. W duszy ludzkiej, 
miejscu spotkania dwóch światów, materialnego i boskiego, widział dwa pier-
wiastki: boski rozum i część zmysłową, czysto materialną. Podobnie, jak we 
wszechświecie, tak również w mikrokosmosie ludzkim potrzebny jest czynnik 
pośredniczący między krańcami. Ten czynnik przez Filona również został na-
zwany logosem26. Podobnie jak kosmos, również dusza ludzka była pojmowana 
przez Filona jako szereg złożony z trzech ogniw różnej doskonałości. Ogniwa 
te to rozum, logos i zmysły. Rozum zajmował najwyższą pozycję, stanowiąc 
intuicyjną władzę. Rozum to również zdolność oglądania Boga i chłonięcia 
Bożego światła. Natomiast logos to intelekt niższy, operujący zmysłowymi da-
nymi.

Etyka Filona była transcendentna w swych celach i ekstatyczna w środ-
kach. Człowiek jest istotą cielesną i należy do najniższych tworów w hierarchii 
bytów. Jego zadanie, to dojście na szczyt, powrót do Boga. Złączenie z Bogiem 
to cel człowieka. Ale ludzkimi środkami tego nie można uczynić. Można to 
osiągnąć tylko przez boską część duszy, czyli rozum, i to tylko w chwilach, gdy 
rozum jest wyzwolony z ciała. Następuje to w stanach ekstazy i kontemplacji.

„Teoria poznania Filona była analogiczna do etyki. Mniemał, że prawda 
jest tylko w Bogu i że człowiek może ją osiągnąć tylko przez połączenie z Bo-
giem. Możliwe to jest tylko w stanach kontemplacji i ekstazy. Przyrodzone 

25 Logos występuje tutaj w innym ujęciu niż u Platona. Mamy tu ujęcie teologiczne, rozumia-
ne trójstopniowo. Po pierwsze, idee to myśli Boga. Po drugie, idee te są siłami Boga, które 
kształtują świat i są w nim. Po trzecie, Logos jest osobą, wysłańcem Boga, tym, który stworzył 
świat. Natomiast materia jest pojmowana przez Filona jako potencja, a nie konkretny byt. Bóg 
nie stworzył materii. Pomiędzy Bogiem a materią nie ma żadnych relacji. Dlatego potrzebny 
był pośrednik – Logos.

26 Nie mylić z Logosem – wysłańcem Boga.
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siły człowieka nie starczą do poznania prawdy, lecz Bóg udziela swej pomocy 
w postaci objawienia; jedynym, niezawodnym źródłem poznania jest Pismo 
Święte, zawierające prawdy objawione. Co prawda, Filon uznawał też cnoty 
życia czynnego obok cnót kontemplacyjnych i uznawał poznanie dyskursywne 
obok kontemplacyjnego, ale uznawał je tylko jako poziom niższy, jako przygo-
towanie do prawdziwej cnoty i prawdziwego poznania”27.

M. Rode tak podsumowuje filozofię Filona: „Teocentryczna i heterono-
miczna filozofia Filona z jej gradualistycznym systemem kwalifikacji bytu, 
równie jak metafizyka i teoria poznania i etyka teocentryczna i heteronomiczna 
– filozofia ta wywarła wielki wpływ zarówno na filozofię żydowską, ale i na 
grecką, główne jej tezy zostały szybko przyjęte niemal powszechnie. Przyczy-
nił się też Filon swoimi poglądami poważnie zarówno do powstania w III w. 
n.e. neoplatonizmu, a wcześniej gnostycyzmu, wywarł też wielki wpływ na 
kształtowanie się filozofii i teologii chrześcijańskiej”28.

27 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 164-165.
28 M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 109.
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5. NEOPLATONIZM

Głównym przedstawicielem neoplatonizmu był Plotyn, który urodził się 
w roku 203 n.e. w Likopolis na terenie Egiptu, ale mieszkał w Aleksandrii. 
Zmarł w roku 270. Mając 28 lat rozpoczął studia filozoficzne. Jego nauczycie-
lem był m.in. Ammoniusz Sakkas (176-242 n.e.)29. W wieku 40 lat, już jako 
dojrzały filozof, przeniósł się do Rzymu. Miał wtedy tam wielu zwolenników 
i uczniów, wśród nich również cesarza Galiena.

Porfiriusz, uczeń i biograf Plotyna napisał, że jego mistrz przeszedł przez 
życie obcy sprawom materialnym i doczesnym. Był pochłonięty całkowicie ży-
ciem duchowym, podobno wstydził się, że posiada ciało. I to właśnie Porfiriusz 
zebrał w jedną całość 54 rozprawy Plotyna i ułożył w sześć grup po dziewięć 
traktatów, zwanych Enneadami30. Pierwsza Enneada zawiera rozprawy etycz-
ne, druga fizykalne, trzecia kosmologiczne, czwarta rozprawy o duszy, piąta 
o rozumie, szósta o najwyższych kategoriach, bycie, dobru i jedności.

W rozwoju filozofii Plotyna można zauważyć trzy okresy:
– w pierwszym okresie był wyznawcą filozofii Platona i rozwijał jego 

naukę o duszy i jej oczyszczeniu;
– w drugim okresie poszukiwał ogólnej teorii bytu i przeszedł od cudze-

go do własnego poglądu na świat, od platonizmu do neoplatonizmu;
– w trzecim okresie przerwał abstrakcyjne dociekania i skoncentrował 

się na sprawach etyczno-religijnych.
Punktem wyjścia Plotyna, jak zresztą całej epoki, był dualizm. Natomiast 

celem było wykazanie jedności bytu, zbudowanie systemu monistycznego. 
„Naturalną własnością bytu była bowiem, według Plotyna, ekspansja. Dzię-
ki niej wyłaniają się z bytu coraz to nowe jego postaci. Heraklit zbliżał się 
do zrozumienia dynamicznej natury bytu, był jednak w błędzie sądząc, że byt 
przyjmując nową postać traci postać poprzednią. Plotyn uczył, że byt trwa, 
produkując byty nowe. Albowiem byt ma naturę światła, którego istotę stanowi 
promieniowanie; to, że wyłania z siebie nowe postacie, należy do jego natury 
i jest odeń nieodłączne. Wyłonione postacie są jakby promieniami bytu lub 
– wedle innej, zazwyczaj używanej przenośni – jego emanacją. Teoria emanacji 
była podstawową myślą systemu Plotyna; świat był dlań kolejnym emanowa-
niem coraz nowych bytów”31.

29 Słowo sakkas oznacza tragarz. To był rzeczywisty zawód Ammoniusza, stąd taka nazwa.
30 Greckie słowo ennea oznacza dziewięć.
31 Tamże.
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Plotyn twierdził, że oprócz świata danego za pomocą zmysłów, istnieją 
ponadto trzy wyższe formy bytu, czyli hipostazy. Pierwsza i najważniejsza to 
Jedność, utożsamiana z Dobrem, będąca źródłem pozostałych hipostaz, które 
są jej emanacjami. Ta doskonała Jedność jest źródłem wszystkiego, zarówno 
niebytu, jak i tego, co byt przekracza. W przeciwieństwie do Platona, Plotyn 
przekonuje, że idee, byty idealne, nie są czymś wyższym od rozumu. Idee sta-
nowią jedność z rozumem, który poznaje siebie, rozważając swe idee. Dru-
gą hipostazą jest Logos, rozum, którego cechą jest samoświadomość, potrafi 
bowiem poznawać samego siebie. Trzecią hipostazą jest Dusza, która nigdy 
nie pozostaje w spoczynku. Jej zadaniem jest jednoczenie sprzeczności. Jest to 
dusza świata, w której zawarte są dusze jednostkowe. Świat dusz jest emanacją 
świata idei.

Duszę ludzką dzielił Plotyn na dwa składniki. Wszystkie funkcje związa-
ne z ciałem oraz wszystkie grzechy i niedoskonałości składał na część niższą 
duszy, tak aby wyższa była całkowicie wolna od więzów cielesnych i wszel-
kiej niedoskonałości. Tak pojętą duszę zaliczał do wyższych regionów bytu. 
Dusza taka jednak schodzi do niższych regionów, aby je uduchowić i przez to 
podnieść. Drogę wzwyż dusza może przebyć przez wysiłek poznawczy, este-
tyczny lub moralny. Z tego powodu teoria poznania, estetyka i etyka stanowi-
ły równoległe człony filozofii Plotyna. Poglądy Plotyna charakteryzowały się 
niewątpliwie orientacją metafizyczną i teologiczną, zarówno w podstawie, jak 
i w całości. Orientacji teologicznej nie wywodził z objawienia, jak Filon, ale 
wyłącznie z racji rozumowych.

W. Tatarkiewicz napisał: „Neoplatonizm był tworem nie badania nauko-
wego w ściślejszym słowa znaczeniu lecz fantazji intelektualnej. Z doświad-
czeniem nic go nie łączyło; zadanie filozofii widział w znalezieniu absolutu, 
a w tym doświadczenie nie mogło być pomocne. Jedyną metodą, jaka mu po-
zostawała, było dialektyczne wysnuwanie pojęć. Przy jej pomocy podjął się 
nadludzkiego prawie wysiłku, aby pojąć absolut i wywieść zeń wszelkie po-
stacie bytu”32.

32 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 170.
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6.  POCZąTEK CHRZEśCIjAńSTWA I jEGO 
FILOZOFII 

 W tym samym czasie, gdy powstawały ostatnie starożytne systemy fi-
lozofii na terenie Cesarstwa Rzymskiego, rozpoczął się rozwój filozofii chrześ-
cijańskiej. Chrześcijaństwo zapoczątkowane przez Chrystusa nie było syste-
mem filozoficznym, jakie poznaliśmy wcześniej, lecz raczej nauką moralną.

6.1.  FILOZOFIA CHRZEśCIjAńSKA A FILOZOFIA śWIATA 
GRECKO-RZYMSKIEGO

Czy Chrystus był filozofem? Na to pytanie M. Rode odpowiada nastę-
pująco: „Chrystus był niewątpliwie również filozofem, pierwszym filozofem 
chrześcijańskim, a chociaż nie stworzył formalnie wykończonego kierunku fi-
lozoficznego, dał mu treść w bardzo poważnej mierze nową, dał mu orientację 
etyczno – praktyczno – religijną i w pewnym sensie nową, plastyczną, atrak-
cyjną metodę nauczania przez przypowieści, porównania, symbole. Jego ucz-
niowie nauki Chrystusa spisali, jego uczniowie rozwinęli też przez Chrystusa 
rzucone oryginalne myśli filozoficzne i te, które były zapożyczone z dorobku 
przeszłości”33.

Pierwszy kontakt myśliciela chrześcijańskiego z filozofami greckimi miał 
miejsce w Atenach, kiedy św. Paweł wdał się w dysputę z tamtejszymi uczony-
mi. Po śmierci apostołów „chrześcijaństwo zdobywało świat dla swych idei, ale 
jednocześnie samo wchłaniało idee obce. Nowi jego adepci, poganie, wnosili 
z sobą do gmin chrześcijańskich przekonania wyhodowane przez filozofię po-
gańską. Niektóre części chrześcijańskiego poglądu na świat (...) stały otworem 
dla wpływów obcych (...). Pojęcia czerpano głównie z filozofii greckiej”34.

Z platonizmu przyjęto idealistyczny pogląd na świat i przekonanie o wyż-
szości świata duchowego nad materialnym; z arystotelizmu koncepcję Boga 
jako pierwszej przyczyny i celu świata; ze stoicyzmu ideę, że świat materialny 
jest przesycony duchem; od cyników obojętność dla rzeczy doczesnych; od 
sceptyków pogląd, że kiedy wszystko zawodzi i prowadzi do zwątpienia, jest 
jeszcze inny sposób poznania prawdy – objawienie i natchnienie Boże35.

33 M. Rode, Zarys dziejów myśli filozoficznej, s. 115.
34 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 173. 
35 Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 116.
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6.2. PATRYSTYKA

Filozofia patrystyczna to filozofia chrześcijańska starożytności. Ze wzglę-
du na swe zadania dzieliła się na apologetyczną i systematyczną. Ta pierwsza 
miała bronić wiary chrześcijańskiej na zewnątrz i wykazać jej zgodność z wy-
maganiami rozumu. Ta druga miała służyć Kościołowi. Polegała zaś na jedno-
litym i konsekwentnym zebraniu poglądów chrześcijańskich. Ze względu na 
miejsce filozofia patrystyczna dzieliła się na filozofię Wschodu i Zachodu, czyli 
na filozofię tzw. ojców greckich, piszących po grecku, i ojców łacińskich, pi-
szących po łacinie. Głównym ośrodkiem na Wschodzie była Aleksandria, gdzie 
znajdowała się słynna szkoła katechetów. Na Zachodzie był to Rzym36.

6.2.1. Gnostycyzm

Gnostycyzm istniał jeszcze przed chrześcijaństwem, ale nie odgrywał 
wielkiej roli. Był kierunkiem synkretycznym, próbującym wcześniej połączyć 
się z judaizmem i religiami pogańskimi. Teraz próbował z chrześcijaństwem, ale 
do nauki Chrystusa był przystosowany jedynie powierzchownie. Tak napraw-
dę przeważały w nim pierwiastki babilońskie, egipskie, syryjskie, żydowskie. 
Prawdy chrześcijańskie gnostycyzm przedstawiał w świetle starych przesłanek 
filozofii grecko–orientalnej. „Takie ujmowanie nowych prawd chrześcijańskich 
w starym kotle fantastycznych poglądów religijnych, zwłaszcza Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu, a tylko częściowo Zachodu, ochrzczono wyższą wie-
dzą – gnosis, w odróżnieniu od zwykłej religii chrześcijańskiej; gnoza była dla 
wtajemniczonych, dla uczonych, dla wybranych niejako, ogólnie zaś głoszone 
nauki chrześcijańskie, a więc religia chrześcijańska na co dzień – to religia dla 
ogółu, dla prostaczków, dla niewtajemniczonych. Twierdzono nawet, że Jezus 
tę gnozę czyli prawdziwą naukę przekazał w tajemnicy tylko apostołom, ci zaś 
mieli ją przekazywać tylko wtajemniczonym”37.

Gnostycy reprezentowali światopogląd dualistyczny: Bóg jest źródłem 
dobra, materia źródłem zła. Między nimi istnieje przepaść, dlatego potrzeb-
ne są istoty pośrednie zwane eonami. Jednym z takich eonów był Jezus, miał 
jednak ciało pozorne. Bóg nie stworzył wszechświata. Wszechświat istnieje 

36 Inne ważne ośrodki to Antiochia, Gaza i Cezarea.
37 M. Rode, dz. cyt., s. 117.118.
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wiecznie. Dobry Bóg nie mógł przecież stworzyć złego wszechświata. Skąd 
zatem zło we wszechświecie? Z materii, która jest zła38. 

Najważniejszymi przedstawicielami gnostycyzmu byli: Saturnil z Antio-
chii, Bazylides Syryjczyk, Walentyn z Aleksandrii oraz Bardezanes Syryj-
czyk, którzy żyli w II i III wieku39. 

6.2.2. Apologeci

Do najwybitniejszych apologetów należeli: justyn Męczennik40 (ok. 
106-166), Ireneusz (ok. 130-202) i św. Hipolit (przełom II i III w.). Wszyscy 
wcześniej wyrośli i wykształcili się w kulturze greckiej. Bronili chrześcijań-
stwa posługując się argumentami zaczerpniętymi z filozofii greckiej.

 Bronili tezy istnienia jednego Boga, istoty doskonałej i Jezusa, jako 
Logosa Bożego. Bóg stworzył świat z niczego, również materię. Tylko Bóg 
istnieje wiecznie. Przed nim i poza nim nie było żadnych bytów i żadnych idei. 
Boga nie można poznać, można o nim mówić jedynie na podstawie stworzo-
nych przez niego dzieł. Nie od razu głoszono nieśmiertelność duszy41.

6.2.3. Orygenes

Orygenes (ok. 185-254) był najbardziej wpływowym chrześcijańskim te-
ologiem i filozofem Wschodu. W wieku 18 lat zaczął uczyć w szkole kateche-
tów, a w latach 203-231 stał na jej czele. Został oskarżony o herezję i potępiony 
przez synod aleksandryjski. To spowodowało usunięcie ze stanowiska i w ogó-
le z Aleksandrii. Od roku 232 mieszkał w Cezarei, gdzie założył szkołę, która 
wkrótce stała się sławna. Napisał dzieło O zasadach, które było pierwszą próbą 
systematycznego przedstawienia całokształtu prawd wiary42.

38 Niektórzy gnostycy twierdzili, że zły wszechświat został stworzony przez diabelskiego de-
miurga. Często gnostycy przedstawiali Boga Starego Testamentu, jako istotę okrutną i mści-
wą, która zdecydowanie różni się od dobrotliwego Boga Nowego Testamentu. Zob. G. Duro-
zoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, s. 89.

39 Teorie pokrewne gnostycyzmowi głosili również Marcjon (odróżniał dwóch bogów, dobrego 
i sprawiedliwego), Hermogenes (świat nie jest stworzony przez Boga) i Manes, twórca mani-
cheizmu (w kosmosie jest dwóch bogów, w człowieku dwie dusze). Zob. W. Tatarkiewicz, dz. 
cyt., s. 179; por. R. Olson, Historia teologii chrześcijańskiej, Warszawa 2000, s. 48-49.

40 Napisał dwie apologie. Jedna skierowana była do cesarza Antonina. Druga to Dialog z Żydem 
Tryfonem.

41 Justyn i Laktancjusz wypowiadali się przeciw przyrodzonej nieśmiertelności. Więcej na ten 
temat zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 180-182; M. Rode, dz. cyt., s. 119-121.

42 Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 185; por. R. Olson, dz. cyt., s. 91.
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 Orygenes zakładał zgodność objawienia z rozumem a tym samym 
zgodność nauki objawionej chrześcijan z nauką rozumową Greków. Doskonały 
Bóg nie mógł stworzyć niedoskonałego świata, więc Bóg użył Logosa, któ-
ry się z niego wyłonił. Chrystusa włączył w system gradualistyczny jako jed-
ną z hipostaz. Wobec tych spekulacji na drugi plan zeszło życie Jezusa. Wraz 
z materialnym światem zostały stworzone duchy, które są nieśmiertelne. Jedne 
poszły za Bogiem, inne się od niego odwróciły. Ostatecznie dzięki Logosowi 
zło zostanie zniszczone. Wszyscy się nawrócą, nawet najbardziej zbuntowany 
duch – szatan43.

6.2.4. Tertulian

Tertulian (160-220) urodził się w Kartaginie, gdzie działał jako praw-
nik. Mając niespełna 40 lat został chrześcijaninem, by po dwudziestu latach 
przyłączyć się do Montanistów44. Odrzucił jakiekolwiek próby uzgodnienia 
objawienia i wiedzy rozumowej. Wykazywał, że wiedza płynąca z rozumu jest 
bezużyteczna, ponieważ prawda i bez niej jest znana, bo została objawiona 
i przekazana w Biblii; jest niemożliwa, gdyż prawda przekracza rozum; jest 
wręcz szkodliwa, ponieważ prowadzi do błędnych nauk i zguby moralnej45.

Uważał za niewykonalne zamierzenie, aby rozumem poznać prawdę. Z te-
go powodu potępiał naukę. Prawda jest zupełnie inna, niż ją rozum przedstawia 
sobie. To, co dla rozumu jest absurdem, to właśnie jest prawdą46.

6.2.5. Grzegorz z Nyssy

Grzegorz (325-394) urodził się w Cezarei, w Kapadocji. Początkowo był 
nauczycielem retoryki, później został biskupem. Jako biskup zwalczał herezję 
ariańską. Napisał m.in. Oratio catechetica magna, rozprawę teologiczną oraz 

43 Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 123-124.
44 Montanizm był ruchem ascetycznym i mistycznym, założonym w II połowie II w. przez Mon-

tanusa, nawołującym do powrotu do pierwotnej surowości życia chrześcijańskiego w oczeki-
waniu na realizację królestwa Bożego na ziemi. Zob. R. Olson, dz. cyt., s. 40.41.

45 Napisał: „Co ma wspólnego filozof i chrześcijanin, uczeń Grecji i uczeń nieba, ten, co dąży 
do chwały ziemskiej, i ten, co do życia wiecznego, ten, co słowa tylko głosi, i ten, co czynów 
dokonywa? Nasza nauka każe szukać Pana w prostocie serca, a nie przez metody platońskie 
czy stoickie; po Chrystusie zbędna jest wszelka ciekawość i zbędne jest wszelkie szukanie po 
ewangelii. Nikt bowiem nie może poznać prawdy bez Boga, a nikt nie zna Boga bez Chrystu-
sa. Każdy rzemieślnik – chrześcijanin znalazł Boga i umie odpowiedzieć na każde dotyczące 
Boga pytanie, podczas, gdy największy z filozofów pogańskich, Platon, zapewnia, że trudno 
jest znaleźć budowniczego świata” (W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 191).

46 Np. zmartwychwstanie Chrystusa jest pewne właśnie dlatego, że jest niemożliwe.
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Życie Mojżesza, utwór mistyczny. Grzegorz uważał, że trafne rozumowanie 
musi dać taki sam rezultat jak objawienie. Dowodził istnienia Boga i nieśmier-
telności duszy. Tłumaczył wszystkie prawdy szukając dla nich i znajdując racje. 
Zyskał przez to miano racjonalisty. W eschatologii głosił powrót wszechrzeczy 
do pierwotnego stanu, ostatecznego połączenia z Bogiem47.

47 M. Rode, dz. cyt., s. 127.
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7. śWIęTY AuGuSTYN

Ostatnim wielkim filozofem starożytności i świata grecko-rzymskiego był 
św. Augustyn. Jego życie i filozofię omawiamy w osobnym paragrafie, ponieważ 
był największym przedstawicielem chrześcijańskiej filozofii patrystycznej.

Aurelius Augustinus, bo tak się nazywał, urodził się w roku 354 w Ta-
gaście. Jego ojciec był poganinem, matka Monika chrześcijanką, później ogło-
szona świętą. Augustyn studiował w Kartaginie, gdzie założył szkołę retoryki, 
którą potem przeniósł do Rzymu, następnie do Mediolanu. Mimo, że wycho-
wywany był przez matkę według zasad chrześcijaństwa, niechętnie odnosił się 
do Kościoła. Najpierw wyznawał manicheizm, z jego skrajnym dualizmem 
dobra i zła. Potem, zapoznawszy się z nauką Plotyna, przyjął jego myśl, że 
jedynie dobro jest bytem. W roku 386 wrócił do filozofii, a kazania biskupa 
Ambrożego sprawiły, że rok później został ochrzczony i stał się chrześcijani-
nem. Przyjął święcenia kapłańskie, a od roku 396 został biskupem Hippony, 
gdzie poświęcił się zwalczaniu herezji, szczególnie manicheizmu, donacjani-
zmu i pelagianizmu48. Brał udział we wszystkich sporach teologicznych swoich 
czasów. Cieszył się ogromnym uznaniem, nie tylko w Kościele afrykańskim. 
Wiele podróżował. Uczestniczył w synodach w Kartaginie (rok 416), Milewe 
(417) i znów w Kartaginie (418). Zmarł w roku 430 podczas oblężenia Hippony 
przez Wandalów49.

Augustyn był bardzo płodnym pisarzem. Jego pierwsze dzieła pochodzą 
z roku 386. Najstarszym jest Contra Academicos, traktat polemiczny przeciw-
ko sceptycyzmowi. Napisał również: De vita beata – o zależności szczęścia 
od poznania Boga; Soliloquia – o sposobach poznania prawd nadzmysłowych; 
De quantitate animae – o stosunku duszy do ciała; Wyznania (Confessiones) 
– najpopularniejsza praca Augustyna, przedstawiające jego drogę duchowego 
rozwoju; O Trójcy (De Trinitate) – wykład poglądów teologicznych; O pań-
stwie Bożym (De civitate Dei) – główne dzieło teologiczne Augustyna napisane 
w latach 413-426; Rectractationes – napisane na krótko przed śmiercią stresz-
czenie wszystkich prac, skorygowane w duchu kościelnym.

W pismach Augustyna nie ma jednolitego systemu, dlatego że – jak to na-
pisał W. Tatarkiewicz – „koleje życia Augustyna były burzliwe, charakter nie-
jednolity, namiętny i niepohamowany, umysł gwałtownie przerzucający się od 

48 Donacjanizm występował przeciwko jedności Kościoła, pelagianizm uzależniał łaskę od za-
sługi. Zob. na ten temat obszerny komentarz w: Encyklopedia Katolicka, t. I, k. 1090-1103.

49 Por. tamże, k. 1088.
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stanowiska do stanowiska. Powiedziano o nim, że u żadnego wielkiego myśli-
ciela nie było takiej odległości między szczytami a najniższymi punktami, jaka 
była u Augustyna, a także, że między świętymi Kościoła nie było takiego, który 
byłby tak mało święty, a tak bardzo ludzki jak on. Zmagała się w nim potrzeba 
czystej duchowości i płomienna zmysłowość, poczucie wyższości życia du-
chowego i potrzeba faktów uchwytnych i dotykalnych; walczył w nim filozof, 
wielbiciel autonomicznej kultury umysłowej, z chrześcijaninem, powolnym 
Kościołowi i jego dogmatom. To jeden, to drugi brał górę w Augustynie”50.

Jak wspomnieliśmy, najpopularniejszym jego dziełem, napisanym w roku 
400, są Wyznania, które składają się z trzynastu ksiąg. Przedstawiają dzieje du-
chowego rozwoju Augustyna. Jest to autobiografia a także dzieło filozoficzne.

„Pierwsze księgi, poświęcone dzieciństwu i młodości, odtwarzają dwie 
płaszczyzny tego rozwoju – z jednej strony mamy opis doświadczenia grze-
chu, który już na początku skaził niewinną duszę, z drugiej – prowadzonych 
na oślep poszukiwań Boga, które przybrały postać filozoficznej skłonności do 
roztrząsania problemu dobra i zła, co zaprowadziło autora do manicheizmu. Po 
czasach burzliwej i targanej namiętnościami młodości przyszedł jednak mo-
ment spotkania z neoplatonizmem, który zdaniem Augustyna stanowił bardzo 
ważny etap w jego życiu, umożliwiając nawrócenie wywołane lekturą Listu do 
Rzymian św. Pawła. Prawdziwie filozoficzna część dzieła zaczyna się od księgi 
XI. Augustyn wykłada tu tezę, że rozumowo nie można poznać Boga, ponie-
waż w odróżnieniu od człowieka istnieje On poza czasem. Sam czas zaś nie 
ma rzeczywistości, skoro jest wyznaczany przez trzy perspektywy: przeszłość, 
której już nie ma, przyszłość, której jeszcze nie ma, oraz teraźniejszość, będą-
cą mieszaniną przeszłości i przyszłości. Naprawdę jest więc tylko wieczność, 
która stanowi porządek Boskiego istnienia. Stąd problem: jak człowiek bez 
reszty podporządkowany czasowi może osiągnąć poznanie własnego Boga? 
Ostatecznie Augustyn przyjmuje, że to poznanie ma charakter wrodzony, za 
czym przemawiają: ludzkie istnienie, rozum i wola, odpowiedniki atrybutów 
Trójcy Świętej, absolutnego bytu Ojca, absolutnej wiedzy Syna i absolutne-
go pragnienia dobra Ducha Świętego. Dzieło Augustyna znajduje się u źródeł 
wszystkich wielkich kierunków teologii chrześcijańskiej, które ukształtowały 
się w średniowieczu. Wyznania stawiają na przykład teologiczny problem wol-
ności. W księdze VIII Augustyn ukazuje skończoność Ja, rozdartego między 
dwie sprzeczne tendencje, powiadające, że jest Ja, które chce, i Ja które nie 
chce. Toteż u źródeł naszych wolnych decyzji znajduje się – zdaniem filozofa, 

50 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 193-194.
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łaska, ukryte działanie Boga, stan nadnaturalny, który dołącza się do natury 
ludzkiej. Dyskusja na temat tej łaski ciągnąć się będzie przez stulecia”51. 

Wyznania uważane są za arcydzieło, głównie literatury religijnej. Swoją 
treścią zainspirowały wielu myślicieli „wyżej stawiających namysł nad metafi-
zycznym znaczeniem niepokoju i lęku niż spekulację nad naturą bytu. Nie bez 
powodów więc uważa się Augustyna za jednego z głównych prekursorów S. 
Kierkegaarda i współczesnego egzystencjalizmu”52.

W dziele O państwie Bożym Augustyn dzieli ludzi na tych, którzy kochają 
to, co jest wieczne i niezmienne, oraz na tych, którzy wbrew temu, kochają to, 
co zmienne i przemijające. Ci pierwsi należą do państwa Bożego, które jest 
symbolizowane przez Jerozolimę. Natomiast ci drudzy należą, do symbolizo-
wanego przez Babilon, państwa ziemskiego. 

Augustyn uważa, że dzieje ludzkości, to spór i walka pomiędzy tymi 
dwoma państwami. „Jego koncepcja historii jest jednak bardziej złożona (...) 
W przeciwieństwie do Plotyna, który wzywał do nie uczestniczenia w sprawach 
tego świata, Augustyn przyjmuje, że skoro Chrystus przyszedł na ten świat, to 
ludzka historia ma sens. I dlatego też nie wolno lekceważyć kwestii społecz-
nych ani politycznych. Według Augustyna państwo (rozumiane jako organiza-
cja społeczeństwa) ma do odegrania bardzo ważną rolę w zbawieniu ludzkości. 
Państwo takie nie jest tożsame z państwem ziemskim symbolizowanym przez 
Babilon. Przeciwnie, to pierwsze państwo powinno być zorganizowane zgod-
nie z prawem moralnym. W ten właśnie sposób pomoże ono jednostkom wejść 
do państwa Bożego”53.

Omawiając poglądy Augustyna należy zwrócić uwagę na teorię poznania, 
metafizykę, antropologię, psychologię, kosmologię, etykę i historiozofię.

Podobnie, jak wielu filozofów greckich, Augustyn uważał, że celem czło-
wieka jest szczęście, które można osiągnąć przez poznanie, ale nie jakiekolwiek 
poznanie, lecz poznanie Boga i swojej duszy. Wszystko inne nie jest ważne. 
Słynne zawołanie Augustyna Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil 
omnino, oznacza: Pragnę znać Boga i duszę. I nic więcej? Nic więcej54. Wbrew 
sceptykom, poznanie jest możliwe. Augustyn uważał, że być może zmysły pod-
legają złudzeniom, ale nie podlegają im zawsze i myśl nie we wszystkim jest 
od zmysłów zależna. Ponieważ posiada własne tryby rozumowania, może sama 
niektóre prawdy ustalać.

51 G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy, s. 24.25.
52 Tamże, s. 25.
53 D. Scott-Kakures, Święty Augustyn, w: Wstęp do historii filozofii, s. 79-80.
54 Zob. M. Rode, dz. cyt., s. 131.
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Druga, ważna teza wyróżniająca teorię poznania Augustyna mówiła 
o tym, że umysł, poza własnymi przeżyciami, najlepiej poznaje prawdy wiecz-
ne. A świat idealny, to świat złączony z Bogiem55.

W swojej filozofii Augustyn głosi zdecydowany teocentryzm, co oznacza, 
że Bóg jest ośrodkiem myśli filozoficznej. Bóg ma przewagę nad stworzeniem, 
które jest całkowicie od Niego uzależnione. Dusza ma przewagę nad ciałem, 
uczucie i wola nad rozumem.

Bóg który jest najwyższym bytem, istnieje z własnej natury i jest nieza-
leżny. Wszelkie inne byty istnieją wyłącznie dzięki Bogu. Również świat ist-
nieje dzięki Bogu i dzięki Bogu się rozwija. Bóg jest najwyższym przedmiotem 
poznania a zarazem przyczyną poznania. Jest najwyższym dobrem i zarazem 
przyczyną wszelkiego dobra. Jak wszelki byt istnieje dzięki Bogu, tak wszelkie 
dobro jest dobrem tylko przez Boga56.

Według Augustyna, człowiek składa się z duszy i ciała, dwóch odrębnych 
substancji. Dusza jednak jest ważniejsza i doskonalsza, a przede wszystkim 
nieśmiertelna. Funkcjami duszy są: myśl, wola i pamięć. Nie ma nic wspólnego 
z funkcjami biologicznymi. Duszę znamy lepiej niż ciało, bo wiedza o duszy 
jest pewna, natomiast o ciele niepewna. To dusza a nie ciało poznaje Boga. 
Ponieważ dusza jest ważniejsza niż ciało, należy dbać o duszę a nie o ciało. 
Należy potępić rozkosze zmysłowe, bo wzbudzają pragnienie dóbr cielesnych 
i wywyższenie ich ponad dobra duchowe. 

Przed Augustynem na pierwsze miejsce w działaniu człowieka wysuwa-
no rozum, umysł, intelekt. On rzecz odwrócił. Umysł jest bierny, ma władzę 
i umiejętność receptywną, ale to wola jest czynnikiem decydującym. Odrzucił 
więc starożytny intelektualizm.

Bóg jest wszystkim, świat jedynie słabym cieniem, odbiciem. Tylko dzię-
ki Bogu świat istnieje i rozwija się. Jedynie dzięki łasce Bożej człowiek może 
poznawać świat, dobrze czynić i wreszcie dostąpić zbawienia. Mamy więc do 
czynienia z supranaturalizmem. Bóg stworzył świat z niczego i w czasie. „Z ni-
cości stworzył świat, świat więc nie ma w żadnym ujęciu natury Bożej, nie jest 
emanacją, nie utożsamieniem, jest czymś od Boga zupełnie odrębnym. Głosi 
więc Augustyn zupełnie zdecydowany dualizm. A chociaż Bóg stworzył świat, 
bo tak chciał, a więc świat jest produktem woli Bożej, to jednak Bóg działał 
według planu będącego odwiecznie w Jego umyśle, wedle idei, które odwiecz-

55 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 195.
56 Augustyn powiedział: Dobro znaczy dla mnie tyle, co należenie do Boga (Mihi adhaerere Deo 

bonum est). Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne serce nasze, dopóki nie spocznie 
w Tobie. Zob. tamże, s. 197.
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nie istniały w umyśle Bożym. Przeto Augustyn uchrześcijanił i spersonifikował 
platońskie idee, zwłaszcza jego ideę dobra, jako wśród idei najwyższą”57.

 Wszystko, co Bóg stworzył jest dobre. Zło pochodzi od złej, wolnej, 
ludzkiej woli. Dla Augustyna zło jest brakiem dobra. Odwrócenie się od dobra 
powoduje zło. Złem jest przede wszystkich pycha i pożądliwość. Dobrzy są 
jedynie ci, którzy dostąpili łaski. Nikt sam z siebie nie może być dobry. Łaska 
jest udzielana darmo, nie za zasługi58. Bez pomocy łaski człowiek nie potrafi 
pokierować swoim losem, ani osiągnąć zbawienia. Nasza skażona grzechem 
pierworodnym natura popycha nas do zła. Tak więc użytek z wolnej woli zrobić 
możemy wtedy, gdy uczestniczymy w łasce Bożej.

Augustyn podzielił dzieje świata na sześć wielkich epok:
– od Adama do Noego
– od Noego do Abrahama
– od Abrahama do Dawida
– od Dawida do niewoli babilońskiej
– od niewoli babilońskiej do Chrystusa
– od Chrystusa do końca świata, tzn. do sądu ostatecznego.
Później nastanie już wieczna szczęśliwość (dla zbawionych) i wieczne za-

tracenie (dla potępionych). Taki koniec jest potrzebny, aby okazała się zarówno 
sprawiedliwość Boża, która karze, jak i Boże miłosierdzie, które zbawia. Za tę 
koncepcję dziejów, Augustyn został nazwany pierwszym historiozofem.

Interesująco ocenił działalność Augustyna prof. Jan Legowicz. Przytocz-
my jego słowa in extenso: „Znaczenie Augustyna polega przede wszystkim na 
wypracowaniu doktrynalno-teologicznych podstaw umysłowości chrześcijań-
skiej. Stworzył on chrześcijańską filozofię życia opartą na teistyczne i teolo-
gicznie pojmowanej wszechrzeczywistości. Zamyka się ona w neoplatońskim 
cyklu pochodzenia wszystkiego od Boga i ostatecznego doń powrotu. Punktem 
wyjścia jest Absolut, Trójca (causa esendi, ratio intelegendi et vivendi); tere-
nem istnienia rzeczy jest droga zstępująca naturalnego życia wszechrzeczy; za 
pośrednictwem człowieka zaś rozpoczyna się powrót rzeczy (droga wstępują-

57 M. Rode, dz. cyt., s. 132-133. U Platona istniały dwa światy: świat idei, jako świat pierwszy 
i jedynie przedmiotowo rzeczywisty oraz nasz świat, ziemski, podksiężycowy, jako cień i od-
bitka tamtego. U Augustyna również istnieją dwa światy: świat idei, wzorów, jako myśli ist-
niejące odwiecznie w umyśle Bożym oraz świat realny, nasz, stworzony w czasie i przestrzeni 
przez Boga według tamtych idealnych wzorów z tym, że idee te, czyli wzorcze myśli Boże 
ubrane zostały w przeróżne formy materii, która także została stworzona przez Boga.

58 Między Augustynem i Pelagiuszem toczył się spór wokół zagadnienia łaski. Pelagiusz uzna-
wał działanie łaski, jako pomoc i oświecenie, ale twierdził, że jest udzielana za zasługi. Im 
więcej zasług, tym więcej łaski. Augustyn natomiast twierdził, że na łaskę nie można zasłu-
żyć. Zob. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 201.
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ca) do Absolutu, Trójcy, tym razem jako ostatecznego celu. Otóż filozofia ma 
człowieka uczyć poznawania i realizowania tej drogi życia. Filozofia przyrody 
daje mu wiedzę, której przedmiotem jest Bóg, jako przyczyna istnienia, pozna-
nia i życia. Dialektyka umożliwia odnajdywanie prawdy Bożej i prawdy ist-
nienia rzeczy w Bogu. Etyka przedstawia dobro jako ostateczny cel człowieka. 
W ten sposób filozofia staje się u Augustyna umiejętnością ciągłego współżycia 
z Bogiem. W tym cyklu życia działają dalsze trzy rodzaje sił, wiodących do 
jego absolutnego końca. Są to Boże prawidłowości kierujące światem roślin-
nym, zwierzęcym i ludzkim. Na wspólnej zasadzie jedni, miary i liczby rze-
czy wszechświata podlegają człowiekowi, który przez pamięć, rozum i wolę 
prowadzi je do Absolutu. W tej neoplatońsko-chrześcijańskiej syntezie ideo-
wo-filozoficznej zamyka Augustyn wszystkie elementy filozofii greckiej, która 
jest według niego historią myśli ludzkiej poszukującej Boga i jako taka była 
wstępem do wiedzy chrześcijańskiej. Na niej zostało zakończone naturalne po-
znanie człowieka, którym odtąd ma kierować objawienie i oparta na nim wiara. 
W wyniku takiej postawy Augustyn stał się czołowym myślicielem i ideologiem 
chrześcijaństwa, odchodząc od filozofii w tym znaczeniu, w jakim termin ten 
rozumieli starożytni od Jończyków, przez Heraklita, Demokryta, Arystotelesa, 
Lukrecjusza i sceptyków, tzn. jako umiejętności tłumaczenia świata przyrody 
i człowieka przez świat, przyrodę i człowieka”59.

59 J. Legowicz, Zarys historii filozofii, s. 158.
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1.  RELIGIA RZYMIAN PRZED ROZPOCZęCIEM 
PODBOjÓW

Pierwsze rzymskie bóstwa to bóstwa rolnicze i domowe. Już św. Augu-
styn pisał na ten temat: „[Poganie] nie uznali za stosowne powierzyć zarządza-
nia okolicami wiejskimi jakiemuś jednemu bóstwu, lecz równinę oddali bogini 
Rusinie; grzbiety gór jugatynowi, nad pagórkami ustanowili Kollatynę, a nad 
dolinami Wallonię. Nie mogli nawet znaleźć takiej jednej Segecji, by raz na 
zawsze oddać jej w opiekę zasiewy, lecz nad ziarnem dopiero posianym, póki 
znajduje się w ziemi, woleli ustanowić boginię Seję, stan zaś rzeczy, gdy źdźbła 
wychodzą z ziemi i stają się zbożem, podporządkowali bogini Segecji”1.

Podobnie dużą ilość bóstw znajdujemy w poszczególnych czynnościach 
życia domowego Rzymianina, i to od poczęcia aż do śmierci. Najbardziej ory-
ginalnym elementem religii rzymskiej było pojęcie Genius�, rozumiane jako 
boska cząstka natury człowieka3. Geniusz towarzyszył człowiekowi od dnia 
narodzin i umierał wraz z jego ciałem. Szczególnie uroczyście świętowano uro-
dziny. Palono wówczas Geniuszowi kadzidła, składano wieńce z róż i fiołków 
i ofiarowywano pokarmy, zwłaszcza ciastka i wino. To święto ku czci Geniusza 
pater familias obchodzono w Rzymie do roku 392 n.e., tj. do edyktu Teodozju-
sza Wielkiego, który zakazał tych pogańskich obrzędów.

W czasie hellenizacji wierzeń rzymskich pojawił się problem, z jakim 
bóstwem greckim można identyfikować Geniusza. Ostatecznie próbowano go 
utożsamiać z Herosem. Jeszcze większym problemem było znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, kto jest osobistym bóstwem opiekuńczym kobiety. Nie mógł 
być nim Geniusz, bo jego nazwa wywodzi się od gignere – siły rozrodczej 
męskiej. Od greckiej Hery4 wyprowadzono, że takim odpowiednikiem będzie 
juno (junona). Spotkać można na nagrobkach kobiet rzymskich określenie 
Junoni Pontiae Gnesiae. Tak więc kobiety miały swoją Juno, ale czy było to 
pojęcie w pełni adekwatne do Geniusza? Chyba jednak nie.

Rzymianie posiadali całkiem pokaźną liczbę bóstw domowych. Janus był 
bogiem wejścia i wyjścia. Jego symbolem były drzwi i bramy. Strzegł przejścia 
z domu, gdzie obowiązywała res privata, do życia publicznego – res publica. 

1 De Civitate Dei, IV, 8.
2 Pol. Geniusz.
3 Według określenia Horacego był to natale comes, czyli towarzysz narodzin oraz naturare 

deus humanae mortalis, czyli śmiertelny bóg natury ludzkiej. Zob. Epist. II, 2, 183.
4 Etymologicznie Hera była najbliżej herosa.
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Boga tego wyobrażano sobie z dwiema twarzami, zwróconymi w przeciwnych 
kierunkach. Taki wizerunek pojawił się na najstarszych monetach rzymskich, 
zwanych aes grave. Janus był opiekunem wczesnego poranku i w ogóle bo-
giem początku. Jemu poświęcone były Kalendy, czyli pierwszy dzień miesiąca, 
a także miesiąc Januarius (styczeń), który stał się później pierwszym miesią-
cem roku. W mieście symbolem Janusa była brama przy Forum, ustawiona od 
strony Kwirynału. Bramę tę otwierano w czasie wojny, natomiast zamykano 
w czasie pokoju. Janus był także bogiem przejść i mostów5.

Wnętrza domu strzegła przede wszystkim bogini Westa, której symbolem 
było domowe ognisko. Jej święte ognisko znajdowało się na Forum, a opieko-
wały się nim westalki. Świątynia Westy dostępna była jedynie dla najwyższego 
kapłana i westalek. Ogień palił się tam cały czas. Innymi bóstwami, które opie-
kowały się domem były Lary6 i Penaty.

Oficjalny rzymski panteon formował się stopniowo i rozmaitymi droga-
mi. Np. Mars był bóstwem opiekuńczym pierwotnej osady rzymskiej na Pala-
tynie. Jednocześnie był on popularnym bogiem italskim, czczonym też przez 
Etrusków. Miał opiekować się rolnictwem i urodzajem. Chronił ludzi i ziemie 
przed nieprzyjacielem, z czego wynikała jego funkcja boga wojny. Okres jego 
kultu trwał od marca do października – osiem miesięcy prac na roli i wojny, od 
wiosny do jesieni. Atrybutami Marsa były włócznie i tarcze.

Ogromną rolę odgrywał kult jowisza (jupitera). Pierwotnie ten bóg7 był 
identyczny z pojęciem fizycznego nieba. Rzymianie używali następujących 
zwrotów: sub Iove – pod gołym niebem, deducere Iovem – spowodować deszcz, 
czy malus Iupiter, co oznaczało zły klimat. Każda błyskawica była Jowiszem – 
Iupiter Fulgur. Rzymianie uważali, że piorun powinien zabić krzywoprzysięż-
cę, bowiem Jowisz był gwarantem przysięgi i przymierza. Miejscem jego kultu 
był Kapitol, wzgórze nie zamieszkiwane w okresie tworzenia się rzymskiej 
civitas. Specjalne związki łączyły Jowisza ze światłem. Jemu poświęcony był 
dzień Idów każdego miesiąca, kiedy przypadała w kalendarzu księżycowym 
pełnia. Za rządów Tarkwiniuszy w Rzymie, Jowisz stał się głównym bogiem 
trójcy kapitolińskiej, wespół z Marsem i Kwirynusem. Odtąd był to Iupiter Op-
timus Maximus, a jego towarzyszkami w świątyni były Juno i Minerwa8.

5 Janus, który zyskał ogromne znaczenie w religii rzymskiej, był na tyle oryginalny, że nigdy 
nie znaleziono dla niego odpowiednika greckiego.

6 Religia rzymska znała jeszcze inne pojęcie Larów, jako opiekunów posiadłości wiejskich.
7 Jowisz – Iupiter lub Iuppiter, gen. Iovis, dawne imię brzmiało Diou-piter, co jest zbliżone do 

greckiego Djeus = Zeus – obaj bogowie wywodzili się z tych samych praźródeł religii indoeu-
ropejskiej.

8 Pierwotnie Jowisz, podobnie jak Mars, nie miał ani posągów ani świątyń.
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W czasach panowania Etrusków, ich religia oddziaływała na wierzenia 
Rzymian. Spośród etruskiego panteonu największy wpływ na całą Italię wy-
warła triada Tinia, uni i Menrva, która zyskała ogromne znaczenie dzięki 
zbudowaniu w Rzymie przez Tarkwiniuszy świątyni kapitolińskiej dla jowi-
sza, junony i Minerwy. Etruskowie uważali swoją religię za objawioną. Wró-
żyli z piorunów i wątroby zwierząt ofiarnych. Wierzyli w życie pozagrobowe, 
co jednak nie wywarło wrażenia na Rzymianach. 

Dopiero u schyłku republiki, pod wpływem filozofii greckiej zaczęli się 
interesować tym, co ewentualnie może być po śmierci. Wpływy greckie na 
religię rzymską datować należy na V wiek p.n.e. Poprzedzone to zostało przy-
jęciem przez Rzymian ksiąg sybillińskich, które królowi Tarkwiniuszowi Sta-
remu miała przekazać wieszczka Sybilla z Kyme w Kampanii9. Opiekujące się 
tymi świętymi księgami kolegium kapłańskie, decemviri sacris faciundis, orze-
kało na ich podstawie, jak interpretować różne prodigia, czyli cudowne znaki, 
i jak ułagodzić gniew bogów. Na podstawie decyzji senatu kapłani znajdowali 
w księgach sybillińskich środki zaradcze, a były to najczęściej decyzje o spro-
wadzeniu do Rzymu nowych kultów religijnych, głównie greckich10. W ramach 
tych działań w roku 495 zbudowano pod Awentynem świątynię dla Merkure-
go, boga handlu, który miał być rzymskim odpowiednikiem Hermesa.

Pierwszy etap napływu bóstw greckich do Rzymu skończył się u schyłku 
wieku V. W następnym stuleciu trudna sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna Rzy-
mu zahamowała w dużym stopniu proces wprowadzania innowacji religijnych. 
Ale np. na ten wiek przypada ostateczne ustalenie pozycji Herkulesa w pante-
onie rzymskim. Geneza jego kultu sięga okresu wcześniejszego i niewątpliwie 
dominującą w niej rolę odegrał grecki Herakles11.

W roku 399 p.n.e. na polecenie ksiąg sybillińskich zorganizowano rytualny 
bankiet, czyli greckie lectisternium dla szóstki bogów zgrupowanych parami: 
Apollina i Latony, Herkulesa i Diany, Merkurego i Neptuna. W grupie tej 
przewagę miały bóstwa związane z Awentynem, ośrodkiem działalności kup-
ców greckich. W roku 293 p.n.e. podczas panującej zarazy, księgi sybillińskie 
zaleciły Rzymianom sprowadzenie kultu boga-herosa Asklepiosa, opiekuna 
lekarzy. Zwrócono się do słynnego sanktuarium Asklepiosa w Epidauros w Ar-

9 Liv, I, 7.
10 Być może pierwszym wprowadzonym kultem był kult Apollina, opiekuna Sybilli. W roku 

431 wzniesiono świątynię dla Apollina z powodu panującej wówczas zarazy. Uczczony został 
w ten sposób Apollo medicus, bóg chroniący od chorób i zarazy.

11 Nie wszyscy zgadzają się z tą hipotezą. Np. D. Van Berchem w swojej pracy Hercule Melqart 
à Ara Maxima, RPAA 32 (1959-1960), s. 61-68, twierdził, że Herkules miał pochodzenie 
fenickie. Wzorem miał być bóg Melqart z Tyru.
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golidzie o przysłanie świętego węża, uważanego za wcielenie boga. W Rzymie 
na swoją siedzibę otrzymał wyspę na Tybrze, gdzie czczono go pod imieniem 
Eskulapa12.

Warto wiedzieć, że „w państwie rzymskim [...] nie było nigdy wyodręb-
nionego stanu kapłańskiego. Tylko niektóre stanowiska [kapłańskie] utrudnia-
ły w pewnym stopniu pełnienie funkcji politycznych i urzędów. Przeważająca 
część funkcji kapłańskich stanowiła integralną część kariery politycznej Rzy-
mianina. Przedstawicielom nobilitas zależało w równym stopniu na zdobywa-
niu coraz wyższych honores, jak sprawowaniu zaszczytnych stanowisk kapłań-
skich. Szczytem marzeń senatora było uzyskanie dożywotniej funkcji pontifexa 
maximusa. Różne obrzędy religijne przenikały całe życie polityczne Rzymian 
i trudno jest często określić, gdzie kończyły się sprawy religijne, a zaczynały 
państwowe, ponieważ tworzyły one pewną niepodzielną całość”13.

12 Liv., Periocha XI, XXIX, 11, 1, Val. Max. I, 8, 2. Sanktuarium miało charakter leczniczy. 
Chorzy oczekiwali na sen, w którym bóg miał udzielić im porady. Jednocześnie korzystali 
z kąpieli i diet zalecanych przez kapłanów. Można tu powiedzieć, że w ten sposób powstały 
pierwsze formy leczenia sanatoryjnego.

13 M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990, s. 48.49.
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2. RELIGIA W OKRESIE WIELKICH PODBOjÓW

Wojną z Pyrrusem, królem Epiru w latach 280-275 p.n.e. Rzymianie roz-
poczęli okres wielkich podbojów. Nieco później, bo w roku 264 zaczęła się 
ponad stuletnia wojna z Kartaginą. W tym też czasie ukształtowała się ostatecz-
nie vulgata mitologicznych początków Rzymu o przybyciu spod Troi Eneasza 
i jego powiązaniach z Romulusem, bezpośrednim założycielem Rzymu. Dzię-
ki mitowi o Romulusie Rzymianie uzyskali godnego praojca w osobie Mar-
sa, czołowego bóstwa wczesnych dziejów rzymskich. Jednak sam założyciel 
Rzymu nie był postacią świetlaną. O ile pobożny i dzielny Eneasz był wzorem 
niedoścignionym, o tyle jego potomek Romulus dawał Rzymianom w propa-
gandzie politycznej broń raczej obosieczną. Np. Etolowie w okresie ekspansji 
Rzymu na tereny iliryjskie twierdzili, że Rzymianie wcale nie są potomkami 
Trojan, ale „pochodzą od hołoty, porywaczy kobiet i mordercy brata”14.

Na użytek zewnętrzny powoływanie się na Troję i Eneasza mogło mieć 
większe szanse powodzenia, niż nawiązywanie do Romulusa15. Rzymianie 
chętnie powoływali się na swoje trojańskie pochodzenie w walce z państwami 
hellenistycznymi. Powoływanie się na tę tradycję miało uszlachetnić ideologię 
podboju i odegrać dość skuteczną rolę w propagandzie rzymskiej.

Na III wiek p.n.e. przypada również znaczny wpływ ksiąg sybillińskich. 
W roku 249 w trudnym dla Rzymu momencie walk z Kartaginą, decemwirowie 
zażądali, aby przez trzy kolejne noce świętowano ludi Tarentini ku czci Disa 
i Prosperiny, czyli Plutona i Persefony. Złożono im ofiary z czarnych zwierząt 
i ślubowano, że po upływie stu lat nastąpi odnowienie ceremonii16. Wierzenia 
Rzymian na temat życia pozagrobowego przedstawiały się dość mgliście. Na 
Polu Marsowym wydzielone było miejsce, zwane Tarentum, pod którym znaj-
dował się ołtarz podziemny Disa i Prosperiny, na którym ofiary składano tylko 
w dniu święta tych bóstw.

Inną kwestią w tym czasie były ofiary z ludzi. W roku 228 p.n.e. zdarzył 
się w Rzymie pierwszy historycznie udowodniony taki przypadek. Doszło do 

14 J. Korpanty, Rzeczpospolita potomków Romulusa, Warszawa 1979, s. 69.
15 W roku 263, na początku I wojny punickiej, sycylijskie miasto Segesta opowiedziało się po 

stronie Rzymian przeciwko Kartaginie. Rzymianie oznajmili wówczas, że to przymierze jest 
naturalną konsekwencją wspólnej genezy trojańskiej Rzymu i Segesty, w której rejonie Ene-
asz miał założyć świątynię Afrodyty. Sanktuarium to było bronione przez kilka lat przez woj-
ska rzymskie pod wodzą Juniusza. Zob. G. Dumézil, RRA, s. 440-441.

16 Ostatnia klauzula miała spowodować narodziny ludi saeculares, które świętowano już po od-
dzieleniu tych uroczystości od kultu pary bogów podziemnych. Zob. tamże, s. 431-432.



132

niego, kiedy Italii zagrażał najazd Gallów. Opis wydarzenia znajdujemy u Plu-
tarcha: „A o wielkości tego lęku przed nimi świadczyły także przygotowania 
wojenne, bo ponadto nigdy przedtem ani potem nie stało pod bronią tyle dzie-
siątek tysięcy Rzymian naraz, świadczyło też ustanowienie nowych praktyk 
kultowych. (...) W obliczu wojny, uznano jednak za konieczne poddać się pew-
nym orzeczeniom ksiąg sybillińskich i na Forum Boarium zakopano w ziemi 
żywcem dwoje ludzi greckich, mężczyznę i kobietę, i podobnie dwoje gallij-
skich. Stąd jeszcze teraz w miesiącu listopadzie dokonuje się w Rzymie obrzę-
du ofiarnego, którego nie można zdradzać czy pokazać Grekom i Gallom”17. 
Taką sama ofiarę powtórzono w roku 216 po bitwie pod Kannami, skazując 
także parę gallijską i grecką. Rok wcześnie wprowadzono nowe kulty, m.in. 
bogini Wenus Erycyńskiej.

W roku 205 p.n.e. na podstawie wyroczni ksiąg sybillińskich postanowio-
no sprowadzić do Rzymu kult Wielkiej Macierzy, Kybele. Tekst wróżebny 
powiadał, że obcy najeźdźca będzie mógł być zwyciężony i wygnany z Italii 
dopiero po sprowadzeniu matki Idyjskiej z Pessinuntu do Rzymu. Orzeczenie 
to nawiązywało do tradycji trojańsko-rzymskich, bowiem Ida była górą Troi18. 
Z Pergamonu, gdzie istniał silnie rozbudowany ośrodek kultu Kybele, zabrali 
Rzymianie święty czarny kamień, prawdopodobnie meteoryt. Został on prze-
transportowany okrętem do Rzymu, gdzie miała go przyjąć para najlepszych 
obywateli. Na takowych wybrano Scipiona Nasica i Klaudię Kwintę. Kamień 
uroczyście ulokowano na Palatynie. „Inwestycja” się opłaciła, bowiem wojska 
Hannibala zostały pokonane i nie zagrażały już Rzymowi.

Podczas drugiej wojny punickiej zrodził się również kult wielkich wo-
dzów. Pierwszym, który dostąpił tego zaszczytu był Cornelius Scipio, który 
już w wieku 25 lat pokonał Kartagińczyków w Hiszpanii. W późniejszym cza-
sie taką czcią otaczano cesarzy rzymskich. Natomiast w czasie drugiej wojny 
macedońskiej wprowadzono kult bogini Romy, jako personifikacji Wiecznego 
Miasta.

Zupełnie inny charakter miał sprowadzony z Grecji kult Dionozosa-Ba-
chusa. Kult ten uznano za groźny, miał bowiem charakter orgiastyczny. Ludzie 
w nim uczestniczący popadali w rodzaj świętego szału. Liwiusz pisze, że „były 
to misteria, w które najpierw wtajemniczano małą grupę ludzi. Potem zaczęły 
się one szerzyć wśród mężczyzn i kobiet. Do obrzędów religijnych dodano 
raczenie się jedzeniem i winem, by tym więcej ludzi dało się do tego zwabić. 
A kiedy wino i noc, i kobiety pospołu z mężczyznami w młodym i starszym 

17 Plutarch, Marcellus, 3.
18 Liv. XXIX, 10.
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wieku, wywoływały podniecenie u obecnych i zatarły w nich wszelkie powin-
ne wstydliwości, zaczęło się najpierw wszelkiego rodzaju zepsucie. Bo każdy 
był gotów do zażywania rozkoszy w tym do czego z natury skłonniejszą miał 
w sobie żądzę. Zresztą nie ten jeden rodzaj występności, pospolite cudzołóstwo 
między wolnymi mężczyznami i kobietami tam uprawiano. Z tej samej kuźni 
zepsucia wychodzili fałszywi świadkowie, fałszerze pieczęci i testamentów, 
kłamliwi donosiciele. Tu było źródło trucicielstwa, tajnych morderstw, tak że 
czasem nie było w ogóle zwłok, żeby je pogrzebać. Na wiele rzeczy ważono 
się skrycie, na wiele przy użyciu gwałtu. A przemoc ukrywano w ten sposób, że 
wśród hałasu tympanonów i cymbałów nie można było usłyszeć żadnego głosu 
krzyczących wśród gwałcenia i mordowania ludzi”19.

W roku 186 p.n.e. odbył się słynny proces czcicieli Bachusa. Ustalono 
na nim, że bachanalia odbywały się nocą w lesie Stimula u stóp Awentynu. 
Na początku były to obrzędy samych kobiet. Liwiusz pisze, że charakter spot-
kań zmienił się zasadniczo, gdy kapłanką została Pakula Annia z Kampanii, 
wspierana przez swych dwóch synów. Odtąd w obrzędach uczestniczyli rów-
nież mężczyźni, a spotykano się nocą pięć razy w ciągu miesiąca. Wycia, hałas 
tamburynów i cymbałów wprowadzały w popłoch okolicznych mieszkańców. 
Bachanalia stały się okazją do uprawiania rozpusty. Uprawiany był szczegól-
nie nierząd między mężczyznami, jeszcze mało znany w świecie rzymskim. 
Uczestniczyli w nim młodzieńcy i często bardzo młodzi chłopcy. Ci, którzy 
próbowali się opierać, byli bez skrupułów mordowani20.

Na biorących udział w orgiach spadły ostre kary. Wydawano masowe 
wyroki śmierci, zarówno w Rzymie, jak i całej Italii. Wielu popełniło samo-
bójstwo. „Większą ilość ludzi ukarano śmiercią niż więzieniem. Oba rodzaje 
kar objęły dużo mężczyzn i kobiet. Kobiety skazane przekazywano krewnym 
lub ich bezpośrednim opiekunom prawnym, aby sami w zakresie prywatnym 
wykonali na nich wyrok. Jeżeli nie znalazł się odpowiedni wykonawca kary, 
poddawano je karze drogą oficjalną”21.

19 Liv. XXXIX, 8.
20 Liv. XXXIX, 13.
21 Liv. XXXIX, 18.
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3. KuLT WODZÓW

Scipio Afrykański Starszy, był pierwszym, któremu uchwalono suppli-
cationes o charakterze dziękczynnym, co wiązało się z odniesionym przez wo-
dza wielkim zwycięstwem i nadaniem przez wojsko tytułu imperatora. Stało się 
to podczas walk w Hiszpanii w roku 209 lub 208 p.n.e.22. Tytuł ten był silnie 
powiązany z Jowiszem, jako bogiem opiekuńczym. W ślady Scipiona poszli in-
ni: Emiliusz Paullus – obwołany imperatorem w roku 189, 182 i 168 p.n.e., po 
zwycięstwie pod Pydną nad Perseuszem oraz konsul Mummiusz w roku 146 
p.n.e., zwycięzca wojny achajskiej i zdobywca Koryntu. Ten ostatni ufundował 
wspaniałą świątynię Herkulesa.

Już u schyłku republiki utrwalił się zwyczaj, że wielcy wodzowie rzymscy 
składali dziesięcinę z łupów na ofiarę Herkulesowi. Taką decuma Herculis zło-
żyli Korneliusz Sulla i Licyniusz Lukullus za zwycięstwo nad Mitrydatesem. 
A w roku 70 p.n.e. konsul Licyniusz Krassus urządził wspaniałe uroczystości 
ku czci Herkulesa, ofiarowując mu jedną dziesiątą swojego majątku23.

Innym wodzem, którego deifikowano był Mariusz, twórca reformy woj-
skowej, człowiek religijny a zarazem zabobonny. W wyprawach wojennych 
towarzyszyła mu wieszczka syryjska Martha, której przepowiednie miały 
ogromny wpływ na decyzje wodza. Po bitwie pod Vercellae ofiarowano Ma-
riuszowi pierwociny z jadła i napojów, co do tej pory było zastrzeżone jedynie 
dla bogów. Pisze na ten temat Plutarch: „Świętowano w każdym domu wraz 
z żonami i dziećmi i prócz bogów wymieniano przy składaniu ofiary z pierwo-
cin jadła i napoju również imię Mariusza”24. W roku 101 p.n.e. po zwycięstwie 
nad Cymbrami i Teutonami, Mariusz umieścił swe trofea na Kapitolu i został 
uznany za trzeciego założyciela Rzymu25. Jak z tego widać, oddawano mu nie-
malże cześć boską.

Podobną politykę prowadził Lucjusz Korneliusz Sulla, dwukrotnie ob-
wołany imperatorem. Był człowiekiem zabobonnym, wierzył w sny i przepo-
wiednie. Kiedy wyruszał na Rzym widział we śnie kappadocką boginię o imie-
niu Maa, która w Rzymie utożsamiana była z Belloną. „Widział mianowicie, 
jak bogini stanęła obok niego i wręczyła mu piorun, po czym wymieniając 

22 Por. R. Combčs, Imperator. Recherches sur l’emploi et la signification du titre de l’imperator 
dans la Rome républicaine, Paris 1966, s. 55-68.

23 Plut. Crassus 2, 2 i 12, 3.
24 Plut. Marius 27.
25 Po Romulusie i Kamillusie.
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po kolei każdego z jego przyjaciół, kazała mu ciskać w nich tym piorunem, 
a oni rażeni padali i gdzieś znikali. To widzenie ostatecznie dodało mu odwagi. 
Opowiedział je koledze i z nastaniem dnia ruszył na stolicę”26. W szczególny 
sposób oddał się pod opiekę dwojga bóstw, Appolina i Wenus. Podczas decy-
dującej bitwy przeciw Samnitom i Lukanam koło Porta Collina pod Rzymem, 
Sulla znalazł się w niebezpieczeństwie. Plutarch komentuje, że „Sulla miał ja-
kiś złoty posążek Apollina z Delf i że zawsze nosił go na piersi. I wtedy także 
go ucałował, mówiąc przy tym: Apollinie Pytyjski! Ty, który Sullę Korneliusza 
Szczęsnego wyniosłeś już w tylu bitwach do sławy i wielkości, chyba nie na to 
prowadziłeś go tutaj, by u bram ojczystego miasta powalić na ziemię i pozwolić 
mu zginąć najhaniebniej wraz z jego współobywatelami�7”. Paradoksem jest 
fakt, że posążek Apollina, który Sulla miał na szyi został zabrany z Delf, kiedy 
Sulla bezlitośnie złupił to miasto, nie oszczędzając świątyni Apollina, w roku 
86 p.n.e.

Podobne aspiracje co Sulla posiadał Pompejusz Magnus. Uważał się za 
nowego Aleksandra Wielkiego, nie tylko dlatego, że sam był Macedończykiem. 
Odniósł trzy wielkie zwycięstwa na Wschodzie w latach: 80, 71 i 61 p.n.e. Gdy 
po zwycięstwie w Afryce chciał triumfalnie wjechać do Rzymu, postanowił, 
że uczyni to na rydwanie ciągniętym przez słonie. Musiał jednak z tego zre-
zygnować, bo brama była zbyt wąska28. Senat przyznał mu prawo do trzeciego 
triumfu i wyjątkowo długie supplicationes, ale nie był skłonny do uznania nad-
zwyczajnej władzy wodza i nie zatwierdził jego zarządzeń na Wschodzie.

Do religijnego wywyższenia dążył również Gajusz juliusz Cezar, choć 
z natury był człowiekiem myślącym w sposób racjonalistyczny. Lekceważył 
przesądy i zabobony. Potrafił też zręcznie interpretować na swoją korzyść 
wszystkie wróżby i znaki29. Nigdy jednak nie lekceważył religii i świata bo-
gów. Doceniał w pełni znaczenie propagandy religijnej, szczególnie w epoce 
niepokoju i zamętu. Rozumiał, że współczesne mu społeczeństwo potrzebuje 
nie tylko nowego ustroju, ale również nowej religii. Kiedy w roku 63 p.n.e. 

26 Plut. Sulla 9.
27 Plut. Sulla 29, 10.
28 To wydarzenie świetnie ukazuje aspiracje Pompejusza, który chciał być podziwiany i wy-

wyższony, ale jednocześnie pragnął, aby wszystkie nadzwyczajne zaszczyty były mu ofiaro-
wywane dobrowolnie. Z taką postawą spotkał się Pompejusz na Wschodzie. Pokonany przez 
niego król Armenii miał powiedzieć: „Nie przynosi bowiem hańby klęska zadana przez męża, 
którego bogowie zabraniają zwyciężać, i nie zniesławia zwierzchnictwo człowieka, którego 
opatrzność wyniosła ponad wszystkich” (Vell. Paterc. II, 37).

29 W roku 46 p.n.e., po lądowaniu w Afryce, Cezar potknął się i upadł, co było złym znakiem. Wyka-
zał jednak szybki refleks. Objąwszy ziemię zawołał: teneo te Africa, co znaczy mam cię w swych 
rękach Afryko, zapowiadając w ten sposób przyszłe zwycięstwo. Zob. Suet. Div. Iul. 59.
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otrzymał stanowisko pontifexa maximusa, wywierał znaczny wpływ na sprawy 
religijne w państwie rzymskim. Swetoniusz pisze na temat Juliusza Cezara: 
„Nie tylko bowiem nadmierne przyjął godności: konsulaty, jeden po drugim, 
dyktaturę dożywotnią, nadzór nad obyczajami, nadto przed nazwiskiem tytuł 
Imperatora, przydomek Ojca Ojczyzny, posąg własny wśród posągów kró-
lów, podwyższenie na orchestrze. Pozwalał także przyznawać sobie zaszczyty 
wręcz nadludzkie: złote krzesło w kurii i w sądzie, wóz procesyjny (dla bogów) 
i nosze dla swego posągu podczas uroczystości cyrkowych, świątynie, ołtarze, 
posągi własne obok boskich, wezgłowie (pulvinar), kapłana (flamen), luper-
ków i jeden miesiąc zgodził się nazwać od swego imienia”30. M. Jaczynowska 
pisze, że „największa kumulacja zaszczytów boskich przypada na ostatnie mie-
siące życia Cezara – po bitwie pod Mundą. Jego krzesło i złoty wieniec były 
niesione na igrzyska i do teatru jako symbole bogów, sam zaś Cezar mógł nosić 
stale strój triumfatora; miesiąc Quinctilis nazywał się teraz Iulius i utworzo-
no kolegium Luperci Iulii. Posągi Cezara umieszczano we wszystkich świą-
tyniach Rzymu i zezwolono na bicie monet z jego wizerunkiem. Dotychczas 
na monetach przedstawiano tylko bogów i ich symbole. Ukoronowaniem tych 
zaszczytów było (...) uznanie Cezara za boga jako Iupiter Iulius i wyznaczenie 
kapłanem tego kultu (flamen Dialis) Marka Antoniusza”31.

30 Suet. Div. Iul. 76.
31 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 108.
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4.  ODNOWA RELIGIjNA ZA OKTAWIANA 
AuGuSTA. WPROWADZENIE KuLTu CESARZA

Schyłek republiki przyniósł zmiany w kwestiach religijnych. August po-
woli lecz systematycznie wprowadzał zmiany. Miał na to sporo czasu, rządził 
bowiem przez czterdzieści lat i to samodzielnie. Swoją politykę religijną dosto-
sował przede wszystkim do elity rządzącej. Wprowadzając program odrodze-
nia starej religii rzymsko-italskiej, zwrócił się przeciwko kultom wschodnim, 
zwłaszcza tym, które wywodziły się z Egiptu. M.in. usunął z Rzymu wszystkie 
posągi i świątynie Izydy.

Momentem przełomowym w polityce religijnej Augusta stała się zwycię-
ska bitwa pod Akcjum, gdzie jak wierzono, bóstwa starorzymskie i zromanizo-
wane greckie z Apollinem na czele, odniosły zwycięstwo nad bóstwami Nilu 
i królową Egiptu Kleopatrą32.

Rozwinęło się budownictwo sakralne. Umocnieniu uległy stare kolegia 
i stanowiska kapłańskie. Sam August był członkiem czterech wielkich kole-
giów religijnych: pontifices, augures, quindecemviri saris faciundis i septemvi-
ri epulonum. Ponieważ pełnił funkcję pontifexa maximusa, sprawował szcze-
gólny nadzór nad kultem Westy. Starał się odrodzić pozycję społeczną westalek 
i zachęcić przedstawicieli najznakomitszych rodów do oddawania swych córek 
na służbę Westy.

Dwie najwspanialsze świątynie poświęcił August bóstwom, które od-
grywały naczelną rolę w jego panteonie. Byli to: Mars z przydomkiem ul-
tor (Mściciel) i Apollo. Budowa wspaniałej świątyni dla tego pierwszego na 
Forum Augusti trwała czterdzieści lat. Jednak bliższy Augustowi był Apollo, 
który miał spełniać rolę jego osobistego opiekuna. Kiedy w zwycięskim roku 
36 p.n.e. Oktawian August odniósł zwycięstwo nad Sekstusem i Pompejuszem, 
piorun zniszczył na Palatynie część jego domu. Ślubował wówczas, że wznie-
sie w tym miejscu świątynię dla Apollina. Pięć lat później miał się wydarzyć 
cud. Rozpowszechniono wiadomość, że na dziobie okrętu Oktawiana Augusta 
ukazało się olśniewające światło, a sam Apollo ranił swymi strzałami bogów 
nieprzyjaciół.

W roku 28 p.n.e. stanęła na Palatynie, tuż obok domu Augusta, zbudowa-
na za jego prywatne pieniądze świątynia Apollina. Nie była ona jednak świą-

32 Radość ze zwycięstwa w swoich utworach objawili nawet Horacy i Wergiliusz. Zob. Hor., 
Carm., I, 37; Verg., Aen, IV, 161 sq.
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tynią publiczną aedes publica, lecz jako prywatny dar dla osobistego opiekuna 
cesarza. Wykonano ją z marmuru i ozdobiono wspaniałymi rzeźbami. W środ-
ku znajdował się posąg Apollina wykonany przez Skopasa. Świątynia została 
połączona z domem Augusta i powstała przy niej biblioteka grecka i łacińska. 
Osobistą więź między Augustem i Apollinem podkreślały legendy mówiące, że 
Apollo jako wąż miał zapłodnić Atię i stać się ojcem przyszłego cesarza33.

Ukoronowaniem pozycji Apollina w rzymskim panteonie były uroczysto-
ści Ludi Saeculares, obchodzone przez Oktawiana Augusta w roku 17 p.n.e. Ich 
pierwszym celem było oczyszczenie narodu rzymskiego z walk bratobójczych, 
niemoralności i zaniedbania powinności religijnych. Aby to osiągnąć składano 
ofiary całopalne. Przez pierwsze trzy noce składano ofiary Parkom – boginiom 
losu i Eileithyi – bogini połogu, trzykrotnie po dziesięć placków różnych ga-
tunków, a Matce Ziemi maciorę. Drugim celem było polecenie Rzymian po-
kojowej opiece jowisza, junony, Apollina i Diany. W tym wypadku składano 
następujące ofiary: Jowiszowi białego byka, Junonie białą krowę. Dla Apollina 
i Diany ofiary były bezkrwawe.

Wszystkie powyższe działania były jednak tylko wstępem do wprowa-
dzenia kultu cesarskiego. M. Jaczynowska pisze, że „całokształt polityki reli-
gijnej Augusta zapewniał wywyższenie osobiste princepsowi i jego rodzinie, 
nie oznaczał jednak jeszcze ubóstwienia samego władcy. Problem ten przy-
gotowywał i rozwiązywał następca Cezara w sposób ostrożny, systematyczny, 
ale skuteczny i trwały. Pierwszym etapem boskiego wywyższenia Oktawiana 
było ubóstwienie jego ojca, który go adoptował. Już od pierwszych kroków 
stawianych w Rzymie młody Oktawian dążył do deifikacji Cezara. Podczas 
igrzysk ku czci Wenery, w lipcu 44 r., przez siedem dni ukazywała się na niebie 
kometa, którą uznano za duszę Cezara, przyjętego w poczet bogów. Po oficjal-
nym ubóstwieniu Juliusza Cezara w r. 42 przystąpiono do budowy świątyni 
dedykowanej divo Iulio, wystawiano mu posągi i bito monety z legendą divus 
Iulius. Oktawian mógł odtąd nosić oficjalny tytuł divi Filus, co stale podkreślał 
na inskrypcjach i monetach. […] Swój związek z Cezarem podkreślił także 
August zmieniając nazwę miesiąca Sextilis na Augustus, wybierając nie mie-
siąc swego urodzenia, ale ten, który w kalendarzu następuje po Iulius. Wybór 
tego miesiąca miał również na celu, według relacji Swetoniusza, uczczenie 
pierwszego konsulatu. Przyjęty w r. 27 p.n.e. przydomek Augustus miał tak-
że uświetnić princepsa jako wybrańca bogów. Początkowo Oktawian myślał 
o przyjęciu imienia Romulus, ale senatorowie uznali, że przydomek Augustus 

33 Suet. Div. Aug. 94.
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jest świetniejszy – związany z miejscami świętymi, w których odbywają się 
wróżby z lotu ptaków”34.

Formy kultu cesarskiego wyrażały się w różnoraki sposób. Np. rozpo-
wszechniło się oddawanie czci numen Augusti – siły boskiej władcy. Co czte-
ry lata organizowano w intencji zdrowia cesarza igrzyska, nadzorowane przez 
kolegia kapłańskie lub konsulów. Po powrocie cesarza ze Wschodu w roku 19 
p.n.e. została uczczona Fortuna Redux, której pontyfikowie i westalki w dniu 
nazwanym Augustalia składali ofiary w intencji szczęśliwego powrotu do 
zdrowia Augusta. Bardzo ważnym elementem czci boskiej oddawanej Augu-
stowi w Rzymie był kult jego Geniusza. Już w roku 30 p.n.e. senat nakazał 
czcić Geniusza Oktawiana libacją z wina.

Przeznaczając część swego cesarskiego domu dla westalek połączył Ok-
tawian bóstwa swego ogniska domowego z bóstwami opiekującymi się ogni-
skiem państwowym. Najważniejsze z nich to Lares, opiekunki domostw. Stara 
religia rzymska znała też pojęcie Lares Compitales, pilnujących skrzyżowań, 
dróg i posiadłości. Lary czczono na skrzyżowaniach ulic. Święta Larów od 
skrzyżowań ulic o nazwie Compitalia, organizowały Collegia compitalicia, 
do których należeli głównie niewolnicy i wyzwoleńcy. Pod koniec republiki 
kolegia te rozpadły się, Lararia na drogach rozpadły się, a odnowił je dopiero 
August nakazując ozdabianie posążków wiosną i latem kwiatami. Zasadniczą 
reformę tego kultu podjął w roku 7 p.n.e., kiedy wykorzystał nowy podział 
miasta Rzymu na regiones i vici. Lararia zostały odnowione, a w każdym z nich 
oprócz dwóch Larów umieszczono Geniusza Augusta. Od tej chwili Lary skrzy-
żowań ulic stały się Lares Augusti. Powołane zostały nowe collegia compitali-
cia, z których każde składało się z czterech wyzwoleńców – magistri i czterech 
niewolników – ministri. Święta organizowane przez te kolegia, odbywały się 
dwa razy do roku. Larom Augusta składano w ofierze maciorę, natomiast jego 
Geniuszowi – byka. W ten sposób Rzym dał wzór miastom Italii, następnie zaś 
prowincji, że religią oficjalną obywateli powinien być kult Geniusza Augusta 
i jego Larów, tak jak analogiczne kulty domowe. Natomiast bezpośredni kult 
Augusta jako boga został zarezerwowany dla wybranych ośrodków w prowin-
cjach, m.in. w Pergamonie, Nikomedii i Ankyrze.

Kult cesarza w prowincjach, różne formy czci oddawanej samemu Augu-
stowi w Rzymie, wyeksponowanie kultu bogów opiekuńczych rodu julijskiego 
oraz osobistych opiekunów cesarza, jak Apollo – wszystkie te elementy two-
rzyły „religię lojalności”, mającą stać się ważnym spoiwem zreorganizowane-
go Imperium Romanum.

34 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 120-121.
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Ukoronowaniem polityki religijnej Augusta stała się jego apoteoza po-
śmiertna. Podobno w czasie jego pogrzebu ku niebu uniósł się orzeł. Na to 
wydarzenie powołał się senator Numeriusz Attikus składając uroczystą przy-
sięgę, że widział wniebowstąpienie Augusta. Przysięga senatorska była warun-
kiem apoteozy cesarskiej. Tak więc w dniu 17 września 14 roku senat uznał 
Oktawiana Augusta za boga jako divus Augustus i przyjął go do grona bogów 
państwowych. Złoty posąg nowego boga został umieszczony w świątyni Mar-
sa Ultora, a obowiązkiem konsulów było uroczyste świętowanie jego urodzin. 
Spośród elity senatorskiej powołano 21 członków Sodales Augustales, których 
zadaniem było nadzorowanie kultu divi Augusti. Ustanowiono też igrzyska na 
cześć nowego boga – ludi Augustales35.

Śladem Augusta, w mniejszym lub większym stopniu, podążali inni ce-
sarze rzymscy. O ile Tyberiusz był bardzo powściągliwy w przyjmowaniu ja-
kichkolwiek form osobistego kultu, to Gajusz Kaligula zdecydował się na swą 
jawną deifikację w Rzymie. Swetoniusz pisze o nim: „Dotychczas można było 
opowiadać o nim jako o władcy, odtąd muszę mówić jako o potworze. […] 
Odtąd zaczął sobie przypisywać majestat boski. Rozkazał sprowadzić z Gre-
cji posągi bogów, wyjątkowo sławne ze świetności i artystycznego wykona-
nia, między nimi posąg jowisza Olimpijskiego. Usunąwszy im głowy osadził 
wszędzie swoją. […] Niektórzy pozdrawiali go jako Jowisza łacińskiego (Iupi-
ter Latinus). Swemu bóstwu wystawił własną świątynię, wyznaczył kapłanów 
i najbardziej wymyślne ofiary zwierzęce”36.

Ponieważ Kaligula uważał się za równego Jowiszowi Kapitolińskiemu 
i chcąc się jeszcze bardziej z nim zbratać, postanowił połączyć Palatyn z Kapi-
tolem przez most wzniesiony nad świątynią boskiego Augusta. Swą ukochaną 
siostrę Druzyllę uznał pośmiertnie za boginkę i kazał żołnierzom składać przy-
sięgę na jej bóstwo. Sam nosił stroje i atrybuty przysługujące bogom. Sweto-
niusz dodaje: „Przeważnie można go było widzieć ze złoconą brodą, trzyma-
jącego w ręku piorun, albo trójząb, […] albo nawet w stroju Wenery. Szaty 
triumfalne nosił stale jeszcze przed wyprawą wojenną, czasem wdziewał pan-
cerz Aleksandra Wielkiego, wydobyty z jego grobowca”37.

Kolejni cesarze korzystali chętnie ze statusu boskich władców, przy oka-
zji deifikując również swoich krewnych. Niektórzy, jak na przykład Kommo-
dus, wydał polecenie senatowi, aby uznał go za boga, i ten to uczynił. Cesarz 
mianował kapłana z tytułem flamen Herculaneus Commodianus, bowiem jego 

35 Tac. Ann. I, 15 i 54.
36 Suet. Cal. 22.
37 Tamże 52.
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deifikacja opierała się na identyfikacji z Herkulesem. W roku 191 Herkules zo-
stał nazwany towarzyszem cesarza. Rok później cesarz przyjął ostatecznie imię 
Hercules Romanus i zidentyfikował się całkowicie z bogiem. Monety przedsta-
wiały Kommodusa z atrybutami Herkulesa.

Obok kultu cesarskiego armia rzymska propagowała inną formę religii 
lojalności, mającą charakter ściśle wojskowy. Był to kult znaków (signa). Słu-
żyć miał umacnianiu poczucia solidarności żołnierskiej. Tertulian stwierdził, 
że w religii wojskowej były one ważniejsze od wszystkich bogów, nawet Jowi-
sza. Napisał: „Religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, signa iurat, 
signaomnibus deis praeponit”38. “[…] signa adorat, signa praeponit, signa ipsi 
Ioni praefest”39. Głównym znakiem legionów był Aquila, orzeł sporządzony 
ze srebra, trzymający złote atrybuty Jowisza. Kohorty i poszczególne oddziały 
także miały swoje znaki.

38 Tertul. Apol. 16.
39 Tertul. Ad Nat. 1, 12.
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5.  KuLT WIELKIEj MACIERZY KYBELE I BOGINI 
MAA

Mimo, że pochodzący z Azji Mniejszej kult frygijskiej Wielkiej Macie-
rzy Kybele dotarł do Rzymu wcześniej, rozwinął się dopiero za panowania 
Klaudiusza, który pozwolił na publiczne formy kultu. Dozwolone zostały wiel-
kie uroczyste procesje, które odbywały się w marcu. Trwały 12 dni i zbiega-
ły się ze zrównaniem wiosennym. Odtwarzano wówczas dramat Attisa, jego 
śmierć i zmartwychwstanie. Attis miał być frygijskim pasterzem, ukochanym 
Kybele, który w przypływie świętego szału wykastrował się i umarł z upływu 
krwi. Odżył jednak dzięki zrodzonych w tej krwi roślinach. Kapłani tego kultu, 
zwani gallami, byli zobowiązani do samokastracji. 

Z czasem złagodzono orgiastyczny charakter tej religii na rzecz pogłębie-
nia doktryny. Ważnym wzbogaceniem kultu było tez wprowadzenie obrzędu 
zwanego taurobolium. Polegało ono na złożeniu w ofierze byka, którego krew 
ściekała przez plecioną kratę na wtajemniczonego człowieka, leżącego w ro-
wie. Pierwotnie zwierzę miało przekazać człowiekowi swoją energię życiową. 
Potem sens obrzędu uległ sublimacji. Taurobolium oczyszczało fizycznie i du-
chowo wtajemniczonego, zapewniało mu odrodzenie duchowe i nieśmiertel-
ność.

Uroczystości ku czci Kybele i Attisa rozpoczynała 15 marca wstępna faza 
dramatu. Było to wzniesienie trzciny (Canna intrat)40, które upamiętniało odna-
lezienie Attisa na brzegu rzeki, oraz ofiara z byka. Po siedmiu dniach obowiąz-
kowej wstrzemięźliwości, 22 marca świętowano pierwszy akt. Dendrophori 
ścinali i przynosili do świątyni na Palatynie sosnę. Przystrajano ją wełnianymi 
wstęgami i girlandami fiołków, co miało symbolizować ciało zmarłego Attisa. 
Po dniu żałoby następował akt drugi. 24 marca odbywał się pogrzeb Attisa, 
celebrowany z przelewem krwi. Wierni ranili swoje ciała, a nawet dokonywali 
dobrowolnej samokastracji. Potem następowała noc misteryjna, a następnego 
dnia świętowano zmartwychwstanie boga, wypełnione hucznymi obrzędami, 
bankietami i radością. Po dniu odpoczynku, cykl zamykał się uroczystą pro-
cesją, w czasie której prowadzono posąg Kybele nad brzegi rzeki Almo, gdzie 

40 Pierwszym cesarzem, który okazywał wyraźną sympatię dla kultu Kybele i Attisa, był Anto-
ninus Pius. Otaczał on szczególną troską stowarzyszenia kultowe Wielkiej Macierzy, które 
tworzyli cannophori (nosiciele trzciny) i dendrophori (nosiciele drzewa – sosny, która była 
symbolem zmarłego Attisa). Zob. F. Cumont, Oriental Religions, Paris 1906, s. 56-57.
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był kąpany, a potem przenoszono go do świątyni na Palatynie. Wielka Macierz 
cieszyła się ogromną popularnością wśród kobiet41.

W cieniu Kybele pozostawał kult kapadockiej bogini Maa. Miał on bar-
dziej krwawy i dziki charakter niż kult Kybele. Kapłani bogini Maa zwani fa-
natici (fanum to świątynia) ubrani w czarne szaty, biegali w świętym szale przy 
dźwiękach bębnów i trąbek. Gdy ekstaza osiągnęła swoje apogeum, fanatici za-
dawali sobie głębokie rany, spryskiwali krwią posąg bogini, a nawet pili krew. 
W tym szale przepowiadali przyszłość. Ten groźny i dziwny kult dał początek 
takim określeniom jak fanatyzm i fanatycy.

41 Tamże, s. 59.
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6. KuLTY EGIPSKIE

W Rzymie znalazły sobie miejsce szczególnie dwa kulty egipskie: Izy-
dy i Sarapisa. Powszechnie ocenia się, że stanowiły one najbardziej zwarty 
doktrynalnie i najbardziej pogłębiony etycznie system religijny starożytnego 
Wschodu. Wiara w życie pozagrobowe miała zapewniać szczęście ludziom 
przestrzegającym zasad moralnych i rytuału. Staroegipski kult Izydy, siostry 
i małżonki Ozyrysa, opierał się na micie o śmierci i zmartwychwstaniu, ekspo-
nował wierność małżeńską bogini i jej miłość macierzyńską. Plutarch w swej 
rozprawie nazywa Izydę wieloimienną (myrionymos), a przydomek ten często 
występuje w inskrypcjach z epoki cesarstwa rzymskiego. Jednak najpełniej jej 
obraz przedstawia Apulejusz z Madaury w dziele „Metamorfozy”. W utworze 
tym Izyda przemawia do Lucjusza w ten oto sposób: „Oto prośby twymi, Lu-
cjuszu, ubłagana, przychodzę ja, macierz wszechświata, pani żywiołów wszyst-
kich, praźródło wszechwieków, ja z bóstw największa, ja, cieni podziemnych 
królowa, spośród niebian pierwsza, ja, której twarz obliczem jest pospólnym 
bogów i bogini wszystkich, której skinienie rządzi świetlistymi sklepieniami 
nieba, uzdrawiającymi tchnieniami oceanów, rozpaczliwym piekieł milcze-
niem, ja, której jedno jedyne bóstwo cały czci świat we wielorakim kształcie, 
w różnym obrządku i pod różnorakim imieniem”42. 

Ten sam autor stwierdza dalej, że różnymi imionami Izydy były: Wielka 
Macierz (Kybele), Minerwa, Wenus, Diana, Ceres, Juno, Bellona, Hekate. Ale 
prawdziwe tylko jedno: Isis Regina.

Innym kultem przyswojonym przez Rzymian był kult Sarapisa. W roku 
127, za panowania Hadriana, w Ostii wybudowano Sarapeum (Sarapejon), któ-
re stało się centrum kultu tego boga. Innym ważnym centrum kultu była Alek-
sandria, gdzie kult się zrodził.

Pochodzenie kultu Sarapisa nie jest do końca jasne. Dla wielu uczonych 
najbardziej przekonujące wersje pochodzą od Plutarcha i Klemensa Aleksan-
dryjskiego43. Według nich władca Lagidów miał na podstawie snu sprowadzić 
z Sinopy posąg Plutona-Hadesa i nadać mu w Aleksandrii imię egipskie Sara-
pisa. Nawiązywało ono do kultu Osarapisa w Memfis, który miał być uosobie-
niem zmarłych Apisów, połączonych po śmierci z Ozyrysem. Bóg przedstawia-

42 Apul. Metam. XI, 5.
43 Obie wersje różnią się w szczegółach. Głównie chodzi o zasadniczą rolę Ptolemeusza I Sotera 

lub Ptolemeusza II Filadelfosa.



145

ny był z brodą, w himationie i w towarzystwie Cerbera. Cechy przypisywane 
nowemu bogu wywodziły się z tradycji greckiej.

Kult Sarapisa nabrał wielkiego znaczenia, kiedy powiązano go z Izydą. 
Ale nie można traktować kultu obu tych bóstw jako jednej religii. Mimo ich 
bliskiego związku, tylko czasami były czczone razem i miały wspólne świąty-
nie lub organizacje kultowe.
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7. MITRAIZM

Mitraizm zdecydowanie różnił się od innych religii orientalnych. Mitra 
(Mithra) nie umarł i nie zmartwychwstał. Nie miał nigdy żony, czy partnerki. 
Ponieważ był czysto męskim bogiem, do jego kultu nie dopuszczano kobiet. 
Formy kultu nie miały cech orgiastycznych. Od wiernych wymagano surowego 
przestrzegania zasad moralnych. Istotę religii stanowiły misteria.

Kult Mitry narodził się w Persji. Początkowo Mitra miał być tylko pomocni-
kiem najwyższego boga światła i dobra, Ahuramazdy. Nie wiadomo, jak doszło do 
powstania samodzielnego kultu Mitry. Jego silne zespolenie z kultem słońca i ukła-
dem astralnym prawdopodobnie wskazuje na wpływy syryjskie i chaldejskie.

Do Rzymu kult dotarł poprzez Azję Mniejszą. Pierwszymi Rzymianami, 
którzy się z nim zetknęli, byli żołnierze Pompejusza, którzy walczyli z pirata-
mi w Cylicji. Mitraizm rozpowszechnił się w państwie rzymskim dość późno. 
Dopiero w epoce Flawiuszów44. F. Cumont pisze, że głównymi nosicielami mi-
traizmu byli żołnierze rzymscy, kupcy i niewolnicy45. Natomiast G. Widengren 
jest zdania, że nosicielami mitraizmu byli wojownicy partyjscy46.

Według mitologii mitraizmu, bóg Mitra urodził się ze skały w dniu 25 
grudnia. Było to najważniejsze święto kultu solarnego, z którym Mitra ściśle 
się zespolił47. Największym czynem Mitry było ujarzmienie byka i zabicie go. 
W tym celu Mitra otrzymał specjalne zalecenie od boga Słońca za pośredni-
ctwem jego herolda-kruka. Ofiara z byka miała być źródłem zapładniającym 
nowe życie i odkupiającym ludzkość. Ofiara była aktem służącym zbawieniu 
zbiorowości i miała walor kosmiczny. Był to pierwszy przypadek w religiach 
pogańskich, kiedy to bóg sam sobie składa ofiarę. Tym wzbudził u wyznawców 
nie tylko podziw i cześć, ale również miłość. Miał zatem prawo wymagać od 
nich absolutnej wierności przysiędze, która stanowiła kulminacyjny punkt wta-
jemniczenia w misteria.

Świątynią Mitry była zwykle grota wykuta w skale, lub naśladujące ją 
niewielkie podziemne sanktuarium. W zależności od wielkości sanktuarium 
mogło pomieścić od 10 do 60 osób. Oznacza to, że mitraizm był dość elitarnym 
kultem. Zwykle Mitra nie był jedynym bogiem zamieszkującym świątynię. By-
li też jego pomocnicy, szczególnie Cautes i Cautopates, niosący pochodnie. 

44 Plut. Pomp. 24, 5.
45 F. Cumont, dz. cyt., s. 148-149.
46 Zob. pracę G. Widengrena, Die Religionen Irans, Stuttgart 1965.
47 W Imperium Romanum czczony był jako Deus Sol Invictus Mithra.
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Pojawiali się też inni bogowie, jak Minerwa i Sarapis. Widać z tego wyraźnie, 
że nawet najbardziej wysublimowane religie orientalne nie stały się nigdy mo-
noteistyczne, co wyraźnie różniło je od judaizmu i chrześcijaństwa.

Bogu Mitrze składano na ofiarę zwierzęta, szczególnie kurczęta. Później 
to mięso konsumowano. Pito także wino. Podczas rytualnego bankietu poświę-
cano też chleb i wodę. Do bankietu siadano według stopni wtajemniczenia. 
Kapłani byli podzieleni na siedem kategorii. Najwyższym kapłanem był Pater 
– ojciec. Pater decydował o przyjęciu nowych adeptów do kultu i nadzorował 
wszystkie obrzędy wtajemniczenia. Wszyscy kapłani nosili kolorowe stroje, 
odpowiednie dla każdego stopnia wtajemniczenia. Wstępem do inicjacji było 
specjalne przygotowanie, coś w rodzaju katechizacji. Neofitę obowiązywała 
nagość rytualna. Przechodził fikcyjny proces, oskarżano go, skazywano na 
śmierć i poddawano egzekucji. Po odbyciu tej drogi rodził się do nowego życia. 
Później, po przysiędze, zasiadał wraz z innymi do rytualnego posiłku.

Nie sposób odtworzyć doktryny teologicznej mitraizmu, nie zachowały się 
bowiem żadne księgi. Możemy jedynie stwierdzić, że kult powiązany był z teo-
kosmologią. Wyeksponowana była nauka o zbawieniu i zwycięstwie nad śmier-
cią. Mitraizm wnosił też witalność i optymizm. Jego kodeks moralny przewyż-
szał znacznie wszystko to, co w tej dziedzinie stworzyły kulty wschodnie i świat 
grecko-rzymski. Mitra i jego wyznawcy walczyli o dobro zwyciężając zło. Dziwi 
zatem, że religia ta nigdy formalnie nie została uznana przez państwo. Cesarzem, 
który okazał jej najwięcej zainteresowania był Kommodus. Został on wtajemni-
czony w misteria Mitry. Słusznie M. Jaczynowska pisze, iż „może szczególnie 
dziwić, że kultem Mithry nie zainteresował się bliżej Septymiusz Sewer, wielki 
wódz dbający zawsze o armię. Nawet Aurelian w 274 r., uznając Sol Invictus 
za najwyższego boga Imperium Romanum, nie związał tego kultu z tak bliskim 
mu mitraizmem. Dopiero w 308 r. w czasie walk o władzę i układ nowej tetrar-
chii, Dioklecjan, Galeriusz i Licyniusz spotkali się w Carnuntum i odrestaurowali 
Mithraeum w tym mieście, uznając Mithrę za opiekuna ich władzy – fautor Im-
perii sui. Nie pociągnęło to jednak dalszych konsekwencji o charakterze publicz-
nym. W tym czasie zresztą mithraizm chylił się do upadku. Niektóre Mithraea 
nadreńskie zostały już opuszczone ok. 260 r. i nie zostały później odbudowane. 
Gdy w 361 r. biskup Aleksandrii chciał zbudować na miejscu Mithraeum kościół 
chrześcijański, okazało się, że świątynia Mithry była już od dawna ruiną. Na-
wet rządy Juliana Apostaty nie przyniosły zasadniczej zmiany dla mithraizmu. 
Cesarz ten interesował się wprawdzie kultem Mithry, ale w jego synkretycznej 
nowej religii głównym bogiem było Słońce – Helios”48.

48 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 219-220.
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8. CHRZEśCIjAńSTWO

Kościół chrześcijański został założony przez jezusa Chrystusa, cieślę 
z Nazaretu, syna Marii, który narodził się w Betlejem za czasów cesarza Augu-
sta i poniósł śmierć na krzyżu za rządów cesarza Tyberiusza.

8.1. HISTORYCZNOść jEZuSA

Zanim zajmiemy się biografią Chrystusa, spójrzmy najpierw na Niego 
jako postać historyczną. Na przestrzeni wieków powstało wokół Jego osoby 
wiele spornych poglądów i teorii. Już w pierwszych wiekach pojawiły się tzw. 
herezje chrystologiczne, kwestionujące bądź to bóstwo Jezusa, bądź Jego czło-
wieczeństwo. Wtedy nie zakwestionowano jeszcze historyczności, podobnie 
jak i później w średniowieczu. Podniesienie problemu historyczności Jezusa 
pojawiło się w czasach nowożytnych. Spróbujmy więc przyjrzeć się świade-
ctwom żydowskim, pogańskim i chrześcijańskim, które tę historyczność po-
twierdzają49.

8.1.1. świadectwa żydowskie

– Świadectwa józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, żyjącego 
w I w. n.e.: „W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle 
można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był 
nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za 
nim wielu Żydów, jako też pogan. On to był Chrystusem. A gdy wsku-
tek doniesienia najznakomitszych u nas mężów, Piłat zasądził go na 
śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Al-
bowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, jak o nim oraz 
wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy. 
I odtąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy 
od niego otrzymali tę nazwę”50. „Otóż Ananos (...) zwołał Sanhedryn 
i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz 

49 Por. Z. Łyko, Nauki Pisma Świętego, s. 77.
50 Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, XVIII, 3, 3, s. 841.
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kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie Prawa i skazał na ukamieno-
wanie”51.

– Świadectwa talmudyczne z I i II wieku n.e.: „Jezus uprawiał magię, 
zwodził lud, szydził z wywodów i argumentów żydowskich; twier-
dził, że nie przyszedł po to, aby z zakonu coś uszczknąć... W przed-
dzień Paschy wieczorem został powieszony jako kacerz i uwodziciel 
ludu”52. Wzmianka ta zniekształca opinię o Jezusie, jednak nie kwe-
stionuje Jego historyczności.

8.1.2. świadectwa pogańskie

– Świadectwo Tacyta, rzymskiego historyka (54-119 n.e.): „Aby zni-
weczyć hałaśliwe wieści, Neron podsunął winnych i na najbardziej 
wyszukane kary oddał tych, których ludność, jako znienawidzonych 
z powodu ich zbrodni nazywa chrześcijanami. Twórca tej nazwy, 
Chrystus, za rządów Tyberiusza został przez prokuratora Pontiusza 
Piłata skazany na śmierć.

Stłumiony wówczas zgubny zabobon znowu wybuchł i to nie tylko w Ju-
dei, źródle owego zła, lecz także w mieście Rzymie, dokąd wszystko, 
co wstrętne i hańbiące przybywa i praktykuje się”53.

– Świadectwo Swetoniusza, historyka rzymskiego (75–160 n.e.): „Wy-
pędził Klaudiusz Żydów z Rzymu, którzy z polecenia Chrystusa 
(Chresto), wywoływali ustawiczne niepokoje”54.

– Świadectwo Pliniusza Młodszego, zarządcy Bitynii, w ok. 110 roku 
n.e.: „Chrześcijanie zbierają się określonego dnia i śpiewają hymn ku 
czci Chrystusa niczym ku czci Boga”55. 

8.1.3. świadectwa chrześcijańskie

– Świadectwa listów apostoła Pawła. Listy te pisane były w latach 50-
66, a więc ok. 20 lat po śmierci Jezusa, i mają pod względem histo-
rycznym nieocenioną wartość, tym bardziej, że Paweł był również 
Żydem, jak Chrystus. Tak więc listy te są najstarszym świadectwem, 
a ich autentyczność potwierdzają historycy i bibliści. Wynika z nich, 

51 Józef Flawiusz, dz. cyt., XX, 9, 1, s. 956.
52 Księga talmudyczna Tazinaim, wg Klausnera, za: K. Wolfram, Życie Jezusa, s. 25.
53 Annales, XV, 44.
54 Życie Nerona, za: K. Wolfram, Życie Jezusa, s. 29.
55 List do Trajana, za: K. Wolfram, dz. cyt., s. 28.
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że Jezus był rzeczywistym człowiekiem, narodzonym z kobiety (Gal 
4, 4), potomkiem Abrahama i Dawida (Gal 3, 16; Rzym 1, 3), miał 
uczniów (1 Kor 9, 5; 15, 4-7; Hebr 1,3), ustanowił Wieczerzę Pań-
ską (1 Kor 11, 23-29). Wiadomości te są pewne, gdyż apostoł Paweł 
– poza własnym doświadczeniem (Dz Ap 7, 1.3; 9, 1-9) - czerpał wia-
domości od apostołów (Gal 1, 18; 2, 1-10), a nawet wspomina o 500 
świadkach (1 Kor 15, 6)56.

– Świadectwo czterech Ewangelii. Są to pisma apostołów Mateusza 
i jana

oraz uczniów apostolskich Marka i łukasza. Pisane były w latach 60-96 
n.e. i opisują życie i nauczanie Jezusa bardziej szczegółowo57.

– Świadectwa innych pism Nowego Testamentu. Listy Piotra, Jakuba, 
Jana i Judy są także świadectwami historyczności Chrystusa, gdyż 
apostołowie ci byli naocznymi świadkami życia Jezusa58.

8.2.  ZARYS BIOGRAFII jEZuSA WEDłuG NOWEGO 
TESTAMENTu

8.2.1. Narodzenie i pobyt w domu rodzinnym

Narodzenie Jezusa Chrystusa poprzedzone zostało nawiedzeniem Marii 
przez anioła Gabriela, który zwiastował jej poczęcie syna z Ducha Świętego 
i narodzenie Zbawiciela (Łk 1, 26-35). Jezus urodził się prawdopodobnie jesie-
nią roku 5 p.n.e.59 w Betlejem, dokąd Józef z Marią udali się na spis ludności 
zarządzony przez namiestnika rzymskiego w Syrii, Kwiryniusza60. O narodzo-
nym dziecku pierwsi dowiedzieli się pasterze, staruszkowie Symeon i Anna (Łk 
2, 8-38) oraz mędrcy ze Wschodu (Mt 2, 1-12). Później nastąpiła ucieczka do 
Egiptu (Mt 2, 13-15), rzeź niemowląt zarządzona przez Heroda (Mt 2, 16-18), 

56 Por. Z. Łyko, dz. cyt., s. 78-79.
57 Historyczność czterech Ewangelii potwierdził Sobór Watykański II, por. Sobór Watykański II, 

s. 350.359.
58 Zob. 1 Jan 1, 1, 1-4; 2 Piotr 1, 16.
59 Uczeni nie są zgodni w tym względzie. Podają przedział lat 4 - 7 p.n.e. Np. Biblia Tysiącle-

cia, w tabeli chronologicznej, mówi o 6-7 roku p.n.e. Zainteresowanych odsyłam do bogatej 
w tym względzie literatury, np. E. Dąbrowski, Życie Jezusa Chrystusa w opisie Ewangelistów; 
G. Ricciotti, Życie Jezusa; E.G. White, Życie Jezusa; W. Zaleski, Jezus Chrystus.

60 Por. E. Dąbrowski, Chronologia Nowego Testamentu, w: Pismo Święte NT, s. 786. Dekret Au-
gusta o spisie ludności wyszedł w roku 8 p.n.e. Wprowadzenie dekretu na terenie Palestyny 
nastąpiło w roku 6 p.n.e. Zob. Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. V., s.127.140-141.
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śmierć Heroda oraz powrót Marii i Józefa z Jezusem do Nazaretu (Mt 2, 19-
23). Ewangelia Łukasza odnotowuje, że „Jezusowi zaś przybywało mądrości 
i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). W tym czasie miała

miejsce podróż 12-letniego Jezusa do Jerozolimy i dysputa z uczonymi. 
Tam – jak czytamy - Jezus uświadomił sobie w pełni mesjańskie posłannictwo 
i Synostwo Boże (Łk 2, 42-51)61.

8.2.2. Działalność publiczna62

– Działalność w Judei (jesień 27 - pascha 29 n.e.) Jezus rozpoczął dzia-
łalność publiczną w jesieni roku 27 n.e.63, mając ok. 30 lat, wkrótce 
po wystąpieniu Jana Chrzciciela (Łk 3, 1-18), który ochrzcił Jezusa 
w Jordanie (Mt 3, 13-17). Następnie Jezus przeszedł okres kuszenia 
na pustyni (Mt 4, 1-11), pozyskał pierwszych uczniów (Jan 1, 37-51), 
uczynił pierwszy cud w Kanie Galilejskiej (Jan 2, 1-12), pierwszą pas-
chę wiosną roku 28 obchodził w Jerozolimie, gdzie dokonał oczysz-
czenia świątyni (Jan 2, 13- 25) i dyskutował z uczonym Nikodemem 
(Jan 3, 1-21). Rozpoczął pracę nauczycielską w Judei (Jan 3, 12-23), 
udał się do Galilei (Jan 4, 1-4. 43-45), zatrzymał się w Samarii (Jan 
4, 5-42), był w Kanie i Kafarnaum (Jan 4, 46-54), powrócił na święto 
paschy do Jerozolimy (Jan 5, 1), gdzie uleczył paralityka nad sadzaw-
ką Betesda (Jan 5, 2-15) i został odrzucony przez Sanhedryn (Jan 5, 
16-47).

– Działalność w Galilei (pascha 29 - pascha 30 n.e.). Po odrzuceniu 
przez Sanhedryn i uwięzieniu Jana, Jezus przeniósł swoją działalność 
do Galilei (Mt 4, 12). Rozpoczął pracę w Nazarecie (Łk 4, 16-30) i Ka-
farnaum (Mt 4, 13-17; Mr 1, 21-34), tam powołał pierwszych apo-
stołów (Łk 5, 1-11). Odbył pierwszą podróż misyjną (Mr 1, 35-39), 
podczas której powołał Mateusza i obrał dwunastu apostołów (Mr 3, 

61 Por. Z. Łyko, dz. cyt., s. 80.
62 Tamże, s. 81-82.
63 Datę uzyskuje się na podstawie profetycznego cyklu tzw. 70 tygodni z Księgi Daniela (9, 

24-27), z którego wynika, że od wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy do wystąpienia 
Mesjasza miały upłynąć 483 lata. Ponieważ dekret wydany przez króla Artakserksesa 7. roku 
jego panowania, na wiosnę roku 457 p.n.e., wszedł w życie jesienią tegoż roku (Ezdr. 7, 8.9), 
pełne 483 lata skończyły się w jesieni roku 27 n.e. Data ta została potwierdzona w Nowym 
Testamencie w związku z rokiem wystąpienia Jana Chrzciciela, który to rok przypadł na 15 
rok Tyberiusza (Łuk. 3, 1). Jeśli uwzględni się dwuletni okres współrządów Tyberiusza z Ce-
zarem, to 15 rok jego panowania przypada właśnie na rok 27 n.e. Podaję za: Z. Łyko, dz. cyt., 
s. 81. Na takim stanowisku stoi również ks. W. Zaleski (Jezus Chrystus, s. 173.614).
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13-19), jak również wygłosił kazanie na Górze Błogosławienia (Mt 
5, 1 - 8, 1). Odbył drugą podróż misyjną (Łk 8, 1-3), podczas której 
wskrzesił młodzieńca z Naim (Łk 7, 11-17), wygłosił kazanie nad Je-
ziorem Galilejskim (Mt 13, 1-53), przeżył wraz z uczniami burzę na 
jeziorze (Mt 8, 18. 23-27) i wydał świadectwo o Janie Chrzcicielu (Mt 
11, 7-19). Odbył trzecią podróż misyjną (Mt 9, 35-38), podczas której 
wysłał po raz pierwszy apostołów do pracy misyjnej (Mt 10, 1 - 11, 
1). Dokonał cudownego rozmnożenia chleba (Mr 6, 32-44), chodził 
po jeziorze (Mt 14, 25-33), wygłosił kazanie o chlebie życia, wskutek 
czego wielu uczniów Go opuściło (Jan 6, 24 - 7, 1) i napiętnował ży-
dowskie tradycje (Mr 7, 1-23).

– Działalność na północy Palestyny (wiosna - jesień 30 n.e.). Chrystus 
udał się w okolice Fenicji (Mt 15, 21-28), przeszedł przez Dekapolis, 
powrócił nad Jezioro Galilejskie (Mr 7, 31), gdzie dokonał ponowne-
go rozmnożenia chleba (Mt 15, 29-39), odbył dyskusję z faryzeuszami 
(Mt 16, 1-12), pracował w Betsaidzie (Mr 8, 22-26), udał się do Ceza-
rei Filipowej, gdzie Piotr wyznał swą wiarę w Jezusa (Mt 16, 13-28), 
przeszedł przez Galileę (Mr 9, 30-32), przemienił się na górze Tabor 
(Mt 17, 1-13) i udzielił lekcji pokory (Mr 9, 33-34; Mt 18, 1-35).

– Działalność w Samarii i Perei (jesień 30 - pascha 31 n.e.). Jezus udał 
się na święto namiotów do Jerozolimy (Jan 7, 2 - 10, 21) i powrócił 
do Galilei (Mt 19, 1.2). Stamtąd poszedł do Jerozolimy przez Samarię 
(Łk 9, 51- 53), wysłał 70 uczniów do pracy ewangelizacyjnej (Łk 10, 
1-24), święto poświęcenia spędził w Jerozolimie (Jan 10, 22-42), pra-
cował w Perei, gdzie wygłosił wiele nauk, m.in. o modlitwie (Łk 11, 
1-13), zgubionej owcy (Łk 15, 1-7) i synu marnotrawnym (Łk 15, 11-
32). W tym czasie wskrzesił Łazarza (Jan 11, 1-46), a Sanhedryn pod-
jął uchwałę przeciw Jezusowi (Jan 11, 47-53). Jezus schronił się do 
miasta Efraim (Jan 11, 54-57), potem powrócił do Jerozolimy przez 
Galileę i Samarię (Łk 17, 11). Uzdrowił dziesięciu trędowatych (Łk 
11, 12-19), rozmawiał z bogatym młodzieńcem (Mt 19, 1-10), spot-
kał się w Jerychu z Zacheuszem (Łk 19, 1-10), przebywał w domu 
Szymona Trędowatego (Łk 7, 36.37.39-50). W tym czasie Sanhedryn 
uchwalił pojmanie Jezusa (Mt 26, 1-5), zaś Judasz Go zdradził (Mt 
26, 14-16)..
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8.2.3. śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie

– Wielki Tydzień – rok 31 p.n.e. Podczas tego tygodnia, Jezus odbył 
triumfalny wjazd do Jerozolimy (Mt 21, 1-11) i dokonał ponownego 
oczyszczenia świątyni (Mt 21, 12-17), napiętnował faryzeuszy (Mt 
23, 1-39), wygłosił swą mowę eschatologiczną na Górze Oliwnej (Mt 
24, 1-51), przedstawił podobieństwo o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-
13) i sądzie (Mt 25, 31-46), odbył wieczerzę paschalną w wieczerniku 
(Łk 22, 14-16, gdzie ustanowił obrzęd Umywania Nóg (Jan 13, 2-20) 
i Wieczerzę Pańską (Mt 26, 26-29), wygłosił mowę pożegnalną (Jan 
13, 31 - 14, 31) i skąd udał się do Getsemane (Mt 26, 30.36), gdzie 
został pojmany (Mt 26, 47-56).

– Proces i skazanie, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Jezus został poj-
many w czwartek wieczorem. Postawiono Go przed Annaszem i Kajfa-
szem (Jan 18, 13-24). Odbyło się także nocne przesłuchanie przed San-
hedrynem (Mt 26, 57-75). Ponownie sądzono Go rano (Łk 22, 66-71). 
Następnie stanął przed Piłatem (Jan 18, 28-38), Herodem (Łk 23, 6-12) 
i ponownie Piłatem (Mt 27, 15-30). W końcu skazano Go na śmierć (Jan 
19, 4-16) i ukrzyżowano na Golgocie w piątek (Mt 27, 31-33; Jan 19, 
18-27; Łk 23, 39-43). Przed zachodem słońca złożono Go do grobu (Jan 
19, 31-37; Mr 15, 42-47). Piłat nakazał ustawić straże (Mt 27, 62-66), 
Jezus jednak zmartwychwstał w niedzielę rano (Mt 28, 1-4).

- Wniebowstąpienie. W niedzielę rano do grobu udały się kobiety a także 
Piotr z Janem, ale nie znaleźli w nim ciała Jezusa, gdyż zmartwych-
wstał. Maria zobaczyła aniołów a niebawem samego Jezusa (Jan 20, 
11-18; Mt 28, 5-15). Uczniowie spotkali Jezusa w drodze do Emaus, 
a wieczorem ukazał się apostołom w wieczerniku (Łk 24, 13-35), a po-
tem po kilku dniach po raz drugi, w obecności Tomasza (Jan 20, 24-29), 
wreszcie trzeci raz nad Jeziorem Galilejskim (Jan 21, 1-23). W koń-
cu wstąpił do nieba, do Ojca (Łk 24, 50-53). Wniebowstąpienie miało 
miejsce w czterdziestym dniu po zmartwychwstaniu (Dz Ap 1, 3-5)64.

8.3. POWSTANIE I ROZWÓj KOśCIOłA CHRZEśCIjAńSKIEGO

Pierwszym aktem organizacyjnym Kościoła chrześcijańskiego było po-
wołanie kolegium dwunastu apostołów, którzy mieli krzewić ewangelię Jezusa 

64 Por. Z. Łyko, dz. cyt., s. 83.84.
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Chrystusa i zdobywać nowych wyznawców65. Po śmierci Chrystusa, działal-
ność chrześcijan skoncentrowała się początkowo w Jerozolimie, później prze-
niosła się w inne rejony.

W połowie lat trzydziestych wyznawcy chrześcijaństwa w Jerozolimie 
liczyli co najmniej kilka tysięcy osób. Ponieważ byli to w zdecydowanej więk-
szości Żydzi, przeto dzielili życie religijne swoich współbraci izraelskich66, 
uczęszczając do świątyni i biorąc udział w modlitwach. Ale zbierali się także 
po domach w celu „łamania chleba” i modlitwy. Warta podkreślenia jest rów-
nież wspólnota ekonomiczna67. 

W początkowej fazie Kościół (ecclesia), który mimo, że był oficjalnie zor-
ganizowaną wspólnotą, nie miał jeszcze ani poczucia ani chęci odłączenia się 
od judaizmu. Chrześcijanie nadal byli wierni nakazom Prawa Mojżeszowego, 
co wyrażało się m.in. w dokonywaniu obrzezania.

Stopniowo Kościół zaczął przenosić się poza Jerozolimę. Chrześcijanie 
pojawili się w Judei, Samarii i Galilei. Jednak nie był to zbyt duży rozwój. Do-
piero dotarcie poza tereny Palestyny przyniosło większe rezultaty. „Znacznie 
większym ośrodkiem ekspansji chrześcijaństwa w latach następujących bezpo-
średnio po śmierci Chrystusa była żydowska diaspora, co tłumaczy się zapewne 
między innymi faktem, że liczebność Żydów w diasporze była o wiele większa 
aniżeli na terenie Palestyny. Historycy oceniają liczbę mieszkańców Palestyny 
w interesującym nasz okresie na 500 tys. do 1 mln. (łącznie z mieszkającą 
w Palestynie ludnością pochodzenia nieżydowskiego), a liczebność żydowskiej 
diaspory na około 7 mln. Judeochrześcijanie najliczniej zamieszkiwali Syrię 
z jej największym ogniskiem życia chrześcijańskiego w Antiochii i Damaszku 
(Dz Ap 9, 1-2; 11, 20-26; Gal 2, 11-14). Źródła stwierdzają ponadto istnienie ju-
deochrześcijan na terenach położonych na wschód od Jordanu (Transjordania). 
Istnieją ponadto wzmianki źródłowe – co prawda bardzo nieliczne – o istnie-
niu Kościołów judeochrześcijańskich w Azji (np.w Efezie), w Egipcie, a nawet 
w Rzymie”68.

Właściwie początkowa działalność Kościoła chrześcijańskiego koncen-
trowała się wokół następujących miast: jerozolima, Samaria, Cezarea, jop-
pa (jaffa), Damaszek, Antiochia i Tars. Należy wspomnieć najistotniejsze 
fakty z tej działalności. W Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy Piotr wygłosił 
kazanie, po którym ochrzczonych zostało ok. 3000 osób69. W Samarii, poło-

65 Mt 28, 18-20.
66 Dz Ap 2, 46; zob. D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, s. 15.
67 Dz Ap 2, 44-47.
68 D. Olszewski, dz. cyt. s. 16.
69 Dz Ap 2, 14-41.
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żonej ok. 50 km na północ od Jerozolimy, działalność apostolską prowadził 
Filip70. Samaria w przeszłości była stolicą północnego państwa izraelskie-
go. Miasto zostało odbudowane przez Heroda Wielkiego i nazwane Sebaste. 
Natomiast Cezarea, leżąca na wybrzeżu Morza Śródziemnego, także wznie-
siona przez Heroda, była siedzibą prokuratorów rzymskich. Usytuowana 37 
km od góry Karmel i 100 km na północny zachód od Jerozolimy, posiadała 
duży port. Właśnie w Cezarei nawrócił się setnik rzymski Korneliusz. Był 
to jeden z pierwszych przypadków konwersji poganina na chrześcijaństwo71. 
W Joppie, 48 km na południe od Cezarei i 55 km na północny zachód od 
Jerozolimy, działalność duszpastersko-misyjną prowadził apostoł Piotr. Tam 
została przywrócona do życia Dorkas72, a Piotr doświadczył bardzo ważnego 
widzenia na temat misji wśród pogan73. Ważnym miejscem dla chrześcijań-
stwa był Damaszek, usytuowany na wschód od gór Hermonu, uznawany za 
najstarsze nieprzerwanie zamieszkałe miasto świata. W drodze do Damaszku 
nastąpiło nawrócenie Saula (Szawła), późniejszego apostoła Pawła. W Antio-
chii Syryjskiej, położonej na równinie, rozdzielającej góry Libanu i Taurus, 
stolicy rzymskiej prowincji Syria, trzecim co do wielkości mieście Imperium 
Romanum, działał prężny zbór chrześcijański, który głosił ewangelię nie 
tylko w mieście, ale wysłał nawet swoich przedstawicieli, Pawła i Barnabę, 
na misję74. Paweł nazywany apostołem pogan, urodził się w Tarsie, stolicy 
Cylicji, w południowej części Azji Mniejszej. Przez Tars przebiegały staro-
żytne szlaki handlowe. „Wschód i Zachód spotykały się w Tarsie, a wpływy 
tak jednego, jak i drugiego w znacznym stopniu wpłynęły na życie jego naj-
znakomitszego syna, Pawła. Mieszkańcy Tarsu, według historyka Strabona, 
odnosili się z entuzjazmem do nauki i filozofii, w czym przewyższali Ateń-
czyków i Aleksandryjczyków. Uniwersytet w Tarsie był w znacznym stopniu 
uczęszczany przez cylijskich studentów i utrzymywany przez państwo. Ta 
kosmopolityczna atmosfera, w połączeniu z ortodoksyjną pobożnością ży-
dowską, kształtowała klimat życia sławnego apostoła pogan”75.

70 Dz Ap 8, 5-25.
71 Dz Ap 10.
72 Dz Ap 9, 36-43.
73 Dz Ap 10, 11.
74 Dz Ap 13, 1-4.
75 Atlas biblijny, s. 196.
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8.4.  KONFLIKT juDEOCHRZEśCIjAN 
Z POGANOCHRZEśCIjANAMI

Wraz z rozszerzaniem się misji Kościoła, jego szeregi zasilało coraz więcej 
osób pochodzenia pogańskiego. W latach czterdziestych pierwszego stulecia za-
częło dochodzić do sytuacji konfliktowych, w szczególności na tle zachowywa-
nia prawa obrzędowego. Wielu judeochrześcijan stało na stanowisku, że konwer-
tyci z pogaństwa również powinni tego prawa przestrzegać. Oczywiście nikt nie 
kwestionował ważności dekalogu. Spór dotyczył jedynie prawa obrzędowego.

Aby rozwiązać sytuację kryzysową, w roku 49 zwołano w Jerozolimie 
sobór, podczas którego zadecydowano, że nie należy na chrześcijan nakładać 
brzemion prawa obrzędowego. Nakazano jednak wstrzymywanie się od „rzeczy 
splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego co zadławione, i od krwi”76.

8.5. PODRÓŻE MISYjNE APOSTOłA PAWłA

Rozwój chrześcijaństwa nie byłby możliwy w tym stopniu, gdyby nie po-
dróże misyjne apostoła Pawła. Paweł zawsze zwracał się do Żydów i pogan.

– Pierwsza podróż (lata 45-49). Paweł z Barnabą i Janem Markiem wy-
ruszyli z Antiochii Syryjskiej. Pierwszym celem była misja na Cy-
prze. Na Cyprze przeszli całą wyspę od Salaminy do Pafos. Następnie 
udali się do Azji Mniejszej, gdzie działali w następujących miejsco-
wościach: Attalia, Perge, Antiochia Pizydyjska, Derbe i Listra. Powrót 
nastąpił tą samą trasą, z jednym wszak wyjątkiem, ominięto Cypr. Jan 
Marek przerwał swoją podróż w Perge i wrócił do Antiochii Syryj-
skiej77.

– Druga podróż (50-53). Drugą podróż odbył Paweł z Sylasem. Podró-
żując z Antiochii, podążali trasą przez Derbe, Listrę, Ikonium, Antio-
chię Pizydyjską, Troadę, Filippi, Tessalonikę, Bereę, Ateny, Korynt 
i Efez. Statkiem wrócili do Cezarei. Niektóre miejsca Paweł odwiedził 
po raz drugi, umacniając założone tam podczas pierwszej podróży lo-
kalne Kościoły. W tej wyprawie apostoł dotarł aż do Europy78.

– Trzecia podróż (53 – 58). Wraz z towarzyszącymi osobami, Paweł 
przemierzył Galację i Frygię, umacniając wszystkich wyznawców 

76 Dz Ap 15, 20.
77 Dz Ap 13, 4 – 15, 39.
78 Dz Ap 15, 40 – 18, 22.
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Chrystusa. Na ponad dwa lata zatrzymał się w Efezie. Głosił tam 
ewangelię do czasu, gdy zaniepokojeni o utratę dochodów handlarze 
posążków Artemidy wzniecili przeciw niemu rozruchy. Z Efezu udał 
się do Filippi i Koryntu. Statkiem wracał wzdłuż wybrzeża od Troady 
do Assos przez Mitylenę, Milet, Rodos, Patarę, a następnie morzem 
do Tyru, Ptolemaidy i Cezarei, skąd lądem dotarł do Jerozolimy79.

– Podróż do Rzymu. W Jerozolimie Paweł został aresztowany i następ-
ne dwa lata spędził w więzieniu (58-60). Jako rzymski obywatel od-
wołał się do cesarza i został wysłany do Rzymu, aby stanąć przed 
cesarzem. 

8.6. CHRZEśCIjAńSTWO W RZYMIE

Gdy Paweł przybył do Rzymu, już istniała tam gmina chrześcijańska. Do 
czasu pożaru Rzymu w roku 64 za panowania Nerona nie mamy żadnych pew-
nych wiadomości o prześladowaniu chrześcijan przez władze cesarskie. W tym 
czasie ich największymi wrogami byli Żydzi. W świadomości Rzymian chrześ-
cijaństwo kojarzyło im się z judaizmem i wydawało jakąś odmianą iudaica su-
perstitio. Dopóki trwało takie przekonanie, chrześcijanie w praktyce korzystali 
ze statusu przyznanego Żydom, tzn. nie musieli składać ofiar bogom państwa 
rzymskiego. Jednak dość szybko Rzymianie zauważyli odrębność chrześcijań-
stwa. Zapewne dopomogli im w tym Żydzi, którzy chcieli się odciąć od wy-
znawców Chrystusa.

Najpierw wytworzyły się niechętne nastroje wobec chrześcijan wśród 
mas ludowych, a nawet wśród ludzi wykształconych80. Dopiero później za-
częły się represje ze strony władz. Pierwsze prześladowanie nastąpiło w roku 
64, po wielkim pożarze Rzymu, który w lipcu zniszczył trzy dzielnice miasta. 
Wydarzenia te opisał Tacyt: „Kiedy Nero nie mógł zapobiec rozpowszechnia-
niu się plotki, że to on sam nakazał podpalić Rzym, zrzucił wówczas winę na 
chrześcijan, którzy byli powszechnie znienawidzeni. Zgubny zabobon (exitia-
bilis superstitio) dotarł do stolicy z Judei. Schwytano więc naprzód tych, którzy 
tę wiarę publicznie wyznawali, potem na podstawie ich zeznań ogromne mnó-
stwo innych, i udowodniono im nie tyle zbrodnię podpalenia, ile nienawiść ku 
rodzajowi ludzkiemu (odium generalis humani)”81.

79 Dz Ap.18, 23 – 21, 16.
80 Przykładem może być Fronto, nauczyciel Marka Aureliusza.
81 Tac. Ann. XV, 44.
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Było kilka powodów prześladowania chrześcijan. Przede wszystkim 
uznano tę nową religię za niebezpieczny zabobon. Podejrzewano chrześcijan 
o tajemne praktyki magiczne, groźne dla ludzi82. Według Tacyta to exitiabi-
lis superstitio (zgubny zabobon)83. W liście do Trajana Pliniusz Młodszy użył 
określenia superstitio prava et immodica, tzn. niegodziwy i nieumiarkowany 
przesąd84. Odmawianie przez chrześcijan uczestnictwa we wszelkich formach 
oficjalnego kultu, a przede wszystkim odmawianie składania ofiar bogom – jak 
wierzyli Rzymianie – mogło ściągnąć na społeczeństwo różne straszliwe klęski. 
Stanowiło to podstawę do oskarżenia o ateizm. Ponadto wokół chrześcijaństwa 
wytworzyła się atmosfera powszechnej niechęci społeczeństwa rzymskiego, 
z którego zbory chrześcijańskie były wyobcowane. W związku z tym tworzono 
najprzeróżniejsze plotki, w których wyznawców Chrystusa oskarżano o mordo-
wanie niemowląt i wypijanie ich krwi, o kult głowy osła i straszną rozpustę85.

W pierwszych dwóch wiekach nie było jeszcze stworzonych podstaw 
prawnych do karania chrześcijan. Pewne światło na sprawę rzuca list cesarza 
Trajana z roku 11�, skierowany do Pliniusza Młodszego, który był namiestni-
kiem Bitynii-Pontu. Przestraszony szerzeniem się chrześcijaństwa nie wiedział, 
czy ma stosować na większą skalę represje. Trajan odpowiedział następująco: 
„Postępowałeś mój Secundusie, tak jak było trzeba w roztrząsaniu spraw doty-
czących tych, którzy zostali zadenuncjowani do Ciebie jako chrześcijanie. Nie 
można bowiem ustalić w sposób ogólny jakiejkolwiek ściśle określonej reguły. 
Nie trzeba ich szukać. Jeśli zostaną zadenuncjowani i jeśli udowadnia się im 
winę, trzeba ich karać, przy czym jednak ten, który powie, że nie jest chrześ-
cijaninem, a pokaże to rzeczywiście, to znaczy modląc się do naszych bogów, 
powinien otrzymać wybaczenie, nawet jeśli jest podejrzany co do przeszłości. 
Donosy anonimowe nie powinny znaleźć miejsca w żadnym oskarżeniu. To 
daje bowiem bardzo niedobry przykład i nie odpowiada naszemu wiekowi”86.

Pierwsze prześladowania na większą skalę pojawiły się w Lugdunum, 
w Galii, w roku 177. Prześladowania i kaźń ok. 50 męczenników miały nie-
zwykle okrutny charakter. Zginął wówczas przywódca gminy biskup Potinus, 
liczący ponad dziewięćdziesiąt cztery lata, piętnastoletni Pontikus i młoda nie-
wolnica Blandyna87. Gdy namiestnik prowincji zwrócił się do cesarza Marka 

82 Oskarżenie o czary pociągało za sobą surowe kary w prawie rzymskim. Zob. M. Starowieyski, 
Pisarze pogańscy o chrześcijanach, „Przegląd Powszechny”, 1985, nr 1, s. 21.

83 Tac. Ann. XV, 44.
84 Plin. Sec. Epist. X, 96.
85 Minucius Felix, Octav. 9.
86 Plin. Sec. Epist. X, 97.
87 M. Simon, Cywilizacja …, s. 200.
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Aureliusza o instrukcję postępowania z chrześcijanami, ten odpowiedział, aby 
karać śmiercią wszystkich, którzy będą upierać się przy chrześcijaństwie, oby-
wateli rzymskich ścinać, pozostałych wydawać dzikim zwierzętom na rozszar-
panie. Jego postawa wobec chrześcijan była wyjątkowo niechętna. Jego stoi-
cką moralność raziła gorliwość, z jaką szli oni na śmierć męczeńską. Napisał: 
„Jakaż to dusza, gotowa, gdy już zajdzie potrzeba odłączenia się od ciała, albo 
zgasnąć, albo rozproszyć się, albo dalej trwać. Byle ta gotowość szła z własne-
go postanowienia, nie przez prosty upór, jak u chrześcijan, ale w sposób rozum-
ny i poważny tak, by innego mogła przekonać, bez maski tragicznej”88.

W roku 202 po rozruchach spowodowanych nieuczestniczeniem chrześci-
jan w Decennaliach, czyli dziesiątej rocznicy panowania Septymiusza Sewe-
ra, wydał on dekret zabraniający nawracania się na religię żydowską i chrześ-
cijańską. Dekret ten poszedł w zapomnienie za panowania jego następców. 
Ale w roku 250, za panowania cesarza Decjusza, wyszedł edykt nakazujący, 
aby wszyscy mieszkańcy państwa złożyli bogom uroczystą ofiarę przebłagalną 
w intencji cesarza i ocalenia ojczyzny. Miało to obowiązywać w całym Im-
perium, a specjalne komisje czuwały nad wypełnieniem obrzędów i wydawa-
ły zaświadczenia tym, którzy złożyli przepisane ofiary. Żydzi byli zwolnieni 
z tego obowiązku, chrześcijanie nie. Oznaczało to, że będą kolejne prześlado-
wania. I rzeczywiście krew chrześcijan popłynęła na terenie całego Imperium 
Romanum. W samym Rzymie stracony został biskup Fabian. Prześladowanie 
nie spełniło swego zadania. Coraz więcej ludzi garnęło się do chrześcijaństwa, 
a sam cesarz zginął w bitwie pod Abrittus, w roku 251. Kilka lat później (�57-
258) masowe prześladowania zorganizował cesarz Walerian, natomiast jego 
syn wydał edykt tolerancyjny i nakazał zwrócić im miejsca kultu i cmentarze.

Ostatnie wielkie i najgroźniejsze prześladowanie chrześcijan miało miej-
sce za Dioklecjna i Galeriusza. M. Jaczynowska pisze, że „główna faza prze-
śladowań opierała się na czterech edyktach tetrarchów. Pierwszy, wydany na 
początku 303 r. nakazywał burzenie kościołów, konfiskatę i niszczenie ksiąg 
chrześcijańskich oraz przedmiotów liturgicznych, zabraniał zbierania się na 
nabożeństwa. Edykt godził przede wszystkim w arystokrację i urzędników, 
natomiast tolerował chrześcijaństwo jako wiarę prostych ludzi. Drugi edykt 
303 r. nakazywał uwięzić całe duchowieństwo, ale nie ustanawiał jeszcze kary 
śmierci. Trzeci edykt zapewniał wolność tym chrześcijanom, którzy wyrzekną 
się swojej wiary; opornych skazywał na tortury. Czwarty, najgroźniejszy edykt 
wydany wiosną 304 r. prawdopodobnie był dziełem samego Galeriusza. Wracał 

88 Marek Aureliusz, Rozmyślania, XI, 3.
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do procedury Decjusza i skazywał na śmierć lub ciężkie roboty w kopalniach 
wszystkich, którzy nie złożą ofiar bogom”89.

Ten sam Galeriusz, już ciężko chory, podyktował w imieniu tetrarchów 
tekst nowego edyktu, który pozwalał chrześcijanom wyznawać ich religię 
i wznieść z powrotem kościoły. Chrześcijaństwo stało się zatem w roku 311 
religio licita. Jego wyznawcy powinni z wdzięczności, jak mówił edykt, mod-
lić się za pomyślność cesarzy i państwa. Jeszcze dalej, dwa lata później, po-
szli Konstantyn i Licyniusz. W roku 313 Kościół odzyskał utracone majątki, 
a co najważniejsze, odzyskał swobodę działania. Musiał jednak zapłacić za to 
Konstantynowi wysoką cenę. Ten bowiem dość często ingerował w sprawy 
wewnętrzne Kościoła, mimo że chrześcijaninem został dopiero na łożu śmier-
ci, i to w obrządku ariańskim. Wprowadził też do Kościoła jako dzień święty 
dies Solis (niedzielę) zamiast soboty, świętowanej wcześniej przez chrześcijan 
w myśl czwartego przykazania biblijnego dekalogu90.

Ostatecznie chrześcijaństwo stało się religią panującą za Teodozjusza 
Wielkiego. Cesarz Gracjan, który panował na Zachodzie, zrzekł się stanowiska 
pontifex maximus, a Teodozjusz w ogóle nie przyjął tej godności. W roku 381 
usunięto ze stanowisk urzędowych pogan i chrześcijan heretyków. Rok później 
z sali Senatu wyniesiono posąg bogini Wiktorii. Tolerowano jednak kult pogań-
ski w domach.

Edykty Teodozjusza z lat 391 i 392 zakazywały wszelkiego kultu pogań-
skiego, w tym spalania kadzidła czy wylania niewielkiej ilości płynu ku czci 
Larów lub Geniusza. Ponieważ pogaństwo znalazło się poza prawem, także 
domy prywatne poddano kontroli państwa. Niszczono wszelkie świątynie po-
gańskich bogów i ich posągi. W roku 393 nie odbyły się już igrzyska olimpij-
skie. W samym Rzymie opozycja pogańska utrzymywała się stosunkowo długo 
i nawet jeszcze w V wieku zdarzali się sympatycy pogaństwa, choć przeważnie 
oficjalnie byli chrześcijanami.

89 M. Jaczynowska, dz. cyt., s. 238.
90 Zob. A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich. Dominat, s. 229. Trzeba jednak stwierdzić, że 

edykt Konstantyna był na rękę wielu chrześcijanom, którzy koniecznie chcieli się odróżnić od 
Żydów.
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WAŻNIEjSZE WYDARZENIA W DZIEjACH 
STAROŻYTNEGO RZYMu

754/3 p.n.e. tradycyjna data założenia miasta
753-715 panowanie Romulusa
509 ustanowienie republiki
449 prawo XII tablic
445 Lex Canuleia
443 ustanowienie urzędu cenzorów
366 pierwszy konsul plebejski
348 traktat między Rzymem i Kartaginą
340-338 decydująca wojna z Latynami
326-304 wojna samnicka
312 budowa drogi Via Appia
293 wprowadzenie kultu Asklepiosa
284-283 wojna z Gallami
280-275 wojna z wojskami Pyrrusa
264-241 I wojna punicka
228 złożenie ofiar z ludzi
225-222 wojna z Gallami
218-202 II wojna punicka
216 bitwa pod Kannami, złożenie ofiary z ludzi
215-205 I wojna macedońska
205 sprowadzenie do Rzymu kultu Kybele
200-196 II wojna macedońska
192-188 wojna syryjska
186 proces czcicieli Bachusa
184 Marek Porcjusz Kato cenzorem
183 śmierć Hannibala
171-167 III wojna macedońska
168 bitwa pod Pydną – Rzym światowym imperium
149-146 III wojna punicka
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146 ujarzmienie Grecji, zniszczenie Koryntu
146 zniszczenie Kartaginy
129 zajęcie Pergamonu
86 zdobycie Aten przez Korneliusza Sullę
83-78 walki optymatów z popularami
82-79 dyktatura Sulli
73-71 powstanie Spartakusa
66 Pompejusz na Wschodzie
64 koniec państwa Seleukidów
63 zdobycie Jerozolimy
60 pierwszy triumwirat
49 przekroczenie Rubikonu przez Juliusza Cezara
49-45 wojna domowa
48 Cezar w Egipcie
45 wprowadzenie nowego kalendarza
44 śmierć Juliusza Cezara
43 drugi triumwirat
42 bitwa pod Filippi
30 p.n.e.-14 n.e. panowanie Oktawiana Augusta
27 p.n.e. formalny początek cesarstwa
4 p.n.e. narodzenie Jezusa w Betlejem
14 n.e.-37 n.e. panowanie Tyberiusza
31 ukrzyżowanie Chrystusa
12-41 panowanie Kaliguli
41-54 panowanie Klaudiusza
43 podbój Brytanii
45-49 I podróż misyjna św. Pawła
49 sobór w Jerozolimie
49 Seneka wraca z wygnania
50-53 II podróż misyjna św. Pawła
53-58 III podróż misyjna św. Pawła
54-68 panowanie Nerona
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60 przybycie św. Pawła do Rzymu
64 pożar Rzymu
66-73 powstanie w Judei
68-69 panowanie Galby
69-79 panowanie Wespazjana
70 zburzenie Jerozolimy
71 wygnanie filozofów z Rzymu
79-81 panowanie Tytusa
79 wybuch Wezuwiusza
81-96 panowanie Domicjana
85-89 wojna z Dakami
96-98 panowanie Nerwy
98-117 panowanie Trajana
101-102 I wojna dacka
105-106 II wojna dacka
114-117 wojna z Partami
117-138 panowanie Hadriana
132-135 powstanie Bar Kochby
135 Colonia Aelia Capitolina (Jerozolima)
138-161 panowanie Antonina Piusa
161-180 panowanie Marka Aureliusza
167 początek wojen markomańskich
167 epidemia dżumy w Rzymie
177 wojna z Markomannami i Kwadami
177 prześladowania chrześcijan w Galii
180-192 panowanie Kommodusa
193-211 panowanie Septymiusza Sewera
196 zdobycie Bizancjum
197-199 wojna z Partami
202 prześladowania chrześcijan i Żydów
208-211 walki w Brytanii
211-217 panowanie Karakalli
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218-222 panowanie Heliogabala
222-235 panowanie Aleksandra Sewera
230-232 walki z Persami
232 Orygenes zakłada szkołę w Cezarei
234-235 walki z Germanami
235-238 panowanie Maksymina Traka
238-244 panowanie Gordiana III
244-249 panowanie Filipa Araba
248 uroczystości z okazji 1000-lecia państwa rzymskiego
249-251 panowanie Decjusza
249  edykt przeciwko chrześcijanom
251-253 panowanie Treboniana Gallusa
253-260 panowanie Waleriana
253-268 panowanie Galliena
256 najazd Persów
257 prześladowanie chrześcijan
260 edykt tolerancyjny
268-270 panowanie Marka Klaudiusza
269 najazd barbarzyńców
270-275 panowanie Aureliana
272 kapitulacja Palmyry
275-276 panowanie Tacyta
276 zwycięstwo nad Gotami i Alanami
276-282 panowanie Probusa
278 zwycięstwo nad Wandalami
280 pokonanie Bastarnów
284-305 panowanie Dioklecjana
293 wprowadzenie tetrarchii
303-304 edykty przeciwko chrześcijanom
305-306 panowanie Konstancjusza
305-311 panowanie Galeriusza
306-307 panowanie Flawiusza Sewera
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307-312 panowanie Maksencjusza
308-324 panowanie Licyniusza
309-313 panowanie Maksymina Daji
307-337 panowanie Konstantyna Wielkiego
313 spotkanie Konstantyna i Licyniusza w Mediolanie
314 potępienie donatystów na synodzie w Arelate
315  spotkanie Konstantyna z biskupem Rzymu 

Sylwestrem
321  niedziela (dies Solis) dniem świątecznym 

w imperium
325  I sobór powszechny w Nicei (nicejskie wyznanie 

wiary)
330 Konstantynopol stolicą cesarstwa
337 początek panowania synów Konstantyna
360-363 panowanie Juliana Apostaty
362 ustawa dotycząca nauczycieli
363 wyprawa przeciwko Persom
364-375 panowanie Walentyniana I
364-378 panowanie Walensa
367-383 panowanie Gracjana
374 wybór Ambrożego na biskupa Mediolanu
375-392 panowanie Walentyniana II
378 przegrane boje z Wizygotami
379-395 panowanie Teodozjusza
381 chrześcijaństwo oficjalną religią Imperium Romanum
381 II sobór powszechny w Konstantynopolu
391 zburzenie świątyni Serapisa w Aleksandrii
393 zniesienie igrzysk olimpijskich
395 podział cesarstwa na wschodnie i zachodnie
396 Augustyn biskupem Hippony
406 plemiona barbarzyńskie wdarły się na teren cesarstwa
410 Alaryk na czele Wizygotów łupi Rzym
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429 Wandalowie zakładają swoje państwo w Afryce
434-453 Najazdy Hunów
455 Wandalowie pod wodzą Genzeryka łupią Rzym
475-476 panowanie Romulusa Augustulusa
476 koniec cesarstwa zachodniorzymskiego
493-540 panowanie w Italii Teodoryka, króla Ostrogotów
527-265 panowanie na Wschodzie Justyniana Wielkiego
529 zamknięcie Akademii Platońskiej
538 biskup Rzymu zwierzchnikiem wszystkich biskupów
568 najazd Longobardów na Italię
602  przekształcenie cesarstwa wschodniorzymskiego 

w cesarstwo bizantyjskie
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POCZET CESARZY

August 27 p.n.e.-14 n.e.
Tyberiusz 14-37
Kaligula 37-41
Klaudiusz 41-54
Neron 54-68
Galba 68-69
Othon 69
Witeliusz 69
Wespazjan 69-79
Tytus 79-81
Domicjan 81-96
Nerwa 96-98
Trajan 98-117
Hadrian 117-138
Antoninus Pius 138-161
Lucjusz Werus 161-169
Marek Aureliusz 161-180
Kommodus 180-192
Pertynaks 193
Dydiusz Julian  193
Septymiusz Sewer  193-211
Pescenniusz Niger  193-194
Klodiusz Albin 196-197
Geta 209-212
Karakalla 198-217
Makrynus 217-218
Heliogabal 218-222
Aleksander Sewer  222-235
Maksymin Trak 235-238
Gordian I 238
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Gordian II 238
Pupien 238
Balbin 238
Gordian III 238-244
Filip Arab 244-249
Filip II 247-249
Decjusz 249-251
Herenniusz 251
Hostylian 251
Trebonian Gallus 251-253
Woluzjan 251-253
Emilian 253
Walerian 253-260
Galien 253-260
Klaudiusz II Gocki  269-270
Kwintyllus 270
Aurelian 270-275
Tacyt 275-276
Florian 276
Probus 276-282
Karus 282-283
Karynus 283-285
Numerian 283-284
Dioklecjan 284-305
Maksymian Herkuliusz  286-305 i 307-308
Galeriusz 305-311
Konstancjusz 305-306
Flawiusz Sewer 306-307
Maksencjusz 307-312
Licyniusz 308-325
Maksymin Daja 309-313
Konstantyn Wielki  306-337
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Konstantyn II 337-340
Konstans 337-350
Konstancjusz II 337-361
Julian Apostata 360-363
Jowian 363-364
Walentynian I 364-375
Walens 364-378
Gracjan 367-383
Walentynian II 375-392
Teodozjusz 379-395
Honoriusz 395-423
Konstancjusz III  421
Jan 423-425
Walentynian III 425-455
Petroniusz Maksymus  455
Awitus 455-456
Majorian 457-461
Libiusz Sewer 461-465
Antemiusz 467-472
Olibriusz 472
Gliceriusz 473-474
Julius Nepos 474-475
Romulus Augustulus  475-476
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SłOWNIK 

Achaja, prowincja rzymska, od 27 roku p.n.e. poddana władzy senatu; w latach 
15-44 n.e. była prowincją cesarską, po czym znowu podlegała senatowi. Jedna 
z inskrypcji, powstała za prokonsulatu Galliona, pozwala ustalić na lata 51-52 
pobyt apostoła Pawła w Koryncie. stolicy tej prowincji.
Acyliusz Glabrion, konsul w 91 roku, pochodził z arystokratycznej rodziny 
rzymskiej; na rozkaz Domicjana został wygnany, a następnie stracony. Mo-
tywy tego wyroku nie są całkiem jasne. Zdaniem Kasjusza Diona, oskarżono 
go o ateizm i „przyjmowanie obyczajów żydowskich”. Swetoniusz mówi po 
prostu o spisku i dążeniu do przewrotu. Nie ma pewności, czy Acyliusz był 
chrześcijaninem. 
Adonis, syryjski bóg wegetacji roślinnej. Grecka i rzymska forma jego imienia 
wywodzi się z semickiego wyrazu adoni (mój pan), który początkowo mógł 
się odnosić do różnych bóstw. W tym wypadku chodzi o Tammuza, zazwyczaj 
występującego wraz z boginią Asztarte. Kult Adonisa, a biorąc ogólniej kulty 
syryjskie, przeniknęły do Rzymu za pośrednictwem kupców syryjskich pod 
koniec okresu republiki. Najważniejszym ośrodkiem kultu Adonisa na Wscho-
dzie było miasto Byblos, gdzie corocznie czczono śmierć i zmartwychwstanie 
boga. 
Aecjusz, diakon z Antiochii, który w połowie IV wieku na nowo podsycił spór 
trynitarny i nadał arianizmowi jego formę najbardziej radykalną, zwaną ano-
meizmem.
Aelia Capitolina, nazwa miasta, kolonii rzymskiej, wzniesionej przez Hadriana 
na miejscu zburzonej Jerozolimy. Edykt nakazujący budowę tego miasta woko-
ło świątyni Jowisza stał się jedną z przyczyn drugiego powstania żydowskiego 
(132-135). Gdy powstanie stłumiono, miasto zostało rzeczywiście zbudowane. 
Żydom nie wolno tam było nie tylko wchodzić, ale nawet się zbliżać. 
Afrodyta, grecka bogini piękności i miłości, identyfikowana u Rzymian z We-
nus.
Akwila, chrześcijanin, który wraz z żoną Pryscyllą należał do żydowskiej ko-
lonii w Rzymie i wraz z nią został wydalony ze stolicy na rozkaz Klaudiusza 
(49 r.). Trudno przypuścić, że rozkaz opuszczenia miasta, o którym wspomi-
nają równocześnie Dzieje apostolskie i Swetoniusz objął wszystkich Żydów. 
Ponieważ zarządzenie to wydano, jak się zdaje, w związku z początkami gło-
szenia wiary chrześcijańskiej, można by sądzić, że odnosiło się ono tylko do 
Żydów pozyskanych dla chrześcijaństwa. Jednakże jest mało prawdopodobne, 
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aby władza cesarska miała już czynić to rozróżnienie. Przypuszczalnie wy-
stąpiła ona raczej przeciwko notablom, nie troszcząc się o to, czy są oni, czy 
nie są nawróceni na chrześcijaństwo. Akwila i Pryscylla, już jako chrześcija-
nie, zetknęli się ze świętym Pawłem w Koryncie. Następnie odnajdujemy ich 
w Efezie, a wreszcie znów w Rzymie, wśród najbardziej poważanych człon-
ków miejscowego Kościoła.
Akwileja, miasto w północnej Italii, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zało-
żone w 180 roku p.n.e. przez Rzymian, w celu zahamowania ekspansji ludów 
illiryjskich, staje się za panowania pierwszych cesarzy jednym z wielkich miast 
Italii i ważnym portem. Największy rozkwit miasta przypada na wiek IV. 
Alaryk I (340-410), król Wizygotów, spustoszył kraje bałkańskie i ograbił 
Rzym w roku 410.
Aleksander Wielki (356-323 p.n.e.), król Macedonii; zniszczył państwo per-
skie i podbił wszystkie jego terytoria aż do północno-zachodnich Indii. Mi-
mo przedwczesnej śmierci – w trzydziestym trzecim roku życia – i mimo że 
jego olbrzymie państwo zostało następnie podzielone, Aleksander zasadniczo 
wpłynął na dalszy bieg historii. Cywilizacja hellenistyczna posłużyła za ramię 
synkretyzmowi religijnemu i ułatwiła rozpowszechnienie się kultów uniwer-
salistycznych, jak chrześcijaństwo i mitraizm. Sam Aleksander rozkazał, aby 
wyrocznia Amona w Egipcie ogłosiła go synem tego boga, identyfikowanego 
z Zeusem, i zażądał od miast greckich, aby oddawały mu cześć boską. 
Aleksandria, miasto założone przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku p.n.e. 
na wybrzeżu egipskim, rozbudowane i upiększone przez Ptolemeusza I Sotera 
i Ptolemeusza II Filadelfosa; w 47 roku p.n.e. miasto zdobył Cezar, a w 30 
roku p.n.e. August wcielił je do państwa rzymskiego. Za rządów pierwszych 
Ptolemeuszów Aleksandria szybko stała się głównym miastem Egiptu. Od-
dzielona od wnętrza kraju przez jezioro Mareotis (Mariut), od strony morza 
chroniona była przez małą wysepkę Faros, ciągnącą się równolegle do wy-
brzeża i połączoną z nim przez molo rozdzielające dwa porty. Wśród licznych 
pogańskich świątyń miasta szczególne miejsce zajmowało Serapeum, symbol 
połączenia tradycji religijnych egipskiej i greckiej. Ludność, bardzo różnorod-
na, składała się z trzech głównych elementów: byli to tubylcy, Grecy i Ży-
dzi. Żydzi, osiedleni tam bardzo wcześnie na takich samych prawach, jak ich 
współobywatele pogańscy, grupowali się szczególnie w dzielnicy wschodniej. 
Wielka synagoga należała do najobszerniejszych i najbogatszych budowli mia-
sta. Żydzi mieli własną oficjalnie uznaną administrację, rządzącą się Prawem 
Mojżeszowym. Często dochodziło do starć z ludnością pogańską. Aleksan-
dria, której największy rozkwit przypada na czasy pierwszych Ptolemeuszów, 
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przez cały okres rzymski była wielką metropolią handlową śródziemnomor-
skiego Wschodu i jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych świata 
starożytnego. Muzeum i jego słynna biblioteka, zawierająca ponad pół miliona 
tomów, były terenem ożywionej działalności kulturalnej i tworzyły prawdziwy 
uniwersytet. Aleksandria w wielu dziedzinach przejęła rolę Aten. Wykształci-
ło się tam duże grono gramatyków, retorów, matematyków, lekarzy i geogra-
fów, a także filozofów. Legenda przypisuje założenie gminy chrześcijańskiej 
w Aleksandrii ewangeliście Markowi. Dzieje apostolskie wspominają o Żydzie 
z Aleksandrii, Apollosie, który głosił chrześcijaństwo nie znając go dokładnie. 
Chrześcijaństwo ortodoksyjne pojawiło się później, pod koniec II wieku, wraz 
ze szkołą katechetyczną, a zwłaszcza z Klemensem Aleksandryjskim i Oryge-
nesem. Aleksandria stała się odtąd jednym z najważniejszych ośrodków teo-
logii chrześcijańskiej, uświetnionym zwłaszcza w III wieku przez Dionizego, 
a w okresie kryzysu ariańskiego przez Atanazego. W dziedzinie egzegezy szko-
ła aleksandryjska stosowała alegorię i spekulację filozoficzną, przeciwstawia-
jąc się w tym punkcie szkole z Antiochii, znacznie bardziej skłaniającej się ku 
interpretacji literalnej i historyczno-gramatycznej.
Ambroży, święty, żyjący w IV wieku, łaciński Ojciec Kościoła. Pochodził ze 
znakomitej rodziny rzymskiej (jego ojciec był w Trewirze prefektem gwardii 
cesarskiej Galii) i sam rozpoczął karierę w administracji. Był dopiero kate-
chumenem, gdy wybrany został biskupem Mediolanu jednocześnie przez or-
todoksów i arian, za zgodą cesarza Walentyniana I; w parę dni później przyjął 
chrzest i otrzymał sakrę biskupią (374 r.). Jego twórczość literacka jest obfita 
i różnorodna. Przypisywane mu hymny nie wszystkie są jego dziełem; niektóre 
przyjęły się na stałe w liturgii zachodniej. Jednakże działalność literacką przy-
ćmiła jego działalność jako przedstawiciela Kościoła, a nawet męża stanu. Jego 
wpływ na cesarzy, zwłaszcza na Teodozjusza, był decydujący w rozwoju sto-
sunków pomiędzy Kościołem a władzą świecką. Ambroży gorąco bronił praw 
Kościoła przed pogaństwem, arianizmem i władzą cesarską. Jego koresponden-
cja jest żywym odbiciem jego działalności administracyjnej i politycznej. 
Ammian Marcellin (330-400), historyk rzymski, był Grekiem pochodzącym 
z Antiochii, pisał jednak po łacinie i postanowił kontynuować dzieło Tacyta. 
Był to poganin wolny od fanatyzmu; miał bezpośredni kontakt ze środowi-
skiem dworskim, a zwłaszcza z armią, gdzie służył jako oficer, był więc na-
ocznym świadkiem zdarzeń, które opisywał. Trzynaście pierwszych ksiąg jego 
Historii, gdzie przedstawił czasy od panowania Nerwy do 353 roku, zaginęło. 
Księgi XIV do XXXI jasno i treściwie przedstawiają dzieje okresu od 353 do 
378 roku i stanowią dla nas jedno z najcenniejszych źródeł. 
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Amoniusz Sakkas, pierwsza połowa III wieku, filozof aleksandryjski. Mistrz 
Plotyna, bywa uważany za rzeczywistego założyciela szkoły neoplatońskiej. 
Według Porfiriusza, którego cytuje Euzebiusz z Cezarei, urodził się w rodzinie 
chrześcijańskiej i powrócił do pogaństwa pod wpływem swoich nauczycieli.
Ankona, port w Italii nad Adriatykiem.
Antioch IV Epifanes, król syryjski w latach 175-164 p.n.e. z dynastii Seleu-
cydów. Jego działalność skierowana przeciwko Żydom, która przechodziła 
niekiedy w zdecydowane prześladowania i która wywołała powstanie Macha-
beuszów, mieściła się w ramach zamierzonej przez niego unifikacji religijnej 
i kulturalnej jego ziem, mającej nadać państwu większą spójność we współza-
wodnictwie z Egiptem. 
Antiochia, stolica Syrii Seleucydów i rzymskiej, założona nad rzeką Orontes 
ok. 300 roku p.n.e. przez Seleukosa I Nikatora, który nazwał ją od imienia swo-
jego ojca Antiocha I; upiększyli ją i rozbudowali jego następcy, ale wielokrotnie 
niszczyło ją trzęsienie ziemi; w czasach rzymskich (od 64 r. p.n.e.) była bardzo 
ważnym ośrodkiem handlu i życia intelektualnego, miała słynne szkoły retorów 
i sofistów, była trzecim miastem cesarstwa, po Rzymie i Aleksandrii. Ludność 
Antiochii, bardzo mieszana, miała opinię niespokojnej i niemoralnej. Istniała 
tam duża kolonia żydowska, która w dzielnicy Kerateion oddawała cześć relik-
wiom siedmiu braci Machabeuszów, umęczonych za panowania Antiocha IV 
Epifanesa. Synagoga, w której znajdowały się te relikwie, została pod koniec 
IV wieku przekształcona w kościół. Chrześcijaństwo pojawiło się w Antiochii 
bardzo wcześnie. Tutaj po raz pierwszy nazwano wyznawców nowej religii 
chrześcijanami (christianoi). Paweł tam zaczął i skończył swoje dwie pierwsze 
podróże misyjne i tam starł się z Piotrem na temat przepisów Prawa żydowskie-
go. Antiochia była główną bazą wyjściową ewangelizacji na Bliskim Wscho-
dzie. Odbyło się tam wiele synodów regionalnych w III i IV wieku. Mianem 
szkoły antiocheńskiej obejmuje się zespół pisarzy chrześcijańskich starożytno-
ści, którzy wspólnie uprawiali egzegezę gramatyczną i historyczną, podkreśla-
jąc literalny sens Biblii, w przeciwieństwie do aleksandryjskiego alegoryzmu. 
Najsłynnieszy z nich był Lucjan z Antiochii (koniec III i początek IV w., oraz 
Diodor, od roku 376 biskup Tarsu, nauczyciel Jana Chryzostoma i Teodora, 
zdecydowanego przeciwnika aleksandryjczyków, obwinianego później o błędy 
w chrystologii, jakie popełnił jego uczeń Nestoriusz.
Antonin Pius, cesarz rzymski w latach 138-161, następca Hadriana, który za-
adoptował go w roku swojej śmierci. Nazwany Pobożnym (Pius), starał się 
hamować jednocześnie rozwój sceptycyzmu i stale rosnącą popularność kultów 
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wschodnich, dążąc do odrodzenia starej religii państwowej, co sprawiło, że 
porównywano go z królem Numą. 
Antoninowie, imię nadane sześciu cesarzom rzymskim, którzy panowali od 96 
do 192 roku. Dynastia, oparta na systemie adopcji, wzięła nazwę od Antonina 
Piusa. Tylko ostatni jej przedstawiciel, Kommodus, był rodzonym synem swe-
go poprzednika, Marka Aureliusza.
Antysemityzm, występował już w świecie starożytnym. Główną jego przyczy-
ną był separatyzm Żydów i, ujmując rzecz głębiej, źródło tego separatyzmu, ich 
religia. W odróżnieniu od nowoczesnych form tego zjawiska, aspekt rasowy 
nie odgrywał w nim żadnej roli. Nie było również podłoża ekonomicznego. 
Z punktu widzenia etyki Rzymianie nie czynili różnic pomiędzy Żydami a in-
nymi mieszkańcami Wschodu. Zarzutem, że byli kupcami wątpliwej uczciwo-
ści i chciwymi na zysk, częstują się wzajemnie w tej epoce różne ludy. Zresztą 
Żydzi wcale nie chcieli tworzyć jednej klasy społecznej i mieścić się w jed-
nej kategorii zawodowej. Na przykład w Aleksandrii istniało dużo wielkich 
fortun żydowskich, ale jeśli wziąć pod uwagę całą ludność żydowską w ce-
sarstwie, większość jej stanowili ludzie ubodzy. Antysemityzm chrześcijański 
dość wcześnie pojawił się w starożytnym Kościele, ale rozwinął się dopiero 
w IV wieku; podjął on tylko częściowo oskarżenia formułowane przez pogan. 
Przybrał inny kierunek, gdy zjawiły się zarzuty we właściwym tego słowa zna-
czeniu teologiczne, których punktem kulminacyjnym było oskarżenie o zabicie 
Chrystusa. Wymieniano także inne przewinienia Żydów, których Bóg opuścił. 
Apamea, nazwa wielu miast w Azji Mniejszej, w tym także miasta syryjskiego 
nad Orontesem, które, pierwotnie nazwane Farnake, zostało nazwane Apamea 
przez Seleukosa Nikatora na cześć jego żony Apamei. 
Apion, początek I wieku p.n.e., gramatyk z Aleksandrii, rzecznik antysemity-
zmu, zwalczany przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza w jego Contra 
Apionem (Przeciwko Apionowi).
Apostoł, od greckiego słowa apostofos oznaczającego wysłaniec. W pier-
wotnym Kościele wyraz ten miał dwa różne znaczenia. Po pierwsze, ozna-
czał członka kolegium Dwunastu: są oni nazwani apostołami tylko dwa razy 
w Ewangeliach; to znaczenie stało się potoczne. Po drugie, w szerszym ujęciu, 
termin ten oznacza tych, których Chrystus specjalnie powołał – przed swoim 
zmartwychwstaniem lub po nim – na głosicieli ewangelii. W tym właśnie sen-
sie Paweł, który pierwszy się posłużył tym określeniem w taki sposób, nazywa 
siebie apostołem pogan. Ewangelie nazywają Dwunastu apostołami w pełnym 
tego słowa znaczeniu, czynią ich, za cenę pewnego uproszczenia, inicjatorami 
działalności misyjnej, a jednocześnie przywódcami Kościoła. 
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Arbogast, zm. w 394 roku, wódz rzymski za Walentyniana II, pochodzący 
z germańskiego plemienia Franków; popierał uzurpatora Eugeniusza przeciw-
ko Teodozjuszowi.
Archelaus, jeden z synów Heroda Wielkiego. Na mocy testamentu ojca, za 
zgodą Augusta, otrzymał zarząd Judei właściwej, Samarii i Idumei z tytułem 
tetrarchy (4 r. p.n.e.). Józef Flawiusz przedstawia go jako brutalnego despotę. 
Rządził nieudolnie i skargi wnoszone na niego do Augusta sprawiły, że cesarz 
pozbawił go tronu i skazał na wygnanie do Vienne w Galii (6 r. n.e.). Po jego 
detronizacji Judea przeszła pod bezpośredni zarząd Rzymu.
Arianizm, doktryna głoszona ok. 320 roku przez Ariusza, kapłana z Aleksan-
drii, która podporządkowywała Logos Ojcu, jedynie nieśmiertelnemu i w kon-
sekwencji jedynie prawdziwemu Bogu. Jej wyznawców zwano arianami. Aria-
nizm, chociaż potępiony w 325 roku na soborze nicejskim, który orzekł, że Syn 
jest współistotny Ojcu, miał zwolenników przez cały wiek IV. Po licznych fluk-
tuacjach arianizm, wobec którego sobory zajmowały różne stanowiska, został 
definitywnie wyparty z obszarów cesarstwa za rządów Teodozjusza. Przetrwał 
poza jego granicami wśród ludów germańskich, zwłaszcza wśród Gotów.
Arles, miasto w Galii Narbońskiej, od 48 roku p.n.e. kolonii rzymskiej; rozwi-
nęło się zwłaszcza za panowania Augusta. Tam zebrał się w 314 roku synod, 
który potępił donatystów. 
Arnobiusz, pisarz chrześcijański piszący po łacinie. Jego dzieło Adversus na-
tiones (Przeciw poganom), w którym chciał przekonać biskupa rodzinnego 
miasta o szczerości swego nawrócenia, stanowi cenne źródło naszej wiedzy 
o wczesnym chrześcijaństwie.
Arsakios, arcykapłan pogański Galacji za czasów Juliana Apostaty.
Artemida, bogini grecka pochodzenia przedhelleńskiego. Zanim stała się dzie-
wiczą boginią łowów, była to zespolona z ziemią i dzikimi zwierzętami. W ra-
mach synkretyzmu identyfikowano ją z różnymi boginiami, zwłaszcza z rzym-
ską Dianą i wielką boginią z Efezu. Kult tej Artemidy Efeskiej przedstawianej 
z wieloma piersiami był bardzo rozpowszechniony w czasach hellenistycznych 
i rzymskich. Według Dziejów apostolskich Paweł, którego monoteistyczna na-
uka godziła w ten kult, rozpętał bunt kupców, którzy żyli z handlu dewocjona-
liami.
Arystobul II, król żydowski (67-63 r. p.n.e.) z dynastii hasmonejskiej, syn 
Aleksandra Janneusza; popadł w konflikt ze starszym bratem Hyrkanem II. 
Spór ten stał się pretekstem interwencji rzymskiej w Palestynie. Pompejusz po-
parł Hyrkana i po zdobyciu Jerozolimy w roku 63 przyznał mu godność arcyka-
płańską. Arystobula prowadzono podczas tryumfu Pompejusza w Rzymie.
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Arystydes, II wiek, apologeta chrześcijański. Jego Apologia, zwrócona do An-
tonina (a zdaniem Euzebiusza z Cezarei – do Hadriana), zachowała się w tłu-
maczeniu na język syryjski; istnieją również jej fragmenty armeńskie i greckie. 
Apologia stara się dowieść, że ludy pogańskie, a nawet Żydzi, których mono-
teizm został skażony przez błędne praktyki rytualne, nie znali Boga prawdzi-
wego i że tylko chrześcijanie wyznają wiarę prawdziwą. Autor odznacza się 
kulturą bardzo powierzchowną; posługuje się obficie komunałami apologetyki 
żydowskiej i popularnego kaznodziejstwa filozofów pogańskich.
Asklepios, po łacinie Aesculapius, Eskulap, syn Apollina i kobiety śmiertelnej, 
bóg sztuki lekarskiej, ojciec Hygiei, ubóstwionej personifikacji zdrowia; często 
przedstawiano go z wężem, co przemawiałoby za chtonicznym pochodzeniem 
tego bóstwa. Najbardziej znanym ośrodkiem jego kultu był Epidauros na Pelo-
ponezie, ale było też wiele innych, na przykład Pergamon, Egipt i sam Rzym. 
O popularności kultu Asklepiosa świadczą liczne tabliczki wotywne i wota, 
składane przez uzdrowionych. Do kuracji należały inkubacje w świątyni, a tak-
że kąpiele i pewien rodzaj diety.
Astrologia, starożytna wiara w decydujący wpływ gwiazd na losy ludów i jed-
nostek; zrodziła się prawdopodobnie w Mezopotamii. Uważano, że znając pra-
wa rządzące biegiem gwiazd można przepowiedzieć przyszłość. Astrologia, 
zwana czasem wiedzą chaldejską, cieszyła się wielkim powodzeniem w świe-
cie grecko-rzymskim, nawet w kręgach ludzi wykształconych. Często kojarzy-
ła się z religią astralną, która boską czcią otaczała planety, a w szczególności 
Słońce.
Atanazy (295-373), Ojciec Kościoła greckiego, niezłomny obrońca ortodoksji 
nicejskiej. Urodzony w Aleksandrii, jako zwykły diakon brał udział w soborze 
nicejskim, gdzie odznaczył się surowością argumentacji w zwalczaniu arian. 
W roku 328 został wybrany biskupem Aleksandrii. Zmienny bieg kościelnej 
polityki cesarzy i oficjalnej doktryny Kościoła sprawił, że w ciągu sprawo-
wania urzędu pięciokrotnie był na wygnaniu. Główną część jego twórczości 
teologicznej stanowią traktaty, w których polemizuje z arianami. 
Atenagoras z Aten, apologeta chrześcijański, jego pismo w obronie chrześci-
jan, pisane prawdopodobnie w 177 roku, skierowane było do Marka Aureliusza 
i jego syna Kommodusa. Odpiera tam oskarżenia o ateizm i niemoralność, jakie 
zarzucano chrześcijanom, i stara się jasno przedstawić naukę o Trójcy. 
Ateny, spustoszone przez Sullę (w 86 r. p.n.e.), w okresie cesarskim wchodziły 
w skład prowincji Achai, której stolicą był Korynt. Choć pozbawione dawnej 
wspaniałości, pozostały jednym z ważnych ośrodków kultury greckiej, a także 
religii pogańskiej. Liczni cesarze okazywali troskę o to miasto i wznosili tam 
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nowe budowle, szczególnie Hadrian i Antonin, za którego rządów zakończono, 
staraniem Herodesa Attyka, budowę nowego teatru, Odeonu. Marek Aureliusz 
założył w Atenach akademię, której profesorowie wynagradzani byli ze skarbu 
państwa. Przybywali tam nawet jeszcze w IV wieku, uczniowie ze wszystkich 
prowincji cesarstwa; byli wśród nich święty Bazyli, święty Grzegorz z Nazjan-
zu i Julian Apostata. Wiarę chrześcijańską głosił w Atenach, bez większego 
powodzenia, święty Paweł. Chrześcijaństwo rozwijało się w tym mieście bar-
dzo powoli. Apologeci Arystydes i Atenagoras byli Ateńczykami, ale gmina 
chrześcijańska w ich czasach nie liczyła wielu członków. Jeszcze w połowie IV 
wieku miasto w zasadzie było pogańskie.
Attalos III Filometor (171-133 p.n.e.), ostatni król Pergamonu, w testamen-
cie przekazał swoje państwo, jeden z ośrodków kultury hellenistycznej w Azji, 
państwu rzymskiemu. 
Attys, młody pasterz z Frygii, bóg wegetacji roślinnej, ukochany bogini Kybe-
le. W przystępie szału dokonał samokastracji i krew jego wywołała odrodzenie 
się przyrody. Sosna była drzewem szczególnie mu poświęconym. Kult Attysa 
w okresie cesarstwa miał charakter kultu inicjacyjnego.
August (63 rok p.n.e.-14 rok n.e.), cesarz rzymski, syn siostrzenicy Juliu-
sza Cezara, jego adoptowany syn i spadkobierca; po okresie wojen domowych 
wprowadził nową formę ustrojową zwaną pryncypatem.
Augustyn (354-430), święty, największy z Ojców Kościoła łacińskiego, jed-
na z najważniejszych postaci w historii chrześcijaństwa. Należał do najgor-
liwszych obrońców ortodoksji, zwłaszcza w walce z manicheizmem, którym 
przez pewien czas był urzeczony, z donatyzmem i z pelagianizmem. Wywarł 
decydujący wpływ na cały późniejszy rozwój teologii i życia duchowego na 
Zachodzie, i to zarówno w średniowieczu, jak w czasach nowożytnych. Jego 
eklezjologia, przypisująca wielkie znaczenie urzędowi nauczycielskiemu Koś-
cioła, jest wyraźnie katolicka.
Aurelian, cesarz rzymski w latach 270-275 rodem z Illirii. Jego matka była ka-
płanką Słońca. Może jej wpływ tłumaczy częściowo podjętą przez niego próbę 
wprowadzenia kultu Słońca jako religii państwowej; Słońce, jako Dominus im-
perii romani, jednoczyło w sobie różne bóstwa, przede wszystkim wschodnie. 
Aurelian stworzył nowe kolegium kapłanów, pontifices dei Solis, ze stopniem 
senatorskim, i nowe igrzyska, agones Solis; zbudował też na Polu Marsowym 
świątynię Słońca. Sam został za życia obwołany bogiem i pozwolił, aby dokoła 
jego osoby rozwinął się rytuał taki, jaki istniał na dworach Wschodu. 
Aureliusze, znakomity ród rzymski, z którego pochodził prawdopodobnie 
święty Ambroży.
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Autun, starożytne Augustodunum, rzymskie miasto w Galii założone za pa-
nowania Augusta w pobliżu Bibrakte, stolicy Eduów, którą miało zaćmić. Au-
gustodunum, wyposażone w liczne i piękne budowle, szybko stało się bardzo 
ważnym ośrodkiem życia umysłowego, gdzie nobile galijscy przywozili swo-
je dzieci, aby kształciły się w literaturze łacińskiej i greckiej. Zdominowane 
w dziedzinie administracyjnej i ekonomicznej przez Lyon, długo zachowywało 
prestiż dzięki swoim szkołom. 
Auzoniusz (310 – 395), pisarz łaciński, o religijności dość powierzchownej, 
urodzony w Burdigala (Bordeaux). Był profesorem retoryki i do uczniów jego 
należał cesarz Gracjan, który zapewnił mu świetną karierę urzędniczą. 
Azja Mniejsza, skolonizowana przez Greków poczynając od wybrzeża za-
chodniego, zdobyta na Persach przez Aleksandra Wielkiego, wcielona głównie 
do państwa Seleucydów, była stopniowo zajmowana przez Rzymian od 133 
roku p.n.e. Istniały tam duże gminy żydowskie. Wiarę chrześcijańską głosił na 
tym terenie święty Paweł, zakładając wiele gmin. Tradycja wiąże z regionem 
Efezu działalność misyjną apostoła Jana pod koniec jego życia. Apokalipsa 
kanoniczna obejmuje listy adresowane do siedmiu najważniejszych Kościo-
łów Azji z końca I wieku (Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia 
i Laodycea). Tak więc Azja Mniejsza już w czasach apostolskich stanowiła za-
pewne jeden z głównych terenów, na których rozwijała się nowa religia. Tutaj 
przyjęły się lub narodziły różne herezje, jak na przykład gnostycyzm i monta-
nizm, a także różne ugrupowania synkretyczne, w których w rozmaity sposób 
łączyły się elementy pogańskie, żydowskie i chrześcijańskie (np. kult aniołów). 
Teren ten odegrał ważną rolę w życiu kościelnym i w sporach doktrynalnych 
IV wieku.
Baal, wyraz semicki oznacza: „pan, władca”. Najpierw nazywano tak Hadada 
(Adada), kananejskiego boga burzy i wegetacji roślinnej, a także szczytów gór-
skich, w szczególności Libanu i Karmelu. W Starym Testamencie występuje 
obok bogini Aszerat, na pewno identycznej z Asztarte. Teksty z Ugarit (dziś 
Ras Szamra) sprecyzowały jego fizjonomię, ukazując też jej ogromną złożo-
ność. Rozpustne rytuały, piętnowane przez proroków Izraela, w szerokiej mie-
rze uprawniające tzw. świętą prostytucję, odbywały się ku jego czci w jesieni, 
w porze pierwszych deszczów. Imię Baal nadawano wielu innym bóstwom 
kananejskim, a biorąc szerzej – semickim, zwłaszcza lokalnym bóstwom opie-
kuńczym danego miasta, często upodobnianym w epoce greckiej i rzymskiej do 
bogów panteonu klasycznego.
Babylas, święty, III wiek, biskup Antiochii, poniósł śmierć męczeńską za pa-
nowania Decjusza. 
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Barbarzyńcy, w starożytności termin ten oznaczał wszystkie ludy nie objęte 
cywilizacją grecko-rzymską.
Bar Kochba, „syn gwiazdy”, przydomek o znaczeniu mesjańskim, nadany 
Szymonowi bar Kozeba, inicjatorowi powstania Żydów (132-135 r.) przeciwko 
Rzymowi; podawał się on za Mesjasza i został uznany przez najznakomitszego 
z ówczesnych uczonych żydowskich, rabbiego Akibę. Zachowały się wybijane 
przez niego monety z wizerunkiem mesjańskiej świątyni, jaką zamierzał zbu-
dować, oraz napisami mówiącymi o wyzwoleniu i odkupieniu Izraela. Badania 
archeologiczne, prowadzone w roku 1951 w Wadi Murabba’at na wybrzeżu 
Morza Martwego, wydobyły dwa krótkie odręczne pisma Bar Kochby. W 1960 
znaleziono w grotach nad Morzem Martwym 15 innych listów.
Barnaby [Pseudo-] List, napisany po grecku, zaliczony do pism ojców apo-
stolskich i mylnie przypisywany przez Klemensa Aleksandryjskiego Barnabie, 
towarzyszowi wypraw misyjnych Pawła. Trudno ustalić jego datę: może po-
chodzi z ok. 135 roku albo z czasów znacznie wcześniejszych (70-100 r.), za-
leżnie od tego, czy we wzmiance znajdującej się w jego rozdziale XVI mamy 
(albo nie) aluzję do planów Hadriana, który zamierzał zbudować na gruzach 
świątyni jerozolimskiej pogańskie sanktuarium. Pismo to jest znamienne prze-
de wszystkim przez stosowaną w nim egzegezę alegoryczną w duchu myśli 
judeoaleksandryjskiej. Ale posługuje się nią w celu potępienia rytualnych in-
stytucji żydowskich i łączy z nią egzegezę typologiczną, która szuka w Starym 
Testamencie prefiguracji Chrystusa i Kościoła.
Bazyli (330—379), święty, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, z przydom-
kiem „Wielki”. Biskup Cezarei Kapadockiej od roku 370. Umysłowość mało 
skłonna do czystej spekulacji i bardzo zainteresowana praktycznym stosowa-
niem etyki chrześcijańskiej sprawiła, że uważano go za najbardziej łacińskiego 
z greckich Ojców Kościoła.
Betlejem, miasto w Judei, parę kilometrów na południe od Jerozolimy. Ewan-
gelie tam lokalizują narodziny Chrystusa. Helena i jej syn, cesarz Konstantyn, 
kazali zbudować w Betlejem bazylikę Narodzenia, która bez wątpienia jest naj-
starszą budowlą chrześcijańską zachowaną w całości. Natychmiast zaczęła ona 
przyciągać tłumy pielgrzymów, a wzmiankę o niej znajdujemy już w Itinera-
rium Burdigalense (Przewodnik z Bordeaux) z 333 roku. Według świętego Hie-
ronima, Hadrian sprofanował to miejsce, budując tam sanktuarium Adonisa.
Biblia, od greckiego biblion (liczba mnoga – biblia), co znaczy „księga”. Jest to 
Stary i Nowy Testament. Oba Testamenty razem tworzą, w rozumieniu chrześ-
cijańskim, kanon Biblii. Pierwotnie wyraz grecki kanon znaczył „pręt”; w szer-
szym zakresie oznacza również „regułę, normę” i sugeruje pojęcie autorytetu 
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i niepodważalnego charakteru danego dokumentu. Księgi kanoniczne włączo-
ne do kanonu biblijnego cechuje to, że ich autorytet zagwarantowany jest przez 
ich charakter objawiony. Judaizm rabiniczny ustalił definitywnie swój kanon 
na zjeździe w Jamnii (98 r.), ale, zdaje się, że tylko prawnie zatwierdził to, co 
przedtem zostało już faktycznie uznane. Wprawdzie wszystkie Kościoły przy-
jęły jeden kanon pism nowotestamentowych, istnieją jednakże między nimi 
pewne różnice w zakresie kanonu Starego Testamentu. Kościół katolicki włą-
czył do kanonu również księgi deuterokanoniczne.
Bitynia, kraj w Azji Mniejszej nad Morzem Czarnym; jako prowincję rzymską 
zorganizował ją Pompejusz.
Bizancjum, kolonia grecka założona ok. połowy VII wieku p.n.e. na europej-
skim brzegu Bosforu. Jej znaczenie w okresie cesarstwa rzymskiego ustali-
ło się szczególnie w III wieku. Septymiusz Sewer, który najpierw spustoszył 
miasto, gdyż opowiedziało się za jego rywalem Pesceniuszem Nigrem, potem 
rozpoczął odbudowę Bizancjum; kontynuowali ją jego następcy. Powstały tam 
bogate budowle, wśród nich wielki hipodrom. Zagrożenie ze strony Gotów na 
wschodniej granicy cesarstwa nadało miastu większe znaczenie strategiczne. 
Pod Bizancjum Licyniusz został pobity przez Konstantyna (324 r.), który tam 
postanowił przenieść swoją stolicę i wybudować nowe miasto. Tradycję przy-
pisującą założenie Kościoła bizantyjskiego apostołowi Andrzejowi uznać trze-
ba za legendę.
Blandyna, święta, męczennica, rzucona na pożarcie dzikim zwierzętom w cza-
sie prześladowania chrześcijan w Lyonie (177 r.)
Cecylian, kapłan, mianowany biskupem Kartaginy w roku 312. Nie uznało go 
stronnictwo rygorystów, którzy wybrali na jego miejsce Donata.
Celsus, II wiek, przedstawiciel filozofii platońskiej, napisał pod koniec pano-
wania Marka Aureliusza antychrześcijański traktat polemiczny Alethes logos 
(Słowo prawdy).
Cezarea, nazwę tę nosiło wiele miast rzymskich na cześć różnych cesarzy. Naj-
większą rolę w dziejach starożytnego chrześcijaństwa odegrały, oprócz Cezarei 
Kapadockiej, której biskupem był pod koniec IV wieku święty Bazyli, dwa mia-
sta: Cezarea Filipowa, a przede wszystkim Cezarea Palestyńska [nadmorska]. 
Pierwsza z nich, Filipowa, pierwotnie nazywała się Paneas. Cezareą nazwał ją 
tetrarcha Filip, syn Heroda. W okolicach tej Cezarei lokalizuje Mateusz scenę, 
w której Jezus wygłosił mowę na temat opoki Kościoła. Jeśli chodzi o drugą, 
Herod Wielki nadał miastu już istniejącemu na śródziemnomorskim wybrzeżu 
nazwę Cezarea Palestyńska i uczynił je ważnym portem. Z czasem stało się ono 
siedzibą prokuratora i głównego garnizonu w tym kraju. Więziono tam Pawła, 
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zanim na jego prośbę wysłano go do Rzymu. Orygenes około 230 roku założył 
w Cezarei szkołę chrześcijańską, która głośna była jeszcze po nastaniu pokoju 
w Kościele. Historyk Euzebiusz i święty Bazyli tam się kształcili. Biblioteka 
w Cezarei, zniszczona przez Arabów w VII wieku, była najbogatszym zbiorem 
literatury chrześcijańskiej w starożytności.
Chalkedon, miasto w Bitynii, naprzeciw Konstantynopola, na azjatyckim 
brzegu Bosforu, miejsce czwartego soboru powszechnego, gdzie potępiono 
doktrynę monofizytów. Kościół Św. Eufemii, zbudowany w IV wieku, gdzie 
malowidła przedstawiały męczeństwo tej świętej, przyciągał licznych pielgrzy-
mów i często odwiedzany był przez dwór cesarski.
Chalkidycka Pustynia, obszar w pobliżu Antiochii.
Cylicja, region Azji Mniejszej, na krańcach Syrii. Tam w mieście Tars urodził 
się święty Paweł.
Cynegiusz, koniec IV wieku, wysoki urzędnik rzymski. Teodozjusz mianował 
go prefektem gwardii cesarskiej Wschodu (384 r.) z zadaniem tępienia pogań-
stwa. 
Cypr, wyspa ta stała się prowincją rzymską w 58 roku p.n.e. Istniała tam duża 
kolonia żydowska, która przyłączyła się do powstania wznieconego przez część 
diaspory greckiej za rządów Trajana (117 r.). Chrześcijaństwo wprowadzili tam 
święty Paweł i Barnaba, urodzony na Cyprze. 
Cyprian(210-258), święty, łaciński pisarz kościelny, Ojciec Kościoła. Urodzo-
ny jako poganin, prawdopodobnie w Kartaginie, retor, nawrócony na chrześci-
jaństwo, został biskupem Kartaginy w 248 albo 249 roku. Uszedł przed prze-
śladowaniem za cesarza Decjusza, ale nie przestał utrzymywać związków ze 
swoją wspólnotą. Poniósł śmierć męczeńską za Waleriana. Napisał wiele roz-
praw, głównie na temat moralności, dyscypliny i eklezjologii. 
Cyrena, główne miasto Cyrenajki, wywodzące się z greckiej kolonii założo-
nej w 631 roku p.n.e. Cyrenajka przeszła pod panowanie Ptolemeuszów, po-
tem stała się niezależnym państwem, które w 96 roku p.n.e. Ptolemeusz Apion 
przekazał Rzymowi. Utworzyła ona jedną prowincję z Kretą w 67 roku p.n.e. 
W Cyrenie i Cyrenajce istniały już w epoce hellenistycznej znaczne kolonie 
żydowskie; odegrały one decydującą rolę w powstaniu, które wybuchło za Tra-
jana w części diaspory wschodniej. Dzieje apostolskie wspominają o obecności 
Żydów cyrenajskich w Jerozolimie w okresie świąt Pięćdziesiątnicy i wśród 
założycieli Kościoła w Antiochii. 
Cyrenajka, prowincja rzymska w Afryce, na północny wschód od Libii.
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Cyryl Aleksandryjski (375-444), od roku 412 do śmierci biskup Aleksandrii. 
Przeciwnik Nestoriusza, jako przewodniczący soboru efeskiego w roku 431 
przyczynił się do potępienia go. 
Dalmacja, część Illirii, na wschodnim wybrzeżu Adriatyku; prowincją rzym-
ską uczynił ją Tyberiusz. 
Damaszek, miasto w Syrii, którego istnienie poświadczone jest w połowie II 
tysiąclecia p.n.e. Ważny ośrodek handlowy, w 64 roku p.n.e. wcielony został 
do rzymskiej prowincji Syrii i upiększony przez Heroda, chociaż nie należał 
do obszarów podlegających temu władcy. Septymiusz Sewer zbudował tam 
wielką świątynię Jowisza, uzupełnioną przez Galiena i Dioklecjana, a w 375 
roku przebudowaną na kościół chrześcijański. Gmina chrześcijańska istniała 
w Damaszku już w okresie apostolskim. Paweł przyjął tam chrzest zaraz po 
nawróceniu. 
Damazy, urodzony ok. 305 roku, w latach 366-384 biskup Rzymu, przyjaciel 
świętego Hieronima, którego skłonił do ponownego przejrzenia Biblii łaciń-
skiej, stając się w ten sposób projektodawcą Wulgaty. Uczestnik sporów dok-
trynalnych tego okresu i współorganizator synodów biskupich. Osoba jego była 
przedmiotem wielu dyskusji wśród współczesnych mu chrześcijan; udało mu 
się nakłonić cesarza Gracjana, aby powierzył biskupom rzymskim najwyższą 
jurysdykcję w sprawach kościelnych na Zachodzie, co przyczyniło się do wy-
kształtowania się papiestwa. 
Decjusz, cesarz rzymski w latach 249-251. Urodzony w okolicy Sirmium 
w Dolnej Pannonii, pierwszy z cesarzy pochodzenia iliryjskiego. Jego pano-
wanie zaczyna nowy okres w stosunkach pomiędzy cesarstwem a Kościołem, 
ukazuje się bowiem edykt o powszechnym prześladowaniu chrześcijan. De-
cjusz pozostał w tradycji chrześcijańskiej jako typowy prześladowca, tak że 
męczennicy, których męczeństwo jest pewne, ale daty nie ustalone, a także 
męczennicy legendarni przypisani zostali jego panowaniu. Spośród tych, któ-
rzy niewątpliwie ponieśli śmierć męczeńską za jego rządów, wymienić można 
biskupa rzymskiego Fabiana i Saturnina z Tuluzy, z tym, że ten drugi zginął 
chyba raczej w rozruchach ludowych niż na skutek edyktu cesarskiego. 
Diaspora, ogół gmin żydowskich osiedlonych poza Palestyną. 
Dioklecjan, cesarz rzymski, proklamowany cesarzem przez armię. Jego 
dwudziestoletnie panowanie (284-305) pozwoliło mu dokonać głębokich zmian 
w strukturze państwa. Wprowadzony przez niego system tetrarchii stanowi po-
czątek tak zwanego późnego cesarstwa i główny etap orientalizacji cesarskiej 
formy rządów. Odmowa adoratio ze strony chrześcijan nie wystarcza jako 
wyjaśnienie faktu rozpoczętych za jego rządów prześladowań; podkreśla ona 
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tylko jeszcze dobitniej niemożność pogodzenia ekskluzywności wiary chrześ-
cijańskiej z religią tradycyjną, która, podobnie jak za pryncypatu, pozostaje 
jednym z filarów ustroju, i z kultem ubóstwionych cesarzy. Zdaje się jednak, że 
decydująca w tej sprawie była osobista inicjatywa Galeriusza.
Dionizos, grecki bóg wegetacji roślinnej, a ściślej winnej latorośli i wina; zna-
ny pod imieniem Bacchosa, w zlatynizowanej formie Bachus.
Dionizy Aleksandryjski (247-264), święty, słuchał w swoim rodzinnym mie-
ście wykładów Orygenesa. Powołany do kierowania szkołą katechetyczna, zo-
stał w roku 248 biskupem Aleksandrii. Uciekłszy z miasta uniknął prześlado-
wania wszczętego przez cesarza Decjusza, został skazany na wygnanie przez 
Waleriana. 
Doketyzm, z greckiego słowa dokein, co oznacza,,ukazywać się, wydawać 
się”, doktryna głoszona w starożytnym chrześcijaństwie przez rożne ugrupo-
wania gnostyckie i heretyckie, wedle której cierpienia i śmierć Chrystusa nie 
były realne, lecz pozorne, gdyż będąc duchem nie należał on do ludzi w mate-
rialnym znaczeniu tego słowa. Systemy doketyczne odróżniają człowieka Jezu-
sa od Chrystusa – pierwiastka boskiego, który przebywał w nim czasowo, ale 
usunął się w czasie męki.
Domicjan (51-96), ostatni z cesarskiej dynastii Flawiuszów, syn Wespazjana, 
młodszy brat Tytusa, po którym objął władzę (81-96). Trudno wyjaśnić właści-
wy charakter i zakres prześladowań, z którymi związało się imię tego orientali-
zującego autokraty. Pod koniec jego panowania powstała Apokalipsa Jana.
Donat (zmarł ok. 355 roku), biskup Kartaginy, przywódca ruchu zwanego do-
natyzmem.
Donatyzm, ruch schizmatycki, będący wyrazem antagonizmów społecznych 
i kulturalnych, który powstał w Afryce Północnej w następstwie prześladowań 
za Dioklecjana i który nazwę wziął od imienia jednego ze swoich najwcześ-
niejszych przedstawicieli, Donata, biskupa Kartaginy. Wielokrotnie potępiany 
przez synody prowincjonalne, raz popierany, to znowu prześladowany przez 
władzę cesarską, donatyzm mocno trzymał się na swoich pozycjach, zwłaszcza 
w Numidii, aż do początków V wieku. Święty Augustyn zwalczał donatyzm 
z wielką energią. Ruch zaniknął powoli po najeździe Wandalów.
Dura Europos, miasto w Mezopotamii nad Eufratem. Wojskowa kolonia Se-
leucydów, zajęta przez Fartów, a następnie, w 165 roku, przez Rzymian, którzy 
zrobili ją warownią na swojej wschodniej granicy; zburzone przez Sasanidę 
Szapura w 256 roku. 
Dzieje apostolskie, księga kanoniczna Nowego Testamentu, nasze główne 
źródło do historii rodzącego się chrześcijaństwa i najwcześniejszej jego eks-
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pansji. Jest dziełem tego samego autora, co trzecia Ewangelia, to znaczy Łuka-
sza; są to dwa tomy jednego dzieła. Opowiada wypadki od wniebowstąpienia 
Chrystusa do przybycia Pawła do Rzymu (ok. 60 r.) i nagle się urywa. 
Efez, greckie miasto w Jonii, założone być może pod koniec II tysiąclecia p.n.e. 
Szybko stało się jednym z najważniejszych ośrodków handlu na wybrzeżu Azji 
Mniejszej. Miasto musiało (ok. 290 r. p.n.e.) przesunąć się ku zachodowi w sto-
sunku do pierwotnego położenia, a to z powodu stopniowego zamulenia zatoki, 
nad którą je zbudowano. Gdy Azja Mniejsza na mocy testamentu Attalosa III 
(133 r. p.n.e.), króla Pergamonu, przekazana została Rzymowi, Efez stał się 
stolicą rzymskiej prowincji azjatyckiej. Dzisiaj jest to jeden z najpiękniejszych 
i najbardziej charakterystycznych zespołów ruin rzymskich. Efez odgrywał waż-
ną rolę nie tylko w dziedzinie handlu i polityki, ale również w życiu religijnym, 
tam bowiem znajdowała się słynna świątynia Artemidy, jedna z największych 
w greckim świecie. Zbudowana w połowie VI wieku, została zburzona w 356 
roku i odbudowana na tym samym planie w okresie hellenistycznym; jeszcze 
w czasach rzymskich przyciągała wielkie tłumy. W mieście istniała duża kolo-
nia żydowska. Zdaje się, że chrześcijaństwo pojawiło się tam przed przybyciem 
świętego Pawła, który odwiedził Efez w trakcie swojej drugiej wyprawy misyj-
nej i dość długo przebywał tam w czasie swojej trzeciej wyprawy. Ewangelista 
Jan w Efezie miał, jak głosi tradycja, dokonać żywota. W Efezie odbyło się 
wiele synodów prowincjonalnych przed soborem powszechnym w 431 roku, 
który potępił Nestoriusza i ogłosił Marię Bożą Rodzicielką (Theotokos).
Egipt, był prowincją perską w okresie, gdy podbił go Aleksander; następnie 
przeszedł pod panowanie Ptolemeuszów, czyli Lagidów, a po zwycięstwie Ok-
tawiana nad Antoniuszem w bitwie pod Akcjum w 31 roku p.n.e., pod pano-
wanie Rzymu. Od 27 roku p.n.e. stał się osobistą własnością cesarza, którego 
reprezentował tam prefekt. Kolonie żydowskie istniały w Egipcie jeszcze przed 
podbojem perskim (525 r. p.n.e.), zwłaszcza na wyspie na Nilu, Elefantynie. 
Świątynię, która miała rywalizować z jerozolimską, zbudował w Leontopolis 
za rządów Ptolemeusza Filometora (180-145 r. p.n.e.) arcykapłan Oniasz, ale 
nigdy nie cieszyła się ona wielką popularnością. Chrześcijaństwo egipskie, któ-
rego początki są niejasne, odgrywało ważną rolę w życiu Kościoła od końca II 
wieku, a to głównie dzięki szkole aleksandryjskiej, a później dzięki rozwojowi 
monastycyzmu, którego Egipt stał się kolebką i pozostał jednym z głównych 
ośrodków. W czasie prześladowań poniosło tam śmierć wielu męczenników. 
Z Egiptu pochodził Ariusz i jego przeciwnik Atanazy. Monofizytyzm zagnieź-
dził się w Egipcie w V wieku i przez swój wrogi stosunek do Bizancjum ułatwił 
usadowienie się tam Arabów.
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Emesa, dzisiejsze Homs, miasto w Syrii nad rzeką Orontes, wcielone do cesar-
stwa rzymskiego za Dioklecjana. Stąd pochodziły księżne dynastii Sewerów, 
wywodzące się z rodu kapłanów bóstwa solarnego Baala, który miał w tym 
mieście słynną świątynię. Mamy dowody historyczne, że w czasie prześlado-
wań za Dioklecjana istniało tam biskupstwo chrześcijańskie.
Enkratyci, z greckiego enkrateia. co oznacza „opanowanie siebie”, określenie 
obejmujące różne kierunki i sekty starożytnego chrześcijaństwa, głoszące bar-
dzo surową ascezę, a w szczególności wstrzymywanie się od jedzenia mięsa 
i picia wina, często też potępiające małżeństwo. Apologeta Tacjan – z tego sa-
mego powodu, co pewne ugrupowania doketów i gnostyków – reprezentuje ten 
kierunek, którego początków szukać należy niewątpliwie i w kręgach filozo-
ficznych, i w pitagoreizmie, a także, poprzez środowiska judeochrześcijańskie, 
w marginalnym judaizmie typu esseńskiego. 
Epidauros, miasto na wschodnim wybrzeżu Peloponezu, nad Zatoką Sarońską, 
słynne ze świątyni Asklepiosa i dokonywanych tam uzdrowień. Świątynia od-
zyskała znaczenie za rządów Antonina, a wzmianki o niej spotykamy jeszcze 
pod koniec IV wieku n.e.
Epifaniusz (315-403), autor chrześcijański piszący w języku greckim, uro-
dzony w Palestynie. Przebywał wśród mnichów egipskich, po czym sam zało-
żył klasztor w Judei i stał na jego czele przez lat trzydzieści. Jego pobożność 
i uczoność – znał podobno pięć języków – sprawiła, że wybrano go biskupem 
Salaminy na Cyprze (367 r.). Był entuzjastycznym, lecz niezbyt zorientowa-
nym w temacie obrońcą ortodoksji, zwłaszcza występował przeciwko orygeni-
stom. Dzieła tego pisarza, płodnego i powierzchownego, są jednak cenne jako 
źródło informacji. Jego Panarion (Apteczka) omawia i zwalcza osiemdziesiąt 
herezji, wśród których znajdują się greckie szkoły filozoficzne i sekty żydow-
skie. Epifaniusz czerpie obficie z Ireneusza i Hipolita Rzymskiego, ale dostar-
cza ważnych wiadomości o okresie późniejszym w stosunku do tych autorów; 
Ancyratos (Zakotwiczony) jest to wykład nauki o Trójcy Świętej, zwłaszcza 
o Duchu Świętym. W dziele Peri metron kai atahmon (O miarach i wagach) 
pisze o kanonie i o wersjach Starego Testamentu, o biblijnych miarach i wagach 
oraz o geografii Palestyny.
Epiktet (ok. 50-135), jeden z ostatnich, obok Seneki i Marka Aureliusza, 
przedstawicieli szkoły stoickiej. Niewolnik pewnego wyzwoleńca Nerona, 
w końcu sam wyzwolony, prowadził w Rzymie, a następnie w Nikopolis w Epi-
rze nauczanie o charakterze przede wszystkim etycznym, często krótko ujmo-
wane w hasło: „wytrwaj i opanuj się”, pokrewne zasadom cyników. Religijna 
inspiracja jego myśli jest bardzo wyraźna, a jego stoicki panteizm skłania się 
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ku pojęciu Boga osobowego, ojca wszystkich ludzi, złączonych w powszech-
nym braterstwie. Epiktet znał chrześcijaństwo, ale dość powierzchownie, są 
jednakże pewne pokrewieństwa pomiędzy jego etyką a etyką chrześcijańską. 
Własnych pism nie zostawił; nauki jego są nam znane dzięki jego uczniowi Ar-
rianowi, który je zamknął w swoim Encheiridion (Podręcznik) oraz w Homiliai 
(Rozmowy), pisanych w języku greckim.
Epikur (341-270 r. p.n.e.), filozof grecki, założyciel szkoły epikurejczy-
ków.
Esseńczycy, ruch esseński (rozwijający się w okresie około 150 roku p.n.e. do 
70 roku n.e.), narodził się prawdopodobnie z protestu przeciwko uważanemu 
za nieprawe kapłaństwu władców z rodu Hasmoneuszów; przed odkryciem rę-
kopisów znad Morza Martwego był nam znany głównie dzięki wzmiankom 
u Filona z Aleksandrii, Józefa Flawiusza i Pliniusza Starszego. Wskazówki 
przekazane przez tego ostatniego, wskazujące, że esseńczycy osiedli na wy-
brzeżu Morza Martwego pokrywają się z wynikami prac archeologicznych, 
które ujawniły w Qumran ślady niewątpliwie największego ich osiedla. Sekta 
esseńska miała, zdaje się, rozgałęzienia na całym obszarze palestyńskim. Jeden 
z jej odłamów praktykował celibat i powiększał się jedynie przez adopcję. Ale 
istnieli również esseńczycy żonaci i żyjący wśród innych Żydów. Wiadomości, 
jakich dostarczają nam inni autorzy starożytni o ich wierzeniach i obrzędach, 
zostały uzupełnione i sprecyzowane przez rękopisy znad Morza Martwego. 
Eugeniusz, urzędnik cesarski, uzurpował sobie władzę cesarską w w latach 
392-394 przy poparciu Arbogasta. Chociaż był chrześcijaninem, przyczynił się 
do oficjalnego przywrócenia pogaństwa.
Euhemer, koniec IV wieku p.n.e., grecki filozof i pisarz z Messyny. Wyzna-
wał teorię, że bogowie mitologii to władcy z bardzo odległych epok, których 
ubóstwiali ich wdzięczni poddani. Teoria ta spotkała się z dobrym przyjęciem 
w kulturalnych środowiskach epoki hellenistycznej i rzymskiej, i często po-
woływali się na nią pisarze chrześcijańscy, używając jej jako broni w walce 
z pogaństwem i odmawiając bogom pogańskim charakteru nadprzyrodzonego.
Euzebiusz z Cezarei (265-340), historyk Kościoła. Urodzony w Palestynie, 
kształcił się w Cezarei, dokąd schronił się po męczeńskiej śmierci swojego 
mistrza Pamfila (309 lub 310 r.), w Tyrze, a potem w Egipcie, gdzie z kolei sam 
został uwięziony. Zwycięstwo Konstantyna zaprowadziło go na tron biskupi 
w Cezarei. Z jego Kroniki w języku greckim przetrwały do naszych czasów tyl-
ko fragmenty, ale zachowała się druga część tego dzieła w łacińskiej przeróbce, 
której dokonał Hieronim, oraz całość w przekładzie armeńskim. Jego Historia 
Kościelna, którą zaczął przed prześladowaniami za Dioklecjana, miała począt-
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kowo liczyć siedem ksiąg i zakończyć się na ogłoszeniu tolerancyjnego edyktu 
Galeriusza; ale ostatecznie liczy ksiąg dziesięć. 
Euzebiusz z Nikomedii, biskup Nikomedii, współczesny Euzebiuszowi z Ce-
zarei, stał po stronie Ariusza i ochrzcił cesarza Konstantyna Wielkiego na łożu 
śmierci.
Ewangelia, z greckiego euangelion, co znaczy „dobra nowina”. W słownictwie 
chrześcijańskim oznaczała bądź naukę Jezusa i jego uczniów, bądź pisma, 
w których jest ona zawarta. Kościół uznał za natchnione i wcielił do kanonu 
cztery Ewangelie, które tradycja przypisuje Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi 
i Janowi. Trzy pierwsze nazywane są synoptycznymi (z greckiego synopsis = 
widziane jednocześnie), ponieważ istnieją pomiędzy nimi bardzo wyraźne po-
dobieństwa w treści i w formie. Czwarta Ewangelia [Jana], przeciwnie, odzna-
cza się wyraźną odrębnością, zarówno treści i sposobu przedstawiania faktów, 
jak ogólnym tonem i intepretacją postaci Chrystusa. 
Fausta, żona cesarza Konstantyna I, stracona na rozkaz swego męża.
Felicyta, święta, poniosła śmierć męczeńską w Kartaginie w 203 roku za cza-
sów Septymiusza Sewera.
Filip, jeden z synów Heroda Wielkiego. Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) został 
tetrarchą terenów zajordańskich, położonych na północ od Perei, z ludnością 
w większości pogańską. Filip pozostawał pod silnym wpływem hellenizmu 
i nawet – czego nie robił żaden władca żydowski – kazał bić monetę ze swoim 
wizerunkiem. Po jego śmierci w roku 34 jego tetrarchia, początkowo przyłączo-
na do Syrii, następnie, na rozkaz Kaliguli, przeszła pod władzę Heroda Agrypy, 
na którego korzyść przywrócona została jedność królestwa Heroda Wielkiego.
Filip Arab, cesarz pochodzący z Trachonitydy, wyniesiony na władcę przez 
armię w okresie anarchii wojskowej w latach 244-249. Bez powodzenia usi-
łował założyć dynastię. Chrześcijanie, a w tym, jeśli mamy wierzyć świętemu 
Cyprianowi, i biskupi, sprawowali za jego panowania funkcje państwowe. Jego 
opowiedzenie się za chrześcijaństwem wydaje się legendą. Stwierdzają je tylko 
autorzy późniejsi, święty Hieronim i Orozjusz, którzy zapewne mylnie inter-
pretują dość mgliste wzmianki u Euzebiusza z Cezarei.
Filon z Aleksandrii, filozof żydowski pochodzący z zamożnej rodziny alek-
sandryjskiej. Prestiż i autorytet, jakimi cieszył się u współwyznawców w Alek-
sandrii, sprawiły, że wybrano go jako kierownika delegacji wysłanej do Kali-
guli po szczególnie wrogiej manifestacji antysemityzmu (patrz jego Legatio 
ad Gaium). Poglądy Filona wywarły wielki wpływ na starożytną myśl chrześ-
cijańską, a także na neoplatonizm. Natomiast nie wpłynęły one prawie wcale 
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na późniejszy rozwój myśli żydowskiej, która odwraca się od wszystkiego, co 
wiąże się z hellenizmem wskutek jego powiązań z chrześcijaństwem. 
Galacja, kraina w centrum Azji Mniejszej, zwana tak od Galatów, ludu pocho-
dzenia celtyckiego, którzy osiedli tutaj w III wieku p.n.e. Powstało tam lokalne 
państwo, które przy poparciu Rzymian powiększyło się o Likaonię i Pizydię, 
położone na południe od ziem Galatów. Gdy umarł ich król Amyntas (25 r. 
p.n.e.), obszary te przeszły pod władzę Rzymu, tworząc prowincję Galację. 
Paweł napisał list do chrześcijan w Galacji. 
Galeriusz, cesarz rzymski, pochodził z Dacji, z ubogiej rodziny; Dioklecjan 
zauważył jego talenty wojskowe i wyznaczył go jako cezara Wschodu w 293 
roku, podczas gdy tę samą funkcję na Zachodzie pełnił Konstancjusz Chlorus 
przy Maksymianie. 
Galia. Prześladowania w 177 roku świadczą o istnieniu dość licznego Kościoła 
w Lyonie, który przez pewien czas był, jak się wydaje, jedynym biskupstwem 
Galii. W liście Cypriana znajduje się wzmianka o Arles i innych, nie wymie-
nionych diecezjach. Może w ich liczbie były Trewir, Reims, Tuluza, Narbonne 
i Marsylia. Nieraz trudno sprecyzować datę męczeństw wspominanych przez 
akta mniej lub bardziej wiarygodne. 
Galicja, kraina w północno-zachodniej Hiszpanii, nad Atlantykiem.
Galien, cesarz rzymski, syn Waleriana, który przyjął go za współrządcę w 253 
roku i po którym Galien objął władzę (260-268 r.). Historycy starożytni przed-
stawiają go jako rozpustnika, okrutnika i władcę nieudolnego. Sąd ich, na 
pewno przesadny i stronniczy, pozostaje w sprzeczności z pochwałami, jaki-
mi obsypuje go biskup Dionizy z Aleksandrii, mówiąc „o naszym cesarzu tak 
pobożnym i tak przez Boga kochanym”. Jego tolerancja religijna tłumaczy się 
przede wszystkim pragnieniem pokrzyżowania planów Makriana, który skłonił 
Waleriana do ogłoszenia edyktów przeciw chrześcijanom, oraz usunięcia przy-
czyny rozruchów. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby żona jego, jak głosi 
późniejsza tradycja kościelna, była chrześcijanką.
Galilea, północna część Palestyny, najżyźniejsza i najludniejsza. Jezus, który 
urodził się w Betlejem w Judei, tutaj spędził większą część życia. Związek 
pomiędzy przydomkiem „Nazarejczyk” a galilejskim miastem Nazaret bywał 
czasem podawany w wątpliwość, ale chyba niesłusznie, chociaż wysuwano in-
ne jego etymologie, same w sobie dość przekonujące. Według Ewangelii na-
uczanie Jezusa w Galilei koncentruje się głównie około Nazaretu, gdzie miesz-
kała jego rodzina, i Kafarnaum, gdzie znajdował się dom Piotra. Gdy Kaligula 
pozbawił w 39 roku Antypasa władzy, Galilea przeszła pod bezpośredni zarząd 
Rzymu.



191

Gracjan (359-383), cesarz rzymski, najstarszy syn Walentyniana I, który w 367 
roku uczynił go współrządcą i po którym objął władzę w 375 roku. Polityka 
religijna Gracjana i Teodozjusza, zrazu tolerancyjna, zmieniła się gwałtownie 
w 379 roku. Powzięto surowe środki przeciwko schizmatykom, którym chcia-
no narzucić nicejskie zasady wiary. Ta agresywna polityka objęła następnie 
także pogan. 
Grecja, po rzymskim podboju została najpierw przyłączona do Macedonii, 
a od 27 roku p.n.e. stała się prowincją Achają. Chrześcijaństwo zaszczepił tam 
święty Paweł, który z powodzeniem nauczał w Koryncie, ale nie powiodło mu 
się w Atenach, gdzie szkoły filozoficzne pozostały aż do początków VI wieku 
ostoją pogaństwa.
Grzegorz z Nazjanzu (330-390), jeden z kapadockich Ojców Kościoła, to-
warzysz studiów świętego Bazylego. Chociaż nazwany teologiem, nie pisał 
traktatów doktrynalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu; w swoich mowach 
zabłysnął jako żarliwy obrońca ortodoksji nicejskiej. Swymi utworami poe-
tyckimi chciał w kształceniu młodzieży chrześcijańskiej zastąpić pogańskich 
autorów klasycznych, ale mu się to nie udało.
Grzegorz z Nyssy (332-394), jeden z kapadockich Ojców Kościoła. Brał 
czynny udział w sporach doktrynalnych. Na jego poglądy wpłynął znacznie 
Orygenes, od którego zaczerpnął zwłaszcza doktrynę o odrodzeniu w Bogu 
wszystkich istot, które zapoczątkuje nowy cykl światów, następujących po so-
bie w nieskończoność.
Hadrian, urodzony w 76 roku n.e., został przez Trajana adoptowany i objął po 
nim władzę (117-138). Wykształcony i rozkochany w hellenizmie – Rzymia-
nie nadali mu przydomek Graeculus – zamiłowany w podróżach, kosmopoli-
ta, Hadrian popierał kulturę klasyczną, ale nie starał się przeciwdziałać coraz 
silniejszym w cesarstwie wpływom wschodnim. Stłumił drugie powstanie ży-
dowskie w latach 132-135.
Hasidim, słowo hebrajskie oznaczające „pobożni”. Określenie to początkowo 
stosuje się do tych Żydów, których prześladował Antioch IV Epifanes, gdyż 
opierali się jego polityce hellenizacji i sprzyjali powstaniu Machabeuszów. 
Wkrótce odsunęli się od nowej dynastii, której zarzucali politykę zbyt ugo-
dową i której mieli za złe, że chce sprawować jednocześnie władzę królewską 
i kapłańską. Z nich prawdopodobnie zrodziły się ugrupowania faryzeuszy i es-
seńczyków.
Hasmoneuszc, nazwa żydowskiej dynastii wielkich kapłanów, która wyłoni-
ła się po powstaniu przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi w 167 roku p.n.e. 
Nazwa pochodzi od imienia Hasmona, który był dziadkiem inicjatora buntu, 
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Matatiasza. Nazywa się ją również dynastią machabejską (Machabeuszów) 
od przydomka (młotnik lub młot) nadanego Judzie, synowi Matatiasza. Pano-
wanie tej dynastii w latach 160-87 p.n.e. charakteryzuje się rywalizacjami we-
wnętrznymi i uformowaniem się głównych ugrupowań żydowskich, zwłaszcza 
saduceuszów, faryzeuszów i esseńczyków.
Heliogabal (204-222), cesarz rzymski z dynastii Sewerów (od 218 r.). Był na-
stępcą prefekta gwardii cesarskiej Makrynusa, który po zamordowaniu Kara-
kalli został obwołany przez armię cesarzem i który z kolei też zginął zamordo-
wany po roku panowania. 
Herkules, Herakles, wcześnie dotarł z Grecji do Rzymu za pośrednictwem 
Etrusków i mieszkańców Wielkiej Grecji. Syn Zeusa i Alkmeny, jest jednym 
z herosów, czyli półbogów, zrodzonych ze związku boga i kobiety śmiertel-
nej. W jego micie słyszymy o dwunastu pracach, czynach wymagających nie-
zwykłej siły, często przedstawianych w sztuce grecko-rzymskiej, zwłaszcza 
w sztuce sepulkralnej, która interpretowała je symbolicznie jako przykład zwy-
cięstwa nad złem i śmiercią. Herkules cieszył się, zwłaszcza w okresie cesar-
stwa, ogromną popularnością, zarówno wśród szerokich mas, jak wśród warstw 
wykształconych. Postać tego prostackiego atlety została uduchowiona poprzez 
spekulację filozoficzną, szczególnie cynicką i stoicką, która uczyniła go nie tyl-
ko mścicielem krzywd, ale także mędrcem. Zagarnął go również dla siebie kult 
cesarzy: obdarzony władzą przez swego ojca, najwyższego z bogów, Herkules 
rządzi kosmosem i w ten sposób jest pierwszym władcą tej monarchii uniwer-
salnej, którą rządzą cesarze. 
Hermes, grecki bóg handlu, sztuki oratorskiej i złodziei, identyfikowany 
z Merkurym u Rzymian. Jest również wysłannikiem Zeusa i prowadzi dusze 
zmarłych do piekieł.
Herod Agrypa I, wnuk Heroda Wielkiego, protegowany Kaliguli i Klaudiusza, 
który dla niego odbudował królestwo jego dziadka (Judea i Samaria), gdzie He-
rod Agrypa panował od roku 41 do śmierci w roku 44. Zapoczątkował wobec 
chrześcijańskiego Kościoła w Jerozolimie politykę nietolerancji, której kulmi-
nacyjnym punktem było stracenie apostoła Jakuba, brata Jana.
Herod Antypas, jeden z synów Heroda Wielkiego. Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) 
otrzymał wraz z tytułem tetrarchy Galileę, z wyjątkiem miast greckich, podle-
gających bezpośrednio gubernatorowi Syrii, oraz Pereę zajordańską. Zbudował 
nad jeziorem Genezaret duże miasto Tyberiadę, nazwaną tak na cześć Tyberiu-
sza. Kazał stracić Jana Chrzciciela i według świadectwa samego tylko Łuka-
sza odegrał pewną rolę w procesie Jezusa. Pozbawiony władzy przez Kaligulę 
w roku 39, został wygnany do Lyonu.
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Herod Wielki, pochodził z Idumei, kraju sąsiadującego z Palestyną i siłą zju-
daizowanego przez Hasmoneuszów. Otrzymał, przy poparciu Rzymian i pod 
czysto nominalnym zwierzchnictwem Hasmoneuszów, rządy w Galilei, a na-
stępnie, ogłoszony przez Rzym królem Judei, wymordował dynastię hasmonej-
ską. Stał się władcą kraju w 37 roku i panował do 4 roku p.n.e. Wyróżniał się 
jednocześnie brutalną, nie znającą skrupułów energią i zdolnościami dyploma-
tycznymi oraz administracyjnymi; pozostawił też po sobie wiele wspaniałych 
gmachów. Niechętnie tolerowany przez Żydów z racji obcego pochodzenia 
i wyraźnych tendencji hellenizujących, zdołał jednak narzucić swoje rządy. 
Wznosił coraz to nowe budowle w całym kraju. W samej Jerozolimie zbudo-
wał amfiteatr, teatr i hipodrom, a ponieważ nie podobało się to jego poddanym, 
chciał ich sobie zjednać wznosząc nową świątynię, jeszcze wspanialszą niż 
Salomonowa – ale nadzorowaną przez twierdzę zwaną Antonia, główną ostoję 
władzy samego Heroda, a następnie Rzymian.
Hieronim (345-419), święty, jeden z Ojców Kościoła łacińskiego. Biorąc czyn-
ny udział w sporach teologicznych, zajął w sprawie pelagianizmu takie samo 
stanowisko jak święty Augustyn, z którym prowadził ciekawą korespondencję. 
W sporze wywołanym przez naukę Orygenesa, którego początkowo był zapa-
lonym wyznawcą, stanął w końcu po stronie Epifaniusza przeciwko wielkiemu 
aleksandryjczykowi. 
Hozjusz albo Osjusz (255-357), biskup Kordoby, jeden z ojców soboru w Ni-
cei, któremu prawdopodobnie przewodniczył, i doradca Konstantyna w spra-
wach kościelnych. Uczestniczył również w synodzie [w Elwirze w 309 roku i] 
w Sardyce w 343 roku. Być może, że z jego inicjatywy termin homousios, który 
miał wywołać tyle namiętnych sporów, został włączony do zasad wiary. 
Ignacy z Antiochii, święty, biskup Antiochii, jeden z ojców apostolskich, po-
niósł śmierć męczeńską w Rzymie za Trajana. W drodze do Rzymu pisał po 
grecku listy do różnych Kościołów Azji Mniejszej, do Kościoła w Rzymie i do 
Polikarpa, biskupa Smyrny; listy te zachowały się. 
Ireneusz z Lyonu, Ojciec Kościoła, rodem z Azji Mniejszej, ze Smyrny, gdzie 
w młodości pobierał nauki u Polikarpa. 
jan, święty, apostoł, jeden z Dwunastu, syn Zebedeusza. Autor czwartej Ewan-
gelii oraz trzech Listów kanonicznych i Apokalipsy. 
jan Chryzostom (354-407), jeden z Ojców Kościoła greckiego, zwany Zło-
toustym (Chrysostomos) dzięki darowi krasomówczemu. Był biskupem Kon-
stantynopola. Jego homilie egzegetyczne budowane są według zasad szkoły 
antiocheńskiej i nawiązują zasadniczo do historycznego znaczenia tekstów bi-
blijnych. 
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jan Chrzciciel, współczesny Chrystusowi głosił nad brzegami Jordanu naukę 
o charakterze apokaliptycznym i eschatologicznym, ‘zapowiadając kres cza-
sów i udzielając chrztu oczyszczającego, chrztu pokuty, w obliczu niedalekiego 
królestwa Bożego. Ścięty na rozkaz Heroda Antypasa, którego publicznie zga-
nił za niemoralność.
jowisz, bóg nieba, światła, piorunów i grzmotów, zasymilowany z greckim 
Zeusem. Był bogiem najwyższym i ojcem innych bogów. W ramach synkrety-
zmu identyfikowano go z najwyższymi bogami różnych panteonów wschod-
nich.
józef Flawiusz (35-100), historyk żydowski; dzieła jego są naszym najważ-
niejszym źródłem wiadomości o judaizmie w początkach ery chrześcijańskiej. 
Pochodził z rodziny kapłańskiej, należał do stronnictwa faryzeuszów. Zamie-
szany, wbrew woli, w powstanie żydowskie w 66 roku, nagle przeszedł do 
obozu rzymskiego; był świadkiem zburzenia Jerozolimy w 70 roku i następnie 
osiadł w Rzymie, gdzie cieszył się łaską cesarską. W swoich Dziejach woj-
ny żydowskiej szczegółowo relacjonuje zdarzenia z lat 66-70. Jego Staroży-
ności żydowskie obszernie przedstawiają historię Żydów od stworzenia świata 
do czasów mu współczesnych; dzieło to jest cenne zwłaszcza w odniesieniu 
do ostatnich stuleci przed erą chrześcijańską. Inne dzieła to: Contra Apionem 
(Przeciw Apionowi), gdzie walczy z antysemityzmem grecko-rzymskim, i Au-
tobiografia, gdzie autor usiłuje uzasadnić swoje postępowanie podczas wojny. 
judaizm, tą nazwą określa się formę, jaką przybrała religia ludu izraelskiego 
po zburzeniu pierwszej świątyni i po powrocie z niewoli babilońskiej. Wyra-
żenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, 
oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli 
hasmonejskiej, aż do zburzenia Jerozolimy i zupełnego rozbicia państwa pa-
lestyńskiego w roku 70. Późniejszy okres nazywa się nieraz judaizmem ra-
binicznym. Wyznawców tej religii w świecie grecko-rzymskim powszechnie 
nazywano Żydami (Judaioi, Judaei). Termin biblijny „Izraelici” jest tam, prak-
tycznie rzecz biorąc, nieznany; nieraz pojawia się nazwa „Hebrajczycy”, nawet 
wśród diaspory zhellenizowanej.
judea, region Palestyny położony pomiędzy Morzem Martwym a Śródziem-
nym.
julian Apostata (331-363), cesarz rzymski, syn przyrodniego brata Konstanty-
na. Wróciwszy potajemnie do pogaństwa [stąd przydomek Apostata – Odstęp-
ca, gdy doszedł do władzy, otwarcie oświadczył, że jest poganinem i, krótkie 
swoje panowanie (361-363 r.) poświęcił próbom odrodzenia starej religii.
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justyn Męczennik (100-165), najsłynniejszy z apologetów greckich. Pierwszą 
Apologię napisał ok. 155 roku, daty powstania drugiej nie udało się ustalić. 
Dialog z Żydem Trytonem, który odbywa się zapewne w trakcie drugiej wojny 
żydowskiej (132-135 r.), jest późniejszy od pierwszej Apologii. Euzebiusz znał 
ponadto traktaty Justyna O monarchii Boga oraz Przeciw Marcjonowi. 
Kafarnaum, Kapernahum, miejscowość w Galilei na północno-zachodnim 
brzegu jeziora Genezaret, czyli Tyberiadzkiego. W początkach ery chrześci-
jańskiej był to ożywiony port rybacki i zamożny ośrodek handlowy, siedzi-
ba rzymskiego garnizonu i punkt celny na drodze z Damaszku do Jerozolimy. 
Ewangelie wspominają o nim jako o mieście, w którym żył Jezus, i tam lo-
kalizują wiele jego cudów. Kościół, zbudowany według tradycji na miejscu 
domu świętego Piotra, powstał tam w IV wieku i mówią o nim różne relacje 
z pielgrzymek. 
Kaligula (12-41), cesarz rzymski (37-41 r.). Jego dziwactwa sprawiły, że uwa-
żano go za szaleńca; zginął zamordowany przez spiskowców. Jest to pierw-
szy cesarz hołdujący obyczajom Wschodu. Próbował zaprowadzić w Rzymie 
monarchię absolutną i rytuał religijny dworów wschodnich; za życia kazał się 
ogłosić bogiem. Chciał, aby również Żydzi oddawali mu cześć boską, zamie-
rzał nawet ustawić swój posąg w świątyni jerozolimskiej.
Kalikst, święty, diakon Kościoła rzymskiego, a następnie (217-222) jego bi-
skup. Odegrał ważną rolę w ówczesnych sporach teologicznych, zwłaszcza 
w kwestii przebaczania grzesznikom. Jego reskrypt, który dopuszczał do sakra-
mentu pokuty wszystkich grzeszników bez wyjątku, został ostro skrytykowany 
przez Tertuliana i partię rygorystów. Jako diakon zarządzał cmentarzem wspól-
noty, co świadczy o istnieniu w tym czasie własności kościelnej. Możliwe, że 
najstarsza część katakumb noszących jego imię datuje się z tego okresu.
Kallinikum, starożytne miasto w Azji, nad Eufratem.
Kana, miejscowaść w Galilei, wymieniona przez Józefa Flawiusza, który tam 
przez pewien czas przebywał. Nie ma pewności, że obecna Kana [Kefar Ka-
na], parę kilometrów na północ od Nazaretu, leży w tym samym miejscu, co 
starożytna. Ewangelia Jana tam umieszcza pierwszy cud Jezusa, przemienienie 
wody w wino podczas uczty weselnej. 
Kapadocja, wschodnia część Anatolii. Stała się kwitnącym ośrodkiem myśli 
chrześcijańskiej pod koniec IV wieku, dzięki świętemu Bazylemu, Grzegorzo-
wi z Nyssy i Grzegorzowi z Nazjanzu.
Karakalla, cesarz rzymski w latach 211-217, syn i następca Septymiusza Se-
wera. Przydomek Caracalla pochodzi od nazwy ulubionego przezeń płaszcza, 
jaki nosili Galowie i Germanie. Za jego panowania, w 212 roku, ukazał się 
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edykt Constitutio Antoniniana, nadający prawo obywatelstwa rzymskiego pra-
wie całej wolnej ludności cesarstwa. Mocno przywiązany do religii narodo-
wej, ale również bardzo przychylny kultom wschodnim, Karakalla nie wydał 
żadnych edyktów przeciwko chrześcijanom. Jeśli uwierzyć Tertulianowi, Ka-
rakallę wychowała niańka i służba chrześcijańska. Chrześcijanie zajmowali też 
niektóre ważne urzędy na jego dworze.
Kartagina, punicka metropolia Afryki Północnej, zburzona przez Rzymian 
w 146 roku p.n.e., odbudowana przez Augusta, stolica administracji i głów-
ny ośrodek życia ekonomicznego prowincji afrykańskiej. Miasto spustoszyli 
w 439 roku Wandalowie. 
Kasjusz Dion (160-235), historyk grecki rodem z Bitynii; karierę zrobił za 
Sewerów. Autor Historii rzymskiej, która obejmuje okres od początków do 229 
roku. 
Katakumby, podziemne cmentarze, w których chrześcijanie chowali swoich 
zmarłych.
Klaudiusz, cesarz rzymski w latach 41-54, następca Kaliguli z woli preto-
rianów, zmarł, otruty przez żonę Agrypinę. Za jego panowanie zaszły różne 
zdarzenia ważne dla rodzącego się chrześcijaństwa: męczeństwo Jakuba, brata 
Jana, pierwsza i druga podróż misyjna świętego Pawła; początki chrześcijań-
skiej działalności kaznodziejskiej w Rzymie i w następstwie wypędzenie Ży-
dów (49). 
Kleantes (331-232 p.n.e.), filozof grecki, po Zenonie stanął na czele szkoły 
stoickiej.
Klemens Aleksandryjski (150-215), autor chrześcijański piszący po grecku. 
Klemens Rzymski, święty, biskup Rzymu (92-101), jeden z autorów zwanych 
ojcami apostolskimi. 
Kommodus (161-192), cesarz rzymski, ostatni z Antoninów, syn Marka Aure-
liusza, który w 176 roku mianował go współrządcą i po którym objął władzę 
w roku 180. Leniwy i okrutny, okazał się tyranem niezdolnym do sprawowania 
rządów. Zginął zamordowany (192). 
Konstantyn II (317-340), cesarz rzymski, syn i następca Konstantyna Wiel-
kiego, panował w prowincjach zachodnich, Galii, Brytanii, Hiszpanii (od 337). 
W wyniku konfliktu z Konstansem zginął w bitwie pod Akwileją (340).
Konstantynopol, nazwa nadana starożytnemu Bizancjum, gdy Konstantyn 
ogłosił je uroczyście „Nowym Rzymem”, stolicą cesarstwa (330). Jako sie-
dziba biskupstwa, zapewne od początku III wieku, miasto brało bezpośredni 
udział w sporze ariańskim i przeżywało burzliwy okres aż do drugiego soboru 
powszechnego, który został zwołany przez Teodozjusza (381) i wyparł aria-
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nizm z cesarstwa. Sobór w Chalkedonie w 451 roku uznał oficjalnie prymat 
biskupa stolicy nad innymi biskupami tego regionu, Tracji i Azji.
Kornutus, Lucius Annaeus Cornutus, I wiek n.e., filozof stoicki, wygnany 
przez Nerona ok. 68 roku. Z jego licznych dzieł filozoficznych i retorycznych 
zachowało się Theologiae Graecae compendium, które podaje w duchu filozo-
fii stoickiej i za pomocą dość fantazyjnych wywodów etymologicznych alego-
ryczną interpretację mitologii.
Korynt, miasto w Grecji, na przesmyku łączącym Peloponez z Grecją kon-
tynentalną. Zburzony przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowany przez 
Cezara, podniesiony do godności stolicy prowincji Achai, Korynt był niezwy-
kle ważnym ośrodkiem handlowym, rozporządzał dwoma portami, jednym na 
Morzu Jońskim (Zatoka Koryncka), drugim na Morzu Egejskim (Zatoka Sa-
rońska). Ludność była kosmopolityczna, a jej obyczaje uchodziły za bardzo 
rozwiązłe. Chrześcijaństwo wprowadził tam święty Paweł podczas swojej dru-
giej wyprawy misyjnej. Półtoraroczny pobyt Apostoła częściowo przynajmniej 
zbiega się z prokonsulatem Galliona, wspomnianym w Dziejach apostolskich, 
który inskrypcja z Delf pozwala usytuować ok. 51-52 roku. Paweł wrócił do 
Koryntu na krótko w czasie trzeciej wyprawy misyjnej. Gmina, którą tam zało-
żył, składała się zapewne z nawróconych pogan. Jej ważność znajduje potwier-
dzenie w dwóch listach Pawła do Koryntian i, pod koniec I wieku, w liście Kle-
mensa Rzymskiego do tej samej wspólnoty. Biskup Dionizy z Koryntu, autor 
listów do różnych Kościołów, odegrał tam dość ważną rolę w życiu kościelnym 
za Marka Aureliusza.
Kościół, po grecku ekklesia, co znaczy zgromadzenie. W starożytnych Atenach 
terminem tym określano zgromadzenie ludu. W greckim przekładzie Biblii 
(Septuaginta) odnosi się on do zgromadzenia ludu izraelskiego. Stąd pierwsi 
chrześcijanie określali tak nową społeczność chrześcijańską, którą utworzyli. 
Dwa razy użyty u Mateusza, termin ten często pojawia się w innych pismach 
Nowego Testamentu i oznacza tam bądź gminę miejscową, bądź ogół chrześ-
cijan.
Krescent, II wiek, filozof rzymski ze szkoły cyników, przeciwnik apologety 
Justyna; przyczynił się do jego męczeńskiej śmierci.
Kryspus, najstarszy syn Konstantyna I Wielkiego, zamordowany na rozkaz 
ojca w 326 roku.
Kybele, frygijskie żeńskie bóstwo ziemi i urodzajności pól, zwane również 
Wielką Macierzą, Magna Mater Deum. Jej główna świątynia znajdowała się 
w Pessynuncie. Kult jej oficjalnie wprowadzono w Rzymie w 204 roku p.n.e., 
po przestudiowaniu Ksiąg Sybillińskich, aby odwrócić klęskę, jaka groziła mia-
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stu ze strony Hannibala. Symbolem bogini był czarny kamień, może aerolit, 
umieszczony w świątyni na Palatynie. Często przedstawiano ją jadącą wozem 
zaprzężonym w lwy, które biegły też obok. Grecy identyfikowali ją z boginią 
Demeter, a we Frygii wcześnie łączono ją z Attysem, z którym tworzyła jedną 
z boskich par, tak charakterystycznych dla różnych kultów wschodnich. Mit 
głosił, że Attys w przystępie świętego szału dokonał samokastracji i umarł, 
ale odżył w zrodzonej z jego krwi roślinności, a także, zdaje się, w swej włas-
nej osobie. Frygijscy kapłani tego kultu o charakterze orgiastycznym, zwani 
gallami, za przykładem boga obowiązani byli do samokastracji. Kult Attysa 
i Kybele, zrazu podejrzliwie traktowany przez władze rzymskie, zdobył popar-
cie Klaudiusza i bujnie rozkrzewił się w cesarstwie. Łączył się z urządzaniem 
igrzysk, ludi Megalenses(z greckiego megale, co znaczy wielka). Ale kulmina-
cyjnym punktem kalendarza były wielkie święta marcowe, trwające przeszło 
tydzień i zbiegające się ze zrównaniem wiosennym, obchodzone dla uczczenia 
śmierci i zmartwychwstaniem Attysa. 
Laktancjusz, IV wiek, autor chrześcijański piszący po łacinie, zwany przez 
pisarzy Odrodzenia „Cyceronem chrześcijańskim”. Jego Divinae institutiones 
(Boże nauki), napisane przed śmiercią Galeriusza (311), stanowią pierwszą 
podjętą na Zachodzie, zresztą bardzo nieudolną, próbę wyłożenia całości nauki 
chrześcijańskiej. 
Lateran, rzymska posiadłość rodu Laterani, z początkiem IV wieku należała 
do Fausty, żony Konstantyna, który podarował go Kościołowi. W roku 313 
zwołano tu synod, aby potępić donatyzm. W obrębie pałacu cesarskiego Kon-
stantyn kazał zbudować wspaniałą bazylikę, która stała się pierwszą katedrą 
w Rzymie.
Leon I Wielki, biskup Rzymu w latach 440-461. Jego interwencja u Attyli 
uratowała Italię przed najazdem Hunów. Uzyskał również od Genzeryka, króla 
Wandalów, obietnicę, że w czasie grabieży Rzymu ludność zostanie oszczę-
dzona. Rozstrzygający był jego wpływ na ustalenie się doktryny ortodoksyjnej 
w stosunku do monofizytyzmu na soborze w Chalkedonie w roku 451. Zacho-
wały się jego bardzo liczne kazania, poświęcone przede wszystkim doktrynie 
chrystologicznej. 
Liber Pater, italski bóg wina, wcześnie utożsamiony z Dionizosem i zestawia-
ny z Cererą.
Licyniusz, cesarz, objął władzę jako august Zachodu, chociaż nie był wcześ-
niej cezarem; nastąpił po Sewerze, zamordowanym przez Maksencjusza, wład-
cę Italii, w roku 307. 
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Lucjusz Werus (130-169), został adoptowany przez cesarza Antonina w tym 
samym czasie, co Marek Aureliusz, który, zostawszy cesarzem, uczynił Lucju-
sza współrządcą (161-169).
Lyon, dawne Lugdunum, miasto celtyckie, później galo-rzymskie, stolica pro-
wincji Celtica, którą potem nazwano Lugduńską, i metropolia trzech Galii. Oł-
tarz Romy i Augusta, wzniesiony u spływu Saony i Rodanu, był od 12 roku 
p.n.e. głównym ośrodkiem kultu cesarza w państwach galijskich. Chrześcijań-
stwo istniało tam co najmniej od połowy II wieku. 
Machabejskie Księgi, pod tą nazwą, która wiąże się z imieniem dynastii ży-
dowskiej wyłonionej przez bunt przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi (167 
p.n.e.), zachowały się cztery księgi. Pierwsza, której oryginał hebrajski zaginął, 
opowiada o prześladowaniu wszczętym przez tego władcę i o buncie, jakie ono 
wywołało. Druga, również zachowana, lecz tylko w wersji greckiej, częściowo 
pokrywa się z pierwszą, ale odznacza się charakterem bardziej teologicznym 
i hagiograficznym. Obie figurują w katolickim kanonie Biblii. Trzecia nie ma 
żadnego związku z powstaniem żydowskim; opowiada, jak Ptolemeusz IV Fi-
lopator (222-205 p.n.e.), zrazu wrogi Żydom, stał się dzięki zrządzeniu Opatrz-
ności ich opiekunem. Czwarta jest filozoficzną homilią ku czci siedmiu braci, 
zwanych też Machabeuszami, ale nie spokrewnionych z dynastią tego imienia, 
którzy ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowania. Dwie pierwsze 
księgi pochodzą prawdopodobnie z II wieku p.n.e. Dwie następne powstały 
zapewne już w początkach ery chrześcijańskiej.
Maksencjusz, syn Maksymiana, kazał się obrać pretorianom władcą w Rzymie 
po śmierci Konstancjusza Chlorusa, aby przeciwstawić się planom Konstanty-
na (306 r.). Władał Italią do klęski przy Moście Mulwijskim, gdzie zginął w ro-
ku 312. Opinia prześladowcy chrześcijan, jaką urobił mu Konstantyn i tradycja 
kościelna, nie odpowiada prawdzie historycznej.
Maksymian, cesarz pochodzenia illiryjskiego, dopuszczony do współrządów 
przez Dioklecjana, początkowo w 285 roku z tytułem cezara, potem — jeszcze 
przed ustanowieniem tetrarchii – z tytułem augusta. Sprawując rządy na Zacho-
dzie, surowo zastosował na podległych mu obszarach edykty o prześladowaniu. 
Abdykował wbrew swojej woli równocześnie z Dioklecjanem, ale powrócił na 
widownię w następnym roku, wraz z synem Maksencjuszem. Konstantyn, żo-
naty z jego córką, kazał go w 310 roku zamordować.
Maksymin Daja, cesarz rzymski, siostrzeniec Galeriusza, który adoptował go 
w 305 roku po abdykacji Dioklecjana i Maksymiana. Zdobył sobie opinię czło-
wieka brutalnego i przesądnego. Po śmierci Galeriusza w 311 roku ze zwięk-
szoną gorliwością kontynuował represje przeciwko chrześcijanom. Jego próba 
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zreformowania pogaństwa posłużyła za wzór działalności Julianowi Aposta-
cie.
Maksymin Trak, cesarz rzymski, wybrany przez armię na następcę Alek-
sandra Sewera. Jego brutalność wywołała nienawiść wśród ludności cywilnej 
w Rzymie i w prowincjach, a także wśród części żołnierzy, którzy go w końcu 
zamordowali. 
Maksym z Efezu, IV wiek, filozof neoplatonik, nauczyciel Juliana Apostaty. 
Manicheizm, system religijny utworzony przez Maniego (ok. 215-276 n.e.), 
który żył i nauczał głównie w Persji i zginął śmiercią męczeńską na rozkaz 
króla z dynastii sasanidzkiej, Bahrama I. Naukę Maniego znamy głównie z rę-
kopisów znalezionych przeważnie w Egipcie i w Turkiestanie chińskim. Wy-
kazuje ona cechy wyraźnie synkretyczne. Jednym z jej głównych korzeni jest 
zoroastryzm, z którego Mani zaczerpnął radykalny dualizm i ideę kosmicznego 
konfliktu pomiędzy światłością i ciemnością. 
Marek Aureliusz, cesarz rzymski, adoptowany syn i spadkobierca Antonina. 
Był filozofem stoikiem; jest autorem zbioru Myśli pisanych po grecku i ła-
cińskiej korespondencji ze swoim mistrzem, retorem Frontonem. Rządy jego 
cechowała zwiększona surowość w stosunku do chrześcijan, dla których nie 
czuł żadnej sympatii. Wprawdzie sam nie wszczął prześladowania, ale też nic 
nie zrobił, aby powstrzymać lokalne ruchy antychrześcijańskie, na przykład 
w Lyonie w 177 roku.
Mediolan, miasto w północnej Italii, w którym spotkali się Konstantyn i Licy-
niusz, i gdzie postanowili przywrócić chrześcijanom wolność religijną. Rezy-
dencja cesarska pod koniec IV wieku.
Milet, miasto jońskie w Azji Mniejszej, wsławione w VI wieku p.n.e. tym, że 
żyło tam wielu filozofów i uczonych.
Minerwa, bogini mądrości, zasymilowana z grecką Ateną. Z Jowiszem i Juno-
ną tworzyła triadę kapitolińską; była jednym z opiekuńczych bóstw Rzymu.
Miszna, podstawowa część Talmudu; nazwa pochodzi od hebrajskiego sło-
wa miszna, które znaczy powtarzać. Jest to kompilacja, w której utrwalono 
w piśmie Prawo ustne, objawione Mojżeszowi na górze Synaj, a także Torę, 
pisaną i rozwiniętą w tradycyjnym nauczaniu rabinów. Główną jej część opra-
cowane z inicjatywy patriarchy Jehudi Hanasi, określanego również jako rabbi 
(135-217). Miszna, spisana po hebrajsku, zawiera sześćdziesiąt trzy traktaty, 
z których każdy dzieli się na sześć części. Uzupełnieniem Miszny jest Gemara, 
stanowiąca komentarz do niej; Miszna i Gemara tworzą razem Talmud.
Mitra, bóg indoirański, który – mniej lub bardziej wyizolowany ze swego ro-
dzinnego panteonu – zdobył wielką popularność w całym cesarstwie rzymskim. 
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Kult Mitry należy do najważniejszych wśród kultów misteryjnych, a wywodzi 
się z kultu boga Słońca. W odróżnieniu od większości bóstw misteryjnych, Mi-
tra nie występuje w boskiej parze, chociaż okolicznościowo w ramach synkre-
tyzmu, łączono go z różnymi bóstwami żeńskimi. Jego kult dotarł na Zachód 
przez Azję Mniejszą i osiągnął tam szczyt w II i III wieku. Ulegał wpływom 
semickim, zwłaszcza astrologii babilońskiej. Ale doktryna kultu zawsze nosiła 
piętno dualizmu zoroastryjskiego. Mitra prowadzi przeciwko siłom zła, w służ-
bie sprawiedliwości i prawdy, walkę, której stawką i widownią jest wszech-
świat i która u kresu czasów zakończy się tryumfem dobra. Oczekując na to 
ostateczne rozstrzygnięcie, ludzie dobrzy po śmierci dostąpią nieśmiertelności 
w niebie. Mitraizm naucza surowej moralności, opartej na wstręcie do kłam-
stwa; ustanawia tak zwaną militia, do której wiernych werbuje się, aby służyli 
Mitrze i dobru. Ten rys przyczynia się do wyjaśnienia, dlaczego mitraizm był 
tak popularny wśród żołnierzy. Znamy wiele świątyń Mitry. Często znajdowały 
się pod ziemią. W głębi zazwyczaj umieszczano płaskorzeźbę przedstawiającą 
Mitrę zabijającego kosmicznego byka, z którego krwi rodzą się różne poży-
teczne rośliny.
Monofizytyzm, doktryna głoszona w połowie V wieku przez mnicha z Kon-
stantynopola, Eutychesa; przypisywał on Chrystusowi tylko jedną naturę boską, 
przez którą element ludzki byłby jak gdyby wchłonięty. Doktrynę tę potępił so-
bór w Chalkedonie (451 r.), który za ortodoksyjną uznał doktrynę o dwóch na-
turach Chrystusa: prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Monofizytyzm 
przetrwał w Kościołach: koptyjskim, etiopskim, jakobickim i armeńskim.
Montanizm, herezja chrześcijańska z II wieku, zrodzona z porywu entuzjazmu 
profetycznego. Jej twórca, Montanus, zaczął nauczać w 156 roku we Frygii, 
dlatego czasem nazywa się montanizm również proroctwem frygijskim albo 
herezją frygijską. Montanus podawał się za Ducha Świętego – Pocieszyciela 
(Parakletos) zapowiedzianego w czwartej Ewangelii; miał on przynieść nowe 
objawienie, ważniejsze od tego, które obwieścił Jezus. Przepowiadał szybkie 
ustanowienie królestwa Bożego i Nowej Jerozolimy, która ma zstąpić z nieba 
na ziemię i zająć miejsce frygijskiej miejscowości Pepuza. Aby dostąpić króle-
stwa, trzeba było uprawiać surową ascezę, ścisły post. Małżeństwo, zwłaszcza 
powtórne, było potępione. Montanizm przetrwał we Frygii do IV wieku.
Morze Martwe, rękopisy znad Morza Martwego, zbiór dokumentów pisa-
nych na skórze albo papirusie, odkrywany stopniowo od 1947 roku w grotach 
skalnych w miejscowości zwanej Chirbet Qumran. Dokumenty te, pisane po 
hebrajsku, stanowiły księgozbiór klasztoru esseńczyków z Qumran i zostały 
prawdopodobnie ukryte w grotach podczas wojny żydowskiej w latach 66-70. 
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Neron (37-68), adoptowany przez Klaudiusza, został po jego śmierci obwoła-
ny cesarzem. Po dobrych początkach Neron stał się tyranem. Została po nim 
pamięć jednego z najbardziej znienawidzonych cesarzy, jakich miał Rzym. 
Gdy senat pozbawił go tronu i gdy miano go stracić, Neron popełnił samobój-
stwo. Jego odpowiedzialność za pożar Rzymu w 64 roku nie jest ustalona. Nie 
znamy rozmiarów prześladowania, jakie w następstwie tej katastrofy spadło na 
chrześcijan w stolicy. Na panowanie Nerona przypada trzecia podróż misyjna 
świętego Pawła i jego męczeństwo, którego data nie jest pewna. Być może, iż 
święty Piotr znalazł się wśród ofiar prześladowania.
Nicea, miasto w Bitynii, jeden z kulturalnych ośrodków prowincji. Pierwszy 
sobór ekumeniczny (powszechny) zebrał się tutaj w 325 roku i potępił naukę 
Ariusza. Liczba uczestników, prawie wyłącznie ze Wschodu, nie jest dokład-
niej znana (od 250 do 300). Zasady wiary opracowane w Nicei, a następnie tro-
chę zmienione na soborze w Konstantynopolu w 381 roku, precyzuje i rozwija 
dekret zwany Dekretem apostolskim. Sobór ustalił ponadto sprawę daty obcho-
dzenia Wielkanocy i uregulował rozmaite zagadnienia dyscyplinarne. Uświęcił 
prymat patriarchalny biskupstw Rzymu, Aleksandrii i Antiochii. Konstantyn 
zatwierdził decyzje soboru i ogłosił je jako prawa cesarskie.
Nikomedia, miasto w Azji Mniejszej nad Morzem Marmara, założone w po-
łowie III wieku p.n.e. W czasach rzymskich zostało stolicą prowincji Bitynii. 
Dioklecjan jako august Wschodu zrobił ją swoją siedzibą i ozdobił miasto bo-
gatymi budowlami. 
Numa Pompiliusz, drugi legendarny król Rzymu, panujący w latach ok. 715-
672 p.n.e. Miał być pierwszym reformatorem religii rzymskiej.
Odoaker (434-493), wódz germański, ogłoszony królem przez armię rzymską 
w północnej Italii. Usunął w roku 476 Romulusa Augustulusa i w ten sposób 
położył kres istnieniu cesarstwa zachodniego.
Orygenes (185-253), chrześcijański autor piszący po grecku. Męczeńska śmierć 
ojca w 202 roku pozostawiła go w ciężkiej sytuacji materialnej, usiłował więc 
żyć z nauczania. Ale wkrótce biskup Aleksandrii powierzył mu kierownictwo 
miejskiej szkoły katechetycznej, wakujące po odejściu Klemensa Aleksandryj-
skiego. Równocześnie słuchał wykładów z filozofii pogańskiej Amoniusza 
Sakkasa i uczył się hebrajskiego. Nauka Orygenesa była przedmiotem żywych 
sporów, zwłaszcza atakował ją Epifaniusz pod koniec IV wieku. Oficjalnie po-
tępiono ją w VI wieku za rządów Justyniana. Oryginał jego Hexapla (Sześcio-
kształtna Biblia), czytany w Cezarei przez Euzebiusza i świętego Hieronima, 
uległ zniszczeniu podczas zdobywania miasta przez Arabów w VII wieku. 
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Pamfilia, południowy obszar Azji Mniejszej, włączony w 113 roku p.n.e. do 
rzymskiej prowincji Cylicji. Następnie przyłączano go kolejno do Licji i do 
Galacji, a wreszcie zrobiono odrębną prowincją. Działalność apostolską pro-
wadził tam święty Paweł, zwłaszcza w Perge, podczas swojej pierwszej wy-
prawy misyjnej. 
Panegiryki, uroczyste mowy, jakie komponowali retorzy galijscy na cześć ce-
sarzy Maksymiana, Konstancjusza Chlorusa i Konstantyna, a później Juliana 
i Teodozjusza. 
Paruzja, z greckiego parusia, co znaczy przyjście, przybycie. Chwalebny po-
wrót Chrystusa u kresu czasów.
Paweł, święty, urodzony w Tarsie, między 5 a 15 rokiem, zmarł w Rzymie 
w 64 (?) roku. Pochodzenia żydowskiego, był gorliwym faryzeuszem i prześla-
dowcą chrześcijan, zanim się nawrócił. Pierwsze zetknięcie świętego Pawła ze 
wspólnotą chrześcijańską nastąpiło w Damaszku, tuż po jego nawróceniu (35-
36). Potem przypada pobyt „w Arabii” – zapewne w kraju Nabatejskim, na po-
łudniowy wschód od Damaszku. Powróciwszy do Damaszku Paweł, w trzy lata 
– jak pisze – po nawróceniu, udaje się na krótko do Jerozolimy i spotyka tam 
tylko Piotra i Jakuba, brata Pana. Następnie udaje się do Antiochii, która jest 
kolebką Kościoła chrześcijan pochodzących z pogan. Odtąd jego działalność 
misjonarska to trzy wielkie podróże. Oskarżony o świętokradztwo w świątyni 
jerozolimskiej, zostaje zatrzymany przez żołnierzy rzymskich i doprowadzony 
w Cezarei przed prokuratora Feliksa, który przeciąga sprawę do chwili, kiedy 
jego miejsce zajmuje Festus. Paweł domaga się, aby mógł stanąć przed trybuna-
łem cesarskim. Pod eskortą wsiada na statek w Cezarei, zawija do portów w Sy-
donie i na Krecie i po katastrofie u wybrzeży Malty ląduje w Puteoli. W Rzymie 
przebywa dwa lata, na wolności, ale pod nadzorem (60-62). Uwolniony, udaje 
się na Kretę. Ponownie aresztowany w Rzymie, zostaje ścięty w roku 64.
Pelagianizm, nauka Pelagiusza, mnicha pochodzącego z Brytanii, osiadłego 
w Rzymie w ostatnich latach IV wieku. Gdy Rzym został zdobyty w 410 roku 
przez Alaryka, Pelagiusz schronił się w Afryce, a następnie w Palestynie. Kładł 
on nacisk na wolną wolę człowieka, który nie jest grzeszny z natury i może wy-
bierać pomiędzy dobrem a złem, i na pozytywną wartość wysiłku osobistego, 
nawet niezależnie od łaski Bożej. Grzech Adama spadł tylko na niego, a nie na 
całą ludzkość. Pelagianizm bywał wielokrotnie potępiany, podobnie jak semi-
pelagianizm, który stanowił jego formę złagodzoną.
Perea, starożytna kraina w Palestynie, rozciągająca się na wschód od Jordanu, 
od jego środkowego biegu aż do Morza Martwego.
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Pergamon, miasto w Myzji, założone przez jednego z wodzów Aleksandra; za 
Attalidów stolica niezależnego królestwa pergamońskiego, które szybko stało 
się jednym z najpotężniejszych państw w Azji Mniejszej. Attalos III zapisał 
je w 133 roku p.n.e. Rzymianom, a ci uczynili je ośrodkiem swojej prowincji 
azjatyckiej. 
Piotr, (zmarł w 64 roku), rybak z Galilei, następnie jeden z Dwunastu. Jego 
prawdziwe imię brzmiało Szymon. Piotr – greckie Petros, oznacza kamień, 
odłamek skały, a nie opokę, jak się błędnie czasem tłumaczy. Opoka (skała) 
to petra. Niektóre teksty mówią, że Piotr wraz z Janem i Jakubem, bratem Pa-
na, tworzyli triumwirat; Jakub zdaje się dość szybko uzyskał we wspólnocie 
jerozolimskiej autorytet większy od Piotrowego. O misjonarskiej działalności 
Piotra poza Palestyną, w Antiochii, może w Koryncie, wiemy bardzo mało. Je-
go przybycie do Rzymu zostało, chyba niesłusznie podane w wątpliwość przez 
niektórych badaczy. Ale nie wiemy, kiedy przybył do stolicy i jak długo tam 
przebywał przed swym męczeństwem. 
Pliniusz Młodszy, II wiek, pisarz łaciński, siostrzeniec Pliniusza Starszego; 
studiował retorykę w Rzymie u Kwintyliana, przeszedł tradycyjny cursus ho-
norum i zakończył karierę i żywot jako namiestnik Bitynii. Pozostawił dziesięć 
ksiąg listów, dających żywy obraz społeczeństwa jego czasów. Księga X zawie-
ra jego korespondencję z Trajanem, z którym łączyła go przyjaźń z okresu, gdy 
przebywał w Bitymi, i przynosi cenne wiadomości o administracji cesarskiej. 
Po raz pierwszy został tam oficjalnie postawiony problem chrześcijański.
Plotyn (205-269), grecki filozof neoplatoński, urodzony w Egipcie; kształcił 
się w Aleksandrii u Amoniusza Sakkasa. Podróżował po Wschodzie, a potem, 
w roku 244, otworzył szkołę w Rzymie, gdzie wywierał wielki wpływ dzięki 
swojej rozległej wiedzy, głębi myśli, ascetycznej surowości życia i czynnej mi-
łości bliźniego. 
poganie, w czasach starożytnego chrześcijaństwa pojęciem tym obejmowano 
ogół pogan, w przeciwieństwie do narodu żydowskiego i, w ściślejszym zna-
czeniu, chrześcijan rekrutujących się z pogan. Po hebrajsku wyraz ten brzmiał 
gojim, (w języku greckim zastąpiono go słowem ethne), co Wulgata przetłuma-
czyła na gentes (=ludy). 
Polikarp, biskup Smyrny, jeden z ojców apostolskich; podobno w młodości 
znał apostoła Jana. Męczeństwo Polikarpa opowiedziane jest w liście Kościoła 
smyrneńskiego do wszystkich Kościołów chrześcijańskich, pisanym wkrótce 
po jego śmierci w 156 (?) r.
Pompeje, miasto rzymskie położone u stóp Wezuwiusza. Podczas wybuchu 
wulkanu w 79 roku zostało zupełnie zasypane popiołem.
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Poncjusz Piłat, prokurator Judei w latach 26-36; wydał wyrok śmierci na 
Jezusa. Ewangelie wyraźnie usiłują zmniejszyć jego udział w tym procesie 
i przedstawiają go jako człowieka życzliwego i sprawiedliwego, lecz słabego, 
który uległ naciskowi opinii i władzy żydowskiej i wbrew swojej woli skazał 
oskarżonego, w którego winę nie wierzył. Filon i Józef Flawiusz, przeciwnie, 
przedstawiają go jako urzędnika bezwzględnego i brutalnego, nie liczącego się 
z uczuciami Żydów i mającego na sumieniu liczne prześladowania i akty ok-
rucieństwa. 
Pont, starożytne królestwo w Azji Mniejszej nad Morzem Czarnym (Pontus 
Euxinus), które w 63 roku p.n.e. stało się prowincją rzymską.
Poppea, kochanka Nerona, którą poślubił on w 62 roku. Tacyt nie wspomi-
na o jej sympatii do Żydów, natomiast Józef Flawiusz, który podczas pobytu 
w Rzymie uzyskał u niej uwolnienie kapłanów jerozolimskich uwięzionych 
przez prokuratora Festusa, wyraźnie mówi, że była „bogobojna”, i używał jej 
wpływów u cesarza na korzyść Żydów. Tradycja żydowska nawet z Nerona 
czyniła prozelitę.
Porfiriusz, urodzony ok. 233 rok w Tyrze, zmarł ok. 304 r. prawdopodobnie 
w Rzymie, filozof neoplatoński, uczeń filologa Longina. a przede wszystkim 
filozofa Plotyna (napisał O życiu, działalności i pismach Plotyna i wydał jego 
dzieła). 
Rawenna, miasto w północnej Italii, od czasów Augusta ważny port nad Ad-
riatykiem; dziś port ten oddzielony jest od morza przez naniesiony muł. Za 
Honoriusza w roku 402 stała się rezydencją cesarza Zachodu. 
Salona, miasto w Illirii, na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego. Za ce-
sarstwa rzymskiego stolica prowincji Dalmacji; szczyt rozwoju osiągnęła za 
rządów Dioklecjana, który pochodził z tego regionu. O istnieniu gminy chrześ-
cijańskiej świadczą męczennicy z końca III wieku. Odkryto tam ważne budow-
le chrześcijańskie (dzielnica biskupia z bazyliką, baptysterium i mieszkania 
prywatne), z których najstarsze sięgają IV wieku.
Saturnalia, święta obchodzone w starożytności rzymskiej w grudniu ku czci 
boga Saturna. Za cesarstwa święta trwały siedem dni; w czasie tym niewolnicy 
korzystali z pełnej wolności.
Seneka, I wiek n.e., filozof stoicki, nauczyciel Nerona, sprawował faktyczną 
władzę w pierwszych latach jego panowania, ale popadł później w niełaskę.
Septuaginta, grecki przekład Starego Testamentu; nazwa pochodzi stąd, że 
według legendarnej tradycji, zawartej w Liście Arysteasza, dokonało go sie-
demdziesięciu dwóch mędrców przybyłych z Jerozolimy do Aleksandrii na we-
zwanie Ptolemeusza Filadelfosa (285-246 p.n.e.). W istocie była to zbiorowa 
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inicjatywa judaizmu aleksandryjskiego, realizowana zapewne przez dosyć długi 
okres (III-I w. p.n.e.). Septuaginta objęła też rozmaite księgi, zwane powszech-
nie apokryfami, które me figurują w kanonie hebrajskim, a które z kolei objęła 
także Wulgata. Judaizm odwrócił się od niej i uciekł się do nowych przekładów 
z chwilą, gdy przyswoił ją sobie Kościół starożytny. 
Septymiusz Sewer (193-211), założyciel dynastii Sewerów, zdołał pokonać 
swoich rywali podczas kryzysu, jaki nastąpił po zamordowaniu Kommodusa. 
Cesarz był religijny i zabobonny. Żywił szczególne nabożeństwo do Serapisa, 
pozwolił na kult kartagińskiej Tanit Caelestis w Rzymie, odbudował świątynię 
Baala w Heliopolis (Baalbek), czczonego pod imieniem Jupiter Heliopolitanus. 
Edykt z 202 roku, zabraniający nawracania się na judaizm i na chrześcijaństwo, 
zakończył dziesięcioletni okres tolerancji, ale zdaje się, że nie był stosowany 
zbyt rygorystycznie, wyjąwszy niektóre prowincje, jak Afryka i Egipt, a w każ-
dym razie nie przez dłuższy czas.
Sewer, urodzony w Illirii, zmarł w 307 roku. Najpierw był cezarem przy 
Konstancjuszu Chlorusie, a następnie, w latach 306 do 307, augustem Za-
chodu.
Sewer Aleksander (208-235), cesarz rzymski, ostatni z dynastii Sewerów, syn 
Julii Mammei i jej drugiego męża Gesjusza Marcjana. Przez całe swoje pano-
wanie (222-235) był pod wpływem matki. 
Sirmium, miasto w Panonii Dolnej, od czasów Konstantyna siedziba prefekta 
Illirii, za Konstancjusza II stała się jedną z rezydencji cesarskich. Z tego tytułu 
odbyło się tam w latach 347-359 wiele synodów w związku z odnowieniem się 
sporu ariańskiego. Zburzone przez Hunów w 442 roku.
Smyrna, miasto w Azji Mniejszej, dzisiaj Izmir.
Soli, Słońce, grecki Helios. Ubóstwione Słońce odgrywa w schyłkowym po-
gaństwie coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza w związku z wpływami semickiego 
Wschodu, rozpowszechnienia się mitraizmu i bardzo wówczas popularnymi 
spekulacjami astrologicznymi. Teologia słoneczna i teologia cesarska ściśle się 
ze sobą splatają. Rządy Heliogabala, Aureliana i Juliana Apostaty są z tego 
punktu widzenia szczególnie ważne. Kult Słońca i, biorąc szerzej, planet przy-
czynił się do wprowadzenia w Rzymie tygodnia siedmiodniowego, a dies Solis 
(niedziela) stał się dniem świątecznym.
Stoicy, filozofowie greccy, uczniowie Zenona. Gromadzili się w Atenach pod 
Portykiem (Stoa).
Sulpicjusz Sewer, chrześcijański pisarz łaciński, urodzony w Akwitanii. 
Swetoniusz (75-160), rzymski pisarz i erudyta, sekretarz Hadriana; później po-
padł w niełaskę. Z jego obfitej twórczości pozostały, [oprócz fragmentów De 
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viris illustribus – Żywoty sławnych mężów], kompletne biografie 12 cezarów 
(od Cezara do Domicjana), Żywoty cezarów, opublikowane w 120 roku. 
Sybillińskie Księgi, Sybillińskie Wyrocznie; tradycja grecko-rzymska znała 
natchnione kobiety, Sybille, które miały dar proroczy. Było ich w końcu dzie-
sięć, w różnych miejscowościach. Najsłynniejsza była Sybilla w Kume koło 
Neapolu; wspomina o niej Wergiliusz w Eneidzie. Oficjalny zbiór wyroczni 
Sybillińskich (Księgi Sybillińskie) przechowywano w Rzymie i sięgano do 
nich w chwilach ważnych dla państwa. Zbiór ten, zachowany w świątyni Jowi-
sza Kapitolińskiego, został zniszczony podczas pożaru tej świątyni w 83 roku 
p.n.e.
Synkretyzm, termin, który po raz pierwszy występuje u Plutarcha; zrazu ozna-
czał federację miast kreteńskich. Historycy nowożytni określają nim łączenie 
się lub wzajemne przenikanie się religii, rytów, wierzeń, postaci bogów, po-
czątkowo odrębnych. Zjawisko synkretyzmu jest charakterystyczne dla życia 
religijnego w świecie starożytnym w epoce hellenistycznej i rzymskiej 
Tacyt (55-120), historyk rzymski. Jego Dzieje (Historiae), częściowo zaginio-
ne, dotyczyły historii najnowszej, okresu od śmierci Nerona do śmierci Do-
micjana. Roczniki (Annales), późniejsze od nich, również nie doszły do nas 
w komplecie. Opublikowane pod koniec życia autora, zdają sprawę z wcześniej-
szych wydarzeń, od śmierci Augusta do śmierci Nerona. Solidnie udokumen-
towane, dzieło Tacyta to dzieło wybitnego historyka, przenikliwego psycholo-
ga, moralisty i mistrza prozy łacińskiej. Fragment z jego Roczników stanowi, 
praktycznie rzecz biorąc, nasze jedyne źródło mówiące o prześladowaniach za 
Nerona w bezpośrednim związku z pożarem Rzymu w 64 roku. Nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy Tacyt obarcza chrześcijan odpowiedzialnością 
za ten pożar; zdaje się, że nie, ale ich „nienawiść do rodzaju ludzkiego” sama 
w sobie zasługuje jego zdaniem na surową karę. Tacyt pisze również o Żydach 
i jest wyrazicielem starożytnego antysemityzmu.
Tagasta, miasto w Numidii, rodzinne miasto świętego Augustyna.
Tars, od czasów Pompejusza stolica rzymskiej prowincji Cylicji, już w epoce 
hellenistycznej był ważnym ośrodkiem życia umysłowego i ruchu handlowego. 
Tu urodził się i otrzymał początkowe wykształcenie święty Paweł. 
Taurobolium, obrzęd kultu Mitry, Attysa i Kybele; polegał na złożeniu w ofie-
rze byka, którego krew, ściekając poprzez plecioną kratę na wtajemniczanego 
leżącego w rowie, pierwotnie miała mu udzielać energii życiowej zwierzęcia. 
Następnie sens obrzędu uległ sublimacji. Nabrał wartości oczyszczenia fizycz-
nego i moralnego, a także, jak się wydaje, odrodzenia duchowego, zawierają-
cego obietnicę nieśmiertelności. W czasie świąt marcowych arcykapłan, czyli 
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archigallus, przyjmował taurobolium na intencję cesarza, pro salute imperato-
ris. Kriobolium, złożenie na ofiarę kozła, było odmianą taurobolium i miało tę 
samą skuteczność.
Teodozjusz Wielki (346-395), cesarz rzymski rodem z Hiszpanii. Wyróżnił się 
wielkimi talentami wojskowymi, gdy Gracjan po śmierci Walensa mianował go 
augustem i oddał mu w 379 roku rządy na Wschodzie. 
Tertulian, pierwszy znany nam autor chrześcijański piszący po łacinie. Do-
świadczony prawnik, zręczny logik, wielki erudyta, znający równie dobrze 
grekę, jak łacinę, Tertulian jest również retorem, który potrafi nadać osobisty 
ton najbardziej konwencjonalnym szkolnym schematom. Wzbogacając łacinę 
klasyczną zapożyczeniami z języka potocznego, stworzył narzędzie przydatne 
chrześcijaństwu zachodniemu w wyrażaniu i propagowaniu jego zasad.
Tetrarchia, forma rządu wprowadzona przez Dioklecjana: władzę sprawowało 
czterech cesarzy – dwóch augustów i dwóch cezarów.
Tessalonika, miasto w Macedonii, dzisiaj Saloniki, założone za panowania Fi-
lipa II Macedońskiego. W okresie hellenistycznym, a potem jako stolica rzym-
skiej prowincji Macedonii doszła do wielkiego rozkwitu. W początkach ery 
chrześcijańskiej była jednym z wielkich ośrodków ekonomicznych śródziem-
nomorskiego Wschodu. Istniała tam duża kolonia żydowska. Podczas swojej 
drugiej podróży misyjnej Paweł założył tam Kościół chrześcijański. 
Tracja, kraina we wschodniej Europie, na północ od Grecji i Morza Egejskiego.
Trajan, cesarz rzymski, następca Nerwy, który go zaadoptował i dopuścił do 
współrządów. Jest pierwszym człowiekiem z prowincji, który doszedł do pryn-
cypatu (98-117 r.). Za jego rządów imperium rzymskie osiągnęło największy 
zasięg terytorialny. Problem chrześcijański został po raz pierwszy przedłożony 
władzy cesarskiej w liście Pliniusza Młodszego do Trajana, ale nie uzyskał 
naprawdę jasnego i logicznego rozwiązania. Na czasy Trajana przypadło też 
wielkie i groźne powstanie Żydów diaspory wschodniej, które objęło szcze-
gólnie Cypr, Cyrenajkę oraz Egipt i do którego w Mezopotamii przyłączyła 
się nawet ludność pogańska (117 r.). Konflikt doprowadził w obu obozach do 
straszliwych rzezi i srogich represji. Opinia chrześcijańska zaaprobowała jed-
nak w następnych stuleciach sąd, jaki wydali o Trajanie współcześni mu poga-
nie, nazywając go optimus princeps. 
Trewir, Augusta Treverorum, rzymskie miasto zbudowane nad Mozelą przez 
Augusta, główne miejsce postojów w drodze ku granicy na Renie, jedno z naj-
bardziej kwitnących miast rzymskiego Zachodu. Pod koniec III i w IV wieku 
było rezydencją cesarską. Przetrwały tam wspaniałe resztki jego monumental-
nych budowli (amfiteatr, bazylika, termy, Porta Nigra). Chrześcijaństwo ist-
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niało tam co najmniej od III wieku. Był to ważny ośrodek życia umysłowego. 
W Trewirze urodził się Ambroży, przebywał tam Hieronim i tam wygnany zo-
stał Atanazy.
Trypolitania, starożytna prowincja rzymska w północno-zachodniej Libii.
Tyberiusz, cesarz rzymski w latach 14-37, następca Augusta. Nadał ostateczną 
formę organizacyjną kultowi zmarłych cesarzy; za jego sprawą August ogło-
szony został boskim (divus) i na Palatynie zbudowano mu świątynię. Prowadził 
akcję przeciwko judaizmowi, zapewne za sprawą swego prefekta gwardii pre-
toriańskiej, Sejana. Wyrokiem skazującym na wygnanie wysłał cztery tysiące 
wyznawców judaizmu na Sardynię, znaną z niezdrowego klimatu, aby walczyli 
tam z bandami rozbójników. Za rządów Tyberiusza poniósł śmierć Jezus.
Tytus, cesarz rzymski w latach 79-81, najstarszy syn i następca Wespazjana, 
którego zastąpił jako dowódca legionów wysłanych w celu stłumienia buntu 
w Judei. Po upadku Jerozolimy sprowadził do Rzymu Agrypę II, prawnuka 
Heroda (którego Klaudiusz uczynił królem w Chalkis i przełożonym świątyni), 
a jego siostrę Berenikę uczynił swoją kochanką. Pod naciskiem opinii pub-
licznej musiał wyrzec się zamiaru poślubienia jej, wbrew własnej i „wbrew jej 
woli”, jak mówi Swetoniusz. 
Walens, cesarz rzymski, przyrodni brat Walentyniana I, który po objęciu wła-
dzy przekazał mu w 364 roku rządy w prowincjach wschodnich. Zwolennik 
arianizmu, ścigał obrońców ortodoksji i zniósł niektóre pogańskie praktyki kul-
tu. Został pokonany i zabity w bitwie, w którą lekkomyślnie wdał się w 378 
roku z Wizygotami pod Adrianopolem.
Walentyn, filozof, przedstawiciel gnozy, pochodził z Egiptu, nauczał w Rzy-
mie ok. połowy II wieku. 
Walentynian I, cesarz rzymski rodem z Pannonii, po śmierci Jowiana w roku 
364 obwołany cesarzem przez armię, w której służył jako oficer. Swemu bratu 
Walensowi nadał tytuł augusta i powierzył mu władzę we wschodniej części 
cesarstwa, sobie zaś pozostawił Zachód, dopuściwszy w 367 roku do współrzą-
dów swego syna Gracjana; stolicą jego był Trewir. 
Walentynian II, cesarz rzymski, brat Gracjana, syn Walentyniana I. Po śmier-
ci ojca został dopuszczony w roku 375 do współrządów przez Gracjana, cho-
ciaż miał zaledwie cztery lata; otrzymał prowincję Illirię. Po śmierci Gracjana 
w 383 roku przeniósł swój dwór z Sirmium do Mediolanu, gdzie rządził pod 
opieką matki, Justyny, która energicznie popierała arianizm. 
Walentynian III, cesarz zachodniorzymski w latach 425-455, następca Hono-
riusza.
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Walerian, cesarz rzymski w latach 253-260. Pochodził z rodziny senatorskiej. 
Zdołał opanować zamieszki po śmierci Decjusza i objął władzę cesarską. Wiele 
dyskutowano o jego osobistym udziale, jeśli chodzi o genezę prześladowania, 
które związano z jego imieniem. 
Wespazjan, cesarz rzymski, założyciel dynastii Flawiuszów. Pochodził z sa-
bińskiej rodziny mieszczańskiej. Obwołany cesarzem przez armię Wschodu 
w okresie buntów dowódców, które wybuchły po śmierci Nerona, panował 
dziesięć lat (70-79). Dopuścił do współrządów swoich dwóch synów, Tytusa 
i Domicjana, którzy kolejno po nim panowali. Neron polecił mu stłumić bunt 
Żydów; gdy został cesarzem, przekazał to zadanie Tytusowi. Utrzymał uprzy-
wilejowany status Żydów w cesarstwie, żądając od nich tylko wypłacenia na 
rzecz świątyni Jowisza Kapitolińskiego podatku w wysokości dwu drachm 
(didrachma), który dotąd Żydzi posyłali do Jerozolimy. 
Westa, rzymska bogini ogniska domowego. Kultowi jej służyło kolegium ka-
płanek, zwanych westalkami.
Wulgata, łaciński przekład Biblii (editio vulgata) dokonany przez świętego 
Hieronima na zlecenie biskupa rzymskiego Damazego i ogłoszony w 404 roku. 
Miał on nadać świętym księgom formę literacką, odpowiadającą wykształco-
nym czytelnikom, których zniechęcały bardzo chropawe przekłady używane 
dotąd na Zachodzie. Hieronim poprawił tzw. vetus Itala, przekład Nowego Te-
stamentu i Psałterza, wychodząc od Septuaginty. Następnie zrewidował cały 
Stary Testament biorąc za podstawę Hexapla Orygenesa, z którą zapoznał się 
w Cezarei, i w końcu zdecydował się na przekład Starego Testamentu z orygina-
łu hebrajskiego. Wulgata przyjęła się powoli na Zachodzie, gdzie powszechnie 
stosowano ją od VII wieku, i stała się oficjalną Biblią Kościoła katolickiego.
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