93

Pawe³ Figurski

Wygnania arian w kontekœcie soboru nicejskiego (325r.)*

W 325 roku, tu¿ przed soborem w Nicei,
biskupi zgromadzeni na synodzie w Antiochii
napisali:
[...] wyda³o siê wiêc najistotniejsze zbadaæ
po pierwsze to, co ze wszystkich rzeczy jest
w ca³oœci najmocniejsze i najbardziej
niezwyk³e, albo lepiej, czym jest Tajemnica
naszej wiary. Mówiê o Zbawcy nas
wszystkich, Synu Boga ¿ywego. Skoro wiêc
brat nasz i wspó³s³uga, drogi i czcigodny
Aleksander biskup Aleksandrii odrzuci³
niektórych ze swych prezbiterów
skupionych wokó³ Ariusza, ze wzglêdu na
bluŸnierstwo, które rozpowszechniali o naszym Zbawicielu, i jeœli zdo³ali niektórych do
tego stopnia zwieœæ bezbo¿n¹ nauk¹,
¿e ludzie przyjmuj¹ j¹ od nich na
zgromadzeniach, to z tego powodu wyda³o
siê œwiêtemu synodowi tê sprawê zbadaæ
jako pierwsz¹. Bo gdyby g³ówna z Tajemnic
zosta³a przez nas zaniedbana, to w taki
sposób i wszystkie pozosta³e sprawy mo¿na
by nastêpnie badaæ po swojemu1 .

Nie rozwa¿aj¹c w tym miejscu
wszystkich kwestii zawartych w przytoczonym
fragmencie, mo¿na stwierdziæ, i¿ ówczeœni
zauwa¿yli, ¿e wywo³any przez Ariusza spór
siêga³ fundamentu wiary Koœcio³a, od którego

zale¿a³ jej obraz. Dostrzegli te¿, ¿e problem ten
trzeba
w jakiœ
sposób
rozstrzygn¹æ.
Konfliktowe zagadnienia zwi¹zane z nauk¹
Ariusza nie zosta³y jednak rozwi¹zane przez
synod w Antiochii, ani nastêpuj¹cy po nim
sobór nicejski. Kontrowersja ariañska2 , bo tak
czêsto
okreœla
siê
wydarzenia
zapocz¹tkowane przez Ariusza, trwa³a
przynajmniej do 381 roku i by³a prawdopodobnie
najwiêkszym
teologicznym
problemem
w historii Koœcio³a. Teologiczne kontrowersje
nie objawi³y siê tylko na gruncie uczonych
dysput. Zdarza³o siê, ¿e oprócz dyskusji
u¿ywano innych metod w celu ich rozwi¹zania.
St¹d celem pracy jest rozwa¿enie jednego
z dwóch sposobów, nie znajduj¹cych siê na
gruncie teologicznych polemik, które podjêto
w celu zwalczania kontrowersji ariañskiej w jej
pocz¹tkowym stadium, zwi¹zanym z wydarzeniem soboru nicejskiego3 . Jej g³ównym
zadaniem jest ukazanie skomplikowanego
obrazu wypêdzeñ, podjêtych przeciw
zwolennikom nauki Ariusza oraz specyficznego
odzwierciedlenia tych wydarzeñ w V-wiecznym
piœmiennictwie na podstawie g³ównych Ÿróde³,
na których oparta jest praca.
G³ównymi Ÿród³ami s¹ przywo³ane
w temacie trzy Historie Koœcio³a: Filostorgiusza4 , Sokratesa Scholastyka5 i Hermiasza

* Poni¿szy artyku³ stanowi czêœæ wiêkszej pracy, publikowanej w internecie (www.mishellanea.mish.uw.edu.pl).
Z orygina³u usuniêto fragment dotycz¹cy wyjaœnienia problematyki Ÿróde³, a tak¿e drugiej metody przeciwdzia³ania
arianizmowi po soborze nicejskim – edyktu cesarza Konstantyna Wielkiego.
1
Postanowienia synodu w Antiochii 5-6, za: Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, red. A. Baron, H. Pietras SJ,
Kraków 2006, s. 85.
2
Termin kontrowersji ariañskiej uwa¿am za s³uszny, mimo uwag R. P. C. Hanson’a: The Search for the Christian
Doctrine. The Arian controversy 318-381, Edinburgh 1993, s. XVII i nn. Wyjaœnienie terminu w dalszej czêœci pracy.
3 Drugim œrodkiem przeciwdzia³ania kontrowersji ariañskiej by³ edykt Konstantyna. Czêœæ pracy, poœwiêcona edyktowi
znajduje siê: www.mishellanea.mish.uw.edu.pl
4 Wydanie krytyczne: J. Bidez, F. Winkelmann, Philostorgius, Kirchengeschichte, Berlin 1981. W pracy korzystam
z angielskiego przek³adu: E. Wallford, http://www.earlychristianwritings.com/fathers/ philostorgius.htm (dalej: Phil.).
5
Wydanie krytyczne: G. C. Hansen, Sokrates, Kirchengeschichte, Berlin 1995. W pracy korzystam z: Sokrates
Scholastyk, Historia Koœcio³a , prze³. J. S. Kazikowski, wstêp: E. Wipszycka, komentarz: A. Zió³kowski, Warszawa
1986 (dalej: Socr.).
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Sozomena 6 , napisane w pierwszej po³owie
V wieku. Sokrates i Sozomen reprezentuj¹
zwolenników nauki sformu³owanej w Nicei.
Filostorgiusz by³ radykalnie nastawionym arianinem7 . Mimo ¿e przywo³ane Historie Koœcio³a
stanowi¹ g³ówne Ÿród³a dla badañ kontrowersji
ariañskiej, praca nie wyczerpie obiektywnie
problemu zwalczania arianizmu. W celu
lepszego zrozumienia ówczesnych wydarzeñ
zostan¹ wykorzystane tak¿e inne Ÿród³a.
Chronologiczny zakres przedstawianej
w pracy antyariañskiej dzia³alnoœci stanowi
okres od 318 do 328 roku. Uznaje siê,
¿e ok. 318 roku Ariusz wyst¹pi³ ze swoj¹ nauk¹
w Aleksandrii i od tego momentu rozpoczyna siê
okres kontrowersji ariañskiej 8 . Wszystkie
nastêpuj¹ce po tej dacie wydarzenia prowadz¹
do próby ostatecznego rozwi¹zania problemu,
które mia³o siê dokonaæ podczas nicejskiego
soboru. Rok 328 zdecydowa³em siê obraæ jako
datê koñcow¹ ze wzglêdu na zaistnia³y
wówczas fakt odwo³ania wygnanych: Ariusza
i Euzojusza oraz niektórych biskupów
sympatyzuj¹cych z jego nauk¹. Mimo ¿e ten rok
nie stanowi wiêkszej cezury w dziejach
kontrowersji ariañskiej, wyznacza jednak koniec
okresu akcji antyariañskich, zwi¹zanych
z soborem nicejskim. Data ta przystaje do
podanego objaœnienia, niezale¿nie od
postulowanej przez niektórych badaczy tezy
o istnieniu drugiej sesji soboru w 328 roku9 .

T³o teologiczne
I jest rzecz¹ zdumiewaj¹c¹, ¿e[...] Syn Bo¿y
istnia³ ju¿ przed Bogiem Ojcem. Zbawiciel

jest prastar¹ postaci¹, na równi z postaci¹
Matki. Ludzkoœci zawsze [...] ³atwiej by³o
wierzyæ w Syna ni¿ w Ojca, w m³odoœæ
i przysz³oœæ ni¿ w staroœæ i przesz³oœæ.
Postaæ zbawiciela splata siê œciœle
z najpiêkniejsz¹ postaci¹ ludzk¹, z postaci¹
m³odzieñca, a o¿ywiaj¹ca j¹ wola
przypomina rozmach i polot m³odoœci.
To jest owo ziarenko prawdy, które tkwi
w twierdzeniu Ksenofanesa i Feuerbacha,
¿e cz³owiek stworzy³ Boga na swe
podobieñstwo. W istocie stworzy³ w ten
sposób Matkê i zbawiciela, ale nie Ojca10 .

Tak¹ myœl wyrazi³ w 1956 roku
niderlandzki fenomenolog religii – Gerardus van
der Leeuw. Syn Bo¿y w œwiadomoœci religijnej
chrzeœcijan zaistnia³ przed Bogiem Ojcem.
Szybciej te¿ pojawi³a siê wielka kontrowersja na
temat relacji Syna – Jezusa Chrystusa – do
Ojca, którego obrazu wed³ug Leeuw’a cz³owiek
nie móg³ stworzyæ. £atwiej jest wierzyæ w Syna,
ale najpierw stoczy³ siê prawdziwy bój o wygl¹d
tej wiary, bój o ukszta³towanie obrazu Zbawiciela. T¹ wielk¹ kontrowersj¹ by³ przede
wszystkim arianizm. Nie znaczy to jednak,
¿e nauka ariañska by³a zawieszona w pró¿ni.
Ariusz móg³ bazowaæ na bogatej tradycji teologicznych kontrowersji. Móg³ byæ spadkobierc¹
nauk teologicznej szko³y antiocheñskiej,
specjalizuj¹cej siê w wyrazowym objaœnianiu
Pisma Œwiêtego 11 . Wielk¹ inspiracj¹ dla tego
prezbitera z Aleksandrii by³a tak¿e nauka
Orygenesa 12 . Równie dobrze grunt pod jego
naukê mog³y mu jednak stworzyæ warunki ¿ycia
w Aleksandrii. Wydarzeniami, które prawdo-

6 Wydanie krytyczne: J. Bidez, G. H. Hansen, Sozomenus, Kirchengeschichte, Berlin 1960. W pracy korzystam z:
Hermiasz Sozomen, Historia Koœcio³a, prze³. J. S. Kazikowski, wstêp: Z. Zieliñski, Warszawa 1980. (dalej: Soz.)
7
Socr. I 8-9, Soz. I 20-21, Phil. I 7-II 1.
8 R. P. C. Hanson, Search..., s. 130. Hanson relacjonuje tak¿e inne pogl¹dy reprezentowane w historiografii na temat
daty wyst¹pienia Ariusza ze swoj¹ nauk¹.
9 Zestawienie pogl¹dów badaczy na tê kwestiê: S. Longosz, Problem literackiej spuœcizny Ariusza, Lublin 1971, s. 279287, R. Wiliams, Arius. Heresy and Tradition, London 2001, s. 67-82.
10
G. Leeuw, Fenomenologia religii, prze³. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 144.
11 Zob. J. Danielou, H. I. Marrou, Historia Koœcio³a. Od pocz¹tków do roku 600, prze³. M. Tarnowska, Warszawa 1984,
s. 198.
12 Zród³a wielokrotnie wspominaj¹ o Orygenesie jako inspiracji Ariusza: Hieronim, List LXXXIV do Pammachiusza
i Oceana, 4, w: Œw. Hieronim, Listy, t. 2, prze³. ks. J. Czuj, Warszawa 1953. Sokrates i Sozomen za ka¿dym razem
wspominaj¹ postaæ Orygenesa w korzystnym œwietle i broni¹ jego osoby. Sozomen, przytaczaj¹c opiniê Bazylego
z Cezarei i Grzegorza z Nyssy, stwierdza, ¿e arianie b³êdnie rozumiej¹ naukê Orygenesa, na której siê opieraj¹: Soz.
VI 17. Sokrates uznaje filozofa za pe³nego m¹droœci: Socr. II 35, dziwi siê nawet, ¿e “oddychaj¹c myœl¹ Orygenesa
mo¿na trwaæ w arianizmie”: Socr. VII 6. Dowodzi to jednak inspiracji arian myœl¹ wielkiego filozofa. Ponadto por. J. N.
D. Kelly, Pocz¹tki doktryny chrzeœcijañskiej, prze³. J. Mrukówna, Warszawa 1988, s. 176, M. Simon, Cywilizacja
wczesnego chrzeœcijañstwa, prze³. E. B¹kowska, Warszawa 1979, s. 289.
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podobnie wywar³y szczególny wp³yw na ¿ycie
Ariusza w Aleksandrii oraz na g³oszone przez
niego pogl¹dy by³y: schizma Melecjusza,
wywo³ana na pocz¹tku IV wieku13 , a tak¿e
dzia³alnoœæ Piotra, biskupa Aleksandrii –
zwolennika dos³ownego objaœniania Pisma
Œwiêtego, u którego móg³ siê uczyæ Ariusz14 .
Prezbiter móg³ byæ równie¿ spadkobierc¹
teologii Dionizego – biskupa Aleksandrii15 .
O nim samym i jego nauce tak
naprawdê niewiele wiadomo, a prawie wszystkie
informacje zamieszczone s¹ wœród dzie³ jego
oponentów. Ariusz by³ prawdopodobnie
z pochodzenia Libijczykiem, na co wskazuje
Epifaniusz16 . Nieznany jest dok³adny wiek
Ariusza w chwili wyst¹pienia ze swoj¹ nauk¹.
Epifaniusz stwierdzi³ tylko, ¿e Ariusz by³
wówczas starcem17 . Nieznana jest równie¿ data
tego wydarzenia, choæ najczêœciej przyjmuje siê,
¿e sta³o siê to oko³o 318 roku18 . Ciê¿ko ustaliæ
losy prezbitera do soboru w Nicei, na którym jego
pogl¹dy zosta³y potêpione 19 . Po soborze
nicejskim zosta³ wypêdzony, ale nied³ugo po tym
wydarzeniu zaczêto d¹¿yæ do jego rehabilitacji.
Po odwo³aniu z wygnania w 328 r. nie do¿y³
jednak momentu przywrócenia do pe³nej
jednoœci z Koœcio³em – zmar³ nagle w 336 r20 .
Zgodnie z opini¹ Atanazego “Ariusz pisa³
wiele” 21 . Niewiele jednak z jego twórczoœci
zachowa³o siê do naszych czasów. Ca³¹ jego
spuœciznê stanowi¹ trzy listy: do Euzebiusza
13
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z Nikomedii z ok. 318 r., do Aleksandra –
biskupa Aleksandrii z ok. 320 r., oraz do
cesarza Konstantyna Wielkiego z ok. 328 r.
Zachowa³y siê tak¿e fragmenty jego utworu
Thalia, a tak¿e listu do cesarza Konstantyna z
ok. 333 r. Przypisywane s¹ mu ponadto inne
utwory, o których wiadomo tylko tyle,
¿e istnia³y22 . Jego naukê rekonstruuje siê wiêc
na podstawie nielicznych informacji, zawartych
zreszt¹ w dzie³ach jego oponentów. Rodzi to
wiêc ogromne trudnoœci podczas próby przedstawienia rzeczywistych pogl¹dów, które g³osi³.
Najczêœciej stwierdza siê, ¿e podstawowym
zagadnieniem nauki Ariusza by³o rozwi¹zanie
problemu jednoœci Boga23 . Ariusz uznawa³ Boga
jako Boga jedynego, niepoznawalnego
i absolutnie transcendentnego24 , niezrodzonego, wiecznego, bez pocz¹tku25 . Takie
za³o¿enia zrodzi³y problem definiowania osoby
Syna Bo¿ego, którego absolutne bóstwo Ariusz
odrzuci³. Stwierdzi³, ¿e Syn jest bytem ni¿szym
od Boga Ojca, stworzonym przez Ojca przed
zaistnieniem czasu, ontologicznie ni¿szym od
Osoby Ojca, choæ wy¿szym od ka¿dego innego
stworzenia. Byæ mo¿e nawi¹zywa³ w jakimœ
stopniu do koncepcji Chrystusa jako
Archanio³a26 . To wszystko pozwoli³o z czasem na
wypowiedzenie s³ynnego i szeroko rozpowszechnionego zdania, ¿e by³ czas, kiedy Go
[Syna] nie by³o27 . Syn wed³ug Ariusza nie jest
wiêc podobny do istoty i indywidualnego bytu

Zob. J. Danielou, H. I. Marrou, Historia..., s. 193.
S. Longosz, Problem..., Lublin 1971, s. 12 i n. Por. C. Haas, The Arians of Alexandria, “Vigiliae Christianae”, t. 47,
1993, nr 3, s. 234-245.
15
J. N. D. Kelly, Pocz¹tki..., s. 176, J. Daniélou, H. I. Marrou, Historia..., s. 197.
16 Epifaniusz, Panarion 69, 1, za: S. Longosz, Problem..., s. 25 (dalej: Epiph., Pan .).
17
Epiph., Pan. 69, 3, za: S. Longosz, Problem..., s. 26.
18
Por. przyp. 8.
19
Socr. I 6-9, Soz. I 15-22.
20
O œmierci autora wspominaj¹: Athan., Epistula Ad Serapinus, [za:] S. Longosz, Problem..., s. 73; Athan., Epistula Ad
Aegyptos 19, za: S. Longosz, Problem..., s. 73. To w³aœnie Atanazy przekaza³ informacje na temat œmierci Ariusza
w ustêpie publicznym. Dodatkowo relacjê wzmocni³ Epifaniusz, autor utworu Panarion, traktuj¹cego o herezjach: 69,
10 (dalej: Epiph., Pan .), [za:] S. Longosz, Problem..., s. 74. Opowieœæ przejêli tak¿e Sokrates i Sozomen: Socr. I 38;
Soz. II 29.
21
Athan., De synodis, 15, [za:] S. Longosz, Problem..., s. 83.
22 Wiêcej o literackiej spuœciŸnie Ariusza: S. Longosz, Problem...
23
J. N. D. Kelly, Pocz¹tki..., s. 174.
24
Por. krytyczn¹ wypowiedŸ Filostorgiusza o teologii Ariusza: Phil. II 3. Por. H. M. Gwatkin, The Arian controversy,
London 1903, s. 6.
25
List Ariusza do Aleksandra biskupa Aleksandrii, przekazany przez Atanazego: Athan., De Nicaenae Synodi, 16, za:
J. N. D. Kelly, Pocz¹tki..., s. 174.
26
M. Eliade, Historia Historia wierzeñ i idei religijnych, t. 2: Od Gautamy Buddy do pocz¹tków chrzeœcijañstwa, prze³. S.
Tokarski, Warszawa 1994, s. 266.
27
Sylogizm ten zwalcza m.in. Augustyn, O Trójcy Œwiêtej, prze³. M. Stokowska, Kraków 1996, VI, I 1. Inny wa¿ny
zachodni tekst przeciw arianom napisa³ Hilary z Poitiers, O Trójcy Œwiêtej, prze³. ks. Emil Stamka, Warszawa 2005.
Fragment opisuj¹cy naukê arian: IV, 3-22.
14
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Ojca 28 . Ariusz nie odrzuci³ wprawdzie
ca³kowicie bóstwa Jezusa Chrystusa, choæ
wed³ug przyjêtych za³o¿eñ nie móg³ przyznaæ
mu boskoœci absolutnej, która przynale¿a³a
jedynie do Boga: Ojca – Wszechmog¹cego –
Stworzyciela. Byæ mo¿e nauka Ariusza by³a
reakcj¹ na przeciwstawn¹ jej sk³onnoœæ,
nazywan¹ sabelianizmem i potêpion¹ wczeœniej
w 217 roku29 . Ta herezja g³osi³a, ¿e Osoby
boskie s¹ tylko sposobami ukazuj¹cego siê
Boga. Ariusz pragn¹³ zachowaæ to¿samoœæ osób
w ramach Trójcy Œwiêtej, doprowadzi³o go to
jednak do ich hierarchizowania.
Sprzeciw wobec pogl¹dów Ariusza
zosta³ wyra¿ony ju¿ w Aleksandrii, najprawdopodobniej oko³o 318 roku. Tam te¿ odby³ siê
pierwszy synod, który potêpi³ jego naukê,
a mo¿e i jego osobê. Fakt osobowej ekskomuniki mo¿na wywnioskowaæ, opieraj¹c siê na
liœcie biskupa Aleksandra z Aleksandrii do
innych biskupów wschodnich, informuj¹cym
o decyzjach synodu30 . Ariusz zyska³ jednak
pewne oparcie w palestyñskich i bityñskich
biskupach, gdy¿ ci na dwóch synodach –
w Bitynii i Palestynie – orzekli o ortodoksyjnoœci
jego pogl¹dów. Kolejny synod w Antiochii, w 325
roku, ponownie potêpi³ naukê Ariusza. Ca³¹
sprawê pozostawi³ jednak do rozpatrzenia
maj¹cemu siê zebraæ zgromadzeniu biskupów w
Nicei 31 . Tam te¿ orzeczono o b³êdzie nauki
Ariusza i ekskomunikowano j¹. Mimo ¿e decyzja
zosta³a podjêta przez prawie wszystkich biskupów, nie doprowadzi³a do za¿egnania sporu.
Opozycja wobec postanowieñ soboru nicejskiego by³a silna i objawi³a siê wkrótce po jego
zakoñczeniu.
S³usznie wskazuje siê, ¿e Ariusz nigdy
nie sta³ siê zinstytucjonalizowanym liderem
grupy zainspirowanej jego nauk¹, co sugerowa³

ju¿ zreszt¹ Sozomen32 . Dlatego te¿ niektórzy
wskazuj¹, ¿e nie powinno siê u¿ywaæ terminu
arianie w kontekœcie wydarzeñ zwi¹zanych
z soborem nicejskim. W historiografii dostrzega
siê bowiem problem, ¿e okreœlenie “arianie” jest
raczej polemiczn¹ kreacj¹ Atanazego na
okreœlenie jakichkolwiek przeciwników
postanowieñ soboru w Nicei33 . Neguje siê
równie¿ samo pojêcie “kontrowersji ariañskiej”34 .
Wydaje siê jednak, ¿e zarzuty wysuwane
przeciwko tym terminom mog¹ byæ odparte.
Wiele myœli i pogl¹dów zawartych w nauczaniu
Ariusza musia³o doprowadziæ do wielu
rozwi¹zañ, nawet wœród tych, którzy
bezpoœrednio mieli do czynienia z pogl¹dami
prezbitera z Aleksandrii. St¹d te¿ arianizm zyska
w pracy szersze znaczenie. Pogl¹dy g³oszone
przez Ariusza nie mog¹ stanowiæ jego
“w³asnoœci duchowej” – ca³kowicie wynika³y ze
struktur ówczesnego œwiata. Prawdopodobnie
by³y tylko najwyraŸniej wyartyku³owan¹ form¹
teologicznych
problemów
trapi¹cych
ówczesnych myœlicieli. By³o tak zreszt¹
w wiêkszoœci przypadków antycznych herezji.
Uwa¿am wiêc, ¿e dozwolone jest u¿ywanie
terminu “arianie”, mimo i¿ Ariusz instytucjonalnie
nigdy nie sta³ siê liderem grupy wyra¿aj¹cej takie
pogl¹dy. “Arianizm” rozumiem bowiem jako
drogê myœlow¹ wyznaczon¹ przez prezbitera
z Aleksandrii, a nie jako zinstytucjonalizowan¹
grupê. Zwa¿aj¹c na niebezpieczeñstwa kryj¹ce
siê za terminami “arianie”, uwa¿am,
i¿ w stosunku do imiennie przedstawianych ni¿ej
osób jest on uzasadniony.

28
Relacja Atanazego o pogl¹dach g³oszonych przez Ariusza, Orationes contra Arianos, I 6, za: J. N. D. Kelly,
Pocz¹tki..., s. 175.
29
Euzebiusz, Historia Koœcielna, prze³. Ks. A. Lisiecki, Poznañ 1924, VII 6. Por. J. Danielou, H. I. Marrou, Historia...,
s. 172 i n.
30 Fragment listu (Socr. I 6): “na wypowiadaj¹cych takie zdania duchownych z otoczenia Ariusza i ich bezwstydnych
zwolenników, na nich samych i na tych, którzy przyjêli ich naukê, ja wraz z biskupami Egiptu i Libii, których razem by³o
blisko stu, rzuciliœmy na synodzie kl¹twê.” Por. Dokumenty synodów..., s. 78-82.
31
Biskupi zebrani w Antiochii napisali: “wskutek wielkiej ¿yczliwoœci synodu wyznaczyliœmy im [zwolennikom
potêpionej nauki Ariusza] jako miejsce ich przemiany i prawdziwego wyroku wielki i œwiêty synod w Ankarze”, za:
Dokumenty synodów..., s. 90 . Zwo³any przez Konstantyna sobór pierwotnie mia³ odbyæ siê w Ankarze. Miejsce
obrad przeniesiono jednak do Nicei.
32
Soz. II 32.
33
R. W illiams, Arius..., s. 247. W Ÿród³ach por.: Socr. IV 12.
34
R. P. C. Hanson, Search..., XVII i nn.

Wygnania arian w kontekœcie soboru nicejskiego (325r.)

Wygnania arian
“Tych, którzy mówi¹: «by³ kiedyœ czas,
kiedy go nie by³o» lub «zanim siê narodzi³ nie
by³» lub «sta³ siê z niczego» lub pochodzi z innej
hipostaty, lub z innej substancji [ni¿ Ojciec],
lub ¿e Syn Bo¿y jest zmienny i przeobra¿alny,
tych wszystkich powszechny i apostolski
Koœció³ wy³¹cza” 35 . Miêdzy innymi na mocy
tych stwier-dzeñ, cesarz Konstantyn Wielki po
soborze nicejskim wypêdzi³ pewn¹ liczbê
duchownych. Kwesti¹, któr¹ nale¿y zbadaæ,
jest ustalenie pierwszych wypêdzonych.
Sokrates Scholastyk w swojej narracji
stwierdza, ¿e nicejskiego wyznania wiary nie
przyjêli: Euzebiusz – biskup Nikomedii, Teognis
– biskup Nicei, Maris – biskup Chalcedonu,
Teonas – biskup Marmaryki, Sekundus – biskup
Ptolemaidy. Pisze te¿, ¿e nie podpisali oni aktu
z³o¿enia Ariusza z urzêdu kap³añskiego. Edykt
cesarski skaza³ wiêc na wygnanie Ariusza i –
jak mówi Sokrates – grupê Euzebiusza i Teognisa36 . Sokrates przytacza tak¿e list
Euzebiusza i Teognisa do innych biskupów,
w którym bityñscy biskupi prosz¹ o odwo³anie
z wygnania. Wynika z niego, ¿e Euzebiusz
i Teognis podpisali wyznanie wiary, ale nie
chcieli siê zgodziæ na ekskomunikê Ariusza.
Taki wniosek wysuwa zreszt¹ sam Sokrates,
zaprzeczaj¹c tym samym swojej wczeœniejszej relacji37 . Przytaczaj¹c list Euzebiusza
i Teognisa, w którym biskupi staraj¹ siê
o powrót z wygnania, jak i opisuj¹c sam fakt
ich przywrócenia 38 , Sokrates nie wspomina
jednak o wypêdzeniu innego biskupa – Marisa.
Przyjmuj¹c zaœ za³o¿enie Sokratesa, mówi¹ce
o tym, ¿e Maris nie podpisa³ wyznania wiary,
musia³by zatem zostaæ wygnany. Równie¿
posoborowy list cesarza Konstantyna do
35
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mieszkañców Nikomedii, o którym wspomina
Sokrates, jest skierowany tylko przeciw
Euzebiuszowi i Teognisowi39 . Dodatkowych
informacji dostarcza list biskupów soborowych
do Koœcio³a w Aleksandrii. Biskupi napisali
w nim, ¿e nauka Ariusza, jej poszczególne
tezy i okreœlenia zosta³y wyklête. Wynika
z niego, ¿e osobiste sankcje skierowane
przeciw prezbiterowi dotknê³y te¿ Teonasa
i Sekundusa40 . W liœcie soborowym nie ma
jednak ¿adnego s³owa o grupie Euzebiusza
i Teognisa. Nie wydaje siê, by brak imion
Euzebiusza i Teognisa by³ spowodowany tylko
tym, ¿e list zosta³ skierowany do Koœcio³a
aleksandryjskiego. W liœcie zrelacjonowano
bowiem wszystkie sprawy, które podjêto na
soborze nicejskim. Oczywiœcie omawiana na
soborze sprawa schizmy Melecjusza by³a
raczej lokalnym problemem Aleksandrii, jednak
data ustalenia œwi¹t paschalnych by³a
problemem ogólnokoœcielnym. Wydaje siê
wiec, ¿e jeœli dosz³oby do usuniêcia i wygnania
tak znacz¹cych biskupów, poinformowano by
o tym, tym bardziej, ¿e sprawa kontrowersji
ariañskiej by³a ju¿ powszechnym problemem.
Wreszcie Sokrates, opisuj¹c powrót
Ariusza z wygnania, pisze równie¿, ¿e wróci³
z nim Euzojusz41 . Wczeœniej wspomina o nim
jako arianinie jedynie przy okazji synodu aleksandryjskiego, który potêpi³ m.in. jego i Ariusza42 .
Sozomen stwierdza, ¿e wymienieni przez
Sokratesa biskupi podpisali wyznanie wiary
wraz z koñcow¹ anatem¹. Autor zamiast
Teonasa podaje jednak Patrofila – biskupa
Scytopolis. Dodaje jednak, ¿e Euzebiusz
z Nikomedii oraz Teognis z Nicei nie chcieli
wyraziæ zgody na usuniêcie Ariusza i odmówili
odpowiedniego podpisu pod w³aœciwym
dokumentem43 . Sozomen stwierdza dalej,

Anatema z nicejskiego wyznania wiary, [za:] Dokumenty soborów..., s. 25.
Socr. I 8.
37
Socr. I 14.
38
Socr. I 23.
39 Socr. I 9.
40
Tam¿e.
41 Socr. I 25-26.
42
Socr. I 6.
43
Soz. I 21. Usuniêcie to mia³oby raczej oznaczaæ ekskomunikê Ariusza, o czym sam Euzebiusz i Teognis wspominaj¹
w przytaczanym równie¿ przez Sozomena liœcie: Soz. II 16. Porównanie listów zawartych u Sokratesa i Sozomena
pozwala stwierdziæ, ¿e mamy do czynienia z tym samym Ÿród³em, co zwiêksza jego autentycznoœæ. Wprawdzie Sozomen
móg³ przepisaæ list od Sokratesa, który by³by nieautentycznym. Nieautentycznoœci tego problematycznego listu,
w kontekœcie drugiej sesji soboru nicejskiego dowodzi G. Bardy, Recherches sur saint Lucien d’Antioche et son
école, Paris 1936, s. 306-313, za: R. P. C. Hanson, Search..., s. 177. G³os Bardy’ego jest jednak odosobniony. Nale¿y
zatem uznaæ, ¿e list ten jest autentyczny.
36

98

¿e cesarz poleci³ Euzebiuszowi i Teognisowi
opuœciæ swoje biskupie miasta. Autor referuje
treœæ tego listu cesarza do mieszkañców
Nikomedii, czego nie zrobi³ szczegó³owo
Sokrates. Sozomen pisze zatem, ¿e cesarz
poleci³ mieszkañcom, by wyznawali wiarê
wed³ug decyzji soboru, jako biskupów wybrali
sobie ortodoksów, a o wygna-nych zapomnieli.
Fakt wczeœniejszych relacji Euzebiusza
z Licyniuszem zostaje uznany przez
Sozomena jedynie jako dodatkowy zarzut44 .
W¹tpliwoœci budzi jednak jego wzmianka na
temat przekupienia cesarskiego archiwisty,
który mia³ wymazaæ podpisy Euzebiusza i
Teognisa spod nicejskiego wyznania wiary45 .
Wreszcie, podobnie jak Sokrates, opisuje
powrót z wygnania Ariusza wraz z
Euzojuszem46 , wspominaj¹c o nim wczeœniej
jako ekskomuni-kowanym na mocy synodu
aleksandryjskiego47 .
Filostorgiusz pisze, ¿e tylko Sekundus
i Teonas odmówili podpisu pod wyznaniem wiary
i udali siê z Ariuszem na wygnanie. Euzebiusz
“Wielki”, Teognis, Maris i inni z grupy ariañskich
biskupów, nieszczerze podpisali formu³ê wiary,
dopisuj¹c do wyrazu homoousios (wspó³istotny)
jotê, zamieniaj¹c w ten sposób to s³owo na
homoiousios (podobny). Biskupi nie odmówili
jednak uleg³oœci postanowieniom soboru, choæ
autor stwierdza dalej, i¿ w trzy miesi¹ce po
soborze Euzebiusz, Teognis i Maris powrócili do
swego pierwotnego wyznania (ariañskiego)
i poprosili cesarza o wycofanie swoich podpisów
spod formu³y wiary. Z tego powodu zostali póŸniej wygnani. Ciekawym w relacji Filostorgiusza
jest równie¿ proroctwo biskupa Sekundusa, który przed pójœciem na wygnanie mia³ powiedzieæ
Euzebiuszowi z Nikomedii, ¿e ten podpisa³ wySoz. I 21.
Soz. II 21.
46
Soz. II 27
47 Soz. I 15.
48
Phil. I 9-10, II 1.
49 Socr. I 8-10.
50
Socr. I 9-10, II 1.
51
Socr. I 9-10.
52 Socr. I 13.
53
Tam¿e.
54 Soz. I 20.
55
Rufinus, The Church History of Rufinus
New York-Oxford 1997, 10.5 (dalej: Ruf., H. E.).
56 J. Bidez, G. H. Hansen, Sozomenus..., s. XLVIII.
57
J. Bidez, F. Winkelmann, Philostorgius..., s. CXXXIV.

znanie wiary jedynie z obawy przed
wygnaniem, ale i tak w ci¹gu roku dotknie go
ten sam los48 .
Rozpatruj¹c informacje zawarte w g³ównych Ÿród³ach, mo¿na zauwa¿yæ wiêc wiele
ró¿nic, które wp³ywaj¹ na obraz wypêdzeñ
duchownych. Oprócz odmiennoœci w relacjach
miêdzy ró¿nymi historykami, mo¿na odnaleŸæ
wiele niekonsekwencji w ramach poszczególnych dzie³. W pracy nie podejmujê siê
definitywnego
wyjaœnienia
wszystkich
okolicznoœci wypêdzeñ, które zaciemniaj¹ owe
niekonsekwencje.
Przytoczone
ni¿ej
rozwa¿ania nale¿y traktowaæ jako hipotezy.
Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ przedstawionych nieœcis³oœci jest m.in. problem pogodzenia
przez autorów odmiennych relacji ró¿nych
Ÿróde³, z których korzystali. Sokrates, pisz¹c
o soborze, wykorzystywa³ informacje z: ¯ywota
Konstantyna Euzebiusza z Cezarei 49 , Historii
Koœcio³a Rufina 50 , zbioru akt synodalnych
Sabinusa z Heraklei Trackiej51 , Liber synodicus
Atanazego52 , a tak¿e rozmów z Auksanonem53 .
Sozomen stwierdzi³: “Jak mówi¹, z pocz¹tku
tylko siedemnastu duchownych uzna³o doktrynê
Ariusza...”54 Wiadomoœæ ta nie zosta³a zawarta
w dziele Sokratesa. Sozomen zna³ wiêc tê informacjê z innego tekstu, byæ mo¿e z Historii
Koœcio³a Rufina, w którym jasno pada to stwierdzenie 55 . Móg³ wprawdzie korzystaæ z tego
dzie³a poœrednio, ale nie mo¿na równie¿ wykluczyæ bezpoœredniego wykorzystania. Uznaje siê
równie¿, ¿e Sozomen zna³ ¯ywot Konstantyna56 .
Tylko hipotetyczne mo¿e byæ stwierdzenie
o znajomoœci dzie³a Rufina przez Filostorgiusza,
choæ zwa¿aj¹c na inne Ÿród³a, z których
korzysta³ autor – m.in. teksty Euzebiusza
z Cezarei57 , by³oby to bardzo prawdopodobne.
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Zdawa³oby siê, ¿e ¯ywot Konstantyna
móg³by wyjaœniæ niektóre kontrowersje.
Euzebiusz by³ przecie¿ obecny na soborze
i niew¹tpliwie bra³ w nim aktywny udzia³58 .
W jego relacji nie ma jednak informacji
o oponentach wyznania wiary. Nie zosta³o
napisane, ¿e wszyscy biskupi podpisali wyznanie wiary, choæ autor stwierdza, ¿e wszyscy
zgodzili siê na uzgodnienie jednego terminu
œwi¹t paschalnych i jedn¹ zwyciêsk¹ wiarê.
Euzebiusz nie napisa³ jednak jak¹. Stwierdzi³
tak¿e, ¿e wynik nicejskich obrad by³ dla cesarza
drugim zwyciêstwem przeciw wrogom
Koœcio³a 59 . Pominiêcie informacji o podpisaniu
siê pod formu³¹ przez wszystkich biskupów rodzi
jednak w¹tpliwoœci, ¿e nie wszyscy zgodzili siê
na powziête postanowienia. Gdyby rzeczywiœcie
dosz³o do jednomyœlnoœci na piœmie, Euzebiusz
z pewnoœci¹ poinformowa³by o tym wyraŸnie.
Nie trzeba by³oby wtedy uciekaæ siê do tak
zawoalowanego stwierdzenia, by chwaliæ
cesarza. Relacja Euzebiusza rodzi w¹tpliwoœci,
tym bardziej, ¿e autor czas po soborze w Nicei
opisuje jako okres ca³kowitej zgody w Koœciele.
Nie informuje o wygnaniu Euzebiusza
z Nikomedii i Teognisa z Nicei60 .
Rufin z Akwilei stwierdza wyraŸnie,
¿e by³o tylko siedemnastu biskupów preferuj¹cych naukê Ariusza. Relacjonuje dalej, ¿e po
zapowiedzi cesarza, i¿ usunie ka¿dego
opornego wobec œwiêtych postanowieñ soboru,
tylko szeœciu nie podpisa³o wyznania wiary
i uda³o siê wraz z Ariuszem na wygnanie.
Pozostali proariañscy biskupi podpisali siê pod
formu³¹ rêk¹, nie sercem. Tym jedenastu
biskupom przewodzi³ Euzebiusz z Nikomedii61 .
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Oprócz odmiennych relacji Ÿróde³,
z których korzystali V-wieczni historycy
Koœcio³a, inn¹ przyczyn¹ ich wzajemnego
ró¿nicowania siê, by³a prawdopodobnie niemo¿noœæ dotarcia do niektórych informacji, które ju¿
wówczas uleg³y mitologizacji62 . Mitologizacja
ta czêœciowo dokonywa³a siê równie¿
w dzie³ach, z których korzystali Filostorgiusz,
Sokrates i Sozomen. Wa¿n¹ przyczyn¹
wszelkich nieœcis³oœci jest tak¿e fakt, ¿e sam
przebieg wydarzeñ, maj¹cych miejsce przed,
podczas, a przede wszystkim wkrótce po
soborze, by³ bardzo skomplikowany.
Zwa¿aj¹c na powy¿sze zastrze¿enia,
mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e tymi, którzy od
pierwszej chwili nie zgodzili siê, nie podpisali
nicejskiej formu³y wiary i zostali wygnani, byli
przede wszystkim Ariusz, Teonas – biskup
Marmaryki i Sekundus – biskup Ptolemaidy.
Dowodem na to jest nie tylko fakt ich wspólnej
ekskomuniki, og³oszonej przez Aleksandra
z Aleksandrii na pierwszym synodzie podejmuj¹cym kwestiê arian, ale przede wszystkim
oœwiadczenie biskupów soboru nicejskiego
wys³ane do Koœcio³a aleksandryjskiego.
Sozomen konsekwentnie pomija milczeniem te
wiadomoœci. Przy opisie synodu aleksandryjskiego nie zamieszcza informacji o biskupach
Teonasie i Sekundusie, mimo ¿e informuje
o Euzojuszu63 . Co wiêcej, nie wspomina nawet
o Teonasie jako obecnym na soborze w Nicei.
Wydaje siê zatem, ¿e autor jest sk³onny
widzieæ w soborze nicejskim jednomyœlne
zgromadzenie mê¿ów Bo¿ych, kierowanych
przez Ducha Œwiêtego. Dlatego te¿ broni
jednomyœlnoœci postanowieñ w kwestiach

Por. List Euzebiusza z Cezarei do swojego Koœcio³a, za: Dokumenty soborów..., s. 55-61.
Eusebius, Life of Constantine, prze³. [ang.] A. Cameron, S.G. Hall, Oxford 1998, III 13 (dalej: V. C.). Zupe³nie w innym
sensie to Ÿród³o przytacza Sokrates. Mówi on, parafrazuj¹c Euzebiusza, i¿ wszyscy podpisali formu³ê wiary. Sam
Sokrates napisze póŸniej, ¿e formu³y wiary nie podpisa³o piêciu biskupów. Jest to wiêc kolejn¹ niekonsekwencj¹
autora.
60
V. C. III 23-34.
61
Ruf., H. E., 10.5.
62 Widoczne jest to miêdzy innymi na przyk³adzie podnoszenia i nadawania znaczenia liczbie biskupów obecnych na
soborze nicejskim. Euzebiusz mówi, ¿e na soborze by³o ponad 250 biskupów (V. C. III 8). Atanazy pisze najpierw
o oko³o 300 biskupach ( Historia arianorum, 66), a pod koniec swego ¿ycia o 318 (Epistula Ad Afros) : R. P. C. Hanson,
Search..., s. 155 i n. Sokrates, przytaczaj¹c dzie³o Euzebiusza, stwierdza, ¿e przyjecha³o ponad 300 biskupów (?),
a 318 podpisa³o formu³ê wiary (Socr. I 8). Sozomen mówi o oko³o 320 biskupach (Soz. I 17), Rufin 318 (Ruf., H. E.
10.1). Liczba 318 wymieniona przez Atanazego, Rufina, sugerowana przez Sokratesa i poniek¹d Sozomena, mog³a
odnosiæ siê do liczby s³ug Abrahama (Rdz. 14,14). Przez Pseudo-Barnabê, liczba ta zosta³a uto¿samiona z Jezusem
(po grecku 18=IH, 300=krzy¿): komentarz do Dokumentów soborów..., s. 25.
63
Soz. I 15.
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wiary. Dodatkowo, relacjê o oporze wobec
formu³y wiary64 i wygnaniu Teonasa i Sekundusa podaje Filostorgiusz65 , a tak¿e Teodoret
z Cyru66 .
O wiele wiêcej kwestii spornych budzi
wydarzenie wygnania grupy b¹dŸ samych
Euzebiusza z Nikomedii i Teognisa z Nicei.
Fakt wygnania Euzebiusza i Teognisa nie
podlega raczej w¹tpliwoœci. G³ównym
problemem, który chyba nigdy nie zostanie
definitywnie rozwi¹-zany, jest wykazanie
wszystkich okolicznoœci tego zdarzenia.
Euzebiusz i Teognis, a mo¿e i inni
z grupy ariañskich biskupów, podpisali nicejsk¹
formu³ê wiary. Sokrates, stwierdzaj¹c, ¿e a¿
piêciu biskupów nie podpisa³o wyznania wiary,
wydaje siê szukaæ wiêkszej liczby opornych,
aby zbli¿yæ siê do liczby szeœciu biskupów
zaproponowanej przez Rufina. Sozomen
prawdopodobnie odwraca znaczenie liczby
Rufina. Przytacza bowiem szeœciu biskupów
nastawionych
proariañsko,
którzy
zaakceptowali
wyznanie wiary. Do
wspomnianych wy¿ej piêciu biskupów dodaje
bowiem Euzebiusza z Cezarei. Stwierdza
jednak, ¿e jedynie Euzebiusz z Nikomedii
i Teognis nie zgodzili siê na ekskomunikê
Ariusza. T¹ ostatni¹ informacj¹ pogodzi³by
równie¿ wiadomoœci zawarte w liœcie
Euzebiusza i Teognisa do biskupów z 328 roku.
W relacji Sokratesa prowadz¹ one bowiem do
sprzecznoœci, które autor próbuje chyba
roz³adowaæ przez nazwanie wygnanych grup¹
Euzebiusza i Teognisa. Tym zabiegiem próbuje
siê bowiem zbli¿yæ do wzmianki Rufina o grupie
jedenastu biskupów uleg³ych decyzjom soboru,
któr¹ kierowa³ biskup z Nikomedii. Dodatkow¹
prób¹ zniwelowania sprzecznoœci, p³yn¹cych

z listu dwóch wygnanych biskupów, jest zamieszczenie w narracji Sokratesa stwierdzenia,
¿e oprócz formu³y wiary nie wyrazili równie¿
zgody na usuniêcie ze stanu kap³añskiego
Ariusza. Taki akt by³by raczej niepotrzebny,
gdyby biskupi odrzucili ca³¹ formu³ê wiary
i zgodnie stanêli po stronie prezbitera
z Aleksandrii. Filostorgiusz jasno stwierdza,
¿e Euzebiusz Wielki, Teognis i Maris podpisuj¹c
sformu³owanie wyznania wiary zrobili to
nieszczerze, wprowadzaj¹c zmieniaj¹c¹ sens
formu³y jotê. Relacja Filostorgiusza wydaje mi
siê jednak rozwiniêciem stwierdzenia Rufina
o podpisaniu wyznania wiary rêk¹, nie sercem.
Autor, prawdopodobnie znaj¹c list Euzebiusza
i Teognisa z 328 r., zauwa¿y³, i¿ mimo przyznania siê do podpisu formu³y wiary, wygnani
biskupi wymijaj¹ siê od jasnego stwierdzenia,
i¿ uznaj¹ s³owo homoousios. Na tym te¿ móg³
zbudowaæ swoj¹ relacjê. PóŸniejsza dzia³alnoœæ
biskupów, wymierzona w to kluczowe s³owo
mog³a równie¿ staæ siê podstaw¹ do napisania
takiej wersji. Ponadto Filostorgiusz pisa³
z perspektywy oko³o 100 lat po wydarzeniach
i wiedzia³, ¿e w póŸniejszym okresie czêœæ
zwolenników Ariusza wyznawa³a, ¿e Syn Bo¿y
jest podobny (homoiousios ) do Boga Ojca.
Dopisywanie jakiejœ litery wydaje mi siê zatem
prób¹ odci¹¿enia od zarzutów o sprzeniewierzenie siê wierze przez póŸniejszego lidera
arian. Temu samemu zadaniu ma raczej s³u¿yæ
opis proroctwa Sekundusa. Sekundusowi,
w relacji Filostorgiusza, Bóg objawi³ prawdê
o póŸniejszym wygnaniu Euzebiusza. Ten zaœ,
dotkniêty skruch¹, wraz z Teognisem
i Marisem poprosili cesarza o wycofanie swoich
podpisów spod wyznania wiary i zostali
wygnani.

64 Wydaje siê, ¿e nie do koñca s³uszna jest teza H. Chadwicka, który stwierdza, ¿e Teonas i Sekundus odmówili
podpisu pod postanowieniami nicejskimi bardziej ze wzglêdu na niechêæ podlegania biskupowi Aleksandrii, co zosta³o
uchwalone w 6. kanonie soboru, ni¿ kwestie wiary: H. Chadwick, Faith and Order at the Council in Nicea: A Note
on the Background of the Sixth Canon, “The Harvard Theological Review”, vol. 53, 1960, no. 3, s. 176, ten¿e, Koœció³
w epoce wczesnego chrzeœcijañstwa, prze³. A. Wypustek, Warszawa 2004, s. 130. W 6. kanonie jest mowa, ¿e
zwyczaj podleg³oœci biskupstw Teonasa i Sekundusa istnia³ wczeœniej i zosta³ wówczas tylko potwierdzony. O
wczeœniejszej podleg³oœci biskupowi Aleksandrii œwiadczy równie¿ fakt ich obecnoœci i potêpienia na synodzie w
Aleksandrii. W owym czasie w metropolii aleksandryjskiej rzeczywiœcie istnia³ wewnêtrzny konflikt, ale wydaje siê,
i¿ 6. kanon mia³ na celu tylko przypieczêtowanie istniej¹cej od dawna sytuacji z powodu d¹¿enia do jej odrzucenia.
Odrzucaj¹c tezê, mówi¹c¹ o oporze biskupów motywowanych wzglêdami wiary, nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
innymi przyczynami owej niechêci podlegania biskupowi Aleksandrii, który wyznawa³ przecie¿ “naukê wspó³istotnoœci”.
Nie mo¿na oczywiœcie ca³kowicie wykluczaæ informacji podawanych przez Chadwicka, ale wydaje siê, i¿ opór
wobec 6. kanonu móg³ byæ dla Teonasa i Sekundusa tylko dodatkow¹ motywacj¹.
65 Phil. I 9.
66
Teodoret, Historia Ekklesiastkie, I 8, za: R. P. C. Hanson, Search..., 162 i n.
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Przedstawiony obraz nie oznacza koñca
w¹tpliwoœci. Autorzy przynajmniej dwóch
g³ównych Ÿróde³ zdaj¹ siê borykaæ z problemem
zachowania podpisów Euzebiusza i Teognisa
pod formu³¹ wiary. Sokrates napisa³ na pocz¹tku
w swej narracji, ¿e Euzebiusz i Teognis nie
zgodzili siê na formu³ê wiary – ich podpisów nie
by³oby wiêc pod ewentualnymi dokumentami od
pocz¹tku. Jak wspomniano, przytacza jednak list
owych biskupów, który opatrzy³ przeciwstawnym
komentarzem. Mówi, ¿e biskupi zgodzili siê na
wyk³ad wiary, ale nie na ekskomunikê Ariusza.
Ta druga wersja jest raczej bli¿sza prawdzie.
Inny dylemat stanowi tak¿e kwestia oddzielnego
dokumentu imiennie ekskomunikuj¹cego
Ariusza. Oba problemy s¹ ze sob¹ powi¹zane
i mog¹ powiedzieæ wiele o okolicznoœciach
wygnania dwóch biskupów z Bitynii. Wskazuj¹
tak¿e na specyficzny mechanizm odzwierciedlania informacji na temat soboru nicejskiego
w IV- i V-wiecznym piœmiennictwie. W pracy
nie podejmujê siê rozwi¹zania kwestii istnienia
imiennej ekskomuniki Ariusza, sformu³owanej
w osobnym dokumencie. W mojej opinii na
definitywne rozwi¹zanie tego problemu nie
pozwalaj¹ zachowane informacje w Ÿród³ach.
To, co mo¿na wskazaæ w temacie imiennej
ekskomuniki, to dwie mo¿liwoœci: 1) istnia³
dokument imiennie ekskomunikuj¹cy Ariusza, na
który nie zgodzili siê Euzebiusz i Teognis; 2)
ekskomunika Ariusza mog³a siê dokonaæ na
mocy innej, bli¿ej niesprecyzowanej anatemy
podjêtej na soborze, równie¿ odrzuconej przez
biskupów z Bitynii. Ow¹ niesprecyzowan¹
anatem¹ mog³a byæ koñcowa anatema,
przytoczona na pocz¹tku tego rozdzia³u, albo
wczeœniejsza ekskomunika rzucona na Ariusza
przez jego biskupa Aleksandra na synodzie
w Aleksandrii. Mo¿na zatem stwierdziæ,
¿e dzia³ania wymierzone w nauki g³oszone przez
Ariusza przybra³y na soborze dwie formy –
pozytywny wyk³ad wiary, który zaakceptowali
Euzebiusz i Teognis, oraz jak¹œ negatywn¹
anatemê wy³¹czaj¹c¹ Ariusza ze wspólnoty
Koœcio³a, której biskupi z Nikomedii i Nicei nie
zaaprobowali. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e zgromadzeni na soborze biskupi, niezale¿nie od
67
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formy ekskomuniki, uznawali, ¿e Ariusz sam
œci¹gn¹³ na siebie decyzjê od³¹czenia od
Koœcio³a, poprzez trwanie przy potêpionych
pogl¹dach 67 .
W racaj¹c do kwestii zachowania
podpisów, nale¿y przypomnieæ relacje autorów
g³ównych Ÿróde³ na ten temat. Filostorgiusz
stwierdza, ¿e biskupi poprosili cesarza
o wycofanie podpisów spod wyznania wiary.
Sozomen przytacza opiniê mówi¹c¹, ¿e wspomniani biskupi przekupili archiwistê, który
wymaza³ ich podpisy. Nale¿y jednak ustaliæ,
sk¹d poszczególni autorzy mogli wiedzieæ
cokolwiek na temat owych podpisów i czy mieli
mo¿liwoœæ dotarcia do oficjalnego dokumentu
soboru. Wydaje siê, ¿e Sozomen nie mia³
dostêpu do dokumentu soborowego, o którym
mówi, ¿e wymazano z niego podpisy biskupów.
Œwiadczy o tym sformu³owanie: “mówi siê”.
Mo¿e siê to odnosiæ do jakieœ plotki, obecnej
w krêgach, w których obraca³ siê Sozomen.
Wydaje siê jednak, ¿e informacja ta zosta³a
prawdopodobnie zaczerpniêta z jakiegoœ Ÿród³a
pisanego. Sozomen nie przytacza swoich
Ÿród³odawców, czêsto pos³uguje siê zwrotem
“mówi siê”68 . Relacja Sokratesa, mimo wewnêtrznej niespójnoœci, jest bardzo wa¿na, gdy¿
dostarcza informacji o wa¿nych Ÿród³ach
zawieraj¹cych listy podpisanych pod formu³¹
biskupów. We fragmencie, który przytacza
Sokrates, mówi¹c, ¿e Euzebiusz i Teognis nie
podpisali formu³y wiary, autor czêsto polemizuje
ze zbiorem akt synodalnych zebranych przez
Sabinusa z Heraklei. Wówczas podaje tak¿e
Liber synodicus Atanazego, o którym stwierdza,
¿e znajduje siê w nim pe³en wykaz nazwisk
osób, które podpisa³y siê pod wyznaniem wiary.
Oba Ÿród³a – Atanazego i Sabinusa – zaginê³y.
Z treœci dzie³a Sokratesa mo¿e siê równie¿
wydawaæ, ¿e korzysta³ z oficjalnych dokumentów soborowych przy ustalaniu datacji
wydarzenia69 . Podaj¹c postaæ Harpokrationa,
Sokrates przypisuje mu jednak biskupstwo
Kynopolis, mimo ¿e inne Ÿród³a mówi¹ o nim
jako biskupie Naukratis 70 . Najwa¿niejszym
argumentem, który podwa¿a korzystanie przez
niego z oficjalnego, autentycznego dokumentu
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soborowego, jest jednak sformu³owanie,
mówi¹ce, i¿ ustalenie listy nazwisk biskupów
umieszczonych pod wyznaniem wiary nie by³o
zadaniem banalnym. Wydaje siê wiêc, ¿e przy
ustalaniu nazwisk biskupów Sokrates móg³
korzystaæ z jakiœ odpisów zawieraj¹cych postanowienia soboru, powsta³ych po zakoñczeniu
obrad. Bardziej prawdopodobnym jest jednak
stwierdzenie, ¿e Sokrates korzysta³ z innych
dzie³ narracyjnych. Prawdopodobnie Sokrates
i Sozomen nie dotarli wiêc do pierwowzoru
dokumentu soborowego, o ile takowy w V wieku
istnia³ i móg³ byæ rozpoznany. O Ÿród³odawcach,
od których czerpie Filostorgiusz przy ustaleniu
swojej relacji, nie mo¿na powiedzieæ zbyt wiele.
Autorzy Ÿróde³, na których bazowali
Sokrates, Sozomen i prawdopodobnie
Filostorgiusz, mogli wiêc uznaæ, i¿ Euzebiusz
i Teognis podpisali ca³¹ formu³ê wiary, bez
uwzglêdniania braku ich podpisów pod
niesprecyzowan¹ anatem¹. Inni mogli jednak
stwierdziæ, ¿e nieopowiedzenie siê za jak¹œ
form¹ ekskomuniki, która spad³a na Ariusza, jest
dowodem na nieprzyjêcie nicejskiej formu³y
wiary. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia takiego
ró¿nicowania jest mo¿liwa, jeœli skonfrontuje siê
relacje na temat soboru Sabinusa, Euzebiusza
z Cezarei i Atanazego. Wnioskuj¹c na
podstawie samych polemik, które prowadzi
Sokrates z Sabinusem, mo¿na zauwa¿yæ,
¿e opinie Sabinusa s¹ odmienne od relacji
wspó³czesnych soborowi Euzebiusza z Cezarei
i Atanazego. Przyczyn¹ tych ró¿nic mog³o byæ
reprezentowanie odmiennych pogl¹dów
teologicznych. Sabinus nale¿a³ do grupy
macedonian – kolejnego od³amu w ramach
chrzeœcijan nastawionych negatywnie do soboru
nicejskiego. Atanazy by³ gorliwym obroñc¹
decyzji podjêtych w Nicei. Podczas rozwa¿ania
problemu odmiennoœci relacji warto dodaæ,
¿e obecnoœæ podpisów dwóch bityñskich
biskupów pod formu³¹ wiary mog³a w pewien
sposób zawa¿yæ na póŸniejszych losach
Euzebiusza i ca³ego arianizmu, którego by³
póŸniej przedstawicielem. Mog³o wiêc dojœæ do
manipulacji informacji zarówno w œwiadectwach
Ÿróde³ opisuj¹cych, jak i przytaczaj¹cych tekst
uchwa³ soborowych. Wydaje siê równie¿,
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¿e niewykluczona jest sytuacja, w której owe
podpisy mog³y byæ wymazywane i dopisywane
na samych dokumentach rozsy³anych po
soborze.
Podsumowuj¹c, póŸniejsze interpretacje
informacji na temat soboru, dokonywane przez
autorów g³ównych Ÿróde³, mog¹ byæ prób¹
modyfikacji treœci wed³ug przyjêtej tezy,
najczêœciej motywowanej opcj¹ religijn¹. Istnieje
tak¿e mo¿liwoœæ, ¿e relacje s¹ prób¹ pogodzenia przeciwstawnych opinii. Okolicznoœci,
maj¹ce miejsce w kontekœcie soboru nicejskiego, by³y bardzo skomplikowane i wydaje siê,
¿e ju¿ w po³owie V wieku nie mo¿na ich by³o do
koñca wyjaœniæ. Z powy¿szych rozwa¿añ wynika
jednak, ¿e Ariusz, Sekundus, Teonas a prawdopodobnie równie¿ Euzojusz, zostali wygnani
bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad soboru.
Do grupy wygnanych w drugiej kolejnoœci,
z pewnoœci¹ nale¿y zaliczyæ Euzebiusza
i Teognisa. Ciê¿ko stwierdziæ, czy do tej grupy
mo¿na zaliczyæ Marisa. Wszyscy wypêdzeni
uznawali jednak naukê Ariusza i ten fakt by³
g³ównym powodem ich wygnania.

“Co ma cesarz do soboru?”
W historiografii mo¿na siê spotkaæ ze
stwierdzeniem, ¿e represje podjête po soborze
w Nicei by³y wczeœniej planowane. Najwczeœniej
stwierdzi³ to Filostorgiusz, który uzna³,
¿e postanowienia z Nicei by³y powziête jeszcze
przed rozpoczêciem soboru na wczeœniejszym
synodzie w Antiochii71 . Zdarza siê jednak,
¿e w nowo¿ytnej historiografii stwierdza siê,
¿e przedstawione wy¿ej represje wchodzi³y
w zakres kompetencji soboru. J. Burckhardt
napisa³ wrêcz, ¿e cesarz Konstantyn musia³
powstrzymywaæ biskupów przed stosowaniem
przemocy wobec arian72 . Aby rozwa¿yæ te
stwierdzenia, nale¿y siê zastanowiæ nad relacjami miêdzy cesarzem a biskupami obecnymi na
soborze. Wska¿e to równie¿ mechanizm,
jakiego u¿yto w celu przeciwdzia³ania
kontrowersji ariañskiej.
Problem relacji miêdzy biskupami
a cesarzem jest trudny do rozwi¹zania. Cesarz
wchodzi³ bowiem w sk³ad soboru, by³ z nim

Phil. I 7.
Czasy Konstantyna Wielkiego, prze³. Pawe³ Hertz, Warszawa 1992, s. 244.
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niejako w symbiozie. To on umo¿liwi³ spotkanie
biskupów w Nicei73 . Zaznaczy³ na nim swoj¹
obecnoœæ, nie tylko poprzez kurtuazyjne gesty,
które przecie¿ te¿ wiele znaczy³y74 . Wydaje
siê bowiem, ¿e s³usznym jest uznawanie
wzmianek o chêci pogodzenia przez cesarza
sk³óconych biskupów na pocz¹tku obrad
soboru i udzieleniu przez niego pomocy w celu
uzyskania jednomyœlnoœci poprzez ganienie
szczególnie k³ótliwych uczestników75 , a mo¿e
nawet przez zapowiedŸ wygnania opornych,
kiedy sytuacja sta³a siê doœæ klarowna76 .
Konstantyn sam zreszt¹ okreœli³ siê jako
biskup do spraw zewnêtrznych77 , a w Ÿród³ach
jest przedstawiany jako osoba, która dost¹pi³a
³aski cudu78 . Konstantyn jako cesarz mia³
kompetencjê do regulacji ca³oœci ¿ycia
w Imperium – równie¿ w sprawach religijnych,
co ujawni³o siê m.in. w zwo³aniu zgromadzenia
biskupów. Trzeba bowiem szczerze przyznaæ,
¿e prawdopodobnie nie by³oby soboru w Nicei
bez Konstantyna Wielkiego. Dylemat nauki
Ariusza mia³ ju¿ przecie¿ rozwi¹zaæ synod
w Aleksandrii. Ka¿dy doktrynalny problem by³
zazwyczaj rozwi¹zywany przez lokalne
synody. Cesarz, bêd¹cy czêœci¹ soboru,
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bazuj¹c na decyzjach biskupów , wypêdzi³
zatem Ariusza, a póŸniej nastêpnych biskupów.
Nie wydaje siê jednak usprawiedliwionym, by mówiæ o represjach jako g³ównym
i zamierzonym wczeœniej celu soboru. Wydaje
siê bowiem, ¿e g³ównym celem zgromadzenia
by³o, zgodnie z opini¹ wiêkszoœci Ÿróde³,
rozwi¹zanie kontrowersji ariañskiej poprzez
zbli¿enie siê do prawdy. Nale¿y jednak
stwierdziæ, ¿e raczej inne by³y jej koncepcje
wœród cz³onków zgromadzenia – biskupów
i osoby cesarza. Dla wiêkszoœci biskupów
prawda jawi³a siê raczej jako wynik dysput
i rozwa¿añ. Œwiadczy o tym fakt dyskutowania
nad pogl¹dami Ariusza, wspominany w g³ównych Ÿród³ach, a tak¿e relacja Euzebiusza
z Cezarei, który w swoim liœcie do Koœcio³a
Cezarei opisa³ charakter obrad79 . Cesarz na
prawdê patrzy³ raczej poprzez pryzmat pokojuzgody, a mo¿e do pewnego stopnia nawet
sukcesu. Oczywiœcie wœród duchowieñstwa nie
brak by³o równie¿ takich “pacyfistów”80 . Wydaje
siê jednak, ¿e Konstantyn mia³ w³asn¹ koncepcjê
chrystianizmu, dalek¹ od tej, któr¹ wyznawa³o
wiêkszoœæ duchownych 81 . Czêsto stwierdza³
równie¿, ¿e zosta³ wybrany przez Boga i jest

Socr. I 8; Soz. I 17; V. C. III 6-9.
Interpretacja zachowañ cesarza podczas rozpoczêcia soboru nicejskiego: E. Wipszycka, Koœció³ w œwiecie
póŸnego antyku, Warszawa 2006, s. 137 i nn.
75
V. C. III 13.
76
Ruf., H.E. 10. 5.
77 Konstantyn okreœli³ siê jako biskup postawiony przez Boga nad tym, co jest na zewn¹trz Koœcio³a, “biskup spraw
zewnêtrznych”: V. C. IV 24. Wzmianka ta pojawia siê w kontekœcie bli¿ej nieznanej uczty z biskupami i bywa czêsto
deprecjonowana. Warto jednak zwróciæ uwagê na s³ownictwo u¿ywane w wypowiedziach Konstantyna w kontekœcie
soboru: “...w miarê mo¿noœci na zgromadzeniu wszystkich lub przynajmniej wiêkszoœci biskupów – dlatego te¿,
kiedy ja sam siê stawi³em razem z nimi jako jeden z waszego grona (nie potrafi³bym przecie¿ zaprzeæ siê tego, z
czego rad jestem niezmiernie, ¿e mianowicie jestem wraz z wami s³ug¹ Bo¿ym)...” (posoborowy list cesarza): Socr.
I 9. Kolejne: “I dlatego zorganizowa³em ten œwiêty wasz sobór; poniewa¿ zaœ jestem waszym cesarzem, a ponadto
s³ug¹ Bo¿ym w jednym z wami szeregu” (przemówienie cesarza na soborze): Soz. I 20. Okreœlenie “s³uga Bo¿y”
przez historyków Koœcio³a by³o czêsto u¿ywane w odniesieniu do biskupa. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e ju¿ podczas
soboru, cesarz móg³ mieæ œwiadomoœæ swojej wyj¹tkowej roli w chrzeœcijañstwie jako swego rodzaju “biskupa”.
78 Phil. I 6; Socr. I 2; Soz. I 3.
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List Euzebiusza...
80 J. Danielou, H. I. Marrou, Historia..., s. 199.
81
Inn¹ opiniê przedstawia T. D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge 1981, s. 213 i nn. Stwierdza on,
¿e anachronizmem jest twierdzenie, ¿e Konstantyn nie rozumia³, na czym polega³o chrzeœcijañstwo i nie umia³
dostrzec niebezpieczeñstw p³yn¹cych z herezji. Nastêpnie Barnes przedstawia koncepcjê chrystianizmu cesarza,
mówi¹c¹, ¿e mo¿na byæ chrzeœcijaninem i dyskutowaæ o kontrowersyjnych pogl¹dach teologicznych w duchu
chrzeœcijañskiej mi³oœci, a nawet mieæ ró¿ne opinie na tematy poruszane przez Ariusza i ¿yæ zgodnie w wierze. Stwierdza,
¿e wszystkie zwroty z listu do Ariusza i Aleksandra u¿ywane przez cesarza, a wskazuj¹ce na drobnostkowoœæ sporu,
jaki wywi¹za³ siê miêdzy biskupem Aleksandrem a Ariuszem, s¹ retorycznymi œrodkami maj¹cymi za³agodziæ ich
konflikt. Z ostatni¹ uwag¹ Barnes’a wydaje siê, ¿e mo¿na siê zgodziæ. Jednak¿e przedstawiona przez Barnes’a
koncepcja chrystianizmu cesarza dowodzi w³aœnie niezrozumienia chrzeœcijañstwa przez Konstantyna. Cesarz
uwa¿a³, ¿e mo¿na wierzyæ opieraj¹c siê na ró¿nych za³o¿eniach obrazu Trójcy Œwiêtej. Uznawa³, ¿e rozmyœlania na
ten temat s¹ jak filozoficzne dysputy, niewiele wnosz¹ce do istoty wiary. Tymczasem one s¹ fundamentaln¹ zasad¹
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jego narzêdziem, poniewa¿ zwyciê¿y³ z przeœladowc¹ Licyniuszem lub doprowadzi³ do
zgody, przezwyciê¿aj¹c niesnaski i rozdarcia82 . Wyra¿aj¹ca siê w s³owach Konstantyna
wiara rodzi siê wiêc z osobistych zwyciêstw
i osi¹gniêtego pokoju. Taka koncepcja wiary
wyjaœnia nastawienie Konstantyna w stosunku
do opornych i jego póŸniejsze dzia³ania. Kiedy
bowiem wydawa³o siê, ¿e dosz³o do pojednania
wiêkszoœci biskupów, cesarz utwierdzi³ ten fakt
moc¹ decyzji o wypêdzeniu przeciwników.
Pragn¹³ wówczas wyegzekwowaæ i wzmocniæ
postanowienia soboru, które wed³ug przes³anek
jawi³y siê jako wola Boga. Pokój wskazywa³ mu
bowiem na pobo¿noœæ, prawdê. Dlatego te¿
w “polityce religijnej” Konstantyna mo¿na
zauwa¿yæ tak wielkie d¹¿enie do pokoju, który
zreszt¹ jako dobry w³adca powinien zapewniæ.
Nie przeczy temu równie¿ póŸniejsza postawa
cesarza w stosunku do arian. Gdy bowiem
okaza³o siê, ¿e sobór nicejski nie rozwi¹za³
problemu arianizmu, a w Koœcio³ach szerzy³ siê
niepokój, cesarz próbowa³ doprowadziæ do
pojednania, u¿ywaj¹c ró¿nych œrodków. Szuka³
mo¿liwoœci pogodzenia dwóch przeciwstawnych opcji poprzez represjonowanie radykalnie
nastawionych duchownych, np. Atanazego,
którzy doprowadzali do konfliktów83 . Byæ mo¿e
cesarz nied³ugo po soborze zmieni³ nastawienie do arianizmu84 .
Fakt lawirowania wobec ró¿nych opcji
nie oznacza jednak, ¿e cesarz nie móg³ osobiœcie prze¿ywaæ problemów zwi¹zanych
z ariañsk¹ kontrowersj¹. Sam bowiem napisa³
w liœcie do Koœcio³a w Aleksandrii:
I niech nas ustrze¿e Bo¿y majestat przed
tym, jak bardzo i z jak straszn¹ bezczelnoœci¹ bluŸnili niektórzy przeciw
Zbawicielowi naszemu, naszej nadziei

i ¿yciu, g³osz¹c tezy wrêcz przeciwne
nauce natchnionych przez Boga ksi¹g
Pisma Œwiêtego i sprzeczne z wiar¹
œwiêt¹, a jednoczeœnie wyznaj¹c, ¿e tezy
owe s¹ treœci¹ ich wiary85.

Zak³adaj¹c, ¿e list cesarza jest szczery,
a jest to uprawnione, mo¿na powiedzieæ,
i¿ Konstantyn rzeczywiœcie doœwiadczy³
dylematu zwi¹zanego z naukami g³oszonymi
przez Ariusza. Przyjêcie bowiem okreœlonego
za³o¿enia relacji Syna Bo¿ego do Boga Ojca
wymusza duchow¹ walkê o postaæ w³asnej
wiary, niezale¿nie od obrazu samego za³o¿enia. Fakt, ¿e Konstantyn prawdopodobnie
odwróci³ siê po soborze nicejskim w stronê
arianizmu, nie œwiadczy wiêc o czystym
oportunizmie86 . W ¿yciu Konstantyna trzeba
równie¿ uwzglêdniæ jego z³o¿on¹ sytuacjê
œwiatopogl¹dow¹ przed wejœciem w relacje
z chrzeœcijañstwem, a wiêc kult “S³oñca
niezwyciê¿onego”87 . Warto te¿ uwzglêdniæ
fakt mówi¹cy, ¿e Konstantyn, wprawdzie
zgodnie z powszechnym zwyczajem, przyj¹³
chrzest pod koniec swego ¿ycia88 . Prawdopodobnie nigdy nie uczestniczy³ zatem ca³kowicie w Mszy Œwiêtej, a to równie¿ wp³ywa na
obraz pobo¿noœci. Zwa¿ywszy na te uwagi,
mo¿na otrzymaæ obraz cesarza pobo¿nego,
ale tak naprawdê nierozumiej¹cego do koñca
chrzeœcijañskiej wiary, akcentuj¹cego pobo¿noœæ poprzez zgodê. Dlatego te¿ jeœli cesarz
by³ “biskupem spraw zewnêtrznych”, to sta³ te¿
na zewn¹trz teologii, a wiêc i obiektywnego
poszukiwania prawdy o Bogu, mimo i¿ by³
w symbiozie z “Koœcio³em poszukuj¹cym”.
Wydaje siê zatem, ¿e po soborze u¿yto
doœæ drastycznych metod walki z kontrowersj¹
ariañsk¹, ale nie jako zamierzonych wczeœniej
dzia³añ. Trzeba bowiem dostrzec skomplikowany kontekst relacji miêdzy dwoma

i nie mog¹ byæ w ¿aden sposób pominiête. W liœcie soborowym biskupi stwierdzaj¹ bowiem, ¿e badali nauki Ariusza,
ale gdy ten wypowiedzia³ swoje g³ówne postulaty, oni nie zdecydowali siê go wys³uchaæ do koñca. Nie œwiadczy to
o ich “nietolerancji” i grubiañstwie – pisz¹ przecie¿ do wiernych Koœcio³a aleksandryjskiego, wœród których Ariusz
by³ popularny. Wskazuje to zaœ na fakt, ¿e przyjêcie niew³aœciwych za³o¿eñ nie mo¿e doprowadziæ do jakiejkolwiek
zgody na p³aszczyŸnie wiary. Dlatego te¿ nale¿y uznaæ, ¿e Konstantyn, przynajmniej pocz¹tkowo, nie rozumia³
chyba do koñca na czym opiera³o siê wówczas chrzeœcijañstwo.
82 Socr. I 9; Soz. I 20.
83
Socr. I 35; Soz. II 28. Pogl¹d ten reprezentowany: E. Wipszycka, Koœció³..., 151 i nn.
84
Socr. I 25-26; Soz. II 27.
85
Socr. I 9.
86
J. Burckhardt, Czasy..., s. 232.
87 Tam¿e, s. 236 i nn.
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czynnikami, które inaczej wspó³tworzy³y
zgromadzenie w Nicei – cesarzem a biskupami, by nie mówiæ o zamierzonych karach.
Reperkusje oponentów by³y prowadzone na
mocy cesarskiego zarz¹dzenia, które opiera³o
siê na wczeœniejszym ustaleniu biskupów
w kwestiach wiary. W tym sensie lepiej mówiæ
o dwubiegunowoœci89 akcji podejmowanych
przeciw arianom ani¿eli podwójnej karze 90.
Po wydarzeniach w Nicei wszelka dzia³alnoœæ
wobec innowierstwa musia³a zawieraæ w sobie
najpierw inicjatywê Koœcio³a instytucjonalnego,
podejmuj¹cego decyzjê w sprawach wiary, oraz
w³adzy publicznej, bazuj¹cej na synodalnych
ustaleniach i wyprowadzaj¹cej z nich postanowienia represji. Wydaje siê jednak, ¿e czêsto
odwracano relacje i cesarz stawa³ siê inspiratorem akcji. Taka sytuacja ujawni³a siê na
przyk³ad pod koniec ¿ycia Ariusza. Wtedy to
najpierw cesarz poleci³ ca³kowicie zrehabilitowaæ Ariusza na synodzie w Jerozolimie,
w 335 r. 91
Sobór nicejski zosta³ podjêty w póŸniejszym okresie kontrowersji ariañskiej jako
precedens w dzia³alnoœci wobec chrzeœcijañskiego zró¿nicowania teologicznego. Nie by³
jednak “precedensem zamierzonym”. Zgodne
dzia³anie wobec innowierców nie by³o nigdy
mo¿liwe z powodu rozdarcia w Koœciele,
a tak¿e “schizmy w duszy” 92 cesarzy, których
dzia³añ nie mo¿na sprowadzaæ do prostego
schematu, czego chcia³em unikn¹æ opisuj¹c
rysy postawy wewnêtrznej Konstantyna.

Zakoñczenie
(Przedstawione metody
zwalczania kontrowersji ariañskiej
przeœladowaniem arian)
Przedstawionych w pracy metod zwalczania kontrowersji ariañskiej w kontekœcie
soboru nicejskiego, mimo i¿ objawiaj¹cych siê
tylko na p³aszczyŸnie wypêdzeñ oraz edyktu,
nie nale¿y deprecjonowaæ. Taka sk³onnoœæ
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wyrasta m.in. z faktu, ¿e obraz represji
zaciemniaj¹ niejasne œwiadectwa Ÿród³owe,
jeœli nie jednostronne to przynajmniej tendencyjne. Wydaje siê bowiem, ¿e autorzy
g³ównych Ÿróde³, mimo starañ do pewnej
obiektywnoœci, nie uwolnili siê od niebezpieczeñstwa tworzenia dzie³a z góry przyjêt¹ tez¹.
Byæ mo¿e przyjêcie wczeœniejszej tezy by³o
jednak œwiadome i sta³o siê za³o¿eniem pracy.
Historia Koœcio³a Euzebiusza z Cezarei,
oprócz dostarczenia informacji o pocz¹tkach
dziejów Koœcio³a, mia³a dowieœæ s³usznoœci
drogi wskazanej Aposto³om przez Chrystusa.
Prawdopodobnie pokrewne zadanie przyœwieca³o
Filostorgiuszowi,
Sokratesowi
i Sozomenowi. Autorom Ÿróde³ nie nale¿y
jednak zarzucaæ wyrafinowanego d¹¿enia do
fa³szowania wydarzeñ. Przyjêcie wczeœniejszej tezy mog³o byæ bowiem mo¿liwe na drodze
uznania owej tezy za prawdê. Ponadto, autorzy
g³ównych Ÿróde³ musieli zmierzyæ siê z faktem
uznania przez pañstwo pewnej opcji chrzeœcijañstwa za jedynie s³uszn¹ drogê. St¹d te¿,
bazuj¹c na ich relacjach, niezwykle ciê¿ko
zbli¿yæ siê do obiektywnego obrazu przebiegu
wydarzeñ zwi¹zanych z tak wa¿nym i symbolicznym dla nich wydarzeniem, jakim by³ sobór
nicejski. Sytuacji nie u³atwia fakt braku
niektórych niezwykle wa¿nych Ÿróde³, które
mog¹ byæ odtwarzane przede wszystkim na
podstawie treœci zawartych w pismach
teologicznych oponentów. Dlatego ukazywanie
obrazu represji wymierzonych przeciwko
arianom jest w znacznej mierze hipotetyczne.
Hipotetycznoœci¹ obrazu represji nie
mo¿na jednak, jak wspomniano, zakrywaæ
informacji, które zdaj¹ siê byæ pewne. Ju¿ Ariusz
stwierdzi³, ¿e przeœladowano go i jego zwolenników ze wzglêdu na pogl¹dy religijne 93 .
Wydaje siê, ¿e stwierdzenie o przeœladowaniu
arian w wyniku zastosowania przedstawionych
w pracy œrodków mo¿e byæ uprawnione. Pojêcie
przeœladowania pojawia siê zawsze w kontekœcie ska¿onym niebezpieczeñstwem ten-

V. C. IV 61-4.
J. Danielou, H. I. Marrou, Historia..., s. 200.
90
R. Williams, Arius..., s. 70.
91 Socr. I 33; Soz. II 27.
92
A. J. Toynbee, za: J. Danielou, H. I. Marrou, Historia..., s. 193.
93 Wskazuje na to fragment listu do Euzebiusza z Nikomedii zachowany u Epifaniusza: Epiph., Pan . 69, 6, za: J. N. D.
Kelly, Pocz¹tki..., s. 174.
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dencyjnoœci. Wydaje siê jednak, ¿e g³ówne
ramy pojêcia “przeœladowanie” dostarczy³
Sokrates Scholastyk. Stwierdzi³: “Przeœladowaniem jest bowiem, moim zdaniem, wszelkie
zak³ócanie ludziom spokojnego ¿ycia” 94 .
Piêkna w swej prostocie definicja zosta³a
wypowie-dziana w kontekœcie przeœladowania
ze strony Juliana Apostaty, który wyda³ edykt
zabraniaj¹cy chrzeœcijanom nauczania
w rzymskich szko³ach. Wiemy jednak,
¿e przeœladowania za czasów rz¹du Juliana
prawdopodobnie mia³y szerszy zakres95 .
Wydaje siê te¿, ¿e w³aœnie kontekst
przeœladowañ prowadzonych przez cesarza
apostatê, daje mo¿liwoœæ najbli¿szego
zdefiniowania tego pojêcia. Przeœladowania
doœwiadczane ze strony cesarzy-innowierców,
ale chrzeœcijan, mog¹ byæ nara¿one na
wyolbrzymienie ze strony autorów, ze wzglêdu
na tendencyjnoœæ ich Ÿróde³. Opisuj¹c dzia³alnoœæ Juliana, tak¿e wystêpuje wyolbrzymienie
owego przeœladowania. Cesarz-apostata
tworzy jednak wspóln¹ p³aszczyznê dla
wszystkich przeœladowanych w owym czasie
chrzeœcijan96 . Julian nie czyni³ bowiem ró¿nic
w definiowaniu ró¿nych grup w ramach Galilejczyków, jak pogardliwie nazywa³ wyznawców
Chrystusa, niezale¿nie od tego, jaki by³ dla nich
obraz Syna Bo¿ego. Do tego czasu nie dosz³o
bowiem do wyraŸnego odciêcia siê miêdzy
arianami a zwolennikami nauki o wspó³istotnoœci97 . Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e autorzy,
mówi¹c o przeœladowaniach doœwiadczanych
ze strony cesarza Juliana, uwzglêdniaj¹ tak¿e
grupy innowiercze. Sozomen opowiada
o zabiciu ariañskiego biskupa Aleksandrii –

Jerzego w kontekœcie mêczeñstwa ortodoksyjnego mnicha Teodora. Opisuj¹c œmieræ
Jerzego u¿ywa charakterystycznych dla opisu
mêczeñstwa
wyra¿eñ98 . Filostorgiusz
opowiada zaœ o ogólnym przeœladowaniu
chrzeœcijan przez Juliana99 . Ponadto Sokrates,
w
stosunku
do
analogicznych
do
przedstawionych w pracy metod postêpowania
wobec neoarian podejmowanych przez
cesarza Teodozjusza I, zdradza, i¿ w zasadzie
by³y to przeœladowania: “Pragnê natomiast
podkreœliæ, ¿e cesarz Teodozjusz ¿adnego
z nich [heretyków] nie przeœladowa³, a tylko
Eunomiusza poleci³ zes³aæ na wygnanie, jako
tego, który niejednemu przyniós³ zgubê swymi
naukami, kiedy to w Konstantynopolu urz¹dza³
w prywatnym mieszkaniu nabo¿eñstwa
i demonstracyjnie odczytywa³ napisane przez
siebie dzie³a”100 . Ponadto na podstawie m.in.
uci¹¿liwych wygnañ by³a budowana przez
nicejskich historyków Koœcio³a tradycja
o œwiêtoœci Atanazego i Jana Chryzostoma101 .
Przytoczone wy¿ej s³owa Sokratesa
o Eunomiuszu wskazuj¹ tak¿e na g³ówny czynnik, który motywowa³ do stosowania przedstawionych metod walki z kontrowersj¹
ariañsk¹; do ich przeœladowania. Eunomiusz,
tak jak i wczeœniej Ariusz, “przyniós³ zgubê
swymi naukami”. Wydaje siê bowiem, ¿e tak
przyjêta postawa uprawnia³a do stosowania
przemocy wobec tych, którzy szkodzili prawowiernej wierze, sobie i innym chrzeœcijanom.
Ówczeœni pojmowali raczej w ten sposób,
¿e “wobec prawdy nie ma miejsca dla ch³odnej
tolerancji”102 . Prawdopodobnie to stwierdzenie
najlepiej t³umaczy fakt represjonowania

Socr. III 12.
Por. relacjê Sozomena na temat przeœladowania jego przodków: Soz. V 15. Por. R. Smith, Julian’s god. Religion
and philosophy in the thought and action of Julian the Apostate, London – New York 1995, s. 215 i n.
96 M.in.: Phil. VII 1; Soz. V 4.
97
Posiadamy wzmianki œwiadcz¹ce o odrêbnoœci w liturgii arian i wyznawców wspó³istotnoœci: Soz. V 7, Soz. V 13,
Soz. VIII 5, Soz. VIII 8. Na jednoœæ liturgii wskazuje poniek¹d wzmianka: Soz. VII 6. Musimy zdaæ sobie jednak sprawê,
¿e nawet w ramach wyznawców tej samej nauki istnia³y liturgiczne ró¿nice: Soz. VII 19, Por.: H. Chadwick, Koœció³...,
s. 240. Dowodem na nieodcinanie siê od tradycji chrzeœcjañskiej jest zaœ dzie³o Filostorgiusza, w którym wspólnym
elementom tradycji chrzeœcijan przed ariañski¹ kontrowersj¹ autor próbuje nadaæ ariañski wygl¹d: Phil. II 13, Phil. III 2,
Phil. III 14, Phil. VII 8.
98 Soz. V 7.
99
Phil. VII 1.
100
Socr. V 20.
101 W Ÿród³ach m.in. Socr. I 32, 35, II 11, 17, II 23, III 14, IV 14, VI 5, 15, 18 VII 45; Soz. II 18, 22-23, 25, 28, III 2, 5, 10,
20, 22, IV 10, V 6, 15, VI 5, 12, VIII 17, 20, 22.
102 H. Rahner, Koœció³ i pañstwo we wczesnym chrzeœcijañstwie, prze³. J. Rado¿ycki, Warszawa 1986, s. 53.
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innowierców, niezale¿nie od rozstrzygniêcia
o prawdziwoœci jakiejkolwiek nauki. Tym te¿
nale¿y t³umaczyæ nie tylko przedstawione
metody zastosowane w kontekœcie soboru
nicejskiego, ale wydaje siê, ¿e tak¿e
póŸniejsz¹ dzia³alnoœæ cesarzy proariañskich.
Niezwykle wa¿nym czynnikiem, który przyczyni³ siê równie¿ do podjêcia przedstawionych
metod, tak emocjonalnie opisywanych przez
historyków Ÿróde³, by³ charakter kontrowersji
ariañskiej. W walce o postaæ Chrystusa
nie chodzi³o o spekulacje metafizyczne;
nie zdo³a³yby one w owych dwóch
stuleciach [IV i V wieku] wstrz¹sn¹æ tak do
g³êbi, i to najprostszymi ludŸmi. Chodzi³o
raczej o pytanie: Co siê dzieje, gdy zostajê
chrzeœcijaninem, gdy przyjmujê imiê
Chrystusa i przez to stwierdzam, ¿e On jest
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wzorem cz³owieka i miar¹ cz³owieczeñstwa? Jakiej przez to dokonujê przemiany
istnienia, jak¹ przyjmujê postawê wobec
istnienia ludzkiego? Jak g³êboko siêga ten
proces? Jaka siê przy tym dokonuje ocena
rzeczywistoœci?103

Te pytania, sformu³owane przez
J. Ratzingera, nie zawsze wyraŸnie w tej
formie, ale nieustannie przewijaj¹ siê przez
ówczesne Ÿród³a. Walka o obraz wiary
w Zbawiciela znajdowa³a wyraz w przytoczonych na pocz¹tku s³owach synodu
z Antiochii, pismach Atanazego, czy
sformu³owaniach Filostorgiusza, Sokratesa
i Sozomena. Walka o obraz Jezusa z Nazaretu
wstrz¹sa³a najprostszymi ludŸmi. Wydaje siê
jednak, ¿e mog³a równie¿ wstrz¹sn¹æ
cesarzem Konstantynem.

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrzeœcijañstwo, prze³. Z. W³odkowa, Kraków 2006, s. 88.

