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Niniejszy tekst jest fragmentem z mojej książki „Kościół na celowniku”.  
 
Więcej informacji na jej temat, a także na temat pozostałych dwu książek (spis treści itd.) 
znajdziecie Państwo tu http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/ 
Dopowiedzenia do książek (np. odpowiedzi na pytania Czytelników) znajdziecie Państwo na 
stronie http://www.analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/uzupelnienia/ 
 

 
 

 
 

1 Konstantyn Wielki i chrześcijaństwoSobór Nicejski 
 
 Zanim przejdziemy do sprawdzenia poszczególnych tez na temat tego, co też Konstantyn wprowadził 
do chrześcijaństwa, posługując się Soborem Nicejskim, parę słów o samym wydarzeniu i jego historycznych 
okolicznościach. 
 
1.1 Sytuacja przed Konstantynem – dlaczego  Rzym prześladował chrześcijan? 

 
Na wstępie trzeba chyba powiedzieć dwa słowa o tym, czym dla Rzymian była religia. Otóż w rzymskim 

kulcie bogów największy nacisk kładziono na formy zewnętrzne – głównie na składane ofiary. Nie było 
właściwie sporów co do treści wiary – to było zupełnie dla Rzymian nieistotne. Przy czym ofiara była 
rozumiana nie tak jak u Żydów (i chrześcijan), tj. jako akt zbliżający, jednoczący z Bogiem, lecz jako 
„przekupywanie” (zjednywanie sobie) bogów. 
 Sposób, w jaki Rzymianie odnosili się do swoich bóstw, pokazuje smaczna anegdota: gdy za którymś 
razem jeden z bogów „nie wysłuchał” wiernych i nie zareagował na składane ofiary, lud rzymski obrzucił jego 
świątynię kamieniami (traktując ją mniej więcej jak siedzibę nielubianej administracji czy rządu). 

Brak sporów doktrynalnych i nacisk na zewnętrzne przejawy wiary (składanie ofiar itp.) wynikał z tego, 
iż Rzymianie uważali, że bogowie nie znają ich myśli. A skoro tak, wystarczyło bóstwo przekupić (lub, 
ewentualnie, przechytrzyć). Kroniki opisują, jak wielkim szokiem było dla Konstantyna odkrycie, że 
chrześcijański Bóg widzi wszystko – zna serce i myśli człowieka. 

Nie było rywalizacji pomiędzy zwolennikami poszczególnych bóstw – przeciwnie, kiedy Rzymianie 
podbijali jakiś nowy lud, włączali po prostu jego bóstwa do swojego panteonu. I tu dochodzimy do przyczyny 
niechęci Rzymian do chrześcijan – otóż ci nie składali ofiar bożkom. Dla Rzymian to było dziwne – nie 
mieliby nic przeciw Chrystusowi – jeszcze jedno bóstwo w panteonie – ale niesłychane było dla nich, że nie 
składano ofiar innym bogom (co przecież – w pojęciu Rzymian – mogło odwrócić ich przychylność, było 
więc działaniem antypaństwowym!). 
Dlatego główne oskarżenie przeciw chrześcijanom było (dla nas, współczesnych) zaskakujące – otóż byli 
oni pomawiani o... ateizm! 

Ma to zresztą odbicie w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim – np. w tekście Prośba za 
chrześcijanami żyjącego w II wieku Atenagorasa z Aten (które to pismo jest swojego rodzaju wyjaśnieniem 
kierowanym do Marka Aureliusza i Kommodusa), autor podaje argumenty mające świadczyć o tym, że 
wyznawcy Jezusa nie są ateistami1 oraz tłumaczy – szokującą dla Rzymian – ideę Jednego Boga2.  

Oczywiście, podobne podejście do Boga Jedynego mieli Żydzi – nie byli oni jednak groźni dla systemu 
imperium, bowiem – w przeciwieństwie do chrześcijan – nie prowadzili faktycznie żadnej akcji misyjnej. 
 

                                                
1 (...) Nie jesteśmy przeto ateistami i nawet śmieszną może być rzeczą zbijanie oskarżeń tych, którzy tak twierdzą (...). 
2 Polecam to dziełko – można je znaleźć tu: http://biblioteka.kijowski.pl/atenagoras/atenagoras.pdf (dostęp 03.03.2017). 
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1.2 Sytuacja bezpośrednio przed Soborem Nicejskim 
 
W okresie prześladowań chrześcijaństwo rozwijało się w sposób nie do końca jawny. Stopień 

„konspiracji” mocno się różnił w poszczególnych latach i w zależności od terenu – były okresy względnego 
spokoju, ale i czasy, kiedy ujawnienie swojej wiary groziło męczeńską śmiercią. 

Kiedy Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo (nie czyniąc go jednak religią państwową), wiara w 
Jezusa Chrystusa poczęła „wychodzić z katakumb”.  Struktury stawały się jawne, duchowni otrzymali 
podobne uprawnienia jak kapłani innych obecnych w Cesarstwie Rzymskim kultów, poczęto budować 
znacznie więcej świątyń, a także jawnie obchodzić święta i uroczystości. I nagle okazało się, że praktyki 
kultywowania wiary w różnych częściach imperium są nieco odmienne – takie rzeczy jak terminy świąt, czas 
trwania postów, formuły wyznawania wiary itp. różniły się dość znacznie.  Co gorsze  oprócz tych różnic 
formalnych pojawiły się groźne herezje. Na przykład Sabeliusz głosił, że Ojciec, Jezus i Duch Święty to jedna 
i ta sama osoba objawiająca się w różny sposób. Znaleźli się i tacy, którzy twierdzili, że Jezus nie miał ludzkiej 
natury. Herezji tej sprzeciwił się Ariusz – niestety, jak to często bywa, sam mocno się zapędził w przeciwnym 
kierunku i począł głosić, iż Syn Boży jest tylko człowiekiem, niemającym natury boskiej. 
 
1.3 Powody zwołania Soboru Nicejskiego 

 
W literaturze przedmiotu od wielu lat trwa dyskusja na temat powodów zwołania soboru w Nicei. 

Wygląda na to, iż podawane przyczyny wzajemnie się nie wykluczają – choć nie wszystkie odegrały równie 
ważną rolę. Postaram się przedstawić najważniejsze. 

1.3.1 Przeciwstawienie się kontrowersji ariańskiej i przywrócenie jedności w Kościele 
 
 Konstantyn zetknął się dość wcześnie z rozłamami w Kościele – niecałe dwadzieścia pięć lat przed 
soborem musiał uporać się ze schizmą melicjan, potem walczył z herezją donacjan w Afryce (była to sekta 
posiadająca własne bojówki, tzw. circumcelliones. Cesarz rozpoczął od napomnień, a gdy te nie podziałały, a 
circumcelliones przeszli do grabieży, użył siły militarnej). To wszystko sprawiło, że żywił do rozłamów 
szczególną awersję i uważał za swój obowiązek ich przezwyciężanie.  
 Przez wiele lat uważano, że właśnie konieczność przeciwstawienia się arianizmowi była głównym 
powodem zwołania soboru – twierdzenie to jednak nie wydaje się do końca prawdziwe w świetle dokumentów 
historycznych. Cesarzowi nie tyle zależało na przywróceniu ortodoksji (nie rozumiał zresztą niuansów 
teologii), co na jedności w Kościele. Doktryna nie budziła emocji Konstantyna – jako rasowy Rzymianin 
uważał spory doktrynalne za trzeciorzędne – za to troszczył się o to, by zapanowała zgoda. W liście, który 
wystosował do obu stron sporu (reprezentowanych przez biskupa Aleksandra i Ariusza), cesarz pisał3: 
 

(…) jak ciężko i jak głęboko zranione zostały nie tylko moje uszy, lecz i samo serce, gdy 
przyniesiono mi wiadomość,  że powstała między wami niezgoda jest o wiele cięższa od tej, która 
trwa nadal w tamtym kraju [w Egipcie]!  
Przeto wy, z pomocą których miałem nadzieję dostarczyć lekarstwo na błędy innych,   sami 
znajdujecie się w stanie wymagającym leczenia w stopniu poważniejszym niż drudzy. Kiedy 
zastanawiałem się nad początkiem i przedmiotem tych różnic, stawało się dla mnie widoczne, 
że przyczyna sporów ma charakter naprawdę marginalny i jest zupełnie niegodna takiej 
zapalczywości. 
Przekonany o konieczności zwrócenia się do was w tym liście i zaapelowania o waszą 
jednomyślność i roztropność, wzywam boską Opatrzność, by pomogła mi w tym zadaniu, bym 
jako moderator pokoju przerwał wreszcie wasze wzajemne pretensje. (…) Obecnie, gdy daleko 
mniejsza i naprawdę nieznacząca jest przyczyna sporu, która przeszkadza zgodnej harmonii 
całego ciała, dlaczego nie miałbym się starać o naprawę tej rzeczy, co jest i łatwiejsze, i o wiele 
prostsze? (…) 
Lecz jeszcze głębiej się zastanówmy i z większą uwagą zbadajmy to, co powiedziałem; zobaczmy, 
czy to jest dobre, że z powodu waszego sporu o błahą i głupią różnicę słów bracia stają 

                                                
3 Cytat za: H. Pietras SJ, Sobór Nicejski (325), Kraków 2013. 
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naprzeciw siebie jako wrogowie i że czcigodny synod został rozdarty profanującym podziałem z 
powodu was, którzy kłócicie się z sobą o sprawę tak trywialną i zupełnie niepotrzebną. (…) 
Pozwólcie, abym ja, który jestem sługą Wszechmocnego, z pomocą Jego Opatrzności doprowadził 
to zadanie do pomyślnego rezultatu, bym przez moje przemowy, moją służbę i gorliwość w 
upomnieniach przywiódł was, Jego lud, do zespolenia i jedności zgromadzenia. (…) 
I mówię to zupełnie bez chęci zmuszenia was do tego, abyście osiągnęli całkowitą jedność sądu 
co do tej kwestii naprawdę jałowej, jakakolwiek byłaby jej natura. Albowiem może  całkowicie 
być zachowana powaga waszego synodu i pozostać nienaruszona powszechna jednomyślność, 
choćby nawet zaistniała między wami niezgoda w jakiejś rzeczy o nieistotnym znaczeniu, 
ponieważ nie chcemy tego samego wszyscy odnośnie do wszystkiego ani nie rządzi nami jedna 
natura i jeden sposób myślenia. Natomiast co do Opatrzności boskiej, niech będzie wśród was 
jedna wiara i jedno rozumienie oraz jeden zgodny sąd w odniesieniu do Boga. 

 Jak widać Konstantyn nie miał ambicji teologicznych; co więcej, uważał szczegóły doktrynalne za 
rzecz nieistotną. Jako pontyfik4 miał obowiązek dbać o jedność, ale niekoniecznie w doktrynie; ważna była 
dla niego zgoda pomiędzy wyznawcami i porządek sprawowania kultu. 
 Czy dla osiągnięcia tego celu cesarz straszył biskupów i groził im użyciem siły? Chyba nie, 
przynajmniej nie przed ani podczas soboru. Pisał bowiem raczej w sposób polubowny: 
 

Oddajcie mi w ten sposób moje dni bez zmartwień i noce wolne od trosk, aby rozkosz 
niezaćmionego światła i radość spokojnego życia mogły odtąd być znowu moim udziałem. Jeśli 
tak się nie stanie, trzeba będzie, abym jęczał w żalu, a cały zalewał się łzami, i nie będę mógł 
spędzić reszty moich dni w pokoju. Albowiem jak długo lud Boży, a mówię o moich towarzyszach 
w służbie Bogu, jest tak podzielony przez nieuzasadnioną i szkodliwą niezgodę, czyż jest możliwe, 
abym mógł zachowywać jeszcze spokój ducha?5 
 

 Niestety, list wystosowany przez władcę nie odniósł spodziewanego skutku; spory trwały nadal. W tej 
sytuacji Konstantyn zdecydował się na zwołanie soboru, przynajmniej tak wydaje się wynikać z przekazu 
Euzebiusza z Cezarei: 
 

Gdy tylko został on zapoznany z faktami, które opisuję, i dowiedział się, że list wysłany przez 
niego do chrześcijan w Aleksandrii nie odniósł skutku, wzbudził w sobie energię i powiedział,  
że musi podjąć nową wojnę przeciwko ukrytemu wrogowi, który zakłóca pokój Kościoła. 
Wtedy, jak gdyby ustawiając przeciw nieprzyjacielowi boską falangę, zwołał sobór powszechny i 
w pełnym szacunku liście zaprosił biskupów ze wszystkich prowincji, by niezwłocznie przybyli 6. 
 

 Wiele wskazuje, że początkowo cesarz liczył, iż jedność uda się przywrócić na – zwołanym nieco 
wcześniej – synodzie w Antiochii i sobór7 będzie się mógł zająć jedynie sprawami stricte religijnymi (a więc 
że obecność samego Konstantyna nie będzie potrzebna).  Niestety przebieg synodu doprowadził jedynie do 
zaostrzenia sporów. W tej sytuacji cesarz zdecydował się na osobisty udział w obradach soboru (co objawiło 
się, między innymi, w zmianie miejsca obrad na Niceę, do której łatwiej było Konstantynowi dotrzeć). 
 

1.3.2 Ujednolicenie zewnętrznych aspektów wyznawania wiary 
 Konstantyn – jak każdy cesarz – sprawował w ramach obowiązków państwowych urząd Pontifexa 
Maximusa8. Było to zwierzchnictwo „administracyjne” nad wszystkimi religiami imperium. Obowiązki 
                                                
4 Patrz: tabela w rozdziale 1.3.2. Ujednolicenie zewnętrznych aspektów wyznawania wiary. 
5 Cytat za: H. Pietras SJ, dz. cyt. 
6 Henryk Pietras SJ w znakomitej książce Sobór Nicejski (325) (z której pochodzi cytat) stawia hipotezę, że w tym momencie cesarz 
nie tyle zdecydował się na zwołanie soboru, co raczej postanowił włączyć kwestię ariańską do jego obrad. Wskazuje na to m.in. 
stosunkowo niewielka ilość czasu, jaką w Nicei poświęcono Ariuszowi. 
7 Wówczas jeszcze planowano, że odbędzie się on w Ancyrze. 
8 Urząd Pontifex Maximus pozostał przy cesarzach rzymskich niemal do końca IV wieku; cesarz Flawiusz Gracjan odmówił 
przyjęcia tego tytułu, zaś Teodozjusz I Wielki się go zrzekł. Wbrew informacjom pojawiającym się w wielu publikacjach zrzeczenie 
to nie nastąpiło na rzecz papieża; tytuł ów nigdy nie wszedł do oficjalnej tytulatury papieskiej. Co prawda nieoficjalnie niekiedy 
określano tak papieży (jako że przewodzili kolegium biskupów), ale zaczęto to robić dopiero dwa wieki później, nieoficjalnie  i bez 
nawiązań do znaczenia tego tytułu za czasów Konstantyna Wielkiego. 
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wypływające z tej funkcji można porównać – choć to bardzo nieprecyzyjne – do roli ministra do spraw wyznań 
(lub może raczej do formalnej zwierzchności królów nad protestanckimi kościołami narodowymi, jak w 
Wielkiej Brytanii czy Szwecji). Cesarz ogłaszał terminy świąt oraz publikował zasady każdej z religii w 
oficjalnym dokumencie, tzw. księgach pontyfikalnych (liber pontificalis). 
 
KIM BYŁ I JAKIE MIAŁ OBOWIĄZKI PONTIFEX MAXIMUS? 
Obowiązki Pontifexa tak opisywał historyk rzymski, Tytus Liwiusz9: 
Mianował najwyższego pontyfika Numę Marcjusza, jednego z senatorów, i jemu powierzył szczegółowy spis 
i opis całej służby bożej: jakie zwierzęta, w których dniach i przy których świątyniach ma się składać w 
ofierze i skąd brać na nie pieniądze. Podobnie wszystkie inne sprawy religijne, tak w zakresie publicznego, 
jak i prywatnego życia, oddał do jego decyzji. Do niego miał się lud udawać po poradę, aby przez 
zaniedbywanie obrzędów ojczystych, a przyjmowanie  obcych nie wkradło się do służby bożej jakieś 
zamieszanie. (…) 
W pracy Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej Tadeusz Zieliński twierdzi, iż „Pontyfikowie byli nie tyle 
kapłanami danego bóstwa, ile rzeczoznawcami i doradcami w sprawach religijnych w ogóle”10. 
 
Z tytułem Pontifexa korespondował tytuł biskupa (episkopos – zarządzający, opiekun, nadzorujący) spraw 
zewnętrznych, którego to tytułu używać cesarz. 

 
 
 Nic dziwnego, że kiedy w pewnym momencie okazało się, że zalegalizowane kilkanaście lat wcześniej 
chrześcijaństwo nie posiada wspólnego terminu obchodzonych świąt11, a także wspólnego opisu wiary, cesarz 
uznał to za rzecz niedopuszczalną. Konstantyn chciał mieć w swoich dokumentach porządek. Nie widział 
powodów, by samemu się tym zajmować (nie wiemy zresztą, czy czuł się do tego upoważniony), jednak 
postanowił skłonić biskupów do udzielenia mu jednoznacznej odpowiedzi. Uznał, że tak doniosły akt jak 
wspólny tekst wyznania wiary i ustalenie daty Wielkanocy wymaga zgromadzenia jak największej liczby 
biskupów w jednym miejscu. Sam Konstantyn – już po soborze – tak o tym pisał w Liście do Kościołów:  

Kiedy doświadczyłem na podstawie powodzenia w sprawach publicznych Cesarstwa, jak wielka 
jest wobec nas łaskawość bożej wszechmocy, uznałem, że powinno być pierwszym celem moich 
wysiłków, by wśród najświętszych rzesz ludu, który tworzy Kościół powszechny, zachowywana 
była jedna wiara i szczera miłość oraz jednomyślna cześć i nabożeństwo w stosunku do 
Wszechmogącego Boga. 
A ponieważ nie może to być zabezpieczone skutecznie i pewnie, jeśliby wszyscy biskupi, albo 
przynajmniej większość, nie spotykali się razem i jeśliby nie odbywała się dyskusja o wszystkich 
szczegółowych zagadnieniach dotyczących najświętszej religii, z tego powodu zostało zebrane 
najliczniejsze, jak to było możliwe, zgromadzenie, na którym i ja byłem obecny jako jeden z 
waszego grona (i niech to będzie dalekie ode mnie, abym zaprzeczył, iż jest moją największą 
radością fakt, iż jestem wraz z wami sługą Bożym). Wszystkie kwestie badano tam w sposób pełny 
i należyty tak długo, aż osiągnięto całkowitą jednomyślność, wydobywając na światło dzienne 
orzeczenie, które znalazło upodobanie w oczach Boga, nadzorcy wszystkich  rzeczy. W rezultacie 
nie pozostało już nic takiego, co mogłoby powodować niezgodę czy też budzić wątpliwości w 
zakresie wiary. 

1.3.3 Obchody dwudziestolecia panowania Konstantyna (Nikomedia) 
Prawdopodobnie dodatkowym powodem, dla których Konstantyn zdecydował się zebrać największy 

sobór z dotychczasowych w tym właśnie terminie, była chęć uświetnienia obchodów dwudziestolecia jego 
panowania12. Cesarz nie był władcą przesadnie skromnym i z pewnością obecność tylu znakomitych biskupów 
musiała mu sprawiać przyjemność. 

Można też tę okoliczność interpretować inaczej, w sposób bardziej dla Konstantyna korzystny – cesarz 
zdecydował się zwołać sobór jako podziękowanie, swoiste votum za dwudziestolecie panowania. Tym tropem 

                                                
9 Dzieje Rzymu od założenia miasta, Ossolineum, Wrocław 1968-82 (cytat za: H. Pietras SJ, dz. cyt.).  
10Za: H. Pietras SJ, dz. cyt.; patrz też: T. Zieliński, Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, Toruń 2001. 
11 Patrz: rozdział 10 Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
12 W Rzymie obchodzono je rok później. 
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idzie Euzebiusz, pisząc: (…) jeden tylko cesarz Konstantyn, splótłszy dla Chrystusa tego rodzaju wieniec 
związany wstęgą pokoju, złożył swemu Zbawcy godny Boga dar dziękczynienia za zwycięstwa odniesione nad 
nieprzyjaciółmi i wrogami, i stworzył za dni naszych ten obraz apostolskiego chóru13. 
 Trzy wymienione powyżej powody zwołania Soboru Nicejskiego bynajmniej nie pozostają ze sobą we 
wzajemnej sprzeczności; raczej zazębiają się i uzupełniają. Henryk Pietras SJ przypuszcza, iż [Konstantyn] 
przy tej podniosłej okazji zamierzał ogłosić uroczyście pojednanie zwaśnionych stron, kalendarz paschalny 
oraz podstawową formułę wiary chrześcijańskiej14. 

 
 

 
   ZARZUT 

Konstantyn Wielki zwołał Sobór Nicejski w celu przejęcia kontroli nad chrześcijaństwem 
i narzucenia własnej doktryny w miejsce dotychczasowej wiary. 

 
 To dość popularna (co prawda nie w środowisku historyków…) teza, jednakże nie potwierdzają jej 
żadne dowody ani świadectwa z epoki. Co więcej trudno dociec, po co właściwie Konstantyn miałby 
„przejmować kontrolę” nad chrześcijaństwem. 
 Jeśli idzie o kwestie administracyjne i porządkowe – już taką kontrolę sprawował, jako Pontifex 
Maximus. Jednak nawet gdyby przyjąć (moim zdaniem błędną – patrz: rozdział 11 Historyczna debata o 
wierze Konstantyna) tezę, iż Konstantyn przeszedł na chrześcijaństwo jedynie z powodów polityczno- 
taktycznych, trudno znaleźć powód, dla którego miałby zmieniać treść wiary (zwłaszcza że byłoby to skrajnie 
trudne – chrześcijan było już wówczas wielu, ich wspólnoty były obecne we wszystkich prowincjach 
cesarstwa, byli gorliwi i zahartowani w prześladowaniach – jakakolwiek próba zmiany doktryny wiary 
spotkałaby się z natychmiastową reakcją, powstania „Kościoła podziemnego” itd.). Z drugiej strony „przejęcie 
kontroli nad chrześcijaństwem” (nawet gdyby było wykonalne) nie niosłoby ze sobą żadnych dodatkowych 
korzyści.  

Dodatkowo trzeba powiedzieć, ze wszystkie źródła z epoki potwierdzają, iż sama treść doktryny wiary 
niespecjalnie interesowała cesarza – przedmiotem jego troski była raczej jedność Kościoła. Przybyłych do 
Nicei biskupów Konstantym przywitał słowami: 

Przyjaciele, marzeniem moim było, aby pewnego dnia ujrzeć was w jednym zgromadzeniu. Pragnienie to 
zostało zaspokojone, za co dziękuję wszechwładnemu Bogu, który pośród innych niezliczonych łask 
udzielił mi największego błogosławieństwa, jakim jest możliwość oglądania was wszystkich, 
zgromadzonych w jednym miejscu i zjednoczonych umysłem. (…) Po całkowitym wyzwoleniu się, z Bożą 
pomocą, spod tyranii tych, którzy walczyli przeciw Najwyższemu, nie pozwólmy, by jakikolwiek demon 
ubliżał Boskiemu Prawu lub je wypaczał. Wywrotowe działania wewnątrz Kościoła są według mnie 
bardziej niebezpieczne od wszelkich wojen, w jakie mógłbym się zaangażować; żadne sprawy zagraniczne 
dotyczące państwa nie zasmucają mnie tak, jak te nieszczęsne wydarzenia w łonie Kościoła (...)15. 

 
 Taka postawa – brak własnych zapatrywań teologicznych (a wręcz pewien désintéressement dla 
kwestii, które uważał za niuanse) i jednocześnie wielka waga przykładana do kwestii jedności Kościoła i 
zachowania spokoju poprowadziły Konstantyna do rozwiązania najprostszego, a przy tym zgodnego z jego 
rolą państwową i funkcją Pontifexa Maximusa:  

 po pierwsze – zebrał możliwie duże grono biskupów i polecił im ustalić wspólne stanowisko; 

                                                
13 Euzebiusz, Życie Konstantyna, tłum. S.Kazikowski. Chciałbym w tym miejscu wyjaśnić przyjęty przeze mnie sposób oznaczania 
cytatów z najstarszych źródeł: dłuższe cytaty opatrzyłem na końcu tytułem dzieła i imieniem autora; gdy cytaty są krótkie, podaję 
tytuł i imię autora w przypisie. Nie zapisuję numerów stron, na których się znajdują, ponieważ znaczna część cytatów, pochodzi z 
gromadzonych przeze mnie przez lata notatek. Nie przyszło mi do głowy, gdy je zapisywałem, by zaznaczać strony, na których je 
znalazłem. Mea culpa. Licze jednak na to, że mi to wybaczysz, mój drogi Czytelniku. 
 
14 H. Pietras SJ, dz. cyt.,  patrz też: T. Zieliński, dz. cyt.  
15 Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. 
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 po drugie – osobiście czuwał nad obradami, mitygując co bardziej krewkich hierarchów; nie 
narzucając im żadnej swojej wizji teologicznej (której zresztą nie miał), namawiał do 
przyjęcia sformułowań możliwych do zaakceptowania przez obie strony sporu; 

 po trzecie – kiedy już wszystko zostało uzgodnione i podpisane przez biskupów, cesarz uznał 
wypracowane rozwiązania za obowiązujące; z moderatora i łagodnego doradcy przeistoczył 
się w srogiego nadzorcę, czuwającego nad tym, by żaden z biskupów nie kwestionował tego,  
co uprzednio podpisał. W tym celu gotów był nawet skazywać na banicję wyłamujących się 
ze wspólnego wyznania wiary biskupów. 

1.4 Przebieg soboru 
1.4.1 Kwestia źródeł 
 
 Dysponujemy kilkoma źródłami na temat przebiegu soboru16, ale jedynie listy posoborowe, pisma 
Atanazego oraz relacja Euzebiusza z Cezarei są dokumentami z epoki. Pozostałe teksty są znacznie młodsze. 
Wielu autorów z dużą nieufnością podchodzi do obszernej relacji Euzebiusza, argumentując, iż miał on 
nadmiernie sprzyjać Konstantynowi, wpadając wręcz w ton panegiryku na cześć cesarza. Jest w tym sporo 
prawdy – prawdą jest jednak i to, że to jedyne sprawozdanie pisane przez uczestnika obrad – a więc takie, 
które było czytane przez innych uczestników soboru. Wiadomo, że Euzebiusz miał wśród nich kilku zajadłych 
wrogów (choćby Atanazego), a jednak brak sygnałów, jakoby ktokolwiek poddawał tekst Euzebiusza krytyce 
za nierzetelność lub kwestionował przedstawione przez niego fakty. 
 

 
Sobór Nicejski, XVI wiek, autor nieznany. 

                                                
16 Pełna lista źródeł to: pisma Euzebiusza z Cezarei, Atanazego, Rufina, Sokratesa Scholastyka, Sozomena, Filostorgiusza i 
Teodoreta. 
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1.4.2 Obrady 
 Na obrady przybyła niespotykana dotąd liczba biskupów17. Jeśli wierzyć Euzebiuszowi, ostatni wszedł 
na salę obrad Konstantyn:  

Po nich przybył również i cesarz, a skoro  się zjawił, stanął pośrodku; i nie pierwej zechciał 
usiąść, aż  biskupi przyzwolili mu skinieniem. Tak wielka pobożność  i szacunek dla mężów 
Bożych przepełniały serce cesarza.  

 Bardzo charakterystyczna dla postawy Konstantyna jest sytuacja z samego początku zjazdu biskupów 
w Nicei, opisana przez Sokratesa Scholastyka: 

A gdy już zapadła cisza, jak wypadało w takiej chwili, natychmiast zaczął cesarz przemawiać do 
nich ze swego miejsca, nakłaniając i zachęcając ich do jedności i zgody. Jednocześnie im radził, 
by każdy przebaczył bliźniemu prywatną urazę i przykrość. Niemało bowiem było takich, co 
wzajemnie się oskarżali, a wielu spośród nich doręczyło poprzedniego dnia cesarzowi skargi na 
piśmie. Wezwawszy tedy zebranych, by przeszli do spraw, dla których się zgromadzili, rozkazał 
spalić pisemne skargi, jedno tylko przy tym mówiąc: Chrystus nakazuje, by odpuścił swemu bratu 
winę ten, kto pragnie sam dostąpić odpuszczenia. Następnie przemawiając obszernie na temat 
zgody i pokoju, dokładniejsze z kolei rozpatrzenie zagadnień dogmatycznych pozostawił 
kompetencji samych duchownych18. 

 
 Konstantyn, po przeprowadzeniu spisaniu i spaleniu wzajemnych żalów (posunięcie godne 
współczesnego terapeuty grupowego), wezwał obecnych do zgody i resztę („zagadnienia dogmatyczne”), 
pozostawił kompetencji biskupów. Nie oznaczało to braku zainteresowania – jednak najwidoczniej troską 
cesarza było raczej samo to, by obradujący uzgodnili stanowiska, niż jakaś konkretna treść uchwał. 
 Tak relacjonuje to Euzebiusz: 

Kiedy po obu stronach przedkładano wiele propozycji i wielki z początku rozgorzał spór, 
cierpliwie przysłuchiwał się cesarz wszystkim wywodom i z wytężoną uwagą śledził wysuwane 
wnioski. Częściowo wtrącał swe krytyczne uwagi w wypowiedzi obu stron i w ten sposób powoli 
przybliżał przeciwne stanowiska, wnosząc atmosferę wzajemnej życzliwości. Przemawiając zaś 
czystą greczyzną, jako że znał również i ten język, był jakoś tym bardziej przyjemny i miły, jednych 
przekonując, drugich nawet zawstydzając swą biegłością; wyrażających słuszne opinie 
obsypywał pochwałami. I kiedy tak nakłaniał wszystkich do jednomyślności, udało mu się 
doprowadzić ich do całkowitej zgodności opinii i przekonań we wszystkich spornych dotąd 
sprawach19. 

 
 Relacja Euzebiusza przynosi informację o jednym tylko przypadku, w którym Konstantyn 
zaproponował konkretne sformułowanie teologiczne. Miało to stać się wówczas, gdy Euzebiusz przedstawiał 
wyznanie wiary swojego autorstwa: 

Gdy tak przedstawiałem wyznanie wiary, nie nastąpił żaden sprzeciw. Przeciwnie, nawet sam 
najmilszy Bogu nasz cesarz pierwszy zaświadczył, że jest ono ze wszech miar trafne. Stwierdził z 
naciskiem, że i on tak samo myśli, i wezwał wszystkich, by je wspólnie przyjęli, podpisali się pod 
tym nauczaniem oraz byli z nim zgodni, dodając tylko jedno słowo: „współistotny”. On sam je 
wyjaśnił, mówiąc, iż mówi się, że „Syn” jest „współistotny” nie według tego, co się zdarza ciałom, 
a więc że On nie istnieje ani na zasadzie podziału, ani na zasadzie jakiegoś rozdzielenia się od 
Ojca. Albowiem natura niematerialna, duchowa i bezcielesna nie może przyjmować żadnych 
doznań cielesnych; tego rodzaju rzeczy wypada poznawać w oparciu o słowa Boże, które są nie 
do wypowiedzenia20. 
 

 Przez pewien czas uważano, że propozycja sformułowania „współistotny” (homoousios) była ukłonem 
Konstantyna w kierunku stronnictwa antyariańskiego – jednak współcześni badacze wskazują, że cesarz nie 
dążył do bliższego zdefiniowania znaczenia tego terminu. Stąd prosty wniosek, że chodziło nie tyle o 

                                                
17 Dokładna liczba jest dyskusyjna; autorzy z epoki nie są tu całkowicie zgodni. 
18 Sozomen, Historia Kościoła, cytuję za: http://www.pistis.pl/biblioteka/sozomen_hermiasz_historia_kosciola.pdf (dostęp 
23.07.2016). 
19 Euzebiusz, Życie Konstantyna. 
20 List Euzebiusza z Cezarei do jego Kościoła. 
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uściślenie znaczenia i przechylenie szali na korzyść jednego ze stronnictw soborowych, lecz o znalezienie 
sformułowania na tyle wieloznacznego, by każda ze stron – rozumiejąc je nieco inaczej – mogła zaakceptować 
wspólne wyznanie wiary. 
 Dodać trzeba, że świadectwa historyczne nie są w tej sprawie zgodne – relacja Euzebiusza idzie 
najdalej, przypisując Konstantynowi inicjatywę użycia terminu „współistotny”. Rufin z Akwilei, korzystając 
z zaginionej w późniejszych wiekach księgi Historii Kościoła Gelazego, twierdzi, że cesarz jedynie poparł 
zgłoszoną przez kogo innego propozycję zapisu. Z kolei Atanazy w ogóle nie wspomina o udziale Konstantyna 
w formułowaniu tego zapisu, podobnie jak ariański historyk Filostorgiusz,  który przypisuje tu inicjatywę 
Hozjuszowi i Aleksandrowi z Aleksandrii 

1.4.3 Postanowienia soboru 
 Na temat ustaleń Soboru Nicejskiego krąży mnóstwo mitów i wymyślnych twierdzeń, ocierających się 
o teorie spiskowe. Tymczasem mamy dokładny spis kanonów soborowych – i w tym rozdziale postaram się 
je naszkicować. Zapewne poszukiwacze sensacji mocno się zawiodą – nie ma bowiem w owych ustaleniach 
nic szczególnie sensacyjnego. 
 Sobór zaowocował trzema elementami: 

 ustalono wspólną datę święcenia Wielkanocy 
 ustalono pierwsze wspólne, obowiązujące w całym Kościele, wyznanie wiary (tzw. 

Wyznanie wiary 318 ojców) o brzmieniu: 

Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, 
jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego 
z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego 
wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia 
zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do 
nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I w Ducha Świętego. 
Tych, którzy mówią: «był kiedyś czas kiedy go nie było» lub «zanim się narodził nie był» lub «stał 
się z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji [niż Ojciec], lub, że Syn Boży 
jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza21. 
 
 ustalono 20 kanonów rozstrzygających różne zagadnienia bieżące. 

 
 Pełna treść kanonów dostępna jest (również po polsku) w kilku wydawnictwach, a także w 
Internecie22, tutaj przedstawię tylko ich tytuły i dokonam skrótowego omówienia własnymi słowami, 
by dać Czytelnikowi możliwość wyrobienia sobie poglądu na zagadnienia omawiane na Soborze. 
 

KANONY SOBORU W NICEI23 
I. O pozbawiających się męskości oraz o tych, którym uczynili to inni. 

Około III wieku w niektórych wspólnotach chrześcijańskich pojawiła się „moda” na 
autokastrację (dokonał jej m.in. Orygenes). Sobór zdecydowanie przeciwstawił się 
podobnym praktykom. 

II. O przyjmowanych do stanu duchownego od razu po chrzcie. 
Zgromadzeni na soborze biskupi, powołując się na tekst z 1 Tm 3,624  potępili przypadki 
wyświęcania na prezbiterów lub nawet biskupów osób, które dopiero niedawno przyjęły 
chrzest. 

III. O kobietach zamieszkujących razem z duchownymi. 

                                                
21 Za: ks. A. Baron, H. Pietras SJ,  Dokumenty Soborów Powszechnych, tom I, Kraków 2007. 
22 Breviarium fidei, ks. A. Baron, H. Pietras SJ, dz. cyt., także w wersji internetowej: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/sobory/dokumenty1soborow_02.html (dostęp 18.06.2016). 
23 Opracowanie autora na podstawie: ks. A. Baron, H. Pietras SJ,  dz. cyt. 
24 [Biskup] Nie [może to być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie (1 Tm 3,6). 
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Zabroniono biskupom, prezbiterom i wszystkim duchownym zamieszkiwania z kobietami 
(prócz osób z bliskiej rodziny stojących poza podejrzeniami np. matki czy siostry). 

IV. Ile osób powinno konsekrować biskupa. 
Ustalono, iż konsekracja biskupa powinna odbywać się przy udziale przynajmniej trzech 
biskupów prowincji i przy pisemnej zgodzie pozostałych, pod nadzorem biskupa 
metropolity. 

V. O ekskomunikowanych: aby nie byli przyjmowani przez innych oraz o tym, że 
synody mają się odbywać dwa razy do roku. 
Sobór zarządził, by ekskomunika wydana przez biskupów prowincji miała moc w całym 
Kościele oraz ustalił tryb badania zasadności ekskomuniki przez zwoływany dwa razy do 
roku synod. 

VI. O precedencji niektórych stolic i o tym, że nie można zostać powołanym na urząd 
biskupa bez zgody metropolity. 
Potwierdzono status biskupów głównych miast, na mocy którego metropolita (np. biskup 
Aleksandrii, Rzymu, Antiochii itp.) sprawował zwierzchnictwo nad podległymi sobie 
prowincjami. Ustalono, że można kogoś uczynić biskupem tylko za zgodą metropolity. 

VII. O biskupie Aelii [czyli Jerozolimy] 
W IV wieku Jerozolima (nazywana Aelią) bardzo podupadła i przestała być miastem 
znaczącym w imperium rzymskim. Mimo tego biskupi ustalili, że ze względów 
tradycyjnych biskup tego miasta powinien zachować szczególne względy na zasadach 
metropolity. 

VIII. O tych, którzy zwą się «czystymi». 
Kanon ten ustalał zasady powrotu do Kościoła osób ze schizmy („czystych”), a także 
zasady, na których duchowni z tej grupy mogli zachować swój status.  

IX. O wyniesionych do kapłaństwa bez okresu próbnego. 
Sobór uznał za nieważne święcenia prezbiterów, którzy nie odbyli okresu próbnego lub w 
jego czasie popełnili jakiś ciężki grzech. 

X. O tych, którzy w czasie prześladowań zaparli się wiary (tzw. lapsi), a następnie 
zostali dopuszczeni do stanu duchownego. 
Uznano za nieważne święcenia osób, które wyniesiono do stanu duchownego „dlatego, że 
ci, którzy ich święcili, nie znali ich grzechu albo udawali nieświadomość”.  

XI. O tych, którzy zaparli się wiary i są zaliczani do stanu świeckiego. 
Ustalono warunki pokuty i powrotu do Kościoła osób, które (będąc osobami świeckimi) 
zaparły się wiary w czasie prześladowań. 

XII. O tych, którzy wyrzekli się świata, a następnie do niego powrócili. 
Podobnie jak w kanonie XI – ustalono zasady powrotu do Kościoła osób, które najpierw 
wystąpiły z wojska, a następnie do niego powróciły (Kościół w okresie prześladowań nie 
zezwalał chrześcijanom na wykonywanie zawodu żołnierza – częściowo dlatego, że 
wojsko brało udział w prześladowaniach, ale także dlatego, iż do obowiązków żołnierzy 
należał kult państwowy, polegający na składaniu pogańskich ofiar). 

XIII. O tych pokutujących, którzy w godzinie śmierci proszą o Komunię. 
W czwartowiecznym Kościele rozgrzeszenie otrzymywało się po wyznaniu grzechów i 
odprawieniu (nieraz wieloletniej) pokuty. Sobór orzekł, że takie pokutujące osoby, jeśli 
znajdują się na łożu śmierci, mogą otrzymać Eucharystię, mimo iż ich pokuta nie została 
jeszcze całkowicie wypełniona. 

XIV. O katechumenach, którzy upadli [w czasie prześladowań]. 
Ustalono warunki pokuty i powrotu do katechumenatu osób, które przed otrzymaniem 
chrztu upadły pod wpływem prześladowań. 

XV. O duchownych, którzy przenoszą się z miasta do miasta. 
Zgromadzeni biskupi potwierdzili istniejącą już zasadę zabraniającą biskupom, 
prezbiterom i diakonom samowolnego zmieniania miejsca sprawowania ich posługi. 

XVI. O nieprzebywających w kościołach, w których zostali wybrani. 
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Kontynuacja ustaleń z poprzedniego kanonu: duchownych, samowolnie zmieniających 
miejsce posługi zabroniono przyjmować do posługi w innych parafiach czy diecezjach. 

XVII. O duchownych, którzy zajmują się lichwą. 
Sobór uznał, iż należy eliminować ze stanu duchownego osoby zajmujące się lichwą i 
goniące za „haniebnym zyskiem”. 

XVIII. Diakoni nie powinni podawać Eucharystii prezbiterom ani być stawiani wyżej od 
nich. 
Sobór przypomniał o obowiązującej hierarchii święceń i przełożeństwie. 

XIX. O tych, którzy odeszli od Pawła z Samosaty. 
Określono, iż przychodzący do Kościoła uczestnicy schizmy Pawła z Samosaty muszą 
być ponownie ochrzczeni. Wprawdzie katolicy już za papieża Stefana I (pełniącego swój 
urząd w latach 254-257) uznali ważność chrztu świętego udzielanego przez 
schizmatyków (pod warunkiem zachowania formuły trynitarnej), jednak Paweł z 
Samosaty sprzeciwił się wierze w bóstwo Chrystusa, co czyniło jego chrzty nieważnymi. 

XX. Nie należy modlić się na kolanach w niedziele i w dniach Pięćdziesiątnicy. 
Kanon dla nas, współczesnych, raczej zaskakujący – jednak pamiętać trzeba, że w 
Kościele IV wieku postawa klęcząca towarzyszyła modlitwom pokutnym i umartwieniom 
(„normalną” postawą modlitewną była pozycja stojąca). Sobór zwrócił uwagę, iż w 
okresie świąt (w tym w niedzielę) należy świętować, pokutę odkładając na inne dni. 

 
I to już wszystko. Żadnego „zmieniania kanonu ksiąg” czy „komponowania wiary z wierzeń różnych 

narodów”. Zwyczajne (żeby nie powiedzieć „nudne”) zarządzenia administracyjne, dotyczące bieżących 
spraw Kościoła. 

 
 

 
   ZARZUT 

Konstantyn wpływał na obrady soboru m.in. grożąc wypędzeniem biskupom 
opowiadającym się za tezami Ariusza. 

 
Konstantyn nie narzucał wprawdzie biskupom rozwiązań, jednak deklarował, że już powzięte przez nich 

wspólne postanowienia wesprze swoim autorytetem i władzą (pisał po soborze: Przyjmijcie zatem z radością 
nakaz płynący z nieba i prawdziwy, gdyż cokolwiek zostanie postanowione przez święty sobór biskupów, 
należy traktować jako wolę Bożą25). 

Rzeczywiście skazał na banicję kilku, opowiadających się za Ariuszem, biskupów, jednak nie dlatego, 
jakoby forsował określone rozwiązania (jak pisałem, szczegóły dogmatyczne nie leżały w polu jego 
zainteresowań), tylko dlatego, że ukarani biskupi sprzeciwili się ustaleniom większości soborowej. Groziło to 
sytuacją, w której zamęt i niezgoda w Kościele będzie trwała mimo wypracowania rozwiązań w Nicei. 

Najlepszym dowodem takiego właśnie rozumowania cesarza jest fakt, iż Euzebiusz z Cezarei (będący 
niewątpliwie zwolennikiem Ariusza, za co nawet został wcześniej potępiony na synodzie w Antiochii) nie 
doznał żadnej przykrości podczas soboru – dlatego że zaaprobował wypracowane rozwiązanie. 

Fakt, że w Nicei to zwolennicy Ariusza (on sam, Euzebiusz z Nikomedii oraz Teognis) sprzeciwiali się 
ustaleniom większości, spowodował  reakcję cesarza, a to z kolei doprowadziło do stwierdzeń, jakoby miał 
„antyariańskie” nastawienie. 
 Konstantyn był zresztą konsekwentny również po soborze – kiedy doszło do niego, iż Ariusz gotowy 
jest do kompromisu, oświadczył: Jeżeli Ariusz wyraża swą zgodę na orzeczenia soboru i jeżeli tak myśli, 
udzielę mu posłuchania i z uszanowaniem wyślę go do Aleksandrii26 – po czym zaprosił banitę. Ariusz wraz 
z towarzyszącym mu Euzojuszem przybyli na dwór cesarski i przedstawili wyznanie wiary zgodne z 
Soborem Nicejskim, dołączając zapewnienie: 

                                                
25 List Konstantyna do Kościołów. 
26 Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, www.zrodla.historyczne.prv.pl, tłum. S.Kazikowski, Warszawa 1986.  
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Porzuciliśmy już bowiem dociekliwość i nadmierne dysputy, abyśmy tak my sami, jak i Kościół, 
osiągnąwszy nawzajem pokój, wszyscy pospołu mogli zanosić uroczyste modły za pokojowe 
panowanie” twoje i całego twego potomstwa27. 

Rozmowa się odbyła, Ariusz został zrehabilitowany. 
Z drugiej strony Konstantyn skazał na wygnanie tych spośród „ortodoksów” (Eustachiusza z Antiochii, 

Mercallosa z Ancyry i Atanazego z Aleksandrii), którzy próbowali zaogniać sytuację dla pognębienia 
biskupów, którzy wcześniej opowiadali się za Ariuszem. Usunął także ze swojego dworu Hozjusza, który 
zamiast łagodzić spór próbował przeforsować radykalniejsze ustawy antyariańskie. Niektórzy sądzą, że 
świadczy to z kolei o ariańskich skłonnościach cesarza, jednak jest to również nieprawda. Z punktu widzenia 
cesarza sprawa arianizmu zakończyła się w Nicei i nie życzył on sobie jakiegokolwiek rozgrzebywania sporu 
– był gotów tego bronić nawet przy użyciu kar administracyjnych dla „wichrzycieli”. 

Omawianie tej kwestii chciałbym podsumować cytatem ze znakomitej publikacji Sławomira 
Bralewskiego Cesarz Konstantyn I Wielki wobec kontrowersji ariańskiej28: 

Cesarz Konstantyn nie opowiedział się (…) po stronie arian po soborze w Nicei, tak jak i przeciw 
arianom w trakcie jego obrad. Postawił na kompromis i do końca swego życia uważał go za jeden 
z fundamentów jedności Kościoła. 

 
1.5 Podsumowanie 

 
W niniejszym rozdziale ustaliliśmy, że: 
1. Chrześcijaństwo zostało zalegalizowane kilkanaście lat przed Soborem Nicejskim. 
2. W chwili legalizacji powinno zostać wpisane przez cesarza do ksiąg pontyfikalnych cesarstwa wraz z 

zasadami dotyczącymi wiary, terminów świąt itp. 
3. Niestety, żyjący dotąd w warunkach prześladowań chrześcijanie nie mieli wspólnego wyznania wiary 

oraz wspólnej daty święta Wielkanocy. 
4. Kłopoty te zbiegły się z herezją Ariusza, która spowodowała gorszące spory w Kościele. 
5. W tej sytuacji Konstantyn zwołał sobór, aby zaprowadzić jedność. Cesarz czuł się odpowiedzialny za 

wyegzekwowanie uchwał soboru, ale nie wpływał na jego ustalenia. Jedynym wyjątkiem było być 
może (historycy z epoki nie są co do tego zgodni) zaproponowanie kompromisowego sformułowania 
„współistotny”, które dzięki swej niejednoznaczności mogło być zaakceptowane przez hierarchów o 
różniących się nieco poglądach. 

6. Konstantyn nie przewodniczył Soborowi Nicejskiemu (ani żadnemu innemu). Początkowo nie chciał 
nawet w nim uczestniczyć (brak wcześniejszych listów konwokacyjnych), jednak niesnaski pomiędzy 
biskupami spowodowały, że zdecydował się wziąć w nim udział. 

7. Uważając, że przez uchwały soborowe przemówił sam Bóg, cesarz dyscyplinował banicją hierarchów, 
którzy łamali postanowienia soboru. 

 

                                                
27 Tamże.  
28 Instytut Historii UAM, Poznań 2009. 
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2 Historyczna debata o wierze Konstantyna 
2.1 Hipotezy 
 Na początku chciałbym poczynić pewne zastrzeżenie: otóż prawdę mówiąc, w naszej dyskusji o 
Kościele chrześcijaństwo Konstantyna nie jest mi do niczego potrzebne. Nie wnosi nic do mojej 
argumentacji29. Jeśli o nim piszę, to by przeciwstawić się pewnym kalkom spłycającym zagadnienie oraz 
dlatego, że sprawa doskonale nadaje się do ilustracji tego, jakie błędy powstają gdy zdarzenia zaszłe w 
kontekście zupełnie innych czasów i zwyczajów próbujemy interpretować przez pryzmat współczesnej 
mentalności. 
 Pogląd, jakoby Konstantyn Wielki nie wierzył w Boga, a jego wybór chrześcijaństwa był jedynie 
kalkulacją polityczną, został sformułowany przez XIX-wiecznego autora Jacoba Burckhardta. Jego 
sugestywnie napisane i wydane w 1853 roku dzieło Czasy Konstantyna Wielkiego zdobyło dużą popularność 
i niemal zmonopolizowało dyskurs konstantyński aż do okresu międzywojennego. Jednak od tego czasu wiele 
się zmieniło – przede wszystkim dostrzeżono ahistoryczność sposobu rozumowania szwajcarskiego historyka 
(nie tylko zresztą co do Konstantyna – współcześnie uważa się że najważniejsze dzieło Burckhardta Kultura 
Odrodzenia we Włoszech zahamowało badania nad tą epoką na kilkadziesiąt lat). 
 Skąd się wziął pogląd o niewierze Konstantyna? Odpowiedź jest oczywista – ze światopoglądu 
wyznawanego przez Burckhardta. Jak większość ateistów ani trochę nie wierzył, że człowiek może kierować 
się wiarą, i szukał wszędzie drugiego dna powstałego w wyniku cynicznych kalkulacji. Ponieważ sam tak by 
postąpił, był skłonny do przypisywania podobnych pobudek postaciom historycznym, o których pisał. 
 Burckhardt i sprawa konstantyńska nie były zresztą wyjątkiem – podobne pobudki przypisywano 
Mieszkowi I decydującemu się na chrzest czy królowi Węgier Stefanowi. I choć dziś podobne podejście jest 
już przestarzałe, teza o politycznym podłożu chrztu Polski jest wciąż nauczana na szkolnych lekcjach historii. 
 Dziś twierdzenie o przejściu Konstantyna na chrześcijaństwo z powodu oportunizmu politycznego jest 
pogrzebane przez większość poważnych historyków – choć wciąż funkcjonuje w argumentacji 
antykatolickiej, zwłaszcza prowadzonej przez „wojujących” protestantów. Ponieważ jednak uważam 
„argument z autorytetu obecnego poglądu historyków” za nader słaby (dziś działa on na moją korzyść, ale 
pod koniec XIX wieku większość historyków zapewne wsparłaby Burckhardta), więc postaram się podać parę 
przesłanek merytorycznych: 

1. Przyłączenie się do chrześcijaństwa nie wspierało interesów politycznych Konstantyna. 
W momencie kiedy Konstantyn „postawił na chrześcijaństwo”, nie miało ono żadnej praktycznej siły 
politycznej. Liczbowo przedstawiało się niemal śmiesznie (poniżej 5% populacji, w dodatku poza 
centrum Imperium). W dodatku chrześcijanami byli przeważnie ludzie z nizin społecznych. 
Kościół nie nadawał się ani do tego, by oprzeć na nim władzę, ani do tego by zdobyć popularność czy 
zjednoczyć cesarstwo. Przejście cesarza na chrześcijaństwo mogło raczej zachwiać pozycją władcy 
niż umocnić jego władzę. 

Nie wolno zapominać, że religijny przewrót, dokonany przez Konstantyna w 312 roku, był może 
najzuchwalszym czynem, jakiego kiedykolwiek dopuścił się samowładca, wyzywająco drwiąc 
sobie z tego, co myślała znaczna część jego poddanych30. 

Konstantyn Wielki nie mógł nawrócić się z powodów koniunkturalnych, ponieważ w jego 
czasach podobna koniunktura nie istniała. 

 
2. Aby pozyskać chrześcijan, Konstantyn nie musiał  nawracać się na chrześcijaństwo. 

Bez narażania się na odrzucenie przez wojsko i wpływowe osobistości Rzymu, bez fundowania 
katedry San Giovanni in Laterno i późniejszego zaangażowania w chrześcijaństwo Konstantyn mógł 
pozyskać „na mur” poparcie chrześcijan, pozostając przy tym, co zrobił na początku – tj. na wydaniu 
pisma o tolerancji dla chrześcijan (wsparł tym wcześniejszą politykę tolerancyjną cesarza Galeriusza 
z roku 311). Wszelkie dalsze posunięcia raczej osłabiały cesarza, niż go umacniały. 

                                                
29 Konstantyn Wielki nie jest – jak to wielokrotnie słyszałem od protestantów – świętym Kościoła katolickiego. Prawda, że jest za 
takowego uważany w Kościele prawosławnym. 
30 J.B. Bury, A History of the Later Roman Empire, New York, Dover Publications 1958 – cytat polski za: Paul Veyne, Początki 
chrześcijańskiego świata (312-394), Warszawa 2009. 
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3. Ahistoryczność. 
Teza o Konstantynie jako o polityku, który w gruncie rzeczy w nic nie wierzył, jest przeniesieniem 
XIX-wiecznej kalki obrazu polityka na grunt IV wieku. Nie zdajemy dziś sobie z tego sprawy, ale to 
były czasy, w których nie było ateistów. Owszem, większość form religii przypominała raczej 
zabobon, koncentrując się na wykonywaniu praktyk (głównie ofiar)  kultycznych, a nie na więzi z 
Bogiem. Jednak ktoś niewierzący w żadnego Boga nie mieścił się w pojęciach tamtej epoki. 
 

4. Konstantyn wprowadził pod wpływem chrześcijaństwa do prawodawstwa szereg rozwiązań, 
które wynikały z chrześcijańskiej etyki, a były wbrew woli tłumów. 
Najważniejsze przykłady to zakaz wykonywania kary śmierci przez ukrzyżowanie, stopniowe 
ograniczenie walk gladiatorów (na początek zdjęto ten obowiązek ze skazańców – chrześcijan). To 
mniej więcej tak, jakby ktoś we współczesnej Polsce, z powodów religijnych, zakazał rozgrywania 
meczy piłki nożnej!.  
Konstantyn zabraniał też piętnowania niewolników (czyniono to, wypalając znak właściciela na czole) 
i ułatwił ich wyzwalanie. Od 318 roku cesarz zabronił także rozwodów, prostytucji, narzucił dobre 
traktowanie jeńców, więźniów i niewolników, a także zabronił praktyk magicznych i wróżenia z 
wnętrzności zwierząt. W 326 roku zabroniono mężom utrzymywania konkubin i napiętnowano 
cudzołóstwo. 
Warto też pamiętać, że bezpośrednio po wizji pod Mostem Mulwijskim cesarz, ku zdziwieniu 
otoczenia, nie złożył ofiary w świątyni Jowisza Kapitolińskiego (co było tradycją jeszcze od czasów 
Republiki). 

5. Konstantyn – słusznie lub nie – uważał się za człowieka wybranego do spełnienia misji 
chrystianizacji „świata” (za świat uważano wówczas Cesarstwo Rzymskie).  
Uważał (i historia przyznała mu chyba rację), że może przyczynić się do „skokowego” wzrostu 
rozpowszechnienia Ewangelii. Do biskupów pisał: 

(…) ojcowska miłość naszego Boga żadną miarą nie ścierpi, aby rodzaj ludzki nadal jeszcze 
błądził w ciemnościach31. 

 
Czy zatem można przyjąć, iż Konstantyn już od swojego nawrócenia był ortodoksyjnym 
chrześcijaninem? Chyba nie. Chociaż niewątpliwie gorliwy i przekonany, Konstantyn jeszcze długo 
tolerował elementy pogańskie i mitologiczne (zwłaszcza w sferze publicznej). Pogańskie wychowanie, 
zanurzenie w kulturze antycznej przesyconej wątkami mitologicznymi  i uwarunkowania polityczne 
powodowały, że cesarz powoli i z trudem zrzucał stare nawyki. Co więcej, nawet treści chrześcijańskie 
wyrażał nierzadko w języku symboli, które miały swoje źródło w pogaństwie. Nie podważa to w 
żadnym wypadku intencji cesarza (według źródeł z epoki nie ma powodu wątpić w szczerość jego 
nawrócenia). Po prostu zarówno on, jak i społeczeństwo Imperium potrzebowało czasu na zmianę 
przyzwyczajeń. Wykonano też olbrzymią pracę akomodacyjną, przeprowadzając na skalę dotychczas 
niespotykaną transformację symboli. Tę samą transformację, którą dziś krytycy Konstantyna mają za 
spiskową próbę wprowadzenia kultu słonecznego do chrześcijaństwa. Było akurat odwrotnie – 
dokonano redefinicji istniejących symboli, wprowadzając do nich nowe, chrześcijańskie 
znaczenie. 

 
 Osoby podające w wątpliwość szczerość intencji Konstantyna na podstawie powolnych zmian w 
warstwie symbolicznej, wychodzą z kilku błędnych założeń. Są to: 

 założenie dojrzałości wiary Konstantyna, 
 założenie niezmienności symboli32, 
 założenie, że „podobieństwo oznacza związek” (błąd ten omówiłem w rozdziale 12 Dodatek – parę 

słów o symbolach). 
 

                                                
31 P. Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312-394), Warszawa 2009. 
32 Błędność tego założenia omówiłem w dodatku 12. Dodatek – parę słów o symbolach. 
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WĄTPLIWOŚĆ 

Konstantyn i Sol Invictus 
Zarzut: Konstantyn nie wierzył w Chrystusa, lecz był przekonany, że swoje zwycięstwa 
zawdzięcza bogu słońca Sol Invictus i że on sam jest opatrznościowym wybawicielem 
Imperium Romanum. 

 Jeśli cesarz był przekonany, że zwycięstwa zawdzięcza Sol Invictus (Niezwyciężonemu Słońcu), to 
dlaczego sprzyjał chrześcijaństwu, narażając się na gniew bóstwa, które rzekomo czcił i które mu pomogło? 
Czemu po zwycięstwie nad Maksencjuszem nie złożył zwyczajowej ofiary dla pogańskich bogów? W jakim 
celu wystawił osiem bazylik w Rzymie, a także fundował najważniejsze (do dziś istniejące) świątynie w 
Jerozolimie i w Betlejem? W jakim celu przyjął (co prawda na łożu śmierci) chrzest święty? Jeśli był 
wyznawcą jakiegoś bóstwa, któremu rzekomo przypisywał swoje powodzenie militarne, to przecież strach 
powinien raczej spowodować pozostanie przy tym bóstwie, a nie narażanie się na jego gniew w wyniku chrztu 
w całkiem innej wierze? Dlaczego miałby wyznawać innego boga, a publicznie ogłaszać, że jest 
chrześcijaninem (i to wbrew woli większości swoich poddanych)? 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Sprawa Kryspusa 
Zarzut: Konstantyn popełnił w swoim życiu cały szereg zbrodni, zabił też swego syna 
Kryspusa. 

 
 Nie mam specjalnego powodu, by bronić Konstantyna w tej sprawie. Do gwałtownych czynów cesarza 
wrócę nieco dalej, jednak gwoli poszanowania prawdy i oddania sprawiedliwości, chciałbym zwrócić uwagę 
na parę faktów: 
1. Po pierwsze, zgładzenie Kryspusa przez Konstantyna nie jest wcale sprawą udowodnioną. Są autorzy, 

którzy tak twierdzą, ale są i tacy (np. D.Woods), którzy uważają, że Kryspus popełnił samobójstwo w 
drodze na zesłanie. 

2. Niejasne jest także, o co poszło. Kryspus był niewątpliwym faworytem spośród synów cesarza i 
szykowano go na następcę tronu. Ramię w ramię z ojcem odniósł szereg zwycięstw nad wrogami 
Konstantyna i został przez niego uhonorowany tytułem cezara. Wysuwanych jest kilka hipotez: 
 Pierwszą z nich jest pogląd, jakoby Kryspus spiskował przeciw ojcu. Edward Gibbon (Zmierzch 

Cesarstwa Rzymskiego) przekonuje, iż młody cezar związał się z opozycją za sprawą swojej żony 
Heleny, która miała być córką pokonanego Licyniusza. 

 Inna hipoteza wiąże niełaskę Krispusa z intrygą cesarskiej żony, Fausty. Pogański historyk Zosinos 
oraz bizantyjski autor Zonaras twierdzą, jakoby Fausta miała zakochać się w Kryspusie (był on 
synem pierwszej żony Konstantyna) i zostać odrzucona. W zemście oskarżyła pasierba przed 
cesarzem o próbę uwiedzenia. Odmiana tej hipotezy mówi, iż romans Kryspusa z macochą 
faktycznie miał miejsce. 

 Jeszcze inna wersja wydarzeń, choć neguje romans Kryspusa z Faustą, przypisuje tej ostatniej 
intrygę mającą na celu zapewnienie tronu jej synowi, Konstantynowi II. 

 Dodać trzeba, że cesarz musiał być głęboko przekonany o winie Kryspusa, skoro zdecydował się 
osłabić swoją pozycję, oskarżając swojego faworyta (synowie Konstantyna z małżeństwa z Faustą byli jeszcze 
bardzo młodzi). 
 Oczywiście wszystko to nie zmienia faktu bezwzględności Konstantyna (warto pamiętać, że 
doprowadził także do śmierci swojej żony, można mu także zarzucić wiele innych czynów – choć pewnie nie 
wszystkie, które są mu przypisywane). Tylko… czego to miałoby dowodzić? Niejeden chrześcijanin winny 
był zbrodni, zwłaszcza jeśli sprawował wysokie stanowisko i miał wielu wrogów. Można podejrzewać, że 
cesarz był kiepskim (grzesznym) chrześcijaninem, co jeszcze jednak nie oznacza iż nie wierzył w Boga. 
 Przywołajmy tu analogiczny przypadek – syn Konstantyna Konstancjusz II zatwierdził masakrę swojej 
rodziny – zabito dwóch jego wujów i sześciu kuzynów, wywodzących się z drugiego małżeństwa 
Konstancjusza Chlorusa, jego dziadka (ojca Konstantyna Wielkiego). To kiepskie świadectwo 
„chrześcijańskie” – a przecież żaden historyk nie ma wątpliwości, że Konstancjusz był chrześcijaninem. 
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 Pewnym „smaczkiem” jest relacja, jakoby jednym z powodów gorliwości Konstantyna Wielkiego dla 
nowej religii było jego przekonanie, iż jedynie Jezus jest w stanie wybaczyć mu zabójstwo Kryspusa. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Chrzest Konstantyna 
Zarzut: Konstantyn ochrzcił się dopiero na łożu śmierci! 

 
 Owszem. Były tego dwie przyczyny: 

1. Taka była wówczas rozpowszechniona praktyka. W czasach konstantyńskich w wielu miejscach było 
tak, że po chrzcie można było tylko raz przyjąć sakrament pokuty. W Pasterzu Hermasa, dzieła 
bardzo popularnego we wczesnym chrześcijaństwie (nawet były propozycje, by weszło do kanonu 
biblijnego), czytamy, iż jeśli po chrzcie ktoś skuszony przez szatana zgrzeszy, ma już tylko jedną 
możliwość pokuty33.  
Całkiem spora grupa osób wyciągnęła z tego (oczywiście błędny) wniosek, że najlepiej chrzcić się 
dopiero na łożu śmierci. Zarzucono pierwotną praktykę jak najwcześniejszego chrztu i pozostawiano 
go „na wszelki wypadek” na jak najpóźniej. Przykładem może tu być Konstancjusz II (jak już 
wspominałem, co do tego, że był chrześcijaninem, nie mamy wątpliwości), który również ochrzcił 
się na łożu śmierci. Trochę więcej szczęścia miał Teodozjusz (też niewątpliwy chrześcijanin), który 
ochrzcił się na 15 lat przed śmiercią – ale tylko dlatego, że złożyła go wówczas choroba i obawiano 
się, że umrze. W przypadku cesarza nawet ta jednokrotna spowiedź mogła być nie do przyjęcia – 
pamiętajmy, że był to czas, kiedy rozgrzeszenia udzielano po odprawieniu pokuty. A pokuta 
wówczas trwała nierzadko wiele lat, polegała na chodzeniu w upokarzającym stroju, dolegliwych 
praktykach pokutnych i wręcz błaganiu innych wiernych o modlitwę34. W dodatku spowiedź 
wówczas jeszcze wiązała się prawdopodobnie z wyznaniem grzechów przed całą społecznością 
wiernych35 (co Konstantyn mógł uznać za niekorzystne ze względu na tajemnice pałacu 
cesarskiego). 

2. Drugim przytaczanym przez historyków powodem odkładania przez Konstantyna chrztu było jego 
pragnienie, by przyjąć ten sakrament w Jordanie (tak jak Chrystus). Ponoć przez całe życie starał się 
to – bez powodzenia – zorganizować. 

 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Konstantyn i Donatyści 
Konstantyn jako pierwszy wprowadził przemoc religijną w obronie chrześcijaństwa, 
występując przeciw innowiercom w Afryce. 

 
 Mowa o sekcie donatystów szerzącej się w 317 roku w Afryce. Rzeczywiście, zaangażowano wówczas 
siłę militarną, nie była to jednak pacyfikacja, lecz starcie zbrojne; donatyści wsławili się propagowaniem 
swojej wersji chrześcijaństwa przemocą, przy pomocy oddziałów tzw. circumcelliones36.  
 Była to osobliwa formacja, łącząca fanatyzm religijny z propagowaniem swobody seksualnej i 
rabunkami, a postulaty społeczne (uwolnienie niewolników) przeplatały się z niszczeniem kościołów i 

                                                
33 Echem tego poglądu jest współczesne wymaganie „postanowienia poprawy”,  tj. całkowitego odcięcia się osoby przystępującej 
do sakramentu pokuty od popełnionego grzechu. 
34 Praktyka późnego chrztu była bardzo rozpowszechniona; wiemy, że np. ojciec św. Augustyna także ochrzcił się dopiero na łożu 
śmierci. 
35 Spowiedź uszna prawdopodobnie dopiero powoli wkraczała do praktyk chrześcijańskich. 
36 Prawdopodobnie słowo to pochodzi od połączenia łacińskich słów circum (wokół) i cella (komórki) – od zwyczaju chodzenia 
„od domu do domu”. 
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żarliwym pragnieniem męczeństwa. To ostatnie było tak upragnione, że  circumcelliones posuwali się do 
napadania na przypadkowych podróżnych – nie w pragnieniu łupu, ale po to by… zostać zabitym i tym samym 
dostąpić „męczeństwa”. 
 Trudno mieć za złe Konstantynowi, że w tej sytuacji zarządził akcję policyjną. 
 
 
2.2 Konstantyn, wiara i prawo państwowe 
 Wielu z nas postrzega (nie bez racji) cesarzy rzymskich jako władców absolutnych. Niejeden z nich 
pokazał, że może robić, co mu się podoba, hołdując swoim pomysłom. A jednak działali oni w żelaznych 
ramach prawa rzymskiego oraz ustroju państwa, dających cezarowi uprawnienia wielkie, ale nie 
nieograniczone. 
 Również w sprawie wyznawanych bogów obywatele Rzymu cieszyli się daleko idącą swobodą. 
Owszem, od czasu do czasu wybuchały prześladowania (np. chrześcijan), ale nie wynikały one z dążenia do 
„nawrócenia” kogokolwiek na wiarę cesarza – były raczej akcjami policyjnymi na podobnej zasadzie, na jakiej 
dziś ściga się niebezpieczne sekty37. Konstantyn Wielki nie był tu wyjątkiem. Przekazy mówią, że wyznawał 
daleko idącą rozdzielność swojej wiary od sprawowanych funkcji państwowych – przynajmniej do momentu 
uzyskania pełni władzy po zwycięstwie nad Maksencjuszem. Jeśli ktoś nie wierzy, proponuję lekturę tzw. 
Edyktu mediolańskiego38: 

 
 

 
 
 Ta – swoiście pojęta – tolerancja miała szerokie implikacje w postępowaniu Konstantyna. Cesarz nie 
zamierzał prześladować pogan, niemniej w oficjalnych dokumentach państwowych niejednokrotnie 
zaznaczał, że uważa pogaństwo za zabobon. Na przykład kiedy po rozgromieniu Licyniusza uzyskał pełną 
władzę w imperium, wydał obietnicę, iż nie będzie prowadził akcji dyskryminacyjnej; obietnica ta miała 
jednak bardzo szczególną treść, gdyż cesarz nie krył swojego stosunku do dawnej wiary imperium 

                                                
37 Stąd zachowane pisma wczesnochrześcijańskie, adresowane do cesarza, mające przekonać go, by nie wierzył plotkom o 
szkodliwości chrześcijaństwa. Najwybitniejszym takim dziełem była Prośba za chrześcijanami Atenagorasa z Aten. 
38 Mimo iż jest to przyjęte, mówienie o Edykcie mediolańskim jest nieścisłe. Znamy jedynie odpis listu cesarza Licyniusza, 
powołujący się na ustalenia z Konstantynem Wielkim w Mediolanie. Tekst edyktu przytaczam za Wikipedią.  

Gdy tak ja, cesarz Konstantyn Wielki, i jak również ja, cesarz Licyniusz 
August, zeszliśmy się szczęśliwie w Mediolanie i omawiali wszystko, co należy 
do pożytku oraz bezpieczeństwa publicznego, postanowiliśmy między innymi 
zarządzić to, cośmy dla wielu ludzi uważali za konieczne między innymi 
zarządzeniami, zdaniem naszym dla wielu ludzi korzystnymi, wydać przede 
wszystkim i to, które do czci bóstwa się odnosi, a mianowicie chrześcijanom i 
wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten 
sposób bowiem bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich, 
którzy naszej poddani są władzy, zjednać będzie można i usposobić łaskawie. 
Ze zbawiennych więc i słusznych powodów postanowiliśmy powziąć uchwałę, 
że nikomu nie można zabronić swobody decyzji, czy myśl swą skłoni do 
wyznania chrześcijańskiego, czy do innej religii, którą sam za 
najodpowiedniejszą dla siebie uzna, a to dlatego, by najwyższe bóstwo, 
któremu cześć według swobodnego przekonania oddajemy, mogło nam we 
wszystkich okolicznościach okazać zwykłą swą względność i przychylność. 
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oświadczając, że mogą sobie nadal być „głupimi poganami” a on – jako władca – nie będzie niszczył ich 
„świątyń kłamstwa”39. 
 Ewolucyjny sposób działania cesarza dobrze ilustruje sprawa składania pogańskich ofiar. Sam, mimo 
przysługującego mu w państwie stanowiska najwyższego kapłana (Pontifex Maximus), nie składał 
uświęconych tradycją ofiar. Zwyczaje te Konstantyn zmieniał powoli, ale uparcie. Na obchodach 
dziesięciolecia panowania zezwolił na przewidziane w ceremoniale państwowym ludyczne i pogańskie 
obchody, zabraniając jedynie bałwochwalczych ofiar ze zwierząt i dystansując się od kultu własnej osoby, 
jednak następne rocznice panowania Konstantym wyprowadził z Rzymu (dwudziestolecie do Nicei, 
trzydziestolecie do Jerozolimy), dzięki czemu udało mu się całkowicie uniknąć pogańskich rytuałów 
państwowych. 
 Podobne zjawisko jak w przypadku cesarskich zarządzeń – nie prześladowania pogaństwa, ale 
konsekwentnego ewolucyjnego wprowadzania chrześcijaństwa i stopniowego usuwania ornamentów 
pogańskich – można zaobserwować w zdobnictwie imperialnych monet. 
 Po nawróceniu Konstantyna dotychczasowe motywy pogańskie stają się stopniowo coraz bardziej 
nieokreślone, niejednoznaczne. Po około 15-20 latach (w latach 30. IV wieku) powoli pojawiają się motywy 
chrześcijańskie. Znak chryzmy pojawił się wcześniej na tarczach żołnierzy cesarskich niż na monetach, 
ponieważ według antycznego rozumienia wojsko było własnością panującego – należało do sfery prywatnej. 
 Bardzo charakterystycznym przykładem tej ostrożnej polityki symbolicznej jest Łuk Konstantyna, 
wybudowany na cześć cesarza po jego zwycięstwie w 312 roku. Początkowo umieszczono na nim słowa, iż 
cesarz uczynił to „na skinienie najwyższego i najlepszego Jupitera”. Cesarz zobaczył ową budowlę dopiero 
trzy lata później, w 315 roku. Nakazał wówczas zastąpić inskrypcję obojętnym sformułowaniem, iż 
zwycięstwo nastąpiło instinctu divinitatis (tj. z natchnienia boskości). W rezultacie zapobiegł 
bałwochwalstwu, jednocześnie nie konfliktując ogółu ludności. Można uważać takie postępowanie za 
koniunkturalne – jednak sądząc z tekstu Edyktu mediolańskiego wyłania się raczej postać cesarza, który stara 
się być tolerancyjny i (kierowany pragnieniem zachowania jedności państwa)  przeprowadza reformy 
stopniowo. 

 

                                                
39 Moim pragnieniem jest, dla wspólnego dobra całego świata i korzyści całego rodzaju ludzkiego, ażeby Twój lud umiłował życie 
w pokoju i niezakłóconej zgodzie. Jednakże niech i ci, którzy uwikłani są w błędy, tak samo jak wierzący w radości przyjmą rozkoszny 
dar pokoju i spokojnego bytu. (…)  Niech więc nikt nie naprzykrza się drugiemu, lecz każdy niech postępuje w zgodzie z pragnieniami 
swej duszy. (…) Co zaś do tych, którzy trzymają się z dala od nas, niech im będzie wolno, jeśli tego chcą, posiadać swoje własne 
świątynie kłamstwa; my mamy najjaśniejszy dom Twojej prawdy, który nam dałeś, gdyśmy rodzili się na świat. Jednakże modlimy 
się, aby i oni mogli otrzymać to samo błogosławieństwo i w ten sposób doznać radości rzeczywiście płynącej ze wspólnoty ducha i 
zgody (Euzebiusz, Życie Konstantyna II 56). 
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Łuk Konstantyna40. 
 
2.3 Konstantyn i symbole  
 W polemikach konstantyńskich wiele nieporozumień budzą liczne odwołania symboliczne, zdające się 
łączyć cesarza z wierzeniami pogańskimi. Jak pogodzić te odniesienia ze zdecydowanymi deklaracjami 
Konstantyna Wielkiego? 
 Spróbujmy przyjrzeć się poszczególnym symbolom i zrozumieć ich znaczenie w kontekście IV wieku 
naszej ery. 

2.3.1 Dynastia Apollina 
 Teksty – zarówno biografów, jak i samego Konstantyna – nie pozostawiają wątpliwości, iż nie wierzył 
on (przynajmniej po 312 roku) w Apollosa jako realnego boga. Te same teksty – a także pozostawione 
wizerunki – świadczą jednak również o tym, że cesarz często odwoływał się do tej postaci. Było to jednak 
odwołanie szczególne – ze względu na to, że jego dynastia miała symboliczny (dziś powiedzielibyśmy: 
heraldyczny) związek z tą postacią rzymskiego panteonu – kolejnych cesarzy przedstawiano publicznie „jako 
Apollina”. 
 Ten sposób myślenia jest dla nas dość obcy: wprawdzie i dziś politycy lubią się kreować na następców 
wielkich postaci historycznych (np. niejeden niepodległościowiec kreował się na „nowego Piłsudskiego”, zaś 
niejeden działacz ludowy udawał „drugiego Witosa”), jednak nie ma zwyczaju przedstawiania swoich 
wizerunków upozowanych na dawnych bohaterów czy tym bardziej postacie mitologiczne. Za czasów 
Cesarstwa Rzymskiego standardy były jednak inne – cesarzy malowano i rzeźbiono upozowanych na bogów 
i herosów (najchętniej związanych dynastycznie z rodem, jak Apollo u Konstantyna). 
 Owo „wizerunkowe” wykorzystanie postaci Apollina nie przeszkadzało Konstantynowi bardzo 
krytycznie wypowiadać się o kulcie jego wyroczni, przypominając nieszczęścia prześladowań chrześcijan, 
jakie wybuchły z powodu wygłoszonej przez nią przepowiedni, gdy był jeszcze młodzieńcem (kto ciekaw, 
odsyłam do Życia Konstantyna pióra Euzebiusza, część II, ustępy 50-51,54). 
 

                                                
40 Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArcoDiCostantinoRomaItaly.jpg (dostęp 03.03.2017). 
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Być może pewną ilustracją eklektyzmu państwowej warstwy 
symbolicznej cesarstwa jest, pokazana na rysunku obok, 
Porfirowa Kolumna w Konstantynopolu (dziś Istambuł).  
Kogo przedstawiał posąg? Zdania są podzielone.  Jedna z 
wersji mówi, że posąg prezentował „Konstantyna upozowanego 
na Apollona”. Inni – jak  np. Adam Ziółkowski - uważają, że 
„Olbrzymi ten posąg był w rzeczywistości posągiem Chrystusa 
jako Słońca Wiary, co tłumaczy umieszczenie w nim 
relikwii”41. Za tą opinią przemawiałoby to, że podczas 
uroczystości świętowania zwycięstw cesarza orszak okrążał 
postument, śpiewając Kantyk Mojżesza42: 

Śpiewać chcę dla Jahwe, gdyż okrył się chwałą,  
Konia wraz z jeźdźcem rzucił w morze!  
Jahwe mą siłą i weselem, zbawcą stał się On moim.  
To mój Bóg, więc pragnę Go wielbić.  
To Bóg ojca mego - wynosić Go pragnę.  
Jahwe jest bohaterem wojny; TEN, KTÓRY JEST – to 
Imię Jego.  
(…) 
Któż równy Tobie pośród bogów, Jahwe?  
Któż równy Tobie – świętością wspaniały, Straszliwy 
sławą, sprawiający cuda?  
(…) Powiedziesz ich i zasadzisz na górach, Twej 
własności,  
Na miejscu, któreś, o Jahwe, swoim uczynił mieszkaniem.  
Przy świątyni, o Panie, którą Twoje umocniły ręce.  
Jahwe króluje na wieki, na zawsze! 

(Księga Wyjścia, 15,1a-3;11;17-18) 
Kogokolwiek przedstawiał posąg, stanowi przykład polityki 
„dla każdego coś miłego”.  Rzeźba Chrystusa (lub też może 
Konstantyna)  miała na głowie koronę z siedmioma 
promieniami słonecznymi – niewątpliwie symbol zaczerpnięty 
z przedstawień solarnych – jednak nadano mu zupełnie inną 
wykładnię; dla chrześcijan symbolizowały gwoździe Męki 
Pańskiej43. W prawej ręce postać trzyma włócznię, w lewej 
zwieńczony krzyżem44 glob, w którego wnętrzu umieszczono 
relikwie Krzyża Świętego. 
Źródła z epoki mówią, iż dedykacja u stóp kolumny brzmiała 
„Tobie Chryste Boże powierzam miasto”45. 

                                                
41 Za: Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła  I 17, tłum. S. Kazikowski, wstęp. E. Wipszycka, komentarz Adam Ziółkowski, 
Warszawa 1986. 
42 Pieśń śpiewana przez Żydów po przejściu przez Morze Czerwone, gdy wojsko egipskie utonęło w morzu. Informacje za: Gilbert 
Dagron, Naissance d’une capitale, źródło pośrednie: Sławomir Bralewski (Uniwersytet Łódzki), „Vox Patrum” 30 (2010) t. 55. 
43 O takim znaczeniu promieni wspominają Zonaras XIII  i Pseudo-Kodyn (Patria Constantinopoleo). 
44 Według Nikefora Kaliksta. Anna Comnena w Alexiadzie XII twierdzi, że glob wieńczyła figurka uskrzydlonej Wiktorii. Być 
może autorka opisuje inną wersję globu (był on kilkukrotnie niszczony przez trzęsienia ziemi). 
45 Za Euzebiuszem i Sozomenem. Inne zanotowane teksty dedykacji, zarówno chrześcijańskie (Tobie Chrystusowi, który jesteś 
stworzycielem i panem świata, Tobie poświęcam to miasto, które jest Twoje, tak jak berło i władza Rzymu. Zachowaj je i zbaw od 
wszelkich nieszczęś”), jak i pogańsko-dynastyczne (Konstantynowi, który promienieje jak Słońce) są znacznie późniejsze i mało 
wiarygodne – pochodzą z X (Leon Gramatyk) lub XI wieku (Georgios Kedrenos). Źródła prawosławne mówią też, iż po zakończeniu 
Soboru Nicejskiego Konstantyn zaprosił biskupów do Konstantynopola i oni obszedłszy wokół miasto i wspaniale pomodliwszy się, 
potwierdzili przez to, że jest to miasto stołeczne, panujące nad innymi miastami, i na polecenie cesarza poświęcili je Matce Boga 
Słowa (Synaksarion VII Niedzieli po święcie Paschy trzystu osiemnastu ojców z Nicei, 
http://liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-36-nicea.pdf - dostęp 10.10.2015). 
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 Posąg wraz z relikwiami został umieszczony na kolumnie podczas procesji chrześcijańskiej 
związanej z uroczystościami „założenia” miasta, wśród recytacji Kyrie eleison, modlitw o pomyślność dla 
miasta i pobożnych pieśni. 
 Z drugiej strony trudno zaprzeczyć, iż druga część ceremonii (tzw. pompa circensis) zawierała wiele 
elementów pogańskich46. 
 Konstantyn nie zamierzał dopuścić do rozruchów na tle religijnym; mało tego, uważał, że jako 
urzędnik cesarstwa nie powinien pochopnie odrzucać symboli, które były ważne dla jego pogańskich 
poddanych. 
 Można różnie oceniać tę swoistą koniunkturalność Konstantyna – pamiętać jednak należy, iż podjął 
się on – i przeprowadził – bardzo trudne dzieło całkowitej transformacji wiary swoich poddanych, co 
wiązało się nie tylko ze „zmianą Boga”, ale przebudowaniem całego ich poglądu na naturę bóstwa. 
 

 
WĄTPLIWOŚĆ 

Kwadryga 
Zarzut: Na monecie poniżej widać solarny symbol złożony z litery P i krzyża, a także 
kwadrygę – pojazd boga Słońca Apolla. 

 
 

 
 Odpowiadając, muszę zwrócić uwagę na trzy sprawy: 
1. Moneta na rysunku powyżej nie została wybita pod rządami Konstantyna Wielkiego. Jest to złoty 

pieniądz jego syna – Konstancjusza II (o którego chrześcijaństwie źródła nie pozostawiają 
najmniejszych wątpliwości). 

2. Symbol złożony z P i krzyża to nie symbol solarny (w każdym razie już nie wówczas, kiedy wybito tę 
monetę), tylko staurogram. 

3. Jeśli idzie o kwadrygę, to – biorąc pod uwagę to, co napisałem w poprzednich rozdziałach – symbolika 
apollińska nie byłaby niczym dziwnym jako symboliczne odniesienie do dynastii konstantyńskiej – 
jednak w tym akurat wypadku skojarzenie jest chybione.  
Kwadryga była nie tylko pojazdem z wizerunków Apolla, ale przede wszystkim bojowym wozem każdego 
rzymskiego wodza. Nic dziwnego, że umieszczono w nim cesarza. Był to zresztą motyw w mennictwie 
rzymskim nieraz stosowany, o czym świadczy przykład dużo wcześniejszej (75 rok n.e.) monety rzymskiej 
na rysunku poniżej. 

                                                
46 Obficie korzystałem z:  S. Bralewski, dz, cyt. 
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 Nasze obecne wyłączne skojarzenie kwadrygi z Apollem wynika być może stąd, że dziś raczej nie 
spotykamy tych wozów bojowych, natomiast zapewne każdy zna przedstawienie „kwadrygi Apolla” 
(częsty motyw architektury znanych teatrów). 
 

Dziś kojarzymy kwadrygę Apolla z rzeźb na obiektach kultury. Na zdjęciu po lewej kwadryga Apollina nad 
portykiem Teatru Wielkiego w Warszawie. Po prawej kwadryga wystawiona w Madrycie po zwycięstwie 
w hiszpańskiej wojnie domowej. 

Wracając do Konstantyna – on również wybił (tuż przed śmiercią – była jeszcze zresztą bita przez 3 lata)  
monetę z kwadrygą, jednak jej symbolika jest w tym wypadku dość oczywista: 

 

 

Moneta konstantyńska bita w latach 337-340. 
Jak wiadomo, Romulus, który według mitycznego przekazu 
założył Rzym, zrobił to, urządzając wyścigi.  
Konstantyn Wielki był założycielem Konstantynopola, „Nowego 
Rzymu”. Przedstawienie go w kwadrydze było symbolicznym 
nawiązaniem do tego wydarzenia. 
Być może jest to także nawiązanie do corocznych ceremonii 
pompa circensis upamiętniających założenie Konstantynopola. 
Motyw odwołuje się też do symbolicznej rywalizacji cesarzy w 
wyścigach rydwanów (obrazu często spotykanego w literaturze 
bizantyjskiej). 
Nad jeźdźcem widać wyłaniającą się z Nieba „rękę Boga”, co ma 
oznaczać, iż zwycięstwo Konstantyna było dokonane dzięki 
boskiemu wsparciu47. 

 
                                                
47 Euzebiusz tak opisywał tę monetę w Życiu Konstantyna: Na monetach wybite zostały następujące wyobrażenia: z przodu ukazana 
była postać błogosławionego z czołem całkiem zakrytym, rewers przedstawiał go jako woźnicę siedzącego na czterokonnym wozie, 
a z góry sięgała w dół prawica, biorąc go do nieba. 
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2.3.2 Ewolucja monet konstantyńskich 
 Dokładnie w tym samym, dynastycznym i symbolicznym duchu należy odczytywać symbole 
konstantyńskie związane z Apollonem. Najbardziej chyba znana jest – często przypisywana Appolinowi jako 
związanemu ze Słońcem – corona radiata, tj. rodzaj wieńca z promieniami. Znajdujemy ją m.in. – chyba już 
ostatni raz, potem Konstantyn stronił od podobnych przedstawień – na monecie-medalionie bitym w 
Nikomedii w latach 324/325: 

 

Na awersie Konstanty Wielki, prawdopodobnie w corona 
radiata, „jako Apollin”. Na rewersie cesarz w wojskowym 
płaszczu, trzymający sceptrum (rodzaj berła). Po prawej 
Victoria (jako personifikacja zwycięstwa) trzymająca nad 
głową Konstantyna wieniec laurowy.  Władca podaje rękę 
(zapewne pomagając wstać) kobiecie w koronie z murów 
miejskich, która oznacza miasto Konstantynopol. 

 
 Ciekawa jest wersja tej monety, bita sześć lat później: cesarz przedstawiony jest na niej już bez corona 
radiata i ze wzrokiem skierowanym do góry (Euzebiusz twierdził, że chodziło o modlitwę), zaś personifikacja 
Konstantynopola jest życzliwie wspierana przez Romę (personifikacja Rzymu): 

 
Jak widać wizerunki bogów i bogiń na rzymskich monetach często nie miały charakteru stricte religijnego 

– stanowiły raczej warstwę ilustracyjną (bogini Roma jako symbol Rzymu, Victoria jako symbol zwycięstwa 
itd.).  
 Warto zauważyć, że choć warstwa symboliczna współczesnych pieniędzy jest dalece uboższa, to 
jednak nawet dziś wykorzystuje się symbole mitologiczne w podobny sposób. Oto trzy przykłady: 
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Współczesny (przed wprowadzeniem EURO) banknot 
grecki – w centrum wizerunek Apollina48. 

Współczesny rosyjski banknot sturublowy. 
Wywołał kontrowersje ze względu na fakt, iż 
powożący kwadrygą Apollo ma widoczne… 
genitalia. 

 
Banknot 5 EURO – w pasku personifikacja bogini Europy. 

 
 Oczywiście nikomu nie przychodzi do głowy (i słusznie) myśl,  że umieszczenie portretu Europy na 
banknocie Unii Europejskiej miałoby być świadectwem czci oddawanej tej bogini przez brukselskich 
urzędników… 
 
 W kontekście Apollina warto jeszcze zwrócić uwagę na monetę z 328 roku: 

 

Moneta CONSTANTINIANA DAFNE  z 328 roku 
(kojarzona z Victorią, zwycięstwem, dafne = laur). 
Wyobrażająca ją postać obraca się od liścia laurowego 
(symbol Apolla) po lewej stronie w kierunku liścia 
palmowego po prawej (symbol chrześcijaństwa, przez 
skojarzenie z Niedzielą Palmową); miało to wyrażać 
zwycięstwo chrześcijaństwa nad pogaństwem49. 

                                                
48 Za zezwoleniem Prywatnego  Muzeum Historyczno-Przyrodniczego  PAMIĄTKA. 
49 Wywód za polemiką o. Iliescu Constantiniana Dafne. Anciennes et nouvelles theories, „Numismatica e Antichità Classiche” 16 
(1987). 
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 Stopniowo, w miarę zdobywania władzy absolutnej w państwie przez Konstantyna, z monet znikają 
odniesienia mitologiczne i powoli pojawiają się motywy chrześcijańskie. Wcześniej przedstawiłem  monetę z 
wężem-szatanem przebitym sztandarem z wizerunkiem chryzmy. Poniżej jeszcze jedna moneta tego rodzaju: 
 

 

Medalion Konstantyna z Siscii, datowany na 326 rok, ze 
znakiem chryzmy (na sztandarze?). 
Nawiązuje prawdopodobnie do posągu cesarza ustawionego w 
Rzymie po zwycięstwie nad Maksencjuszem, o której to 
rzeźbie pisał Euzebiusz: 
Natychmiast też rozkazał [Konstantyn – przyp. M.P.] wysokie 
drzewce na kształt krzyża [labarum] umieścić w dłoni posągu, 
który przedstawiał jego samego, i postawić w najbardziej 
uczęszczanym miejscu w Rzymie, oraz wyryć na nim 
następującą inskrypcję w języku łacińskim: Pod tym znakiem 
Zbawienia, który jest prawdziwym świadectwem męstwa, 
ocaliłem i uwolniłem wasze miasto od jarzma tyranii. Ponadto 
uczyniłem wolnym senat i lud rzymski i przywróciłem im 
starożytną świetność i blask szlachectwa. (Życie Konstantyna I 
40) 

 
 

2.3.3 Czy Konstantyn był wyznawcą Słońca? 
Jak już pisałem, Konstantyn został wychowany w kręgu kultury mitologii rzymskiej. Prawdopodobnie 

jego ojciec, Konstancjusz Chlorus, był wyznawcą Niezwyciężonego Słońca (Sol Invictus). 
Jeśli wierzyć kronikarzom, cesarz doszedł na drodze rozumowej do tego, iż Bóg musi być jeden. Jest 

zatem możliwe, że przed nawróceniem był wyznawcą (a może raczej patrzył z sympatią) na kult Słońca. 
Możliwe także, że w pierwszej chwili po nawróceniu pod Mostem Mulwijskim miał kłopoty z odróżnieniem 
kultów (dla niego najważniejsza była jedyność Boga). Stan taki nie trwał jednak długo – kroniki mówią, że 
cesarz zafascynował się ideą, że Bóg chrześcijański „widzi wszystko i zawsze”. Była to dla niego myśl 
całkiem nowa i powalająca. 

Twierdzenie, jakoby Konstantyn „udawał” kult chrześcijański, jednocześnie wyznając kult Słońca. nie 
wytrzymuje logicznej krytyki (analizę przeprowadziłem w rozdziale 2.1 Hipotezy) – po prostu nie było 
powodu, by tak czynić.  

Byłby zresztą cesarz marnym, nieobawiającym się swojego bóstwa wyznawcą, biorąc pod uwagę że w 
324 roku zakazał sprawowania misteriów ku czci Słońca. Trzy lata później doprowadził do zamknięcia 
wielkiej świątyni solarnej w Heliopolis w Syrii (Baalbek) – na jej miejscu nakazał wznieść bazylikę 
chrześcijańską. 

Wszystko to wymagało czasu – stosunkowo krótkiego, jeśli idzie o cesarza, jednak znacznie dłuższego, 
jeśli chodzi o oswojenie pogańskiego społeczeństwa imperium. Konstantyn działał tu bardzo rozważnie i 
delikatnie – nie wzdragał się przed manifestowaniem swojej nowej wiary, jednak w sferze państwowej i 
symbolicznej zmiany rozciągnął proces zmian na przynajmniej 15 lat. Powoli wprowadzano symbolikę 
chrześcijańską i usuwano pogańską – najpierw stosując symbole wieloznaczne lub wspólne, potem powoli 
ujednoznaczniając je (jak to pokazałem na przykładzie monet). Dziś, z perspektywy czasu owa akomodacja 
bywa (chyba błędnie) interpretowana jako niezdecydowanie religijne Konstantyna. 

Takie postępowanie ułatwiał fakt, iż w chrześcijaństwie (a wcześniej – w starotestamentowej religii 
żydowskiej) występowała symbolika słoneczna w stosunku do Boga Jahwe. Temu zagadnieniu poświęciłem 
następny rozdział. 

 

2.3.4 Symbolika słoneczna w judaizmie i chrześcijaństwie 
 Podobnie jak w większości religii, w tym w judaizmie oraz w chrześcijaństwie światło kojarzone jest 
z dobrem, rozumem – ogólnie z Bogiem. Nie wydaje mi się przy tym, by świadczyło to o jakichś 
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zapożyczeniach – skojarzenie iż „światło dobre, ciemność zła” jest zupełnie naturalne i trudno byłoby nie 
używać tej narzucającej się symboliki50. 
 Symbolikę tę w odniesieniu do chrześcijaństwa zademonstruję na przykładzie kilku fragmentów 
biblijnych, jak również wyboru wypowiedzi z pierwszych wieków chrześcijaństwa (pewnie gdybym chciał 
sporządzić pełną antologię, musiałbym napisać specjalną książkę). 
 Odniesienie do Chrystusa jako Słońca zaczyna się już na początku Ewangelii wg św. Łukasza, w tzw. 
Kantyku Zachariasza: 

A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować 
Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, 
dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by 
zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju 
(Łk 1,76-79). 

 Było to nawiązanie do Księgi Izajasza: 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło 
zabłysło (Iz 9,1-5). 

 
  Również Ewangelia wg św. Jana rozpoczyna się od skojarzenia Chrystusa z jasnością: 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało.  
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła.  
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.  
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.  
Nie był on światłością, lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.  
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi51(J 1,3-
9). 

 Również w dalszej części Nowego Testamentu autorzy natchnieni nie stronią od kojarzenia Jezusa ze 
światłością i porównywania Go do Słońca: 

Starzec Symeon, widząc wnoszonego do Świątyni Jerozolimskiej małego Jezusa, bierze Go w 
objęcia i oświadcza: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela (Łk 2,29-32). 

 
Tam  [Jezus – przyp.M.P.] przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak światło (Mt 17,2). 

 
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego 
wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy (Ap 1,16). 

 
I ujrzałem innego potężnego anioła, jak zstępował z nieba, przyobleczony w obłok, i tęcza była 
nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ognia (Ap 10,1). 

 
W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, jaśniejsze od słońca światło z nieba, które ogarnęło 
mnie i moich towarzyszy podróży (Dz 26,13). 

 

                                                
50 Warto zwrócić uwagę, że nawet ateizm (który trudno podejrzewać o zapożyczenia religijne)  posługuje się podobnymi symbolami 
zarówno w sensie pozytywnym („oświecenie”, „człowiek światły”), jak i negatywnym („wieki ciemne”, „ciemnogród”). 
51 W Nowym Testamencie znajdujemy także cały szereg dobitnych nawiązań do Jezusa jako światłości, np.: 
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki 
(J 3,19); A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w 
ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8,12); Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata (J 9,5); Odpowiedział im 
więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. 
A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości (J12,35-
36a); Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności (J 12,46); Dlatego się mówi: 
Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus (Ef 5,14). 
 



 

St
ro

na
84

 

 Spisujący Nowy Testament nawiązywali zapewne do zapowiedzi starotestamentowych o Mesjaszu: 
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. 
Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta (Ml 4,2). 

 
Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność 
okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad 
tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu (Iz 60,1-3). 

 Mimo iż owe wzmianki nie miały nic wspólnego z kultami solarnymi, wobec powszechności kultu Sol 
Invictus praktyki i symbole chrześcijańskie musiały wśród pogan52 niekiedy budzić skojarzenia z kultem 
Słońca, skoro (urodzony w 160 roku) Tertulian pisał o współczesnych sobie poganach: 
(…) sądzą, że słońce jest bogiem chrześcijan, jako, że jest rzeczą znaną, iż podczas modlitwy zwracamy się 
na wschód, albo że cieszymy się w dniu słońca. (Do pogan) 
Oczywiście były to mniemania błędne: 
dzień słońca poświęcamy radości, ale z całkiem innego powodu aniżeli ze czci dla słońca. (Apologetyk) 
 Wcześniej Justyn Męczennik (ścięty mieczem w 163 roku) polemizował z czcicielami Słońca: Jest 
napisane, że Bóg dopuścił kiedyś, aby słońce było czczone, a jednak nie możecie odkryć nikogo, kto 
kiedykolwiek cierpiał aż na śmierć z powodu swej wiary w słońce. Możecie natomiast znaleźć ludzi z każdej 
narodowości, którzy dla imienia Jezusa cierpieli i dalej cierpią wszelkiego rodzaju tortury, a nie chcą się 
wyrzec wiary w niego. Bowiem Jego słowo prawdy i mądrość jaśnieją mocniej niż moc słońca, toteż dociera 
do głębin serca i umysłu. (Dialog z Żydem Tryfonem) 
 Wśród pierwszych chrześcijan panowało przekonanie, że, przychodząc powtórnie przy końcu dziejów, 
Jezus nadejdzie ze wschodu (prawdopodobnie wychodzono od słów Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na 
wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego – Mt 24,2753). Przekonanie 
to było tak silne, że podczas Eucharystii lektorzy (którzy oprócz czytań liturgicznych stali przy drzwiach, 
pilnując, by nikt nieuprawniony nie brał udziału w świętej liturgii) mieli obowiązek wypatrywać, czy ze 
wschodu nie nadchodzi zstępujący ponownie z Nieba Chrystus54.  
 

                                                
52 Nie było nic dziwnego w podobnych mniemaniach – początkowo chrześcijaństwo budziło szereg zabobonnych podejrzeń (dziś 
zapewne nazwalibyśmy je urban legends). Na przykład wiadomo, że wśród pogan panowało przekonanie (zrodzone zapewne z 
fragmentarycznych wiadomości o „spożywaniu Ciała Chrystusa” – Eucharystii), że chrześcijanie są… kanibalami! 
53 Być może nawiązywano także do zapowiedzi mesjańskiej z Księgi Zachariasza 6,12 , gdzie w wersji Septuaginty imię Mesjasza 
brzmi ἀνατολή (Wschód). Do tego fragmentu nawiązywał Justyn Męczennik w Dialogu z Żydem Tryfonem, pisząc: A Zachariasz 
znów mówi: «Imię Jego Wschód». 
54 To samo źródło ma, praktykowany od V wieku do późnego Średniowiecza (a nawet gdzieniegdzie do XX wieku), zwyczaj 
orientowania wyjścia kościoła w kierunku wschodnim. 
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3 Dodatek – parę słów o symbolach 
Zarzuty wobec symboli wczesnochrześcijańskich często oparte są na założeniu jednoznaczności symboli 

(tj. na mniemaniu,  iż każdy symbol oznacza jedną i tylko jedną rzecz). Wyznawcy tej tezy uważają zazwyczaj, 
że wszelkie podobieństwa należy odczytywać jako „zakamuflowane” i „spiskowe” wprowadzenie starego 
znaczenia do nowego. 

Przy tym założeniu jeśli jakiś znak był używany – przykładowo – jako symbol solarny, a jakiś czas 
później użyto go jako symbolu chrześcijańskiego, to stanowi to „dowód” na podstępne wprowadzanie 
bałwochwalczych treści solarnych do nauki Kościoła. 

Podobna teza odnośnie do chrześcijaństwa jest skrajnie nielogiczna. Trzeba by było założyć, że 
Konstantyn, który wbrew większości pogańskiego społeczeństwa Cesarstwa Rzymskiego i własnemu 
interesowi politycznemu promował chrześcijaństwo, jednocześnie podstępnie i tajnie wprowadził do niego 
zmiany, które gdyby były jawne, zostałyby przyjęte przez ogół z entuzjazmem. 

Niezależnie od powyższego, symbole w kulturze tak nie działają. Ich znaczenie nie tylko zmienia się w 
czasie (i to wielokrotnie), ale często nawet jednocześnie egzystują w różnych – niekiedy wręcz przeciwnych 
– znaczeniach. 

Dotyczy to zarówno znaków graficznych, jak i gestów czy pojęć symbolicznych.  Poniżej postaram się 
podać przykłady w każdej z tych kategorii. 

 
3.1 Przykłady znaków graficznych o rozbieżnych znaczeniach 
3.1.1 Znak odwróconego krzyża 

Symbol  odwróconego krzyża we wczesnym chrześcijaństwie oznaczał Kościół (przez odniesienie do 
pierwszego papieża – św. Piotra, który uznał, że nie jest godny umrzeć tak, jak Jezus – został więc 
ukrzyżowany głową w dół). Dziś większości ludzi odwrócony krzyż kojarzy się z satanistami (odwrócenie 
krzyża ma symbolizować odwrócenie skutków Ofiary Chrystusa). 

Gdyby rozumować podobnie jak osoby uważające, iż Konstantyn Wielki wprowadził chryzmę czy krzyż 
jako zakamuflowany symbol dawnych kultów, musielibyśmy przyjąć, że odwrócony krzyż w satanizmie to 
próba podstępnego wprowadzenia symbolu papieskiego, by satanistów podstępnie wmanewrować w 
chrześcijaństwo... 

 
Wizerunek ukrzyżowanego św. 
Piotra (V wiek n.e.). 

Carcere Mamertinum (więzienie św. Piotra) w pobliżu 
Forum Romanum w Rzymie. Widoczny symbol 
odwróconego krzyża. 
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Fotel papieski z krzyżem Piotrowym 
(Jan Paweł II, fotel według projektu 
założyciela Neokatechumenatu, Kiko 
Argüello, na Mszę Świętą nad Jeziorem 
Tyberiadzkim w 2000 roku). 

 

Herb św. Piotra – Colchester, Anglia. 

 

Kościół luterański Veitsiluoto w Kemi, 
Finlandia, z kryżem św. Piotra. 

 
 

3.1.2 Swastyka 
 Swastyka dziś kojarzy się nam z ponurymi czasami nazizmu. Ogrom zbrodni hitlerowskich sprawia, 
że w świecie zachodnim znak ten został słusznie zakazany. Jednak jeszcze 100 lat temu „połamany krzyż” 
był powszechnie stosowanym znakiem szczęścia (coś jak czterolistna koniczynka czy „słonik”).  Firmy 
umieszczały ją w swoim logo  (patrz: ramka na sąsiedniej stronie), znakiem swastyki dekorowano też suknie 
ślubne. 
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 Jeszcze wcześniej swastyka funkcjonowała w kulturze wielu krajów w różnych znaczeniach: Hindusi 
uważali ją za symbol  słoneczny (dotyczy to swastyki prawoskrętnej) lub za znak jesiennego słońca czy 
kobiecości (znak lewoskrętny)55. Dla buddystów swastyka była symbolem serca Buddy. Dżiniści uważali 
ten znak za symbol karmy. Dla Słowian swastyka symbolizowała Swaroga, a także ogień i ciepło. Dla 
chrześcijan była jednym z symboli odwołujących się do krzyża Chrystusa (patrz: zdjęcie z kolegiaty w 
Kruszwicy). Znak swastyki był obecna niemal we wszystkich kulturach: w Armenii (rysunki naskalne w 
dolinie Ararat datowane są na 10 tysięcy lat!), Ameryce prekolumbijskiej, w dolinie Indusu, w Persji, na 
Uralu i w Skandynawii, w Babilonie, Grecji, terenach należących do Imperium Rzymskiego, w Afryce 
(Sudan), a także w Chinach i Japonii. 

                                                
55 Z Indii pochodzi nazwa „swastyka” („svasti” to w sanskrycie „pomyślność”). 
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3.2 Wieloznaczne gesty 
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Gest „all right”” 
 W krajach anglojęzycznych (a ponieważ USA jest 

rozsadnikiem znaczeń – już dziś na niemal całym świecie) 
jest powszechnie zrozumiały i oznacza OK (względnie All 
right). 

 We Francji (oni zawsze muszą inaczej…) oznacza po 
prostu zero. 

 W Japonii oznacza pieniądze. 
 W niektórych państwach wokół Morza Śródziemnego 

oznacza homoseksualistę. 
 W Brazylii oznacza.... to, co u nas wyciągnięty środkowy 

palec. 
 W Tunezji jest odpowiednikiem słów „zabiję cię”. 
 Niektórzy okultyści twierdzą, że jest to znak bestii 666, 

tropiciele spisków przypisują go iluminatom. 

  

 

Gest uniesionego kciuka:  
 W większości krajów (także u nas) oznacza „OK” (czyli to 

samo co poprzedni znak). 
 W starożytnym Rzymie oznaczało skazanie pokonanego 

gladiatora na śmierć56. 
 Na profilu Facebook oznacza „lubię to”. 
 W Niemczech oznacza po prostu liczbę 1. 
 W krajach azjatyckich jego znaczenie jest podobne do tego, 

jakie ma w Polsce pokazanie środkowego palca. 
 W Iranie i w Urugwaju sygnalizuje groźbę gwałtu. 
 W Japonii oznacza chłopaka (czyjąś sympatię, kogoś, z 

kim się „chodzi”). 
  

 

Ten gest ma sporo odmian – znaczenie zależy m.in. od tego, 
którą ręką jest wykonywany, różnice wynikają też ze 
szczegółów ułożenia palców – szczególnie kciuka .  
 Na Ukrainie i w Rosji oznacza „jesteś super”. 
 W Kolumbii oznacza „na szczęście”. 
 W Europie Południowej i Północnej Ameryce oznacza 

„jesteś rogaczem” (tj. mniej więcej tyle co „zdradza cię 
żona, frajerze”). 

 Jest to też międzynarodowy gest miłośników muzyki heavy 
metal. 

 W języku migowym oznacza muzykę rockową. 
 W pewnych formach oznacza demona (a właściwie 

symbolizującego go kozła). 
 W pewnej formie (w zależności od ułożenia kciuka) gest 

jest uważany również za odwołanie do „boga czarów”. 
 W innej formie oznacza przeklęcie. 
 W jeszcze innej formie, zwłaszcza wśród buddystów, 

oznacza „jestem nieustraszony”. 

                                                
56 Mało kto wie, że (wbrew popularnym przedstawieniom w amerykańskich filmach) w tradycji Imperium ocalenie rzymskim 
gladiatorom przynosił nie kciuk wyciągnięty do góry, lecz schowany. 
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 w Turcji – wilk (symbol wspólnoty narodowej Turków i 
ich jedności) 

 LaVey zaadaptował ten gest jako symbol satanistyczny 
 w pewnej formie symbol ten był uważany za chroniący 

przed złymi mocami 
 wykonywany przez niektórych rockmanów oznacza peace 

(pokój) 
  

 

Podniesienie dwu palców oznacza: 
 w polskiej szkole – „zgłaszam się do odpowiedzi” 
 w Rosji i Ukrainie – cyfrę 2 
 w większości krajów Europy” „Victory” (zwycięstwo)57 
 w Australii, Nowej Zelandii i RPA – „idź do diabła” 

 
 Na początku 2015 roku czołówki antykatolickich pism i portali internetowych obiegło zdjęcie papieża 
Franciszka i kardynała Louisa Antonio Tagle wykonujących gest, którym posługują się osoby z kręgów 
satanistycznych (a także heavy-metalowcy oraz… kibice drużyny Texas Longhorns). Papież satanistą? – 
głosiły tytuły. Tymczasem sprawa była dość banalna. Zdjęcie pochodzi ze spotkania z rodzinami, w których 
wychowują się niepełnosprawne dzieci (16.01.2015). Papież wysłuchał świadectwa rodziny Cruz, w której 
dwoje niesłyszących rodziców wychowuje siódemkę głuchych dzieci. Na koniec członkowie rodziny 
wymienili z  papieżem i kardynałem serdeczności w języku migowym. Widoczny na zdjęciu gest oznacza w 
nim „kocham cię”. 

 
  

                                                
57 Znak ten miał specjalne znaczenie w połowie drugiego tysiąclecia, gdy Anglia wprowadziła do użytku na polu walki długie łuki, 
zdolne przebijać nawet pancerze ciężkozbrojnego rycerstwa. Świadomi potęgi nowych, uzbrojonych w łuki oddziałów angielskich 
Francuzi obcinali wszystkim złapanym łucznikom dwa niezbędne do obsługi nowej broni palce: wskazujący i środkowy. Legenda 
głosi, że przed bitwą pod Azincourt (północna Francja) 10 października 1415 roku oba stojące naprzeciw siebie wojska wykonały 
swoistą wymianę gestów. Najpierw Francuzi pokazali angielskim łucznikom dwa palce, dając do zrozumienia, że po zwycięstwie 
im je utną. Anglicy odwzajemnili się podobnym gestem, mającym znaczyć mniej więcej „jeszcze mamy całe palce i zaraz ich 
użyjemy, by zasypać was strzałami”. Francuzi bitwę przegrali, a kolumny jeńców znów zobaczyły gest dwóch palców, który od 
tamtej pory stał się symbolem zwycięstwa. 
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3.3 Pojęcia symboliczne obecne w Biblii 
 
 Biblia zawiera bardzo wiele pojęć i symboli. Wiele z nich (chyba większość) ma w niej odmienne 

znaczenie niż w innych kulturach.  
Jednym z nich jest tęcza. 

3.3.1 Tęcza 

 

Po potopie Bóg powiedział: 
A to jest znak przymierza, 
które Ja zawieram z wami i 
każdą istotą żywą, jaka jest z 
wami, na wieczne czasy: Łuk 
mój kładę na obłoki, aby był 
znakiem przymierza między 
Mną a ziemią. A gdy 
rozciągnę obłoki nad ziemią i 
gdy ukaże się ten łuk na 
obłokach, wtedy wspomnę na 
moje przymierze, które 
zawarłem z wami i z wszelką 
istotą żywą, z każdym 
człowiekiem; i nie będzie już 
nigdy wód potopu na 
zniszczenie żadnego istnienia 
(Rdz 9,12b-14). 
 

 
 Poza Biblią tęcza ma bardzo wiele znaczeń: 
  W legendach indiańskich plemienia Cree tęcza jest symbolem wojowników personifikujących naturę 

(dlatego zresztą została przyjęta jako znak ruchów ekologicznych, na przykład Greenpace).  
 Indianie północnoamerykańscy uważają ją za „pomost” z życia do śmierci. 
 Grecy kojarzyli tęczę z boginią Iris (tą, od której pochodzi medyczna nazwa tęczówki oka). 
 Inkowie uważali tęczę za znak władcy i siły wojskowej. 
 W niektórych prowincjach Indii znaczenie tęczy było odwrotne niż u Inków; oznaczała łuk Shivy 

pozbawiony strzał (a więc bezbronność). W pozostałej części Indii tęcza to znak boga Indry, 
odpowiedzialnego za burze. 

 Dziś tęcza jest symbolem wojujących środowisk homoseksualnych. 
 Tytułem żartu dodam, że w Polsce od 1921 roku tęcza była symbolem spółdzielczości. 

 

3.3.2 Kwas 
 O ile nie jest zbyt zaskakujące, że starotestamentowy symbol żydowski w kulturze innych ludów ma 
odmienne znaczenie, o tyle ciekawym jest, że jeden i ten sam symbol może mieć różne znaczenia w samej 
Biblii. Przykładem takiego symbolu jest kwas. 
 W Starym Testamencie kwas był symbolem czegoś niedobrego, nieczystego i grzesznego (być może 
dlatego, że kojarzono go z „chlebem niewolnictwa” podczas pobytu Żydów w Egipcie). Na święta nie mogło 
być w domu ani odrobiny kwaszonego pieczywa. Przepis zawarty jest w Księdze Wyjścia: 

Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś 
kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju 
(Wj 12,19). 
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 Dlatego właśnie przed świętem Paschy w domu każdego ortodoksyjnego Żyda odbywa się 
poszukiwanie chamecu58, czyli wszelkich, choćby najmniejszych okruchów pieczywa z kwaszonej mąki. 
Obrzęd ten (zwany bedikat chamec) rozpoczyna się modlitwą: 

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który uświęciłeś nas swoimi 
przykazaniami i nakazałeś nam usunięcie chamecu59. 

Następnie, w zaciemnionym domu, odbywają się wielkie poszukiwania okruchów chleba. Znalezione 
drobinki są rytualnie „sprzedawane” (mechirat chamec)  przez rabina nie-Żydowi lub po prostu palone. 
Oczywiście obrzęd ten ma głębsze znaczenie – bedikat chamec symbolizuje wolę pozbycia się ze swojego 
życia wszelkiego zła. 
 Również Chrystus używał tego znaczenia słowa kwas: 

Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda (Mk 8,15). 
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął 
mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów (Łk 12,1). 

Znając te – skrajnie negatywne – konotacje, może budzić zdziwienie, że Jezus używał symbolu kwasu 
dla określenia Królestwa Niebieskiego (jako czegoś, co rozwija się z bardzo małej cząstki): 

Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna 
kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło (Mt 13,33). 
I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna 
kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło (Łk 13,20-21). 

 
 

 
Poszukiwanie chamecu i pieczenie macy – ilustracja z Juedisches Ceremoniel, wydanej w 1724 roku przez Petera 

Conrada Monatha książki z ceremoniałami żydowskimi. 
                                                
58 Słowo chamec powiązane jest ze słowem chait (grzech). 
59 Za: http://the614thcs.com/26.1242.0.0.1.0.phtml (dostęp 9.07.2016). 



 

St
ro

na
84

 

 
 
 

3.3.3 Złoto, kadzidło i mirra 
Ciekawym pozabiblijnym przykładem różnego znaczenia  symboli jest, pochodzący z IV wieku, tekst św. 

Efrema. Czytamy w nim60: 
Mędrcy ze Wschodu otworzywszy swe szkatuły ofiarowali Jezusowi dary: złoto – Jego ludzkiej 
naturze, mirrę – na znak Jego śmierci, kadzidło – Jego Boskiej naturze.   

Zaraz potem jednak ten sam autor podaje inne znaczenie : 
Lub też: złoto – jako królowi, kadzidło – jako Bogu, mirrę – Temu, który ma zostać 
zabalsamowany." 

Jak by tego było mało, w dalszej części tekstu oświadcza: 
Lub też: złoto, ponieważ się je czci, choć ta cześć zwraca się do Jego Pana, mirrę i kadzidło, aby 
pokazać lekarza, który ma uleczyć ranę Adama. 

Jak widać, symbole nie tylko zmieniają swoje znaczenie, ale też mogą oznaczać różne rzeczy 
jednocześnie. 

Skrajna postać tej wieloznaczności występuje w Apokalipsie św. Jana, gdzie niemal każdy symbol 
posiada swoje „warstwy znaczeniowe”. Dla przykładu zbadajmy tekst z Ap 12,1-5: 

Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki 
rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i 
dziesięć rogów a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd 
nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, 
pożreć jej Dziecię. I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasał rózgą 
żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. 

Będąca głównym podmiotem tego fragmentu Niewiasta obleczona w Słońce jest w pierwszej, dosłownej 
warstwie znaczeniowej Maryją (rodzi Jezusa, o czym świadczy wzmianka o „rózdze żelaznej” – odniesienie 
do Ps 2,7-9 oraz Ap 19,15). Jednak to znaczenie nie wyczerpuje symbolu – w szerszym znaczeniu Niewiasta 
przedstawia Naród Wybrany (Żydów), z którego wyszedł Jezus, a także „resztę” Izraela – czyli Kościół 
nowotestamentowy. Znaczenia te koegzystują, a nie konkurują ze sobą. 

 
3.4 Podsumowanie 

Symbole (zwłaszcza te proste) miewają odmienne znaczenie w zależności od środowiska. Zmieniają się w 
czasie, w zależności od kultury oraz od kontekstu stosowania. Sam w sobie symbol nie ma „obiektywnego” 
znaczenia – należy go rozumieć zawsze zgodnie z intencją stosującego. 

 
 

                                                
60 Cytat za: http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id=239 (dostęp 03.03.2017). 



 

St
ro

na
84

 

4 Źródła i odwołania 
4.1 Źródła cytatów 
4.1.1 Źródła drukowane 

Akta Męczeństwa Święty Perpetuy i Felicyty, Sylwetki diakonów w acta martyrum, oprac. 
A. Malinowski, VOX PATRUM 17(1989) 
Akta świętych męczenników biskupa Fruktuoza i diakonów Auguriusza i Eulogiusza, Akta 
świętych męczenników biskupa Fruktuoza i diakonów Auguriusza i Eulogiusza, VOX 
PATRUM 17(1989) 
Antegoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych, Warszawa 
1985 

Apokryfy Nowego Testamentu, red. Marek Starowieyski, Kraków 2003. 
Arystydes, Apologia, w: Pierwsi apologeci greccy. Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston 
z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Micjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil 
z Antiochii, Hermiasz, oprac. ks. Józef Naumowicz, Kraków 2004. 
Atanazy, O szabacie i obrzezaniu w: Henryk Pietras, Dzień Święty – antologia tekstów 
patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992. 
Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami, O zmartwychwstaniu umarłych, oprac. S. 
Kalinkowski, Warszawa 1985. 

Biblia Paulistów, Częstochowa 2008 
Biblia Poznańska, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 
oryginalnych ze wstępami i komentarzami, Poznań 1975 
Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wydanieV, Poznań 1999 
Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. ks. prof. Ignacy 
Bokwa, Poznań 2007. 

Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci, Katowice 2013. 
Epifaniusz, Przeciw heretykom, Kraków 2015 

Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, O męczennikach palestyńskich, Kraków 1993 
Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, Kraków 2007 

Ewangelia Tomasza, oprac. Wincenty Myszor , Katowice 1992 
Ewangelia Tomasza, Św. Cyprian, Pisma, Poznań 1937 

Ewangelia według św. Łukasza, Poznań-Warszawa 1974 
Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 
2014 
Henryk Pietras SJ, Dzień święty – antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu 
niedzieli, Kraków 1992 
Hermiasz Sozomen, Historia Kościoła, Warszawa 1989 
Homilia na List do Efezjan, w: Święty Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci 
i ascezie, Kraków 2002 . 



 

St
ro

na
84

 

Joseph Ratzinger, Duch liturgii, Kraków 2008 

Josh McDowell, Przewodnik apologetyczny, Warszawa 2009 
Konstytucje Apostolskie, za Constitutiones apostolorum. Synody i kolekcje praw, tom II, 
Kraków 2007 
Krystyna Kolińska, Orzeszkowa, Złote Ptaki I Terroryści, Warszawa 1996 
Laktancjusz, w Andrzej Bober, Ojcowie Kościoła o wolności religijnej, Kraków, Znak 
4/1966 
Lucjan z Samostaty, Judicium Vocalinum, Lukian, Dialogi t. 1-3, Kraków1960, 1962, 
1966. 

Marian Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1975 
Meliton z Sardes, Homilia Paschalna, w Ojcowie apostolscy, Warszawa 1990. 

Minucjusz Feliks, Oktawiusz, Poznań 1925, reprint: Poznań 2002. 
Nowacjan, O Trójcy Świętej, Kraków 2005 

Ody Salomona, Poznań, Przegląd Powszechny 10 (2002) 
Ojcowie wspólnej wiary. Teksty o Matce Bożej, oprac. ks. Wojciech Kania, Niepokalanów 
1986 
Orygenes, Homilia o Ewangelii św.Łukasza, Warszawa 1986 

Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Warszawa 1984 
Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego i Sędziów, Warszawa 1986 

Orygenes, Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela, Kraków 2000 
Orygenes, Komentarz do Listu Świętego Pawła do Rzymian, Warszawa 1993 

Orygenes, Homilie o Księdze Psalmów, Kraków 2004 
Orygenes, O zasadach, Warszawa 1979. 

Orygenes, Przeciw Celsusowi, Warszawa 1977. 
Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, oprac. A. Świderkówna, 
Kraków 1998 
Pisma Ojców Apostolskich: Nauka Dwunastu Apostołów, List Barnaby, I-II List Klemensa 
Rzymskiego do Koryntian, Listy św. Ignacego Antiocheńskiego, List św. Polikarpa do 
Filipensów, Pasterz Hermasa, Poznań 1924. 
Pliniusz Młodszy, Listy, za Gilbert Dagron, Naissance d’une capitale, źródło pośrednie 
Sławomir Bralewski, VOX PATRUM 30 (2010) t.55 

Proklos, Elementy Teologii, Warszawa 2002 
Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Warszawa 1986 
Synod Kartagiński (256) Zdania biskupów w liczbie 86 o chrzcie heretyków, w Pierwsi 
apologeci greccy, Kraków 2004. 

Świadkowie naszej tradycji. Pisma Ojców Kościoła, Tarnów 2000 
Święty Ambroży, Listy, Kraków 1997 

Święty Ambroży, Wyjaśnienie symbolu. O tajemnicach. O sakramentach, Kraków 2004 



 

St
ro

na
84

 

Święty Ambroży, Wybór pism dogmatycznych, Poznań-Warszawa-Lublin 1970 
Święty Ambroży, Wybór pism II (O Nabocie, O Tobiaszu, O Izaaku lub o duszy, O 
dziewicach), Warszawa 1986 

Święty Atanazy, Przeciw poganom, Warszawa 2000 
Święty Atanazy, O wcieleniu Słowa, Warszawa 1998 

Święty Augustyn, Objaśnienia Psalmów, Warszawa 1986  
Święty Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996 . 

Święty Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 
Święty Augustyn, Homilie na Ewangelię i Pierwszy List Święty Jana, Warszawa 1974  

Święty Augustyn, O chrzcie, Kraków 2006 
Święty Augustyn, O małżeństwach cudzołożnych, Lublin 2003 

Święty Augustyn, Przeciw Faustusowi, Warszawa 1991 
Święty Augustyn, Wyznania, Warszawa 1954 

Święty Augustyn, Myśli, Poznań 1997 
Święty Beda Czcigodny, O rachubie czasu, Kraków 2000 
Święty Beda Czcigodny, Homilia na Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, w Ojcowie 
Kościoła greccy i syryjscy, Niepokalanów 1981 

Święty Cezary z Arles, Kazanie, Kraków 2002 . 
Święty Chromacjusz z Akwilei, Kazania i homilie, Warszawa 1990 

Święty Cyprian, Pisma, Poznań 1937 
Święty Cyprian, O jedności Kościoła katolickiego, Listy, Warszawa 1969 

Święty Cyryl Aleksandryjski, Hymn do Matki Bożej, Currenda 107 (1957) 
Święty Cyryl Aleksandryjski, Mowa o wcieleniu Bożego Słowa, TP 27 (1973) 

Święty Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, Kraków 2000 
Święty Cyryl Jerozolimski, Katechezy,Warszawa 1973 
Święty Efrem – Cyryllonas – Balaj, Wybrane pieśni i poematy syryjskie, oprac.W. Kania, 
Warszawa 1973 
Święty German z Konstantynopola, Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 
TP 31(1977) 

Święty German z Konstantynopola, Homilia o Najświętszej Pannie, TP 32 (1978), nr 22 
Święty Grzegorz Cudotwórca, Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Orygenesa 
do Grzegorza, Kraków 1999 
Święty Grzegorz Wielki, Dialogi, Kraków 2000. 

Święty Grzegorz Wielki, Listy I-IV, Warszawa 1954-1955 
Święty Grzegorz z Nazjanzu, Mowy, w: Grzegorz Teolog, oprac. Jan Maria Szymusiak, 
Poznań 1965 
Święty Grzegorz z Nazjanzu, Mowy wybrane, Warszawa 1967 



 

St
ro

na
84

 

Święty Grzegorz z Nyssy, O duszy i zmartwychwstaniu, Warszawa 1974 

Święty Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, Kraków-Tyniec 2012 
Święty Grzegorz z Tours, Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła, Apologia, 
WST 1996 
Święty Hieronim, Apologia przeciw Rufinowi, Warszawa 1989. 
Święty Hieronim, Homilia o narodzeniu Pana, w: Warmiński Kalendarz Maryjny 1986, 
Olsztyn 1986 

Święty Hieronim, Homilia o narodzeniu Pana, TP 28 (1974), nr 52 (22.12) 
Święty Hipolit, Przeciw Prakseaszowi, Przeciw Noetosowi, Kraków 1997 

Święty Hipolit Rzymski, Przeciw Noetosowi, Kraków 1997 
Święty Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, Studia Theologica Varsoviensia 14 (1976) 
Święty Ignacy Antiocheński, List do Efezjan, w:Świadkowie naszej tradycji. Pisma Ojców 
Kościoła, Tarnów 2000 
Święty Ignacy Antiocheński, List do Filadelfii, w: ks. Franciszek Drążkowski, Patrologia, 
Pelplin 2012 

Święty Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Magnezji, Kraków 1998 
Święty Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Magnezji, List do Rzymian, List do 
Smyrneńczyków w:Świadkowie naszej tradycji. Pisma Ojców Kościoła, Tarnów 2000 
Święty Ireneusz, Przeciw heretykom, za: J. Słomka, Ojcowie dzisiaj czytani, Łódź 1995 

Święty Ireneusz, Wykład nauki apostolskiej, Kraków 1997 
Święty Jan Damasceński, Mowa ku uczczeniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, TP 
28(1974) nr 36(8.09) 
Święty Jan Damasceński, Mowa na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, TP 
27(1973) nr 33(19.08) 
Święty Jan Damasceński, Wniebowzięta, Currenda 107(1957) 

Święty Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, Warszawa 1969 
Święty Justyn Męczennik, Apologia I w Pierwsi apologeci greccy, Kraków 2004 

Święty Justyn Męczennik, Adv. Haereses, Łódź 1995 
Święty Justyn Męczennik, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, Poznań 1926 
Święty Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem, w: Leszek Misiarczyk, Justyn 
Męczennik 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, Warszawa 2012 
Święty Justyn, Synod w Laodycei, orzeczenie, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, Poznań 
1926 
Święty Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, Kobierce zapisków filozoficznych 
dotyczących prawdziwej wiedzy, Warszawa 1994 
Święty Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika 2012 

Święty Klemens Aleksandryjski, Wypisy z Theodota, Kraków 2001 



 

St
ro

na
84

 

Święty Klemens Aleksandryjski, Zachęta greków w Pisma starochrześcijańskich pisarzy, 
tom XLIV, Apologie, Warszawa 1988 
Święty Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, w A. Lisiecki, Pisma Ojców 
Apostolskich, Poznań 1924 
Święty Pamfil z Cezarei, Obrona Orygenesa, Kraków 1996. 

Święty Piotr Chryzolog, Źródło wody żywej, Tarnów 1983 
Tertulian, Apologetyk, Poznań 1947 

Tertulian, Wybór pism II, oprac.W. Myszor, K.Obrycki, E. Stanula, Warszawa 1983 
Tertulian, De coronam cyt. za: Jacek Salij, Krzyż znakiem rozpoznawczym chrześcijan, w: 
tegoż, Poszukiwania w wierze, Poznań 1991 
Tertulian, Do pogan, Kraków 1999 

Tertulian, Do żony, Apologetyk, Poznań 1947 
Tertulian, Lekarstwo na ukłucie skorpiona, cyt. za Krzyż znakiem rozpoznawczym 
chrześcijan, za Jacek Salij, Poszukiwania w wierze, Poznań 1991 
Tertulian, O modlitwie, za H.Pietras, Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie 
chrześcijańskiej modlitwy,  Kraków 1993 
Tertulian, O pokucie, w E. Stanula, W. Kania, W. Myszor, Wybór pism, , Warszawa 1970 
Tertulian, O ucieczce w czasie prześladowania, w: E.Wipszycka i ks. M. Starowieyski, 
Męczennicy, Kraków 1991 

Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom, Warszawa 1970 
Tertulian, Przeciw Marcjonowi, Warszawa 1993 
Testi mariani del primo millennio [Pisma maryjne pierwszego tysiąclecia], Rzym 1988, 
cytat za Benedyktem XVI Katecheza podczas audiencji generalnej 14.09.2005 

Wiktoryn z Petawium, O stworzeniu świata, Poznań 1954 

5  
 
 
5.1.1 Opracowania 
Aleksander Krawczuk, Konstantyn Wielki, Warszawa 1985 

Buried History, Vol. 10, nr 1, marzec 1974. 
Dionizy Mniejszy, w: J. Naumowicz, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat, Kraków 2000 

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990. 
Enzo Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, Poznań 1998. 

Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski, Kraków 2013 
Iliescu Wywód za polemiką Constantiniana Dafne. Anciennes et nouvelles theories, 
Numismatica e antichità classiche 16, Kraków 1987 
Jacek Salij, Poszukiwania w wierze, Poznań 1992 

Jacek Salij, Poszukiwania w wierze, Poznań 1991 



 

St
ro

na
84

 

Jan Drabina, Pięć pierwszych wiekow Chrzescijanstwa – wybor tekstow źródłowych, Kraków 
1991 
John Meyendorf, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984 

Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, Warszawa 2014 
Męczennicy, oprac. E. Wipszycka i ks. M. Starowieyski, Kraków 1991 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia eklezjologii, Rzym 1985 
Mirosław Rucki, Archeologia potwierdza autentyczność Biblii, Miłujcie się! 4/2001 
Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy, oprac. o.Henryk Pietras 
SJ, Kraków 1993 

Paul Veyne, Początki chrześcijańskiego świata, Warszawa 2009 
Pinkwart Maciej, Dziewczyna z Ipanemy, Interfart 2003 
Piotr Rosiński, Najwcześniejsze formy krzyża Chrystusowego, VOX PATRUM zeszyt 4, Lublin 
1983 
Sakramenty wiary. Ojcowie Kościoła o sakramentach, oprac. ks. Andrzej Bober SI, Kraków 
1970 

Sławomir Bralewski, Cesarz Konstantyn I Wielki wobec kontrowersji ariańskiej, Poznań 2009 
Stanisław Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000 
Synod w Elwirze, kanony, Męczennicy, oprac. E. Wipszycka i ks. M. Starowieyski, Kraków 
1991 

Tadeusz Zieliński, Religia Rzeczypospolitej Rzymskiej, Toruń 2001 
Tomasz Kaczmarek, Katechizm biblijny kościoła kartagińskiego, Toruń Polonia Sacra 
17(2013)nr 2(33) 
Trojanowska Anna, Kermes i koszenila czyli o owadach jako surowcach barwierskich i 
leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XX wieku, Warszawa Analecta 2008 17/1-
2(33-34) 
 

5.1.2 Źródła internetowe 
 
http://www.inp.rnrt.tn/periodiques/Africa11_12.pdf  - AFRICA, Fouilles, Ministerstwo 
Kultury Tunezji Tom XI 1992/93, Monuments et collections archeologiques en Tunise (dostęp 
28.05.2015) 
http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=fitxa_actes&id=1256 - Akta świętych 
męczenników biskupa Fruktuoza i diakonów Auguriusza i Eulogiusza (dostęp 03.03.2017) 
http://biblioteka.kijowski.pl/atenagoras/atenagoras.pdf - Atenagoras z Aten, Prośba za 
chrześcijanami, do imperatorów Marka Aureliusza,Antonina i Lucjusza Aureliusza 
Kommodusa, tryumfatorów nad Armenią i Sarmacją i, co najważniejsze, filozofów (dostęp 
03.03.2017) 
Breviarium fidei, 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/sobory/dokumenty1soborow_02.html (dostęp 
18.06.2016). 



 

St
ro

na
84

 

http://www.effatha.org.pl/apologetyka/niedziela.htm - Bardesanes, Księga ustaw regionalnych, 
cytat za o. Jackiem Salijem "Niedziela - Dzień Pański" (dostęp 03.03.2017) 
http://analizy.biz/marek1962/_pasterze.html - bp. dr Andrzej Siemieniewski, Fragment książki  
„Na skale czy na piasku?” (Wrocław 2000) (dostęp 19.06.2016) 
http://www.piotrandryszczak.pl/cezary-podolski/trojca-swieta-a-jednosc-boga-hebrajskie-
echad-i-jachid.html - Cezary Podolski, Trójca Święta a jedność Boga (dostęp 03.03.2017) 
http://www.effatha.org.pl/apologetyka/trzydni.htm - Piotr Andryszczak, Trzy dni i trzy noce 
(dostęp 30.07.2016) 
http://www.transazja.pl/pl24/dane_klimatyczne/il/Israel/Jerusalem/temperatura,opady - Dane 
klimatyczne na portalu transazja.pl (dostęp 7.11.2015) 
www.mr_all.republika.pl/ewToma.htm - Ewangelia Tomasza, tłumaczenie powstałe w 
Zakładzie Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego z koptyjskiego oryginału: Evangelium 
nach Thomas. Wyd. A.Guillaumont, H.Ch.Puech, G.Quispel, W.Till, Yassah abd al. Masih. 
Leiden 1959. Publikowane w: Apokryfy Nowego Testamentu t.1 red. M.Starowiejski. TN KUL 
Lublin 1986 (dostęp 03.03.2017) 
http://www.niedziela.pl/artykul/19175/nd/Znak-krzyza - Grzegorz Gęsikowski , Znak krzyża 
(dostęp 03.03.2017) 
http://zebrowski.apologetyka.info/trojca-swieta/czy-jezus-jest-mniejszy-niz-ojci/ojciec-
wiekszy-niz-syn-omowienie-wersetu-j-1428,47.htm - Grzegorz Żebrowski,  Ojciec większy niż 
Syn? (dostęp 03.03.2017) 
http://analizy.biz/apologetyka/index.php-
option=com_content&task=view&id=693&Itemid=63.htm (kopia z apologetyka.katolik.pl) - 
Jan Lewandowski, Chrześcijaństwo bezwyznaniowe? (dostęp 03.03.2017) 
http://lewandowski.apologetyka.info/ateizm/czy-ewangelista-mateusz-jedynie-przepisywa-z-
ewangelii-marka,348.htm - Jan Lewandowski, Czy ewangelista Mateusz jedynie przepisywał z 
Ewangelii Marka? (dostęp 11.11.2015) 
http://lewandowski.apologetyka.info/ateizm/najczestsze-bedy-logiczne-u-racjonalistow-i-
ateistow,253.htm - Jan Lewandowski, Najczęstsze błędy logiczne u racjonalistów i ateistów 
(dostęp 03.03.2017) 
http://parezja.pl/nowe-szczegoly-historycznosc-jezusa-potwierdzaja-nawet-wrogowie/ - 
Juliusz Afrykańczyk, Chronography (dostęp 03.03.2017) 
http://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/mszal–rzymski/czesci–stale/187–obrzed–
poswiecenia–wody–i–pokropienia–wiernych - Konstytucje Apostolskie (dostęp 03.03.2017) 
http://www.oltarz.pl/index.php?action=show&id=239 - ks. Michał Lipiński CM, Nasze złoto, 
kadzidło i mirra (dostęp 03.03.2017) 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/sobory/dokumenty1soborow_02.html - 
ks.Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Brevarium fidei, ,  Dokumenty Soborów 
Powszechnych, tom I, WAM Kraków 2007  (dostęp 03.03.2017) 
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/192/1/2012%2013%20-%20Elpis%20-
%20Lawreszuk.pdf - ks.Marek Ławreszuk, Pachalia Kościoła Prawosławnego – metody 
obliczania daty Paschy, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (dostęp 
03.03.2017) 



 

St
ro

na
84

 

http://darmowe-ebooki.com.pl/54921-michalski_m._-
_antologia_literatury_patrystycznej_tom_i.html - Ks.Marian Michalski, Antologia literatury 
patrystycznej (dostęp 03.03.2017) 
http://wpolityce.pl/kosciol/226503-ks-prof-naumowicz-swieto-bozego-narodzenia-nie-ma-
korzeni-poganskich - ks.prof.Józef Naumowicz w rozmowie z KAI, Ks. prof. Naumowicz: 
święto Bożego Narodzenia nie ma korzeni pogańskich (dostęp 03.03.2017) 
http://www.skarbykosciola.pl/pierwsze-wieki/meczenstwo-sw-polikarpa-jak-chleb-
wypiekany/ - Męczeństwo Polikarpa (dostęp 03.03.2017) 
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/data_zmartwychwstania.html - Michał 
Wojciechowski, Data zmartwychwstania (dostęp 08.08.2016) 
http://www.effatha.org.pl/apologetyka/krzyz_wchrzescijanstwie.htm - Minucjusz Feliks, 
Oktawiusz, za Włodzimierz Bednarski, Pisarze wczesnochrześcijańscy i krzyż Jezusa (dostęp 
03.03.2017) 
http://keryks.blogspot.com/2012/12/ody-salomona-oda-10.html - Ody Salomona: Oda 10 
(dostęp 03.03.2017) 
http://www.fronda.pl/a/o-tym-jak-poganskie-imperium-stalo-sie-chrzescijanskie-konstantyn-
wielki-i-jego-dzielo,31610.html - Paweł Chmielewski na Frondzie, O tym jak pogańskie 
imperium stało się chrześcijańskie. Konstanty WIelki i jego dzieło. (dostęp 03.03.2017) 
http://katolik.us/viewtopic.php?t=1800 - Piotr Jaskiernia (ps.Hiob), Dlaczego 25 grudnia? 
(dostęp 03.03.2017) 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/munificentissimus_deus_011
11950.html - Pius XII, Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus (dostęp 03.03.2017) 
http://www.effatha.org.pl - Portal Effatha (dostęp 03.03.2017) 
http://www.randomgroovybiblefacts.com/messiah-the-worm.html - portal messiah-the-
worm.html, Random Groovy Bible Facts (dostęp 03.08.2016) 
https://gloria.tv/article/PU7odzbgkJyQ1H7HuNoS8f3QL - Rafał_Ovile, Pisarze 
wczesnochrześcijańscy, Mt 28:19 i antytrynitarze (dostęp 03.03.2017) 
http://www.pistis.pl/biblioteka/sozomen_hermiasz_historia_kosciola.pdf dostęp 23.07.2016 - 
Sokrates Scholastyk tł.S.Kazikowski, Historia Kościoła, Warszawa 1986 (dostęp 03.03.2017) 

http://Katolik.us - Strona internetowa Piotra Jaskierni "Hioba" (dostęp 03.03.2017) 
http://liturgia.cerkiew.pl/pages/File/docs/synaksarion-36-nicea.pdf - Synaksarion VII Niedzieli 
po święcie Paschy trzystu osiemnastu ojców z Nicei (dostęp 10.10.2015) 
 http://www.trinitarians.info/trojca/patrystyka-ojcowie-kosciola/art_259_Hipolit-i-Bog-w-
Trojcy-Swietej.htm - Św.Hipolit Rzymski, Przeciw Noetosowi (dostęp 03.03.2017) 
http://www.gloria.tv/media/tJP6d2XF24U - Święty  Epifaniusz z Salamis, cyt. za ks. Mateusz 
Gaudron, Katechizm o kryzysie w Kościele (dostęp 03.03.2017) 
https://pl.wikisource.org/wiki/Wyznanie_wiary_Grzegorza_Cudotw%C3%B3rcy - Święty 
Grzegorz Cudotwórca, Wyznanie wiary Grzegorza Cudotwórcy (dostęp 03.03.2017) 
http://brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3?id=6&nr=054 - Święty Hipolit, Odparcie wszelkich 
herezji (dostęp 03.03.2017) 
http://wiki.pardes.pl/index.php/Pesachim_114a - Talmud babiloński, Miszna traktat trzeci 
B.Pesachin (dostęp 03.03.2017) 



 

St
ro

na
84

 

http://the614thcs.com/26.1242.0.0.1.0.phtml - The 614TH Society, Pesach a chamec (dostęp 
9.07.2016) 
https://pl.wikiquote.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta - Wikicytaty, 
Wikicytaty, jasło "Trójca Święta" (dostęp 03.03.2017) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apostolski_symbol_wiary#Pierwotna_wersja_.C2.ABR.C2.BB - 
Wikipedia, Wikipedia, hasło "Apostolski symbol wiary" (dostęp 03.03.2017) 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja - Wikipedia, Wikipedia, hasło "instytucja" (dostęp 
08.07.2016) 
http://piotrandryszczak.pl/ojcowie-kosciola-inne-nauki/nazwa-kosciol-katolicki-w-pismach-
wczesnochrzescijanskich.html - Włodzimierz Badnarski , Nazwa Kościoł katolicki w pismach 
wczesnochrześcijańskich (dostęp 03.03.2017) 
http://piotrandryszczak.pl/wnikliwe/boze-narodzenie-i-wnikliwe-poznawanie-pism-cz.1.html - 
Włodzimierz Bednarski, Boże Narodzenie i „Wnikliwe poznawanie Pism” (dostęp 7.11.2015) 
http://www.trinitarians.info/trojca/patrystyka-ojcowie-kosciola/art_259_Hipolit-i-Bog-w-
Trojcy-Swietej.htm - Włodzimierz Bednarski, Hipolit i Bóg w Trójcy Świętej (dostęp 
03.03.2017) 
http://bednarski.apologetyka.info/trojca-swieta/pisarze-wczesnochrzescijanscy/ireneusz-i-
trojjedyny-bog,274.htm - Włodzimierz Bednarski, Ireneusz i Trójjedyny Bóg (dostęp  
23.07.2016) 
http://piotrandryszczak.pl/ojcowie-kosciola-inne-nauki/pisarze-wczesnochrzescijanscy-i-
krzyz-jezusa-cz.2.html - Włodzimierz Bednarski, Pisarze wczesnochrześcijańscy i krzyż Jezusa 
(dostęp 2.06.2015) 
 

5.1.3 Ilustracje 
Wszystkie ilustracje, które zostały pozyskanie za pomocą Internetu – dostęp 03.03.2017. 
 
Sobór Nicejski (autor nieznany). Obraz, XVI wiek na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agape_feast_02.jpg, licencja: domena publiczna 
Tablica ze skóry z tetragramem, biblioteka Uniwersytetu Yale, XVIII wiek, autor: image on 
Yale Library site of 18th century shiviti na podstawie Wikimedia Wikipedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiviti_on_vellum.jpg, licencja: domena publiczna 
Kościół Meggido, mozaika podłogowa, licencja: domena publiczna 
Kościół Prymatu Piotra, autor: Berthold Werner na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010-09-16_07-28-19.JPG, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
 
Andrej Rublow, Gościnność Abrahama, Galeria Trietiakowska w Moskwie, autor: The Yorck 
Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed 
by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrej_Rubl%C3%ABv_001.jpg, licencja: domena 
publiczna 

Trójca, licencja: domena publiczna 
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Zesłanie Ducha Świętego (Anthony van Dyck 1599-1641, Sanssouci Picture Gallery na podstawie 
Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthonis_van_Dyck_-
_Die_Ausgie%C3%9Fung_des_Heiligen_Geistes.jpg, licencja: domena publiczna 
 
Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) „Św. Augustyn medytujący” olej na płótnie, 1636 
Muzeum Prado, Madryt, licencja: domena publiczna 
Rzeźby na Elephanta Island, źródło: Elephanta Caves, autor: Christian Haugen na podstawie 
Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elephanta_Caves_Trimurti.jpg 
Artemida, Muzeum Kapitol, autor: Marie-Lan Nguyen na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artemis_Kephisodotos_Musei_Capitolini_MC1123
.jpg 
Apollo i muzy, Girardon et Regnaudin, pałac w Wersalu, autor: Plyd na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollon_et_5_nymphes,_Bosquet_des_bains_d%2
7Apollon,_Versailles.jpg?uselang=pl 
Ołtarz pokoju, Rzym, Pole Marsowe na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RomaAraPacis_ProcessioneSudParticolare.jpg?usel
ang=pl, licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. 

Wenus i Mars, Dom Wettiuszów w Pompejach, licencja: domena publiczna 
Demeter, Tryptolemos i Persefona,Muzeum Archeologiczne w Atenach, autor: Marsyas na 
podstawie Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_3_Muses.jpg, 
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
Bogowie egipscy Amon-Ra, Ramzes II i Mut, świątynia Amona w Tebach, źródło: Le musée 
égyptien (Turin), autor: Jean-Pierre Dalbéra z Paryża we Francji na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_mus%C3%A9e_%C3%A9gyptien_(Turin)_(28
65505031).jpg, licencja: Creative Commons Attribution 2.0 Generic 
Bogowie egipscy – Mykerinos, Hathor i bogini jednej z prowincji Egiptu, Muzeum w Kairze, 
źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Menkaura.jpg, autor: Chipdawes na podstawie 
Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menkaura.jpg, licencja: domena 
publiczna 

Bogowie egipscy Horus, Ozyrys i Izyda, licencja: domena publiczna 
Strona z Diatessaronu  - wersja arabska (muzeum Borg)., źródło:   
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Taslis_Diatessaron.
JPG, autor: یم fa.wiki na podstawie Wikimedia  
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taslis_Diatessaron.JPG, licencja: domena publiczna 
 
Zwoje znad Morza Martwego - fragment Księgi Psalmów (Biblioteka Kongresu USA), źródło: 
Library of Congress, autor: the Israel Antiquities Authority 1993 na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psalms_Scroll.jpg, licencja: domena publiczna 
Zwoje z Qumran przed rozwinięciem, źródło: urce  
http://archive.org/details/scrollsfromdeser00habeuoft, autor: Abraham Meir Habermann na 
podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dead_Sea_Scrolls_Before_Unraveled.jpg, licencja: 
domena publiczna 
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Qumran, autor: Berthold Werner na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palestine_Qumran_BW_6.jpg, licencja: domena 
publiczna 
Qumran, park archeologiczny, starożytna cysterna na wodę, autor: Berthold Werner na 
podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palestine_Qumran_BW_5.jpg, licencja: domena 
publiczna 

Dom św.Marka w Jerozolimie, Wieczernik, licencja: domena publiczna 
Schematyczna organizacja Kościoła we wczesnym okresie apostolskim, licencja: domena 
publiczna 
Organizacja Kościoła w okresie późnoapostolskim, licencja: domena publiczna 
Organizacja Kościoła po ujawnieniu (w okresie powstawania parafii wiejskich), licencja: 
domena publiczna 
Prezbiter odprawiający Mszę Świętą (katakumby w Rzymie), autor: 
http://www.cts.edu/ImageLibrary/Catacomb_frescoes.cfm na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eucharistic_bread.jpg, licencja: domena publiczna 
Rękopis Didache, źródło: http://163.1.169.40/cgi-bin/library?e=q-000-00---0POxy--00-0-0--
0prompt-10---4----ded--0-1l--1-en-50---20-about-1782--00031-001-0-0utfZz-8-
00&a=d&c=POxy&cl=search&d=HASH01d452200ced30a2577b95b6, licencja: domena 
publiczna 
Współczesna i inkluzywna metoda mierzenia czasu, licencja: domena publiczna 
Współczesne użycie metody inkluzywnej - długość panowania władców, licencja: domena 
publiczna 

Porównanie Mk 9,2 i Łk 9,28, licencja: domena publiczna 
Wojny podczas panowania króla Ezechiasza, licencja: domena publiczna 
Kalendarz rzymski na kamiennej płycie, autor: Kleuske na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalender.jpg, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
Całun Turyński, autor: Giuseppe Enrie na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shroudofturin.jpg, licencja: domena publiczna 
Obraz Józefa Chełmońskiego "Końskie wywczasy", źródło: 
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/ na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konskie_wywczasy_1879.jpg, licencja: domena 
publiczna 
Żydowska rachuba czasu na przykładzie Triduum Paschalnego, licencja: domena publiczna 

Chronologia zwiastowania i narodzenia Jezusa Chrystusa, licencja: domena publiczna 
Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem – widok współczesny, źródło: 
http://www.ianandwendy.com/Israel, autor: Ian and Wendy Sewell na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bethlehem-03-Church_of_the_Nativity.jpg, 
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
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Chanukija, autor:   Ladislav Faigl na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chanukia.jpg?uselang=pl, licencja: domena 
publiczna 
Kaplica "Gloria in Excelsis Deo" na terenie katolickiego sanktuarium Sijar al-Ghanam na Polu 
Pasterzy w Bajt Sahur, źródło: Church at Shepherds' Field_1747, autor: James Emery from 
Douglasville, United States na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_at_Shepherds%27_Field_1747_(50817767
0).jpg, licencja: Creative Commons Attribution 2.0 Generic l 
Kalendarz z Gezer, autor: Ori~ na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gzezr0801.jpg, licencja: domena publiczna 
Próba ustalenia daty Bożego Narodzenia, licencja: domena publiczna 

Krzyż znaleziony w Herkulanum, licencja: domena publiczna 
Graffiti znalezione na murze rzymskiego Palatynu na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexorig.jpg, licencja: domena publiczna 
Rok 253, Rzym. Fresk w katakumbach Aurelii. Po lewej stronie widoczny krzyż, licencja: 
domena publiczna 
Krzyż z czasów apostolskich, znaleziony w wykopaliskach w Betsaidzie, licencja: domena 
publiczna 
Grób Rufina Irene na cmentarzu św.Kaliksta w Rzymie., licencja: domena publiczna 

Katakumby Domitylli, licencja: domena publiczna 
Katakumby Domitylli, licencja: domena publiczna 

Katakumby Aurelii , licencja: domena publiczna 
Katakumby Aurelii , licencja: domena publiczna 

Inskrypcja w katakumbach Priscylli, licencja: domena publiczna 
"Ukrzyżowanie na gemmie z kornalinu przeznaczonej do pieczętowania. I–III w,znalezione w 
Konstancji w Rumunii, licencja: domena publiczna" 
"Ukrzyżowanie na gemmie z kornalinu przeznaczonej do pieczętowania, III wiek,licencja: 
domena publiczna" 
Ukrzyżowanie na gemmie z kornalinu przeznaczonej do pieczętowania, III wiek, licencja: 
domena publiczna 
kwadrat SATOR-ROTAS Pompeje, rok 79, licencja: domena publiczna 
kwadrat SATOR-ROTAS Ściana opactwa św. Piotra w Capestrano , źródło: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Enigmatic_inscription_of_St_Peter_ad_Oratorium_400.JPG, 
autor: Autor:Luiclemens na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enigmatic_inscription_of_St_Peter_ad_Oratorium_
400.jpg, licencja: GNU Free Documentation License. 
kwadrat SATOR-ROTAS Oppede, Francja, źródło: Taken at Oppede, Luberon, France, autor:  
M Disdero na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sator_Square_at_Opp%C3%A8de.jpg, licencja: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
kwadrat SATOR-ROTAS, licencja: domena publiczna 
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Klasyczna swarzyca słowiańska , licencja: domena publiczna 

Polska odmiana Swarzycy „Swarga”, licencja: domena publiczna 
Nordycki symbol „Słonecznego kręgu”, licencja: domena publiczna 
Swastyka budyjska, źródło: de.wikipedia 14:37, 8. Mär 2004, autor: dr  Dr. H. Sulzer (Herbye) 
na podstawie Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swastika.jpg, licencja: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Swastyka indyjska na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HinduSwastika.svg, licencja: domena publiczna 
Mandala buddyjska, autor: Gun Powder Ma na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celtic_Bronze_Disc,_Longban_Island,_Derry.jpg?u
selang=pl, licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. 
Triskelion, autor: Źródło   Ladakh, Christopher Michel na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ladakh_(14510537780).jpg?uselang=pl, licencja: 
Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0. 
Mitra biskupia, autor: Wykonana przez Karl Lehmann by Josef Plum fot.Anne-Madeleine Plum 
na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitra_Kardinal_Lehmann_von_Josef_Plum.JPG, 
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Historia mitry biskupiej, źródło: Braun, J. (1911). Mitre. In The Catholic Encyclopedia. New 
York: Robert Appleton Company. Retrieved July 15, 2008 from New Advent: [1]; Published 
in the domena publiczna Catholic Encyclopedia, autor: Braun, J. (1911). Mitre. In The Catholic 
Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved July 15, 2008 from New 
Advent: [1]; Published in the domena publiczna Catholic Encyclopedia. na podstawie 
Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitre_evolution.gif, licencja: domena 
publiczna 
 Krzyż w laurze (zwycięski) i śpiący żołnierze - przedstawienie zmartwychwstania na 
grobowcu (ok. 350 roku), autor: fot.Jastrow na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anastasis_Pio_Christiano_Inv31525.jpg, licencja: 
domena publiczna 

staurogram, licencja: domena publiczna 
Staurogram na papirusie Bodmer XIV-XV, II wiek, fragment Ewangelii wg świętego Łukasza 
14,27, źródło: Papyrus Bodmer XIV-XV; Papyrus 75 (Gregory-Aland) na podstawie 
Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P._Bodmer_XIV-
XV,_staurogram.jpg?uselang=pl, licencja: domena publiczna 
Crux decima, licencja: domena publiczna 

Krzyż monogramowy, licencja: dopema publiczna 
Krzyż chi-ro, licencja: domena publiczna 

Moneta konstantyńska (początek IV wieku), licencja: domena publiczna 
Sztandar cesarski z rzymskim orłem (przed 312 rokiem)., autor: przesłał Stefan Kühn z 
niemieckiej Wikipedii de.wikipedia, licencja: domena publiczna 
Prawdopodobny wygląd labarum Konstantyna, źródło: Labarum_of_Constantine_I.svg 
(reconstruction by Eugene Ipavec, 2006), autor: TRAJAN 117 na podstawie Wikimedia 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labarum_of_Constantine_the_Great.svg, licencja: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Moneta Arles RIC VII 381, licencja: domena publiczna 

Moneta SCONST. RIC VII Arles 394, licencja: domena publiczna 
Moneta Siscia RN 1.866 p85, licencja: domena publiczna 

Moneta Justyniana I , licencja: domena publiczna 
Moneta Odovacar (476-493), Semiss, Ravenna, licencja: domena publiczna 

Moneta Juliusza Neposa, licencja: domena publiczna 
Lampka oliwna z Numidia (Tunezja), licencja: domena publiczna 
Baptysterium San Giovanni na wzgórzu laterańskim w Rzymie, autor: MarkusMark na 
podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:206BattisteroLateranense.JPG, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. 

Moneta Anastasiusa I, Konstantynopol, połowa V wieku, licencja: domena publiczna 
Moneta Anastasiusa I, Konstantynopol, połowa V wieku, licencja: domena publiczna 

Ornamenty na lampkach oliwnych, licencja: domena publiczna 
Moneta rzymska, licencja: domena publiczna 

Moneta Heroda Wielkiego, licencja: domena publiczna 
Moneta Heroda Archelausa, licencja: domena publiczna 

Moneta Ptolemeuszy, licencja: domena publiczna 
Katakumby Domitylli, kamień z napisem Alfa i Omega oraz symbolem chrystusowym Chi-
Rho, źródło: Wikimedia commons, autor: Dnalor 01 na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rom,_Domitilla-
Katakomben,_Steintafel_mit_Inschrift,_Alpha_und_Omega_und_Christussymbol_Chi_Rho.j
pg, licencja:  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
katakumby Domitylli w Rzymie, znak chi-ro w otoczeniu liter alfa i omega, źródło: Eigenes 
Werk, autor: Dnalor 01, licencja: „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 
3.0 nicht portiert“ (CC BY-SA 3.0) 
Znak alfa i omega katalumny na Milos, zmodyfikowany, licencja: domena publiczna 
Plac św.Piotra w Watykanie. przerobiony, autor: Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 
3.0 na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Peter%27s_Square,_Vatican_City_-
_April_2007.jpg, licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license  
Monstrancja, autor: Angela Monika Arnold na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guter_Hirt_Monstranz.jpg, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license. 
Monstrancja, autor: DirkVE na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KerkOverslagMonstrans.jpg, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. 

Przykładowe symbole solarne, licencja: domena publiczna 
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Klimatyzator, licencja: domena publiczna 
Plac św.Piotra w Watykanie. przerobiony, autor:   Jean-Pol GRANDMONT na podstawie 
Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Place_Saint-Pierre_-_Vatican.JPG, 
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Krzyż Ankh, licencja: domena publiczna 
Koptyjski manuskrypt Nowego Testamentu ilustrowany symbolem crux ansata, podobnym (i 
prawdopodobnie pochodzącym) od krzyża Ankh., źródło: Codex Glazier, licencja: domena 
publiczna 
Wielkio Indyktion, , licencja: za pozwoleniem ks.Marka Ławreszuka 
Talerz sederowy, źródło: Beschreibung:Der Sederteller für den Pessachauftakt, autor: Nikola 
Herweg na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_Sederteller_fuer_den_Pessachauftakt.jpg, 
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
Łuk Konstantyna, autor: PsyCat na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArcoDiCostantinoRomaItaly.jpg, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. 
Porfirowa Kolumna w Konstantynopolu na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gurlitt_Constantine_column.jpg, licencja: domena 
publiczna 

Moneta Konstancjusza II, licencja: domena publiczna 
Moneta Rzymska z 75 roku n.e., licencja: domena publiczna 
Kwadryga Apollina nad portykiem Teatru Wielkiego w Warszawie, źródło: Transferred from 
pl.wikipedia to Commons by Żbiczek using CommonsHelper., autor:   The original uploader 
was Chepry at Polish Wikipedia na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadriga_-_Great_Theatre,_Warsaw.jpg, licencja: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. 
kwadryga wystawiona w Madrycie po zwycięstwie w hiszpańskiej wojnie domowej., autor: 
Tamorlan na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cu%C3%A1driga_-_Arco_Victoria.JPG, licencja: 
Creative Commons Attribution 3.0 Unported license. 
Moneta konstantyńska bita w latach 337-340, licencja: domena publiczna 

Moneta-medalion (Nikomedii w latach 324/325), licencja: domena publiczna 
Moneta-medalion (Nikomedii w latach 330), licencja: domena publiczna 
Nowożytny (przed wprowadzeniem EURO) banknot grecki, licencja: za zezwoleniem 
prywatnego muzeum historyczno-przyrodniczego PAMIĄTKA w Izabelinie 
Współczesny rosyjski banknot 100 rublowy, autor: Центробанк РФ na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banknote_100000_rubles_(1995)_front.jpg, 
licencja: domena publiczna 
Banknot 5 EURO, źródło: http://www.new-euro-banknotes.eu/, autor: Robert Kalina, redesign 
by Reinhold Gerstetter na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EUR_5_obverse_(2013_issue).png, licencja: Wolna 
licencja 
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Moneta CONSTANTINIANA DAFNE  z 328 roku, licencja: domena publiczna 

Medalion Konstantyna z Siscii, datowany na 326 rok, licencja: domena publiczna 
Wizerunek ukrzyżowanego św.Piotra  (V wiek n.e.), licencja: domena publiczna 
Carcere Mamertinum (więzienie św.Piotra) w pobliżu Forum Romanum w Rzymie, autor: r  
Chris 73 na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mamertine_Prison.jpg, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Jan Paweł II, fotel wg projektu założyciela Neokatechumenatu Kiko Argüello , licencja: 
domena publiczna 

Herb świętego Piotra - Colchester, Anglia, licencja: domena publiczna 
Kościół Luterański Veitsiluoto w Kemi, Finlandia, z kryżem Świętego Piotra, autor: RicHard-
59, licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0. 
Naskalne rysunki prekolumbijskie w Parku Narodowym Zion (USA, stan Utah)., autor: Tylas 
at English Wikipedia na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zionpictographs.jpg, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Rękopis Sutry Diamentowej, autor: Vincent Ramos na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soutra_du_diamant.png, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 

Odznaka Wdzięczności ZHP, licencja: domena publiczna 
Naszyjnik, źródło: Photo provided (taken) by User:Zereshk. Kept at National Museum of Iran. 
na podstawie Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swastika_iran.jpg, 
licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Motyw dekoracyjny na starożytnej chińskiej wazie, autor: Fraxinus2 na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinesische_Vase_Detail_2.jpg, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. 
Swastyka na dachu świątyni w Korei (zmienione), autor: Nick R D Henry na podstawie 
Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woljeongsa_Administrative_Temple.jpg, licencja: 
domena publiczna 
Japońskie naczynie z brązu z buddyjskim symbolem swastyki, autor: Dr. H. Sulzer (Herbye) na 
podstawie Wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swastika.jpg, licencja: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Swastyka na rzymskiej mozaice z II wieku n.e. (Tunezja, muzeum Bardo), źródło: 
Duende~commonswiki na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romswastika.jpg, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 

Denar Mieszka I ze znakiem swastyki., licencja: domena publiczna 
Swastyka z Kolegiaty św.Piotra i Pawła w Kruszwicy (XII wiek), autor: Robert Niedźwiedzki 
na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruszwica_kolegiata_swastyka.jpg, licencja: 
Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
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Reklama pierwszego wydania „Na skalnym Podhalu” Kazimierza Przerwy-Tetmajera. , 
licencja: domena publiczna 
Zdjęcie z defilady 1936, źródło: Transferred from en.wikipedia to Commons by Legoktm using 
CommonsHelper., autor: The original uploader was Silar at English Wikipedia na podstawie 
Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_Pluton_Strzecow_Podhalanskich,_2_Gebirgsjaer
ger_Regiment,_Sanok,_Poland_(1936).jpg, licencja: Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Unported license 
Znaczek elitarnego korpusu Strzelców Podhalańskich, źródło: Own work, based on 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KorpusowkaPodhalanczykow.png, autor: 
Cassubia1238 na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korpusowka_Podhalanczykow.svg, licencja: 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Odznaka 4 Pułku Piechoty Legionów, źródło: Transferred from pl.wikipedia to 
Commons by Masur using CommonsHelper., autor: Silar na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4_Pulk_Piechoty_Legionow-badge.jpg, licencja: 
domena publiczna 

Reklamówka Coca-Coli, licencja: domena publiczna 
Reklamówka, licencja: domena publiczna 

Kartka pocztowa, licencja: domena publiczna 
Flaga nazistowska, licencja: domena publiczna 
Znak all right, autor: Mahmood amirinia na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Body_Language,_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%
D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%DA%AF
%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_10.jpg, licencja: Creative Commons Attribution-
Share Alike 4.0 International license. 
Znak OK, autor: Mario Carneiro (Di gama) na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OpenA@BackForward.jpg, licencja: Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Znak Wilk, autor: Mario Carneiro (Di gama) na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corna@InForward.jpg, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Znak "zgłoszenie", autor: kwami (talk) na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISL_v.jpg, licencja: domena publiczna 
Pielgrzymka papieża Franciszka do Manili, licencja: domena publiczna 
Gest Kocham CIę, autor: Mario Carneiro (Di gama) na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ILY@InForward.jpg, licencja: Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported license 
Podwójna tęcza nad katedrą Ghazanchetsots Cathedral, w Shushi, Artsakh (Republika 
Nagorno-Karabakh), widok z hotelu Shushi., autor: Serouj na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghazanchetsots_Double_Rainbow.jpg?uselang=pl, 
licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.5. 
Poszukiwanie chamecu i pieczenie macy - ilustracja z Juedisches Ceremoniel, wydanej w 1724 
roku przez Petera Conrada Monatha książki z ceremoniałami żydowskimi., źródło:   Flickr: 
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Baking matzeh and cleaning chametz , 1724, from Juedisches Ceremoniel, autor: Paul Christian 
Kirchner, Jungendres, Sebastian Jacob, 1684-1766, Georg Puscher; Center for Jewish History, 
NYC na podstawie Wikimedia 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baking_matzeh_and_cleaning_chametz_,_1724,_fr
om_Juedisches_Ceremoniel.jpg, licencja: domena publiczna 
 
 
 


