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Ostatnie koleje losu wiary starorzymskiej

Последние превратности судьбы старой римской религии

The Last Vicissitudes of the Old Roman Faith

Ramy czasowe, w których obrębie rozpoczął się i ostatecznie dokonał 
ak» zanikania religii starego Rzymu, owej religio w dosłownym znaczeniu 
jako skrupulatnego „odczytywania” przepisów kultowych i wiernego pe
dantycznego ich przestrzegania, można ujmować szerzej lub węziej. Za
leży to od poglądu na proces dekadencji kultury duchowej miasta nad 
Tybrem, a także od stanowiska wobec tak zwanych lat przełomowych 
w ogóle. W każdym razie, jeżeli wziąć pod uwagę samo globalne odcho
dzenie całego imperium od religii antycznych, można śmiało powtórzyć 
za Geffckenem, że „Kościół nazwał Konstantyna przydomkiem Wielkiego, 
a powtórzył ten przydomek przy Teodozjuszu, cesarzu upadającego mo
carstwa, który jako nieprzejednany wróg hellenizmu dorzucił ostatni ka
mień do budowli, której Konstantyn położył fundamenty”.1

Okres panowania tych dwóch „wielkich” (oczywiście stronniczo — 
w pojęciu chrześcijańskim) cesarzy rzymskich, Konstantyna i Teodozju- 
sza. odpowiednio 306—337 i 379—395, wskazuje niedwuznacznie na w. IV 
naszej ery jako na owo przełomowe, decydujące stulecie. Istotnie dane 
mu było oglądać z jednej strony upadek wszystkich wierzeń niechrześci
jańskich, a z drugiej — trium f wiary w Chrystusa na całym ogromnym 
obszarze, rządzonym jeszcze jednolicie z Konstantynopola i Mediolanu.

Mamy mówić o przedśmiertnych już porywach przywiązania do staro
rzymskiej pobożności, do owej skrupulatnej obserwacji świąt oraz for

1 J. G e f f c k e n :  Ausgang des griechisch-römischen Heidentums, Heidelberg 
1920, s. 144.

1 A n n a le s ,  s e c tlo  F , v o l. X X V
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muł kultowych, pielęgnowanych od stuleci na ziemi italskiej. To nie gdzie 
indziej, ale właśnie tu, począwszy od lat trzechsetnych chrześcijańskiej ra 
chuby czasu, trzeba szukać początków jej końca. W ten sposób ustalony 
byłby terminus a quo. Znacznie więcej trudności nasuwa sprawa termi
nus ad, quem. Wprawdzie Teodozjusz II edyktem z 423 roku unicestwiał 
już pogan w państwie wschodniorzymskim orzekając chełpliwie: paganos 
qui supersunt, tamquam iam nullos esse credamus.* Było to jednak 
stwierdzenie przedwczesne. Przecież jeszcze za Justyniana I w połowie 
VI wieku nakazano ochrzcić 70 tysięcy ludzi w samej Azji Mniejszej.3 
Widać z tego wyraźnie, że nie można mieć pełnego zaufania do oficjal
nych enuncjacji odnośnie wytępienia starej wiary. Na zdziczałym Zacho
dzie chrystianizacja postępowała oporniej, gdyż łatwiej było prześlado
wanym ukrywać się po wyludnionych prowincjach. Ale i tu do końca 
V wieku poradzono sobie z uparcie odmawiającymi nawrócenia się na 
wiarę Chrystusa, deportując ich na Korsykę i Sardynię, która to ostat
nia wyspa zachowała do dzisiejszego dnia specjalne świątynie podziemne 
dla starego kultu.*

Sprawa ostatniego przedśmiertnego przebłysku wiary wieśniaczej, czyli 
pogaństwa, w cesarstwie rzymskim wydaje się prosta, ale tylko pozornie. 
Myrl większości czytelników zatrzyma się bezwiednie na postaci urosłej 
niejako do symbolu beznadziejnej, romantycznej, a przez to i budzącej 
sympatię reakcji wobec nacierającego nieubłaganie chrześcijańskiego du
cha czasu. Chodzi oczywiście o cesarza Juliana, owego świadomego, go
rączkowego i nieszczęśliwego bojownika o z góry przegraną sprawę daw
nej wiary i filozofii. Utrzymuje się do dziś pogląd, że wraz z przedwczes
nym i tragicznym zgonem Juliana wyczerpała się ostatecznie żywotność 
i samodzielność starożytnego Rzymu, a zarazem przygasła też umysło- 
wość starożytna.® Przy bliższym jednak wniknięciu w juliański reformizm 
sprawa się znacznie komplikuje; i to na tyle, że w ostatecznym rozra
chunku wypada zrezygnować z szukania tu  właśnie efektownego końca 
wiary Katona czy Augusta.

Można tu wymienić wiele powodów. Przede wszystkim panowanie 
siostrzeńca wielkiego budowniczego Konstantynopola miało charakter efe
meryczny. Były to zaledwie lata 361—363, czyli zbyt krótki okres czasu 
na to, aby odrobić wszystkie prochrześcijańskie dekrety poprzedników. 
Co ważniejsze jednak, cesarski kuzyn jeszcze jako młody efeb, a więc na 
długo przed wstąpieniem na tron, uległ neoplatońskiej doktrynie syryj

* Codex Theodosianus XVI, 10, 22.
* Por. J. K e l l e r :  Katolicyzm  [w:] Zarys dziejów religii, praca zbiorowa pod 

red. J. Kellera i in., Warszawa 1988, s. 776.
* Por. R. P e t t a z z o n i :  La religione primitiva in Sardegna, Piacenza 1912.
* J. L e g o w l c z :  Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego, Warszawa 1962, s. 151.
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skiego filozofa Jamblicha za pośrednictwem jego ucznia Ajdesiosa z Ka- 
padocji, założyciela szkoły pergameńskiej. Jak to świetnie w swej dosad- 
ności ujął cytowany już uczony niemiecki J. Geffcken, Julian był „Jam- 
blichem na koniu”.9 Za naukę w neoplatońskiej szkole w Pergamonie, po
bieraną za zezwoleniem panującego Konstancjusza, wywdzięczył się póź
niejszy cesarz trzyletnią próbą jamblichizacji imperium rzymskiego. Nie
wolnicze uleganie mistyfikatorskiemu i boskiemu filozofowi z Syrii wy
pomina Julianowi wielki retor Libanios w jednej ze swych mów.7 Ten 
jamblichowski neoplatonizm szerzony mieczem i dekretami kancelarii ce
sarskiej przez Juliana był wprawdzie programem restytucji wierzeń sta
rorzymskich8, ale ogarnął on właściwie całą przeszłość filozoficzną helle
nizmu.

„Metodologicznie starano się [...] łączyć wschodnią mistykę z rozważaniami na 
tem at jedni Absolutu przejawiającej się w triadzie cyklu samoobiektywizowa- 
nia [...]” ·.

Żarliwa i — sit venia verbo — zajadła sympatia młodego zapaleńca 
na tronie grawitowała wyraźnie ku hellenizmowi i tu ma w pełni rację 
polska znawczyni tej epoki, Leokadia Małunowicz, gdy wprost nazywa 
Juliana „ostatnim Hellenem”, któremu potomność nadała przydomek „Od- 
stępcy”.19

Trzecim powodem pominięcia w tym szkicu osoby Apostaty przy stu
diach nad ostatnimi próbami restytucji wiary starorzymskiej na ziemi 
italskiej jest bezsprzeczny i od dawna już przyjęty przez naukę fakt, że 
lansowany urzędowo w latach 361—363 neoplatonizm w wydaniu nie
żyjącego już wtedy Jamblicha był równie obcy wierze Katona, jak samo 
zwalczane wtedy chrześcijaństwo.

Przecież „wszystkie [scilicet neoplatońskie szkoły — T. M.] [...] mają to jedno 
wspólne, że w oparciu o całokształt dorobku greckiej myśli filozoficznej chcą dać 
możliwie pełną syntezę poglądów na całość istnienia świata i człowieka i że nawią
zując do doktryn Wschodu opracowują zarazem teistyczno- i teologiczno-naturali- 
styczną dogmatykę, która ówczesnemu człowiekowi miała dawać gnostycznie uza
sadnioną religię o zasięgu światowym” — jak o neoplatonizmie trafnie mówi Jan 
Legowicz.11

Grecka filozofia, monoteizująca synteza teologiczna, tendencje uni- 
wersalistyczne — gdzież tu ma być starodawna religio Romana? Toteż 
równie słusznie, jak jasno i zdecydowanie wypowiada się w tej kwestii 
klasyk religioznawstwa rzymskiego Georg Wissowa i nic nie wskazuje

* Ibid., s. 113.
* Mowa XIII, 12.
! Por. V. S c h u l t z e :  Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen 

Heidentums, Band 1, Jena 1887, s. 161.
* L e g o w i c z :  op. d t., s. 63.
,a Wstęp do Libaniosa Wyboru mów, Wrocław 1953, s. XII.
11 L e g o w i c z :  op. d t., s. 56.
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H?iś na to, aby poddawać rewizji jego stanowisko naukowe sprzed pół
wiecza. Czytamy u tego latynisty: „teokracja neoplatonizmu nie miała 
wiele więcej wspólnego z bogami starorzymskiej wiary niż samo chrze
ścijaństwo i było to rażące złudzenie, kiedy cesarz [Julian — T. M.] w prze
ciwieństwie do Konstantyna, który mienił się novator turbatorque prisca- 
rurn legum et moris antiąuitus recepti (Ammianus Marcellinus XXI, 10, 8), 
nazwał się restitutor Romanae religionis (CIL VIII 4326)”.12 Za czwartą 
wreszcie okoliczność przemawiającą przeciw wiązaniu ostatnich zrywów 
religii starorzymskiej z osobą Juliana może służyć fakt, że ten władca 
należał do domu panującego, który dopuścił się zdrady Italii. Tymcza
sem prorzymskie konserwatywne siły społeczne całą nadzieję wiązały 
z miastem Rzymem i miejscową arystokracją. Julianowi nie chodziło wcale 
o politeizm, o uratowanie zagrożonej czci panteonu latyńskiego, prze
ciwnie zaś — chciał poddać politeizm zabiegowi sublimacji w rodzaju spi
rytualistycznego monizmu.

„Jego mowy do Króla Słońca i do Matki Bogów stanowią próbę sublimowania 
tradycyjnego wielobóstwa przez neoplatońską filozofię Jamblicha. [...] Chodzi mu 
o całość politeizmu, gdzie wprawdzie każde bóstwo ma swoje miejsce, ale wszystkie 
one tworzą jedną całość”.18

Odwieczną ostoją starej rzymskiej religio były liczne święta staroital- 
skie, księgi sybillińskie, kolegia kapłańskie ustanowione gwoli czuwania 
nad organizacją tych świąt i dla interpretacji tych ksiąg, a nadto — i może 
przede wszystkim — święty zakon Westalek. Jako widomy znak archi
tektoniczny opiekuńczej władzy rodzimego panteonu nad miastem wzno
siła swe mury na Kapitolu świątynia Jowisza Największego i Najlep
szego wraz z Minerwą i Junoną w roli przybocznej świty. Nie darmo 
Horacy wykuł w dostojnych wierszach znane powszechnie słowa:

„[...] usque ego postera crescam laude recens, dum Capitolium scandet cum  
tacita virgine pontifex  [...!”.

Do wymienionych przed chwilą najistotniejszych rysów religii staro
rzymskiej dochodził jeszcze usystematyzowany panteon. Na czele kroczyła 
wielka trójca: Jupiter — Mars — Kwirynus, każde z bóstw z innego skon- 
federowanego plemienia Lacjum, każde wrośnięte głęboko w swoją pa- 
rafiańską glebę. Dalej szła dwunastka wyższych bóstw, ustalona przez 
Enniusza: Juno, Westa, Minerwa, Cerera, Diana, Wenera, Mars, Merkury, 
Jowisz, Neptun, Wulkan i Apollo.14

Póki żyły i funkcjonowały wyżej wymienione instytucje, póki odpra

18 G. W i s s o w a :  Religion und Kultus der Römer, München 1912, s. 98. 
(„Handbuch der Altertumswissenschaft” 5, 4).

18 K. L a t t e :  Römische Religionsgeschichte, München 1960, s. 361. („Hand
buch der Altertumswissenschaft” 5, 4).

14 Por. C. T. L e w i s ,  C. S h o r t :  A Latin Dictionary, Oxford 1955, sub voce: 
duodecim dii.
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wiano tradycyjne święta, póki składano ofiary Jowiszowi Kapitolińskie- 
mu, póki radzono się ksiąg wieszczych, póki modlono się do bóstw spe
cjalistycznych, opiekunów najdrobniejszych nawet czynności życiowych 
(Sondergoetter), póty wolno nam mówić o istnieniu religii starorzymskiej.

Z punktu widzenia typologii religioznawczej, religia starorzymska sta
nowi przykład religii grodowej, istniejącej i upadającej razem ze swym 
ośrodkiem administracyjno-politycznym. Nic więc dziwnego, że jakakol
wiek próba ratowania wiary praojców od upadku i od podporządkowania 
się umacniającemu się szybko w IV stuleciu chrześcijaństwu mogła wyjść 
jedynie i wyłącznie od ludzi związanych bez reszty z miastem Rzymem 
i przywiązanych bez reszty do starej magistratury rzymskiej. Żaden grecki 
czy zhellenizowany filozof, żaden władca anty chrześcijański czy też jaki
kolwiek człowiek spoza Lacjum, żaden urzędnik z Konstantynopola czy 
Mediolanu nie widział najmniejszego interesu w popieraniu ideologii upad
łego politycznie miasta nad Tybrem.

I rzeczywiście jedyna poważna i długoplanowa akcja zmierzająca do 
ratowania bogów italskich i starego porżądku rzeczy opartego na religii 
wyszła z kręgu arystokracji rzymskiej. Warto prześledzić z bliska to bez
owocne zmaganie się kilku możnych rodów z nieubłaganym losem od
wracającym się coraz wyraźniej od wielkiego ongiś miasta-świata zwa
nego dumnie urbs-orbis czy urbs aeterna. Rzadki to w dziejach świata 
przykład nieustraszonego trwania na kapitańskim mostku tonącego okrę
tu, o który już nikt nie dba, nawet odziany w purpurę cesarską armator. 
I to trwanie na posterunku na przekór nadziei powodzenia, wbrew trzeź
wemu rozsądkowi, z samego bezinteresownego przywiązania do czegoś, 
co już kona, ma w sobie wiele z bohaterstwa cenionego nawet przez 
przeciwnika.

Współczesny nam rzecznik ideologii chrześcijańskiej, tej samej, która 
wtedy zwyciężyła ideologię ginącego Rzymu, Arnold Toynbee umiał swym 
wszechogarniającym orlim wzrokiem historyka uniwersalnego dostrzec 
i docenić patos zmagania się przedstawiciela rzymskiej konserwatywnej 
arystokracji, Kwintusa Aureliusa Symmachusa Eusebiusa z cesarzem Wa- 
lentynianem II i biskupem mediolańskim Ambrożym o zachowanie posągu 
Wiktorii w sali posiedzeń senatu rzymskiego. Chodziło o ponowne umiesz
czenie tego symbolu wielkości Rzymu, usuniętego z kurii w 382 roku 
przez prochrześcijańskiego cesarza Gracjana. Otóż historyk angielski w sło
wach nacechowanych sympatią dla przeciwnika tak kończy swoją książkę 
o stosunku chrześcijaństwa do innych religii:

„Rząd zamknął po prostu świątynię i usunął posąg. Ale w jednej z ostatnich 
swych mów Symmachus użył tych pamiętnych słów: — Jest to niemożliwe, ażeby 
do tak wielkiej tajemnicy można się było zbliżyć tylko jedną drogą. [...] Chrzęści-
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jaństwo nie odpowiedziało Symmachusowi. Zgnieść rywalizującą religię nie jest od
powiedzią.” 15

Wystąpienie Kwintusa Aureliusa Symmachusa jako rzecznika odłamu 
arystokracji rzymskiej w obronie starych wierzeń trzeba teraz nanieść 
na ogólną sytuację polityczną imperium, a stosunków religijnych w szcze
gólności, aby nabrało ono pełni wymowy i niecodzienności.

Znamienną cechą życia duchowego imperium rzymskiego drugiej po
łowy IV wieku była fluktuacja stosunku władzy państwowej do tak zwa
nego pogaństwa. Kolejni panujący od Konstancjusza II do Teodozjusza I 
zajmowali zgoła rozbieżne stanowiska co do chylącej się do upadku re
ligii. Niekiedy ciż sami władcy okazywali w swej polityce wyznaniowej 
niekonsekwencje i przerzucanie się z jednej ostateczności w drugą. I tak 
jedynowładczy syn Konstantyna Wielkiego, ulegając czarowi patyny Rzy
mu w 357 roku udzielił święceń kapłańskich nobilitetowi rzymskiemu i po
zwolił w dwu lata później prefektowi miejskiemu Tertullusowi złożyć 
z całym przepychem tradycyjne ofiary w świątyni Kastora w Ostii u uj
ścia Tybru.16

Odwilż wobec Rzymu nastąpiła zaledwie w rok i w cztery lata po 
anty pogańskich edyktach tegoż cesarza z lat 353 i 356, nakazujących za
mykanie świątyń na terenie całego kraju i zaostrzających kary za skła
danie ofiar i wznoszenie podobizn bóstw. A znowu nieco wcześniej współ- 
regent Konstancjusza — Magnencjusz zezwolił w zachodniej połowie pań
stwa na nocne ofiary świątynne.17 Tej klasycznej niestałości łaski i dys- 
fawciu monarszego było sądzone zapanować na dłużej. Władający po 
Konstancjuszu Julian zaangażował się namiętnie — jak wiadomo — po 
stronie neoplatonizmu, a chrześcijaństwo znalazło się w pozycji zagro
żenia. Zadziałało tu jednak prawo akcji i reakcji. Już jego drugi z kolei 
następca na tronie po jednorocznym Jowianie, poczynającym sobie raczej 
pojednawczo, cesarz Walentynian I i współcesarz Walens znów opowie
dzieli się po stronie chrześcijaństwa, a panujący wspólnie z Walentynia- 
nem Ii cesarz Gracjan (obaj od 375 r.) wsławił się swym poganoburstwem. 
Już w chwili obejmowania władzy odrzucił ostentacyjnie tytuł najwyż
szego kapłana (pontifex maximus), dodawany automatycznie do całej lita
nii godności panującego. Posunął się nawet do takiej manifestacji, że od
trącił szatę liturgiczną, ofiarowaną mu przez delegację pontifików, co

15 A. T o y n b e e :  Christianity among the Religions of the World, New York 
1957, s. 111. Brzmienie oryginalne słynnej wypowiedzi Symmachusa jest następu
jące: „Aequum est quidquid omnes colunt, unum putari. Eadem spectamus astra, 
commune coelum est, idem nos mundus involvit: quid interest, qua quis prudentia 
verum requirat? Uno itinere non potest parveniri ad tarn grande secretum". Q. A u- 
r e l i u s  S y m m a c h u s  E u s e b i u s :  Relicta III, 10.

>' W i s s o w a : op. cit., s. 97.
17 Codex Theodosianus XVI, 10, 5.
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w istocie pozbawiało poganizm charakteru religii państwowej.18 Aż wre
szcie za jego władzy nadchodzi ów przysłowiowy dla Rzymu annus feralis 
382, kiedy to ukazują się edykty miażdżące niby kolejne gromy całą orga
nizacyjną stronę religii starorzymskiej. Kapłani i Westalki zostają nagle 
wyzuci z przywilejów dotacji. Z kurii senatu rzymskiego wynosi się na 
rozkaz władcy ołtarz bogini Wiktorii. Cofa się w ogóle wszelkie subwencje 
państwowe na wydatki kultowe, a majątki świątynne konfiskuje. Pu
bliczne życie religijne poza chrześcijaństwem staje się czczym niepodo
bieństwem.

W takiej atmosferze ogólnego przygnębienia i nawet zachwiania pod 
nagłym ciosem zwierają się szeregi patriotycznie nastrojonych nobilów 
rzymskich, słusznie dopatrujących się w tym akcie ustawodawczym oso
bistej zniewagi wyrządzonej ukochanemu miastu. Na widownię historii 
religii wkracza warstwa przedstawicieli najświetniejszych rodów rzym
skich z Kwintusem Aureliusem Symmachusem Eusebiusem na czele, aby 
rozegrać pamiętny pojedynek i z pięknymi słowami apelu o tolerancję 
na ustach ulec w nim przewadze politycznej chrześcijaństwa. Chwilo
wym uśmiechem losu stała się tragiczna śmierć Gracjana, tłumaczona 
jako zemsta znieważonych przez niego bogów, co stworzyło partii sta
rorzymskiej silniejszą pozycję u dworu Walentyniana II.19 Właśnie za tego 
cesarza zdecydowano częściowo zaleczyć rany zadane wierze ojców przez 
gwałtownego Gracjana.

Arystokracja rzymska była ostoją konserwatyzmu religijnego od daw
na. Trwała wiernie przy dawnej religio. Państwo rzymskie nie brało pod 
uwagę przekonań religijnych przy najwyższych nawet nominacjach. Stąd 
przechodzenie na chrześcijaństwo u wielu nobilów nie miało posmaku 
rzeczywistego czy tylko domniemanego karierowiczostwa bądź serwiliz- 
mu. Ustrzegło to szeregi konwertytów przed ludźmi o niskich pobudkach 
etycznych, ale też pozwalało wielu arystokratom pozostać przy wierze 
przodków bez obawy o los osobisty. Naturalnym sprzymierzeńcem ary
stokratów były masy podrzymskiego chłopstwa, gdyż — jak słusznie mówi 
Małunowicz — obie te warstwy, chociaż tak dalekie od siebie hierarchicz
nie, łączy wspólne przywiązanie do przeszłości M, co i dziś obserwujemy 
w Polsce Ludowej w stosunku do katolicyzmu. W omawianym krytycz
nym okresie drugiej połowy IV stulecia pobożność tradycjonalistów i kon
serwatystów z grona wyższych urzędników doznaje wzmocnienia, pogłę
bienia i zmistycyzowania. Pro- i anty-pogańska fluktuacja polityki pań

19 M a ł u n o w i c z :  op. cit., s. XVI.
19 O. S e e c k :  Q. Aurelius Symmachus Eusebius [w:] Pauly-Wissowas Real- 

encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft IV A, 1, szp. 1148.
99 M a ł u n o w i c z :  op. cit., s. XXI.
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stwa wytrąciła tę warstwę społeczną ze stanu biernego, zmusiła siłą kon
trastów do zajęcia stanowiska. Trzy lata gorączkowej, nerwowej resty
tucji neoplatonizującego monoteizującego politeizmu w latach 361—363 
z zakazem nauczania przez chrześcijan jako szczytem reakcji propogań- 
skiej też nie przeszły bez echa dla czcicieli świętości Rzymu. Chociaż — 
jak już wspomniałem — Julian nie czuł żadnego sentymentu dla miasta 
na siedmiu pagórkach, którego po prostu nie znał, to jednak zafascyno
wany walką z najgroźniejszym wrogiem powrotu do starego — z wiarą 
w Chrystusa wszystkich niechrześcijan uważał za współideowców.

Oryginalny był ten ród Symmachów, który wziął na swe barki tak 
niewdzięczną i mało widoków na przyszłość rokującą misję obrony ancien 
rćgime’u rzymskiego. Jak to bywa często z naturalizowanymi cudzoziem
cami, czego i my mamy liczne przykłady w dziejach kultury polskiej (np. 
Linde. Kolberg, Estreicher, Gloger, Lelewel czy Pol), Symmachowie byli 
Rzymianami świeżej daty. Najwybitniejszy przedstawiciel tej gens Ro
mana — Kwintus Aurelius Eusebius należał do trzeciej generacji obywa
teli rzymskich. Jak sugeruje O. Seeck, jego dziad „był przypuszczalnie 
jednym z tych barbarzyńców, których Konstantyn Wielki obdarzył god
nością konsula [...]”, a który za Dioklecjana dopiero został naturalizowany. 
W żyłach Symmachów płynęła zdrowa obca krew, chociaż zmieszana przez 
małżeństwa ze starą arystokracją rzymską. Stąd zapewne i wdzięczność 
dla wielkodusznego zwycięzcy znad Tybru, który obsypał łaskami poko
nanego barbarzyńcę, i ogromna żywotność potomków dawnych wodzów 
plemiennych i neofickie przywiązanie do religio Romana. Syn pierwszego 
z linii świeżo naturalizowanegd konsula Waleriusa Symmachusa, Lucjus 
Auielius Awianus Symmachus, piastował urząd prefekta miasta Rzymu 
w latach 364—365, obok dożywotniego urzędu pontifex maior i ąuinde- 
cimvir sacris faciundis. Wnuk „już od dziecka przesiąkł religią przeka
zaną przez przodków”.*1 Nie znamy dokładnie daty jego urodzin, ale okres 
zrywu propogańskiego za Juliana przypadł mu na plastyczne lata między 
szesnastym a dwudziestym pierwszym rokiem życia. Musiał więc i w tym 
okresh umocnić się w przywiązaniu do starożytnego Rzymu i niechęci 
do chrześcijan. Były to przecież czasy wielkiego rozkwitu studiów filozo
ficznych, literackich i antykwarycznych nad wielką zmumifikowaną już 
przeszłością imperium. I filozofia grecka i filologia łacińska podawały 
sobie wtedy zgodnie ręce w opozycji wobec państwowego już chrześci
jaństwo.

„Chociaż chrześcijaństwo w naszej epoce stało się religią państwową, atoli nie 
brakło mężów, którzy z filozofii czerpali zasady postępowania w życiu [...]. Panu
jącym systemem naszego okresu był neoplatonizm mający swój punkt środkowy

** O. S e e c k :  Q. Aurellii Symmachi ąuae supersunt. ProSmium, Berlin 1883.
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w Bogu: jego wpływ na myślących ludzi był niezwykły. Natomiast praca literacka 
prawie nie wychodziła poza tłumaczenia i komentarze.” **

Zatem neoplatonizm oraz rozczytywanie się w tekstach starych pisa
rzy rzymskich karmiły młodą duszę syna kapłana i wysokiego urzędnika 
rzymskiego. Atmosfera domowa pietystyczna wobec całej przeszłości 
Rzymu i nieprzejednana wobec nietolerancyjnego kultu palestyńskiego 
urabiała charakter przyszłego bojownika o prisci mores. W miarę nara
stających prześladowań i chwilowych złagodzeń ataków na religię staro
rzymską nieugięta obrona tej ostatniej stała się punktem honoru domu 
Symmachów i arystokratów powiązanych z nimi węzłami koligacji. Salus 
religionl·· Romanae stała się nieledwie prywatną sprawą rodu patrycju- 
szowskiego i punktem jego ambicji. Na dowód, że w tym dość niezwykłym 
postawieniu sprawy nie ma wcale przesady, zróbmy krótki przegląd naj
wybitniejszych obrońców religii starorzymskiej z czasów K. Aureliusa 
Symmachusa Eusebiusa w ich powiązaniu z głównym bohaterem. A więc 
rodzic naszego bohatera, L. Aurelius Awianus Symmachus w opinii współ
czesnego ni l Płiosphoriusa „był obrońcą chylącego się pogaństwa, co wy
nika z obsadzenia przez niego obu stanowisk kapłańskich: pontifex maior 
i quindecimvtT sacrii jaciundis”. W połączeniu ze świecką godnością pre
fekta miasta ;.v latach 364—365 dawało to duże pole do ożywienia życia 
religijnego Rzymu i podtrzymania na duchu wyznawców wiary staro
rzymskiej, co zresztą na jedno wychodziło.

Niernr.iejszą niż ojciec ostoją religii starorzymskiej był też teść nasze
go Symmachusa Eusebiusa, dwukrotny prefekt miasta w latach 357—359, 
Mammius Vitrasius Orfitus Honorius, latorośl jednego z najznakomit
szych rodów italskich. Symmachus Eusebius poprzez swoje małżeństwo 
z córą tego rodu wyraźnie pragnął wzmocnić swą rzymskość. Orfitus Ho
norius w sposób programowy i ostentacyjny kumulował godności kap
łańskie: był kapłanem Westy, członkiem piętnastoosobowego kolegium 
dla urządzania świąt (quindecimvir sacris jaciundis), kapłanem Słońca 
(pontifex Solis), oraz fundatorem świątyni Apollona.23 Padł on ofiarą de
nuncjacji ze strony piekarza Terencjusza, kto wie czy nie na tle ideolo
gicznym, ale wrócił szybko z wygnania i zwrócono mu skonfiskowany 
majątek.

Córka stała się również łączniczką między dwoma domami, stojącymi 
twardo przy tradycji. O swym zięciu Nikomachusie Flawianusie pisze nasz

** M. S c h a n z :  Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungs
Werk des Kaiser Jtistitian, Bd. 4. Die Litteratur des 4. Jahrhunderts, 1914, s. 529 
(„Handbuch der Altertumswissenschaft” VIII, 4, 1).

** O. S e e c k :  Memmius Vitrasius Orfitus Honorius [w:] Pauly-Wissowas Real- 
encyclopädie der classischen Altertumswissenschaf IV A, 1, sub voce.
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bojownik, że chociaż jako prefekt uchronił Rzym od klęski głodowej, to 
jednak lud zwrócił się przeciw niemu, poduszczony — jak: się wydaje — 
przez chrześcijan.*4 Wprawdzie pod wpływem osobistych i politycznych 
nieszczęść (samobójstwo ojca, zamordowanie samozwańczego cesarza Eu
geniusza, miłośnika neoplatonizmu) załamał się duchowo i ukorzył przed 
triumfującym Teodozjuszem przyjmując chrzest, ale później po dopeł
nieniu trzeciej kadencji prefekta miasta wycofał się na Sycylię, gdzie 
razem z synem Nikomachusem Dextrem zajął się korekturą pierwszego 
dziesięcioksięgu Liwiusza. Odżyła w nim stara miłość do republikańskiego 
Rzymu. Obydwaj też robili wszystko, aby przywrócić do czci pamięć swego 
ojca i dziada.

Niebanalną figurą był ów Wirius Nikomachus Flawianus, który roz
stał się gwałtownie z życiem jako konsul w 394 roku po zamordowaniu 
cesarza Eugeniusza w czasie akcji wojskowej przeciwko Teodozjuszowi. 
Zdeklarowany wróg chrześcijaństwa cierpiał wiele szykan ze strony wła
dzy cesarskiej. Ze swej strony szedł na jedyną w tych warunkach polity
kę i popierał wszelkie ruchy rozłamowe wewnątrz Kościoła, szczególnie 
donatystów. Sam Augustyn brał go za jednego z nich. Żył w zrozumiałej 
niełasce za bezkompromisowo prochrześcijańskiego Gracjana, za Teodo- 
jusza odzyskał pozycję jako autorytet w sztuce auguralnej i wieszczej.*® 
Ceniono go też za uczoność, wyrażającą się autorstwem prac z historii 
filozofii, gramatyki, przekładów i kronikarstwa. To on przełożył na łacinę 
Zycie Apolloniosa z Tiany pióra Philostratosa, postaci chętnie przeciw
stawianej przez pogan Jezusowi. Był on dzielnym przeciwnikiem Gali
lejczyków. Potrafił przeprowadzić zdecydowane posunięcia i za Euge
niusza wszelkie grunty odebrane świątyniom musiały im zostać zwró
cone, a wybudowane na nich nieruchomości zostały zrównane z ziemią. 
Ze sztuką wieszczbiarską i zamiłowaniem do starych tekstów łączył się 
w jego osobie sentyment do wszelkich starożytności. Wirius Nikomachus 
Flawianus przeszedł do historii schyłku IV stulecia jako entuzjasta religii 
starorzymskiej, znalazłszy się już na granicy śmieszności ze swoim spóź
nionym, epigonicznym zapałem. Umiał jednak szkodzić znienawidzonym 
przez siebie wyznawcom Chrystusa. W odwet Galilejczycy puścili w obieg 
paszkwil na Flawianusa, gdzie wykpiwali go za przestrzeganie pogań
skich zwyczajów przy uczcie, za chybione wróżby o tym, iż samozwaniec 
Eugeniusz zwycięży Teodozjusza, a chrześcijaństwo upadnie, i za niespeł
nione groźby, iż po powrocie z tej wyprawy kościół mediolański zostanie 
zamieniony na stajnię, a księża zmobilizowani jako żołnierze.*6 Ubole

M Q. A u r e l i u s  S y m m a c h u s  E u s e b i u s :  Epistolae VI, 1.
** A m b r o s i u s  M a c r o b i u s  T h e o d o s i u s :  Saturnalia I, 24, 17.
“  Codex Parisianus 8084, Carmen Parisianum (odpowiednio 41, 8, 89; 110, 8).
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wano, że za jego sprawą wielu dostojników dla zrobienia kariery urzęd
niczej wyparło się chrześcijaństwa.

Również i syn bojownika o ołtarz bogini Wiktorii, Kwintus Fabius 
Memmius Symmachus, pretor z 401 roku, kroczył śladami ojca Eusebiusa. 
Poślubił wnuczkę ojca czyli swoją siostrzenicę Galię, córkę Nikomachusa 
Flawianusa juniora. Z synowskim pietyzmem wydał listy swego ojca w la
tach 402—408. Syna nazwał imieniem ojcowskim — Kwintus Aurelius 
Memmius Symmachus.

Mąż wnuczki Kwintusa Fabiusa Memmiusa Symmachusa, a prawnucz
ki Eusebiusa, zwanej Rusteciana, był owym słynnym Boetiusem, „ostat
nim Rzymianinem”, o pełnym imieniu: Anicius Manlius Torquatus Seve
rinus Boetius.

„Boecjusz nie był bowiem scholarchą, ale filozofem i mężem stanu, a zarazem 
człowiekiem, dla którego Cicero był wzorem, a długa tradycja rodzinna w pełnieniu 
wysokich funkcji państwowych — obywatelskim obowiązkiem. [...] Kiedy w r. 522 
gratulował godności konsulatu swoim dwom synom i opiewał Teodoryka, nie przy
puszczał, że już w dwa lata później zostanie przez Teodoryka uwięziony, oskarżony — 
formalnie o uprawianie magii — w istocie rzeczy o zdradę stanu na rzecz cesarza 
wschodniorzymskiego i stracony.” 17 '

Oczekując w więzieniu na wyrok śmierci Boecjusz wspomina w swym 
Pocieszeniu przez filozofię teścia Kwintusa Aureliusa Memmiusa Sym
machusa, wnuka w prostej linii wielkiego Symmachusa Eusebiusa i mieni 
go swym największym skarbem na ziemi. Był dla niego więcej niż teś
ciem, bo w młodości opiekunem sieroty, przez całe życie przyjacielem, 
który w rok po zięciu pójdzie w jego ślady. A oto jak Filozofia pociesza 
uwięzionego Rzymianina, padłego w walce z cesarzem o wolność senatu 
rzymskiego:

„Przecież żyje w pełni sił owa ozdoba najdrogocenniejsza rodzaju ludzkiego — 
Symmachus, teść twój, i za co byś zapłacił chętnie cenę życia twego, mąż to jakoby 
cały z mądrości i cnót ulany, który bezpieczny o siebie nad twoimi boleje krzyw
dami.” M

Wprawdzie jako wznowiciel irracjonalizmu został uznany przez Ko
ściół za świętego Seweryna Męczennika z kultem w kościele św. Augu
styna w Pawii, gdzie był więziony i stracony. W ten sposób mąż pra
wnuczki antychrześcijańskiego Symmachusa Eusebiusa zdradził linię świa
topoglądową swych przodków, ale to tylko pozornie.

Jak słusznie zauważono — „w całym traktacie autor ani razu nie zwraca się 
do Chrystusa, nie szuka pocieszenia w chrześcijańskiej filozofii miłosierdzia, nie 
mieni się dzieckiem Bożym ani nie szuka pomocy świętych Kościoła. Źródłem pocie

17 J. L e g o w i c z :  Wstęp [do przekładu] A n i c i u s  M a n l i u s  T o r q u a 
t u s  S e v e r i n u s  B o e t i u s :  O pocieszeniu, jakie daje filozofia, przełożył W. Ol
szewski, Warszawa 1962, s. IX.

M A n i c i u s  M a n l i u s  T o r q u a t u s  S e v e r i n u s  B o e t i u s :  op.
eft., ks. 2, 4, s. 32.
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szenia pozostaje dlań tylko i wyłącznie Platon, co jak na chrześcijanina i chrześci
jańskiego męczennika wydaje się czymś dziwnym i dla historyka niezrozumiałym.” 11

Dynastia Symmachusów i skoligaconych z nimi Flawiusów przeciw
stawiała się naporowi chrześcijaństwa hardo i nieugięcie aż do tragicznej 
śmierci Boecjusa i jego teścia Memmiusa Symmachusa. Bojownicy mieli 
też sprzymierzeńców spoza związków krwi. Na pierwszym miejscu wy
padnie tu wymienić sławnego Wettisa Agoriusa Pretekstatusa, prawą rękę 
cesarza Juliana, prokonsula Grecji, wspólnie z żoną gorliwego wyznawcy 
neoplatonizmu. Za Walentyniana I i Walensa potrafił on ostro i skutecz
nie przeciwstawić się zakazowi nocnych ofiar i czarów, a przez to ura
tował dla Grecji misteria eleuzyńskie. W swym ręku skupił wprost nie
prawdopodobną liczbę godności pontyfikalnych:

„[...] był augurem, kapłanem Westy, Słońca, członkiem świętego kolegium pięt
nastu dla urządzania świąt, kurialnym kapłanem Herkulesa, wtajemniczonym w mi
steria Liberusa, bogiń eleuzyńskich, neohorusem Serapisa, ochrzczonym w byczej 
krwi jako tauroboliatus, ojcem ojców”.'1

Wszystko to w myśl swych przekonań neoplatońskich o zlewaniu się 
bóstw politeistycznych w nadrzędną jedność.31 Związał się on przyjaźnią 
z Symmachusem Eusebiusem, a Makrobius w swoich Saturaliach wpro
wadza go obok znakomitości pogańskich jako rozmówcę. Jako prefekt 
Rzymu odnowił świątynię dwunastu bóstw rzymskich.33

Ród Symmachusów-Nikomachusów nie działał w odosobnieniu. Wielu 
Rzymian tej epoki o wielkich nazwiskach piastowało urzędy kapłańskie 
i opowiadało się za starymi bogami i obrzędami. Klodius Hermogenianus 
Cezarius zbudował w latach 374—375 portyk Dobrego Zdarzenia i wy
święcił ołtarz Wielkiej Macierzy i Attysa. Alfenius Cejlonius Kamenius, 
stryjeczny brat cesarza Juliana, skupiał wiele godności kapłańskich i opo
wiadał się gorliwie za starą religią, idąc zresztą w ślady swego ojca, rene
gata chrześcijaństwa pod wpływem kuzyna na tronie. Podobnie Petronius 
Apollodorus, Ulpius Egnatius Fawentinus, Rufius Coenius, fundator ołta
rza Rhei i Attysa z 390 roku, Celius Hilarianus.33

W takim to okresie i takim środowisku arystokratycznej grupy Rzy
mian podejmuje Kwintus Aurelius Symmachus Eusebius słynną batalię 
o przywrócenie posągowi bogini zwycięstwa Wiktorii należnego jej po
noć aż od czasów Cezara miejsca w kurii senackiej. Posąg został usunięty 
edyktem Gracjana z 382 roku. Odłam tradycjonalistów w senacie wysto
sował poselstwo do ówczesnej stolicy w Mediolanie, ale nie uzyskał nawet 
audiencji na cesarskich pokojach. Wypadało czekać na lepszą koniunktu

*· L e g o w l c z :  Wstęp..., s. XIII.
'·  Corpus Inscriptionum Latinarum  6, 1779.
11 L a 11 e : op. cit., s. 369.
"  W. Ś m i a ł e k :  De prisci Vestae cultus reliąuiis, Eos 29, 1926, s. 49.
»  Wszystko podane za : G e f f c k e n :  op. cit., s. 294, nota 23.
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rę. Za jego następcy, cesarza Walentyniana II, w latach 384, 390 i 392 
ślą ci sami senatorowie petycje do tronu w tejże sprawie, przy czym Sym- 
machius Eusebius był autorem memoriału za pierwszym razem, a spiritus 
movens całej akcji w ogóle. Niestety biskup Mediolanu — Ambroży, nota
bene krewny Symmachusa, za każdym razem blokuje starania. Podobną 
odmową skwitowano dwa dalsze poselstwa za uzurpatora Eugeniusza i do
piero w 393 roku za tegoż Eugeniusza wytrwała akcja, dopiero po siód
mej próbie, przyniosła owoce.*4

Osoba uzurpatora Eugeniusza, chociaż chrześcijanina, budziła wielkie 
nadzieje co do restauracji religii starorzymskiej. Niezdarny politycznie 
nauczyciel gramatyki i retoryki, wyniesiony do godności cesarskiej przez 
frankońskiego z pochodzenia wodza Argobasta, powszechnie posądzanego 
o usunięcie ze świata Walentyniana II, służył za zasłonę dla nieograniczo
nej władzy nad wojskiem tegoż Arbogasta w całej zachodniej części im
perium oprócz Afryki. Słaby i niepewny panowania cesarz uległ po wa
haniach Arbogastowi i Flawianusowi i przywrócił subsydia państwowe 
religii rzymskiej. Gwałtowny i bezkompromisowy Ambroży wycofał się 
z Mediolanu i rzucił na Eugeniusza ekskomunikę, co skłoniło go do cał
kowitego już zwrotu w kierunku partii narodowej. Teraz wreszcie nastą
pi! tak mozolnie wywalczony akt przywrócenia posągu zwycięstwa w se
nacie; ustanowiono też wieszczenie ze zwierząt ofiarnych co do losów 
wojny z Teodozjuszem; odkryto proroctwa upadku chrześcijaństwa 
w 394 roku.35 Posunięto się do takiej propagandy religii starorzymskiej, 
że w czasie rozstrzygającej, a przegranej bitwy z Teodozjuszem ustawiono 
na pobliskim wzniesieniu specjalnie poświęcony posąg Jowisza ze szczero
złotymi ozdobami.39

Koniec Eugeniusza oznaczał zarazem koniec wszelkich ustępstw na 
rzecz partii narodowej. Była to już bezapelacyjna i nieodwracalna likwi
dacja religii starorzymskiej jako religii finansowanej i popieranej przez 
państwo. Ostatecznie posąg bogini zwycięstwa, symbol starej wiary rzym
skiej, musiał w roku 394 opuścić raz na zawsze miejsce zebrań senatu, 
aby nie urażać uczuć chrześcijańskich ojców nowego prowincjonalnego 
Rzymu.

Nie wszystko jednak minęło razem z usuniętym z kurii posągiem bo
gini. Pozostały jeszcze ukryte formy prywatnej czci, świątynia Jowisza 
Kapitolińskiego w dalszym ciągu wznosiła swe mury na środkowym wzgó
rzu miasta, a po cichu radzono się jeszcze ksiąg sybillińskich. Wieśniacy

M Dobre streszczenie tych perypetii u L .  M a ł u n o w i c z :  De ora Victoriae 
apud senatum Romanum quo modo certatum sit, Wilno 1937 — polskie streszcze
nie s. 120—121.

** A u r e l i u s  A u g u s t i n u s :  De civitate Dei XVIII, 53.
*· Ibid., V, 26; Carmen Parisianum 26.
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z bliższych i dalszych okolic Rzymu w dalszym ciągu trzymali się starych 
praktyk kultowych. Nie darmo przecież dla oznaczenia tradycjonalistów 
religijnych zaczęto używać określenia pagani (czyli wieśniacy), po raz pierw
szy w 370 roku.37 Uznawszy tedy sprawę państwowej religii starorzym
skiej za ostatecznie straconą przez fakt upadku uzurpatora Eugeniusza, 
można teraz cofając się wstecz prześledzić, w jaki sposób traciła ona zna
czenie i kiedy nastąpił ostateczny jej upadek.

Rzymskiemu kultowi domowemu groźny cios wymierzył zakaz Teo- 
dozjusza z 392 roku.

„Nullus omnino secretlore piaculo Larem łgne, Genium mero, Penates odore 
veneratus accedat lumina, imponat tura, serta suspendat. " 88

Dowodzi to wszystko, że praktyki te były jeszcze w użyciu. Zresztą 
jakże trudno było wyegzekwować u poddanych ścisłe przestrzeganie tych 
obostrzeń, jeżeli domowe obrzędy spełniano w gronie zaufanych najbliż
szych. Lary, penaty, geniusze i many zaliczano do najintymniejszych opie
kunów rodziny i domowego ogniska. W każdym razie od tego roku, a prak
tycznie od zlikwidowania w dwa lata później zachodniej uzurpacji, trzeba 
było na praktyki domowe zapuszczać gęstą zasłonę konspiracji, co wobec 
rozpanoszonego donosicielstwa na zamożnych obywateli rzymskich sta
wiało arystokratyczne rody miasta w wyjątkowo delikatnej sytuacji. A 
przecież ta warstwa społeczna była trzonem reakcji starorzymskiej. Cho
ciaż napiętnowano teraz zakazem cesarskim formy prywatnej czci wege
towały jednak po domach najbardziej przywiązanych do przeszłości oby
wateli Rzymu i jego okolicy. Musiały jednak mieć z konieczności charak
ter privatissimum  i ich recesja w obliczu zorganizowanego, państwowego 
kultu chrześcijańskiego była rzefczą z góry przesądzoną.

Najoporniejsze na restrykcje antypogańskie (używany przez chrześci
jan termin poganie nabiera coraz bardziej znaczenia cudzoziemców, obcych 
ludzi — czegoś analogicznego do słowa ethne w ustach św. Paw ła)39 oka
zały się praktyki wieńczenia posągów i zapalania przed nimi lampek. Wy
mienia je Prudentius w swej mowie Contra Symmachum  2, 1007. Działo 
się tak prawdopodobnie dlatego, że żaden z dekretów cesarzy chrześcijań
skich nic zakazywał po imieniu tej formy kultu, a ponadto była to względ
nie najbezpieczniejsza postać dawania upustu swemu przywiązaniu do 
starych bóstw wobec ich oficjalnej niełaski. Nadzwyczaj trudno było pod
patrzeć i donieść władzom, że ktoś tam korzystając z mroków nocy wkradł 
się do opuszczonej, na wpół zrujnowanej świątyni i oddał hołd sprofa
nowanemu już posągowi Minerwy, Diany czy Merkurego. Podobnie jak 
w czasie ostatniej okupacji niemieckiej w naszym kraju ulubioną demon

n  Codei Theodosianus XVI, 2, 18.
88 Ibid., XVI, 10, 12.
'·  Por. L a t  t e :  op. cii., s. 370.
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stracją patriotyczną były napisy antyhitlerowskie zjawiające się jak za 
dotknięciem różdżki czarodziejskiej na murach stolicy niemal każdego 
ranka. Tym sporadycznym odruchom starorzymskiej pobożności brako
wało jednak entuzjazmu związanego ze zbiorowym kultem, systematycz
nym przestrzeganiem kalendarza i stałymi więzami organizacyjnymi, a bez 
tego każda rcligia musi się wy tlić.

Obok tych nikłych i zanikowych szczątków kult posągów przetrwał 
zwłaszcza na wsi jako kult kamienia granicznego. Częściowo zapewne dla
tego, że chrześcijaństwo nie czuło się nim zagrożone, a częściowo jako 
zjawisko peryferyjne, nieefektowne, marginalne. Piąty wiek to już tylko 
podziemie z punktu widzenia kultu starorzymskiego. Chwyta się ten kult 
rozpaczliwie ostatnich, naj nikłej szych przejawów życiowych. Jest jednak 
nieubłaganie tropiony' i tępiony kolejnymi rozporządzeniami władzy ce
sarskiej. Można tylko podziwiać, że w tych niesprzyjających warunkach 
owo likwidowane odgórnie „przeklęte pogaństwo” trwa nadal i ciągle 
zmusza państwo do restrykcji. Znaczny odłam ludności był jednak ser
cem po stronie wiary praojców, a same ?akazy urzędowe miały niezbyt 
dużą moc oddziaływania, tym mniejszą im dalej od stolicy. Obszerna 
ustawa z 407 roku wydana przez Honoriusza dla Zachodu zobowiązuje 
biskupów do działalności poganoburczej. Dygnitarze kościelni mieli od
tąd czuwać, aby nie wydawano pieniędzy publicznych na świątynie sta
rorzymskie, aby usuwano posągi, walono ołtarze, likwidowano libacje 
kultowe. Reakcja starorzymska nie słabnie jednak, jak to widać pośred
nio z ciągle zaostrzanych kar za praktyki pogańskie. O ile w 423 roku za 
„ofiary składane demonom” groziła tylko infamia i wygnanie, to już w la
tach 435, 438 i 451, czyli za Walentyniana III, szafuje się tu karą śmierci.4· 
Zresztą władza cesarska sama chyba nie bardzo wierzyła w skuteczność 
tego rodzaju zastraszeń, skoro począwszy już od roku 408 chwycono się 
znacznie radykalniejszego sposobu — najpierw odsunięto wrogów religii 
chrześcijańskiej od godności dworskich, a w parę lat później od służby 
wojskowej, administracyjnej i zawodu sędziego.

A jednak podziemie religijne raz w raz dawało znać o sobie. W pierw
szej połowie V wieku konsulowie zarządzili indagację świętych kur, tak 
zwane sethiańskie tablice zaklęć ciągle jeszcze znajdowały użytkowników, 
a św ięt) Kalend nadal było obchodzone w Italii.41 Zachowana inskrypcja 
kalendarza rzymskiego Polemiusa Sylwiusa z 449 ro k u 44 mimo formal
nego odżegnywania się od pogaństwa wymienia i takie uroczystości, jak 
obchody Amburbium, Ambarwalia, Karistia, Natalis Solis Invicti, zneu-

41 G e f f c k e n :  op. cit., s. 179.
41 Ibid., s. 181.
4* Corpus Inscrłptionum Latinarum  I, 257.
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tralizowanp w ten sposób, że włączono je do obrzędów chrześcijańskich. 
Inne, jak np. I uperkalia, zaciekle zwalczano.

Tylko na tle upartego, choć beznadziejnego podziemia religijnego staje 
się zrozumiała arcyciekawa, dekadencka postać ostatniego propogańskiego, 
a rac?ej kryptopogańskiego cesarza zachodnio-rzymskiego Anthemiusa 
(467—472). Swoją miłość do przeszłości wyniesioną z gruntownych stu
diów posunął do tego stopnia, że odważył się urządzić ostatnie w dziejach 
Rzymu obchody święta Luperkaliów, a neoplatońskiego filozofa Sewerusa 
podniósł w 470 roku do godności konsula. Dało to nawet powód do zgor
szenia całego dworu, gdyż było oczywistym pogwałceniem dekretu po
przednika Honoriusza sprzed 62 lat.43 Cały rozmiar zgorszenia wywoła
nego tym faktem wśród chrześcijańskiego społeczeństwa można pojąć 
dopiero uprzytomniwszy sobie, że była to restytucja jednego z najbar
dziej frywolnych obrzędów starorzymskich. W drugiej połowie V stulecia 
ery chrześcijańskiej, w dniu 15 lutego kapłani staroitalskiego bóstwa gór
skich lasów Fauna wybiegli nadzy z przepaską koźlą na biodrach na ulice 
miasta i bili rzemieniami napotykane osoby, zwłaszcza kobiety w celu 
zapewnienia im płodności. W sumie jawne, prowokacyjne wyzwanie rzu
cone chrześcijańskiej awersji do obnażonego ciała, seksu i zmysłowego 
rozpasania oraz kultowi kobiecej skromności. A jednocześnie ostatni już 
przelotny triumf pastersko-politeistycznego grodu, założonego przez Ro- 
mulusa i Remusa, wychowanych w jaskini Luperkal, skąd właśnie wy
ruszał korowód świąteczny.

Przeciw tym swawolnym pląsom nagich półdzikich kapłanów zwraca 
się jeszcze z całą zaciekłością papież Gelasius w roku 494 dla przepędze
nia tej zarazy w bulli Gelasii papae epistula adversus Andromachum et 
ceteros Romanos, qui Lupercalia colunt.44 Jest to bezsprzecznie najwy- 
trwalsze święto starorzymskie — inne tradycyjne obchody zanikły już 
u schyłku IV wieku. Lustracja pól zanika po roku 387, szkolne święto 
Kwinkwartus wymieniane jest po raz ostatni w IV wieku, Wulkanalia 
utrzymują się jeszcze do IV wieku (chociaż w Hiszpanii dotrwały do 
VII stulecia, o Neptunaliach głucho już w pierwszej połowie III stulecia, 
natomiast takie święta jak Saturnalia, dzień na cześć Herkulesa, Fortuny, 
Diany Awentyńskiej, Nadziei i Zbawienia, czy też biesiady na cześć Jo
wisza poszły w zapomnienie znacznie wcześniej. Nie ma już o nich żad
nych wzmianek w omawianym okresie.45

Tak więc litera dekretu Honoriusza z roku 423 (Codex Theodosianum 
XVI, 10, 22) „paganos, qui supersunt, tamquam tam nullos esse credamus'*

13 O. S e e c k :  Anthemius [w:] Pauly-Wissowas Realencyclopädie der classi- 
schen Altertumswissenschaft 1, 2.

44 Por. K. L a t t e :  op. eit., s. 361.
43 Ibid.
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i dekretu Walentyniana III z roku 435 (Codex Theodosianum XVI, 10, 25) 
„cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant Integra" 
okazały się nieco przedwczesne. Ale tylko w niewielkim stopniu.

Ważnym czynnikiem religijności starorzymskiej było funkcjonowanie 
kolegiów kapłańskich. To też jest pewien miernik żywotności tej wiary. 
Wydaje się, że godności kapłańskie u schyłku IV stulecia miały akurat 
tyle samo aktualności i znaczenia co godności szlacheckie cześników, miecz
ników, krajczych, stolników czy podkomorzych w Polskiej Rzeczpospoli
tej Szlacheckiej ostatniego wieku niepodległości.

Ostatnimi augurami — urzędowymi interpretatorami woli bogów ze 
znaków niebieskich i lotów ptaków — byli Wettius Agorius Pretekstatus, 
zmarły w roku 384, i Ragonius Wenustus, który zabrał ze sobą do grobu 
tę godność w 390 roku. Później po prostu nowych augurów już nie wy
brano.46 Z dostojników kapłańskich dawnego Rzymu jedynie pontyfiko- 
wie zdołali przeżyć słynny dekret Gracjana, zrzekający się w imieniu 
cesarza godności najwyższego kapłana. Następny dekret tegoż władcy, 
niemniej radykalny (z roku 382) odbierał, wszelkie przywileje i subwen
cje kapłanom i westalkom, a kult starorzymski sprowadzał do czysto 
prywatnego przedsięwzięcia.

Interesujące dane przekazała nam historia co do ostatecznego upadku 
westalek, owych świętych dziewic symbolizujących czystość i tężyznę 
moralną dawnej rzeczypospolitej. Wygaśnięcie strzeżonego znicza miało 
tu wymowę wygaśnięcia tradycji religijnej. Dobrze zdawali sobie sprawę 
ze znaczenia kultu państwowego ogniska ostatni arystokratyczni ratow
nicy starej wiary z kręgu Symmachusa Eusebiusa. Żona Pretekstatusa 
wystawia w roku 380 posąg zwierzchniczce westalek „propter egregiam 
eius pudicitiam insignemque circa cultum sanctitatem". Natomiast Sym- 
machus Eusebius jako pontifex maior ukarał z całą surowością prawa sa
kralnego uwiedzioną westalkę wraz ze sprawcą tej profanacji.47 Galeria 
posągów zwierzchniczek kolegium westalek w atrium świątyni Westy 
urywa się w roku 364. Imię ostatniej w szeregu zostało wymazane, co 
dało asumpt do licznych domysłów i plotek, z przejściem jej na chrze
ścijaństwo włącznie.48 Nie musiało to zaraz oznaczać rozwiązania świętego 
kolegium. Można snuć różne hipotezy co do daty i okoliczności śmierci 
kultu Bogini Ogniska Państwowego. Leokadia Małunowicz wymienia po
glądy różnych autorytetów, datujące ten moment od dekretu Gracjana 
z roku 382 do roku 394, co daje zaledwie tolerancję dwunastu lat.49 Osta
tecznie jednak przychyla się do sądu, że coup de grace wymierzył tu  ce

47 G e f f c k e n : op. cit., s. 144.
48 Szczegóły podaje J. N i s t l e r  w Klio 10, 1910, s. 469.
48 Por. W i s s o w a : op. cit., s. 99 nota 4.
48 L. M a ł u n o w i c z: Koniec kolegium Westalek, Eos 47/2, 1954—55, s. 109—111.

2 A n n a le s ,  s e c tlo  F , v o l. X X V
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sarz Teodozjusz swoim oficjalnym zakazem kultu pogańskiego w jakiej
kolwiek postaci, a więc kolegium rozpadłoby się w roku 392. Inny badacz 
polski — Wincenty Śmiałek — przesuwa tę datę na rok 394, czyli na chwilę 
historyczną bardzo prawdopodobną zważywszy, że rozporządzenie cesa
rza mogło zadziałać w tym przypadku z dwuletnim opóźnieniem spowo
dowanym już choćby rozprawą z uzurpatorem Eugeniuszem.

„W roku 394 zamknięto świątynię Westy i rozwiązano kolegium westalek [...]. 
Po roku 394 inni zajęli ten budynek i nowi mieszkańcy nie dbali już o posąg.” 60

Białe dziewice nie dożyły wieku V, a istnieje nawet pewien przekaz, 
chrześcijański (a więc być może stronniczy), że jedna z ostatnich czy na
wet ostatnia przełożona kolegium westalek przeszła na chrześcijaństwo.51

Podobnie jak kolegium westalek inny również ważny czynnik religii 
starorzymskiej — księgi sybillińskie — nie zdołały przekroczyć niefortun
nego progu IV na V stulecie. Dowódca jazdy i zarazem zięć Teodozjusza 
przez jego adoptowaną siostrzenicę Serenę Stylichon kazał po prostu spa
lić wyroczne foliały.52 Płomień unoszący się z tych palonych ksiąg musiał 
w odczuciu Rzymian starej daty przybierać kształt płomienia z goreją
cego samego Wiecznego Miasta. Musiało z nieodpartą siłą narzucać się 
przekonanie, że od tej nieszczęsnej chwili żadne wróżby i przepowiednie 
nie wspomogą już nigdy Rzymu, bo oto sam los spopielił na zawsze wy
roczne karty.

Jeszcze tylko mury największego przybytku religijnego — świątyni 
Jowisza Największego i Najlepszego — sterczały dumnie w górę na wzgó
rzu kapitolińskim. W Italii, odmiennie od Wschodu, nigdy nie dochodziło 
do gorszącego niszczenia starych sanktuariów i do napaści na ludzi przy
wiązanych do tradycji. ‘

„Na Zachodzie nie miało miejsca ani burzenie, ani zamykanie świątyń [...]. Jak 
za Konstantyna, tak i teraz [za synów Konstantyna — T. M.] akty gwałtu przeciw 
świątyniom odbywają się tylko we wschodniej części cesarstwa.” **

Przybytkowi religijnemu, tak drogiemu dla serca Rzymianina, nie 
groziła tedy jawna napaść i zrównanie z ziemią. Następowało jedynie 
stopniowe obdzieranie z drogocenności. Tenże sam księgoburczy Stylichon, 
który miai odwagę porwać się na wyroczne karty, zabrał ze świątyni naj
wyższego boga brązowe odrzwia. Idąc w jego ślady barbarzyńca Geiserich 
zdjął w połowie V wieku z dachu chramu połowę pozłacanych brązowych 
dachówek. Mimo jednak tych uszczerbków, nie pierwszych zresztą w swej 
długiej historii, świątynia Jowisza Największego i Najlepszego przez wiele 
lat wznosiła jeszcze swe imponujące mury na pamiątkę minionej świet
ności. W wiek później Kasjodorowi wyrwały się na jej widok takie słowa:

M Ś m i a ł e k :  loc. cit., s. 48.
51 A u r e l i u s  P r u d e n t i u s  C l e m e n s :  Pert stephanon 7, 528.
M W i s s o w a : loc. cit.
M L. M a ł u n o w i c z :  Wstąp do mowy X X X  [w:] L i b a n i o s :  op. cit., s. 224.
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„Capitolia celsa conscendere hoc est ingenia humana superata vidisse.” M
Przełom IV i V stulecia okazał się przysłowiowym za wysokim pro

giem dla zinstytucjonalizowanej religii dawnej Romy. Staromodna po
bożność tliła się jeszcze przez cały wiek V, ale nie podsycana środkami 
finansowymi, mecenatem możnych, obawiających się jawnej nad nią pro
tekcji, i publicznymi uroczystościami musiała się w końcu wytlić. Ostat
nich iskierek dogasającej wiary należałoby się spodziewać gdzieś po za
padłych zakątkach zachodniej połowy imperium, z dala od centrum, po
zostającego pod obstrzałem silnej kontroli ideologicznej chrześcijańskich 
cesarzy i ich otoczenia. Istotnie zachowały się świadectwa, że ostatni ko
niec wielkiej wojny chrześcijaństwa przeciw religii starorzymskiej do
konał się w kilku odległych od Rzymu czy Rawenny punktach kraju.

Kiedy Benedykt z Nursii rozglądał się w roku 529 za siedzibą pierw
szego opactwa dla założonego właśnie przez siebie zakonu benedyktynów, 
wybór jego padł na odludne wzgórze Monte Cassino. Nie trudno rozszy
frować zam y sły  tego inicjatora monachizmu zachodniego. Chciał swoją 
pierwszą fundacją położyć kres przetrwałej tam jeszcze świątyni Apollona 
ewentualnie Jowisza czy też obu bogów łącznie.55 Nie były to „nieczynne” 
już ruiny ale sakralne relikty starorzymskie z regularnym kultem i z pro
mieniejącą na okolicę religią antychrześcijańską. W przeciwnym razie za
łożyciel zakonu benedyktyńskiego nie osadziłby swych braci w tak odlud
nym i niegościnnym miejscu. Na pewno łączyła się ta lokalizacja ze zwal
czaniem pogaństwa i rugowaniem go z ostatniego przytuliska. Analogicz
nie rzecz się miała u nas w odniesieniu do Łysej Góry czyli Łyśćca.

Wolno wnioskować, że w drugim ćwierćwieczu VI stulecia w samym 
środku półwyspu apenińskiego, zaledwie 130 kilometrów od dawnej sto
licy imperium, rządy duchowe Jowisza i Apollina zdołały przeżyć 200 lat 
po edykcie mediolańskim, a 147 lat po unicestwiającym pogaństwo edyk- 
cie teodozjańskim.

Wzmiankę o jeszcze późniejszym przeżytku wiary Rzeczypospolitej 
Rzymskiej spotykamy z racji zadania gwałtownego końca kultowi posągu 
Diany w okolicach Trewiru przez gorliwego misjonarza. Działo się to w 
połowie VI stulecia. To są już dalekie kresy nadreńskie. Wszystkie jed
nak prowincje w swoim przywiązaniu do starego porządku duchowego 
prześcignęła konserwatywna odległa Hiszpania. Biskup Marcin z hisz
pańskiej Brakary wypomina okolicznym wieśniakom w drugiej połowie 
VI wieku w swym kazaniu De correctione rusticorum  niektóre pogańskie 
zwyczaje. Wieś zachowała tu kult ogniska z ofiarami z wina i owoców,

54 H ü l s e n :  Capitolium [w :] Pauly-Wissowas Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft III, 2, sub voce.

55 I. H e r w e g e n :  Der heilige Benedikt, Düsseldorf 1917, s. 45 1 n.
M L a t t e :  op. cit., s. 371.
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ofiary składane źródłom. Kobiety przy krosnach wzywały jeszcze Miner- 
wę, a sprzedawcy — Merkurego.5® Obchodzono nadto Wulkanalie.57

Wszystko to działo się w VI wieku ery chrześcijańskiej. Następne 
stulecie milczy już głucho o wszelkich przejawach tradycjonalizmu reli
gijnego. Albo zduszono ostatnie jego westchnienia, albo też pojedyncze 
przypadki nawrotu były na tyle rzadkie, niegroźne i zanikowe, że nie 
uważano za stosowne napisać o nich bodaj jednego słowa. Traktowano je 
jako trafiająca się zawsze niepoczytalne wyskoki wiary w zabobony i stra
chy czy też czyny wpółpomyleńców, bądź zgoła nieokrzesanych, leciwych 
wieśniaków Uczucie przywiązania do panteonu rzymskiego wypaliło się 
doszczętnie, e. wielki dzwon misyjny zaczął bić na inną, dalekosiężną akcję: 
na nawracanie na wiarę w Chrystusa barbarzyńców z zimnej Północy, 
która coraz bardziej dawała znać o tym, że przyszłość dziejowa do niej 
należy.

*

Schyłek religii starorzymskiej na jej rodzimej ziemi italskiej — owej 
skrupulatnie przestrzeganej religio, która swą nazwę przekazała całej uni
wersalnej klasie zjawisk wierzeniowo-kultowych na świecie — przekazał 
wiedzy historycznej klasyczny obraz wymierania starej wiary, wytrwale 
podważanej przez inną młodą ideologię metafizyczną wyrosłą w tym sa
mym społeczeństwie. Młoda konkurentka po okresie srogich, chociaż nie
konsekwentnych prześladowań zdobywa sobie równouprawnienie, umie 
z niego skwapliwie skorzystać, aby sięgnąć po poparcie ze strony głowy 
imperium i już z wysokości tronu rozpocząć serię zarządzeń likwidator- 
skich wobec swych przeciwniczek. Nie obyło się bez burzycielskich wstrzą
sów i przelotnych okresów reakcji starorzymskiej. Ostatecznie jednak 
zwalczana wiara musiała się uznać wkrótce za pokonaną.

Sam ostateczny upadek ma przebieg typowy. Na skutek odpowiednich 
zarządzeń odgórnych rozpadają się i głucho walą instytucje starej religii, 
to znaczy jej organizacja kapłańska, oficjalne obchody świąt religijnych, 
tradycyjne ceremonie obrzędowe. Znacznie dłużej natomiast utrzymuje się 
przy życiu sentyment religijny, który znajduje sobie ujście w sporadycz
nych p m  jawach czci dla zwalczanych bogów, w odprawianiu zakazanych 
nabożeństw i w kontynuowaniu nieefektownych kultów na głuchej pro
wincji. Stara wiara otrzymuje nazwę religii prowincji i wsi (poganizm). 
Wstrzymanie poparcia finansowego, organizacyjnego i prestiżowego ze 
strony państwa doprowadza do stopniowego wygasania podziemnego nur
tu Najwytrwałej daje on znać o sobie na dalekich kresach, w danym 
przypadku północnych (Trewir) i zachodnich (hiszpańska Brakara). Tu

57 W i s s o w a :  op. cit., s. 101.
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na uboczu, z dala od strażników nowego porządku moralnego może jesz
cze bytować nie niepokojony całymi dziesiątkami lat.

Ale stara wiara nie schodzi nigdy ze świata bez śladu, nie umiera 
całkowicie. Wierze starorzymskiej dane było przetrwać pod trzema cha
rakterystycznymi postaciami. Unieszkodliwiona już i wyzuta z jakiego
kolwiek ładunku ideologicznego zaczyna budzić żywy antykwaryczny sen
tyment. Relikty materialne wygasłej religii przeżywają renesans, ale tyl
ko muzealny, kolekcjonerski i estetyczny. Zaczyna się proces mumifi- 
kacji tego, co jeszcze uniknęło procesu zupełnego rozkładu. Minione wie
rzenia wywołują teraz łezkę, atawistyczną dumę i romantyczną, a nie 
zobowiązującą do apostazy solidarność uczuciową. To postawa właściwa 
górnym warstwom społeczeństwa. Doły natomiast z niepojętych dla nich, 
a ciągłe namacalnych pod pyłem zapomnienia resztek dawnej świetności 
obalonych bogów robią sobie coś w rodzaju zabobonu czy „hokus pokus”. 
Dawne bóstwa przeradzają się w strachy, dawne modlitwy w przebrzmia
łym już języku liturgicznym — w formuły magiczne, dawne obrzędy — 
w praktyki czarnoksięskie. Coś z tej aury niezdrowej ciekawości utrwa
lił Dymitr Mereżkowski na kartach drugiej części trylogii, zatytułowanej 
Zmartwychwstanie bogów, kiedy to pisze we wstępie o wykopaniu po
sągu Wenei y przez ludzi Renesansu.

Ostatnim azylem szczątków pokonanej religii jest religia nowa. Ona 
to wypróbowanymi dawkami homeopatycznymi zwalczania podobnego 
podobnj :n nawiązuje do dawnych szczegółów kultowych, neutralizuje 
dawne sanktuaria wznosząc na ich miejscu własne. Ocala w ten sposób 
powiew świętości, emanujący z miejsc od wieków uświęconych przez tra
dycję. Za przykład niech posłuży chociażby kościół Santa Maria sopra 
Miner va tuż koło rzymskiego Panteonu czy też kościół Santa Maria in 
Araceli na Kapitolu, a u nas — klasztor benedyktynów na szczycie Łysej 
Góry w piśm ie świętokrzyskim. Nieświadomie przejmowano też wiele 
rysów starej religijności, jeżeli tylko nie stały one w rażącej sprzeczności 
z nową ideologią i dogmatyką.

Obserwując koniec religii starorzymskiej w jej nierównej walce z mło
dym i prężnym chrześcijaństwem w perspektywicznym skrócie, można by 
się pomylić i opis szczegółowy wziąć za paradygmatyczne przedstawienie 
prawidłowości wymierania religii w ogóle. Tradycyjna religia ziemi ital
skiej swoim kilkuwiekowym konaniem służy religioznawcy za instruk- 
tywny i klarowny przykład, jak kończyć muszą swój żywot religie likwi
dowane nie orężem najeźdźcy, nie gwałtem i napaścią, ale zaatakowane- 
od wewnątrz inną wiarą, wyrosłą w łonie tegoż samego społeczeństwa jako 
protest na pewną egzystencjalną sytuację, na pewien zastany określony 
styl życia. Rozprawa duchowa stoczona pomiędzy religią starorzymską 
a chrześcijańską to starcie starej, zimnej postawy duchowej z nową zago-
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rzałą ideologią, starcie dokonane bez użycia oręża, bez krzyżowania miecza 
na polu bitwy (klęskę Eugeniusza w bitwie z Teodozjuszem nad rzeką 
Frigidus w Alpach Julijskich w 394 roku można pominąć jako nieistotną). 
Historia dala nam tu pouczającą lekcję. Jakby dla uprzystępnienia nam 
jej posłużyła się idealnymi czy też bardzo zbliżonymi do ideału przykła
dami nib·/ w popularyzatorskim opracowaniu.

Р Е З Ю М Е

Старая римская религия, показатель сакральной идеологии Рима 
и его окрестностей, угасла в IV в. н.э. в период правления двух „ве
ликих" императоров: Константина, который одним из первых нанес 
ей поражение, изданным в 313 г. так называемым Миланским эдиктом 
(этим эдиктом было признано равноправие христианства с языческими 
культурами), и Феодосия, который в 392 г. запретил языческие 
обряды. Однако это не говорит о том, что одновременно с изданием 
эдиктов старая религия бесследно исчезла с лица земли. Еще импера
тор Юстиниан в I половине VI в. в массовом порядке крестил людей 
Малой Азии, а на одичавшем Западе только в конце VI в. одолели 
неисправимых язычников путем депортации. Кратковременная попытка 
императора Юлиана (361—363 гг.) отреставрировать неоплатонизм не 
была возобновлением старой римской религии. Юлиан Отступник ни
когда не был в Риме; им руководило только желание навязать госу
дарству неоплатонизм Ямвлиха, доктрины которого он . изучал в Пер- 
гаме. Юлиан хотел создать специальный вид синтеза политеизма и эма- 
национного монизма. Юлиан был последним эллинистом, а не послед
ним римлянином.

Опорой старой римской религии был пантеон 12 богов, знамени
тый храм Юпитера, Юноны и Минервы на холме Капитолий, праздне
ства, которые культивировались с древнеиталийских времен, Сивил- 
лины книги и коллегии жрецов со славной коллегией весталок. С точки 
зрения науки о религии, это была городская религия, существующая 
и приходящая в упадок вместе со своим городским центром. В связи 
с этим, разумеется, на защиту религии своего города вставали, в пер
вую очередь, местные нотабли. Они были связаны с городом над Ти
бром своими чувствами и историей. Протагонистом патриотической 
группы римской аристократии, состоящей из Symmachi, Vitrasi, Nico- 
machi, Vettii, выступал Quintus Aurelius Symmachus Eusebius. Он был 
внуком варварского вождя, натурализованного императором Диокле
тианом, и прадедом жены Боэция, известного автора произведения 
„De consolatione philosophiae”. Официальная политическая линия в IV в. 
не была последовательной, если говорить о язычестве и христианстве.
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Сын Константина Великого, Констанций II, сначала закрывал языческие 
храмы, а потом разрешил жертвоприношение в храме Кастора в Остии. 
Следующий император Юлиан боролся против христианства, Валенти- 
ниан I и Валент выступали за новую религию, а Флавий Грациан сла
вился как жестокий враг язычества. В 382 г. он исключил староримскую 
религию из списка государственных дотаций. И, наконец, в 392 г. (точ
нее в 394 г. после трагической смерти консервативного узурпатора 
Евгения) декрет Феодосия Великого положил формальный конец ста
рой религии. Наиболее драматическим моментом борьбы за привиле
гии старой религии с новой была известная кампания за возвращение 
статуи богини Виктории в зал заседаний римского сената. Этот реликт 
(возможно еще со времен Цезаря) был устранен эдиктом Грациана 
с 382 г. Три ходатайства под руководством Quinti Aurelii Symmachi 
Eusebii у последующего императора не дали результатов. Наконец, 
в 393 г. очередная 7 кампания уже в период властвования Евгения 
увенчалась успехом. Из речей Symmachi, произнесенных в сенате в за
щиту символа величия античного Рима, один абзац вошел в историю: 
„Aequum est quidquid. omnes colunt, ' unum  putari. Eadem spectamus 
astra, commune coelum est, idem nos mundus involvit: quid interest, 
qua quis prudentia verum requirat? Uno itinere non potest parveniri 
ad tarn grande secretum”.

Поражение Евгения в кампании против Феодосия в 393 г. положило 
также конец начинаниям Symmachi Eusebii. Статуя Виктории, наконец, 
была ликвидирована из сената, чтобы не уязвлять христианских чувств 
отцов провинциального Рима. Упадок староримской религии быстро 
прогрессировал. В 394 г. закрыли храм Весты. Зять Феодосия приказал 
сжечь Сивиллины книги. Расхищение предметов религиозного культа 
Капитолийского храма продолжалось в течение двух последующих ве
ков, однако никто не осмелился поднять руку на сам храм.

Скрытые формы культа умирающей религии существовали еще 
долго. Достаточно припомнить, что Венедикт из Нурсии, строя свой 
первый монастырь на безлюдном Монте Кассино в 529 г., боролся 
против культа Юпитера и Аполлона. В далекой Испании еще во II по
ловине VI в. праздновали Volcanalia.

Позднее пережитки староримской религии проявлялись только 
в христианском культе.

S U M M A R Y

The ancient Roman religion, being the expression of the sacral ideology 
of the city of Rome and her nearest area, came to its end in the 4th 
century during the reign of the two ’great’ emperors: Constantine and
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Theodosius. The former by issuing the tolerant edict of Milan in 313 shook 
the foundations of the old religion, the latter forbade all the pagan cere
monials in 392. It does not mean that the Roman faith vanished after 
this emperor’s act altogether. Justinian still had to baptize a lot of people 
in Asia Minor and in the end of the same century on the grown wild West 
the paganism was to be destroyed by the deportation of its obstinate 
believers.

Th«? brief attempt of emperor Julian at restoring Neoplatonism (361— 
363) did not signify the revival of Roman religion. Julian had never been 
to Rome! He tried only to establish in his country Neoplatonism after 
Iamblichus, whose teachings he had been attending in Pergamon. Julian 
intended to create a special kind of synthesis of polytheism and emanat- 
ive monism. So Julian was the last Hellen but by no means the last 
Roman.

The base of Roman religion consisted of the pantheon of the twelve 
deities, the temple of luppiter Optimus Maximus with Juno and Minerva 
on the Capitol, the festivals cultivated from the remote Italic times, the 
Sibylline books, and lastly of the priests’ colleges including the famous 
Vestals college. From the point of view of the religiological typology it was 
a city religion, that was existing and perishing along with its urban 
centre.

Against this background it is obvious that the local notables were the 
first to fight on the behalf of the religion of their native town. They were 
firmly and forever bound by their history and feelings to the city on the 
Tiber. Quintus Aurelius Symmachus Eusebius acted as the protagonist 
of this group of patriotic Roman aristocracy, consisting of Symmachi, 
Vitrasii, Nicomachi and Vettii. He was a grandson of the barbaric chief 
naturalized by the emperor Diocletian and the great grandfather-in-law 
of Boetius, the famous author of De consolatione philosophiae.

Ti>e official political line in the 4th century was not consistent in rela
tion to the paganism and Christianity. Tolerance was interlaced with per
secution. Constantius, a son of Constantine the Great, at first was closing 
the pagan shrines but afterwards he allowed for the offering of sacrifices 
in Castor’s temple in Ostia. The next ruler Julian persecuted the Chris
tianity, Valentinian and Valens were for the new religion and Gratian 
got famous as a brute enemy of the paganism. In 382 he cast off the 
Roman religion from the list of the state subventions.

The year 392 (strictly speaking 394 directly after the tragic death of 
the conservative usurper Eugenius) put the formal end to the ancient 
faith with the decree of Theodosius the Great.

The bitter campaign for the restitution of the statue of Victory in the 
senate-house was the most tragic moment of the fight between the two
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competitive religions. This respectable relict (perhaps as old as Caesar 
times) was removed by the Gratian’s edict in 382. The three interven
tions all conducted by Quintus Aurelius Symmachus Eusebius before the 
successive emperor brought no results. At last in 393 the seventh campaign 
in the reign of Eusebius became a success.

From the speeches delivered by Symmachus before the senate in 
defence of the symbol of greatness of the ancient Rome the following 
passage deserves remembering:

”Aequurn est quidquid omnes colunt, unum putari. Eadem spectamus 
astra, commune coelum est, idem nos mundus involvit: quid interest, qua 
quis prudentia verum requirat? Uno itinere non potest parveniri ad tarn 
grande secretum”.

The defeat of Eugenius in the campaign against Theodosius in 393 
put an end to the Symmachus’ cause, too. The statue of Victory was finally 
taken away from the senate-house in order not to hurt the Christian 
feelings of the fathers of the now growing provincial Rome. The import
ance of the ancient Roman religion was ^decreasing very fast. In 394 the 
Vesta shrine was closed, the Sibylline books just burnt by Theodosius’ 
son-in-law. The devotional articles from the Capitoline temple were being 
plundered during the two following centuries. And yet, in the more peace
fully spirited West nobody was bold enough to raise his hand against the 
respectable temple itself.

The latent forms of the dying paganism were surviving for long. It 
is worth remembering that Benedict of Nursia when locating his first 
monastery in the wilderness of the Mount Cassino in 529 had to fight 
there against Jupiter and Apollo’s cult. In the far Spain the Volcanalia 
were celebrated even in the second half of the 6th century.

Afterwards survivals of the ancient Roman religion could be seen in 
the Christian cult only.
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