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Postaæ Flawiusza Klaudiusza Juliana1 (Flavius Claudius Iulianus, 361363),
przez póniejszych pisarzy chrzecijañskich og³oszonego Apostat¹, w IV w.
by³a uwa¿ana za uosobienie starej religii rzymskiej. Bez w¹tpienia odegra³ znaczn¹ rolê w historii cesarstwa rzymskiego. Z pewnoci¹ jako cz³owiek bardzo
dobrze wykszta³cony odcisn¹³ piêtno na ¿yciu umys³owym ówczesnej epoki2.
Dowodem jego erudycji i dba³oci o dobro publiczne s¹ liczne pisma jego
autorstwa, które zachowa³y siê do naszych czasów3.
Adres/Adresse/Anschrift: dr Maria Piechocka-K³os, Katedra Historii Kocio³a i Dziedzictwa Kulturowego,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, mayphi@wp.pl.
1 Julian Apostata by³ m³odszym synem Juliusza Konstancjusza, przyrodniego brata Konstantyna
Wielkiego. Zanim zasiad³ na cesarskim tronie, otrzyma³ staranne wykszta³cenie w zakresie kultury antycznej. Pozna³ równie¿ za³o¿enia nowej religii, jak¹ by³o chrzecijañstwo. Jednak pod wp³ywem teurgów
neoplatoñskich zainteresowa³ siê pogañstwem, które ostatecznie uzna³ za religiê osobist¹. Zob. M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku, Olsztyn
2010, s. 56; zob. tak¿e L. Bielas, Apostazja cesarza Juliana w wiadectwach antycznych pisarzy i w nowo¿ytnej historii, Kraków 2002, s. 3155.
2 A. Paj¹kowska, Wstêp, w: Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa, przek³. A. Paj¹kowska,
Poznañ 2011, s. 7.
3 Zestawienie obszernej bibliografii Juliana Apostaty oraz powiêconej cesarzowi literatury zosta³o
zamieszczone w A. Paj¹kowska, Wstêp, w: Julian Apostata, Misopogon, czyli Nieprzyjaciel brody, przek³.
A. Paj¹kowska, Poznañ 2009, s. 79.
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Zafascynowany kultur¹ helleñsk¹, pocz¹tkowo ukrywa³ fakt oddawania
czci bogom pogañskim. Jawnie nie g³osi³ równie¿ swoich pogl¹dów religijnych,
utrzymuj¹c je w tajemnicy. Upubliczni³ je dopiero w chwili skupienia w³adzy
cesarskiej w swoim rêku, po mierci Konstancjusza4. Nale¿y uznaæ, ¿e w³adca
ten, podejmuj¹c starania wzglêdem odrodzenia religii pogañskiej, wraz z jej
kultem stworzy³ zupe³nie nowy twór religijny, który mo¿na nazwaæ Kocio³em
pogañskim5. Julian marzy³ o przywróceniu wiary w starych rzymskich bogów
na terenie ca³ego Imperium Romanum. Jednak¿e zdaniem cesarza, starorzymska
religia wraz z ca³ym jej kultem powinna byæ ca³kowicie zreformowana6. Interesuj¹cy wydaje siê fakt, ¿e Julian pragn¹³ powrotu dawnego porz¹dku w sprawach
religijnych. Jednak¿e w wyniku swoich dzia³añ stworzy³ niejako zupe³nie now¹
religiê, której idea³y wydaj¹ siê bli¿sze chrzecijañstwu z punktu widzenia mentalnoci i tradycji ni¿ pogañstwu7.
Julian uwa¿any za uosobienie starej religii rzymskiej nie zosta³ od razu
w jawny sposób gorliwym piewc¹ powrotu do pogañstwa. Cesarz zdawa³ sobie
sprawê z szybkiego rozwoju Kocio³a oraz swobód, jakimi cieszy³o siê chrzecijañstwo w IV w. na terenie Imperium Romanum8. Pomimo to wierzy³, ¿e dziêki
przywróceniu pogañstwa uratuje pañstwo9. To dowodzi, ¿e powrót do starej
religii politeistycznej nie by³ podyktowany jedynie wzglêdami osobistymi, ale mia³
pod³o¿e polityczne. Bez w¹tpienia jednak jego niechêæ do chrzecijañstwa mia³a
charakter osobisty. Apostata z pewnoci¹ nienawidzi³ wszystkich chrzecijan10,
za nade wszystko Konstancjusza, którego obwinia³ za mieræ ojca i braci11.
4 Zgodnie z wol¹ cesarza po objêciu przez niego w³adzy, poganie mogli publicznie sprawowaæ kult
ju¿ od jesieni 361 r. Ponadto Julian nakaza³ ponowne otwarcie wczeniej zamkniêtych wi¹tyñ, a tak¿e
przywróci³ stare obrzêdy. Rozporz¹dzenia reguluj¹ce te kwestie zosta³y wydane na prze³omie 361362.
M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku, s. 56.
5 Ibidem, s. 58.
6 H. Mattingly, The Later Paganism, Harvard Theological Revies 35 (1942), s. 178179; Sz.
Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999; H. Raeder, Kaiser Julian als Philosoph und religiöser Reformator, Darmstadt 1978, s. 206221.
7 Potwierdza to choæby wyobra¿enie Juliana na temat pogañskiego kap³ana , który jego zdaniem
powinien prowadziæ bardzo surowy i cnotliwy tryb ¿ycia. Cesarz w³anie taki tryb ¿ycia prowadzi³.
M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 443.
8 M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI
wieku, s. 56.
9 Ch.N. Cochrane, Chrzecijañstwo i kultura antyczna, przek³. G. Pianko, Warszawa 1960,
s. 261; N.H. Baynes, The Early Life of Julian the Apostate, Journal of Hellenic Studies 45 (1925),
s. 251254; Ch. Lacombrade, Kaiser Julian und die römische Tradition, Darmstadt 1978, s. 285297.
10 W. Ceran, Koció³ wobec antychrzecijañskiej polityki cesarza Juliana Apostaty, £ód 1980,
s. 116118, 150157.
11 Tak twierdzi Sokrates: Bo gdzie tylko obci¹¿ano w jaki sposób pamiêæ Konstancjusza, bardzo
chêtnie spe³nia³ (Julian) proby chrzecijan. Ale tam, gdzie ten motyw nie wchodzi³ w grê jawnie
okazywa³ wszystkim osobist¹ odrazê, z jak¹ odnosi³ siê do chrzecijan w ogóle. Sokrates Scholastyk,
Historia Kocio³a, III, 11, 2, t³um. S.J. Kazikowski, Warszawa 1986, s. 296.

Opis śmierci Juliana Apostaty w wybranych źródłach chrześcijańskich...

343

Studia Warmińskie 51 (2014)

Pomimo niechêci do chrzecijan, Julian pocz¹tkowo nie zdecydowa³ siê na
otwarte ich przeladowania. Oficjalnie g³osi³ zasady tolerancji religijnej12. Jednak
z pewnoci¹ owe zasady by³y mu obce. Julian wiedzia³, ¿e musi siê liczyæ
z ich si³¹ i wp³ywami. Stopniowo zatem stara³ siê umniejszaæ rolê Kocio³a
w pañstwie13.
Julian planowa³ radykalnie zmieniæ politykê pañstwa wobec wyznawców
nowej religii po powrocie z wojny z Persami. Zapowiada³ przeladowania wobec chrzecijan. Z wyprawy jednak nie wróci³14. Zamiast szybkiego zwyciêstwa
udzia³em cesarza i jego armii sta³ siê, jak pisze R. Browning, pozbawiony nadziei
pochód po bezdro¿ach perskiego pañstwa15.
Julian zgin¹³ 26 czerwca 363 r. W chwili mierci mia³ skoñczone 32 lata16.
W ostatniej chwili ¿ycia, jak g³osi legenda, zwracaj¹c siê ku niebu, Julian mia³
wykrzyczeæ s³owa Galilejczyku, zwyciê¿y³e!. W rzeczywistoci cesarz w chwili
mierci prawdopodobnie wyrazi³ swoj¹ przegran¹ s³owami Heliosie opuci³e
mnie17.
Celem niniejszego artyku³u jest przede wszystkim przedstawienie opisu
mierci Juliana Apostaty na podstawie wybranych róde³, pochodz¹cych g³ównie z IV i V w. To zagadnienie historii antycznej, nawet w czasach wspó³czesnych wzbudza wiele emocji, gdy¿ obiektywne i bezstronne przeanalizowanie tej
kwestii przysparza trudnoci, poniewa¿ ród³a staro¿ytne traktuj¹ce tê problematykê nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹ce.
Opis mierci Odstêpcy zostanie przedstawiony w oparciu o materia³ ród³owy z punktu widzenia chrzecijañskiego i pogañskiego. Wiod¹cymi za w¹tkami bêd¹ okolicznoci mierci cesarza oraz próba ustalenia jego zabójcy. Nale12 Szerzej na temat: M. Di Maio, The Emperor Julian« s Edicts of Religious Toleration, Ancient
World 20 (1989), s. 99109.
13 W 363 r. cesarz pod wp³ywem neoplatoñczyków zaskoczy³ wyznawców Chrystusa swoim
rozporz¹dzeniem w sprawie pogrzebów, zabraniaj¹c urz¹dzania wszelkiego rodzaju uroczystoci pogrzebowych w czasie dnia. Tego rodzaju rozporz¹dzenia wywo³ywa³y zamêt w powszechnie przyjêtych
normach obyczajowych. Ponadto, w ramach represji wobec nowej rzymskiej religii i jej wyznawców
cesarz nakaza³ zamkn¹æ okaza³y koció³ w Antiochii zbudowany przez Konstancjusza. Nale¿y uznaæ, ¿e
dzia³a te by³y rodzajem odwetu za zniszczon¹ wi¹tyniê Apollina w Dafne w pobli¿u Antiochii. Owo
miejsce pogañskiego kultu sp³onê³o w niewyjanionych okolicznociach. M. Piechocka-K³os, Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku, s. 57; zob. tak¿e Sz. Olszaniec,
Problem wi¹tyni Apolla w Dafne jako przyk³ad konfliktu religijnego w czasach Juliana, Meander
(1995), z. 7/8, s. 325333.
14 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, III, 21, s. 310312; Sozomen, Historia Kocio³a, VI, 2,
t³um. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 354358; Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, XXV, 3,
t³um. I. Lewandowski, t. 1, Warszawa 2002, s. 517522.
15 R. Browning, The Emperor Julian, Berkeley-Los Angeles 1978, s. 187-219.
16 Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, III, 21, s. 311.
17 Libanios, Mowa na czeæ Juliana, 274, przek³. L. Ma³unowiczówna, w: Libanios, Wybór mów,
Wroc³aw 1953, s. 180, przyp. 196.
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¿y jednoczenie pamiêtaæ, ¿e na temat panowania, a nawet samej mierci Juliana
Apostaty powsta³o ju¿ wiele opracowañ. Jednak¿e zestawienie róde³ pogañskich i chrzecijañskich stanowi pewnego rodzaju novum w tym zakresie
i z pewnoci¹ uzupe³ni istniej¹ce ju¿ badania.
Najwa¿niejszymi ród³ami z tego okresu, wybranymi przez autorkê, do
poznania tego zagadnienia s¹: Mowa na czeæ Juliana18 i Mowa w obronie
wi¹tyñ19 autorstwa Libaniusza z Antiochii (314395), Dzieje rzymskie Ammianusa Marcellinusa (ok. 330  po 392), Historia Kocio³a Sokratesa Scholastyka
(ok. 380  ok. 450), Historia Kocio³a Sozomena (ok. 400  ok. 450) oraz
Historia Armenii Faustusa z Bizancjum (IV/V w.)20.
W tych w³anie pismach na temat mierci Juliana prawdziwe informacje
przeplataj¹ siê z kr¹¿¹cymi legendami, bowiem nag³a mieræ cesarza podczas
jego kampanii perskiej z r¹k nieznanych sprawców z pewnoci¹ sprzyja³a spekulacjom oraz tworzeniu siê na ten temat opowieci.
Wymienione dokumenty, niestety, nie s¹ powiêcone w ca³oci lub
w znacznej czêci badanej kwestii. Informacje na ten temat znajdujemy jedynie
w ich fragmentach. Jednak analiza tych materia³ów ród³owych pozwala wysun¹æ ciekawe wnioski, które w oparciu o literaturê przedmiotu mog¹ rzuciæ nowe
wiat³o na badane zagadnienie.
mieræ Juliana Apostaty ostatecznie pogrzeba³a nadziejê na odnowienie
i przywrócenie w granicach Imperium Romanum wiary w starych rzymskich
bogów21. Ponadto nag³a mieræ cesarza  przede wszystkim w przekonaniu
chrzecijan  by³a kar¹, jaka dotknê³a Juliana za odstêpstwo od nowej monoteistycznej religii. Zw³aszcza w krêgach chrzecijañskich pojawia³y siê g³osy, ¿e
Apostata poniós³ mieræ za grzechy, jakich siê dopuci³. Zatem zarówno ród³a
chrzecijañskie, jak i pogañskie dostarczaj¹ informacji, z których mo¿na wnioskowaæ, ¿e miertelny cios, jaki dosiêg³ cesarza nie zosta³ zadany ludzka
rêk¹22. Wydaje siê, ¿e podobnego zdania byli tak¿e niektórzy poganie, choæ
z pewnoci¹ nie traktowali tego w kategoriach kary za przestêpstwa religijne,
w tak bezporedni sposób, jak wyznawcy Chrystusa.
Libaniusz w Mowie w obronie wi¹tyñ w kontekcie mierci Juliana pisze
o zdradzie. We fragmencie s³awi¹cym cesarza czytamy, ¿e Julian [ ] który
przej¹³ w³adzê po swym poprzedniku, a obali³by w³adzê Persów, gdyby zdrada
18
19

Ibidem, s. 88190.
Libanios, Mowa w obronie wi¹tyñ, przek³. L. Ma³unowiczówna, w: Libanios, Wybór mów,
Wroc³aw 1953, s. 227253.
20 M. Lauer (red.), Des Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, Köln 1879.
21 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, Journal of Roman
Studies 27 (1937), s. 22; zob. tak¿e T. Szel¹g, Kampanie galijskie Juliana Apostaty. Argentoratum 357,
Zabrze 2007, s. 179182.
22 Ibidem.
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nie przeszkodzi³a mu w uskutecznieniu zamys³ów. Wielki jest jednak¿e i po
mierci. Bo zgin¹³ na skutek zdrady, jak Achilles23, i jak Achillesa s³awi¹ go za
czyny dokonane przed mierci¹24. W kolejnym fragmencie Mowy w obronie
wi¹tyñ czytamy, ¿e s³awa, jak¹ cieszy³ siê cesarz, jest dzie³em bogów [ ]
którym odda³ wi¹tynie, przywróci³ czeæ, wiête obwody, o³tarze i krew ofiarn¹. Gdy od bogów siê dowiedzia³, ¿e po upokorzeniu dumy Persów zaraz
umrze, za cenê w³asnego ¿ycia kupi³ s³awê, zdobywaj¹c wiele miast, pustosz¹c
niejedn¹ okolicê, nauczywszy uciekaæ tych, co dotychczas cigali [ ] Powita³
tedy radonie otrzyman¹ ranê i spogl¹da³ na ni¹ z dum¹, sam nie uroni³ ³zy, tym
którzy p³akali, czyni³ wyrzuty [ ]25.
W przedstawionych tu fragmentach mowy odnajdujemy godne uwagi w¹tki. Tak wiêc z jednej strony Julian, bêd¹c ulubieñcem pogañskich bogów, móg³
ponieæ mieræ za cenê s³awy. Z drugiej jednak strony, Libaniusz sugeruje zdradê, nie podaje jednak imienia ludzkiego zabójcy. Nie rzuca tak¿e konkretnych
oskar¿eñ. Bez w¹tpienia jednak w krêgach pogañskich mówiono, ¿e mierteln¹
ranê Julianowi zdradziecko zada³ jaki nieznany chrzecijañski ¿o³nierz. Tego
samego zdania wydaje siê byæ tak¿e Libaniusz. Choæ w Mowie w obronie
wi¹tyñ autor nic o tym nie wspomina, jednak tak¹ sugestiê znajdujemy w innym
jego autorstwa tekcie, tj. w Mowie na czeæ Juliana. Libaniusz równie¿ i w tym
pimie nie wskazuje po imieniu konkretnego zabójcy pisz¹c kto by³ zabójc¹,
niejeden pragnie us³yszeæ. Imienia nie znam26.
Julian poniós³ mieræ w czasie wojny z Persami w bitwie pod Ktezyfon27
tem . Zatem zupe³nie naturalne wydawaæ by siê mog³o, ¿e zgina³ z rêki nieprzyjaciela. Libaniusz jednak wyranie temu zaprzecza: [ ] nie wróg go zabi³,
wyranym tego dowodem jest, ¿e ¿aden nieprzyjaciel nie otrzyma³ nagrody za
zadan¹ ranê. Przecie¿ król perski wzywa³ przez heroldów zabójcê dla odznaczenia go, a kto by siê zg³osi³ mia³ otrzymaæ wielk¹ nagrodê, ale nikt, nawet z ¿¹dzy
odznaczenia, nie zdoby³ siê na tak¹ przechwa³kê28. W kolejnym fragmencie
autor na ten temat pisze: I wielka nale¿y siê wdziêcznoæ wrogom, ¿e nie
przyswoili sobie s³awy czynu, którego nie dokonali, ale pozwolili nam szukaæ
wród siebie samych zabójcy29.
23
24
25
26
27

W mitologii Achilles zgin¹³ na skutek ugodzenia strza³¹ Parysa.
Libanios, Mowa w obronie wi¹tyñ, 40, s. 245246.
Ibidem, 41, s. 246.
Libanios, Mowa na czeæ Juliana, 274, s. 180.
Ktezyfont, staro¿ytna perska stolica, po³o¿ona na pó³nocno-wschodnim brzegu Tygrysu, naprzeciw Seleucji. Miasto w swojej historii by³o kilkakrotnie zdobywane przez rzymsk¹ armiê. Julian
prowadzi³ oblê¿enie Ktezyfontu (363 r.) po odniesionym zwyciêstwie nad broni¹cymi przeprawy przez
rzekê Presami. Obecnie ruiny 30 km na po³udniowy wschód od Bagdadu.
28 Libanios, Mowa na czeæ Juliana, 274, s. 180.
29 Ibidem, 275, s. 180.
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W dalszej czêci tej mowy Libaniusz rzuca cieñ podejrzeñ w³anie na
chrzecijan. Dowodzi tego fragment mowy, gdzie czytamy, ¿e prawdopodobnie
zabójcami cesarza byli ci, dla których jego ¿ycie nie przedstawia³o korzyci
[ ] ludzie nie ¿yj¹cy pod³ug praw  z dawna czyhali na jego ¿ycie, i wtedy,
kiedy mieli po temu mo¿noæ, urzeczywistnili swoje zamys³y. Zmusza³a ich do
tego zarówno niegodziwoæ, która za jego panowania nie mog³a siê przejawiæ
swobodnie, jak przede wszystkim czeæ oddawana bogom, przeciwna ich w³asnym d¹¿eniom30.
Opis okolicznoci mierci i ostatnich chwil ¿ycia cesarza Libaniusz zamieci³ w Mowie na czeæ Juliana: [ ] rozesz³a siê w pewnym miejscu kolumna
wojska [ ] zerwa³ siê te¿ nagle gwa³towny wicher, który podniós³ tumany kurzu
i zgromadzi³ chmury, co dopomog³o tym, którzy siê nosili ze z³ymi zamiarami.
A cesarz, ¿eby po³¹czyæ rozerwan¹ kolumnê, pêdzi³ z jednym tylko s³ug¹; tymczasem w³ócznia przez jedca rzucona w niego, nie zas³oniêtego zbroj¹ [ ] przeszy³a ramiê i utkwi³a w boku. Run¹³ na ziemiê waleczny m¹¿. [ ] Kiedy lekarze
oznajmili, ¿e nie ma ratunku [ ] do wojska dotar³a wiadomoæ o mierci [ ]31.
Z kolei Ammianus Marcellinus na temat mierci Juliana pisze: [ ] doniesiono cesarzowi, ¿e nagle od ty³u nieprzyjaciel zaatakowa³ stra¿e zamykaj¹ce
pochód. Julian, wówczas jeszcze bez zbroi, znajdowa³ siê na przedzie, aby
obserwowaæ, jaka tam panuje sytuacja. Poruszony do ¿ywego t¹ druzgoc¹c¹
wiadomoci¹, nie myl¹c o przywdzianiu zbroi, wród zamieszania chwyci³
jedynie tarczê i popêdzi³ na pomoc tylnej stra¿y. [ ] nagle  w³ócznia, nie
wiadomo sk¹d rzucona, drasnê³a skórê na ramieniu cesarza, przebi³a ¿ebra
i g³êboko utkwi³a w w¹trobie. [ ] Spad³ z konia, a obecni przy nim szybko
podbiegli i zanieli do obozu, gdzie zosta³ otoczony opiek¹ lekarsk¹. [ ] Wycieñcza³ go up³yw krwi, le¿a³ wiêc nieruchomo. Kiedy na pytanie o nazwê
miejscowoci, gdzie upad³ z konia, uzyska³ odpowied, ¿e jest to Frygia, straci³
nadziejê na zachowanie ¿ycia. S³ysza³ bowiem kiedy przepowiedniê, ¿e tutaj
znajdzie wyznaczon¹ losem mieræ32.
Tak wiêc opis mierci cesarza przedstawiony przez Ammianusa Marcellinusa nie zawiera w³aciwie, poza ogólnym stwierdzeniem, ¿e Julian zosta³ miertelnie ugodzony w³óczni¹ w trakcie walki z Persami, ¿adnych szczegó³owych
informacji na temat jego zabójcy.
Kolejnym ciekawym ród³em do poznania epoki, w której gin¹³ bezpowrotnie wiat antyczny, ustêpuj¹c miejsca rodz¹cej siê chrzecijañskiej cywilizacji,
jest Historia Kocio³a autorstwa Sokratesa Scholastyka. Na temat okolicznoci
30
31
32

Ibidem.
Ibidem, 268270, s. 178.
Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, XXV, 3, 29, s. 517519.
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mierci Juliana u tego historyka czytamy, ¿e Cesarz siedz¹c na koniu, obje¿d¿a³
swe szyki i dodawa³ ducha walcz¹cym; bez pancerza i broni, ca³¹ ufnoæ pok³ada³ w nadziei, ¿e szczêcie go nie zawiedzie. Tymczasem nie wiadomo sk¹d
ugodzi³ go pocisk i przebiwszy mu ramiê utkwi³ miêdzy ¿ebrami. Na skutek tej
rany cesarz zakoñczy³ ¿ycie [ ]33. Sokrates Scholastyk równie¿ nie podaje
imienia zabójcy cesarza, twierdz¹c, ¿e [ ] zabójca pozostaje nieznany34.
W dalszym fragmencie historyk snuje domys³y na temat zabójcy Juliana,
przytacza kr¹¿¹ce na ten temat pog³oski. Relacjonuje, ¿e zdaniem jednych zabójc¹ Apostaty by³ zbieg³y Pers, wed³ug innych mierteln¹ ranê cesarz móg³ otrzymaæ z r¹k ¿o³nierza z w³asnych szeregów35.
Szczególnie ciekawy wydaje siê jednak w¹tek, w którym Sokrates Scholastyk pisze, ¿e wed³ug Kallistosa, nale¿¹cego w 363 r. do elitarnej grupy ¿o³nierzy
(domestici), bêd¹cych na s³u¿bie cesarza do wykonywania zadañ specjalnych,
stanowi¹cych przyboczn¹ gwardiê w³adcy, Julian [ ] zmar³ ugodzony miertelnie przez demona36. W kolejnym fragmencie czytamy, ¿e zdaniem historyka,
Kallistos  jako autor opisuj¹cej wojnê z Persami epopei u³o¿onej na czeæ
Juliana  mia³ prawo wymyliæ historiê na temat zabójcy cesarza37. Dalej jednak
historyk sugeruje, ¿e opis Kallistosa niekoniecznie nale¿y traktowaæ tylko i wy³¹cznie jako fikcjê literack¹, a spróbowaæ rozwa¿yæ go w kategoriach kary. Bowiem
zdaniem Sokratesa wielu [ ] dosiêg³y erynie i zabra³y z tego wiata. Zreszt¹ [ ]
ka¿dy móg³ spostrzec, ¿e ten cz³owiek przez sw¹ odwagê i zapa³ nara¿a³ siê na
ci¹g³e niebezpieczeñstwo; zami³owania literackie obudzi³y w nim pró¿noæ
i nadmierne ambicje, a upozorowana ³askawoæ narazi³a go na wzgardê38.
Z kolei Sozomen opis mierci Juliana rozpoczyna od przedstawienia stanowiska Libaniusza sugeruj¹cego, ¿e zabójc¹ cesarza móg³ byæ chrzecijanin39.
Historyk nie tylko nie neguje tego przypuszczenia, ale uwa¿a je za wysoce
prawdopodobne. Sozomen wyranie podkreli³, ¿e jeli rzeczywicie zabójc¹
cesarza okaza³by siê jaki wyznawca Chrystusa, bêd¹c tyranobójc¹ sta³by siê
[ ] bohaterem dla sprawy Boga i wiary, której by³ wyznawc¹40, wiêc nie
nale¿a³oby go za ten czyn potêpiaæ i karaæ. Niestety, historyk na temat sprawcy
zabójstwa, jak sam przyznaje, nie potrafi podaæ ¿adnych bli¿szych szczegó³ów41.
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Sokrates Scholastyk, Historia Kocio³a, III, 21, s. 311.
Ibidem.
Ididem.
Ibidem, III, 21, s. 312.
Ibidem.
Ibidem.
Sozomen, Historia Kocio³a, VI, 2, s. 354.
Ibidem, VI, 2, s. 355.
Ibidem.
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Jednak powo³uj¹c siê na swoich rozmówców, historyk przekazuje, ¿e [ ]
Julian zgin¹³ za spraw¹ gniewu Bo¿ego42.
W przekonaniu chrzecijan, Juliana bêd¹cego przeladowc¹ Kocio³a usunêli wiêci, wype³niaj¹c wolê niebios43. Tak wiêc u Sozomena znajdujemy opis
widzenia maj¹cego zwi¹zek ze mierci¹ cesarza. By³o ono dowiadczeniem jednego z przyjació³ cesarza, prawdopodobnie samego antiocheñskiego sofisty
Libaniusza. U historyka na ten temat czytamy: I tak, zd¹¿aj¹c do cesarza, który
przebywa³ ju¿ na terytorium perskim, przyjaciel ów zatrzyma³ siê podobno
w jakiej miejscowoci [ ], a nie maj¹c gdzie na noc sk³oniæ g³owy, u³o¿y³ siê
do snu w miejscowym kociele; i zobaczy³, we nie czy na jawie, wielu z aposto³ów i proroków, jak zebrani razem, u¿alali siê nad zniewag¹, wyrz¹dzon¹ Kocio³owi przez w³adcê, i naradzali siê miêdzy sob¹, có¿ to pocz¹æ w takiej
sytuacji. [ ] nagle dwóch z tego grona powsta³o, rzucaj¹c pozosta³ym has³o,
aby byli dobrej myli; i zupe³nie jakby im spieszno by³o unicestwiæ panowanie
Juliana, szybko opucili zgromadzenie. Tymczasem ów cz³owiek, który by³ widzem tych zadziwiaj¹cych rzeczy, [ ] ponownie u³o¿ywszy siê tam do snu,
ujrza³ to samo zgromadzenie; i nagle ci, co w widzeniu z poprzedniej nocy
wyruszyli przeciw Julianowi, wszed³szy jak gdyby prosto z drogi, oznajmili
pozosta³ym, ¿e cesarz poleg³44. Historyk nie wymieni³ z imienia owych wiêtych zabójców.
Podobn¹ legendê do tej zawartej w relacji Sozomena znajdujemy w Historii Armenii autorstwa Faustusa z Bizancjum. Z treci tego dzie³a dowiadujemy
siê, ¿e na polecenie cesarza Walensa45 rozpoczêto poszukiwania uczonych mê¿ów, którzy byliby w stanie opracowaæ dokument uzasadniaj¹cy bezpodstawnoæ wiary chrzecijañskiej. Zadanie obalenia nowej wiary zdecydowano siê
powierzyæ uczonemu soficie, mieszkaj¹cemu w pewnym miecie, który w trakcie podró¿y do cesarza  nocuj¹c w kaplicy mêczeñskiej wiêtej Tekli  ujrza³
wielkie zgromadzenie mêczenników, piesznie obraduj¹cych nad potrzeb¹ zg³adzenia cesarza. Zebrani w chwale zdecydowali powierzyæ misjê zabicia Juliana
dwóm wiêtym: Sargisowi i Teodorowi, którzy po wykonaniu zadania powrócili
do obraduj¹cych, aby potwierdziæ fakt mierci cesarza46.
42
43
44
45

Ibidem.
N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 22.
Sozomen, Historia Kocio³a, VI, 2, s. 355.
Faustus w odniesieniu do Juliana u¿y³ sformu³owania Walens. Walens, podobnie jak Cezar, jest tytu³em cesarza rzymskiego. Nie odnosi siê do imienia. N.H. Baynes, The death of Julian the
Apostate in a Christian legend, s. 24; zob. tak¿e N.H. Baynes, Rome and Armenia in the Fourth Century,
EHR 25 (1910), s. 625643.
46 Oto: ,,Cesarz Walens rozkaza³ rozpoczêcie poszukiwañ uczonych mê¿ów, którzy byliby
w stanie opracowaæ dokument obalaj¹cy wiarê chrzecijañsk¹. Dotar³a do niego wiadomoæ, ¿e uczony
sofista ¿y³ w pewnym miecie [ ]. Bez zw³oki odnaleli go i zabrali ze sob¹. Szukaj¹c miejsca na drug¹
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Tak du¿e podobieñstwo opisu u Sozomena i Faustusa potwierdza prawdopodobieñstwo, ¿e obie te historie s¹ wariantami tej samej legendy47. Dokonuj¹c analizy porównawczej obydwu wersji mo¿na pokusiæ siê o próbê ustalenia
miejsca narodzin owej legendy. Szczegó³owe badanie obu przedstawionych wy¿ej fragmentów pozwala przypuszczaæ, ¿e owe legendy zawieraj¹ wyrane lady
pochodzenia antiocheñskiego48. Sozomen podaje, ¿e Julian przebywa³ w Persji,
za u Faustusa czytamy, ¿e Walens pos³a³ po kogo, kto podj¹³by siê napisania
traktatu uderzaj¹cego w chrzecijañstwo. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e owym uczonym sofist¹, o którym mowa w dziele Faustusa, by³ w³anie Libaniusz z Antiochii49. Wiadomo, ¿e cesarz swój perski marsz rozpocz¹³ w³anie od Antiochii.
Podczas swojej perskiej kampanii napisa³ traktat przeciw Galilejczykom50. Za
Antiochi¹ przemawia równie¿ spostrze¿enie, ¿e w przekazie Faustusa owemu
niebiañskiemu zgromadzeniu przewodniczy³a wiêta Tekla, która by³a chwa³¹
Antiochii i tam te¿ znajdowa³o siê jej martyrium51.
Ciekaw¹ okolicznoci¹ jest równie¿ to, ¿e Faustus jako jedyny z wymienionych wy¿ej autorów zdecydowa³ siê nazwaæ zabójców po imieniu. Wed³ug tego
historyka dwaj wiêci, którym powierzone zosta³o zadanie zabicia Juliana to
wiêci Sargis52 i Teodor53. Obaj  jako rzymscy legionici  byli przygotowani
do takiego zadania, jak zg³adzenie przeciwnika, w tym przypadku  cesarza54.
noc podró¿y, przeje¿d¿ali przez kolejne miasteczko, na krañcach którego znajdowa³a siê kaplica mêczeñska wiêtej niewiasty imieniem Tekla. [ ] Uczony [ ] wci¹¿ jeszcze nie spa³, kiedy zobaczy³ [ ]
wielkie zgromadzenie mêczenników, którzy pojawili siê w chwale. [ ] Zebralimy siê piesznie, by
bezzw³ocznie pomciæ wiernych Panu. [ ] Musimy usun¹æ Walensa-tego który powstrzymuje pracownikówby ka¿dy z nich móg³ wykonywaæ swoj¹ pracê. [ ] »Pójdmy zatem, polijmy dwóch sporód
nas, by odebrali ¿ycie nikczemnemu Walensowi«. Jeden z dwóch wybranych zwany by³ Sargis, drugi za
Teodor. Pos³ali ich, wyznaczyli czas i rzekli: »Spotkamy siê o tej samej godzinie«, po czym powstali
i rozeszli siê. Dalej czytamy: Po dowiadczeniu wizji ogl¹danej na w³asne oczy sofista [ ] udawa³
chorego i przekonywa³, ¿e nie mo¿e ruszyæ siê z miejsca.[ ] zamkn¹³ drzwi i po³o¿y³ siê [do snu] na
swoim miejscu, gdy nagle zobaczy³ raz jeszcze [ ] mêczenników spiesz¹cych na zgromadzenie. [ ]
Wówczas wyst¹pi³o dwóch wyznaczonych do wykonania zadania: Sargis i Teodor. [ ] Ca³e zgromadzenie wiêtych przemówi³o: »Czy wykonalicie zadanie, do którego zostalicie wyznaczeni?«, tamci odrzekli: »Po rozstaniu z wami odeszlimy i zg³adzilimy Walensa, wroga prawdy«. M. Lauer (red.), Des
Faustus von Byzanz Geschichte Armeniens, 4, 10, s. 7577 [t³um. z jêz. niem.  M.P.K.].
47 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 24.
48 Ibidem, s. 25.
49 Ibidem.
50 Ibidem; zob. tak¿e Julian Apostata przeciw Galilejczykom, t³um. A. Paj¹kowska, Poznañ 2012;
C.J. Neumann (red.), Juliani Imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt, Leipzig 1880, s. 58.
51 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 24; zob. tak¿e
V. Schultze, Altchristliche St?dte und Landschaften III, Gütersloh 1930, s. 320.
52 Sargis to w. Sergiusz (zm. 6 padziernika ok. 290-303), chrzecijañski ¿o³nierz rzymski znad
Eufratu, s³u¿y³ w armii Galeriusza, mêczennik chrzecijañski, ciêty mieczem za wiarê prawdopodobnie
za panowania Maksymiana lub Maksymina Dai.
53 w. Teodor, chrzecijañski legionista w armii cesarza Maksymina, mêczennik chrzecijañski,
spalony ¿ywcem w 306 r.
54 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 25.
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Jednak kwestii podania imion zabójców w relacji Faustusa nie nale¿y traktowaæ jako wk³adu w rozwój kr¹¿¹cej po antycznym wiecie legendy na temat
mierci Juliana. Anonimowoæ wiêtych zabójców w dziele Sozomena prawdopodobnie nie jest przypadkowa55. Bez w¹tpienia historyk zna³ oryginaln¹ antiocheñsk¹ wersjê legendy, w której zabójcami Juliana byli dwaj ariañscy wiêci
Artemiusz56 i Makariusz (w Cezarei kojarzony z Merkuriuszem57). Wydaje siê
zatem, ¿e dyskretne pominiêcie przez niego imion niebiañskich pos³añców nale¿y prawdopodobnie t³umaczyæ chêci¹ przemilczenia podejrzanych imion, kojarzonych w czasie powstawania dzie³a Sozomena z herezj¹58.
Ró¿ne imiona wiêtych zbójców, pojawiaj¹ce siê w kr¹¿¹cej po antycznym
wiecie legendzie, mo¿na ³atwo wyt³umaczyæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e kult wiêtych
w IV w. mia³ charakter lokalny. Tak wiêc ka¿de miasto czci³o tych wiêtych,
którzy byli z nim bezporednio zwi¹zani. Zatem ich kult przede wszystkim
odbywa³ siê na obszarze, gdzie ¿yli, pracowali lub ponieli mêczeñsk¹ mieræ59.
To t³umaczy, dlaczego choæ wersje Sozomena i Faustusa s¹ wariantami tej
samej legendy, ró¿ni¹ siê takimi szczegó³ami, jak choæby imiona zabójców.
Podsumowuj¹c przedstawion¹ analizê materia³u ród³owego w celu ustalenia imienia zabójcy Juliana nale¿y stwierdziæ, ¿e przeprowadzone badania nie
przynios³y rezultatu w postaci ustalenia winowajcy. Wiadomo, ¿e cesarz zgin¹³
podczas walki w czasie wyprawy na Persjê, wiêc prawdopodobnie mierteln¹
ranê zada³ mu wróg. Nie brakuje jednak g³osów, ¿e mieræ Juliana mog³a byæ
wynikiem zdrady w szeregach w³asnej armii. Dyskusja na temat, kto by³ sprawc¹
i z jakiego powodu zabi³ cesarza, o czym wiadcz¹ przytoczone powy¿ej fragmenty tekstów róde³ antycznych, trwa od czasów staro¿ytnych. Materia³ ród³owy nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na te pytania. Ciekawy w¹tek
w wielu ród³ach historycznych stanowi tak¿e legenda jakoby Julian zosta³
umiercony przez wiêtych pos³añców z woli Niebios. Bez w¹tpienia jednak
wraz ze mierci¹ Apostaty umar³a nadzieja na odnowienie na terenie cesarstwa
religii pogañskiej.
55
56

Ibidem, s. 2829.
w. Artemiusz, patrycjusz, dowódca wojska cesarskiego w Aleksandrii, ceniony przez Konstantyna Wielkiego. W czasie panowania Juliana Apostaty przebywa³ w Antiochii, gdzie poniós³ mieræ
mêczeñsk¹, ciêty mieczem prawdopodobnie w 363 r.
57 w. Merkuriusz (Merkury) s³u¿y³ w armii rzymskiej za cesarzy Decjusza (249251) i Waleriana (253259), mêczennik, ciêty mieczem w Cezarei Kapadockiej, nawet po mierci uwa¿any za wojownika Chrystusa. Wed³ug legendy Julian Apostata na wojnie z Persami zosta³ przebity w³óczni¹ przez
nieznanego ¿o³nierza, który natychmiast znikn¹³. Owym ¿o³nierzem mia³ byæ zes³any z Niebios w. Merkury, którego w modlitwach w. Bazyli wyprawi³ na pomoc Kocio³owi.
58 N.H. Baynes, The death of Julian the Apostate in a Christian legend, s. 29.
59 Ibidem, s. 25.
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OPIS ŚMIERCI JULIANA APOSTATY W WYBRANYCH ŹRÓDŁACH
CHRZEŚCIJAŃSKICH I POGAŃSKICH (IV–V W.)
(STRESZCZENIE)

W niniejszym artykule przedstawiono opis mierci Flawiusza Klaudiusza Juliana (Flavius
Claudius Iulianus, 361363), przez póniejszych pisarzy chrzecijañskich og³oszonego Apostat¹,
zamieszczony w wybranych ród³ach chrzecijañskich i pogañskich, pochodz¹cych g³ównie z IV i V
w. Wiod¹cymi w¹tkami badawczymi by³y okolicznoci mierci cesarza oraz próba ustalenia jego zabójcy.
Najwa¿niejszymi ród³ami z tego okresu, wybranymi przez autorkê, do poznania tego zagadnienia, by³y:
Mowa na czeæ Juliana i Mowa w obronie wi¹tyñ autorstwa Libaniosa z Antiochii (314395),
Historia Kocio³a Sokratesa Scholastyka (ok. 380  ok. 450), Historia Kocio³a Sozomena (ok. 400
 ok. 450) oraz Historia Armenii Faustusa z Bizancjum (IV/V w.). W tych w³anie pismach na temat
mierci Juliana prawdziwe informacje przeplataj¹ siê z legendami. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e nag³a
mieræ cesarza podczas jego kampanii perskiej, która dosiêg³a go z r¹k nieznanych sprawców,
z pewnoci¹ sprzyja³a spekulacjom oraz tworzeniu siê na ten temat opowieci.

DESCRIPTION OF THE DEATH OF JULIAN THE APOSTATE
IN SOME CHRISTIAN AND NON-CHRISTIAN LITERARY SOURCES
(IV–V CENTURY)
(SUMMARY)

This paper presents the description of death of Flavius Claudius Julian (Flavius Claudius
Julianus, 361363), named by later Christian writers the Apostate. The description was taken from
selected Christian and non-Christian literary sources originating mainly from IV and V century.
Leitmotiv for the research were the circumstances of the Emperors death and the attempt to identify
the killer. The most important sources for this period chosen by the author to familiarize herself with
the subject, were: Speech for the Julian glory (Mowa na czeæ Juliana) and Speech in the
defence of temples (Mowa w obronie wi¹tyñ) by Libanus of Antioch (314395), History of
Church by Socrates of Constantinople (ca. 380450), History of Church by Sozomen (ca. 400450)
and History of Armenia by Faustus of Byzantium (IV/V century). In these writings concerning the
death of Julian the Apostate, facts are mixed with legends  the sudden death of the Emperor at the
hands of an unknown perpetrator during his Persian campaign, was more than enough to provoke
speculation and legends.

DIE BESCHREIBUNG DES TODES VON JULIAN DEM APOSTATEN
ANHAND AUSGEWÄHLTER CHRISTLICHER UND HEIDNISCHER
QUELLEN AUS DEM 4. UND 5. JAHRHUNDERT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der vorliegende Artikel gibt eine Darstellung des Todes von Flavius Claudius Julianus (Flavius
Claudius Iulianus, 361363), bei späteren christlichen Schriftstellern mit dem Beinamen Apostat
versehen, auf Grund von sowohl ausgewählten christlichen als auch heidnischen Quellen. Das Quellenmaterial stammt überwiegend aus dem 4. und 5. Jahrhundert, wobei das Hauptaugenmerk der
wissenschaftlichen Untersuchungen auf die Todesumstände des Kaisers und die Feststellungen
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darüber gelegt wurde, welche Personen ihn getötet haben könnten. Für ihre Erörterungen wählte die
Autorin die folgenden wichtigsten Quellen aus dieser Zeit aus: Rede zur Ehre Julians und Rede zur
Verteidigung der Gotteshäuser von Libanios von Antiochia (314395), Kirchengeschichte von
Sokrates Scholastikos (etwa 380  etwa 450), Kirchengeschichte von Sozomenos (etwa 400  etwa 450)
sowie Die Geschichte Armeniens von Faustus von Byzanz (4./5. Jhdt.). Die Schriften über den Tod
von Julian lassen sich einteilen in wahrheitsgemäße Angaben und aufgefangene Legenden. Daher
erscheint es einleuchtend, dass der plötzliche Tod des Kaisers von unbekannter Täterhand während
seines Feldzugs in Persien Spekulationen begünstigte und zum Thema in Literatur und Kunst wurde.

