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Wprowadzenie

Bez wątpienia Sobór Nicejski I (325) należy uznać za wydarzenie 
przełomowe w historii Kościoła i chrześcijaństwa. Właśnie to zgro-

madzenie zostało uznane na Soborze Efeskim w 431 roku za pierwszy 
sobór powszechny. Podjęte tam decyzje wywarły olbrzymi wpływ 
nie tylko na rozwój nowej religii rzymskiej, ale także oddziaływały 
na wydarzenia polityczne1. Studia nad tym wydarzeniem trwają od 
wieków, a efekty pracy badaczy najlepiej obrazuje ogromna biblio-
grafia prac bezpośrednio poświęconych lub nawiązujących do tego 

1  A. Baron, H. Pietras (oprac.), Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, ła-
ciński, polski, t. 1: Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Kon-
stantynopol III, Nicea II (325-787), Kraków 2002, s. 21; H. Pietras, Sobór Nicejski 
(325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013, s. 232.
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zagadnienia2. Mimo to wątek ten nadal jest podejmowany, o czym 
świadczy niniejsza publikacja.

Jej głównym celem jest przedstawienie szczegółów relacji tego 
wydarzenia, zwłaszcza opisu postaci i roli, jaką odegrał Konstantyn 
I Wielki (306-337) w czasie zwołanego w 325 roku do Nicei w Bitynii 
zgromadzenia biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego – 
z uwzględnieniem podobieństw i różnic tego zagadnienia na bazie 
przekazów, pochodzących od wybranych historyków Kościoła staro-
żytnego. Za materiał źródłowy posłużą w tym przypadku Historie 
Kościoła następujących autorów: Sokratesa Scholastyka, Hermiasza 
Sozomena, Filostorgiusza, Teodereta z Cyru. Kolejność ich omówienia 
jest przypadkowa. Skupienie uwagi tylko na tych źródłach z pewno-
ścią uzupełni stan badań nad problematyką Soboru Nicejskiego.

W niniejszym artykule z góry założono przedstawienie tematu 
na podstawie wybranych źródeł historycznych, dlatego uzasadnione 
wydaje się pominięcie niektórych z nich, a są to Historia Kościoła Rufina 
z Akwilei oraz Życie Konstantyna Euzebiusza z Cezarei. Z wiadomych 
powodów szczegółowo nie omówiono również dzieła Atanazego Wiel-
kiego O dekretach Soboru Nicejskiego. Pełniejszemu ukazaniu zagadnie-
nia przywołanego w temacie z pewnością pomoże zwięzłe omówienie 
historii Soboru z nakreśleniem okoliczności historycznych, w jakich 
został zwołany, jego przebiegu, znaczenia oraz postanowień podjętych 
na tym zgromadzeniu.

Rys historyczno-religijny Soboru

Sobór Nicejski w Tradycji Kościoła uważany jest za pierwszy 
sobór powszechny, jednak faktem jest, że tego rodzaju zgromadzenia 
odbywały się znacznie wcześniej. Zwyczaj organizowania spotkań, 
na których dyskutowano o sprawach religijnych, swoimi korzeniami 
sięga początków chrześcijaństwa. Józef Grzywaczewski przypomina, 
że pierwszym zgromadzeniem w historii Kościoła, mającym charakter 
soboru powszechnego, należy nazwać debatę apostołów w Jerozoli-
mie, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. Apostołowie, świa-
domi swojego działania z natchnienia Bożego, podjęli postanowienie 
w sprawie chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Uznali, że nie mają 
oni obowiązku przestrzegać przepisów żydowskich (Dz 15,1-35)3.

2  J. Grzywaczewski, Okoliczności zwołania soboru nicejskiego, „Vox Patrum”, t. 62, 
nr 34, 2014, s. 139.
3  Tamże, s. 143.
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Obradujące w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wszel-

kiego rodzaju zgromadzenia biskupów bez względu na to, czy miały 
charakter lokalny, prowincjonalny czy powszechny, nie tylko odby-
wały się w różnych częściach Imperium Romanum, ale również brała 
w nich udział różna liczba uczestników. Nawet na zgromadzeniach, 
uznawanych później za powszechne, nie zawsze były reprezentowane 
wszystkie ośrodki i części Kościoła. Z jednej strony nie było możliwo-
ści, aby na zwołane spotkanie przybyli wszyscy uprawnieni do tego 
biskupi, z drugiej zaś nie istniał żaden przepis jasno określający choćby 
minimalną liczbę uczestników na zgromadzeniu, dzięki której podej-
mowane na nim postanowienia zyskiwałyby rangę uchwał podjętych 
przez sobór powszechny. Sobory starożytne nie stały się ekumenicz-
nymi z uwagi na proporcjonalną liczbę wszystkich uczestników ze 
Wschodu i Zachodu, zwłaszcza że podczas obrad pierwszych ośmiu 
soborów liczba obecnych na zgromadzeniach biskupów zachodnich 
nie była duża. Bez wątpienia „znamię soboru powszechnego zapewnił 
im związek ze stolicą Kościoła zachodniego oraz aprobata postanowień 
soborowych przez papieża”4.

Biskupi występowali na soborach powszechnych przede 
wszystkim jako ustanowieni przez Boga pasterze i nauczyciele Kościo-
ła. Duchowni, reprezentując Kościół nauczający, w trakcie obrad 
podejmowali decyzje o charakterze normatywnym dla wszystkich 
chrześcijan5. Takie zgromadzenie miało stanowić najwyższy trybu-
nał w orzecznictwie w sprawach Kościoła6. Postanowienia soborów 
powszechnych były zatem wiążące dla całego Kościoła. Ponadto 
działania te doskonale wpisują się w strategię cesarzy, którzy, wydając 
ustawy m.in. o charakterze religijnym, pośrednio chronili państwo 
przed różnego rodzaju zagrożeniami. Wnikliwe badania działań 
obydwu ośrodków (kościelnego i państwowego) pozwalają wychwy-
cić w ich obrębie pewne podobieństwa oraz zauważyć różnice. Jednak 
bez wątpienia starania te miały różne podłoże – w przypadku Kościoła 
chodziło o aspekty teologiczne i moralne7. Nie ograniczały się one tylko 
do regulacji życia religijnego, bowiem istotne znaczenie miał również 
kontekst polityczny.
4  M. Piechocka-Kłos, Sobory powszechne w epoce późnego cesarstwa (IV-VI w.), 
„Studia Warmińskie”, t. 48, 2011, s. 293.
5  Taż, Prawodawstwo cesarskie i kościelne wobec kultu pogańskiego w IV-VI wieku, 
Olsztyn 2010, s. 105.
6  K. Schatz, Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, tłum.  
J. Zakrzewski, Kraków 2001, s. 9.
7  M. Piechocka-Kłos, Sobory powszechne…, art. cyt., s. 292-293.

Maria Piechocka-Kłos



115
Potrzeba wspólnego rozważania spraw związanych z dzia-

łalnością Kościoła oraz rozstrzygania pojawiających się proble-
mów w naturalny sposób rozwinęła się w czasach poapostolskich.  
Założenia te znajdują odzwierciedlenie w zgromadzeniu zwołanym 
do Nicei w 325 roku. Choć Sobór Nicejski nazywany bywa Soborem 
318 Ojców, za bardziej prawdopodobną liczbę uczestników, którzy 
brali w nim udział, uważa się tę wahającą się w granicach 220-250.  
Na obrady przybyli prawie wyłącznie delegaci ze Wschodu, zaś 
zachodnia część Imperium Romanum miała zaledwie kilku reprezen-
tantów. Byli to: bp Hozjusz z Kordoby, bp Cecylian z Kartaginy, dwaj 
prezbiterzy z ramienia biskupa Rzymu oraz trzej inni biskupi8. Podanie 
dokładnej liczby uczestników nie jest możliwe.

Podobnie rzecz się ma z dokładnym określeniem czasu trwa-
nia Soboru. Również w tym przypadku brakuje rozstrzygających 
dowodów. Niestety, nie zachował się protokół obrad zgromadzenia.  
Nie znamy więc porządku obrad i niewiele wiemy na temat samego ich 
przebiegu. Skąpe informacje na ten temat pochodzą głównie z notatek 
jego uczestników.

Ponadto nadal brakuje pewności co do rzeczywistych powo-
dów zwołania tego Soboru. Być może Konstantyn zaprosił biskupów, 
aby w uroczystej formie rozpocząć obchody 20-lecia swojego panowa-
nia. Równie prawdopodobne wydaje się, że jako zwierzchnik wszyst-
kich religii wyznawanych na terenie Cesarstwa Rzymskiego zamierzał 
dopilnować, aby były one sprawowane zgodnie z prawem, do czego 
konieczne było m.in. ujednolicenie wyznania wiary, które by obowią-
zywało w całym Kościele i zostałoby wpisane do Liber pontificalis9.

Powszechnie uważa się, że jednym z głównych powodów 
zwołania Soboru Nicejskiego był m.in. konflikt doktrynalny prezbite-
ra Ariusza z biskupem Aleksandrii Aleksandrem, a także donatyzm. 
Wśród historyków nie brakuje również głosów, jakoby zgromadze-
nie planowano już wcześniej, bowiem zebrało się wiele spraw do 
uregulowania10. Na regulacje czekał dawny spór o datę obchodzenia 
Wielkanocy. Dzięki przekazom historyków Kościoła, relacjonujących 
to wydarzenie, zachowało się nie tylko nicejskie wyznanie wiary, ale 
również listy cesarza do całego Kościoła i do Kościoła Aleksandrii oraz 
list Ojców synodalnych skierowany do Kościoła Aleksandrii.

Większość akt z obrad tego zgromadzenia albo zaginęła, albo 
– co wydaje się dość prawdopodobne – w ogóle nie istniała. To ostatnie 
8  A. Baron, H. Pietras (oprac.), Dokumenty Soborów Powszechnych…, dz. cyt., s. 22.
9  Tamże.
10  J. Grzywaczewski, Okoliczności zwołania soboru nicejskiego, art. cyt., s. 152.
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stwierdzenie może okazać się prawdziwe, jeśli założymy, że pierwsze 
sobory, wzorując się na zgromadzeniach państwowych, sporządzały 
protokoły tylko z tych posiedzeń, które miały charakter sądowy, aby 
mocą trybunału potępić np. heretyków. Biorąc to m.in. pod uwagę, 
można założyć, że na soborach, na których zapadały ważne dla Kościo-
ła i wiary orzeczenia, praktyką było niespisywanie protokołów11.

Niemożliwe wydaje się również jednoznaczne rozstrzygnięcie, 
kto przewodniczył zgromadzeniu, które zwołano do Nicei. Słuszne 
wydaje się domniemanie, że był to sam cesarz. Trzeba bowiem wziąć 
pod uwagę fakt, że Konstantyn traktował i rozumiał Sobór jako cesar-
skie consilium12. Niemniej jednak listy, na których Hozjusz z Kordo-
by wymieniony został na pierwszym miejscu przed wysłannikami 
biskupa Rzymu, pozwalają przyjąć, iż właśnie ten biskup stał na czele 
Soboru jako przedstawiciel cesarza. Jednakże w tym kontekście poja-
wiają się głosy, że zgromadzeniu mógł przewodniczyć bp Eustacjusz 
z Antiochii13.

Biorąc pod uwagę strukturę, sposób postępowania, a przede 
wszystkim świadomość własnego autorytetu, Sobór Nicejski należy 
uznać za pewnego rodzaju novum. Zgromadzenie to nie mogło powo-
ływać się na żadne precedensy. W absolutne novum tego zgromadzenia 
wpisuje się również wybór miejsca obrad. Po raz pierwszy sobór zwoła-
no do Nicei, leżącej 80 kilometrów na wschód od Konstantynopola, 
gdzie znajdował się letni pałac Konstantyna, w którego auli prawdo-
podobnie miały odbywać się obrady. Przed Niceą sobory zwoływano 
do wielkich miast, które pełniły rolę centralnych ośrodków życia 
kościelnego. Kryteria te spełniały wcześniejsze zgromadzenia obra-
dujące w Efezie, Antiochii, Aleksandrii, Kartaginie, Arles i w samym 
Rzymie. Dlaczego tym razem postanowiono odejść od tradycji? Nicea 
nie była ani wielkim miastem, ani nie stanowiła żadnego centrum, 
gdzie by toczyło się życie Kościoła. Z jednej strony – jak wspomniano 
– sam Konstantyn pojmował ów Sobór jako concilium, na którym repre-
zentujący Kościół biskupi pełnili funkcję niejako ekspertów, ostateczną 
decyzję pozostawiając cesarzowi, z drugiej zaś dla przedstawicieli 
Kościoła był to nadal Sobór biskupi bez względu na fakt zwołania go 
przez Konstantyna. Przypuszcza się, że w podwójnej strukturze tego 

11  E. Chrysos, Konzilsakten und Konzilsprotokolle vom 4. bis 7. Jahrhundert,  
„Annuarium Historiae Conciliorum”, t. 15, 1983, s. 30-40; K. Schatz, Sobory pow-
szechne…, dz. cyt., s. 28.
12  K. Schatz, Sobory powszechne…, dz. cyt., s. 26.
13  A. Baron, H. Pietras (oprac.), Dokumenty Soborów Powszechnych…, dz. cyt., s. 22.
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zgromadzenia może tkwić początek przyszłych konfliktów14. Analiza 
źródeł historycznych rzuci nieco światła na ten wątek.

Historycy o Konstantynie i Soborze Nicejskim

Historia Kościoła katolickiego w pierwszych wiekach jest ściśle 
związana z historią chrześcijaństwa. Bez wątpienia dzieła historyków 
Kościoła, relacjonujących wydarzenia z IV i V wieku, należy uznać 
za ciekawe źródła relacji o epoce. Antyczny świat dokonał zwrotu ku 
chrześcijaństwu, które w perspektywie kolejnych dziesięcioleci zdecy-
dowało o losie ówczesnej cywilizacji. Niemniej jednak opisy pierw-
szych historyków Kościoła są w pewnym sensie relacjami ludzi, którzy 
w znacznym stopniu nadal myśleli kategoriami odchodzącej kultury 
antycznej, podobnie jak Konstantyn.

Sokrates Scholastyk

Cennym źródłem do badań nad rolą Konstantyna w organiza-
cji, przebiegu oraz postanowieniach końcowych Soboru Nicejskiego 
jest Historia Kościoła Sokratesa Scholastyka (ok. 380 – ok. 450). Grecki 
historyk w siedmiu księgach zrelacjonował wydarzenia z lat 306-439, 
czyli od abdykowania Dioklecjana do wstąpienia na tron Teodozjusza. 
Sokrates Scholastyk w zasadzie kontynuował Historię kościelną Euze-
biusza z Cezarei.

Autor ten informacje dotyczące Soboru Nicejskiego poprze-
dził rozdziałami, w których wskazał na przyczyny zwołania tak 
dużego zgromadzenia duchownych do Nicei. Kolejno omówił spór 
Ariusza z biskupem Aleksandrem, który przerodził się w rozłam 
w łonie Kościoła. Wskazał też na fiasko wcześniej podjętych prób 
zażegnania sporu przez wysłannika cesarza, czyli Hozjusza z Kordo-
by15. W rozdziale VIII pierwszej księgi historyk donosi, że niezgodę 
i zamieszanie w Kościele powoduje ponadto różnica zdań dotycząca 
obchodów świąt paschalnych. Zatem cesarz, widząc obydwa czynni-
ki, które powodowały zamieszanie wewnątrz Kościoła, postanowił 
zwołać sobór powszechny16.

14  W. Gessel, Nicea 325. Die Doppelstruktur eines Reichskonzils, [w:] W. Brandmüller 
(red.), Synodale Strukturen der Kirche, Donauwörth 1977, s. 61-77; K. Schatz, Sobory 
powszechne…, dz. cyt., s. 26; M. Piechocka-Kłos, Sobory powszechne…, art. cyt., s. 296.
15  Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1986, 
s. 63-76.
16  Tamże, s. 76.
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Sokrates Scholastyk, chcąc oddać powagę i rozmach tego 

wydarzenia, przywołał obszerny fragment z Życia Konstantyna autor-
stwa Euzebiusza z Cezarei, gdzie czytamy na temat uczestników:  
„Ze wszystkich tedy Kościołów z całej Europy, Libii i Azji zgromadzili 
się najwyżsi dostojnicy spośród sług Bożych”17. Historyk podaje także, 
że cesarz „odbywszy tryumfalne uroczystości z racji zwycięstwa nad 
Licyniuszem, sam również podążył do Nicei”18.

W dziele Sokratesa Scholastyka brakuje informacji, gdzie 
dokładnie miały odbywać się obrady. Historyk ogranicza się do stwier-
dzenia, iż

„zaczęli się schodzić w jedno miejsce wszyscy razem biskupi. 
Po nich przybył również i cesarz, a skoro się zjawił, stanął 
pośrodku; i nie pierwej zechciał usiąść, aż biskupi pozwolili 
mu skinieniem”19.

Fragment ten dowodzi oczywiście skromności, pobożności oraz 
wielkiego szacunku, jakim cesarz miał darzyć zebranych duchownych. 
Dokonując analizy tego dzieła m.in. pod kątem roli Konstantyna, jaką 
odegrał podczas posiedzenia duchownych, należy przede wszystkim 
wspomnieć, iż obrady rozpoczęły się od przemówienia cesarza, który 
oprócz nakłaniania do jedności i zgody,

„jednocześnie im radził, by każdy przebaczył bliźniemu 
prywatną urazę i przykrość. […] Wezwawszy tedy zebranych, 
by przeszli do spraw, dla których się zgromadzili, rozkazał 
spalić pisemne skargi, jedno tylko przy tym mówiąc: Chrystus 
nakazuje, by odpuścił swojemu bratu winę ten, kto pragnie sam 
dostąpić odpuszczenia”20.

17  Tamże; R. Hussey (ed.), Socratis Scholastici Ecclesiastica Historia, t. 1, Oxford 
1893, s. 36: „Τῶν γοῦν ἐκκλησιῶν ἁπασῶν, αἵ τὴν Εὐρώπην ἃπασαν, Λιβύην 
τε καὶ τὴν ᾿Ασίαν ἐπλήρουν, ὁμοῦ συνῆκτο τῶν τοῦ Θεοῦ λειτουργῶν τὰ 
ἀκροθίνια”. Por. Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, tłum. T. Wnętrzak, 
Kraków 2007, s. 172-173.
18  Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 77-78; R. Hussey (ed.),  
Socratis Scholastici Ecclesiastica Historia, dz. cyt., s. 39: „Ἐπιτελέσας δὲ ὁ βασιλεὺς 
ἐπινίκιον κατὰ Λικιννίου ἑορτὴν, ἀπήντα καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Νίκαιαν”.
19  Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 78; R. Hussey (ed.),  
Socratis Scholastici Ecclesiastica Historia, dz. cyt., s. 40-41: „Τότε μὲν οὖν οὕτως 
ὁ ἐκ τῆς διαλεκτικῆς γινόμενος θόρυβος κατεστάλη, τῇ δὲ ἑξῆς, πάντες ἅμα οἱ 
ἐπίσκοποι εἰς ἕνα τόπον συνήρχοντο. Παρῄει δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς μετ̓ αὐτούς· 
καὶ ἐπεὶ παρῆλθεν, εἰς μέσους ἔστη· καὶ οὐ πρότερον καθίζειν ᾑρεῖτο, πρὶν ἂν οἱ 
ἐπίσκοποι ἐπινεύσειαν”.
20  Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 79; R. Hussey (ed.),  
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Autor nie podaje, czy cesarz wygłosił swoją mowę do zgroma-

dzonych w języku Rzymian czy Greków. Podobny fragment znajduje-
my u Sozomena, co zostanie szczegółowo omówione. Zarówno Sokra-
tes Scholastyk, jak i Sozomen sugerują, że Konstantyn był traktowany 
jak sędzia, który wysłucha skarg i rozstrzygnie spór.

Rola, jaką cesarz pełnił w czasie obrad Soboru, zostaje ponow-
nie podkreślona cytatem z Życia Konstantyna Euzebiusza. Czytamy:

„Cierpliwie przysłuchiwał się cesarz wszystkim wywodom 
i z wytężoną uwagą śledził wysuwane wnioski. Częściowo 
wtrącał swoje krytyczne uwagi w wypowiedzi obu stron i w ten 
sposób powoli przybliżał przeciwne stanowiska, wnosząc 
atmosferę wzajemnej życzliwości. Przemawiając oczywiście 
czystą greczyzną, jako że znał również i ten język”21.

Ciekawym urywkiem dzieła, który należy w tym miejscu przy-
wołać, jest fragment informujący, że zgromadzeni ostatecznie doszli do 
porozumienia w sprawie przyjęcia wyznania wiary:

„sam nawet najmilszy Bogu nasz cesarz pierwszy zaświadczył, 
że stanowi ono ze wszech miar trafne ujęcie. […] Tyle zatem 
niech będzie powiedziane na temat ogłoszonej formuły wiary, 
na którą wszyscy razem wyraziliśmy naszą zgodę nie bez 

Socratis Scholastici Ecclesiastica Historia, dz. cyt., s. 41: „Ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ πρέπουσα 
τῷ καιρῷ ἡσυχία ἐγένετο, ἤρξατο ὁ βασιλεὺς αὐτόθεν ἐκ τῆς καθέδρας 
παραινετικοῖς πρὸς αὐτοὺς χρῆσθαι λόγοις, πρὸς συμφωνίαν καὶ ὁμόνοιαν 
προτρέπων αὐτούς: καὶ τὴν μὲν ἑκάστου ἰδιάζουσαν λύπην πρὸς τὸν πλησίον, 
παραχωρεῖν συνεβούλευε· καὶ γὰρ ἀντεγκαλοῦντες ἦσαν ἀλλήλοις οἱ πλείονες· 
πολλοί τε ἐξ αὐτῶν βιβλία δεήσεων τῷ βασιλεῖ τῇ προτεραίᾳ ἦσαν ὀρέξαντες. 
Ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον, διὸ καὶ συνεληλύθεισαν, χωρεῖν παρακαλέσας, τὰ 
βιβλία καυθῆναι ἐκέλευσεν, ἐπειπὼν μόνον· Κελεύει Χριστὸς ἀφιέναι τῷ 
ἀδελφῷ τὸν ἀφέσεως τυχεῖν ἐπειγόμενον”.
21  Sokrates Scholasyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 79; R. Hussey (ed.), Socratis 
Scholastici Ecclesiastica Historia, dz. cyt., s. 41-42: „Οἷα δὲ καὶ περὶ τούτων ἐν 
τῷ αὐτῷ τρίτῳ βιβλίῳ τῶν εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου ὁ αὐτός φησιν Εὐσέβιος, 
ἐπακοῦσαι καλόν: ἔστι δὲ ταῦτα. Πλείστων δὴ τῶν ὑφ ̓ ἑκατέρῳ τάγματι 
προτεινομένων, πολλῆς τε ἀμφιλογίας τὰ πρῶτα συνισταμένης, ἀνεξικάκως 
ἐπηκροᾶτο ὁ βασιλεὺς τῶν πάντων, σχολῇ τε εὐτόνῳ τὰς προτάσεις ὑπεδέχετο. 
Ἐν μέρει τε ἀντιλαμβανόμενος τῶν παῤ ἑκατέρου τάγματος λεγομένων, ἠρέμα 
συνῆγε τοὺς φιλονείκως ἐνισταμένους, πρᾳέως τε ποιούμενος τὰς πρὸς ἕκαστον 
ὁμιλίας: ἑλληνίζων τε τῇ φωνῇ, ὅτι μηδὲ ταύτης ἀμαθῶς εἶχε, γλυκύτερός τις 
ἦν καὶ ἡδὺς, τοὺς μὲν συμπείθων, τοὺς δὲ καὶ δυσωπῶν τῷ λόγῳ: τοὺς δὲ εὖ 
λέγοντας ἐπαινῶν”. Por. Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna, dz. cyt.,  
s. 176-177.
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zastanowienia, lecz na zasadzie przeprowadzonej w obecności 
samego najpobożniejszego cesarza dyskusji”22.

Kończąc badania nad tym źródłem, należy krótko wspomnieć 
dwa listy inspirowane postanowieniami Soboru Nicejskiego na temat 
powziętych na zgromadzeniu uchwał. Ich autorami byli w pierwszym 
przypadku zebrami na Soborze biskupi23, w drugim sam cesarz24, 
zaś adresatami m.in. Wielki Kościół w Aleksandrii oraz chrześcijanie 
w Egipcie, Libii i w Pentapolis.

Hermiasz Sozomen

Hermiasz Sozomen (zm. 450) w swojej Historii Kościoła poświę-
cił Soborowi Nicejskiemu kilka rozdziałów w księdze pierwszej. Jego 
dzieło pierwotnie składało się z dziewięciu ksiąg i omawiało czasy do 
439 roku. Dwie pierwsze księgi zaginęły. Nie zachowały się więc te, 
które opowiadały o wydarzeniach, jakie miały miejsce do 324 roku. 
Sozomen, pisząc Historię Kościoła, wykorzystywał materiały, pochodzą-
ce m.in. od Euzebiusza i Sokratesa Scholastyka.

Sozomen dzieje Soboru Nicejskiego szczegółowo opisuje od 
rozdziału XVII aż do XXI. Jednakże o przyczynach, z powodu których 
zwołano to zgromadzenie, grecki historyk wspomina wcześniej. 
W rozdziale XV opisuje herezję Ariusza, rozpoczynając ten wątek 
słowami:

„Spokój Kościoła zmąciły pewne swarliwe dysputy, które pod 
pretekstem – oczywiście – pobożności i doskonałej wiedzy 
o Bogu prowadziły do poszukiwania odpowiedzi na pyta-
nia, jakich dawniej nikt nie wysuwał. Rozpoczął te rozprawy 
Ariusz, prezbiter z Aleksandrii w Egipcie”25.

22  Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 83-85; R. Hussey (ed.),  
Socratis Scholastici Ecclesiastica Historia, dz. cyt., s. 51-55: „ ҆Ἀλλ̓ αὐτός τε πρῶτος 
ὁ θεοφιλέστατος ἡμῶν βασιλεὺς, ὀρθότατα περιέχειν αὐτὴν ἐμαρτύρησεν· 
[…] Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς ἐκτεθείσης εἰρήσθω πίστεως, ᾗ συνεφωνήσαμεν 
οἱ πάντες οὐκ ἀνεξετάστως, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀποδοθείσας διανοίας, ἐπ̓ αὐτοῦ 
τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως ἐξετασθείσας, καὶ τοῖς εἰρημένοις λογισμοῖς 
συνομολογηθείσας·”.
23  Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 86-89.
24  Tamże, s. 89-90.
25  H. Sozomen, Historia Kościoła, tłum. S. Kazikowski, Warszawa 1980, s. 63-66; 
Hermiae Sozomeni Ecclesiastica Historia, [w:] J.P. Migne (ed.), Patrologiae cursus 
completus. Series Graeca, t. 67, Paris 1864, kol. 904: „Ἀλλὰ γὰρ καίπερ ὧδε καὶ 
διὰ πάντων τῶν ἄλλων τῆς θρησκείας εὐδοκιμούσης, ἐριστικαί τινες διαλέξεις 
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Drugim powodem były oczywiście spory, toczące się wokół 

sposobów świętowania Wielkanocy26. W tym miejscu należy przypo-
mnieć, że owe spory swoimi korzeniami sięgały II wieku. Dyskusja, 
która toczyła się w tej sprawie, dotyczyła kwestii praktyk obrzędo-
wych, a nie treści religijnych. Dopiero biskupi zgromadzeni na Sobo-
rze w Nicei doprowadzili do rozstrzygnięcia sporu i zdecydowali, 
że świętowanie powinno odbywać się według praktyki rzymskiej, 
a w zwycięstwie tej opcji miał wyraźnie pomóc autorytet cesarza27.  
Tak więc zdaniem Sozomena Konstantyn usiłował doprowadzić do 
jednomyślności Kościoła w zakresie obydwu tych kwestii „w przeko-
naniu, że można zawczasu zapobiec nieszczęściu, nim się rozprzestrze-
ni docierając do ogółu”28.

Historyk szczegółową relację tego wydarzenia rozpoczął od 
stwierdzenia, że podjęte wcześniej próby pojednania z Ariuszem i jego 
stronnikami nie powiodły się, a specjalny wysłannik cesarza, oddele-
gowany do rozwiązania problemu, „by swym rozstrzygającym głosem 
zaprowadził pokój, powrócił z niczym”29. Wobec tego konieczne 
stało się podjęcie innych kroków. Według Sozomena Sobór do Nicei 
zwołał sam cesarz, który „napisał do wszystkich, gdziekolwiek by 
byli, zwierzchników Kościołów, by w dniu umówionym stawili się na 
miejscu”30. Historyk podaje również informacje na temat autorytetu, 
jakim miał cieszyć się Konstantyn wśród przybyłych na zgromadzenie 
duchownych, którzy przy okazji zgromadzenia chcieli rozwiązać swoje 
problemy, wręczając cesarzowi pisma, zawierające skargi na drugich 
i opisy krzywd, jakie ich spotkały, z prośbą o osąd w ich sprawie. 

ἐτάραττον τὰς ἐκκλησίας, ἐπὶ προφάσει δῆθεν εὐσεβείας καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ 
τελείας εὑρέσεως, εἰς ζήτησιν ἄγουσαι τὰ πρότερον ἀνεξέταστα. Ἦρξε δὲ τούτων 
τῶν λόγων Ἄρειος πρεσβύτερος τῆς κατ̓ Αἴγυπτον Ἀλεξανδρείας”. Por. Sokrates 
Scholastyk, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 63-76.
26  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 66-68.
27  K. Baus, Handbuch der Kirchengeschichte, t. 1: Von der Urgemeinde zur Früh-
christlichen Grosskirche, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 19653, s. 309 i in.
28  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 67; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica 
Historia, dz. cyt., kol. 909: „νομίσας τε δύνασθαι προκαταλαβεῖν τὸ κακὸν, πρὶν εἰς 
πλείους χωρῆσαι”.
29  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 68; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica 
Historia, dz. cyt., kol. 912: „Ἐπεὶ δὲ παῤ ἐλπίδας ἐχώρει τὸ πρᾶγμα, καὶ κρείττων ἦν 
διαλλαγῶν ἡ ἔρις, ἄπρακτός τε ἐπανῄει ὁ τὴν εἰρήνην βραβεῦσαι ἀπεσταλμένος”.
30  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 68; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica 
Historia, dz. cyt., kol. 912: „καὶ πανταχῆ τοῖς προεστῶσι τῶν ἐκκλησιῶν ἔγραψεν, 
εἰς ῥητὴν ἡμέραν παρεῖναι”.
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Przedstawiona postawa, jaką przyjął cesarz wobec skarg i skarżących, 
ukazuje Konstantyna jako człowieka sprawiedliwego i za wszelką cenę 
dążącego do zgody. Cesarz polecił w tej sprawie, aby każdy poniechał 
pisania skarg, a już złożone rozkazał spalić, Bogu pozostawiając osąd 
krzywd na czas Sądu Ostatecznego31.

Według Sozomena przybyli na Sobór duchowni obradowali 
w pałacu cesarskim przy osobistym udziale Konstantyna. Cesarz 
siedział na specjalnie przygotowanym dla niego krześle wśród dysku-
tujących w ławach, ciągnących się rzędami wzdłuż ścian budynku. 
Historyk używa tu sformułowania „ jakieś krzesło”, co dowodzi, iż nie 
był to z pewnością okazały tron32.

O celach, jakie przyświecały cesarzowi, jak wynika z relacji 
historyka, powiedział sam Konstantym, który przemówił do zebra-
nych słowami:

„Za wszystko Bogu dziękuję, ale szczególnie przecież za 
to, że oto oglądam wasze, o najmilsi, zgromadzenie. I dane 
mi zostało coś, co przekracza moje najgorętsze życzenia: to, 
że zebrałem w jednym i tym samym miejscu takie mnóstwo 
kapłanów Chrystusa. Ale chciałbym was widzieć połączonych 
jedną myślą i zespolonych zgodnością przekonań. Bo za cios 
boleśniejszy ponad wszelkie nieszczęścia uważam niepokój 
w łonie Bożego Kościoła. […] I dlatego zorganizowałem święty 
wasz sobór; ponieważ zaś jestem waszym cesarzem, a ponadto 
sługą Bożym w jednym z wami szeregu, proszę was, […] byście 
ujawnili przyczyny sporu i położyli im kres w duchu jedno-
myślności i pokoju”33.

31  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 69.
32  Tamże, s. 72.
33  Tamże, s. 72; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica Historia, dz. cyt., kol. 917-920: 
„Παυσαμένου δὲ αὐτοῦ, καὶ σιγῆς γενομένης, πάντων μὲν ἕνεκεν, ἔφη ὁ βασιλεὺς, 
τῷ Θεῷ τὴν χάριν ἔχω, οὐχ ἥκιστα δὲ τὸν ὑμέτερον σύλλογον ὁρῶν ὦ φίλοι. Καί μοι 
κρεῖττον εὐχῆς ἀπέβη, τοσούτους ἱερέας Χριστοῦ εἰς ταυτὸν ἀγαγεῖν. Βουλοίμην 
δ̓ ἂν ὁμόφρονας ὑμᾶς θεάσασθαι, καὶ συμφώνου γνώμης κοινωνούς. Ἐπεὶ παντὸς 
κακοῦ χαλεπώτερον ἡγοῦμαι, τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ στασιάζειν. […] Καὶ διὰ 
τοῦτο τὴν ἱερὰν ὑμῶν συνεκρότησα σύνοδον: βασιλεύς τε ὢν καὶ συνθεράπων 
ὑμέτερος, χάριν αἰτῶ λαβεῖν ἀρεστὴν τῷ Θεῷ τῷ κοινῷ δεσπότῃ, ἐμοί τε λαβεῖν 
καὶ ὑμῖν δοῦναι πρέπουσαν. Ἡ δέ ἐστι, προενεγκεῖν εἰς μέσον τὰ αἴτια τῆς 
ἀμφισβητήσεως, καὶ ὁμόφρον καὶ εἰρηναῖον αὐτοῖς ἐπιθεῖναι τέλος: ὥστε με 
σὺν ὑμῖν τοῦτο τὸ τρόπαιον ἀναστῆσαι κατὰ τοῦ φθονεροῦ δαίμονος, ὃς, τῶν 
ἀλλοφύλων καὶ τυράννων ἐκποδὼν γενομένων, ταυτηνὶ τὴν ἐμφύλιον στάσιν 
ἤγειρε, νεμεσήσας τοῖς ἡμετέροις ἀγαθοῖς”.
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Według historyka cesarz przemawiał po łacinie, a jego słowa 

były tłumaczone na język grecki. Sozomen szczegółowo opisał zaanga-
żowanie Konstantyna w przebieg obrad. Cesarz ze spokojem i cierpli-
wie wysłuchiwał mowy wygłaszane z jednej i drugiej strony, opiniował 
oraz dyskutował z każdym, ponieważ – zdaniem historyka – posługi-
wał się również językiem greckim. Obrady przyniosły porozumienie, 
a biskupi wydali orzeczenie, wedle którego Syn Boży jest współistot-
ny Bogu Ojcu. Jak wynika z relacji Sozomena, uchwały duchownych 
zaakceptował Konstantyn. Cesarz zapowiedział publicznie, że „kto 
[będzie] występował przeciwko postanowieniom soboru, ukarany 
zostanie zesłaniem poza granice państwa jako ten, co naruszył słupy 
graniczne, ustanowione ręka Boga”34. Wątek Soboru Nicejskiego Sozo-
men zakończył informacjami zawartymi w rozdziale XXI, w którym 
czytamy, że „Synod wykluczył z Kościoła zarówno Ariusza, jak i tych, 
którzy myśleli podobnie jak on”35, a po zamknięciu dyskusji na temat 
nauki wiary „Sobór powziął uchwałę, zobowiązującą wszystkich do 
obchodzenia święta Wielkiej Nocy w jednym i tym samym terminie”36.

Filostorgiusz

Autorstwu tego greckiego historyka przypisuje się spisaną 
w dwunastu księgach Historię Kościoła, obejmującą lata 300-425. Nieste-
ty, do naszych czasów zachowały się tylko fragmenty dzieła. Dlatego 
wydaje się, że właśnie Filostorgiusz relację z Soboru Nicejskiego przed-
stawił najkrócej. Podobnie jak Sokrates Scholastyk i Sozomen historyk 
rzucił światło na problem Ariusza oraz jego poglądy w sprawach 
wiary i toczący się w związku z tym spór wewnątrz Kościoła. Bardzo 
ciekawe w tej kwestii wydają się szczegóły podane w rozdziałach 
VII i kolejnym, oznaczonym numerem „VII a”, w księdze pierwszej.  
Tu znajdujemy informacje, jakoby cesarz Konstantyn, widząc, że 
zdania biskupów są podzielone, postanowił zwołać sobór wszystkich 
34  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 73; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica 
Historia, dz. cyt., kol. 920: „Ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπεψηφίσατο, 
συμβαλὼν αὐτὴν θεόθεν δεδοκιμᾶσθαι τὴν συμφωνίαν τοῦ συλλόγου. Ὑπερορίῳ 
τε φυγῇ ζημιωθήσεσθαι προηγόρευσε τὸν ἐναντίον τῶν δεδογμένων ἐρχόμενον, 
ὡς διαφθείραντα τοὺς θείους ὅρους”.
35  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 74; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica 
Historia, dz. cyt., kol. 921: „Ἡ δὲ σύνοδος ἀπεκήρυξεν Ἄρειον καὶ τοὺς ὁμοίως 
αὐτῷ φρονοῦντας, Ἀλεξανδρείας τε μὴ ἐπιβαίνειν αὐτὸν ἐψηφίσαντο”.
36  H. Sozomen, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 75; Hermiae Sozomeni Ecclesiastica 
Historia, dz. cyt., kol. 924: „Παυσαμένης δὲ τῆς ἐπὶ τῷ δόγματι ζητήσεως, ἔδοξε τῇ 
συνόδῳ καὶ τὴν Πασχαλίαν ἑορτὴν ἅπαντας κατὰ τὸν αὐτὸν ἐπιτελεῖν καιρόν”.
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biskupów w Nicei i położyć kres ich sporom37. Tak więc z rozka-
zu Konstantyna „w Nicei, stolicy Bitynii, odbył się sobór świętych 
biskupów świętego powszechnego i apostolskiego Kościoła”38.  
Jak relacjonuje historyk, przybyli na zgromadzenie duchowni w znacz-
nej większości zgodzili się z przyjętą formułą wiary, jednak niektórzy 
z nich zrobili to nieszczerze, tym niemniej „zgodzili się być posłuszni 
dekretom soboru, za radą Konstantyny, siostry cesarza”39. Ten wątek 
podaje tylko Filostorgiusz.

Historyk nie rozpisuje się na temat roli cesarza w trakcie 
obrad. Krótko relacjonuje, że gdy nadeszła niedziela, „zgromadzili się, 
a każdy wyłożył swą opinię. Cesarz był obecny, ale czekał na decyzję 
zgromadzenia”40. W odniesieniu do wcześniej omówionych źródeł ten 
fragment wydaje się dość skromny, a ukazana w nim rola Konstantyna 
opisana została skrótowo. Sugerując się tym zdaniem, można pokusić 
się o wniosek, iż cesarz był tylko biernym słuchaczem obrad, toczących 
się w stolicy Bitynii. Trochę światła na postawę Konstantyna i rolę, jaką 
odegrał wobec wydarzeń związanych z Niceą, rzuca późniejszy frag-
ment tego samego rozdziału i zamieszczony tam zapis, jakoby „cesarz 
wydał następującą religijną decyzję: aby wszyscy, którzy nie przystaną 
na wspólny dekret biskupów, czy to prezbiterzy, diakoni, czy inni 
duchowni, będą skazani na wygnanie”41. To zdanie dowodzi, że cesarz 
nie tylko słuchał, ale i podejmował konkretne decyzje.

37  Philostorgius, Kirchengeschichte, Leipzig, 1913, s. 8-9: „Τῶν οὖν ἐπισκόπων τότε 
πρὸς πολλὰς διαμεριζομένων δόξας, ψήφοις ἀνομολογῆσαι παρασκευάσαι ὁμοούσιον 
τῷ πατρὶ τὸν υἱόν καὶ τὸν Ἄρειον ἀποκηρύξασθαι”.
38  Tamże, s. 9: „Ἐν Νικαίᾳ μητροπόλει Βιθυνίας ἔδοξε τῷ καλλινίκῳ Κωνστανπίνῳ 
τῷ Αὐγούστῳ σύνοδον ποιήσασθαι τῶν ἁγίων ἐπισκόπων τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ 
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας”.
39  Tamże, s. 9: „Ὅτι καὶ αὐτὸς συνομολογεῖ πάντας ὁμοφρονῆσαν τῷ ἐν Νικαίᾳ ἔδοξεν 
τῷ Κωνσταντίνῳ βασιλεῖ σύνοdον ἐν Νικαίᾳ πάντων τῶν ἐπισκόπων ποιῆσαι καὶ τὸν 
πρὸς ἀλλήλους διαπληκτισμὸν καταπαῦσαι”.
40  Tamże, s. 9: „Ἐπεὶ δὲ ἡ κυρία τε ἧικεν ἡμέρα καὶ αὐτοὶ συνῆλθον τὴν ἑαυτῶν 
ἕκαστος ἀποφαινόμενοι γνώμην, βασιλεὺς μὲν ἐν μέσοις ἦν, περιμένων δὲ ὅμως  
ὅ τι τὸ κοινὸν ἐπικρίνειεν”.
41  Tamże, s. 10: „ὅθεν ὁ βασιλεὺς ἐξέφερε γνώμην εὐσεβεστάτην τοιάνδε·ὡς 
ἅπαντας ὁπόσοι μὴ συναινέσειαν τῇ κοινῇ τῶν ἐπισκόπων ψήφῳ, εἴτε πρεσβύτεροί 
τινες εἶεν, εἴτε διάκονοι, εἴτε καὶ εἴ τινες ἄλλοι τοῦ κλήρου, τούτους φυγῇ ζημιοῦσθαι”.
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Teodoret z Cyru

Soborowi Nicejskiemu Teodoret z Cyru (386 [lub 393] – ok. 466) 
w swoim dziele pt.: Historia Kościoła poświęcił rozdział VI pierwszej 
księgi42. Teolog, grecki egzegeta i historyk w pięciu księgach zawarł 
relacje z lat 323-428, kontynuując dzieło Euzebiusza z Cezarei. Według 
historyka Sobór został zwołany z inicjatywy Konstantyna, który 
postanowił

„sam zahamować źródło zła i wysłał w tym celu człowieka 
słynącego z pomyślnego zakańczania sporów. Wręczył mu też 
pismo i kazał udać się do Aleksandrii, spróbować zakończyć 
kontrowersje i doprowadzić zaangażowanych w nią ludzi do 
pojednania i pokoju”43.

Człowiek wspomniany przez Teodoreta to oczywiście  
bp Hozjusz z Kordoby. Z przekazu historyka dowiadujemy się, że 
biskupowi nie udało się rozwiązać pomyślnie problemu, wobec tego 
postanowiono zwołać sobór do Nicei. Teodoret zgromadzenie to nazy-
wa jednym z najważniejszych.

Po dotarciu wszystkich duchownych, którzy byli w stanie 
pokonać niedogodności podroży do Nicei, przybył również i cesarz. 
Historyk podaje dwa powody jego obecności na zgromadzeniu. 
Zdaniem Teodoreta Konstantyn z jednej strony „pragnął zobaczyć tak 
wielkie zgromadzenie wysokich rangą duchownych”, z drugiej w Nicei 
pojawił się „z zamiarem przywrócenia wśród nich jedności”44. Ponad-
to każdy z przybyłych na polecenie cesarza miał otrzymać wszystko, 
czego potrzebował.

42  W polskim przekładzie Historii Kościoła Teodoreta z Cyru, opracowanym 
przez H. Pietruszczaka, kwestia „rozmów na wielkim soborze w Nicei” została 
zawarta w rozdziale VII pierwszej księgi. Zob. Teodoret z Cyru, Historia Kościo-
ła, tłum. H. Pietruszczak, Zgorzelec 2019, s. 37-40.
43  Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 37-38; Theodoreti Episcopi  
Cyrensis Historia Ecclesiastica, [w:] J.P. Migne (ed.), Patrologiae cursus completus. 
Series Graeca, t. 82, dz. cyt., kol. 916: „Ταῦτα μαθὼν ὁ πάνσοφος βασιλεὺς πρῶτον 
μὲν αὐτὴν ἐπειράθη τὴν τῶν κακῶν ἐμφράξαι πηγὴν καί τινα τῶν ἐπ’ ἀγχινοίᾳ 
περιβοήτων εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν μετὰ γραμμάτων γραμμάτων σβέσαι τὴν ἔριν 
πειρώμενος καὶ τὸ στασιάζον συναγαγεῖν εἰς ὁμόνοιαν προσδοκῶν”.
44  Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 38; Theodoreti Episcopi Cyren-
sis Historia Ecclesiastica, dz. cyt., kol. 917: „Ἐπειδὴ δὲ ἠθροίσθησαν ὅσοι τῆς 
ὁδοιπορίας τὸν πόνον ἐνεγκεῖν ἠδυνήθησαν, ἀφίκετο καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Νικαίαν 
ἰδεῖν τε τὴν τῶν ἀρχιερέων πληθὺν ἐφιέμενος καὶ τὴν ὁμόνοιαν αὐτοῖς πρυτανεῦσαι 
ποθῶν· καὶ παραχρῆμα πάντα αὐτοῖς ἀφθόνως χορηγεῖσθαι προσέταξεν”.
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Z rozkazu Konstantyna duchowni mieli obradować w cesar-

skim pałacu. Teodoret jasno stwierdza, że cesarz polecił przygotować 
w tym celu dużą pałacowa salę, w której każdy z przybyłych biskupów 
miał mieć zapewnione miejsce, aby uczestniczyć w obradach45.

Konstantyn sam nie przewodniczył zgromadzeniu, jednak czuł 
się z pewnością jego gospodarzem. Według historyka

„po zakończeniu przygotowań odpowiadających ich godności, 
kazał im wejść i rozmawiać na przedłożone tematy. Sam też 
tam wszedł, ale jako ostatni, z niewielką świtą, górujący wiel-
kością ciała, odznaczający się męską urodą, ale godny podziwu 
za wrażenie i głęboki szacunek, spoczywające na jego twarzy. 
Usiadł w małym fotelu, postawionym dla niego pośrodku, 
wcześniej pozdrowił biskupów. Razem z nim zajęło miejsca 
całe święte zgromadzenie”46.

Podczas zgromadzenia cesarz nie ograniczył się jedynie do roli 
honorowego obserwatora. W Historii Kościoła czytamy, że sam wygłosił 
mowę na temat zgody i jednomyślności ludzi tych samych przekonań. 
Według Teodoreta podczas przemówienia Konstantyn zwrócił uwagę 
na okrucieństwo i tyranię wcześniejszych cesarzy, a w obliczu pokoju, 
jaki cechował jego panowanie, pokreślił, jak ważna jest zgoda i odda-
lenie sporów. W ten sposób przestrzegał, by nie dostarczać złośliwym 
ludziom powodów do radości i śmiechów z powodu kłótni o rzeczy 
święte. Pełne światło na rolę cesarza w obradach Soboru Nicejskiego 
rzuca fragment dzieła, przywołujący słowa Konstantyna, który nawo-
łuje, aby pamiętać o nauce Ducha Świętego zawartej w Piśmie:

„Księgi Ewangelii, pisma apostołów i Boskie słowa proro-
ków wyraźnie nas uczą, co należy myśleć o istocie Boga. 
Oddalmy od siebie kłótnie i nieporozumienia i wyciągnijmy 

45  Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 39; Theodoreti Episcopi Cyrensis 
Historia Ecclesiastica, dz. cyt., kol. 917: „Συνεληλυθότων δὲ πάντων, οἶκον μέγιστον 
ἐν τοῖς βασιλείοις ηὐτρέπισεν βασιλεύς, βάθρα καὶ θρόνους ὅτι μάλιστα πλείστους ἐν 
τούτῳ τεθῆναι κελεύσας τῷ τῶν ἀρχιερέων ἀποχρώντως συλλόγῳ”.
46  Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 39; Theodoreti Episcopi Cyrensis 
Historia Ecclesiastica, dz. cyt., kol. 917: „Oὕτω τὸ πρέπον αὐτοῖς εὐτρεπίσας γέρας, 
εἰσελθεῖν τε ἐπέτρεψε καὶ περὶ τῶν προκειμένων βουλεύσαοθαι. εἰσεiήλυθε δὲ 
καὶ αὐτὸς ἔσχατος σὺν ὀλίγοις, ἀξιέπαινον μὲν ἔχων τὸ μέγεθος, ἀξιάγαστον δὲ 
τὴν ὥραν, θαυμασιωτέραν δὲ τὴν τοῖς μετώποις ἐπικαθημένην αἰδῶ. Θρόνου δὲ 
σμικροῦ τεθέντος ἐν μέσῳ κεκάθικεν, ἐπιτρέψαι τοῦτο τοὺς ἐπισκόπους αἰτήσας· 
σὺν αὐτῶ, δὲ καὶ ἅπας ὁ θεῖος ἐκεῖνος ἐκαθέσθη χορός”.
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wnioski z Bożego objawienia, znajdując rozwiązanie spornych 
trudności”47.

Biorącym udział w zgromadzeniu duchownym udało się 
ostatecznie zachować jedność apostolskiego nauczania, utrzymać 
zgodę oraz ustrzec zdrową naukę. W Nicei poglądy Ariusza odrzu-
cono, a wiernych mu stronników posądzono o zdradę wiary. Zebrani 
duchowni ustalili i ogłosili wyznanie wiary, które biskupi uznali za 
obowiązujące w całym Kościele48.

Zakończenie

Reasumując, analiza źródeł pozwala przyjąć, że zwołanie 
wielkiego zgromadzenia duchownych do Nicei w 325 roku, na którym 
wspólnie mogli przedyskutować bieżące i trapiące ich sprawy teolo-
giczne, nie było w IV wieku czymś nadzwyczajnym. Faktem jest, że 
przed Soborem Nicejskim – niemal od początków chrześcijaństwa 
– stosunkowo często organizowano zgromadzenia, na których dysku-
towano o kwestiach religijnych. Historycy Kościoła podają, że przed 
325 rokiem duchowni na podobnych zgromadzeniach w randze 
synodów spotkali się około 70 razy. Liczba ta doskonale obrazuje 
skalę tego zjawiska. Niemniej jednak Sobór Nicejski różni się od 
wcześniejszych, ponieważ zgromadzenie to po raz pierwszy zostało 
zwołane nie przez wysokiego rangą duchownego, lecz przez samego 

47  Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 40; Theodoreti Episcopi Cyren-
sis Historia Ecclesiastica, dz. cyt., kol. 920: „Εὐαγγελικαὶ γάρ, φησί, βίβλοι καὶ 
ἀποστολικαὶ καὶ τῶν παλαιῶν προφητῶν τί θεσπίσματα σαφῶς ἡμᾶς ἃ χρὴ περὶ 
τοῦ θείου φρονεῖν ἐκπαιδεύουσι. τὴν πολεμοποιὸν οὖν ἀπελάσαντες ἔριν, ἐκ 
τῶν θεοπνεύστων λόγων λάβωμεν τῶν ζητουμένων τὴν λύσιν”.
48  Teodoret z Cyru, Historia Kościoła, dz. cyt., s. 40; Theodoreti Episcopi Cyren-
sis Historia Ecclesiastica, dz. cyt., kol. 920: „Ταῦτα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, 
οἶα δὴ παῖς φιλοπάτωρ, τοῖς ἱερεῦσιν ὡς πατράσι προσέφερε, τῶν ἀποστολικῶν 
δογμάτων τὴν συμφωνίαν πραγματευόμενος. τῆς δὲ συνόδου τὸ μὲν πλεῖστον 
τοῖς λεγομένοις ἐπείθετο καὶ τήν τε πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν τήν τε τῶν 
δογμάτων ὑγείαν ἠσπάζετο·ὀλίγοι δέ τινες, ὧν καὶ πρόσθεν ἐμνήσθην […] τοῖς 
ἀποστολικοῖς ἀντέλεγον δόγμασιν, Ἀρείῳ συνηγοροῦντες. ὑπαγορεύσαντες 
δὲ καὶ πίστεως διδασκαλίαν ἐπέδοσαν τῷ κοινῷ ἣν ἀναγνωσθεῖσαν εὐθέως 
διέρρηξαν ἅπαντες, νόθον καὶ κίβδηλον ὀνομάσαντες. θορύβου δὲ πλείστου κατ’ 
αὐτῶν γενομένου καὶ πάντων προδοσίαν αὐτῶν τῆς εὐσεβείας κατηγορούντων 
δείσαντες ἐξανέστησαν καὶ πρῶτοι τὸν Ἄρειον ἀπεδήρυξαν, πλὴν Σεκούνδου 
καὶ Θεωνᾶ. οὕτω δὲ τοῦ δυσσεβοῦς ἐκποδὼν γενομένου, συμφώνως ἅπαντες τὴν 
μέχρι καὶ νῦν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πολιτευομένην πίστιν ὑπαγορεύσαντες καὶ 
ταῖς ὑπογραφαῖς βεβαιώσαντες διέλυσαν τὸ συνέδριον”.
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cesarza Imperium Romanum. Choć była to pewnego rodzaju nowość, 
trzeba mieć na uwadze również to, że nie po raz pierwszy cesarz 
interweniował w sprawy Kościoła. Na przykładzie Soboru Nicejskiego 
wyraźnie widać, jak szeroko była zakreślona sfera interwencji cesarza 
w sprawy Kościoła. Nie tylko podejmował on inicjatywy zwoływania 
zgromadzeń, lecz pilnował również, aby podejmowane przez zebra-
nych duchownych decyzje wcielane były w życie, jednocześnie grożąc 
nieposłusznym karą wygnania. Złożenie podpisu władcy na aktach 
z pewnością oznaczało ich uprawomocnienie. O autorytecie i powadze 
cesarza świadczy również fakt, że mógł on osobiście podjąć decyzję 
o ponownym przyjęciu do Kościoła kogoś, kto został z niego wcześniej 
usunięty. To dowodzi daleko posuniętej interwencji cesarza w jurys-
dykcję kościelną. Konstantyn formalnie nadal nosił tytuł pontifex maxi-
mus, który z całą pewnością upoważniał go do tego rodzaju zadań, 
zwłaszcza że jego działania i interwencje w sprawy Kościoła spotkały 
się z uznaniem nie tylko biskupów, ale i samego papieża, gdyż były 
korzystne dla nowej religii.

Zupełną nowością było wyznaczenie miejsca, gdzie zgroma-
dzeni obradowali, bowiem według niektórych przekazów źródłowych 
tym razem po raz pierwszy duchowni spotkali się w letnim pałacu 
Konstantyna. Taką informację przekazują m.in. Sozomen i Teodoret, 
zaś Sokrates Scholastyk ograniczył się w tej sprawie jedynie do stwier-
dzenia, że przybyli zaczęli schodzić się w jedno miejsce. Analizowane 
fragmenty historyków Kościoła pozwalają uznać zgodność wszystkich 
tych źródeł w sprawie przyczyn i celów zwołania Soboru do Nicei. 
Podobnie sprawa ma się z uczestnictwem Konstantyna w zgroma-
dzeniu. Cesarz był obecny podczas obrad, słuchał wypowiedzi zgro-
madzonych oraz sam zabrał głos, wygłaszając przemówienie. Źródła 
różnią się nieco w przekazie tych opisów, mniej lub bardziej akcentu-
jąc zaangażowanie cesarza. Na szczególną uwagę zasługują również 
fragmenty Sozomena i Filostorgiusza, z których dowiadujemy się, że 
cesarz, wysłuchawszy wszystkich, podjął decyzję o wygnaniu tych, 
którzy nie podporządkują się decyzji Soboru.

Chcąc właściwie ocenić sytuację, należy pamiętać, że religia nie 
dotyczyła wówczas tylko i wyłącznie życia duchowego, ale wiązała się 
również ze sprawami społecznymi, a przede wszystkim politycznymi. 
Nie należy zapominać, że Konstantyn przyjął nowego Boga zgodnie 
z rzymską mentalnością. Niezaprzeczalnie opowiedział się po stronie 
chrześcijańskiego Boga, szukając w Nim oparcia dla spraw Imperium 
Romanum. Nie ma pewności, jaki wpływ na życie Konstantyna miało 
jego nawrócenie.
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Konstantyn I Wielki i Sobór Nicejski I (325) w wybranych źródłach 
historycznych

Streszczenie
Sobór Nicejski I (325) uznać należy za wydarzenie przełomowe 

w historii Kościoła i chrześcijaństwa. Podjęte tam decyzje wywar-
ły olbrzymi wpływ na rozwój nowej religii rzymskiej, jak również 
na wydarzenia polityczne. Jedną z kluczowych postaci Soboru jest 
Konstantyn I Wielki (306-337). Cesarz „porzucił” oficjalnych bogów 
Romanitas i opowiedział się za Chrystusem. Nawrócenie Konstantyna 
miało jednak formę przyjęcia chrześcijańskiego Boga zgodnie z rzym-
ską mentalnością. Celem artykułu było ukazanie wkładu Konstantyna 
w zwołanie Soboru Nicejskiego, jego przebieg oraz końcowe postano-
wienia. Przedstawiono szczegóły tego wydarzenia z uwzględnieniem 
podobieństw i różnic w przekazach historyków Kościoła starożytne-
go: Sokratesa Scholastyka, Sozomena, Filostorgiusza oraz Teodoreta 
z Cyru. Zwięzłe omówienie historii Soboru wyjaśnia okoliczności jego 
zwołania, przebieg, znaczenie podjętych tam postanowień.

Słowa kluczowe: Cesarstwo Rzymskie, historia Kościoła, 
Konstantyn I Wielki, Sobór Nicejski I, starożytność.
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Constantine the Great and the First Council of Nicaea (325)

in selected historical sources

Abstract
The Council of Nicaea I (325) should be considered as a break-

through event in the history of the Church and Christianity. Decisions 
taken there had a huge impact on the development of the new Roman 
religion as well as on political events. One of the key figures of the 
Council is Constantine the Great (306-337). The emperor “abandoned” 
the official Romanitas deities and opted for Christ. Constantine’s conver-
sion, however, took the form of receiving Christian God in accordance 
with the Roman mentality. The purpose of the article is to show the 
role of Constantine in the convocation of the Council of Nicaea (325), 
its course and final provisions. Details of this event were presented, 
taking into account the similarities and differences in the accounts of 
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historians of the ancient Church: Socrates Scholastic, Sozomen, Philos-
torgius and Theodoret of Cyrus. A brief discussion of the history of the 
Council explains the circumstances of its convocation, its course, and 
the significance of its provisions.

 Keywords: Constantin I the Great, Council of Nicaea I (325), 
Church History, Roman Empire, antiquity.

Maria Piechocka-Kłos


