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 Zapowiedź Chrystusa „będą was prześladować” (Łk 21, 22) zaczęła spełniać się tuż 
po Jego odejściu. W okresie do przełomu konstantyńskiego (313 r) Kościół był 
systematycznie prześladowany. 

        W ciągu tego długiego okresu, w którym dochodziło do prześladowań, pojawiały 
się kolejne zarzuty stawiane chrześcijanom.  

         Już w pierwszym wieku, wraz z wzrostem liczebności Kościoła, chrześcijanie stają 
się obiektem szczególnego zainteresowania ludności Imperium. Pojawia się wówczas szereg 
oskarżeń o zbrodnie, których jakoby mieli dopuszczać się chrześcijanie. W pierwszych dwóch 
stuleciach będzie się ich oskarżać o rytualne mordowanie dzieci, picie ich krwi, praktyki 
kanibalistyczne, kazirodztwo, zatruwanie studzien, oddawanie czci głowie osła, ogólnie o 
nienawiść do rodzaju ludzkiego i istniejącego porządku. Pożywką dla tego rodzaju plotek była 
zaobserwowana tajemniczość spotkań chrześcijańskich, niezrozumiałe elementy liturgii 
mówiące o konieczności spożywania ciała i picia krwi Jezusa, emocjonalne podkreślanie 
miłości do swego Boga pomiędzy tymi, którzy mówili o sobie jako o „braciach” i „siostrach”.  
          
Chrześcijaństwo – superstitio. 
         W tekstach trzech wykształconych pogańskich pisarzy (Tacyt, Swetoniusz, Pliniusz) 
nieustannie pojawia się oskarżenie chrześcijan o superstitio. Ten trudny do przetłumaczenie 
łaciński termin zastępuje się zazwyczaj polskim słowem „zabobon”. Był to więc „nowy 
zabobon”, „zgubny zabobon”, „przesadny zabobon”, „zaraźliwy zabobon”, „obłęd”, „błąd”. O 
to właśnie oskarżano chrześcijan. Superstitio to karykatura prawdziwej religii, bluźnierstwo 
wobec uznanych bóstw, to zagrożenie dla odwiecznych rzymskich tradycji. Kulty określane 
tym mianem i ich wyznawcy wzbudzały niechęć, lęk przeradzający się we wrogość, a z 
drugiej strony wzbudzały zainteresowanie i pociągały. Wzmagało to tylko czujność i 
niechętne reakcje tradycyjnych środowisk rzymskich i greckich. Jedną z wielu religii 
określanych jako superstitio była religia żydowska. Ta jednak była łatwiejsza do przełknięcia 
dla Rzymian, gdyż jak sami przyznawali, broniła ją jej starożytność. Chrześcijaństwo nie 
miało tak dawnej metryki, chociaż początkowo nie bardzo odróżniano jego wyznawców od 
Żydów. Gdy jednak doszło do oczywistego zrozumienia inności chrześcijan, potępiano ich za 
innowacje w sferze religijnej, a żydowskie pochodzenie dodatkowo ściągało na nich całą 
niechęć, jaką świat starożytny żywił wobec Żydów. 
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Pierwsze prześladowania 
         Pierwsze prześladowania spadły na chrześcijan właśnie w środowisku żydowskim, gdzie 
wykorzystując władzę Sanhedrynu szykanowano Apostołów, przetrzymywano ich w 
aresztach czy też zakazywano działalności. Posuwano się nawet do samosądów. Władze 
cywilne zaangażowały się w tę sprawę po nie długim czasie – Herod, sprawujący władzę w 
imieniu Rzymu skazał na śmierć pierwszego biskupa, apostoła Jakuba.( Dz, 12,1-2) 
         Podstawowych danych dostarcza nam wybitny historyk rzymski Korneliusz Tacyt, 
żyjący w latach ok.55 - ok.120. W swoich Rocznikach [księga XV, 45] opisuje on wielki 
pożar miasta Rzymu w lipcu 64 roku. Z miejsca pojawiły się wówczas wśród straszliwie 
dotkniętych tą tragedią tłumów głosy, że podpalenie dokonało się z woli Nerona. By ratować 
sytuację, należało jak najszybciej znaleźć kozła ofiarnego. Stali się nimi chrześcijanie, którzy 
w tym czasie stanowili w stolicy Imperium grupę liczną i dość znaną. Są przesłanki, że 
wskazali na nich Żydzi, którzy mogli być pewni, że jeśli nie na kogo innego, to właśnie na 
nich spadnie podejrzenie o wywołanie straszliwego pożaru Wskazali na chrześcijan, bo ich 
dobrze znali i nienawidzili jako groźnych heretyków w swoim środowisku. Nadarzała się 
więc niecodzienna okazja, by oddalić od siebie oczywiste niebezpieczeństwo zagłady, a przy 
okazji rękoma pogan pozbyć się nienawistnych sobie chrześcijan. Tak więc być może w ten 
sposób doszło do zwrócenia uwagi przez władze rzymskie na chrześcijan, zrzucenia na nich 
odpowiedzialności o pożar i użycia ich do uspokojenia furii tłumów. Oddajmy chwilę głos 
Tacytowi, by przywołać ponure wydarzenia w Rzymie latem 64 roku: 
„Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cesarza i ofiar błagalnych na 
rzecz bogów nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. 
Aby ją więc usunąć, postawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi 
kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami 
nazywał. (…)Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali, 
potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych, i udowodniono im nie tyle 
zbrodnię podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A śmierci ich przydano to 
urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo 
przybici do krzyżów (albo przeznaczeni na pastwę płomieni), gdy zabrakło dnia palili się 
służąc za pochodnie.(…) „ 
Prześladowania zapoczątkowane przez Nerona dotyczyły tylko i wyłącznie stolicy Cesarstwa 
i może najbliższych jej okolic. Inne chrześcijańskie gminy żyły w tym czasie spokojnie 
          
Zmienna sytuacja chrześcijan  
         Za krótkich rządów cesarzy Galby, Otona i Witeliusza oraz Wespazjana i Tytusa, ustały 
działania skierowane przeciw wyznawcom Chrystusa. Do kolejnych akcji powszechnych 
wystąpień przeciw chrześcijanom doszło prawdopodobnie za panowania Domicjana. 
Natomiast w czasach panowania kolejnych cesarzy II w z całą pewnością możemy mówić o 
lokalnych przypadkach prześladowań (jak za cesarza Trajana (98 – 117) oraz Hadriana (117 – 
138), czy też Marka Aureliusza (161 – 180). Wiadomo na może właśnie w takich 
okolicznościach zginęli m. In. Św. Ignacy Antiocheński, św. Polikarp ze Smyrny, św. Justyn. 
Udokumentowane są również przypadki grupowych prześladowań (Kartagina, Smyrna, 
Rzym, Lyon), gdzie więziono i sądzono większe grupy chrześcijan. Zachowane akta 
informują o schematycznym przebiegu przesłuchań, gdzie przesłuchiwanych starano się 
najpierw nakłonić do wyrzeczenia się chrześcijaństwa (czasem przy pomocy tortur), po czym, 
po nie uzyskaniu pożądanego efektu skazywano ich na śmierć, lub inne kary (praca w 
kopalniach, zesłanie).  
         Wzrost liczby chrześcijan spowodował, iż władze zaczęły widzieć w nich zagrożenie dla 
życie społecznego oraz interesów państwa. To było powodem wszczynania systematycznych 
akcji przeciw nim. Za pierwszy taki akt uważa się, wydany w 202 r. dekret Septymiusza 
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Sewera (193 – 211), który w pierwszych latach rządów okazywał chrześcijaństwu 
przychylność. Być może przyczyną zmiany stanowiska w stosunku do wyznawców Chrystusa 
była, dyskutowana wśród nich, sprawa służby wojskowej, co zbiegło się z sytuacją Rzymu, 
który prowadził w tym czasie wojny na Wschodzie. Wydany przez cesarza edykt zakazywał 
poganom przechodzenia na chrześcijaństwo oraz żydostwo. Zgodnie z nim za przestępstwo 
uznana została działalność ewangelizacyjna Kościoła, uniemożliwione zostało prowadzenie 
misji. Uderzył on najbardziej w katechumenów oraz przygotowujących do chrztu. Dokument 
cesarski spowodował wybuch prześladowań między innymi w Egipcie, gdzie zginął Leonidas, 
ojciec Orygenesa oraz w Kartaginie, o czym św. Augustyn wspomina jeszcze dwieście lat 
później. W 203 roku uwięziono dużą grupę katechumenów, których bohaterska postawa 
opisana jest w „Męczeństwie Perpetuy i Felicyty”. Można jednak przypuszczać, że 
prześladowania objęły nie tylko wspomniane tereny, ale rozciągały się także na inne części 
cesarstwa. 
         Kolejni władcy nie stanowili specjalnych praw antychrześcijańskich, jednakże ich 
tolerancyjna postawa wynikała raczej z prowadzonej przez nich polityki religijnej niż z 
sympatii, jak to było w przypadku cesarza Kalamarii (211 – 217) czy też za panowania 
Aleksandra Sewera (222 – 235). Za najbardziej tolerancyjnego uważa się cesarza Filipa Araba 
(244 – 249), który miał korespondować z Orygenesem. Faktem jest, że za panowania tych 
cesarzy chrześcijanie mogli robić kariery polityczne a Kościół mógł prowadzić spokojną 
działalność. Jednakże mimo iż władcy nie podejmowali oficjalnych wystąpień 
antychrześcijańskich, robili to lokali urzędnicy na mocy praw o ogólnym znaczeniu. Tak 
działo się w Afryce Północnej, gdzie inicjatorem był prokonsul Skapula (211 – 212) oraz w 
Aleksandrii za panowania Filipa Araba. 
          
Trudna sytuacja chrześcijan za panowania Decjusza 
          W 250 roku inicjatorem jednego z najkrwawszych prześladowań był cesarz Decjusz 
(lata 249 – 251). Wydał on dekret zobowiązujący wszystkich mieszkańców cesarstwa do 
brania udziału w pogańskich ofiarach błagalnych (supplicatio) sprawowanych w intencji 
pomyślności państwa. Uczestnicy tych obrzędów palili kadzidła na cześć bogów i spożywali 
cząstki składanej ofiary. Udział w ofiarach poddawany był kontroli specjalnych komisji, które 
każdemu z uczestników wydawały stosowne zaświadczenie (libellus), które należało 
przedłożyć odpowiednim urzędnikom. Tych, którzy oparli się składaniu ofiar lub nie posiadali 
poświadczającego tego dokumentu, wtrącani byli do więzień, gdzie próbowano złamać ich 
namowami lub torturami. Nieugiętych zsyłano do ciężkich prac w lub skazywano na śmierć.  
Co prawda w edykcie nie wymieniono chrześcijan, jednakże jedynie oni nie mogli się do 
niego dostosować bez zaparcia się swojej religii. Wielu chrześcijan nie wytrzymało tej próby i 
poszło na kompromis z władzą cesarską. Takich zwano lapsi, czyli „odpadli”.  O 
chrześcijanach w Aleksandrii Euzebiusz napisał: 
 „ Wszystkich ogarnął strach. (…) Byli tacy, którzy stawali obok ołtarzy i bezwstydnie 
zapewniali, że nigdy nie byli chrześcijanami (…). Inni, gdy stawiano ich przed trybunał, 
zapierali niewiary, jeszcze inni znosili tortury przez jakiś czas, ale potem nie wytrwali. (…)” 
Największą grupę lapsi stanowili ci, którym udało się uzyskać wymagane zaświadczenie bez 
składania ofiar, jak twierdzili. (W okolicach Kartaginy zdarzało się to nawet wśród  
biskupów). Tych zwano libellatici i w Kościele traktowano ich łagodniej od tych, którzy 
ograniczali się tylko do spalenia kadzidła (zwani thurificati) lub też całkowicie 
podporządkowali się nakazowi władzy (sacrificati). 
          Nie zabrakło jednak tych, którzy wytrwali w wierze. Ten, kto przeżył więzienie zwany 
był wyznawcą, natomiast ten, kto poniósł śmierć za wiarę zyskiwał miano męczennika. 
Bardzo wielu chrześcijan zginął w dużych ośrodkach – Palestynie, Kartaginie, Aleksandrii, 
Rzymie. 
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Skutki prześladowań Decjusza  
          Śmierć cesarza w 251 r. przerwała te jedne z najokrutniejszych prześladowań. Ich 
efektem były problemy duszpasterski związane z lapsi, którzy po ich ustaniu na nowo chcieli 
powrócić do Kościoła. Pojawił się temat pokuty i jej zróżnicowania wedle stopnia popełnionej 
winy. W niektórych rejonach (np. Kartagina) pojawiły się nawet praktyki niezgodne z 
tradycją kościelną . Tamtejsi wyznawcy wydawali skruszonym odpadłym tzw. listy pokoju ( 
libelli pacis), gdzie wyrażali zgodę ich powrotu do Kościoła bez konieczności pokuty. 
Biskupi  mieli duży problem z opanowaniem nowej sytuacji (o czym wspomina sam św. 
Cyprian). 
            Przez kilka lat od śmierci Decjusza cesarze nie podejmowali szczególnych działań 
antychrześcijańskich. Miały miejsce jedynie lokalne wystąpienia o ograniczonym zasięgu, za 
cesarza Gallusa (251 – 253). 
              
Walerian, a chrześcijaństwo  
            Kolejne duże trudności pojawiły się za panowania Waleriana (253 – 260), który w 257 
zmienił swoje, początkowe tolerancyjne, stanowisko wobec chrześcijan. Bezpośrednią tego 
przyczyną była trudna sytuacja finansowa państwa spowodowana wojnami. Konfiskata 
majątku kościelnego mogła być jednym ze sposobów napełnienia pustego skarbca. Przyczyną 
prześladowań mogła być również obawa przed wewnętrznym zagrożeniem ze strony 
chrześcijan.  
            Edykt wydany w 257 roku był skierowany głównie przeciw przełożonym gmin 
chrześcijańskich. Pod karą śmierci zakazywał on wchodzenia na cmentarze oraz sprawowania 
tam nabożeństw. Biskupów, prezbiterów i diakonów, pod karą wygnania, zobowiązywał 
ponad to do składania ofiar bóstwom pogańskim. Dekret cesarski dotknął nie tylko 
duchownych. Wielu chrześcijan zostało zesłanych na ciężki roboty w kamieniołomach. 
            Kolejny edykt, wydany rok później, w 258 roku, bardziej zaostrzył kary. Duchowni 
odmawiający złożenia ofiar bogom pogańskim natychmiast mieli być karani śmiercią, kobiety 
z wyższej warstwy społecznej skazane na wygnanie a urzędnicy cesarscy zesłani na 
przymusowe ciężkie roboty jako niewolnicy.  
             W czasie tych prześladowań zginęło bardzo wielu duchownych. Śmiercią męczeńską 
zginęli między innymi biskup kartagiński św. Cyprian, biskup Rzymu św. Sykstus II oraz 
jego diakon św. Wawrzyniec. Najwięcej świeckich chrześcijan zginęło w Egipcie oraz 
Afryce. 
             Celem tych prześladowań, według historyków, miało być eliminacja elit 
chrześcijańskich, a w dalszej perspektywie wszystkich chrześcijan.  
            Prześladowania te nie trwały jednak długo, przerwała je bowiem nagła śmierć cesarza 
w 259. 
 
Syn Waleriana odwołuje edykty ojca 
            Syn i następca cesarza Waleriana, Galien (260 – 268) odwołał edykty prześladowcze 
ojca. Duchownym zezwolono na pełnienie funkcji, chrześcijanom zwrócono utracone miejsca 
kultu. Następni cesarze również nie podejmowali specjalnych kroków przeciw 
chrześcijaństwu. Nastał więc kilkudziesięcioletni okres spokoju, trwającego aż do 
początkowych lat panowania cesarza Dioklecjana (284 – 305). 
              
Panowanie Dioklecjana 
            Po zdobyciu władzy cesarskiej Dioklecjan przez kilkanaście lat nie podejmował 
nieprzyjaznych działań wobec chrześcijan. Wielu wyznawców Chrystusa znajdowało się w 
jego otoczeniu na dworze cesarskim. Niektóre źródła podają nawet, że jego żona Pryska oraz 
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córka Waleria były chrześcijankami. Cesarz nie poświęcał wielkiej wagi sprawom religijnym, 
koncentrował się głównie umocnieniu państwa, które od 235 r roku, przez rywalizację z 
Persami i inwazję Germanów pogrążało się w kryzysie zewnętrznym, oraz, przez anarchię, 
wojny domowe i problemy ekonomiczne, w kryzysie wewnętrznym. W celu umocnienia 
państwa przeprowadził szereg reform gospodarczych administracyjnych i wojskowych. 
Ratunek dla złej sytuacji widział również w silnej, absolutnej władzy. By ją umocnić stworzył 
system czwórwładzy (tetrarchii). Zgodnie z nią władzę sprawować miało dwóch augustów – 
Dioklecjan na Wschodzie i Maksymian na Zachodzie – oraz dwóch cezarów – Galeriusz na 
Wschodzie i Konstancjusz Chlorus na Zachodzie. Umocnienieniu władzy służyła również 
ideologia. Dioklecjach podkreślał boską koncepcję władzy (przyjął tytuł Jowisza), opartej na 
pogaństwie.  
            Ta ideologia mogła być jedną z przyczyn rozpoczęcia prześladowań. Podejrzliwość 
cesarza wobec chrześcijan mogła wzbudzić również ich postawa w wojsku, gdzie kilku z nich 
odmówiło służby wojskowej lub noszenia znaków wojskowych z podobizną ubóstwionych 
cesarzy. 
             Gdy Dioklecjan pokonał ogólny kryzys państwowy, postanowił również odnowić 
religię starorzymską, w czym przeszkadzali mu chrześcijanie. Cel ten ujawnił siew wydanym 
w 295 r. edykcie o małżeństwach oraz edykcie przeciw manichejczykom (297 r.).  
              Aby oczyścić armię z chrześcijan w 299 r. wyszło rozporządzenie nakazujące 
wszystkim wojskowym złożenie ofiary bóstwom pogańskim, pod groźbą usunięcia ze służby. 
Przed wydaniem nowego edyktu cesarz zasięgnął porady wyroczni Apolla w Milecie i dostał 
ją na niekorzyść chrześcijan. Wydany w 303 r. edykt, wydany w imieniu wszystkich czterech 
cesarzy, zarządzał zniszczenie świątyń chrześcijańskich, konfiskatę ksiąg i parlamentów 
liturgicznych oraz zakaz gromadzenia się chrześcijan na nabożeństwach. Ogłaszał też 
powszechną degradację chrześcijańskich urzędników. Ci niższego stanu mieli zostać 
sprowadzeni do stanu niewolniczego, wysoko urodzeni tracili przywileje i urzędy. 
Wszystkich chrześcijan uznano za niezdolnych do pełnienia ważnych aktów prawnych 
Rozporządzenie cesarskie respektowane był szczególnie na Wschodzie oraz Afryce 
Północnej. W Nikodemie zginął biskup Antimos, w Afryce biskup Feliks z Thibica. Surowe 
postępowanie władzy spowodowało, że częśc chrześcijan oddawało święte księgi na 
zniszczenie. W Kościele zwano takich zdrajcami (traditores) i uważano za odstępców. Jednak 
większość wyznawców Chrystusa znosiło konsekwencje wierności swej wierze. Tam gdzie 
chrześcijan było dużo miały nawet miejsce próby oporu i niepokojów społecznych.  
Gdy w Syrii doszło do rozruchów, cesarz, jeszcze w tym samym roku (303), wydał kolejny 
edykt. Nakazywał on wtrącenie do więzień zwierzchników gmin chrześcijańskich. 
Chrześcijańskich powodu przeładowania więzień cesarz zalecił uwalniać tych, którzy złożyli 
ofiarę bożkom pogańskim. 
              Kolejny edykt, wydany niedługo po poprzednim (303), uściślał postępowanie wobec 
więzionych. Ci, którzy odmawiali złożenia ofiary pogańskiej, poddawano torturom a 
następnie skazywano na śmierć. Rezultaty wydanych dokumentów okazały się jednak 
znacznie niższe od oczekiwań cesarza. 
              W następnym roku (304) wydał on kolejny edykt. Bezpośrednią tego przyczyną 
mogły być nieudane obchody 20-lecia rządów Dioklecjana. W czwartym z kolei dekrecie 
nakazał wszystkim mieszkańcom cesarstwa składać ofiary pogańskie. Dekret nie został 
zastosowany w całej rozciągłości, jednakże tam, gdzie go respektowano, prześladowania były 
bardzo krwawe. 
              Dioklecjan i Maksymie zrezygnował z władzy na wiosnę 305 r. Augustem na 
Zachodzie został Konstancjusz Chlorus, a jego cezarem Sewerus. Nowy august, jak i jego 
następca Konstantyn oraz Maksencjusz (syn Maksymiana), wstrzymywali się od krwawych 
prześladowań. 
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              Inaczej sytuacja wyglądała na Wschodzie, gdzie po Dioklecjanie władzę objął 
Galeriusz z cezarem Maksyminem Dają. We wschodniej części cesarstwa kontynuowali oni 
wytrwale prześladowania. Chrześcijanie cierpieli zwłaszcza w Azji Mniejszej, Palestynie i 
Egipcie, gdzie karano nawet dzieci. Szczególnie wiele ofiar było wśród duchownych.  
Z męczenników tego okresu w kościele szczególną czcią otaczani są: papież Marcelin, 
dziewica Agnieszka w Rzymie, biskup Piotr w Aleksandrii. 
               
Galeriusz – edykt tolerancyjny  
             Prześladowania za czasów Galeriusza miały zmienne natężenie. Zmiana nastąpiła w 
311 roku, podczas poważnej choroby cesarza. Na łożu śmierci wydał on edykt tolerancyjny. 
Jako uzasadnienie zaprzestania prześladowań podał w nim upór chrześcijan i religijną 
anarchię w cesarstwie. Polecił chrześcijanom modlić się o powodzenie państwa i cesarzy.  
Niemały wpływ na taką decyzję wobec prześladowanych miało jego zabobonne przekonanie, 
iż dzięki temu zdobędzie on sobie przychylność ich Boga i odzyska zdrowie. 
             Edykt nadał religii chrześcijańskiej status legalnie istniejącej w państwie. Na 
Zachodzie został ogłoszony, a na Wschodzie śmierć Galeriusza spowodowała, iż został 
wykonany jedynie częściowo. 
              Maksymie Daja, august od 311, nie ogłosił edyktu poprzednika. Nakazał jedynie nie 
karać chrześcijan i dać im spokój. Jednakże po kilku miesiącach wznowił prześladowania. 
Zakazał wchodzenia na cmentarze, chrześcijan zaczęto wypędzać z miast, więzić, nawet 
skazywać na śmierć. Administracyjnie przywrócono kult pogański. Wznowione restrykcje nie 
trwały jednak długo, gdyż pogarszała się sytuacja polityczna cesarza, więc musiał on łagodzić 
swe stanowisko. 
              Sytuacja na Wschodzie był nieco inna. Konstancjusz Chlorus bardzo ograniczenie 
wprowadzał edykty prześladowcze. Tą samą polityką prowadził jego syn, Konstantyn Wielki.  
 
 
Konstantyn Wielki – edykt mediolański   
              Jego zwrot ku chrześcijaństwu stał się widoczny, gdy podjął walkę z innymi 
pretendentami do tronu cesarskiego. Według przekazów historycznych przyczyną zwrotu 
miało być widzenie Konstantyna. Miał on być upomniany we śnie o umieszczeniu znaku 
Boga na sztandarach. Umieszczeniu krzyża na proporcach i Bożej pomocy przypisał on swoje 
zwycięstwo nad przeważającymi wojskami Maksencjusza przy Moście Milwijskim, pod 
Rzymem (28 X 312). Od tego momentu cesarz za swego Boga opiekuńczego obrał Chrystusa, 
którego monogram zaczął wkrótce nosić na hełmie. 
              Jeszcze przed wydaniem edyktu mediolańskiego Konstantyn nadawał czynił już akty 
na korzyść chrześcijan. W 312 roku napisał do Maksymina Daji, by zaprzestał prześladowań, 
a do rpzefekta Afryki, by zwrócił chrześcijanom zagarniętą własność kościelną. W jednym z 
pism zwolnił też kler kartagiński od służ publicznych, by mogli skoncentrować się 
sprawowaniu kultu. 
              Po porozumieniu z panującym na Wschodzie Licyniuszem ogłosił 15 VI 313 roku 
edykt w Mediolanie. Obaj augustowie zaznaczyli w nim wolność religijną dla wszystkich 
mieszkańców cesarstwa. Co do chrześcijan , nakazali bezpłatny zwrot Kościołom 
lokalnymcmentarzy i świątyń objętych przez państwo, czy osoby prywatne. Na końcu edyktu 
władcy wyrazili przekonanie, iż przez takie potraktowanie chrześcijan uzyskają Bożą 
łaskawość, której dotąd już często doświadczali. 
              Edykt mediolański od strony prawnej uznał istnienie chrześcijaństwa i włączył je do 
religii objętych tolerancją w cesarstwie. Ustalenia edyktu stały się w pełni obowiązujące w 
324 roku, kiedy to po wygnanej nad Licyniuszem w Adrianopolu i Chrysopolis, stał się 
jednowładcą. 
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              Następstwem tzw. „przełomu konstantyńskiego” była, między innymi, 
nieograniczona możliwość działalności misyjnej Kościoła, swoboda w budowie kościołów, 
rozwój teologii w IV i V wieku oraz skuteczna chrystianizacja świeckiej kultury i życia 
codziennego. Były także następstwa negatywne. Niektórzy poganie wstępowali do Kościoła 
tylko dla korzyści społecznych i zawodowych, które dawało niezagrożone już 
prześladowaniami chrześcijaństwo. Część biskupów uzależniła się od działalności dworu 
cesarskiego poprzez uzyskiwanie pomocy materialnej i łask cesarskich. Narodziła się również 
tendencja urzędników cesarskich, by funkcję cesarza, jako pogańskiego najwyższego kapłana 
( pontifex maximus,) przenieść na płaszczyznę kościelną. 
              Data wydania edyktu uznawana jest powszechnie za kończącą okres prześladowań 
Kościoła w pierwszych wiekach jego istnienia. Jednakże nie usunął on negatywnych ich 
następstw, z których najdokuczliwszym był donatyzm. Nurt ten zapoczątkował Donat z 
Kartaginy, głosił on rygoryzm moralny, przeciwstawiał się między innymi ponownemu 
przyjmowaniu do Kościoła tych, którzy odeszli od niego w czasie prześladowań. Ruch ten 
rozwinął się głownie w Afryce Północnej i był kilkakrotnie potępiany na synodach (np. w 
Kartaginie Kartaginie 411 roku). 
              Trwałym owocem prześladowań stał się kult męczenników i wyznawców 
zapoczątkowany już w połowie II wieku. Katakumby, w których sprawowano nabożeństwa w 
czasie prześladowań i miejsca grobów męczenników i wyznawców na długi czas stały się 
symbolem chrześcijańskiego heroizmu, miejscami kultu oraz świadectwem sztuki sakralnej. 
                Przyjrzyjmy się zatem bardziej szczegółowo sylwetką wybranych męczenników                                                   
Orygenes 
 Był on jednym z największych teologów starożytnego chrześcijaństwa. Urodził się w 
Aleksandrii pod koniec II wieku za panowania Laetusa; władzę biskupią nad tamtejszymi 
Kościołami sprawował biskup Julian. Zdobywszy sobie sławę nieprzeciętnie zdolnego teologa 
wykładał w szkole katechetycznej. Napisał wiele dzieł z dziedziny egzegezy biblijnej - 
komentarze i homilie do ksiąg Pisma Świętego, dzieła dogmatyczne (o zasadach i 
apologetyczne (przeciw Celsusowi). Jego życie i działalność nie są  związane tylko z rodzinną 
Aleksandrią - zmuszony jest ją opuścić, dlatego osiedlił się w Cezarei Palestyńskiej, gdzie 
pozostał aż do swej śmierci.  
 Męczeństwo Orygenesa nie jest takie, jak w przypadku wielu innych, znanych nam 
męczenników. Można by powiedzieć, że w ciągu całego życia dojrzewa on do owego 
męczeństwa, jest ono mu stale bliskie. Możemy rozróżnić trzy spotkania Orygenesa z 
męczeństwem: 
         1)     W czasie prześladowania za Septymiusza Sewery zginął śmiercią męczeńską jego 
ojciec Leonidas. W młodym Orygenesie zrodziło się wtedy ogromne pragnienie i chęć 
pospieszenia za ojcem. Euzebiusz z Cezarei, czyli miejscowości, w której mieszkał Orygenes, 
opisał owe trzy zetknięcia się tego męczennika z męczeństwem. Pisze on o Orygenesie w 
następujący sposób (przypominam - chodzi o czas po męczeńskiej śmierci Leonidasa, ojca 
Orygenesa): "(...) gotów był wyjść niebezpieczeństwom na przeciw, stanąć w pierwszym 
szeregu i rzucić się w wir walki". Jednak zapał ten, towarzyszący młodemu wtedy chłopcu, 
zmuszona była ostudzić jego matka. Należy tutaj dodać, że po śmierci Leonidasa, jego żona - 
matka Orygenesa - została sama z sześciorgiem dzieci, natomiast majątek jej męża przepadł 
na rzecz skarbu cesarskiego. Sytuacja rodziny była wtedy dość ciężka. 
         2)    Drugie zetknięcie się Orygenesa z męczeństwem odbyło się w Cezarei, w czasie 
prześladowania za cesarza Maksymina. Stanowiło je napisanie w 235 r. rozprawy o 
męczeństwie pt. " Zachęta do męczeństwa".  W starożytności pisano tzw. zachęty (z gr. 
protreptikos), skierowane ku filozofii. Tu jednak mamy do czynienia z inną zachętą - nie do 
uprawiania filozofii, ale do męczeństwa. Orygenes pisze, że cierpienie jest obowiązkiem 
każdego człowieka, bo swoją wiarę należy wyznawać nie tylko słowem, ale i czynem. 
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Zachęca do cierpliwego znoszenia wszystkich cierpień, nawet tych najdotkliwszych. 
Wskazuje wzory męczenników starotestamentalnych (Eleazara i braci Machabejskich). 
Męczeństwo jest odpowiedzią na bożą miłość, stanowi najdoskonalsze naśladowanie 
Chrystusa.  
         3)    W końcu w czasie za prześladowania cesarza Decjusza Orygenes doznaje 
prawdziwego cierpienia fizycznego - i tu rozpoczyna się owe trzecia, najpełniejsze spotkanie 
Orygenesa z męczeństwem. Zostaje on osadzony w więzieniu i poddany torturom, które w 
prawdzie nie doprowadziły go bezpośrednio do śmierci, jednak poważnie nadszarpnęły 
zdrowie człowieka już prawie siedemdziesięcioletniego. Bardzo wiele listów Orygenesa 
zawiera dokładne relacje o tym, jak liczne cierpienia dotknęły go w czasie prześladowania i 
jak udało mu się je przeżyć. Możemy w nich znaleźć opis tortur, jakie człowiek ten przetrwał 
dla nauki Chrystusa. Euzebiusz z Cezarei pisze o: "zamęczaniu go żelazem i więziennymi 
lochami; (...) przez długi szereg dni zakute miał nogi w drewniane dyby i uwięzione w 
czterech wywierconych w tym narzędziu kaźni otworach, (...) grożono mu spaleniem na 
stosie". Po tych wszystkich torturach sędzia z całą mocą i nieugiętą wolą postawienia na 
swoim, w żadnym wypadku nie pozwolił wysłać go na śmierć. Orygenes, wypuszczony na 
wolność, umiera prawdopodobnie w 254r. 
 
Marynus 
 Nie wiemy o tym męczenniku zbyt wiele, możemy jedynie powiedzieć, że służył on w 
sławnym dziesiątym legionie o przydomku Fratentis. Marynus był żołnierzem 
chrześcijańskim i to wśród oficerskiej kadry, jednak jego obecność nikogo już nie dziwiła. 
Bowiem chrześcijanie w wojsku pojawiają się już za panowania Marka Aurelego. 
Zwierzchnicy Marynusa musieli widzieć dobrze, jaka była jego wiara, ale przymykali na to 
oczy. Dopiero donos płynący z zawiści spowodował postępowanie dyscyplinarne. 
 Męczeństwo Marynusa miało zapewne miejsce w pierwszych latach panowania 
Waleriana, w ostatnich miesiącach 256 r. a więc tuż przed wydaniem pierwszego edyktu 
przeciwko chrześcijanom. Rzecz cała działa się w Cezarei Palestyńskiej i opisującym to jest 
znów Euzebiusz z Cezarei. Męczeństwo Marynusa Euzebiusz umieścił w swoim dziele pt. '' 
Historia Kościelna ''. 
 Śmierć męczeńska Marynusa rozpoczyna się od sporu w związku z odznaczeniem 
honorowym ( używanym przez Rzymianów ), którym jest winna latorośl. Ci, którzy ją 
otrzymują nazywani są setnikami. Zaszczytny stopień setnika miał objąć Marynus, jednak 
inny żołnierz sprzeciwił się temu, mówiąc, że nie wolno mu powierzyć takiego dostojeństwa 
rzymskiego, gdyż jest chrześcijaninem i nie składa ofiar cesarzom. 
 " Uderzony tym sędzia imieniem Achajos najpierw zapytał Marynusa o jego 
przekonania, a gdy spostrzegł, że wyznaje on niewzruszenie, iż jest chrześcijaninem, dał mu 
trzy godziny do namysłu. Gdy więc wychodził z pretorium, przystąpił do niego Teoteknos, 
tamtejszy biskup, i zagadnąwszy go wziął go ze sobą, a ująwszy za ręce zaprowadził do 
kościoła. Tam stanął przed ołtarzem, uniósł nieco płaszcz jego, a wskazując na miecz 
zwieszający się u jego boku i równocześnie kładąc przed nim księgę Ewangelii świętych, 
kazał mu według własnego uznania wybrać jedno albo drugie. Marynus bez namysłu 
wyciągnął prawicę i chwycił Pismo Boże. <<A zatem trzymaj się - rzekł do niego Teoteknos-
trzymaj się Boga, bierz to, coś wybrał przez Niego pokrzepiony i idź w pokoju. >>Wyszedł 
tedy z kościoła i natychmiast rozległo się wołanie herolda, wzywającego go przed trybunał, 
jako że już upłynął czas  dany mu do namysłu. Gdy więc on stanął przed sędzią, wystąpił z 
jeszcze większym przywiązaniem do wiary i natychmiast, tak jak stał, został wzięty na śmierć 
i stracony". 
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Św. Eufemia 
 Niestety nie wiemy o niej nic - kim była, kiedy się urodziła i zmarła. Jedyne 
informacje o niej mamy z pisma Asteriusza z Amazji (zmarł ok. 410r.). Mianowicie opisuje 
on obraz namalowany przez jakiegoś malarza (też nieznanego) na płótnie, przedstawiający 
męczeństwo św. Eufemii. Wiemy tylko, że ten obraz ustawiony jest koło grobu świętej. Na 
wysokim tronie siedzi surowy i patrzący srogim wzrokiem sędzia. Dalej siedzą urzędnicy i 
liczni żołnierze, niektórzy z nich piszą protokoły. Na pierwszy plan wyłania się dziewica w 
szacie wierzchniej wskazującej na to, że jest filozofką. Do sędziego prowadzą ją dwaj 
żołnierze. W postawie dziewczyny widać stałość, skromność i mądrość. Stoi niezłomnie, 
jakby nie odczuwała żadnego lęku przed czekającymi ją zmaganiami. Na przedzie obrazu są 
słudzy - "gotowi do pracy" (!) . Jeden odchyla głowę dziewicy do tyłu, natomiast drugi stoi 
obok i wybija zęby, krople krwi płyną z ust Eufemii. Narzędziami tortur są młot i świder. Na 
tym samym obrazie jest jeszcze inna scena, która przedstawia tę samą dziewicę siedzącą w 
ciemnych szatach z wyciągniętymi ku niebu ramionami i modlącą się. Nad jej głową widać 
znak, który chrześcijanie uważają za znak czekającej ją męki. Jeszcze inne wydarzenie na tym 
obrazie to wielki ogień błyszczący czerwonymi iskrami i płomieniami, a pośrodku niego 
znów dziewica ze splecionymi rękoma - jest radosna, na jej twarzy nie maluje się żaden 
smutek.  
 
Św. Hipolit 
 Dowiadujemy się o jego męczeństwie z utworów, pisanych wierszem przez 
Prudencjusza, który zmarł na początku V wieku. Niestety i o samym pisarzu i o świętym nie 
wiemy zbyt wiele. Jeden z utworów pt. "Pielgrzymki do katakumb św. Hipolita" opisuje 
wygląd miejsca spoczynku owego świętego: prowadzi do niego stroma droga, po której 
kroczenie odbywa się w ciemnościach, gdyż blask słońca ledwie oświetla przedsionek przy 
drzwiach. Obok ciała Hipolita znajduje się ołtarz, na którym składa się ofiary - miejsce to 
szczególnie nastraja do modlitwy. Przybywają tu liczne szeregi pielgrzymów, szczególnie w 
dzień urodzin świętego oraz rocznicę strasznej męki. Na jednej ze ścian w tym grobowcu 
znajduje się obraz przedstawiający męczeńską śmierć św. Hipolita, co opisuje utwór 
Prudencjusza pt. "Malowidło przedstawiające męczeństwo św. Hipolita". Niektóre fragmenty 
tego utworu w dość drastyczny sposób ujmują miejsce, w którym oddał życie ów święty: 
"(...) Piękny ten obraz w żywych przedstawia ci barwach  
Świętego męczennika rozrzucone członki. (...)  
Ten znalazł starca głowę, i świętą siwiznę  
Ze czcią chowa i czule do piesi przyciska.  
Ów barki, inny ramię, trzeci rękę znalazł.  
Ten kolano lub goleń, pozbawiony ciała.  
I krew, co w piasek wsiąkła, chustami zbierają (...)" 
 
Św. Kasjan 
 Jego męczeństwo opisuje również Prudencjusz, który także zobaczył malowidło 
znajdujące się w grobowcu tegoż świętego, podczas nawiedzania go. Kasjan był 
"przełożonym szkoły", czyli po prostu nauczycielem, być może jej dyrektorem? Z tekstu 
Prudencjusza pt. " Obraz i męczeństwo św. Kasjana w Imola" dowiadujemy się, iż Kasjan 
pragnąc dobrze wpoić w swoich uczniów i utrwalić w nich mądrość, wykładaną przez niego 
na lekcjach, stał się dla nich surowy. Jednak gdy przyszedł "nowy prześladowca na lud 
Chrystusa" to właśnie Kasjan padł ofiarą. Mianowicie został pojmany za to, że nie chciał 
składać ofiary bożkom pogańskim. sędzia postanowił, że karą dla niego będzie wydanie go w 
ręce swoich uczniów.  
"(...) Zdarto z niego odzienie, związano mu ręce, 
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I wydano w moc chłopców, w ostre zbrojnych rylce. 
(...) Jedni mu w twarz drewniane rzucają tablice -  
I trzeszczące deszczułki uderzywszy w czoło 
Rozpryskują się w sztuki, część utkwiła w licach,  
I krwią płynąc z rany zbroczyły się drzazgi. 
(...) Drudzy miotają rylce z ostrego żelaza (...) 
Z jednej strony świętego sieką, z drugiej kłują,  
Część aż do trzew przenika, druga rani skórę; 
Dwieście chłopięcych dłoni dręczy członki wszystkie, 
Z tylu ran równocześnie leje się krew święta!" 
 
 
 Męczeństwo przedstawionych świadków (i nie tylko tych przedstawionych!) mimo iż 
było przeogromnym cierpieniem fizycznym, dla nich stanowiło swoiste "spełnienie marzeń". 
Wytłumaczyć to można niesamowitą wiarą i towarzyszącemu jej zaufaniu względem Tego, 
którego obrali oni za swojego Pana i Zbawiciela.  
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