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W podsumowaniu do pierwszego rozdziału swojego dzieła Chrześcijańskie korzenie 
Europy Bruno Dumézil charakteryzuje wstępny etap procesu kształtowania się tem-
pora christiana: 

Kiedy ostateczny upadek Rzymu stał się oczywisty, pierwszy wysiłek polegał 
na oddramatyzowaniu władzy owych pogan i heretyków poprzez znalezienie 
teologicznych wyjaśnień ich obecności, a także pozornego triumfu odmienno-
ści religijnej. Później […] duchowni katoliccy utożsamili własną egzystencję 
pod władzą barbarzyńców z sytuacją chrześcijan za pogańskiego Cesarstwa 
Rzymskiego. Wyciągnęli stąd wniosek, że – aby z chrześcijaństwa na powrót 
uczynić religię powszechną – należało znaleźć nowego Konstantyna i nawrócić 
go, w razie potrzeby przy pomocy nowej Heleny, to znaczy otwierając , czy ra-
czej uchylając drzwi dla małżeństw mieszanych. Biskupi mieli nadzieję, że w 
ten sposób władca barbarzyński, stawszy się księciem chrześcijańskim, pójdzie 
za ich wskazówkami i zachęci swych poddanych – w sposób mniej lub bardziej 
stanowczy – do przyjęcia chrztu. Nie przypuszczali, że powrót króla na scenę 
konwersji koniec końców zakwestionuje zasady nieużywania przemocy i auto-
nomii duszpasterskiej, które z takim trudem wypracowali i do których byli 
przywiązani”

1
. 

W studium francuskiego historyka wolność wyboru religii stanowi podstawowy 
czynnik w procesie chrystianizacji królestw barbarzyńskich od V do VIII wieku. Ba-
dacz weryfikuje schematy rozpowszechniane w podręcznikach i podważa utarte opi-
nie na temat stosowania przymusu w konwersji ludów barbarzyńskich. Ciekawym 
zagadnieniem w tej interesującej koncepcji wolności religijnej wydaje się wątek 
ewangelizacji dworu królewskiego i metod jej prowadzenia. W ujęciu Dumézila na-
leży docenić troskę o obiektywizm w analizie badanych zjawisk; uczony potrafi opi-
sać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki chrystianizacji władców i ich dwo-
rów, i to w ich krótkiej i odległej perspektywie czasowej. Uwzględniając te metodolo-
giczne paradygmaty w badaniu tematyki apostolstwa na dworze władcy, nie wolno 
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ograniczać się li tylko do tych przekazów dziejopisarskich, w których konwersja 
władcy kończyła się pomyślnie i w konsekwencji prowadziła do konwersji podda-
nych, a w kronikach kościelnych kolejny populus przeistoczył się w grex. Warto za-
tem zwrócić uwagę na te epizody w historii nawracania władców barbarzyńskich, w 
których po początkowych sukcesach katolickiego misjonarza przychodziła bolesna 
świadomość porażki i konieczności „nowej ewangelizacji”. W tym modnym dzisiaj 
określeniu niekoniecznie ukrywało się wymaganie zastosowania nowatorskich me-
tod, ale podjęcie kolejnej próby na nowo. Warto też uwzględnić problem presji, którą 
na decyzję władcy wywierała zimna kalkulacja i ocena sytuacji społeczno-politycz-
nej. W logice podjętych wyborów sfera subiektywna religijnej przemiany przenika 
się z obiektywnym rachunkiem przewidywanych zysków i strat. Zaznaczmy także, 
że w konwersji pogańskiego albo heretyckiego króla perspektywa małżeństwa z kato-
licką księżniczką stanowiła modelowy przykład strategii apostolskiej, ale przecież 
nie wykluczało to zastosowania wielu innych ewangelizacyjnie skutecznych stymu-
latorów takich, jak dar proroctwa i rady polityczno-militarnej, czy też idącą z tym 
darem w parze umiejętność wyśledzenia i skutecznego wyłapania rabusiów i za-
bójców2.  

W metodologii badania tematu koniecznie należy pamiętać o znaczeniu elementu 
historiozofii, którym w selektywnym przekazie i często hagiograficznej interpretacji 
wydarzeń posługiwali się dziejopisarze. W prologu do swojej Historii przeciw poga-
nom Paweł Orozjusz († przed 423) otwarcie mówi o rozterkach autora podejmujące-
go próby opisu dziejów minionych i aktualnych:  

Powiedziałeś mi, abym wystąpił przeciwko wielkiej przewrotności
3
 tych, któ-

rzy nie znając boskich reguł, nazywani są po wsiach i małych miasteczkach po-
ganami lub też bałwochwalcami, gdyż są w stanie pojąć jedynie rzeczy ziem-
skie. Abym umocnił tych, których nie interesuje przyszłość. Zapominają oni o 
przeszłości lub wręcz jej nie znają, a czasy obecne napełniają hańbą, jakby byli 
targani wszelkim złem z tego tylko powodu, że zawierzyli Chrystusowi i czczą 
Boga, podczas gdy kult bożków idzie w zapomnienie. Rozkazałeś mi bowiem, 
co chcę powtórzyć, abym wyjaśnił dość krótko, w jednym uporządkowanym to-
mie, wybierając z całej historii i ze wszystkich dostępnych mi annałów, wszyst-
kie te wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, a więc fatalne wojny nisz-
czące epidemie lub bolesne niedostatki żywności, straszne trzęsienia ziemi, 

                                                 
2
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okropne powodzie lub straszne erupcje wulkanów, pioruny lub niszczące gra-
dobicia, a także niecne zbrodnie i wstydliwe czyny. […] Zasiadłem przeto do 
pracy i od razu natrafiłem na pewien zamęt, bo wiele razy, gdy rozważając w 
duchu, zdało mi się, że nieszczęścia czasów współczesnych rozbłysły na wielką 
skalę. Później jednak doszedłem do wniosku, że i czasy ubiegłe były nie tylko 
tak zgubne jak obecne, lecz tym bardziej pełne utrapienia, im bardziej odda-
lone od lekarstwa prawdziwej religii. Badając przeszłość, zdało się rzeczą ja-
sną, że panowała wówczas chciwa krwi śmierć, bo nie znana mi jest religia, w 
której nie byłoby rozlewu krwi. Stopniowo, kiedy nasza religia zaczynała błysz-
czeć, inne podupadały. Teraz i na przyszłość śmierć została uwięziona, a reli-
gia zwyciężyła

4
. 

Orozjusz opisuje dzieje w sposób wyraźnie apologetyczny. W charakterystyczny i kla-
syczny sposób uwiarygodnia wybór religii i bóstwa za pomocą zmyślnie zbudowanej 
konstrukcji dziejowej zwanej prosperitas. W jego historiozoficznym przekazie 
chrześcijaństwo jest prezentowane jako prawdziwe lekarstwo na wszelkie choroby i 
ludzkie nieszczęścia. Ocena militarnej, społecznej i religijnej pomyślności dziejów w 
okresie pogańskim jest zdecydowanie negatywna. W konsekwencji podobną kwali-
fikację mają bóstwa pogańskie, które nie są w stanie zapewnić szeroko pojętego bez-
pieczeństwa, a ich kult jest nie tylko bezowocny, ale wręcz szkodliwy. W tej sytuacji 
zamętu i niepewności panujący książę, wypełniając mandat jedynego i prawdziwego 
Boga, powinien zareagować. Życie nie tylko apostoła Chrystusa, ale z pewnością tak-
że barbarzyńskiego władcy mogło stać się wdzięcznym tematem takiej hagiograficz-
nej obróbki.  

Planowane i chciane albo niespodziewane i uciążliwe spotkanie władcy i chrześci-
jańskiego apostoła z pewnością miało różne konsekwencje. W konfrontacji władzy 
świeckiej z władzą duchowną musiało dochodzić do konfliktu interesów. Biskup ja-
ko nadzorca gminy chrześcijańskiej lub mnich jako bezkompromisowy kaznodzieja 
bronili Dekalogu i prawa kościelnego, zaś pogański król bronił spraw swego ludu i 
swojej polityki. Chrześcijańscy reformatorzy doświadczali losów starotestamento-
wych proroków. W źródłach znajdujemy niezliczone opisy zarówno kompromiso-
wych spotkań, jak i konfrontacyjnych batalii między władcą a biskupem.  

W narracji Historii Franków biskup German prorokował przyszłość królowi 
Chilperykowi. Przestrzegał go przed zabójstwem brata Sigiberta. Król odrzucił to 
proroctwo i wkrótce, jak przekazuje Grzegorz z Tours, został zamordowany przez 
sługi królowej Fredegundy (575)5. Biskupi upominali króla Chlotara, który wbrew 

                                                 
4
 Paweł Orozjusz, Historiarum adversum paganos libri septem, I, 9-10. 13-14, CSEL 5, s. 3-5; 

Historia przeciw poganom, tł. H. Pietruszczak, Zgorzelec 2015, s. 5-6.  
5
 Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, IV, 51, tł. K. Liman, T. Richter, oprac. D. A. Si-

korski, Tyniec 2012 [dalej: HF], s. 220-221; por. Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia 
Longobardów, III, 10, wstęp i tł. I. Lewandowski, Warszawa1995, s. 245. 
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prawu kościelnemu próbował ożenić się ze swoją szwagierką Wuldetradą, i Chlotar 
się podporządkował

6
. Grzegorz wziął w obronę biskupa Rouen, Pretekstata

7
, niespra-

wiedliwie oskarżanego o kradzież i rozdawanie darów biednym; słudzy królowej 
Fredegundy usiłowali przekupić Grzegorza i przeciągnąć na swoją stronę. Ten opisał 
szczegółowo intrygi królowej: 

Przyrzekli mi dwieście funtów srebra, jeśli wystąpię przeciw Pretekstatowi i 
on przez to zostanie skazany. Mamy już przyrzeczenie od wszystkich bisku-
pów, tylko ty nie bądź temu przeciwny. […] A gdy nastał poranek, przyszło do 
mnie kilku biskupów z podobnym poleceniem. Moja odpowiedź, jaką im da-
łem, brzmiała podobnie

8
. 

Wydaje się, że istotnym elementem w podanym przekazie jest pedagogiczna promo-
cja ideałów chrześcijańskiej uczciwości, prawdomówności, wytrwałości w przeciw-
nościach. W walce zwycięża samotny biskup nieczuły na przekupstwo i opinie zde-
prawowanych duchownych. Liczy się stałość apostoła i jego niezależność od zmienia-
jących się jak w kalejdoskopie zachowań i wyborów nominalnie chrześcijańskiego 
dworu, który jednak w rzeczywistości postępuje w sposób pogański.  

W relacji Jonasza z Bobbio Kolumban zgodnie z rozkazem króla Teodoryka 
II9 miał opuścić Galię. Chlotar zaprosił męża Bożego, słysząc o jego niechętnej posta-
wie wobec Brunhildy i Teodoryka. 

Kiedy ujrzał Kolumbana, przyjął go jako dar z nieba i pełen radości nalegał, 
aby ów zechciał pozostać w granicach jego królestwa, a on będzie mu służył 
według jego życzenia. Tymczasem mąż Boży oświadczył, że nie zamierza pozo-
stać na tych ziemiach już to dlatego, że chce kontynuować swoją wędrówkę, już 
to, aby nie dawać okazji do niezgody. Zatrzymał go więc Chlotar u siebie przez 
tyle, ile mógł, dni, a zganiony przezeń za jakieś złe postępki, których nie bra-
kuje na żadnym dworze królewskim, obiecał, że zgodnie z nakazem świętego 
męża wszystko naprawi. Był bowiem Chlotar rozmiłowany w dążeniu do mą-
drości. Wdzięczny był też za dar, który otrzymał

10
. 

Kolumban musiał opuścić królestwo Teodoryka, gdyż odmówił błogosławieństwa 
czterem synom królewskim narodzonym z nałożnic11. Wedle norm chrześcijańskich 
nie udzielano Bożego błogosławieństwa bękartom. Kolumban nie mógł pozwolić na 
łamanie prawa kościelnego. Jego decyzja miała jednoznaczny wydźwięk polityczny, 
gdyż w ten sposób odrzucił panujące prawo Franków, w którym liczyło się pochodze-
nie po mieczu12. W przekazie Jonasza z Bobbio widać wpływ tradycji kolumbańskiej, 

                                                 
6
 Grzegorz z Tours, HF IV, 51, s. 182. 

7
 Biskup Rouen w latach 556/558-577, wygnany w 584/5, zabity w 585 roku. Fredegunda os-

karżyła go o obrazę majestatu i łamanie prawa kanonicznego. 
8
 Grzegorz z Tours, HF V, 18, s. 246. 

9
 Inaczej Teuderyk II (587-613). 

10
 Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, 24, [w:] Św. Kolumban. Pisma. Jonasz z Bobbio. Żywot 
Kolumbana, przekł. E. Zakrzewska-Gębka, Warszawa 1995, PSP 60, s. 213. 

11
 Por. Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, 19, s. 205. 

12
 Por. J. Strzelczyk, [Wstęp do:] Św. Kolumban. Pisma…, s. 34. 
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w której chodziło o religijną legitymizację rządów Chlotara II i w konsekwencji tej 
linii Merowingów, która przejęła władzę w 613 roku. Mnich pisał Żywot Kolumbana 
w klasztorze św. Armanda, który został założony jako fundacja syna Chlotara, Dago-
berta I. 

Jerzy Strzelczyk stawia pytanie: czy Kolumban świadomie włączył się w spo-
ry dynastyczne i przygotowywał grunt neustryjskiej linii Merowingów? Polski uczo-
ny pozostawił to pytanie bez odpowiedzi

13
. Możliwe, że w swojej akcji apostolskiej 

Kolumban aktywnie angażował się w rozgrywki polityczne, które Jonasz delikatnie 
wycieniował, ale radykalnie nie odrzucił ziemskich cech tej ewangelizacji. Prawdo-
podobnie zarówno Kolumban, jak i Jonasz przyjęli koncepcję władcy, który przez 
konwersję staje się ziemskim królem pod protektoratem wiecznego i boskiego Króla. 
Wróćmy do zacytowanej we wstępie sugestii Dumézila o konieczności znalezienia 
nowego Konstantyna i nawróceniu go jako koniecznego warunku w procesie sku-
tecznej konwersji ludów barbarzyńskich. Podejście apostoła do władcy zmienia się w 
zależności od postępowania tego ostatniego. Wskazanie właściwego sposobu zacho-
wania nie jest łatwe, gdyż na drodze do konwersji króla stają ciągle nowe przeszko-
dy. Teodoryk próbował darami udobruchać Kolumbana, który jednak był nieubła-
gany i pozostał nieugięty nawet wtedy, gdy władca sam go odwiedził w klasztorze w 
Luxeuil. Ostatecznie więc król wydał nakaz deportacji krnąbrnego mnicha

14
. Gdy 

Kolumban przebywał u Chlotara II, powstał konflikt między Teudebertem II a Teo-
dorykiem II. Spierali się o granice królestwa i wysłali poselstwo do Chlotara, szuka-
jąc u niego poparcia. Chlotar poprosił o radę Kolumbana. Ten odparł: „Nie idź za ra-
dą żadnego z nich, albowiem w czasie trzech lat królestwa obu przejdą pod twoje pa-
nowanie”15. Chlotar odczytał słowa Kolumbana jako proroctwo i podporządkował 
się im. Dystans władcy a nawet jego wrogość wobec głosiciela nowej religii wynikał 
nie tylko z powodu uciążliwych wymagań moralnych, ale przede wszystkim z lęku 
przed odrzuceniem dawnych zwyczajów i przyjętej tradycji. W swojej Historii Oroz-
jusz polemizował z tą pogańską koncepcją dziejów, zgodnie z którą wszelkie nie-
szczęścia i porażki spadały na ludzkość z powodu odrzucenia pogańskich bóstw i 
starej religii

16
. Apostołowie musieli zmierzyć się z tym dominującym schematem 

myślenia.  

Awit z Vienne opisuje religijne wątpliwości Chlodwiga, które nie pozwalały 
królowi zerwać z tradycją pogańską przodków

17
. Konwersja na chrześcijaństwo była 

dla władcy pogańskiego poważnym zagrożeniem, gdyż podważała jego godność kró-
lewską i zaprzeczała ciągłości w genealogii. Do tożsamości królewskiej należy świa-

                                                 
13

 Por. tamże, s. 34-35; J. Strzelczyk powołuje się na opinię K. Schäferdicka, Columbans Wir-
ken im Frankenreich (591-612), [w:] H. Löwe (red.), Die Iren und Europa im früheren Mit-
telalter, Stuttgart 1982, s. 201. 

14
 Por. Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, 19-20, s. 206. 

15
 Tamże, 24, s. 213-214. 

16
 Por. Paweł Orozjusz, Historia przeciw poganom, tł. H. Pietruszczak, s. 5-6, przyp. 4. 

17
 Por. Awit z Vienne, Epistularum ad diversos libri III, (II) 46a, MGH Auct. ant. 6/2, s. 75. 
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domość dobrego pochodzenia. Chlodwig wątpił w boskie pochodzenie Jezusa. Ten 
nowy Bóg nie był z jego rodu i nie od niego wywodził się ród króla. Chlodwig wierzył 
w moc swoich bóstw pogańskich a ich odrzucenie interpretował w sposób jed-
noznaczny. Gdyby jego syn Ingomer został poświęcony bogom pogańskim, na pew-
no by przeżył

18
. Ciągle aktualna była zasada Tacyta rex ex nobilitate, iż królów wy-

biera się według szlachetnego pochodzenia, natomiast przywódców według odwa-
gi

19
. Tymczasem w obrzędzie chrzcielnym nowej religii wymaga się od katechumena 

wyrzeczenia się demonów, czyli bóstw pogańskich. Zdaniem Dumézila zgoda na 
przyjęcie chrztu oznaczała dla króla germańskiego odrzucenie bogów, którzy zało-
żyli jego ród, a których przychylnością naznaczone były losy tego rodu. Taka zdrada 
budziła lęk i przypominała akt samobójstwa. Wyrzeczenie się szatana zwłaszcza w 
świecie anglosaskim było centralnym momentem obrzędów chrzcielnych. Król Fry-
zji Radbod w ostatniej chwili swego chrztu zapytał biskupa Wulframa o obecność je-
go ojców i pomoc jego przodków książąt. Duchowny zobowiązany przysięgą przed 
Bogiem musiał wyznać, że oni znaleźli się wśród potępionych i dlatego nie może li-
czyć na ich pomoc (felicitas). Obiecany ochrzczonym raj był zaludniony ubogimi. 
Świadomość braku kontaktu z przodkami i perspektywa wiecznego przebywania z 
biednymi spowodowały, że król zrezygnował20. Należy dodać, że król miał poddać się 
konwersji nie z bałwochwalstwa, ale z arianizmu

21
.  

Apostolska aktywność misjonarzy chrześcijańskich nie ograniczała się tylko do na-
wracania i wdrażania prawa kanonicznego na dworach władców pogańskich. Bi-
skupi (np. Grzegorz z Tours i Salwiusz z Albi) bronili także ortodoksji, zdecydowanie 
odrzucając królewską próbę kompromisu między arianizmem a Credo nicejskim. Z 
obawy przed ekskomuniką król Neustrii Chilperyk (561-584) musiał zrezygnować ze 
swoich teologicznych planów unifikacji państwa22. Na synodzie w Berny (580) We-
nancjusz Fortunat

23
 miał wezwać Chilperyka: „Bądź dla katolików przywódcą ich re-

ligii”24. W tym wezwaniu zastrzeżonym dla biskupów Fortunat nawiązywał do tra-
dycji rzymskiej, w której to cesarz zwoływał synod oraz wspierał ortodoksję. Nie-
udaną próbę unifikacji religijnej w swoim królestwie król zamienił na reformy pi-
sma i liturgii25. Warto pamiętać, że zaciekłym przeciwnikiem Chilperyka był Grze-

                                                 
18

 Por. Grzegorz z Tours, HF II, 29. 
19

 Por. Tacyt, Księga o pochodzeniu i kraju Germanów, 7. 
20

 Por. Vita Vulframni, 9, MGH SS rer. Merov. 5: Passiones vitaeque sanctorum aevi Merovin-
gici, B. Krusch, W. Levison. Hannoverae et Lipsiae 1910, s. 668. 

21
 Por. B. Dumézil, dz. cyt., s. 320-321. 

22
 Por. Grzegorz z Tours, HF V, 44. 

23
 Poeta, kapłan, biskup Poitiers od 597 roku. 

24
 Wenancjusz Fortunat, Carmina, IX, 1, v. 144, MGH Auct. ant. 4/1, F. Leo, Berlin 1881, s. 205: 
„Sis quoque catholicis religionis apex”. 

25
 Por. Grzegorz z Tours, HF V, 46; VI, 44, s. 273: „Dodał on także do naszego alfabetu niektóre 
litery, a mianowicie ‘w’, jak Grecy to mają […]. Wysłał też pismo do wszystkich miast swo-
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gorz z Tours. Biskup nie zgadzał się z prowadzoną przez Chilperyka akcją przymuso-
wego nawracania żydów, w której dominowało zakłamanie i hipokryzja. Zdecydowa-
nie negatywna postawa Grzegorza wobec polityki królewskiej wynikała z ingerowa-
nia świeckiego władcy w sferę obowiązków duchownych

26
. Było to niedopuszczalne, 

aby król konkurował z biskupami w dziedzinie zarezerwowanej dla nich. Grzegorz 
porównuje Chilperyka do rozpasanego cesarza Nerona i przedstawia go w takim ne-
gatywnym obrazie

27
. Król miał okradać ludzi, oddawać się pijaństwu, za jego czasów 

mało duchownych otrzymało biskupstwo, na biskupstwa powoływał świeckich, któ-
rzy dopiero po nominacji byli święceni, obrażał biskupów i niszczył testamenty do-
nacji na rzecz kościołów28. 

Konwersja króla związana był ściśle z akceptacją arystokracji, której prze-
miana wymagała zwykle jednego pokolenia. Dopiero z takim zapleczem władca 
mógł zająć się zdobywaniem dla nowej religii swoich poddanych. W tym celu stoso-
wał kary, wywierał przymus i wydawał rozkazy. Proces religijnej unifikacji napoty-
kał przeszkody i opór biskupów w przypadku pomijania ich zdania. Etatyzacja kon-
wersji budziła niezadowolenie episkopatu. Awit z Vienne starał się pokrzyżować 
plany króla Burgundów Sigismunda, który bez konsultacji z biskupem zmuszał 
arian do przyjęcia Credo nicejskiego. Podobne zamieszanie wywołała w Galii samo-
wolna akcja ewangelizacyjna króla Childeberta I. Z dyplomatyczną reakcją odrzuce-
nia spotkały się odgórnie wprowadzone przez króla Sisebuta rozporządzenia doty-
czące konwersji żydów29. Wspomniany Awit, biskup Vienne, z wielką cierpliwością i 
rozwagą walczył z herezją ariańską

30
. Sytuacja religijna wśród Burgundów była 

skomplikowana, byli bowiem w większości arianami. Akcja nawracania wymagała 
zachowania ostrożności i wielkiej delikatności. Dzięki Awitowi Gondebad, król 
ariański Burgundów, bronił katolicyzmu i katolickiej mniejszości. Król do śmierci 
pozostał arianinem, a ortodoksję przyjął dopiero jego syn i następca na tronie Sigis-
mund

31
. 

                                                                                                                                  
jego królestwa, aby w taki sposób nauczano chłopców, a stare książki wytarto pumeksem i 
przepisano”; B. Dumézil, dz. cyt., s. 462-463. 

26
 Na temat pozycji biskupa jako arbitra w sprawach cywilnych i prawa trybunałów kościel-
nych do odwoływania się od wyroków sądów świecki pod koniec IV w. (por. L. Duchesne, 
Histoire ancienne de l’Église, t. 2: Le christianisme, religion d’État, Paris 1908, s. 627-666, 
zwłaszcza s. 654-655; o reakcji Grzegorza Wielkiego wobec przymusowej konwersji żydów 
w Marsylii w 591 r. por. Grzegorz Wielki, Listy, I, 45, tł. J. Czuj, Warszawa 1954, s. 83; B. 
Dumézil, dz. cyt., s. 465-466). 

27
 Chilperyk to „Neron i Herod naszych czasów” (Grzegorz z Tours, HF VI, 46, s. 326).  

28
 Por. Grzegorz z Tours, HF VI, 46, s. 327. 

29
 Izydor z Sewilli po prostu nie włączył ich do swego zbioru kanonicznego (por. B. Dumézil, 
dz. cyt., s. 958-959). 

30
 Awit zorganizował synod w Épaone (517) i był głównym redaktorem 41 kanonów synodal-
nych (por. U. Chevalier, Introduction [do:] Oeuvres complètes de saint Avit, éveque de 
Vienne, Lyon 1890, s. V). 

31
 Por. F. Vernet, Avit (Saint), „Dictionnaire de Théologie Catholique”, vol. 1, Paris 1930, kol. 
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Także Kolumban († 615) daje przykład walki z herezją na dworze króla Lon-
gobardów Agilulfa (590-616). Władca, jak i większość jego poddanych, był ariani-
nem

32
. J. Strzelczyk podkreśla brak dokładnych danych o pobycie misji Kolumbana 

na dworze longobardzkim. Jonasz z Bobbio zanotował jednak fakt podjęcia polemiki 
antyariańskiej. Kolumban miał napisać dzieło określane Libellum florenti scientia, 
które nie zachowało się. Przejawem walki misjonarza z herezją są jego Kazania (Ser-
mones), w których dominuje tematyka trynitarna. Zamieszanie religijne w państwie 
Longobardów nie dotyczyło jedynie sporów antyariańskich. Otóż katolicy podzieleni 
byli przez „trzy rozdziały”. Metropolie mediolańska i akwilejska zerwały nawet łącz-
ność z Rzymem. W czasach Kolumbana schizma traciła swój impet i ostatecznie zo-
stała przezwyciężona za papieża Sergiusza (687-701). Sam król Agilulf z dystansem 
odniósł się do konwersji na katolicyzm właśnie z powodu tego religijnego podziału. 
W celu zjednoczenia Kościoła katolickiego i zdobycia Longobardów Kolumban zre-
dagował list skierowany do papieża Bonifacego IV, wzywając do zwołania soboru 
powszechnego. Niektórzy uczeni uważają, że znany obecnie tekst tego dokumentu 
jest sztuczną kompilacją dwóch różnych listów

33
.  

W dziełach hagiograficznych moc czynienia cudów to ważny element prozelityzmu 
chrześcijańskiego. Gwarancją tej virtus jest świętość misjonarza. W połowie VII w. 
biskup Benewentu Barbatus obiecał Romualdowi cudowną obronę miasta przed od-
działami armii bizantyjskiej, ale pod warunkiem, że książę porzuci obrzędy pogań-
skie i zniszczy święte drzewo Longobardów. Gdy atak wroga został odparty, ode-
brano wydarzenie jako cudowne działanie chrześcijańskiego Boga i Jego apostoła 
Barbatusa34. Liczyła się zatem skuteczność i pozytywny efekt obietnicy biskupa. W 
interpretacji teologicznej wydarzeń to dzięki przymierzu z prawdziwym Bogiem 
władca mógł odnieść zwycięstwo, obrońcy uchronili swoje miasto od zniszczenia a 
mieszkańców od śmierci. Pogański władca i chrześcijański biskup zaakceptowali, 
chociaż każdy w różny sposób i z różnych powodów, element taumaturgiczny. Układ 
strategiczny został zawarty i okazał się skuteczny dzięki temu, że obie strony znala-
zły porozumienie na wspólnej płaszczyźnie cudowności35.  

W swojej nieustannej peregrinatio pro Christi amore Kolumban dokonał cu-
du w Bregencji w czasie chrystianizacji pogańskich Swebów. W trakcie święta pogań-
skiego mnich zniszczył w cudowny sposób kadź pełną piwa, które miało być złożone 

                                                                                                                                  
2639-2644. 

32
 Por. Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, I, 30, s. 219-220. 

33
 J. Strzelczyk, Wstęp [do:] Św. Kolumban. Pisma…, s. 42.  

34
 Por. B. Dumézil, dz. cyt., s. 144. 

35
 Por. tamże, s. 145n.; s. 153; o strategii charyzmatycznego biskupa w procesie konwersji nie-
wiernych Sewer z Minorki, Epistula de conversione Iudaeorum apud Minorcam insulam 
meritis s. Stephani facta/ Letter on the Conversion of the Jews, ed. and transl. S. Bradbury, 
Oxford 1996.  
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w ofierze ku czci Wodana. Wielu pogan wtedy nawróciło się i przyjęło chrzest, a inni 
już dawniej ochrzczeni, którzy odstąpili od chrześcijaństwa, z powrotem wrócili na 
łono Kościoła

36
. 

Konkludując, można stwierdzić, że prowadzona na dworze królewskim władców 
barbarzyńskich akcja apostolska zwykle wkraczała na teren rozgrywek politycznych. 
W zależności od sytuacji religijno-politycznej duchowni katoliccy, biskupi i mnisi, 
różnie interpretowali wymagania swojej misji pastoralnej. Ustalanie zasad i relacji 
władzy kościelnej do władcy pogańskiego było procesem niezwykle złożonym i dy-
namicznym. W dostępnych źródłach historycznych dominuje narracja hagiogra-
ficzna i apologetyczna, która swoimi korzeniami sięga do wzorców dziejopisarstwa 
klasycznego i tradycji literackiej antyku. Ideałem duszpasterza dworu królewskiego 
jest prorok wierny Bogu, samotny i stający odważnie w obronie Kościoła katolic-
kiego, zdolny przeciwstawić się zwyczajom pogańskim, błędom herezji i pokusom 
konformizmu. Opisy rozwoju chrześcijaństwa skupiają się na żywotach wybitnych 
jednostek i niezłomnych bohaterów. To ciągle są dzieje De viris illustribus. 

Autor bada proces i cechy chrystianizacji prowadzonej przez biskupów i mnichów 
na dworach barbarzyńskich królów i książąt, analizuje fragmenty pamiętników i hi-
storii takich autorów, jak Awit z Vienne, Jonasz z Bobbio, Grzegorz z Tours, Eugi-
piusz, Paweł Orozjusz. Prowadzona na dworach władców barbarzyńskich akcja apo-
stolska zwykle wkraczała na teren rozgrywek politycznych. W zależności od sytuacji 
religijno-politycznej duchowni katoliccy, biskupi i mnisi, różnie interpretowali wy-
magania swojej pastoralnej misji. Ustalanie zasad i relacji władzy kościelnej do 
władcy pogańskiego było procesem niezwykle złożonym i dynamicznym. W dostęp-
nych źródłach historycznych dominuje narracja hagiograficzna i apologetyczna, 
która swoimi korzeniami sięga do wzorców dziejopisarstwa klasycznego. Ideałem 
duszpasterza dworu królewskiego jest prorok, wierny Bogu, samotny i stający od-
ważnie w obronie Kościoła katolickiego, zdolny przeciwstawić się zwyczajom po-
gańskim, błędom herezji i pokusom politycznego konformizmu. Opisy rozwoju 
chrześcijaństwa skupiają się na żywotach wybitnych jednostek i niezłomnych boha-
terów.  

Konwersja władców germańskich, chrystianizacja w starożytności, apostołowie na 
dworach królewskich. 

                                                 
36

 Por. Jonasz z Bobbio, Żywot Kolumbana, I, 27, s. 216. 
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The author examines the process and characteristics of Christianization that was led 
by bishops and monks at the courts of the barbarian kings and princes. For this pur-
pose, he analyzes selected fragments of memoirs and history of such authors as Avit 
of Vienne, Jonas of Bobbio, Gregory of Tours, Eugippius, Orosius. Generally, the 
pastor of the royal court was a prophet, faithful to God, a brave defender of the Cath-
olic Church, able to resist pagan customs, heresy and errors and temptations of po-
litical conformism. 

Conversion of Germanic rulers, Christianization in antiquity, the apostles at the 
royal courts. 
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