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LOSY POGAŃSKICH ŚWIĄTYŃ W CHRZEŚCIJAŃSKIM 
KONSTANTYNOPOLU 

(PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ PISANYCH)

Zagadnienie losów pogańskich świątyń, które wraz z innymi elementami struktury 
urbanistycznej Bizancjum zostały wchłonięte przez rozbudowującą się i podlegającą 
procesowi chrystianizacji aglomerację Nowego Rzymu, było poruszane, po pierwsze, 
przy okazji badań nad wtórnym wykorzystywaniem pogańskich budowli kultowych 
przez chrześcijan, w tym zamieniania ich na kościoły. Tematyka ta - dotycząca zjawi
ska występującego w wiekach IV-VII na skalę masową1 - cieszy się w ostatnich dzie
sięcioleciach wzrastającą popularnością, choć wciąż podstawowe dla niej pozostają 
prace Friedricha Wilhelma Deichmanna z lat 1939 i 19542. U Deichmanna, a ostatnio 
Petera Browna3 czy Jana Vaesa4, Konstantynopol nie odgrywa jednakże istotnej roli 
w prezentowanej przez nich charakterystyce zjawiska chrystianizacji pogańskich 
świątyń - jest jedynie wzmiankowany5. Po drugie, o losach pogańskich świątyń 
w Konstantynopolu wspominają badacze dziejów tego miasta, jak na przykład Ray
mond Janin6, Gilbert Dagron7 i Cyril Mango8, przy czym wątek ten w ich pracach rów
nież nie jest eksponowany. 

1 Z przebadanego i opublikowanego (por. przyp. 2-4) materiału zabytkowego oraz tekstów źródłowych 
wynika, że ok. 30-50% kościołów, kaplic i baptysteriów wczesnochrześcijańskich powstało w wyniku 
adaptacji różnego rodzaju budowli antycznych, w tym bazylik foralnych, budynków termalnych, nimfeów, 
mauzoleów, fragmentów fortyfikacji itp. W opracowaniach wspominanych jest obecnie ok. 200 przypad
ków przekształcenia świątyń pogańskich na kościoły oraz ok. 100 kościołów powstałych na miejscu spe
cjalnie w tym celu zburzonych świątyń, często z wykorzystaniem uzyskanego w ten sposób materiału. 

2 F. W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen in antiken Heiligtümern,. Jahrbuch des Deutschen Ar
chäologischen Instituts”, Bd. 54, 1939, s. 105-136; Christianisierung II (der Monumente) [w: ] Reallexikon 
für Antike und Christentum, Bd. 2, Stuttgart 1954, szp. 1228-1241. 

3 P. Brown, Authority and the Sacred: Aspects of the Christianisation of the Roman World, Cambridge 
1995, passim. 

4 J. Vaes, Christliche Wiederverwendung antiker Bauten: ein Forschungsbericht, „Ancient Society”, 
vol. 15-17, 1984/1986, s. 305—443.

5 F.W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen..., s. 62; zestawienie informacji źródłowych na s. 81 (kat. 
nry 68-72); P. Brown, op.cit., s. 64-66; J. Vaes, op.cit., s. 316.

6 R. Janin, Constantinople byzantine, Paris 19642; idem, La géographie ecclésiastique de l'empire by
zantin, t. 3: Les églises et les monastères de Constantinople, Paris 19692.

7 G. Dagron, Naissance d’une capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974.
8 C. Mango, Le développement urbain de Constantinople, Paris 19902.
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Trudno dziwić się takiemu stanowi rzeczy zważywszy, że po pogańskich świąty
niach Bizancjum praktycznie nic nie pozostało, a przynajmniej jednoznaczne ich ślady 
nie zostały, jak dotąd, odkryte9. Nie ma więc materialnych podstaw do badań nad lo
sami tych budowli po 330 roku, których w obfitości dostarczają prowincje cesarstwa. 
Do podjęcia tematu skłania jednakże spora ilość informacji w tekstach źródłowych10, 
ranga Konstantynopola oraz przewijający się w literaturze przedmiotu problem prze
biegu chrystianizacji nowej stolicy cesarstwa11. Neutralizacja i eliminacja architekto
nicznych manifestacji pogańskiej przeszłości z całą pewnością odgrywały w tym pro
cesie istotną rolę.

9 The Princeton Dictionary of Classical Sites, Princeton 1976, s.v. Constantinople, wspomina wpraw
dzie o znaleziskach (kolumny, fragmenty fundamentów) uważanych za pozostałości świątyń, nie udało mi 
się jednak znaleźć w literaturze przedmiotu bliższych informacji na ten temat.

10 Wszystkie dostępne źródła zebrał, w ramach passusów poświęconych konkretnym kościołom po
wstałym na miejscu lub w obrębie zachowanej pogańskiej świątyni, Janin, La géographie ecclésiastique. 
Interpretacje Janina były niekiedy modyfikowane w późniejszych publikacjach, w tym zwłaszcza 
w komentarzach do Patrii Konstantynopola - podstawową edycję tego tekstu stanowi wciąż Scriptores 
originum Constantinopolitanarum, ed. Th. Preger, vol. 1-2, Leipzig 1901-1907, reprint wjednym wolumi
nie: Leipzig 1989 (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), dalej cytowane jako 
Patria, z podaniem numeru strony - jak Constantinople in the Early Eight Century: 'The Parastaseis Syn- 
tomoi Chronikai', tłum, i komentarz A. Cameron i in., Leiden 1984 (Columbia Studies in the Classical 
Tradition 10) oraz A. Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos, Bonn 1988 (IJoiKika 
BvÇavriva 8). Mając na celu wstępne zarysowanie problematyki, nie wdaję się tu w dyskusję nad interpre
tacjami szczegółów, a jedynie wstępnie zestawiam wybrane informacje źródłowe, które kontrowersji nie 
wzbudzają.

11 Por. G. Dagron, op.cit., s. 367-409; P. Brown, op.cit.,passim.
12 Wiadomo, że Konstantyn rozważał możliwość ustanowienia swej nowej siedziby m.in. w Ilionie, 

Chalcedonie, Sofii, być może również w Salonikach - por. G. Dagron, op.cit., s. 29-31, z podaniem źródeł 
i wcześniejszych opracowań. Wybór Bizancjum, wbrew powszechnemu przekonaniu o strategicznych 
walorach tego miejsca, nie jest do końca zrozumiały, gdyż niósł z sobą poważne wyzwania natury organi
zacyjnej. Miasto to ok. 324 roku nie miało odpowiednio rozwiniętej infrastruktury, m.in. pozbawione było 
źródeł wody pitnej zdolnych zaspokoić potrzeby ośrodka o randze metropolii; wymagało przebudowy 
nadającej mu monumentalny charakter; wreszcie, miało stosunkowo chłodny, jak na standardy śródziem
nomorskie, klimat i często nękane było trzęsieniami ziemi. O tego rodzaju przeszkodach, które jednak 
Konstantyna nie zniechęciły, pisze m.in. C. Mango, Introduction [w:] Constantinople and Its Hinterland. 
Papers front the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 1993, ed. C. Mango, 
G. Dagron, G. Greatrex, Cambridge 1995, s. 4-6, konkludując, że „Constantine’s ‘obvious’ decision was in 
fact quite a gambie. He himself did not pay the price for it, but his immédiate successors had to do so in the 
form of immensely expensive works of engineering and a diversion of funds on a huge scalę to make sure 
that the imperial capital was properly supplied and defended” - ibidem, s. 5-6.

13 Na podstawie źródeł pisanych nie da się w pełni zrekonstruować religijnej infrastruktury przedkon- 
stantyńskiego miasta. Wiadomo, że uległa ona pewnym modyfikacjom podczas seweriańskiej przebudowy 
Bizancjum po zniszczeniach w 196 roku. O ile stosunkowo precyzyjnie można odtworzyć ilość i lokalizację 
najważniejszych miejsc kultu w 11 wieku (dzięki informacjom podanym przez Dionizego z Bizancjum 
w jego dziele Anaplus Bospori - Dionysii Byzantii Anaplus Bospori, ed. R. Gilngerich, Berlin 1927), to 
podstawowe źródło do wiedzy o wyglądzie miasta w III i IV wieku, czyli zachowane w tradycji patriogra- 
ficznej fragmenty powstałego w VI wieku dzieła Hezychiusza z Miletu (= Patria I), oprócz tego, że ana
chroniczne, nie jest już tak szczegółowe jak Anaplus Bospori.

Niezależnie od powodów, dla których Konstantyn Wielki w 324 roku zdecydował 
się ustanowić nową stolicę cesarstwa w Bizancjum, od czasów Septymiusza Sewera 
oficjalnie zwanym Colonia Antonina (Antoniniana)12, wybrał miasto, w którym funk
cjonowało wówczas przynajmniej kilkanaście pogańskich świątyń13. Najważniejsze 
i najokazalsze z nich, dedykowane Afrodycie, Apollinowi-Heliosowi, Artemidzie,
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Posejdonowi i Atenie o przydomku Ekbasia, znajdowały się na Akropolu lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, współtworząc - wraz z licznymi posągami, stelami i ołta
rzami - kultowe centrum przedkonstantyńskiego miasta. Poza tym obszarem znajdo
wały się m.in. temenosy Zeusa, Ateny oraz Demeter i Kory, by wymienić te z pierwot
nych helleńskich przybytków, które prawdopodobnie pozostały w użyciu po zniszcze
niach i przebudowach z czasów seweriańskich. Jeśli dodać do tego informacje o spra
wowanym w III wieku w okolicach Strategionu kulcie Achillesa i Ajaksa oraz Diosku- 
rów, o trudnych do zlokalizowania ołtarzach Dionizosa i Plutona, czy wreszcie Izydy 
i Serapisa - uzyskujemy obraz miasta nieodbiegającego od ówczesnych standardów, 
jeśli chodzi o ilość i różnorodność pogańskich miejsc kultu14 15. Odtworzenie ich losów 
po 330 roku, a konkretnie ustalenie, kiedy poszczególne świątynie przestały pełnić swą 
pierwotną funkcję oraz co następnie stało się z nimi, nie jest łatwe.

14 Por. m.in. B. n. HeBCKan, Bu3anmuù e KJiaccuuecKyto u 3iuiuHuuecKyio snoxu, MocKBa 1953, s. 147— 
150; Encyclopedia dell'arte antica - Classica e Orientale, t. 2, Roma 1969, s.v. Costantinopolr, G. Dagron, 
op.cit., s. 367-377; C. Mango, Le développement..., s. 18-19.

15 Patria, s. 19, 198-199, 209-215. Por. R. Janin, La géographie ecclésiastique..., s. 367.
16 Por. G. Dagron, op.cit., s. 377-378.
17 O legislacji antypogańskiej por. m.in. H. Saradi-Mendelovici, Christan Attitudes toward Pagan 

Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries, „Dumbarton Oaks Papers”, 
vol. 44, 1990, s. 47-61.

Wątek ten wykorzystywany był m.in. w kreowaniu legendy Konstantyna Wielkiego 
jako władcy zdecydowanie wrogiego wobec pogan, a gorliwego w krzewieniu religii 
chrześcijańskiej. Manipulowała nim zwłaszcza patriografia, przypisując Konstantyno
wi inicjatywę systematycznego eliminowania kultów pogańskich, w tym zamknięcia 
wszystkich stołecznych świątyń, ich zburzenia lub przekształcenia na kościoły. Zwa
żywszy na specyfikę niejednoznacznej polityki „pierwszego chrześcijańskiego cesarza” 
wobec pogan (których wszak formalnie reprezentował jako pontifex maximus), do 
przekazów tych musimy podchodzić ostrożnie, co nie znaczy jednak, że wszystkie 
należy z góry odrzucać. Niektóre z informacji zawartych w tradycji patriograficznej - 
poświadczonej w źródłach od wieku VI, o czym warto pamiętać przy ocenie jej wiary
godności w tym względzie - nie budzą wątpliwości. Tak jest w przypadku okazałej 
bazyliki Świętego Mocjusza, która powstała najprawdopodobniej, jak to podają Patria, 
za życia Konstantyna i w wyniku jego osobistej decyzji, na miejscu celowo zburzonej 
świątyni Zeusa, do tego z wykorzystaniem uzyskanych podczas rozbiórki materiałów. 
Ponadto, niezależnie od różnic co do podawanego czasu przejęcia świątyń, informacje 
o pogańskiej przeszłości licznych miejsc kultu chrześcijańskiego w Konstantynopolu 
zwykle znajdują potwierdzenie w źródłach spoza tradycji patriograficznej.

Poganie jeszcze za życia Teodozjusza Wielkiego stanowili istotny (choć stosunko
wo szybko topniejący) odsetek elity Konstantynopola. O tym, że swoim „bałwochwal
czym” praktykom część z nich jawnie oddawała się jeszcze pod koniec IV wieku, 
świadczą ostre wypowiedzi Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma16. Wydaje się 
jednak, że w Konstantynopolu - inaczej, niż na przykład w Rzymie, Antiochii, Ate
nach, Aleksandrii czy Gazie - wyznawcy tradycyjnej religii nie przetrwali jako licząca 
się siła polityczna i uchwytne zjawisko społeczno-kulturowe legislacyjnej kampanii 
antypogańskiej z przełomu IV i V wieku. Cesarskie edykty nakazujące zamykanie 
świątyń pogańskich w przypadku stolicy z pewnością były egzekwowane skrupulat
nie17. Można więc zaryzykować tezę, że niektóre pogańskie świątynie Konstantynopo-
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la, jeśli w ogóle proceder taki miał miejsce, mogły pełnić swą właściwą funkcję najwy
żej do końca IV wieku.

Losy wielu świątyń po ich zamknięciu - niezależnie, czy następowało ono w wyni
ku nawrócenia się użytkowników na chrześcijaństwo, czy w sposób wymuszony decy
zją administracyjną - również nie są pewne. Źródła, oprócz tego, że pozostają z sobą 
w sprzeczności co do pierwotnej dedykacji świątyni, zwykle bywają nieścisłe jeśli 
chodzi o sposób wtórnego jej wykorzystania. Rzadko mamy jasność, czy dany eidole- 
ion został zburzony, by na jego miejscu wznieść kościół, czy pozostawiony i jedynie 
zaadaptowany. Zestawienie przykładów sprawiających stosunkowo najmniej kłopotów 
pozwala jednak na wskazanie pewnych prawidłowości.

W świetle tradycji patriograficznej, w tym względzie zwykle potwierdzanej przez 
źródła innego charakteru, zjawiskiem dominującym w Nowym Rzymie było burzenie 
świątyń i wznoszenie na ich miejscu kościołów. Oprócz wspomnianej, powstałej poza 
murami Konstantyna bazyliki Świętego Mocjusza, Patria przypisują Konstantynowi 
zburzenie niezidentyfikowanej świątyni, na miejscu którei powstał kościół dedykowa
ny pierwotnie Matce Boskiej, a następnie świętej Tekli18 19. W miejscu, gdzie npcór]v 
ei8oXeiov U7tf)pXEv, w okolicach Neorionu, w połowie V wieku wzniesiono kościół 
Świętej Ireny, męczennicy z czasów Licyniusza . Na miejscu zburzonych pogańskich 
przybytków (określanych przez Patria zwykle wspólnym terminem eidoleia, bez po
dawania bliższych szczegółów), miały powstać również dwa z najważniejszych ko
ściołów stolicy: Hagia Sophia20 i Apostolejon21.

18 Patria, s. 187, 228-229; por. R. Janin, La géographie ecclésiastique..., s. 149-150.
19 Patria, s. 234. Por. R. Janin, La géographie ecclésiastique..., s. 111-113. Ponieważ Parastaseis nie 

mówią wprost o zburzeniu wcześniej znajdującego się tam eidoleionu, można przypuszczać, że w momen
cie decyzji o budowie kościoła świątynia ta była już w stanie przynajmniej częściowej ruiny.

20 Patria, s. 74.
21 Nicephori Callisti Historiae Ecclesiasticae [w:] Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, ed. 

J.-P. Mignę, t. 146, szp. 220.
22 F.W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen..., s. 58, 71: kat. nr 25 (z podaniem źródeł pisanych).
23 R. Janin, La géographie ecclésiastique..., s. 367.

Burzenie pogańskich świątyń w celu wzniesienia na ich miejscu kościołów stano
wiło prawidłowość we wschodnich prowincjach cesarstwa, w tym zwłaszcza na obsza
rze Syrii i Palestyny. W przypadku kościołów o wyjątkowej randze - jak Bazylika 
Grobu Bożego w Jerozolimie22 - proceder taki miał czytelną wymowę propagandowo- 
-triumfalną. Nasuwa się więc pytanie, czy również w Konstantynopolu wznoszenie 
kościołów na miejscu zburzonych świątyń nie było w zamierzeniach fundatorów 
i w odczuciach ówczesnych mieszkańców miasta manifestacją triumfu chrześcijań
stwa? Aspekt ten wydaje się prawdopodobny w odniesieniu do okoliczności powstania 
memorii Mocjusza. Święty ten, zgodnie z tradycją, poniósł męczeńską śmierć z rozka
zu Licyniusza właśnie w pobliżu przybytku Zeusa23. Decyzja o zburzeniu tego ostat
niego mogła więc być traktowana jako akt triumfu.

W granicach Konstantynopola tylko w jednym przypadku dokonano adaptacji za
chowanego budynku świątynnego na potrzeby liturgii chrześcijańskiej. Chodzi o mają
cą miejsce najprawdopodobniej na początku V wieku przebudowę świątyni Posejdona 
na kościół Świętego Menasa. Parastaseis podają, że w celu urządzenia tam kościoła
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świątynię jedynie oczyszczono z idoli24. Nie wiadomo jak świątynia wyglądała. Sądząc 
jednak z tego, że należała do najokazalszych w mieście, musiała mieć formę przy
najmniej peripterosu. Informacja w Parastaseis sugeruje zastosowanie w jej przypadku 
najprostszego modelu przekształcenia świątyni na kościół, polegającego na drobnych 
przeróbkach w obrębie celi (reorientacja i wbudowanie apsydy), niewpływającego na 
zmianę wyglądu budowli od zewnątrz25. W ten właśnie sposób, na przykład, ok. poło
wy V wieku, dokonano chrystianizacji ateńskiego Partenonu26.

24 Patria, s. 140, 214. Por. R. Janin, La géographie ecclésiastique..., s. 345-347; A. Berger, op.cit., 
s. 391-394.

25 Jestem w trakcie przygotowywania artykułu dotyczącego stosowanych w późnej starożytności sposo
bów przebudowywania perypteralnych świątyń pogańskich na kościoły.

26 F.W. Deichmann, Die Basilika im Parthenon, „Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Insti
tuts. Athenische Abteilung”, Bd. 63-64, 1938/1939, s. 127-139. Bibliografię dotyczącą tego przypadku 
zestawia J. Vaes, op.cit., s. 332-333; kwestię daty przekształcenia Partenonu na kościół omawia ostatnio 
C. Mango, The Conversion of the Parthenon into a Church: the Tübingen Theosophy, „AeXriov rfję Xpt- 
OTtaviKfiç ’ApxaiokoyiK'qç 'Etaipeiaç”, t. IH', 1995, s. 201-203.

27 F.W. Deichmann, Frühchristliche Kirchen..., s. 106; idem, Christianisierung..., szp. 1229-1230. 
Szerzej na ten temat J.-M. Spieser, La christianisation des sanctuaires païens en Grèce [w:] Neue For
schungen in griechischen Heiligtümern. Internationales Symposium in Olympia vom 10. bis 12. Oktober 
1974, Hrsg. U. Jantzen, Tübingen 1976, s. 309-320.

28 Por. J. Vaes, op.cit., s. 333.
29 R. Cormack, The Temple as the Cathedral [w:] Aphrodisias Papers. Recent Work on Architecture 

and Sculpture, ed. Ch. Roueché, K.T. Erim, Ann Arbor 1990, s. 75-88 (= „Journal of Roman Archaeology. 
Supplementary Series”, 1).

50 Por. H.-R. Meier, Alte Tempel - neue Kulte. Zum Schutz obsoleter Sakralbauten in der Spätantike 
und zur Adaption alter Bauten an der Christlichen Kult [w:] Innovation in der Spatantike, Hrsg. B. Brenk, 
Wiesbaden 1996, s. 363-376.

31 G. Dagron, op.cit., s. 518-525.

Chrystianizacja świątyń, a tym samym pozostawienie w danym mieście materialne
go świadectwa pogańskiej przeszłości, było zjawiskiem właściwym dla obszarów Azji 
Mniejszej, Grecji, Italii i Sycylii, w tym zwłaszcza dla miast zamieszkanych przez 
ludność grecką. W większości przypadków o adaptacji decydowały zapewne względy 
praktyczne - stosunkowo niewielkim nakładem pracy można było pogański przybytek, 
zwykle znajdujący się w centrum miasta, przekształcić w potrzebny jego świeżo na
wróconym mieszkańcom kościół. Część badaczy, w tym Deichmann, zwraca jednakże 
uwagę na inny możliwy powód tego procederu. Dla mieszkańców miast o długiej tra
dycji, świątynie były nie tylko miejscem kultu, ale również - zwłaszcza te wiekowe 
i okazałe - powodem do dumy, pomnikiem świetności ojczystego miasta27. Być może 
ów lokalny patriotyzm współdecydował o pozostawieniu świątyń w Atenach, Syraku- 
zach28 29 i Afrodyzji. Świątynie jakby nawracały się na chrześcijaństwo wraz z całym 
miastem30. Ten aspekt nie mógł odgrywać większej roli w Konstantynopolu. Po 330 
roku liczebnie dominowała tam ludność napływowa, a więc z definicji nieprzejawiają- 
ca mentalności lokalno-patriotycznej. Potomkowie rdzennych mieszkańców miasta na 
początku V wieku stanowili, jak się uważa, ok. 10% ogółu ludności31. Wypada chyba 
uznać adaptację świątyni Posejdona na kościół Świętego Menasa za wynik potrzeby 
szybkiego znalezienia lokum dla nowo przybyłej do miasta wspólnoty klasztornej.

O braku chęci (albo możliwości) włączenia pomników pogańskiej przeszłości do 
infrastruktury religijnej chrześcijańskiego Konstantynopola, a tym samym zamanife
stowania lokalnej ciągłości, wymownie świadczą losy trzech świątyń Akropolu, o któ- 
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rych wiemy z krótkiego, ale treściwego passusu w Kronice Jana Malalasa. Świątynie 
te, zamknięte stosunkowo wcześnie, bo najprawdopodobniej na początku II połowy IV 
wieku, zachowały swoją architektoniczną integralność z pewnością do pożaru w 532 
roku, a być może dłużej. Za czasów Teodozjusza Wielkiego wszystkie zostały wtórnie 
wykorzystane. Świątynia Apollina-Heliosa została włączona w obręb kompleksu Wiel
kiego Kościoła jako jeden z jego aneksów, w czasach Malalasa określany jeszcze jako 
auZti 'HUoo; w przybytku Artemidy urządzono salon gier hazardowych (Taf$Xorcapó- 
Xtov -rotę Ko-rTięovoiv), nazywany „świątynią” (ó vaóę); świątynia Afrodyty zaś stała 
się wozownią (Kapou/apeioy) podległą prefektowi pretorium i, co Malałaś nie 
omieszkał dodać, miejscem schronienia dla kurtyzan (xdę 7tdvv nevtxpaę rcópvaę)32.

32 ioannis Malalae Chronographia, ed. L. Dindorf, Bonn 1831, s. 345. Por. G. Dagron, op.cit., 
s. 375-376.

Losy pogańskich świątyń w Konstantynopolu stanowią swego rodzaju wypadkową 
prawidłowości występującej w prowincjach wschodnich (gdzie zwykle burzono pogań
skie przybytki) i reguły dającej się zaobserwować w zachodniej części Azji Mniejszej, 
w Grecji, Italii i na Sycylii (gdzie bardzo często zamieniano świątynie na kościoły). 
W Konstantynopolu jako mieście cesarskim, podobnie jak w Rzymie czy Mediolanie, 
za sprawą cesarskich fundacji nie brakowało nowych kościołów ani, w razie potrzeby, 
możliwości ich wzniesienia - korzystanie z istniejącej infrastruktury, wymagającej 
jedynie pewnych modyfikacji, nie było więc konieczne.

Dwa istotne, choć mające charakter ogólnikowy wnioski pragnę uczynić puentą ni
niejszego wywodu. Po pierwsze, pamięć o istniejących niegdyś w mieście pogańskich 
świątyniach pozostawała wśród mieszkańców Konstantynopola żywa jeszcze w śre
dniowieczu, stanowiąc m.in. element wyobrażeń o triumfie chrześcijaństwa w ich mie
ście. Po drugie, przez kilkaset lat w krajobrazie Konstantynopola funkcjonowały 
i współtworzyły go przynajmniej cztery pogańskie budowle kultowe, co prawda po
zbawione swej pierwotnej funkcji i splendoru. Szanse na dokładne ustalenia dotyczące 
losów tych i im podobnych świątyń są nikłe - w zasadzie nic pewnego do naszkicowa
nej charakterystyki zjawiska dodać nie można. Mimo to, rekonstrukcja Nowego Rzy
mu we wczesnej fazie jego dziejów bez uwzględnienia sylwetek pogańskich przybyt
ków (jakiegokolwiek ich kształtu byśmy się nie domyślali) powinna być traktowana 
jako niepełna.

THE FATES OF PAGAN TEMPLES 
IN CHRISTIAN CONSTANTINOPLE

Summary

An important aspect of the Christianization of the Later Roman Empire was the closure of pagan 
temples, followed by their destruction (a large-scale process in the eastern provinces) or conversion to 
churches (especially in Greece and Italy). Researchers into the field (e.g. Deichmann, Spier, Vaes)
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point to an ideological underpinning of the process that was often seen as a triumph of Christianity 
over paganism and, for temples transformed to churches (as in Athens or Syracuse), it may be inter
preted as an assimilation by a newly converted community of its artistic heritage.

We know from source records that a second-hand use of pagan temples by Christians was also 
practiced in Constantinople, although no clear archeological evidence for it has yet been discovered. 
The present article attempts to offer an analysis and preliminary interpretation of published sources 
(e.g. by Janin, Dagron, Berger), placing any conclusions in the context of the present knowledge on 
the subject.

It seems that Byzantine temples suffered the combined fates prevalent in the eastern provinces 
and those observed in the West: some of them were demolished (the Zeus temple was pulled down 
and replaced by St. Mokios’ basilica, an act probably prompted by religious propaganda reasons), at 
least one sanctuary, dedicated to Poseidon, was, with probable small changes, turned into St. Menas’ 
church. In other instances, records speak of closed places of worship being put to other uses. This 
applies to the Acropolis compound, the religious center of the pre-Constantinian city. According to 
Malalas, the temple of Apollo-Helios was included as an annex to the Great Church complex, the 
shrine of Artemis was turned into a gambling house, that of Aphrodite served as a carriage depot. It 
was doubtless a debasement of what once were the city’s major sacred places. That they were not 
turned into churches was probably due to the fact that, first, there were ample new churches founded 
mainly by the emperor and, secondly, the lavish immigration into the city from the second half of the 
fourth century, for whom such buildings were not the source of local patriotic pride.

Regardless of any difficulties in reconstructing the religious infrastructure of the pre- 
-Constantinian city and then its fate in Constantinople’s Christianization, it should be remembered 
that the memory of the once pagan temples existing in the city remained alive among inhabitants into 
the Middle Ages, contributing to an image of Christianity’s triumph in the city. Moreover, for several 
hundred years more, Constantinople’s skyline included at least four pagan temples (it is not known 
what they looked like and when they disappeared) which should be considered in any reconstruction 
of the panorama of New Rome early in its development.
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