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MIEJSCA KULTU MĘCZENNIKÓW HISPANO-RZYMSKICH I

WIZYGOCKICH NA PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM (IV-VIII w.)

Na Półwyspie Iberyjskim dość szybko pojawiły się, jak na całym obszarze Imperium

Romanum, przejawy szczególnej religijnej czci okazywanej tym, którzy ponieśli śmierć jako

świadkowie (martyres)  Chrystusa.  Sanktuaria znajdujące się tam, gdzie święci ci  zginęli  i

gdzie  ich  kult  się  narodził,  a  potem przez  czas  jakiś  bez  przeszkód  rozwijał  przyciągały

pielgrzymów z wielu stron świata chrześcijańskiego. Miejsca te mają z reguły długą i często

burzliwą historię. Po wielu z nich nie zachowały się żadne materialne ślady, tylko nieliczne

doczekały się wiarygodnej identyfikacji i pełnego opracowania. Głównym celem pracy jest

zatem dotarcie do najstarszych zachowanych ich pozostałości i  zbadanie jak wyglądały,  a

także  jak  się  zmieniały  miejsca  kultu  chrześcijańskich  męczenników,  zanim  Półwysep

Iberyjski zajęli muzułmanie.

Zakres terytorialny rozprawy ograniczony został do Półwyspu Iberyjskiego. Co się zaś

tyczy zakresu czasowego, to dolną granicę wyznacza czas powstania najstarszego tekstu, w

którym  pojawiają  się  wzmianki  na  temat  oznak  kultu  wobec  czczonych  na  tym  terenie

męczenników. Są to tzw. Akta Fruktuoza, Auguriusza i Eulogiusza, spisane tuż po 259 roku i

w jakiś czas potem, prawdopodobnie w IV wieku, uzupełnione. Cezurę końcową stanowi rok

711,  wyznaczający  początek  inwazji  arabskiej  na  Półwysep  Iberyjski.  Badaniami  zatem

objęty został tzw. okres „hispano-rzymski” oraz „wizygocki”, czyli epoka, w której Półwysep

znajdował się najpierw w orbicie wpływów Rzymian, a następnie – po krótkim panowaniu

różnych plemion barbarzyńskich – znalazł się pod rządami Wizygotów. 

W  Rozdziale  I rozprawy podjęta  została  próba  pokazania  (z  konieczności  bardzo

ogólna), jak w tamtych czasach zmieniała się sytuacja chrześcijan na Półwyspie i zarysowania

kontekstu, w jakim pojawiły się i rozwijały miejsca związane z tymi spośród wyznawców

Chrystusa,  których  uznano  za  godnych  szczególnej  czci.  W  kolejnych  częściach  tego

rozdziału  przedstawiono  etapy,  w  jakich  proces  chrystianizacji  przebiegał,  jego  tło

historyczne  i  niezbyt  liczne,  ale  z  czasem  coraz  lepiej  uchwytne,  jego  przejawy  

w urbanistyce, architekturze i sztukach plastycznych. 

Rozdział  II poświęcony  jest  historii  badań  nad  miejscami  kultu  męczenników.

Początek wyznacza okres mozarabski,  niedługo po najeździe Arabów na Półwysep,  kiedy



miejsca  te  pełniły  nadal  ważną rolę  w życiu  lokalnych  społeczności  chrześcijan,  o  czym

świadczą choćby szkoły przyklasztorne działające przy sanktuariach. Następnie pokazano, jak

zainteresowanie miejscami kultu męczenników wzrasta w kolejnych stuleciach, najpierw za

sprawą powracających do pierwotnych miejsc depozytów relikwii, które uległy rozproszeniu

w  wyniku  inwazji  muzułmańskiej,  a  później  w  związku  z  rosnącą  fascynacją

starożytnościami.  Kluczowe  w  tym  rozdziale  są  jednak  początki  i  rozwój  badań

hagiograficznych, epigraficznych oraz archeologicznych, których apogeum przypada, rzecz

jasna, na XX i XXI wiek.

W  Rozdziale  III zostały przestawione wszystkie  wykorzystane w pracy materiały

źródłowe  (teksty  oraz  źródła  archeologiczne).  W  pierwszej  części  Rozdziału  III,

przedstawiono  teksty  pisane,  uporządkowane  według  gatunków  i  w  miarę  możliwości

chronologicznie.  Znajdują  się  w nich  niestety jedynie  wyrwane z  kontekstu,  stosunkowo

nieliczne, zwykle krótkie i często niejasne wzmianki o lokalizacji miejsc kultu męczenników,

okolicznościach ich powstania, fundatorach, aranżacji wnętrza, dekoracji, otoczeniu. 

Źródła  archeologiczne  przedstawione  zostały  w  części  drugiej  Rozdziału  III.

Informacje na temat lokalizacji, dziejów i wyglądu miejsc kultu męczenników pochodzą z

opracowań i raportów z wykopalisk, uzupełnionych o bieżące dane czerpane z najnowszych

publikacji  naukowych,  a  w  przypadku  ich  braku  –  ze  wzmianek  

w gazetach lokalnych. Źródła archeologiczne przedstawione w Rozdziale III dotyczą zatem z

tych miejsc, które – na podstawie wyników przeprowadzonych i opublikowanych wykopalisk

oraz starannie wydanych tekstów źródłowych – można łączyć z kultem znanych z imienia

męczenników hispano-rzymskich i wizygockich, czczonych na Półwyspie Iberyjskim. W tej

części pracy jako kryterium porządkujące posłużył układ topograficzny, oparty na podziale

administracyjnym  Hispanii wprowadzonym  w  ramach  reformy  Dioklecjana.  Większość

prezentowanego materiału pochodzi z terenów rzymskich prowincji  Baetica,  Tarraconensis,

Carthaginensis, znacznie mniej z Luzytanii (Lusitania) i Galicji (Gallaecia). Wynika to, jak

się wydaje, z peryferyjnego położenia tych ostatnich, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w

dziejach miejsc kultu, jak i historii badań nad nimi. 

Wszystkie  omówione wyżej  rozdziały są  wprowadzeniem do  Rozdziału  IV,  który

stanowi zasadniczą część pracy. Podjęta w nim została próba zestawienia źródeł pisanych  

i  archeologicznych  w celu  odtworzenia  historii  i,  w miarę  możliwości,  zrekonstruowania

obrazu miejsc kultu męczenników. Najdrobniejsze nawet znalezione w tekstach wzmianki,

zostały skonfrontowane z tym, co odkryli archeolodzy. Podjęta została próba prześledzenia



procesów  historycznych,  jakie  zachodziły  w  opisywanych  miejscach,  ze  szczególnym

uwzględnieniem zmian w ich architekturze, dekoracji i otoczeniu. 

Ze  względu  na  fragmentaryczność  i,  w  wielu  przypadkach,  dyskusyjny  charakter

zachowanego  materiału  źródłowego,  wynik  badań  siłą  rzeczy  musi  być  ułomny.  Mając

świadomość wszystkich  istniejących ograniczeń nie  jesteśmy w stanie  odtworzyć  pełnego

obrazu badanych obiektów. Podjęto tu jednak trud zgromadzenia i zestawienia wszystkich

dostępnych danych, aby uzyskać jak najwięcej informacji na ich temat i poznać aktualny stan

wiedzy  na  temat  najstarszych  sanktuariów,  w  jakich  na  Półwyspie  Iberyjskim  otaczano

kultem świadków Chrystusa w okresie poprzedzającym inwazję arabską.


