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¯YWOT PATRIARCHY AGATHONA (661677)
W WIETLE HISTORII KOPTYJSKICH PATRIARCHÓW ALEKSANDRII
Agathon, wed³ug przekazu Historii Patriarchów, by³ trzydziestym dziewi¹tym nastêpc¹ wiêtego Marka. Jego ¿ywot znajdujemy na pocz¹tku drugiego rozdzia³u Historii koptyjskich patriarchów Aleksandrii. Ksiêga ta sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów, w których zawarte s¹ ¿ywoty czternastu monofizyckich patriarchów Aleksandrii1.
W samym tekcie mo¿emy wydzieliæ dwie podstawowe czêci. Pierwsza to
czêæ historyczna, na któr¹ sk³ada siê wspomnienie osoby patriarchy Beniamina
oraz kontekst historyczny dzia³alnoci Agathona. Czêæ druga powiêcona jest
cudownemu widzeniu, które mia³o miejsce za pontyfikatu patriarchy Agathona
w klasztorze w. Makarego.
1. WSPOMNIENIE PATRIARCHY BENIAMINA
¯ywot patriarchy Agathona rozpoczyna siê od przypomnienia dzia³alnoci
jego wielkiego poprzednika i duchowego ojca, Beniamina2. Ojciec Beniamin by³
tym patriarch¹ (622661), który odbudowa³ strukturê monofizyckiego Kocio³a
Aleksandrii. Struktura ta uleg³a prawie ca³kowitej dezintegracji w czasie rz¹dów
herakliañskiej administracji, której przedstawicielem by³ melkicki patriarcha Cyrus: ( ) ojciec Beniamin powróci³ z wygnania i odzyska³ katedrê patriarsz¹
w Kociele Bo¿ym, przywróci³, co obali³ Herakliusz i nieczysta rada chalcedoñska w osobie Proteriusza3. Ten to ojciec Beniamin odbudowa³ wszystko i nada³
1Por. History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, Patrologia Orientalis [dalej: PO], volum 5/ III, Agathon to Michael I (766), Arabic text edited, translated, and annotated, by
B. Evetts, s. 310.
2 Na temat patriarchy Beniamina por. £. Karczewski, ¯ycie i dzia³alnoæ patriarchy Beniamina I (622661) w wietle przekazów historii Koptyjskich patriarchów Aleksandrii, Seminare 26(2009),
s. 285296.
3 Diakon Proteriusz (³ac. Proterius) z Aleksandrii obj¹³ tron patriarszy po usuniêciu Dioskura,
po soborze w Chalcedonie (451).
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temu porz¹dek z pomoc¹ Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który odda³ swe
¿ycie za swoje owce wed³ug s³ów Ewangelii: «Dobry Pasterz oddaje ¿ycie za
swoje owce»4. Tak te¿ Beniamin poszed³ ladami swego Pana i niós³ krzy¿, id¹c
za Nim wytrzyma³ s¹dy i oszczerstwa, i wielkie pokusy a¿ do mierci za prawdziw¹ wiarê, nigdy nie unika³ przeciwnoci, dopóki ich nie przezwyciê¿y³. Otrzyma³
za to nagrodê poród wiêtych, miêdzy swymi ojcami, którzy go poprzedzili ( )5.
Ten¿e bogobojny ojciec Beniamin wybra³ na swego nastêpcê Agathona. To
on sam ustanowi³ go patriarch¹, poniewa¿ Agathon odznacza³ siê bogobojnoci¹6.
Mo¿emy tu zaobserwowaæ pewien specyficzny rodzaj sukcesji, kiedy to urzêduj¹cy patriarcha wybiera swego nastêpcê. Beniamin równie¿ zosta³ wyznaczony
na patriarchê jeszcze za ¿ycia swego poprzednika, kiedy to pod wp³ywem widzenia sennego zosta³ przedstawiony Andronicusowi (616623), poprzednikowi Beniamina. Uznaj¹c, ¿e Beniamin spe³nia stawiane przed nim wymagania, rozpocz¹³ jego formacjê7.
2. KONTEKST HISTORYCZNY DZIA£ALNOCI PATRIARCHY AGATHONA
Przyjrzyjmy siê teraz, na jakim tle historycznym zostaje przedstawiona osoba patriarchy Agathona: W owym czasie muzu³manie walczyli z muzu³manami
z niezwyk³¹ zawziêtoci¹8. Zdanie to z pewnoci¹ dotyczy pierwszej wojny domowej, jaka mia³a miejsce w ³onie islamu. Rok 661, kiedy to Agathon zostaje
patriarch¹, jest równie¿ rokiem mierci Alego (656661), ziêcia Mahometa9. Rok
ten koñczy w islamie etap kalifatu obieralnego, który mia³ swój pocz¹tek za panowania nastêpcy Proroka Mahometa, pierwszego kalifa Abu Bakra (632634). W roku 661 Moawija I (661680), wychodz¹c zwyciêsko z wojny o w³adzê, og³asza
siê kalifem w Jerozolimie. W ten sposób, do w³adzy dochodzi pierwsza dynastia
w historii islamu  Omajadzi10.
Zagadkowa natomiast jest wzmianka o Tyberiuszu: ( ) W owym czasie
Rzymianie mieli ksiêcia Tyberiusza, którego uczynili swym w³adc¹, w którego
posiadaniu by³o wiele wysp ( )11. Najprawdopodobniej jest tu mowa o Tybe4

Jan 10,11
T³umaczenie autora za przek³adem angielskim B. Evetts, PO 5/III, s. 34.
6 Por. PO 5/III, s. 4.
7 Por. £. Karczewski, ¯ycie i dzia³alnoæ patriarchy Beniamina I , s. 293.
8 T³umaczenie autora za przek³adem angielskim B. Evetts, PO 5, s. 4.
9 Ali by³ kuzynem Mahometa, mê¿em jego ulubionej córki Fatimy. By³ równie¿ ojcem dwóch
jedynych mêskich potomków z linii Mahometa, pozostaj¹cych przy ¿yciu: Al.Hasana i al.Husajna.
By³ te¿ jednym z pierwszych ludzi, którzy uwierzyli w prorocz¹ misjê Mahometa. Por. P.K. Hitti,
Dzieje Arabów, t³um. zb., Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 152.
10 Por. tam¿e, s. 152158.
11 PO 5/III, s. 4.
5
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riuszu, m³odszym bracie Konstantyna IV (668685). Wraz ze swym bratem Herakliuszem, zosta³ on ukoronowany na wspó³cesarza jeszcze za ¿ycia Konstansa II
(641668). Konstantyn IV chcia³ pozbawiæ swoich m³odszych braci w³adzy, ale
w ich obronie wyst¹pi³ senat oraz korpusy temu Anatolikon12.
W dalszej czêci znajdujemy ciekaw¹ wzmiankê o dzia³alnoci charytatywnej patriarchy Agathona: ( ) Tak oto muzu³manie pojmali wielu Rzymian i wywieli ich daleko w g³¹b swego kraju do dziwnej krainy. Wtedy to ich wzrok
skupi³ siê na Sycylii i jej prowincjach, zdobyli wyspê i spl¹drowali j¹, a jeñców
tam pojmanych sprowadzili do Egiptu. wiêty Agathon patriarcha, zasmuci³ siê
widz¹c braci chrzecijan w rêkach pogan. Skoro to zdobywcy wystawili wiele
dusz na sprzeda¿, odkupi³ ich i uwolni³. Byli oni jednak zwolennikami nieczystej
sekty znanej jako Gaianites, którzy to nie znajduj¹ siê z prawowiernymi, bo uwa¿aj¹ ich za blunierców ( )13. Agathon jawi siê nam w tym fragmencie jako
bardzo dobry i mi³osierny chrzecijanin. Bez wzglêdu na doktrynê chrzecijañsk¹, któr¹ wyznaj¹ jeñcy, jako g³owa Kocio³a w. Marka nie mo¿e dopuciæ, by
chrzecijanin przebywa³ w niewoli u pogan. Owi jeñcy byli zapewne pok³osiem
podbojów arabskich w Afryce Pó³nocnej, gdzie od 670 r. walczy³ wódz Moawiji
Uqaba ibn Nafi14. Natomiast pierwsze próby podboju Sycili rozpoczê³y siê, kiedy
flota arabska zdoby³a sobie supremacjê na morzu ródziemnym. Mia³o to miejsce
po rozbiciu floty bizantyñskiej pod Aleksandri¹ w 652 r. Wtedy to jeden z genera³ów Moawiji najecha³ Sycyliê15. Wzmiankê o tym znajdujemy w Kronice Teophanesa, ale Tephanes mówi nam, ¿e jeñcy zostali wywiezieni do Damaszku, a nie
do Egiptu, jak chce tego Historia Patriarchów16.
Natomiast, co siê tyczy owych heretyków zwanych Gaianites, jest to sekta
siêgaj¹ca swymi korzeniami do sporów w ³onie samego monofizytyzmu, jaki mia³
miejsce w Kociele aleksandryjskim w VI w. Mianowicie, po mierci patriarchy
Tymoteusza III (517535), w roku 535 zosta³ wybrany Patriarch¹ Aleksandrii Teodozjusz (535536), zwolennik Sewera. Jednak tego wyboru nie uznali mnisi i lud,
którzy wybrali Ganajosa, zwolennika Juliana. Teodozjusz zosta³ wypêdzony przez
zwolenników owego Ganajosa, lecz przy pomocy cesarza powróci³ na tron. Teraz
role zosta³y odwrócone i z kolei Ganajos zosta³ wygnany. Jednak jego zwolennicy
zachowali oddzieln¹ strukturê hierarchiczn¹ i odt¹d byli znani jako Gajanici,
12 Por. G. Osrogorski, Dzieje Bizancjum, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
s. 155156.
13 PO 5/III, s. 45
14 Por. P.K. Hitti, Dzieje Arabów , s. 181.
15 Por. tam¿e, s. 506.
16 Por. The Chronicie of Theophanes Confessor, Byzantine and Near. Eastern History,
AD 184813, Translated with introduction and commentary by C. Mango and R. Scott with the
assistance of Geoffey Greatrex, Clarendon Press, Oxford 1997, s. 487.
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Julianici albo Fantazjanici. Owi Gajanici zostali powtórnie sprowadzeni na
³ono Kocio³a jakobickiego w VIII w. przez patriarchê Aleksandra II (704729)17.
Tak wiêc, w sprawie owych jeñców znajdujemy pewne rozbie¿noci, albowiem
nie jest to raczej mo¿liwe, aby owi Gajanici pochodzili z Sycylii skoro jest to
rodzima egipska schizma.
Dalej znajdujemy interesuj¹c¹ wzmiankê o niejakim Teodorze, cz³owieku
bêd¹cym wodzem chalcedoñczyków18. Trudno jest powiedzieæ dok³adne, kim by³
ów Teodor. Historia Patriarchów zawiera wzmiankê, ¿e by³ on wodzem chalcedoñczyków oraz zarz¹dc¹ Aleksandrii. Prawdopodobnie, by³ to kap³an Kocio³a
melkickiego, który to Koció³ w tych czasach by³ w zdecydowanej mniejszoci
po wyjedzie z Egiptu greckiej ludnoci stanowi¹cej jego trzon19. Ów Teodor jest
wymieniony jako zajad³y wróg Kocio³a monofizyckiego. Mia³ on udaæ siê do
Damaszku, do kalifa Jazida I (680683), syna Moawiji, i uzyskaæ od niego dokument daj¹cy mu w³adzê nad Aleksandri¹ i Maryut (Mareotis) w pobli¿u Aleksandrii, wy³¹czaj¹cy gminê chrzecijañsk¹ spod w³adzy namiestnika kalifa: ( )
Cz³owiek ten uda³ siê do Damaszku do przywódcy muzu³manów, który zwa³ siê
Jazid, syna Moawiji, i otrzyma³ od niego zawiadczenie daj¹ce mu w³adzê nad
ludem Aleksandrii i Maryut, i wszystkich okolicznych dzielnic, stwierdzaj¹c ¿e
zarz¹dca Egiptu nie ma nad nim ¿adnej w³adzy. Otrzyma³ go, gdy¿ da³ Jazidowi
du¿o pieniêdzy ( )20. Po powrocie, Teodor rozpocz¹³ przeladowania Agathona, ¿¹daj¹c od niego pieniêdzy, które ten by³ mu zobowi¹zany zap³aciæ. Za¿¹da³
równie¿ trzydziestu szeciu dinarów, jako pog³ówne od ka¿dego jego ucznia. Gdy
tylko Teodor potrzebowa³ funduszy ucieka³ siê do fiskalnego ucisku Agathona21.
Ta sytuacja obrazuje nam, i¿ pomimo tego, ¿e patriarchat melkicki Aleksandrii zosta³ mocno zredukowany, roci³ sobie dalej prawa do zwierzchnoci nad
ca³ym chrzecijañstwem Egiptu. Jednoczenie mamy tu przyk³ad, jak bardzo kalifowie nie interesowali siê swoimi chrzecijañskimi podw³adnymi, nawet nie rozró¿niali poszczególnych hierarchii kocielnych, d¹¿¹c jedynie do finansowego
drena¿u ludnoci chrzecijañskiej. Jednak autor zaznacza, i¿ spo³eczeñstwo chalcedoñskie nie chcia³o wspó³pracowaæ z tym cz³owiekiem. Dochodzi³o nawet do
tego, ¿e patriarcha, nie mog¹c uiciæ zap³aty siedmiu tysiêcy dinarów, których
¿¹da³ od niego kap³an Teodor, musia³ siê ukrywaæ. Posiadamy nawet informacjê,
¿e Teodor nawo³ywa³ otwarcie do zabicia Agathona: ( ) Ktokolwiek ujrzy pa17 Por. G. Troupeau, Kocio³y i Chrzecijanie na obszarze Wschodu muzu³mañskiego, w: Historia Chrzecijañstwa. Biskupi, mnisi i cesarze 6101054, cz. 2, t³um. G. Majcher, Krupski i Ska,
Warszawa 1999, s. 354355.
18 Por. PO 5/III, s. 5.
19 Por. K. Kocielniak, Grecy i Arabowie, Historia Kocio³a melkickiego (katolickiego) na
ziemiach zdobytych przez muzu³manów (6341516), UNUM, Kraków 2004, s. 97.
20 T³umaczenie autora za przek³adem angielskim B. Evetts, PO 5/III, s. 5.
21 Por. PO 5/III, s. 5.
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pie¿a Teodozjan id¹cego za dnia lub nocy mo¿e go ukamienowaæ, a ja wezmê
winê za to ( )22. Nie potrafimy powiedzieæ, czy jest to autentyczny przekaz,
czy tylko zabieg retoryczny autora, chc¹cego nadaæ grozê sytuacji.
3. KOCIÓ£ ALEKSANDRYJSKI ZA PONTYFIKATU AGATHONA
Wed³ug informacji dostarczanych nam przez Historiê patriarchów, Agathon
zajmowa³ siê formowaniem kap³anów. Do jego podstawowych obowi¹zków nale¿a³o przede wszystkim ich wywiêcanie23.
Z ¿ywota dowiadujemy siê równie¿, ¿e za czasów pontyfikatu Agathona ¿y³
pewien wiêtobliwy m¹¿, b³ogos³awiony Grzegorz, biskup AlKajs (gr. Kynopolis) i bli¿ej nieznany Józef z pochodzenia Syryjczyk. Wtedy to mia³a pojawiæ siê
herezja mnichów. Niestety, ¿ywot nie dostarcza nam ¿adnych konkretnych informacji, ani o miejscu, ani o zakresie tej herezji. Mo¿emy siê tylko domylaæ, ¿e
centrum tej herezji znajdowa³o siê w AlKajs (Kynopolis)24.
Znajdujemy równie¿ informacjê o interwencji siedmiu biskupów w miejscowoci Sakha w delcie Nilu. Interwencja ta odby³a siê na probê arabskiego wodza
imieniem Maslama. W owym czasie w Sakha wybuch³ jaki ferment, jednak Historia Patriarchów nie mówi na ten temat nic wiêcej. W tym miecie kilku ludzi
zosta³o pos¹dzonych o przypalanie pracuj¹cych tam kleryków. Pos³ano biskupów
którzy mieli sprawdziæ oskar¿onych, uporz¹dkowaæ tamtejsze sprawy i zaj¹æ siê
poszkodowanymi. Wród pos³anych do Sakhi biskupów by³ niejaki Isaac, umówi³ siê on z gubernatorem Sakhi i uzyska³ uprawnienia nad ca³¹ prowincj¹ Aleksandrii, tryumfuj¹c tym samym nad Teodorem chalcedoñczykiem25.
4. CUDOWNE WIDZENIE W KLASZTORZE W. MAKAREGO I JEGO OPIS
Przy okazji omawiania ¿ywotów koptyjskich patriarchów Aleksandrii, nie
mo¿na nie wspomnieæ o klasztorze w. Makarego. Na dwudziestu omiu patriarchów, zasiadaj¹cych na tronie patriarszym Aleksandrii w latach 6501050, tylko
patriarcha Abraham (975978) by³ cz³owiekiem wieckim i jego rodowód patriarszy nie wywodzi³ siê z klasztoru. Wszyscy inni mieli za sob¹ formacjê mnisz¹
i w momencie wyboru nosili habit. Natomiast a¿ osiemnastu wywodzi³o siê z klasztoru w. Makarego w dolinie Nitryjskiej26. By³ to klasztor, schronienie, w którym
w najtrudniejszych momentach patriarchowie znajdowali azyl. Klasztor ten o wy22T³umaczenie

autora za przek³adem angielskim B. Evetts, PO 5/III, s. 5.
Por. PO 5/III, s. 9
24 Por. tam¿e.
25 Por. tam¿e.
26 Por. G. Troupeau, Kocio³y i Chrzecijanie na obszarze Wschodu muzu³mañskiego
23

, s.356.
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gl¹dzie twierdzy zosta³ podwigniêty z ruiny w szóstym wieku przez Patriarchê
Beniamina I.
To w owym klasztorze Beniamin dozna³ wizji, w której zosta³o mu nakazane
spisanie regu³y dla tego¿ klasztoru w formie anatem27. Ten¿e sam klasztor w czasach pontyfikatu Agathona tak rozrós³ siê pod wzglêdem liczebnoci mnichów, ¿e
musieli oni swe cele budowaæ w pobli¿u mokrade³ otaczaj¹cych klasztor.
Taki rozwój sytuacji by³ g³ównie rezultatem ucieczki Koptów do klasztorów
przed nadmiernym uciskiem fiskalnym ze strony muzu³manów. Praktyka ta zosta³
ukrócona przez prefekta Egiptu w 705 r. Kaza³ on spisaæ wszystkich mnichów
i ob³o¿y³ ich podatkiem pog³ównym w wysokoci jednego dinara28.
Agathon rozbudowa³ koció³ powiêcony ojcu Makaremu, w którym w dniu
mierci swego wielkiego poprzednika, Beniamina I, wyg³osi³ kazanie, w którym
przytoczy³ owe cudowne widzenie ojca Beniamina29. I tak jak poprzednio, równie¿ za czasów Agathona w klasztorze wydarzy³ siê pewien cud.
W owych dniach pojawi³ siê w klasztorze cz³owiek posiadaj¹cy  jak podaje
autor Historii Patriarchów  wiedzê teologiczn¹ i wieck¹. Jego imiê to Jan, mieszkaniec Samannud. Podczas odbywanej przez siebie pielgrzymki, popad³ w straszn¹ chorobê i ¿aden ze starszych przebywaj¹cych w klasztorze nie wierzy³, ¿e ten
cz³owiek kiedykolwiek wyzdrowieje. Pewnej nocy mia³ on sen, w którym widzia³
kogo siedz¹cego poród wiat³a na tronie w otoczeniu Serafinów i t³umów w pobli¿u jego celi. Ujrza³ on równie¿ grupê starszych wiêtych ojców, którzy ¿yli na
pustyni, a którzy teraz zd¹¿ali po b³ogos³awieñstwo. I tak mówi³ sobie w mylach: ( ) Gdybym zna³ kogo, kto by mnie zabra³, ja sam podszed³bym do
w³adcy niebios i otrzyma³ b³ogos³awieñstwo i prawdopodobnie wyleczy³bym siê
z tej choroby i wyzwoli³ z bólu ( )30. W tym momencie podszed³ do niego
cz³owiek ubrany w stój patriarchów i aposto³ów, byæ mo¿e by³o to uosobienie
w. Marka, patriarchy i aposto³a Egiptu. Owa postaæ przemówi³a: ( ) Czy ¿yczysz sobie, aby zaprowadziæ ciê do naszego Pana, aby móg³ daæ ci ³askê uzdrowienia?( )31. Jan ze ³zami w oczach b³aga³, by zaprowadzono go do tronu. Postaæ przemówi³a znowu:  ( ) O Janie, powiedz mi, czy gdy zostaniesz uzdrowiony przez naszego Pana to zostaniesz mi synem, a ja zabiorê ciê do Niego?
( )32. Jan wiêc przysi¹g³ w swej wizji, ¿e bêdzie mu synem. Wtedy to ów wiêty kap³an w bieli zapyta³ siê Jana, dlaczego ten zamiast s³u¿yæ Bogu poszukuje
27 Treæ regu³y w jêzyku polskim, por. £. Karczewski, ¯ycie i dzia³alnoæ patriarchy Beniamina I , s. 295.
28 Por. G. Troupeau, Kocio³y i Chrzecijanie na obszarze Wschodu muzu³mañskiego , s. 361.
29 Por. £. Karczewski, ¯ycie i dzia³alnoæ patriarchy Beniamina I
, s. 294295.
30 T³umaczenie autora za przek³adem angielskim B. Evetts, PO 5/III, s. 7.
31 Tam¿e.
32 Tam¿e.

¯YWOT PATRIARCHY AGATHONA

267

ucieczki w pychê, chc¹c sobie wybudowaæ erem na pustyni, który jest niczym w
porównaniu z Niebieskim Jeruzalem. Jan upad³ na kolana i zacz¹³ prosiæ o przebaczenie, a Pan przemówi³: ( ) Teraz obdarzam ciebie uzdrowieniem z twej
choroby za spraw¹ Marka Ewangelisty, id i czyñ, jak ci przykaza³ ( )33. Jan po
obudzi³ siê zdrowy. Medytowa³ nad znaczeniem owego snu, nad tym, co musi
teraz uczyniæ. Wybawienie przysz³o w widzeniu Agathona, w którym to postaæ
przemówi³a do patriarchy: ( ) Wylij kap³ana do Jana z Samannud, aby móg³ ci
pomóc i towarzyszyæ tobie, bo to on bêdzie zasiada³ na tronie po tobie ( )34.
Zgodnie z poleceniem otrzymanym w widzeniu, Agathon wys³a³ kleryków
do biskupa Fajum, ojca Mennasa, z prob¹ o przys³anie mu Jana. Biskup jednak
by³ niechêtny to uczyniæ, poniewa¿ Jan by³ cz³owiekiem wykszta³conym i czêsto
wspomaga³ Mannasa. Jednak w koñcu ulega i wys³a³ go ³odzi¹ do Aleksandrii35.
I tak oto mamy zaprezentowan¹ sukcesjê patriarchów zawieraj¹c¹ w sobie element ingerencji si³ wy¿szych. Jan, podobnie jak jego poprzednicy, zosta³ wybrany przez samego Aposto³a Marka. Jest to typowa cecha hagiograficzna Wschodu,
¿e ka¿dy wiêty m¹¿ ³askê wyboru na urz¹d kocielny otrzymywa³ z samych niebios. Tekst opisuj¹cy ¿ywoty patriarchów Aleksandrii podkrela wielokrotnie cudownoæ wyboru nastêpców w. Marka.
Agathon do¿y³ starczego wieku. Pod koniec ¿ycia chorowa³ i umar³ po siedemnastu latach od kiedy to zasiada³ na tronie patriarszym Aleksandrii dnia 16go
miesi¹ca Babach36 (27/28 padziernik). Jego cia³o zosta³o z³o¿one przy ciele ojca
Beniamina37.
ZAKOÑCZENIE
Wy¿ej przytoczone fragmenty tekstu pokazuj¹ jak w widzeniu Jana spe³ni³a
siê kolejna sukcesja apostolska. Jan z Samannud zosta³ bowiem patriarch¹ Janem III (681689). Sam tekst opisuj¹cy ¿ywot Agathona jawi siê jako niespójny.
Autor przedstawia nam fakty, które trudno jest powi¹zaæ z innymi dostêpnymi
ród³ami. Jednak w przypadku dzie³ hagiograficznych nie to jest najwa¿niejsze.
Tekst ma nam zaprezentowaæ Agathona jako dobrego pasterza, który jest odbiciem Chrystusa  Dobrego Pasterza. Agathon jest tu przedstawiony jako pasterz,
który dba o wszystkie owce, nawet te nie bêd¹ce z jego stada, jak w przypadku
wykupu nieprawowiernych chrzecijan. Jest drugim patriarch¹, który musia³ siê
33
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zmierzyæ z nowymi warunkami, dzia³aj¹c pod w³adz¹ muzu³mañsk¹, która czasami nie by³a przychylna dla niego.
W tekcie obserwujemy, podobnie jak w przypadku historii o poprzedniku
Agathona  Beniaminie, jak wielk¹ rolê odgrywa³a w sukcesji legitymizacja patriarchy. By³ on wyznaczany nie przez ludzi, ale przez samego w. Marka, co
uzmys³awia nam, ¿e ¯ywot Agathona zosta³ napisany nie jako tekst historyczny,
ale raczej jako opis cudów, jakich dokonywa³ w. Marek za porednictwem swych
nastêpców. Jednak nie umniejsza to jego wartoci przy badaniu historii monofizytyzmu i ¿ywotnoci Kocio³a Koptyjskiego.
THE LIFE AND WORKS OF PATRIARCH AGATHON (661677)
IN THE LIGHT OF THE HISTORY OF COPTIC PATRIARCHS OF ALEXANDRIA
Summary
This article presents the life of Agathon and his work for the monophysitic Church of Alexandria against the backdrop of his times. Agathon was the head of the monophysitic Church of Alexandria. He succeeded to the patriarchs throne in 661. Agathon was the second patriarch, after Benjamin I (622661), who reigned during Muslim rule in Egypt.
Agathon continued the efforts of his predecessor in rebuilding and consolidating the monophysitic Church of Alexandria. This patriarch, like his predecessor, was a monk and had been educated in the monastery of St Macarius. Altogether this monastery gave eighteen patriarchs of Egypt.
A disciple of this monastery, Agathon enlarged it and increased the number of monks.
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