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D E L S I O J E knygoje aptarinejamy dalyky svarbos teisintis nereikia. Jau daug 
knygy isleista apie pagonybf, o dar daugiau - apie ankstyv^j^ krikscionyb^, ta-
ciau nors ir yra buv^ puikiy j y paziury, filosofijij ir poziurio viena } k i t | pa-
lyginimy, nezinau jokios knygos, kuri sugretinty j i j praktikas pilietinio gyve-
nimo kontekste. Galy gale knygos pacios nusistato savo ritm%, ir nors manoji 
knyga dideles apimties, suprantu t^ skaitytoj^, kuris mane, kad j i turejo biiti 
dar didesne, idant adekvaciai aptarty sav^sias temas. Tie , kurie bando aprep-
ti du skirtingus mokslo laukus, dazniausiai nepatenkina ne vieno is j y zino-
vij, tuo tarpu kiekivenas apibendrintas poziiiris j senoves visuomen^ saukiasi 
isimciij ir provokuoja priestaravimus. Rasydamas apie pagonis turejau pries 
akis t^ krikscioniy daugum^, kuriai anie pagonys nebera pazjstami. O rasyda
mas apie ankstyvuosius krikscionis emiau domen daugelj skaitytojij ir klasiki-
nes Antikos zinovy, kuriems krikscioniskieji tekstai arba nezinomi, arba tera 
miglotas prisiminimas. Tikiuosi , kad kiekvienas is j i^ tik laimes, atrad^s savo-
jo zinojimo sritj sugretint^ su kitomis. Siuolaikiniai krikscionys turi polinkj 
zvelgti j daugelj ankstyviy'y krikscioniy su pasibodejimu. Taciau as ilgainiui 
suvokiau, kad ankstyv^jl krikscionyb^ daznai geriausiai supranta tie, kurie 
niekuomet nenorety apie j ^ rasyti. 

Senoves pasaulio istorikai susiduria su dviem nuolatinemis problemomis: 
dokumentines medziagos stygiumi ir jos atskiry fragment^ santykiu su pla-
tesniais apibendrinimais. Kartkartemis meginau nustatyti vieno liudijimo ver-
t^ kito atzvilgiu arba jrodyti specifinj rasytinio teksto autoritet^. Sis metodas 
paplit^s daugelyje teisiniy tyrimy, taciau jis nera legalistinis. Kit^syk meginau 
apibendrinti, drauge cituodamas konkrecius teiginius ir liudijimus, kurie man 
atrodo turj platesnf reiksmf. Apie daugelj Antikos zmoniy mes zinome tik 
tiek, k | kiti skirtings lyciy ar klasiy zmones apie juos parase, o kartais nezino-
me ne tiek. Todel apibendrinimai esti rizikingi, juos lengviau nugincyti, negu 
patvirtinti. Konkrecius liudijimus citavau tiek kaip nuolatinj perspejim^ apie 
tai, kokio pobudzio atramomis mano remtasi, tiek tam, kad perteikciau ti} l iu-
dijimy vaizding^ stiliy bei israisk^, tas senoves pasauliui budingas savybes ir 
priezastis, kodel jis ir toliau nepaliauja man^s kereti. 

Pastarieji metai buvo suzadinantis laikas siai knygai rasyti, kadangi nuo-
lat budavo atrandama reiksmingos medziagos, susijusios su kiekvieno is kny
gos skyriy temomis, ypac tarp svieziai paskelbty jrasy ir papirusij, nuolat au-
ganciais saltiniais - turejau is paskutiniyjy stengtis, kad neprarasciau rysio su 
jais. Senoves istorija nera statiska ar baigtine tema: dar palyginti neseniai -
pries tiek metij, kick trunka vieno zmogaus gyvenimas, - daugelis mano ap-
tariamy dalyky ne nebuvo prieinami tyrinejimams. S i istorijos atsaka taip pat 
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nera mums netgi „senovine" ar kazkaip mirusi ir palaidota. Man berasant, 
buvo pranesama, jog Mergele Marija „pasirodanti kaip niekada anksciau"; sta-
tula, kuri rodosi judanti, pritraukia mini^, ne mazesn^ negu bet kuri minia 
mano tyrimy srityje; atgim§ krikscionys, issilaisvinimo teologija, kankinystes 
ir „moralioji dauguma" yra tik keletas dabarties bruozy, privertusiy mane gi-
liau susim^styti apie mano aptariamus dalykus. Jokia karta negali sau leisti 
ignoruoti klausimo, ar krikscionybe yra tikras dalykas, o jeigu ne, tai kodel j i 
pletesi ir tvere, ir koks yra deramas atsakas j j ^ . Istorikai siuose tyrimuose gali 
palikti ypating^ jnas§. 

Sios knygos istakos siekia mano auklejim^ ir Itono koledzo laiky die-
nas, kai is musij buvo tikimasi, kad patys ismoksime Baznycios istorija iki 
Konstantino, nagrinesime Evangelij^ ir Apastali^ darbus graikiskai ir tuomet 
pribloksime vizituojancius egzaminatorius savo pastangy rezultatais. Mano 
studijij metai Oksforde sutapo su sio dalyko aukso amziumi, kai buvo jma-
noma buti mokomam G . E . M . de Sainte Croix, lankyti Peterio Browno 
ir Henry'io Chadwicko paskaitas, susitikti ir kalbetis su E . R. Doddsu bei 
Gervase'u Mathew. Jiems ir j y rastams esu skolingas daugelj to, k^ nunai at-
rodau zin^s. I k i siol nuolatos tebesuvokiu tai, kad jie savosiose knygose yra 
isreisk^ tieksyk daugiau ir kad jie buty galej^ visokeriopai pagerinti man^-
j % . Man taip pat teko laime priklausyti naujajai kartai, kuri siy temy emesi 
is kitiji kampy: as daug laimejau, kadangi man padejo Stephenas Mitchellas, 
S. R . F. Price'as, S. N . C . Lieu, Garthas Fowdenas, R. C . T . Parkeris, Davidas 
Potteris ir C . J . Howgego, lygiai kaip ir T . D . Barnes, kurio svarbi knyga apie 
Konstantini aplenke mano baigiamuosius skyrius. 1983 m. H . W . Parke'as 
maloniai sutiko paskolinti man skyrius is jo iseisiancios knygos apie Mazosios 
Azijos orakulus, o N . J . Richardson leido man pasinaudoti savo paskaitos teks-
tu apie religin^ patirtj Homero poemose. Abudu apsaugojo mane nuo klaidy 
ir praleidimy, taciau ten, kur nesutareme, skirtumai pasiliko. Dar konkreciau, 
lanas Tompkinsas patikrino 10 skyriaus tekst^ ir isnasas ir istaise kelet^ klai-
dy; Susannah E l m tq. patj padare su 7 skyriumi ir daug ko mane ismoke sa-
vaisiais to skyriaus temy tyrimais. Ypac daug esu skolingas Marko Edvv'ardso 
budrumui ir jzvalgai - j is man padejo dirbant su 8, 11 ir 13 skyriy isnasomis. 
S . J . B . Barnishas buvo jzvalgiausias mano kritikas: j is priverte mane perm^s-
tyti bendr^jj mano pateikiam^ vaizd^ ir iskele pavirsiun jvairius 5 bei 9 sky-
rii} trukumus. Per v i s | rasymo trukm? Patricia Morison mane supazindino su 
idejomis, kurias antraip buciau praziopsoj§s, ir dr^sino mane, skvarbiai ko-
mentuodama tai, k^ parasydavau. Taip pat noreciau atiduoti dekingumo duo-
k l f uz visk^, ko ismokau is A . D . Nocko ir A . J . Festugiere, J . GefFckeno ir 
A . Harnacko rasty, kaip ir is mano seny bei pasigerejimo verty kompanionij, 
Josepho Binghamo nepranokto veikalo apie krikscionisk^sias senienas (pa-
skelbto 1708 m.) ir, be abejo, Gibbono veikalo visa sia tema. 

Knygos skiriasi tuo, kad skirtingai sudelioja akcentus, bet as tikiuosi, kad 
esu nustat^s sj t% naujo pagoniij orakuly tema, ankstyvosios kankinystes istori-
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jos ir paciam Konstantinui priskiriamo teksto klausimu. Skyriai apie regejimy 
patirtj sudeda j daikt^ liudijimus nuo Homero ik i Konstantino - liudijimus, 
kurie siaip jau pateikiami paskirose, specializuotose studijose: sic skyriai taip 
pat prideda kelet| detaliy, kurios net ir ten nepateikiamos. Kituose skyriuo-
se meginau pateikti apsvarstyt^ poziurj, nebudamas nei nekritiskai siuolaikis-
kas, nei, tikiuosi, pernelyg nesusipazin^s su ankstesnemis studijomis. Akcentij 
skirtumai gali buti lygiai iskalbingi, kaip naujas atradimas, bet ir cia as megi
nau probegsmiais nustatyti daugelj konkreciy dalyky. Veikalais, paskelbtais 
nuo 1982 m., neisvengiamai naudojausi selektyviai. Rasiau nuo 1977 m., o to-
mis temomis, kurias jau maniausi uzbaig^s, nesiliove rodosi knygos. As toliau 
ejau priekin - ne nepaisydamas jy , bet tik praleisdamas tas idejas, kurias nau-
jausios knygos paneigdavo. Ten, kur biita persiklojimy, musy sutarimas man 
teike didesnio tikrumo. 

Nebuciau sios knygos paras^s, jeigu Oksfordo Worcesterio koledzas nebu-
tij man suteik^s specialios tyrimy stipendijos, kuria naudojausi 1976—1977 
metais: be j y nepaprasto dosnumo tebuciau tap^s tik dar vienu teisininku. 
Tuomet Naujasis koledzas maloniai suteike man paankstintas atostogas moks-
liniams tyrimams 1983 m. - jos man leido uzbaigti antr^j^ knygos dalj. Knyga 
sukiire savo kankinius, ir be isskirtiniy Anne Robinson gebejimij, kuri kelet^ 
mety pakente ir su nepriekaistingu greiciu bei tikslumu spausdindavo mano 
siaubingus rankrascius, j i niekada nebtiti^ atgulusi j lentyn^. Mano didziausi 
jsiskolinimai, tikiuosi, bus akivaizdus is isnasy. Pries penkiolika mety gule-
damas lovoje pradejau skaityti prancuzisk^ knyg^ apie Mazosios Azijos vie-
tiniij gyventojy vardus. Knyga prasidejo kaip isplestine neseno meto vokiecio 
pirmtako klaidy apzvalga, bet j i ve l i | naktj pagavo mano vaizduot^ ir priverte 
mane suvokti dokumentines medziagos, buvusios visiskai uz mano kompeten-
cijos riby, standartus ir apimtj. Nuo tada buvau vienas is ty klasikij, kuriems 
Antikos tyrinejimai taip pat yra gausiy profesoriaus Louiso Roberto, didziau-
sio jos tyrejo, rasty tyrinejimai. Daugelis mano atradimo akimirky jvyko skai-
tant jo veikalus: man ypac gaila, kad kai as rasau si^ uzskland^ tokiai gausybei 
metij mokymosi is jo ir jo knygy, k^ tik isgirdau apie jo mirtj . T a i atima is sios 
knygos galimyb^ susilaukti recenzijos, kuri butij uzvis daugiausia padariusi, 
kad j i pataisyty ir mane pamokyty. 
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