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DE MILITARI EXEMPLO

FUNKCJA

NOMEN .

MOTYWÓW WOJSKOWYCH

W PISMACH

TERTULIANA

W najstarszych pismach chrzecijañskich pierwszymi ród³ami, w których
spotykamy metafory wojskowe, s¹ listy w. Paw³a. Aposto³ zachêcaj¹c adresatów swoich listów do walki duchowej, u¿ywa wielu terminów zaczerpniêtych z ¿ycia wojskowego. Chrzecijanin to ¿o³nierz Chrystusa, dlatego Pawe³
pisze: We udzia³ w trudach i przeciwnociach jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa! (2 Tm 2,3). G³ównym orê¿em chrzecijanina jest zbroja Bo¿a,
która umo¿liwi odparcie wszelkich ataków (por. Ef 6,13). Przywo³uj¹c obraz
¿o³nierza w pe³nym rynsztunku, Aposto³ Narodów odnosi wiele elementów
jego wygl¹du do postaw i cnót, w jakie powinni byæ uzbrojeni chrzecijanie:
Stañcie wiêc do walki przepasawszy biodra wasze prawd¹ i oblók³szy pancerz,
którym jest sprawiedliwoæ, a obuwszy nogi w gotowoæ g³oszenia dobrej nowiny o pokoju. W ka¿dym po³o¿eniu bierzcie wiarê jako tarczê, dziêki której zdo³acie
zgasiæ wszystkie roz¿arzone pociski Z³ego. Wecie te¿ he³m zbawienia i miecz
Ducha, to jest s³owo Bo¿e  wród wszelakiej modlitwy i b³agania. Przy ka¿dej
sposobnoci módlcie siê w Duchu! (Ef 6,14-18; por. 1 Tes 5,8).

Ten rodzaj obrazowania spotykamy nastêpnie w wielu pismach autorów
wczesnochrzecijañskich1.

List Barnaby 2,1-3; Pierwszy List Klemensa do Koryntian 7,1; 19,2; 37,1-2;
Drugi List Klemensa do Koryntian 7,1-3; 20,2; Ignacy Antiocheñski, List do Kocio³a
w Efezie 1,2; 3,1, List do Polikarpa 1,2-3; 3,1; 6,1-2; Hermas, Pasterz 45(2),4-5; 69(3),6;
Mêczeñstwo Perpetuy i Felicyty 4,3-4.10; 10, 7; 10,14; 19,2.
1
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Tematem niniejszego artyku³u s¹ motywy z dziedziny ¿ycia ¿o³nierskiego i wojskowoci obecne w pismach Tertuliana (ok. 160  po 220)2.
W jego epoce wojna, wojsko i zajêcie ¿o³nierza stanowi³y codziennoæ ¿ycia
ówczesnych ludzi, szczególnie w kontekcie rozrastaj¹cego siê Imperium
Rzymskiego.

1. Wybrana terminologia wojskowa w pimiennictwie
antycznym
W niniejszym opracowaniu, ledz¹c obecnoæ motywów wojskowych
u Tertuliana, ograniczymy siê do bardziej znacz¹cych terminów, które je wywo³uj¹ i których Tertulian u¿ywa w znaczeniu metaforycznym.
Militare  odbywaæ s³u¿bê wojskow¹, s³u¿yæ w wojsku, byæ ¿o³nierzem,
a nastêpnie nieco szerzej  walczyæ, wojowaæ. Miles  ¿o³nierz, wojskowy,
ten, kto walczy; militaris  ¿o³nierski, wojenny, nale¿¹cy do wojska, zwi¹zany
z wojskiem; w po³¹czeniu z rzeczownikiem res przymiotnik ten tworzy wyra¿enie res militaris, które mo¿e oznaczaæ sprawy wojskowe w ogóle albo wyprawê wojenn¹, czyn wojenny i tym podobne. Pokrewny podanym terminom
jest wyraz militia. Oznacza on w pierwszym rzêdzie s³u¿bê wojskow¹, obowi¹zek wykonywany przez ¿o³nierza, nastêpnie wyprawê wojenn¹ lub bitwê
czy walkê; tak¿e dyscyplinê i karnoæ wojskow¹, sposób prowadzenia wojny,
sztukê walki. Nieco szersze znaczenie militia to wszelki, zw³aszcza ciê¿ki 
porównywalny z ¿o³nierskim  obowi¹zek, tego rodzaju zajêcia i s³u¿ba.
Inny termin z dziedziny wojskowoci, który spotkamy u Tertuliana, to rzeczownik statio. Obok znaczeñ najbardziej podstawowych, odnosz¹cych siê do
stania w bezruchu, miejsca postoju, zatrzymania siê i tym podobnych, ma on
jeszcze inne odcienie znaczeniowe zwi¹zane z dziedzin¹ wojskowoci. Statio
oznacza stra¿, posterunek, wartê  na przyk³ad stra¿e w miecie, gdzie statio
diurna jest odpowiednikiem vigilia nocturna. W krêgu znaczeñ zwi¹zanych
z dziedzin¹ militarn¹ statio mo¿e oznaczaæ kwaterê wodza. W literaturze klasycznej, szczególnie filozoficznej, na przyk³ad w pismach Seneki, statio przybiera znaczenie metaforyczne. Statio to gotowoæ, jakby stanie na posterunku
2
Na temat samego Tertuliana por. P. Siniscalco, Tertulliano, DPAC 2, 34133424;
por. tak¿e: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. ¯ycie, pisma i nauka Ojców Kocio³a,
t³um. P. Paciorek, Warszawa 1990, s. 228229; F. Dr¹czkowski, Patrologia, Pelplin 
Lublin 1998, s. 128; J. Sajdak, Kwintus Septymius Florens Tertulian. Czasy, ¿ycie,
dzie³a, Poznañ 1949. Bibliografiê dotycz¹c¹ Tertuliana zamieszcza VoxP: 1315 (1993
1995), z. 2429; 16 (1996), z. 3031; 17 (1997), z. 3233; 18 (1998), z. 3435; 19 (1999),
z. 3637; 20 (2000), z. 3839; 22 (2002), z. 4243; 23 (2003), z. 4445; 24 (2004), z. 4647;
25 (2005), z. 48, 27 (2007), z. 49; 29 (2009), z. 5354.
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a¿ do ostatniego dnia ¿ycia; tak siê zachowuje ten, kto nigdy siê nie za³amuje
ani nie poddaje, czyli prawdziwy mêdrzec; statio to dla Seneki postawa duszy
w obliczu zbli¿aj¹cej siê mierci3. Jak wiadomo  Tertulian korzysta³ z myli
Seneki4.
Inny termin z dziedziny wojskowoci to sacramentum. Wyraz sacramentum powi¹zany jest z terminami sacer, sacrare, sacratio i im podobnymi;
w znaczeniu pierwotnym odnosi³ siê do aktu, przez który jaka osoba powiêca
siê bóstwu5. W sacratio by³ obecny element przysiêgi; by³a ona skierowana
do konkretnego boga. Sacramentum mia³o miejsce w dwóch przypadkach:
w ¿yciu ¿o³nierskim oraz w sprawach cywilnych i kryminalnych. Przysiêga,
jakiej wymagano od ¿o³nierzy, to sacramentum militare. Polega³a ona na lubowaniu pos³uszeñstwa dowódcy, ¿e nie porzuci siê znaków wojskowych i nie
uczyni siê nic przeciwko prawu. Mia³a ona charakter bardzo osobisty i nale¿y
j¹ odró¿niæ od przyrzeczeñ zbiorowych (coniuratio), wypowiadanych przez
aklamacjê. Przysiêga z³o¿ona przez ¿o³nierza nabiera³a charakteru religijnego.
Jej z³amanie by³o zbrodni¹ przeciwko bogu. Ten, kto j¹ z³ama³, ci¹ga³ na siebie
przekleñstwo, stawa³ siê sacer i móg³ byæ ukarany mierci¹6.
Kolejny termin to donativum. Wyraz ten oznacza rodzaj wynagrodzenia
przyznawanego ¿o³nierzom. W epoce cesarskiej donativa nic mia³y nic wspólnego z formami wynagrodzenia, jakie imperator przyznawa³ na przyk³ad za akt
¿o³nierskiej odwagi. By³y rozdzialane w szczególnych chwilach, rzadko bezinteresownie, jak na przyk³ad za zas³ugi, a czêciej w nadziei zdobycia albo utrzymania wiernoci i przychylnoci ¿o³nierzy. Wyniesienie do w³adzy imperatora
by³o czêsto poprzedzane rozdaniem donativum, albo te¿ jego rozdanie by³o
nastêpstwem zdobycia przez imperatora w³adzy. Zdarza³o siê, ¿e donativum
mog³o byæ rozdane jedynie z czystej fantazji b¹d rozrzutnoci w³adcy. O donativum mówi siê w literaturze bardzo d³ugo, gdy¿ wzmianki na ten temat
siêgaj¹ jeszcze czasów Teodoryka. Relief na kolumnie Trajana pokazuje rozdawanie donativum przez imperatora, który siedzi pomiêdzy dwoma oficerami na sella castrensis; ¿o³nierz odchodzi z workiem pieniêdzy na plecach,
nastêpny ¿o³nierz ca³uje d³oñ imperatora w podziêce za jego hojnoæ, inni
¿o³nierze stoj¹ wokó³, podnosz¹c w górê rêce w gecie uznania. Instytucja
3
L. Annaeus Seneka¸ De beneficiis, 5,2,4,4: Numquam enim succumbet, numquam renuntiabit; ad ultimum usque vitae diem stabit paratus et in hac statione morietur;
Ad Lucilium epistulae morales, 120,18: Ideo magnus animus conscius sibi melioris
naturae dat quidem operam ut in hac statione qua positus est honeste se atque industrie gerat [...].
4
O Senece Tertulian wyra¿a siê Seneca saepe noster, De anima, 20; por.
Ch. Mohrmann, Statio, VeCh, vol. 7, No. 4 (Oct., 1953), s. 221245.
5
E. Cuq, Sacramentum, DAGR, 4, s. 951.
6
Por. E. Cuq, Sacramentum, DAGR, 4, s. 951955.
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donativum s³u¿y³a utrzymaniu siê imperatora na tronie, choæ mog³a te¿ obróciæ siê niekiedy przeciwko niemu7.
Nastêpny termin zwi¹zany z ¿yciem ¿o³nierzy to stipendium. Nale¿y
on do tej samej rodziny wyrazów, co rzeczownik stips oznaczaj¹cy daninê,
sk³adkê, ofiarê, potem dochód i wynagrodzenie w ogóle. Termin stipendium
za oznacza³ w pierwszym rzêdzie ¿o³d, wynagrodzenie wyp³acane ¿o³nierzom,
a w dalszej kolejnoci, zw³aszcza w liczbie mnogiej  tak¿e s³u¿bê wojskow¹.
Do tej samej rodziny s³owotwórczej nale¿y czasownik stipendior, który znaczy s³u¿yæ w charakterze najemnych ¿o³nierzy i przymiotnik stipendiarius
oznaczaj¹cy tego, kto s³u¿y za ¿o³d, a wiêc najemnika.
Jeszcze inny termin to corona. Pierwotnie by³ to wieniec z naturalnych
kwiatów, którym zdobili swoje skronie uczestnicy obrzêdów religijnych albo
którym zdobiono pos¹gi bóstw. Z biegiem czasu wieniec, który móg³ byæ
wytworzony w sposób sztuczny z metalu, zw³aszcza ze z³ota, sta³ siê zaszczytnym odznaczeniem agonistycznym oraz wojskowym. W znaczeniu metaforycznym termin corona mo¿e oznaczaæ s³awê8.
Odniesienia do dziedziny ¿ycia ¿o³nierskiego u¿yte przez Tertuliana w znaczeniu przenonym, mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹ te,
które wystêpuj¹ w kontekstach odnosz¹cych siê do przeladowania i mêczeñstwa, a wiêc do wiadectwa wiary sk³adanego przez wyznawców Chrystusa
publicznie. Druga grupa motywów to te, które odnosz¹ siê do ¿ycia chrzecijanina w ogóle, rozumianego raczej w aspekcie wysi³ku duchowego, ró¿nych
form zdobywania doskona³oci. W twórczoci Tertuliana, ¿yj¹cego w okresie
przeladowania, pierwsza grupa jest liczniejsza.

2. Motywy ilustruj¹ce przeladowanie i mêczeñstwo
Bardzo wiele obrazów z ¿ycia ¿o³nierskiego u Tertuliana nawi¹zuje do
rozmaitych sytuacji ³¹cz¹cych siê z przygotowaniem do walki, z obowi¹zkami ¿o³nierza. W Ad martyras9 maj¹ one na celu uwydatnienie heroicznej
koncepcji wiary chrzecijañskiej, jaka jest Tertulianowi bardzo bliska. Chrzecijanie przebywaj¹cy w wiêzieniu zaprawiaj¹ siê do walki ze z³em, do bitwy,
Por. H. Thédenat, Donativum, DAGR 2, s. 385387.
Por. H. Leclercq, Couronne, DACL 3, 2, kol. 210212; T. Gacia, Metaforyka agonistyczna w literaturze ³aciñskiej chrzecijañskiego antyku, Kielce 2007, s. 107117.
9
Ad martyras, PL 1, 619628, t³um. E. Stanula, w: Tertulian, Wybór pism, PSP
t. 5, s. 3139. Traktat powsta³ oko³o 197 r., b¹d te¿ na prze³omie 202 i 203 r.. Pochodzi
z tzw. okresu katolickiego ¿ycia Tertuliana i nale¿y do pism praktyczno-ascetycznych.
Jest to utwór licz¹cy 6 rozdzia³ów i ma postaæ diatryby  kazania; por. M. Cytowska,
H. Szelest, Literatura rzymska, Warszawa 1993, s. 4445. Tertulian zwraca siê do chrzecijan przebywaj¹cych w wiêzieniu w Kartaginie, uwiêzionych za wiarê i oczekuj¹cych
7
8

Funkcja motywów wojskowych w pismach Tertuliana

235

któr¹ maj¹ stoczyæ na terytorium diab³a. S¹ oni nieustannie nara¿eni na pokusy
szatana, który naciera na nich jak oddzia³ wojska. Niezawodnym orê¿em, jakim chrzecijanie mog¹ pokonaæ przeciwnika, jest atmosfera zgody i wzajemnej mi³oci. Bardzo wyrane nawi¹zania do terminologii militarnej wystêpuj¹
w tych partiach utworu, w których Tertulian chce wykazaæ, ¿e wiêzienie jest
miejscem najlepszego przygotowania chrzecijanina do mêczeñstwa. Trudnoci, jakie znosz¹ w niewoli, porównuje do trudów ¿ycia ¿o³nierskiego, do postawy oczekiwania w ci¹g³ej gotowoci walki, wymagaj¹cej nieustannej zaprawy
i wytrwa³oci w trudach i niewygodach. Porównanie to jest uzasadnione tym
bardziej, ¿e Tertulian, mówi¹c o z³o¿eniu przysiêgi wojskowej, czyli sacramentum, odnosi j¹ do chrztu, a dok³adniej do momentu z³o¿enia przysiêgi chrzcielnej, przez któr¹ ka¿dy chrzecijanin wcielony zosta³ do wojska samego Boga.
Chrzecijanie wiêc, jako militia Christi, musz¹ byæ w nieustannej gotowoci
do walki z szatanem, to za wymaga od nich ci¹g³ej zaprawy; teraz zw³aszcza
tam, gdzie siê w obecnej chwili znajduj¹, maj¹ ku temu najlepsze warunki.
D³u¿szy fragmentu ilustruje prezentowan¹ przez Tertuliana koncepcjê:
Teraz b³ogos³awieni, wiêzienie niech bêdzie czym nawet uci¹¿liwym. Kiedy wypowiedzielimy s³owa przysiêgi, wówczas zwerbowano nas do wojska Boga
¿ywego. A ¿aden ¿o³nierz nie udaje siê na wojnê z wielk¹ przyjemnoci¹, ani te¿
nie rusza do boju z sypialni, ale z rozbitego i roz³o¿onego namiotu, z miejsca gdzie
wszystko twarde, niewygodne, nieprzyjemne. Ju¿ w czasie pokoju w trudach
i w niewygodach do wojny ¿o³nierze przygotowuj¹ siê; maszeruj¹ w pe³nym uzbrojeniu, urz¹dzaj¹ na polach manewry, buduj¹ okopy, æwicz¹ szybkie ³¹czenie tarcz
dla os³ony przed pociskami wroga. Wszystko za odbywa siê w pocie czo³a. By
za zdobyæ dobr¹ kondycjê cielesn¹ i psychiczn¹, hartuj¹ siê nag³ymi przejciami
z cienia w upalne s³oñce, ze skwaru s³onecznego przechodz¹ w lodowate zimno,
z wygodnej tuniki w tward¹ zbrojê, z g³uchego milczenia w straszliwy krzyk, ze
spoczynku do wrzawy wojennej. A zatem i wy b³ogos³awieni traktujcie wszystkie
trudy wiêzienne jako æwiczenia hartu duszy i cia³a10.

Komentowany tekst jest najobszerniejszy, jeli chodzi o iloæ obrazów
wziêtych z dziedziny ¿o³nierskiej, ich intensywnoæ i funkcje. Odnosz¹ siê one
do sposobu prze¿ywania pobytu w wiêzieniu i do mêczeñstwa, a najwa¿niejsze
terminy, jakie w tym tekcie spotykamy, to miles, militia Dei i sacramentum.
Terminy miles i militia charakteryzuj¹ zatem kondycjê chrzecijanina11.
Innym tekstem ród³owym, gdzie mo¿na znaleæ wiele nawi¹zañ do
przygotowania ¿o³nierza do walki, a walka jest metafor¹ mêczeñstwa, to
na mieræ, aby ich pocieszyæ, pokrzepiæ i natchn¹æ odwag¹. W zaskakuj¹cych antytezach Tertulian udowadnia, ¿e wchodz¹c do wiêzienia, chrzecijanie raczej wyszli
z wiêzienia. Obrazy zaczerpniête z ¿ycia wojskowego s¹ obecne w ca³ym utworze.
10
Ad martyras, 3,1-3; t³um. E. Stanula, s. 34.
11
Por. A. Hamman, Militia, DPAC 2, kol. 22472248.
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fragment Apologeticum12. Odniesienia do prze¿yæ towarzysz¹cych ¿o³nierzowi, który wyrusza na wojnê, pos³u¿y³y Tertulianowi do udzielenia odpowiedzi na zarzut pogan dotycz¹cy tego, i¿ chrzecijanie skar¿¹ siê na swoich
przeladowców zamiast ich mi³owaæ za to, ¿e dziêki nim mog¹ cierpieæ.
W koñcowej czêci pisma, czyli w conclusio, autor przedstawia sposób
mylenia i postrzegania wiary chrzecijañskiej przez pogan. Odpowiadaj¹c na
ironiê zawart¹ w przytaczanym pytaniu pogan, Tertulian stwierdza, ¿e wyznawcy Chrystusa chc¹ cierpieñ, ale przyjmuj¹ je z takiego samego powodu,
z jakiego ¿o³nierz wyrusza na wojnê. Prze¿ycia ¿o³nierza przed wyruszeniem
na wojnê i w czasie bitwy s¹ ilustracj¹ postawy chrzecijanina wobec przeladowania i w czasie mêczeñstwa:
Wobec tego  powiecie  jeli chcecie cierpieæ, to czemu skar¿ycie siê na to, ¿e
was przeladujemy, kiedy raczej kochaæ powinnicie tych, przez których cierpicie
to, czego chcecie?. Owszem, chcemy cierpieñ, ale tak, jak na przyk³ad ¿o³nierz
wojny. Nikt przecie¿ nie znosi jej chêtnie, poniewa¿ z koniecznoci idzie na ni¹
trwoga i niebezpieczeñstwo. A jednak walczy wszystkimi si³ami, a ten, który narzeka³ na wojnê, o ile zwyciê¿y w walce, to cieszy siê, poniewa¿ zdobywa s³awê
i zdobycz13.

Tertulian opisuje walkê, jak¹ zmuszeni s¹ podj¹æ chrzecijanie i cenê,
jak¹ musz¹ zap³aciæ, aby broniæ prawdy. Miejscem ich zmagañ s¹ ju¿ s¹dy,
w których przyjmuj¹c wyroki mierci, zwyciê¿aj¹ i zdobywaj¹ s³awê. Dla chrzecijanina zdobycz¹ nie s¹ ³upy wojenne i s³awa w oczach ludzkich, ale ¿ycie
wieczne oraz uznanie u samego Boga14.
Obrazy ¿ycia ¿o³nierskiego przed bitw¹ przechodz¹ w obrazy ukazuj¹ce
sam¹ walkê, choæ nie mo¿na ich oczywicie ca³kowicie rozdzieliæ.
Walka ¿o³nierza stanowi logiczn¹ konsekwencjê z³o¿enia przysiêgi. Podobnie  twierdzi Tertulian  jest w ¿yciu chrzecijanina. Pisarz pojmuje ¿ycie
chrzecijañskie jako s³u¿bê wojskow¹ u dowódcy  Chrystusa. Jemu to chrzecijanin przy chrzcie sk³ada przysiêgê i Jemu powinien dochowaæ wiernoci.
Zobowi¹zanie, którego siê podejmuje, wyznaj¹c wiarê w Chrystusa, wymaga
12
Apologeticum, PL 1, 258536, t³um. J. Sajdak, Apologetyk, POK t. 20, s. 1203.
Jest to pism apologetyczno-polemiczne, uwa¿ane za jedno z najwa¿niejszych pism
Tertuliana. Zwraca siê on zwraca siê do rz¹dców prowincji  praesides provinciarum 
odpieraj¹c stawiane chrzecijanom zarzuty, jakoby mieli oni byæ wrogo nastawieni
do spo³eczeñstwa, w³adzy cesarskiej i pañstwa, czy te¿ byli ateistami i prowadzili siê
nieprzyzwoicie. Utwór napisany w formie mowy s¹dowej czy obrony adwokackiej
domaga³ siê przede wszystkim sprawiedliwego traktowania chrzecijan przez s¹dy.
Nagromadzenie motywów ¿o³nierskich znajdujemy w ostatniej czêci mowy, gdzie nastêpuje jakby zebranie wszystkich wczeniejszych punktów oraz apel mówcy do uczuæ
s³uchaczy lub sêdziów.
13
Apologeticum, 50,12; t³um. J. Sajdak, s. 197.
14
Apologeticum, 50,2; t³um. J. Sajdak, s. 197198.
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od niego nieustannej gotowoci do walki z wrogiem, a co wa¿niejsze samego
udzia³u w walce. W pimie Scorpiace15 autor mówi, ¿e nieuchronn¹ konsekwencj¹ walki s¹ odniesione w boju rany, a nawet mieræ, czyli mêczeñstwo:
Zwi¹zany z nim tak¹ przysiêg¹ walczê i jestem przez wrogów atakowany. Tak
d³ugo jestem na równi z nimi, jak d³ugo nie przy³o¿ê rêki do walki z nimi. Opowiadaj¹c siê za przysiêg¹, walczê w szeregu, zostajê ranny, padam i ginê. Kto okreli³
swemu ¿o³nierzowi taki koniec, jak nie ten, który naznaczy³ go tak¹ przysiêg¹? 16.

Chrzecijanin powinien równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e w tej walce nie jest
osamotniony. Ma potê¿nego Wspomo¿yciela, który ju¿ wczeniej zwyciê¿y³
wroga, a teraz wspomaga walcz¹cych, ¿eby i oni sami tego dokonali z jego
pomoc¹. Zostaj¹ uzbrojeni przez Boga wiar¹, by mogli pokonaæ przeciwnika,
zas³uguj¹c na wieniec zwyciêstwa.
Mêczeñstwo jest dla Tertuliana ³ask¹, nie za przykr¹ koniecznoci¹; tym
bardziej, ¿e ³¹czy siê z perspektyw¹ chwa³y z powodu odniesionego zwyciêstwa: Ten, który powo³a³ nas do zbawienia, zaprosi³ nas tak¿e do chwa³y,
abymy rozradowani wolnoci¹, cieszyli siê tak¿e wieñcem zwyciêstwa17.
Podkrelaj¹c wartoæ mêczeñstwa, które ukazywane jest poprzez liczne
odniesienia do walki, Tertulian stwierdza, ¿e ów ostateczny bój, jaki chrzecijanin musi stoczyæ, jest szczególnym wyrazem mi³oci wobec Boga i umo¿liwia cz³owiekowi osi¹gniêcie pe³ni szczêcia.
Chrzecijanin, który stawia czo³o przeladowaniu i nara¿a siê na mêczeñstwo, jest dobrym ¿o³nierzem Chrystusa. W De fuga in persecutione18
15
Scorpiace, PL 2, 121154, t³um. W. Myszor, Lekarstwo na uk³ucie skorpiona,
PSP t. 29, s. 117146. Dzie³o powsta³o oko³o 213 r., gdy namiestnikiem Afryki by³
niejaki Scapula. W pimie tym autor zwraca siê przede wszystkim do gnostyków, którzy
zaprzeczali, jakoby mêczeñstwo w obronie wiary by³o konieczne i mia³o du¿e znaczenie
moralne. Twierdzili oni równie¿, zw³aszcza w czasach szczególnego przeladowania
chrzecijan, os³abiaj¹c tym samym ich wytrwa³oæ, ¿e Bóg nie pragnie a¿ takiej ofiary ze
strony swoich wyznawców, nie chce by powiêcali swoje ¿ycie, skoro odrzuci³ nawet
ofiary ze zwierz¹. Tertulian wykazuje b³êdy i fa³szywoæ pogl¹dów gnostyków, których
porównuje do jadowitych skorpionów. Zwalcza ich twierdzenia, dowodz¹c na podstawie Pisma wiêtego, a zw³aszcza Ewangelii, ¿e mêczeñstwo jest darem od Boga, który
nale¿y przyj¹æ; por. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska, dz. cyt., s. 42;
M. Babiñski, O Scorpiace Tertuliana. Motyw skorpiona w apologii mêczeñstwa,
RH 36 (1998), z. 3, s. 153.
16
Scorpiace, 4,5; t³um. W. Myszor, s. 125.
17
Scorpiace, 6; t³um. W. Myszor, s. 127.
18
De fuga in persecutione, PL 2, 105120, t³um. T. Ko³osowski, w: Tertulian,
Wybór pism III, PSP t. 65, s. 155174. Tertulian daje odpowied na pytanie, czy chrzecijanom wolno unikaæ przeladowañ, sam zajmuj¹c stanowisko zdecydowanie negatywne i to w radykalny sposób.
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Tertulian gromadzi w jednym zdaniu kilka figur stylistycznych, skoncentrowanych znaczenio wokó³ koncepcji: ¿o³nierz Chrystusa, Chrystus  imperator,
zbroja chrzecijanina oraz g³os tr¹by wzywaj¹cej na bitwê, któr¹ w tym wypadku jest przeladowanie. Dobry ¿o³nierz nigdy nie ucieka, woli daæ siê pokonaæ w bitwie ni¿ ca³o uciec z jej pola. Dezercja chrzecijanina przed przeladowaniem jest wyparciem siê Chrystusa, w którego zosta³ przyobleczony, i ucieczk¹
w towarzystwie diab³a:
Dobry ¿o³nierz, który stoi przy Chrystusie jako swoim w³adcy, który jak mówi
Aposto³, ma na sobie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, gdy rozlegnie siê wieæ o przeladowaniu, nie przejmuje siê wówczas tym dniem! [ ] Piêkniej jest, gdy ¿o³nierz zginie
na polu walki, a nie ratuje siê ucieczk¹. [ ] odwróci³e siê od Chrystusa, który jest
w tobie i z powrotem odda³e siê w rêce diab³a19.

Na stronicach pism Tertuliana znajdziemy wiele odniesieñ do zwyciêstwa
¿o³nierza w walce i triumfu, jaki go czeka po odniesieniu zwyciêstwa.
W dziele De corona20, gdzie metafora wieñca jako nagrody dla chrzecijanina zosta³a najpe³niej rozwiniêta, odwo³uje siê on do konkretnej sytuacji, jaka
zdarzy³a siê w zwi¹zku z odmow¹ przez chrzecijañskiego ¿o³nierza w³o¿enia
wieñca na g³owê podczas otrzymywania nagrody od imperatora. Czyn ¿o³nierza wywo³a³ rozterki natury moralnej dotycz¹ce, ogólnie rzecz ujmuj¹c, relacji
miêdzy pogañstwem a chrzecijañstwem. Komentuj¹c ten czyn, niektórzy chrzecijanie, w tym tak¿e duchowni, oceniali go jako niepotrzebn¹ prowokacjê,
wykazuj¹c przy tym doæ zaczn¹ tolerancjê wobec tych chrzecijañskich ¿o³nierzy, którzy piastuj¹c wysokie urzêdy pañstwowe, us³ugiwali cesarzowi. Jednak Tertulian stanowczo potêpia tak¹ postawê wspó³wyznawców ¿o³nierza,
tak¿e w³adz kocielnych, stoj¹c na stanowisku, ¿e nie ma ¿adnej mo¿liwoci
kompromisu miêdzy dwoma wiatami, a wiarê nale¿y wyznawaæ zawsze 
bez wzglêdu na konsekwencjê tego czynu. O tak jednoznacznych i bezkompromisowych pogl¹dach wiadcz¹ skierowane do szeregowego chrzecijanina
w godzinie próby s³owa pouczenia, w których znów pojawiaj¹ siê odniesienia
do ¿ycia ¿o³nierza, a zw³aszcza okrelenia Kocio³a wyrazami tui ordines, tui
De fuga in persecutione, 10,1-2; t³um. T. Ko³osowski, s. 167.
De corona, PL 2,73102, t³um. T. Skibiñski, w: Tertulian. Wybór pism III,
PSP t. 65, s. 107124; dzie³o powsta³e oko³o 211 r. w formie kazania  diatryby i zaliczane do pism parenetycznych. Przyczyn¹ napisania tego traktatu sta³o siê g³one
w Afryce wydarzenie. W czasie uroczystoci wojskowych ku czci zmar³ego w 211 r.
Septyniusza Sewera jeden z ¿o³nierzy, obdarowany przez nich tzw. donativum imperiale, zdj¹³ z g³owy zdobi¹cy go przy tych ceremoniach wieniec i niós³ go w rêce, wyznaj¹c publicznie, ¿e jest chrzecijaninem. ¯o³nierz zosta³ zdegradowany i wtr¹cony do
wiêzienia, gdzie mia³ oczekiwa³  jak powie Tertulian  wspania³ego wieñca mêczeñstwa, czyli donativum Christi.
19
20
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magistratus i curia: Lecz twoi prze³o¿eni i twoi wy¿si urzêdnicy, i sama
twoja kuria nosi nazwê Kocio³a Chrystusowego21.
Chrzecijañskich ¿o³nierzy Tertulian przy tej okazji przekonuje, ¿e najlepiej
by³oby, gdyby opucili s³u¿bê wojskow¹ i zajêli siê czym innym. W zasadzie
stwierdza, ¿e s³u¿ba w wojsku nie godzi siê z chrzecijañstwem, a g³ównym
argumentem za tym stanowiskiem s¹ s³owa przysiêgi, któr¹ sk³ada siê cz³owiekowi, a nie Chrystusowi jako jedynemu Panu oraz to, ¿e nie godzi siê nosiæ
sztandarów i znaków pañstwowych. Pos³uguj¹c siê zatem obrazami zaczerpniêtymi z ¿ycia wojskowego (statio i vexillum), Tertulian mówi, ¿e chrzecijanin ma byæ przede wszystkim znakiem Chrystusa, a to wszystko, o czym
wczeniej wspomina, przeszkadza mu w realizacji tego zadania22.
Metafory zwi¹zane z wieñcem (corona) wskazuj¹ przede wszystkim na
nagrodê za odwa¿ne wiadectwo, a¿ do oddania ¿ycia w mêczeñstwie. Tertulian przywo³uje fragment Listu do Efezjan (6,11n), gdzie mowa jest o zbroi
aposto³a. Bohaterski ¿o³nierz jest gotów na przyjêcie mêczeñstwa, poniewa¿
odrzuci³ dotychczasow¹ zbrojê ¿o³nierza i miecz, a odzia³ siê w obuwie Ewangelii i s³owo Bo¿e. Za³o¿y³ wiêc zbrojê, o której pisze aposto³ Pawe³, i dlatego
otrzyma teraz o wiele cenniejsz¹ nagrodê od samego Chrystusa, a bêdzie ni¹
janiej¹cy wieniec chwa³y, którym jest ¿ycie wieczne  martyrii candida laurea23. W przytoczonym w przypisie tekcie obok metafory martyrii candida
laurea równie wa¿na jest metafora donativum Christi, nawi¹zuj¹ca do nagrody, jako stanowi³o donativum w przypadku ¿o³nierzy w s³u¿bie cesarskiej:
Zaraz od³o¿y³ ciê¿ki wojskowy p³aszcz, zaczynaj¹c szczêliwie uwalniaæ siê od
ciê¿aru, zdj¹³ z nóg niewygodne wojskowe buty, zaczynaj¹c st¹paæ po wiêtej
ziemi, odda³ miecz, który nie by³ konieczny nawet do obrony Chrystusa, a rêkê
uwolni³ od wieñca: i teraz okryty purpur¹ nadziei przelania w³asnej krwi, obuty
w przygotowanie dane przez Ewangeliê, z przypasanym ostrym mieczem S³owa
Bo¿ego i ca³y uzbrojony tak, jak to wskaza³ Aposto³, maj¹c otrzymaæ lepszy,
lni¹cy wieniec mêczeñstwa, w wiêzieniu oczekuje nagrody od Chrystusa 24.

Mêczeñstwo jest walk¹, która prowadzi do zwyciêstwa i do zdobycia wieñca. Tertulian zwracaj¹c siê do chrzecijan, którym zagra¿a przeladowanie,
twierdzi, ¿e ci, którzy przyjêli mêczeñstwo, to b³ogos³awieni zwyciêzcy. Ju¿
samo podjêcie walki gwarantuje zwyciêstwo i nie mo¿e siê inaczej zakoñczyæ
21
De corona, 13,1; t³um. T. Skibiñski, s. 121; por. J. rutwa, Chrzecijanie
w s³u¿bie tego wiata. Wizja Tertuliana i w. Augustyna. Chrzecijanie a ¿ycie publiczne, red. J. rutwa, Lublin 1988, s. 7180, s. 73.
22
Por. De corona, 11,1-3; t³um. T. Skibiñski, s. 118119.
23
Wiêcej na temat metaforyki wieñca wawrzynowego por. T. Gacia, Metaforyka
agonistyczna... dz. cyt., s. 123124.
24
De corona, 1,3; t³um. T. Skibiñski, s. 107.
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jak sukcesem tego, który przelewa krew w zmaganiach. Nawi¹zuj¹c do Apokalipsy 7,14, Tertulian ukazuje w Scorpiace obraz mêczenników, którzy po
stoczonym boju otrzymaj¹ palmy zwyciêstwa i triumfuj¹ nad tym, z którym
walczyli25. Dla wzmocnienia swojej argumentacji, przy dowodzeniu wartoci
mêczeñstwa, Tertulian powo³uje siê na obrazy z ¿ycia wojskowego i sportowego zaczerpniête z listów w. Paw³a, w których aposto³ zachêca adresatów
do przyjêcia cierpienia w obronie wiary26. Ostateczn¹ nagrod¹ za to zmaganie
jest niewiêdn¹cy wieniec chwa³y, którym jest ¿ycie wieczne. Zatem mêczeñstwo to dla Tertuliana ostateczna walka, po której Chrystus  dowódca,
pod wodz¹ którego chrzecijanie tocz¹ bój, rozdziela zwyciêzcom odznaczenia
oraz nagrody.
Obraz triumfalnego pochodu zwyciêzców wkraczaj¹cym do miasta, który
mo¿emy znaleæ w Apologeticum, jest metafor¹ triumfu mêczenników. Opisuj¹c tortury i sposób zadawania chrzecijanom mierci, autor twierdzi, ¿e ju¿
sam pochód na mieræ jest dla wyznawców Chrystusa wyjciem ku wolnoci.
Tertulian gromadzi obrazy ilustruj¹ce triumf mêczenników podobny do triumfu
po zwyciêstwie ¿o³nierzy: triumphare, palmata vestis, currus, vexillum27.

3. Motywy ilustruj¹ce ¿ycie chrzecijanina
Te same terminy, wokó³ których Tertulian rozwija metaforykê odnosz¹c¹
siê do mêczeñstwa, wystêpuj¹ w kontekstach, tematycznie ³¹cz¹cych siê
z ró¿nymi formami ¿ycia chrzecijanina, innymi ni¿ wiadectwo dawane
w czasie przeladowania. Pocz¹wszy od koñca II wieku u niektórych autorów
mo¿na dostrzec przechodzenie od idea³u rzeczywistego mêczeñstwa do idea³u
¿ycia rozumianego najpierw jako przygotowanie do przyjêcia mêczeñstwa,
a nastêpnie pojmowanego jako mêczeñstwo codzienne. Ojcowie nie ograniczaj¹ siê tylko do stwierdzenia, ¿e ¿ycie ascetyczne zastêpuje realne mêczeñstwo, ale chc¹ wykazaæ, ¿e ¿ycie chrzecijañskie jako takie jest rodzajem
mêczeñstwa. Postrzegaj¹ je jako ofiarê niekrwaw¹, sk³adan¹ z modlitwy,
mi³oci, codziennej walki z namiêtnociami, wewnêtrznego oddania i s³u¿by
braciom. Tego rodzaju ujêcie ¿ycia chrzecijañskiego spotkaæ mo¿emy tak¿e
u Tertuliana28.
Obrazy ilustruj¹ce te aspekty dowiadczenia chrzecijañskiego to: warta
¿o³nierska, orê¿ ¿o³nierza, walka oraz nagroda.
Por. Scorpiace, 12; t³um.W. Myszor, s. 141142.
Por. Scorpiace, 13; t³um. W. Myszor, s. 142; por. tak¿e Flp 2,17; 2 Tm 4,6n.
27
Apologeticum, 50,3; t³um. J. Sajdak, s. 198.
28
Por. na ten temat C. Noce, Il martirio. Testimonianza e spiritualità nei primi
secoli, Roma 1987, s. 6166; 8093 (rozdzia³ powiêcony walce z szatanem).
25
26
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W De oratione29 Tertulian poddaje ostrej krytyce niew³aciwe zachowania, jakie obserwuje w ¿yciu wspó³czesnych sobie chrzecijan, zwi¹zane
z wyznawaniem wiary, zw³aszcza te dotycz¹ce postu. U¿ywa porównañ, okreleñ i obrazów, które pochodz¹ wprost z dziedziny s³u¿by wojskowej. Na okrelenie ró¿nych praktyk oraz form postu stosuje wojskowy termin statio.
O tym, sk¹d ten termin jest wziêty i jak modyfikuje siê jego dotychczasowe
znaczenie, tak pisze:
Jeli post stacyjny otrzyma³ nazwê z wojskowej s³u¿by (Si statio de militari exemplo nomen accepit)  bo i my jestemy Bo¿ym wojskiem  to istotnie ¿adna radoæ
czy smutek w obozie nie przeszkadza stra¿y ¿o³nierza! W radoci bowiem chêtniej,
w smutku troskliwiej bêdzie pe³ni³ s³u¿bê30.

Termin statio u¿yty jest siedem razy w trzech kontekstach31. Wyra¿enie
dies stationis oznacza dzieñ postu. Tertulian krytykuje tych, którzy twierdz¹,
¿e przyjêcie Eucharystii jest z³amaniem postu: quod statio solvenda sit;
zwraca chrzecijanom uwagê na to, aby nie zapominali o swoich obowi¹zkach
wynikaj¹cych z wyznawanej wiary. Podobnie jak ¿o³nierz nie mo¿e odmówiæ
pe³nienia swojej s³u¿by, bez wzglêdu na dowiadczenia i sytuacje, jakie go
spotykaj¹, tak te¿ chrzecijanie, którzy s¹ Bo¿ym wojskiem, nie mog¹ praktykuj¹c postu, zaniedbaæ Eucharystii oraz powinni jeszcze troskliwiej podejmowaæ codzienne zadania:
Wielu równie¿ podobnie s¹dzi o dniach stacyjnych, ¿e nie ma obowi¹zku uczestniczenia w modlitwach ofiarnych, gdy¿ post stacyjny koñczy siê z przyjêciem
Cia³a Pañskiego. Czy wiêc Eucharystia znios³a obowi¹zek chwalenia Boga, czy
raczej go wobec Boga podkrela? Czy twój post stacyjny nie stanie siê uroczystszy, jeli zajmiesz miejsce przy o³tarzu? Gdy przyjmujesz Cia³o Pañskie i masz
je jeszcze, to nie przeszkadza jedno drugiemu  udzia³ w ofierze i spe³nienie
obowi¹zku32.

W zakoñczeniu traktatu, w kontekcie uwag dotycz¹cych modlitwy, Tertulian zwraca uwagê na koniecznoæ czuwania w nocy podczas postu. Interesuj¹ce jest nie tylko u¿ycie wyra¿enia dies stationis, ale tak¿e terminu vigilia,
29
De oratione, PL 1, 11491196, t³um. W. Kania, w: Tertulian, Wybór pism, PSP
t. 5, s. 114131. Traktat napisany najprawdopodobniej w latach 198204 i zaliczany do
pism parenetycznych, stanowi systematyczne wyjanienie Modlitwy Pañskiej; jest
swego rodzaju pochwa³¹ modlitwy. Motywy zaczerpniête z ¿ycia wojskowego spotykamy w rodkowej czêci dzie³a, w której Tertulian omawia zadania w³aciwego ubioru,
postawy i czasu na modlitwê, a wiêc pisze, kiedy i jak chrzecijanie powinni siê modliæ.
30
De oratione, 19; t³um. W. Kania, s. 125.
31
De oratione, 19,1; 23,4; 29,3.
32
De oratione, 19; t³um. W. Kania, s. 124.
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który ³¹czy siê w pierwszym rzêdzie z dziedzin¹ wojskow¹: Nie zapominajmy
o powstaniu za dnia i o czuwaniu w nocy33.
Termin statio jako okrelenie postu wystêpuje 21 razy w De ieiunio
adversus psychicos34. Komentuj¹c koniecznoæ postu (statio) na pami¹tkê
mierci Chrystusa, Tertulian pos³uguje siê argumentem z ¿ycia ¿o³nierzy,
którzy pamiêtaj¹c o z³o¿onej przysiêdze, z jeszcze wiêkszym pos³uszeñstwem
podejmuj¹ wartê:
Albowiem (ten zwyczaj) wywodzi siê od mierci Pana; chocia¿ zawsze powinno
siê o niej pamiêtaæ niezale¿nie od pory dnia, to jednak wówczas szczególnie o niej
pamiêtamy, stosownie do znaczenie s³owa stacja. Albowiem i ¿o³nierze, którzy
zawsze pamiêtaj¹ o z³o¿onej przysiêdze, bardziej jeszcze szanuj¹ stacje35.

Metaforami ¿ycia chrzecijanina s¹ u Tertuliana terminy okrelaj¹ce uzbrojenie ¿o³nierza. W De oratione modlitwa potrafi skutecznie ochroniæ chrzecijanina przed wszystkimi trudnociami i przeciwnociami, pochodz¹cymi od
wszelkiego rodzaju wrogów  zarówno ziemskich, jak i duchowych. Tertulian
przypomina, u¿ywaj¹c terminologii typowo militarnej, wielkie znaczenie i si³ê
modlitwy oraz wylicza owoce jej dzia³ania w ¿yciu cz³owieka. Okrelenia: murus
fidei, arma et tela nostra, vigilia, arma orationis, signum nostri imperatoris, tuba mówi¹, ¿e ¿ycie chrzecijanina jest walk¹ z wrogiem, który obserwuje go z zewn¹trz jak wróg podczas bitwy, dlatego wyznawca Chrystusa nie
mo¿e nigdy pozostaæ nieuzbrojony:
Modlitwa jest murem wiary, broni¹ i tarcz¹ przed nieprzyjacielem. Nigdy zatem
nie wychodmy nieuzbrojeni. Nie zapominajmy o powstaniu za dnia i o czuwaniu
w nocy. Pod broni¹ modlitwy strze¿my znaku naszego wodza i na modlitwie
oczekujmy tr¹by anio³a36.

Przywo³uj¹c obrazy z codziennego ¿ycia ¿o³nierza, któremu nie mo¿e byæ
obce wstawanie za dnia oraz czuwanie w nocy, Tertulian wzywa chrzecijan
do podobnych zachowañ w ¿yciu duchowym. Uzbrojony chrzecijanin staje do
walki jak ¿o³nierz, gdy us³yszy g³os tr¹by wzywaj¹cy na bitwê. Wyra¿enie tuba
angeli, jakim pos³uguje siê Tertulian, jest reminiscencj¹ biblijn¹ i nadaje jego
wypowiedzi zabarwienie eschatologiczne. W bitwie, o której tu mowa, imperatorem jest sam Chrystus, którego znaków, jak ¿o³nierz znaków swojego dowódcy, ma strzec chrzecijanin37.
De oratione, 29,3; t³um W. Kania, s. 132.
De ieiunio adversus psychicos, 1,1; 2,2; 10,1; 10,2; 10,6; 10,8; 10,9; 10,13; 11,1;
12,1; 13,1; 13,8; 14,2, PL 2, 953978, t³um. E. Stanula, w: Tertulian, Wybór pism III, PSP
t. 65, s. 177196.
35
De ieiunio adversus psychicos, 10,6-7; t³um. E. Stanula, s. 188.
36
De oratione, 29,3; t³um. W. Kania, s. 132.
37
Por. tam¿e.
33
34
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W Ad Marcionem pojawia siê wyra¿enie bellum spiritale, wokó³ którego
zgromadzone s¹ inne tego rodzaju metafory, a mianowicie: militaris et armatus bellator, spiritalis hostis, spiritalis militia, spiritalia arma, spiritaliter
debellare:
Ty, co s¹dzisz, ¿e opiewasz Go jako wojaka i uzbrojonego w wojenny orê¿, nie
chcesz walki na figury i alegorie. Chcesz, by prowadzi³ wojnê duchow¹ z wrogami
duchowymi orê¿em duchowym i zaci¹giem duchowego wojska, i na duchowy
sposób. Bo u jednego cz³owieka znajdujesz wielu demonów owiadczaj¹cych, ¿e
jest ich legion, oczywicie legion duchowy ( )38.

Okrelenia te wyra¿aj¹ ideê walki wewnêtrznej, jaka trwa w cz³owieku
zmagaj¹cym siê z si³ami z³a, uosobionymi przez mnóstwo demonów, których
jest legion (nawi¹zanie do epizodu z Ewangelii o wypêdzeniu z³ego ducha
z opêtanego). Epitet spiritalis zostaje dodany do spotkanych wy¿ej terminów.
Kontekst wskazuje, ¿e chodzi o walkê duchow¹. W tej walce Chrystus ukazany jest jako pogromca duchowych wrogów cz³owieka, zwalczaj¹cy ich tak,
jak zwyciê¿y³ ostatecznego wroga i odniós³ triumf krzy¿a. Warto odnotowaæ
tak¿e metaforê crucis tropaeum, w oczywisty sposób nawi¹zuj¹c¹ tak¿e,
podobnie jak przytoczone nieco wy¿ej, do dziedziny wojskowoci:
( ) poznaj i w Chrystusie Zwyciêzcê obalaj¹cego duchowych nieprzyjació³ i to
uzbrojonego duchowo. ( ) Przecie¿, gdy przyst¹pi³ do walki z ostatnim wrogiem,
ze mierci¹, zatryumfowa³ nad ni¹ pod znakiem krzy¿a39.

Chrystus zosta³ przedstawiony jako duchowy wojownik. Tertulian odnosi
do Niego dwie wypowiedzi starotestamentowe i nawi¹zuj¹c do nich, mówi,
¿e zbroja Chrystusa i Jego wojsko ma charakter duchowy:
Bo skoro i przez Dawida opiewany by³ Chrystus z przypasanym do biodra
mieczem i u Izajasza, ¿e przynios¹ Mu bogactwa Damaszku i ³upy z Samarii,
to ci Go otr¹bili jako widzialnego wojaka. Uznaj wiêc ju¿ i Jego uzbrojenie i Jego
wojsko duchowe, jeli ju¿ pozna³, ¿e ma duchowych jeñców40.

W tym kontekcie mówi siê o chrzecijaninie, który walczy, a wrogiem
w owych zmaganiach s¹ ró¿nego rodzaju grzechy, k³amstwo czy czyny ciemnoci. To wszystko zniewala cz³owieka, który z pomoc¹ Chrystusa, musi
walczyæ, aby pokonaæ z³o.
Chrzecijanin  ¿o³nierz otrzymuje nagrodê. W epilogu De corona Tertulian nawi¹zuj¹c do wieñczenia zwyciêzców, przeciwstawia sens u¿ywania
38
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Adversus Marcionem, IV 20,4; t³um. S. Ryznar, s. 188.
Adversus Marcionem, IV 20,4-5; t³um. S. Ryznar, s. 188189.
Adversus Marcionem, V 18,5-6; t³um. S. Ryznar, s. 307308.
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wieñca w obyczajach pogañskich, wieñcowi jako nagrodzie dla chrzecijanina.
£¹cz¹c ze sob¹ motyw wieñca ¿ycia, zaczerpniêty z Ap 2,10 (corona vitae)
z motywem wieñca sprawiedliwoci (corona iustitiae), który wed³ug Paw³a,
autora 2 Tm, on sam otrzyma na koñcu od sprawiedliwego Sêdziego (4,7-8),
Tertulian zachêca chrzecijan do udzia³u w takich zmaganiach, podczas których jako zwyciêzcy otrzymaj¹ od Boga wieniec w nagrodê41. Ta nagroda
ma charakter eschatologiczny i dotyczy ca³ego ¿ycia chrzecijanina, jako ¿e
w kontekcie nie mówi siê w ogóle na temat mêczeñstwa. Na taki charakter
nagrody Tertulian zwraca uwagê tak¿e w innym ustêpie De corona, gdzie
odnosz¹c siê do czynu bohaterskiego ¿o³nierza, zapowiada dla niego nagrodê
w niebie. Nagroda ta zostaje zilustrowana metafor¹ nawi¹zuj¹c¹ do awansu
w szeregach ¿o³nierskich: in caelesti ordinatione profecit 42. Wprawdzie
¿o³nierz z De corona ponosi mêczeñstwo, ale koñcowy apel, z jakim zwraca
siê autor do wszystkich czytelników tego dzie³a, nie musi koniecznie wi¹zaæ siê
i nie wi¹¿e siê z wezwaniem do mêczeñstwa jako jedynej drogi; owszem,
z ca³ego tekstu wynika, ¿e chodzi raczej o nagrodê za wiadectwo ca³ego
chrzecijañskiego ¿ycia.
Na koniec pozosta³o jeszcze omówienie przenonego u¿ycia terminu
donativum w funkcji nagrody, maj¹cej równie¿ charakter eschatologiczny.
Spotykamy siê z nim w kontekcie innej symboliki ¿o³nierskiej we fragmencie
dzie³a De resurrectione mortuorum. Autor zestawia terminy stipendium
oraz donativum. Pierwszy z nich oznacza zap³atê, jak¹ jest mieræ, drugi za
 nagrodê ¿ycia wiecznego. Tertulian odwo³uje sie zreszt¹ w tym miejscu do
wypowiedzi w. Paw³a z Rz 6,23: stipendia enim peccati mors, gratia
autem Dei vita aeterna in Christo Iesu Domino nostro i zmienia nieco
ów tekst biblijny, mianowicie zastêpuje wyraz gratia, wojskowym terminem
donativum. Nieco dalej za powtarza siê to samo zestawienie i metaforyczne
u¿ycie tych terminów43.
* * *
Podsumowuj¹c, trzeba powiedzieæ, ¿e Tertulian w swojej twórczoci
kontynuuje topikê militarn¹, która w literaturze chrzecijañskiej zaczyna siê
od listów w. Paw³a. Chrzecijanin to bonus miles, który nieustannie podejmuje walkê i to zarówno w wymiarze duchowym, zmagaj¹c siê codziennie
ze swoimi s³abociami i pokusami, jak i wtedy, gdy daje publiczne wiadectwo swojej wiary a¿ do mêczeñstwa w³¹cznie. Dla uwydatniania powagi
41
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Por. De corona, 15,1; t³um. T. Skibiñski, s. 124.
De corona, 15,3, t³um. T. Skibiñski, s. 124.
Por. De resurrectione mortuorum, 47.
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i odpowiedzialnoci, jaka ci¹¿y na wyznawcach Chrystusa, Tertulian, siêga
czêsto do obrazów, porównañ i odniesieñ zwi¹zanych z ¿yciem ¿o³nierskim. ¯o³nierz jako miles Christi zawsze powinien byæ wierny raz z³o¿onej
przysiêdze  sacramentum. Termin ten, podobnie jak miles, militia i statio,
charakteryzuje przede wszystkim kondycjê chrzecijanina, to kim on jest.
Konsekwencjê z³o¿enia przysiêgi stanowi koniecznoæ podejmowania nieustannego trudu czuwania, pe³nienia warty  statio, po to, aby zawsze byæ
gotowym na lavacrum sanguinis albo na bellum spirituale. W tej walce
chrzecijanin nie jest osamotniony ani bezbronny. Zawsze toczy j¹ bowiem pod
znakiem Chrystusa, który jest dowódc¹ i przewodnikiem, a broni¹, któr¹ posiada i któr¹ nieustannie siê æwiczy w przygotowaniu do bitwy, jest przede wszystkim modlitwa  murus est fidei, arma et tela nostra adversus hostem qui
nos undique observat. W koñcu, za trud i wysi³ek, jaki wiernie i wytrwale
podejmuje, otrzymuje  jak ¿o³nierz w Imperium Rzymskim  donativum albo
wieniec  corona. Nagroda ¿o³nierza jest w przypadku chrzecijanina obrazowym przedstawieniem eschatologicznej nagrody, jak¹ otrzyma w niebie.

Sommario

DE MILITARI EXEMPLO NOMEN.
FUNZIONE DEI MOTIVI MILITARI NELLE OPERE DI TERTULIANO
Nelle sue opere Tertuliano continua di riferirsi al topos militare. Nella letteratura
cristiana tale modo di scrivere ha introdotto san Paolo. Il vero cristiano è bonus miles
il quale ogni giorno intraprende la lotta sia nel senso spirituale, lottando contro
le proprie debolezze e tentazioni, sia quando dà testimonianza pubblica della propria
fede fino allo stesso martirio. Per sottolineare la responsabilità che pesa sui fedeli
di Cristo, Tertuliano spesso si rifà alle immagini, paragoni e riferimenti alla vita
dei soldati. Soldato quale miles Christi sempre dovrebbe essere fedele al giuramento
che ha fatto  sacramentum. Questo termine, come pure i termini quali miles, militia
e statio, caratterizza prima di tutto la condizione di cristiano, ciò che egli è. Come
conseguenza di giuramento viene il dovere di stare sempre in guardia  statio,
per essere sempre pronto al lavacrum sanguinis oppure al bellum spirituale. In questa
sua lotta il cristiano non è lasciato solo e neppure è disarmato. Egli combatte sempre
sotto lo stemma di Cristo, il quale è comandante e guida. Larma che possiede il cristiano e con la quale fa esercizio per prepararsi alla battaglia è soppratutto la preghiera 
murus est fidei, arma et tela nostra adversus hostem qui nos undique observat. In fine,
per lo sforzo ed il peso fedelmente sopportati, egli ottiene  come soldato nellImpero
Romano  donativum oppure corona. Il premio del soldato costituisce nel caso
del cristiano una presentazione raffigurativa del premio escatologico che egli riceverà
nel cielo.
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