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NADZIEJA W POSTAWIE LUDZKIEJ 
W ŚWIETLE WYPOWIEDZI TERTULIANA

(Streszczenie)*

Postulowane w repertoriach bibliograficznych^ opracowanie te
matu nadziel dotyczy niektórych tylko aspektów w świetle różnych wy
powiedzi rozproszonyoh w rozmaitych kontekstach pism Tertullana. Je
dyne bowiem jego dzieło poświecone w całości nadziei chrześcijań
skiej, a zatytułowane "De spe fldellum", zaginęło. Wspomina o nim 
sam Tertulian^ 1 wymienia go jeszcze św. Hieronim^.

W naszych rozważaniach uwzględnione zostały wszystkie wypowie
dzi Tertuliana z wyrazem spes, w oparciu o wydany niedawno Indeks 
tertuliańskl^, z pominięciem jednak Innych terminów odnoszących się 
także do tematu nadziel, jak: sperare, desperare, eispectare, confi-

x Jest to streszczenie obszerniejszego artykułu pt. "Nadzieja w pos 
tawie ludzkiej u Tertullana", złożonego do druku w VI tomie "Homo 
medltans".

1 Pojęcie nadziel u autorów wczesnochrześcijańskich opracowane jest 
częściowo tylko w pismach św. Augustyna, por. L.Ballay, Der Hof- 
fnungsbegriff bel Augustinus, untersucht in seinen Werken: De 
doetrlna Christiana, Enchirldion siwe de flde spe et oarltate ad Laurentium und Enarrationes in psalnos 1-91, MHnchen 1964.

2 Adwersus Maroionem III 24,2, CCL 1,642: "De restitutlone Tero Ju- 
daeae /.../ ąuomodo allegorica lnterpretatlo in Christum et in 
Eccleslam et habitum et fructum elus splritualiter oompetat, et 
longum est perseęul et in alio opere dlgestum, quod insorlbimus 
"de spe fidelium", et in praesenti vel eo otlosum qula non de 
terrena, sed de caelestl promlssione sit quaestio".

3 De Tirls lllustrlbus i8, PL 23.63T, PSP 6,48: "Również Tertullan 
w księdze "0 nadziel wiernych" 1 Wlktoryn Petawskl 1 Laktancjusz 
są tegoż zdania".

4 OHsta Claesson, Index Tertullianeus, Pąris 1975, 1523-1524.
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dere, flducia itp. Osobną grupę zdań z wyrazem spes stanowią przy
toczone w pismach Tertuliana teksty biblijne ze Starego i Nowego 
Testamentu^.

Z pomocą tekstów biblijnych, stanowiących podstawę nadziel 
chrześcijańskiej, ekspocle Tertulian ideę bezgranicznego zdania 
się na Boga w każdej, nas<et beznadziejnej sytuacji życiowej jednost
ki i narodu /Ps 21,10; Ez 37,1/, przestrzega przed zgubną postawą 
zaufania wyłącznie człowiekowi, choćby nawet potężnemu władcy /Jr 17, 
S; Ps 117, 8-9/, piętnuje błędną postawę zbytniej pewności siebie 
/Iz 32,9/, ilustruje pewność nadziel chrześcijańskiej podstawowym 
dla tego tematu tekstem z Listu do Rzymian /S,3 nn./, wskazuje na 
radość dzięki takiej nadziei jako istotny znak rozpoznawczy chrześ
cijanina w przeciwieństwie do smutnych pogań /Rz 12,12; 1 Tes *,13;
Ef 2,12/, zwraca szczegćlną uwagę w oparciu o wypowiedzi św. Pawła, 
wielkiego teoretyka nadziel jako cnoty /Dz 23,6; Gal 5,5; 2 Kor 5, 
6-8/, na zbawienie osiągalne nie w życiu doczesnym, ale w życiu 
wiecznym - istotny przedmiot "nadziei chrześcijańskiej" /chrlstianae 
spoi/, którą sam tak określa w traktacie "De resurrectione mortuo- 
rum"6, jako organiczny element w nadprzyrodzonym życiu według 
formuły powstałej z połączenia triady wiary, nadziei i miłości /i Ktr 
13,13/ w jedną całość. Nadzieja bowiem ma taki właśnie wewnętrzny 
związek z wiarą i miłością, a znowu wiara i miłość nie mogą istnieć 
jako cnoty bez nadziel.

Wypowiedzi własne Tertuliana na temat nadziel dotyczą następu
jących problemów:

i. Nadzieja i oczekiwanie - Spes et eispectatlo. Nadzieja pole
ga na oczekiwaniu szczęśliwej przyszłości. "Nadzieja realizuje się

5 Teksty cytowane są według wydania CCL 1 2. A więc Ps 2i,10: De 
oarne Christi 20,*; Ez 37,11: De resurreotione mortuorum 29,12;
Jr 17,5: Adwersus Maroionem IV 15,i*; Iz 32,9: Adwersus Maroło
nem IV i9,l; Ps il7, 8-9: Adwersus Maroionem IY, 15,15; Rz 5,3 
nn: Soorpiace 13,3; Rz 12,12: Adversus Maroionem V l*,il; 1 Tes 
*,13: De patientla 9,1; Ef 2,12: Adwersus Maroionem V 17,12;
Gal 5,5: De resurreotione mortuorum 23,7; 2 Kor 5, 6-8: De resur- 
reetlone mortuorum *3,2-3; 1 Kor 13,13: De patlentia 12,10; 1 J3,3. De pudicltla 19,18.

6 ^e resurreotione mortuorum 2*,2 1 25,3, CCL 2,951 1 953.
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prze* oczekiwanie" — Spes per eipeotationen". Madzieja i oczeklwa- 
mle łączą aią więo ze sobą wewnętrznie i nie są daremne, skoro na
dzieją i oczekiwaniem jest Chrystus^.

Z. Nadzieja zbawienia - Spes salutis. Istotnym przedmiotem 
chrześcijańskiej nadziei jest zbawienie wieozne poręczone ze stro
ny Boga przez trzech świadków w Kościele, "bo gdzie są trzej, tj. 
Ojciec i Syn i Duch święty, tam jest Kościół, który stanowi c-r ) 
trzech"". Oparoiem dla nadziei zbawienia jest uznanie w Chry* -e 
rzeczywistego oiała ludzkiego* .

3. Nadzieje na spełnienie obietnicy - Spes promissionls. Dzię
ki obietnicy Boga oo do przyszłej nieśmiertelności chrześcijanie ży- 
sną w sobie nadzieję swego zmartwychwstania i życia wiecznego. "Dzię 
ki nadziei opartej na obietnicach" danych nam przez Boga, odnawia 
się progresywnie nasze życie wewnętrzne**.

4. Nadzieja zmartwychwstania - Spes resurrectionis. Nadzieja 
zbawienia obiecanego przez Boga ma swoje uzasadnienie /ratio spel/
w postawie ludzkiej 1 nie jest "niczym innym niż zmartwychwstaniem": 
"Ta nadzieja została ogłoszona publioznie" 1 jeden "edykt Boga odno
si się do wszystkioh: Zmartwychwstanie Umarłych. Dwa słowa, a jakże 
pożyteczne, rozstrzygające, czyste!"***. "Nadzieja zmartwychwstania 
jest pogardą śmierci!"**."Ufnością chrześcijan jest zmartwychwsta
nie u m a rłych,Nadzieja zmartwychwstania dla ochrzczonych jest da

7 De oratlone 22,10, CCL 1,271.
8 Adwersus Maroionem IV 1Ł,1, CCL 1,565.
9 De baptlsmo 6,2, CCL 1,282.
10 Adwersus Yalentinlanos 26,2, CCL 2,772.
11 Soorpiace 13,7, CCL 2,1095.
12 De praesoriptione haeretloorum 23,ii, CCL 1,205: "non alia spes 

quan resurreotlo".
13 De resurrectione nortuorum 18,4, CCL 2,942.
14 Ad nationes I 19,2, CCL 1,38: "Spes resurrectionis fastidium 

est mortls".
15 De resurrectione nortuorum 1,1, CCL 2,921: "Fiducia christla— 

norum resurrectlt mortuorum".
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rem Boga*^ i nie mogą oni bez szkody dla swego zbawienia oddzielać 
wiary w zmartwychwstanie od nadziei zmartwychwstania, bo nadzie
ja wymaga wiary, a wiara ożywia nadzieję^ .

5. Feniks znakiem tej nadziei - Phoeniz huius spel specimen. 
Pewność nadziei na zmartwychwstanie ciała ludzkiego uzasadnia Ter- 
tulian dowodem rozumowym przez odwołanie się do doświadczenia opar
tego na obserwacji całego świata i przez opowiadanie o cudownym 
ptaku odradzającyh się z własnych popiołów* w połączeniu z dowodem 
zaczerpniętym z Pisma św., ktćre zawiera słowo Boże^ .

6. Słowo Boże podstawą nadziei - Sanctae Voces spem aedlficant 
Słowo Boże zawarte w Piśmie sw. budzi otuchę i daje siłę do utrzy
mywania się w postawie nadziel, dzięki której chrześcijanin spodzle-21wa się zmartwychwstania umarłych .

7. Chrystus jedyną nadzieją całego świata - Christus unica 
spes totius orbis. Jezus Chrystus jest wypełnieniem nadziel obie
canej przez Boga już Adamowi, praojcu ludzkośoi^^. W prawdziwym 
ciele ludzkim umarł na krzyżu i zmartwychwstał z grobu jako nadzie
ja 1 gwarancja naszego zmartwychwstania. "Miej więc względy dla jedy 
nej nadziei całego świata"23.

8. Kościół jest powołany do nadziel - Eoclesia wocatnr spoi. 
Dzięki Kościołowi, który jest powołany przede wszystkim do nadziei,

16 Tamże, 2,10, CCL 2,923.
17 Tamże, 56,2, CCL 2,1003.
18 Por. H.Wójtowioz, Feniks w literaturze wczesnochrześcijańskiej, 

*Yox Patrum" 4/1984/ z.6-7, 376-383, gdzie jest także mowa o tym 
opowiadaniu.

19 De resurrectlone mortuorum 13, 1-4, CCL 2,936,
20 Lltterae nostrae, Lltterae dlwlnae, Scriptura, Sorlpturae, 

Sanctae Voces, Dirine praedicationes, Instrumentum.
21 Apologetloum 23,18; 4i,5; 39,3, CCL 1,133,156,150.
22 Adwersus Marolonem II 25,4, CCL 1,504.
23 "Paroe unlcae spei totius orbis" - to istotne dla tego punktu 

sformułowanie znajduje się w dłuższej, mocnej i pięknej wypo
wiedzi Tertuliana, De earne Christi 5, 2-3, CCL 2, 880-881.
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Indzie mogą się stać lepszymi sługami Boga. "Kiedy Kościół znajduje 
się w okresie zadawania mu miażdżących ciosów, wtedy wiara w praktyce 
jest przeżywana mocniej i w większym stopniu uwzględnia karność, któ
ra znajduje swój wyraz w postach, w organizowaniu zgromadzeń religij
nych, w kornych modlitwach, we wzajemnej troskliwości 1 miłości, 
w świętości i trzeźwości, bo jest on powołany tylko do bojaźni Bożej 
i nadziei /non enim vocatnr nisi timori et spel/. Tak też dzięki temu 
właśnie staje się dla nas widoczne, że nie można uważać za dzieło sza
tana tego Kościoła, który ze sług Boga czyni lepszych ludzi" 2 .

Wypowiedzi Tertuliana o "Chrystusie i Kościele" jako "nadziei 
chrześcijan" można porównać dla przykładu z pochwałą Kościoła jako 
naszej nadziel, którą wygłosił św. Jan Chryzostom: "Nie trzymaj się 
z dala od Kościoła. Nie ma bowiem niczego silniejszego od Kościoła. 
Kościół twoją nadzieją) Kościół twoim zbawieniem] Kościół twoją ucie
czką] Jest on położony wyżej od nieba, na szerszej przestrzeni niż zie
mia. Nigdy się nie starzeje, lecz zawsze jest w pełni rozkwitu"26.

W zakończeniu powyższego opracowania tematu nadziel u Tertuliana 
wypada wyrazić przekonanie i mieć niepłonną nądzieję, że teksty pierw
szego chrześcijańskiego pisarza łacińskiego i zawarte w nich sformuło
wania, przytoczone wyżej w niewielkim tylko wyborze, a skierowane nie 
tylko do chrześcijan, ale 1 do wszystkich ludzi dobrej woli, mogą 1 po
winny umacniać nadzieję w postawie ludzkiej i chrześcijańskiej na lep
szą przyszłość. W ich świetle staje się jasne, że Chrystus jest jedyną 
nadzieją całego świata, Kościół jest powołany do nadziei, a nadzieja 
radosnego oczekiwania jest Istotną postawą w pełni ludzką 1 ohrześcljań 
ską.

Ks. Henryk Wójtowicz - Lublin KUL

QUID TERTULLIANUS DE SPE IN HABITUDINE HUMANA DIXERIT? 
/Summarium/

Afferuntur et oonalderantur Tertulliani dicta de spe in vlvo ani 
mi habitu apud chrlstlanos, et inprimis: de spe et eispeetatlone, de 
spe promlssionls, de spe resurreotionls, de modo quo sanctae Voces ln 
Scriptura Sacra occurrentes spem nostram aedlficant, de Christo unica 
spe totlus orbis, de Eoclesia quae spei vocatur in comparatione cum 
laudatione Ecclesiae a Ioanne Chrysostomo facta /Sermo in Eutroplum 
6, PG 52,402/. Spes gaudiosae eispectationis praecipua habltudo huma- 
na et Christiana dicltur.
24 De fuga in persecutione 1,6, CCL 2,2136.
25 Por. Adwersus Maroionem III 24,2, CCL 1,542.
26 Sermo ln Eutroplum 6, PG 52,402.




