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AGOMSTYKA JAKO 
W P!SMACH TERTUUANA

Igrzyska i zawody sportowe jako nieodłączna część codziennego życia, 
stanowiły dła starożytnej literatury źródło różnorakich porównań i odniesień. 
Tak było zarówno w dziełach klasycznych^ jak i u autorów wczesnochrześci
jańskich . Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja motywów 
agonistycznych w pismach Tertułiana. Przeglądając twórczość kartagińskiego

' W dziełach BłozoBcznych obrazy z agonistyki wyrażały to, ku czemu zmierzała starogrecka 
paideia. Cełem gimnastyki, która razem z wychowaniem „muzycznym" stanowiła u Płatona jedną 
z zasadniczych jej części, było nie tyłko osiągnięcie atłetycznej siły, ałe rozwinięcie odwagi; agonis- 
tyka służyła więc także kształtowaniu duszy. Według rozmaitych szkół BłozoBcznych ten, kto 
osiągnął doskonałość w wychowaniu, może być nazwany atletą. Atłeta u soBstów to ten, kto 
opanowawszy sztukę słowa doszedł do umiejętności prowadzenia dysputy w celu obrony własnej 
opinii i obalenia zdania przeciwnika (Płaton, SopAista 231 d-e, Profugoray 343 c.). Platon nazywa 
atletami stróżów państwa BlozoBcznego (PespaAAca 8, 543 b). Wyrzekanie się przez atletów 
przyjemności dla zdrowia i mocy ciała ilustruje wewnętrzne oczyszczenie, jakie jest konieczne do 
zdobycia wiedzy (Leges 8,849 b-c). U Seneki, atleta jest obrazem Błozofa, człowieka doskonałego, 
który ćwiczy się w życiu wewnętrznym, aby nie osłabnąć w cnocie; nagrodą za ćwiczenie jest 
osiągnięcie cnoty, stałości ducha i pokoju (De proyidetrtia 1, 2, 2,4n; por. Apryfa/ae mora/es ad 
Łacdiam 13, 2). U cyników i stoików patron atletów Herkules stał się patronem Błozofów (por. 
Seneca, Hercrdes OeMear 1942). Filon doskonaienie duszy dążącej do kontemplacji Boga ilustruje 
obrazem atlety, który osiągnął najwyższy stopień doskonałości. Por. na ten temat G. Lomiento, 
'/łerżrynjg r%  eńoąSeiag, „Vetera Christianorum" 1 (1964) 115-117.

Można powiedzieć, że -  biorąc już pod uwagę stronę funkcjonałną tego zagadnienia -  
w korzystaniu z odniesień do agonistyki prekursorami pisarzy wczesnochrześcijańskich byli auto
rzy pism judaistycznych epoki przedchrześcijańskiej. Np. w W  Księdze MacAaAą/sAią/ motywy tego 
rodzaju powracają wiele razy, odnoszą się zaś do męczonych za wiarę młodzieńców (9,23; 11, 20; 
17, 11-16); por. J ', 5epraagififa id est Tefas Pestameatam Craece ia ita  T2Ć2Ć
inierpretay, ed. A. Rahłfs, vol. I, Stuttgart 1962,1157-1184. W pismach biblijnych najwięcej moty
wów agonistycznych spotykamy u św. Pawła: bieg na stadionie, zapasy sportowe i tym podobne 
obrazy ilustrują głoszenie ewangehi, trud apostolski i zmaganie o prawdę (por. 1 Kor 9, 24-25; Flp 
1.27; 4,3; 2 Tm 2,3-5; 4,6-7; także H br 10,32). W literaturze wczesnochrześcijańskiej tego rodzaju 
motywy weszły na stałe jako topos przy podejmowaniu tematyki męczeństwa (por. Klemens 
Rzymski, Bp. /  od CorórrA. 5, 1; Bp. 7/ ad CorintA. 7, 1-4; Ignacy, Bpisfaia ad Po/ycarpam 1, 3; 
3,1; oraz Pasterz Hermasa 69, 6).
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retora pod tym kątem, stawiamy pytanie o funkcję interesujących nas moty
wów w kontekście podejmowanej przezeń tematyki.

Dziełem, w którym na temat agonów mówi się najwięcej, jest jego De 
^pectacM/M .̂ Tertułian nie jest jednak historykiem kułtury, ałe chrześcijańskim 
moralistą, polemistą i apolegetą i jeżeli przedstawia w nim widowiska zapaśni
cze na stadionie oraz walki gladiatorów w amfiteatrze, to czyni po to, aby 
uzasadnić, dlaczego chrześcijanom nie wolno brać w nich udziału. W odniesie
niu do innych dzieł można mówić tylko o motywach agonistycznych pojawia
jących się w różnych kontekstach. W takim ujęciu występują one w takich 
pismach Tertuliana jak: Ad marżyras, Apo/ogeHct/m, De corona, De /aga w 
pefgecMńOMe, ^corpiace, Adve/3m MarcicHem, De anawa, De praescripńoHe 
AaereńcorM??!.

Geneza i przebieg zapasów oraz walk w amfiteatrze ukazane są w De 
spectacM/M na podstawie danych z Remm dtymaram Warrona oraz Ladic- 
ra /astoria Swetoniusza**. Tertułian wykazuje, że te widowiska (a Rzymianie 
w północnej Afryce umiłowali je w sposób szczególny) związane są z kultem 
pogańskim^. O bałwochwalczym charakterze agonów zapaśniczych rozstrzyga 
jego zdaniem to, że poświęcone są bogom albo zmarłym.

„Inde et ipsi sacri vel funebres instituti aut deis nationum aut mortuis fiunt.
Proinde tituli: Olympia Iovi, quae sunt Romae Capitolina, item Herculi Nemea,
Neptuno Isthmia, ceteri mortuorum varii agones. Quid ergo mirum si et apparatus 
agonem idololatria conspurcat de coronis profanis, de sacerdotalibus praesidibus, 
de coliegiariis ministris, de ipso postremo boum sanguine?""

Bałwochwalcza również jest geneza zawodów gimnastycznych:
„Sed et gymnicas artes Castorum et Herculum et Mercuriorum disciptinae prodi- 
derunt"^.

W innym ustępie dzieła Tertułian ukazuje genezę widowisk amfiteatralnych 
najbardziej znanych i rozpowszechnionych:

„Superest illius insignissimi spectaculi atque acceptissimi recognitio. Munus dic
tum est ab officio, quoniam officium etiam muneris nomen est. Officium autem 
mortuis hoc spectacuio facere se veteres arbitrabantur, posteaquam iiiud huma- 
niore atrocitate temperaverunt. Nam oiim, quoniam animas defunctorum humano 
sanguine propitiari creditum erat, captivos vei mati status servos mercati in exe-

Por. CSEL 20,1-29; CCL 1, 227-253, tłum. W. Myszor, PSP 5 (Warszawa 1970), 79-113.
4 Por. <2uina Sepiami F/oreniis Teriaiiiani „De ^peciacaiis/nirodazione, ierio criiico, com-

menio e iradazione a cara di Fmanaeie Casiorina, Firenze 1961,32-36.
3 Na ten temat por. J. Śrutwa, Widowiska epoici Maryczney w ocenie Fo^cioia a/ryi:ań$iciego i/

-  /V  wieA:a, RTK 27 (1980) z. 4, 43-55.
6 De speciacaiir 11,1-2, CCL 1, 237-238.

Tamże, 11, 4, CCL 1, 238.
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quiis immolabant. Postea placuit impietatem vołuptate adumbrare. Itaque quos 
paraverant, armis quibus tunc et quałiter poterant eruditos, tantum ut occidi 
discerent, mox edicto die inferiarum apud tumuios erogabant"^.

Chrześcijanie nie mogą jednak brać udziału w takich widowiskach. Tertu- 
łian poucza ich, gdzie powinni szukać przyjemności, tak jak poganie szukają jej 
właśnie w tym, co zostało przez niego odrzucone. Chrześcijanie mają inne 
agony:

„Vis et pugitatus et łuctatus? Praesto sunt, non parva sed multa. Aspice impudi- 
citiam deiectam a castitate, perfidiam caesam a fide, saevitiam a misericordia 
contusam, petułantiam a modestia adumbratam, et tales sunt apud nos agones 
in quibus ipsi coronamur. Vis autem et sanguinis aliquid? Habes Christi"^.

Największym agonem, największym widowiskiem, będzie koniec świata i sąd:
„Quaie autem spectaculum in proximo est adventus Domini iam indubitati, iam 
superbi, iam triumphantis! Quae iiia exuitatio angeiorum, quae gioria resurgen- 
tium sanctorum! Quaie regnum exinde iustorum! Quaiis civitas nova Hierusaiem!
At enim supersunt aiia spectacuia, ilie uitimus et perpetuus iudicii dies, ilie na- 
tionibus insperatus, iiie derisus, cum tanta saecuii vetustas et tot eius nativitates 
uno igni haurientur?"'".

Uczestnicy obecnych igrzysk i zawodów zapaśniczych w tym największym 
widowisku będą płonąć żywym ogniem. Na myśł o tym Tertułian doznaje 
nieukrywanej radości, nie wołnej od ironii czy nawet szyderstwa, gdy pisze:

„[...] tunc spectandus auriga in fiammea rota totus ruber; tunc xystici contempian- 
di, non in gymnasiis, sed igne iacuiati

Kończąc ten efektowny opis, zapewnia, że to ostatnie „spectaculum" będzie 
przyjemniejsze niż cyrk i zawody na stadionie.

„Credo, circo et utraque cavea et omni stadio gratiora" .

W dziełku Ad /TMrtyras^ autor niesie duchowe wsparcie chrześcijanom, 
którzy w więzieniu kartagińskim czekają na proces i wyrok. Tu motywy ago- 
nistyczne pojawiają się najczęściej. Tertułian uzasadnia fakt, iż ośmieła się pisać 
do przyszłych męczenników i stosując zasadę capfado hertewo/eMhag, stawia się 
skromnie w rołi pospolitych kibiców, którzy zachęcając z oddali wałczących,

s Tamże, 12,1-3, CCL 1, 238.
Tamże, 29, 5, CCL 1, 251-252.
Tamże, 30,1-2, CCL 1, 252.

"  Tamże, 30, 5, CCL 1, 253.
'2 Tamże, 30, 7, CCL 1,253.

Por. Ad marfyras, CSEL 76,1-8; CCL 1, 3-8, tłum. E. Stanuła, PSP 5, 31-39.
VOX FATRUM 20 (2000). t. 38-39 -  27
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przyczyniają się do zwycięstwa gladiatorów, choć sami nie są przecież trenera
mi:

„Nec tantus ego sum, ut vos alloquar; verumtamen et gladiatores perfectissimos 
non tantum magistri et praepositi sui, sed etiam idiotae et supervacui quique 
adhortantur de longinquo, ut saepe de ipso populo dictata suggesta profuerint"^.

Chrześcijanie są gladiatorami -  „gladiatores perfectissimi" (tamże 1), sam Bóg 
zaś urządza agony i rozdaje nagrody. Duch Święty, nazwany „xystarches" jest 
jakby kierownikiem szkoły wychowania fizycznego, tym, który ćwiczy ich, przy
gotowując do wystąpienia w zawodach. Chrystus zaś jest trenerem -  „epistates" 
(tamże 3). Tertulian porównuje -  szczegół po szczególe -  zwyczaje z życia 
atletów do sytuacji chrześcijan, do których pisze swą zachętę. Chrystus -  trener 
namaścił przyszłych męczenników Duchem Świętym (oczywista aluzja do na
maszczania ciał atletów oliwą) i wyprowadził ich na plac agonów. Przygotowa
niem męczeństwa jest oddzielenie od zwyczajnych warunków życia i surowa 
zaprawa. Warto zacytować komentowany fragment, ponieważ nagromadzenie 
obrazów z dziedziny agonistyki jest tu -  jak widać -  wyjątkowo wielkie.

„Bonum agonem subituri estis in quo agonothetes Deus vivus est, Spiritus Sanctus, 
corona aeternitatis, brabium angelicae substantiae, politia in caelis, gloria in sae- 
cula saeculorum. Itaque epistates vester Christus Iesus, qui vos Spiritu unxit, et ad 
hoc scamma produxit, voluit vos antę diem agonis ad duriorem tractationem 
a liberiore condicione seponere, ut vires corroborarentur in vobis. Nempe enim 
et athletae segregantur ad strictiorem disciplinam, ut robori aedificando vacent. 
Continentur a luxuria, a cibis laetioribus, a potu iucundiore. Coguntur, cruciantur, 
fatigantur: quanto plus in exercitationibus laboraverint, tanto plus de victoria 
sperant"is.

Niezwykle efektowne jest w tym kontekście odniesienie do więzienia, w którym 
chrześcijanie przygotowują się na męczeństwo, terminu „palaestra" -  szkoła 
gimnastyki, plac ćwiczeń, zapasów:

„[...] carcerem nobis pro palaestra interpretamur ut ad stadium tribunalis bene 
exercitati incommodis omnibus producamur, quia virtus duritia exstruitur, mollitia 
vero destruitur"i6.

W więzieniu, w oczekiwaniu śmiertelnego zmagania, którym będzie męczeń
stwo, agon dokonuje się już w sposób duchowy. Nawiązując do słów Ewangelii, 
autor mówi, że skoro ciało jest słabe, a duch ochoczy, to on właśnie (duch) ma 
się przeciwstawić sobie i ciału, które boi się męki; w trosce o zbawienie ma 
myśleć o zapasach i walce:

Tamże, 1, 2, CCL 1, 3.
'5 Tamże, 3, 3-4, CCL 1, 5-6. 
*6 Tamże, 3, 5, CCL 1, 6.
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„CoHoquatur spiritus cum came de communi saiute, nec iam de incommodis 
carceris, sed de ipso agonę et proeiio cogitans. Timebit forsitan caro giadium 
gravem, et crucem exceisam, et rabiem bestiarum, et summam ignium poenam, 
et omne carnificis ingenium in tormentis. Sed spiritus contraponat sibi et carni: 
acerba ticet ista, a muitis tamen aequo animo excepta, immo et uitro appetita, 
famae et gioriae causa; nec a viris tantum, sed etiam a feminis, ut vos quoque, 
benedictae, sexui vestro respondeatis"^.

Z obrazami agonistycznymi łączą się tu często i przeplatają obrazy militarne:
„Vocati sumus ad miiitiam Dei vivi iam tunc, cum in sacramenti verba respondimus
[...]. Etiam in pace iabore et incommodis beiium pati iam ediscunt, in armis deam- 
buiando, campum decurrendo, fossam moiiendo, testudinem densando. Sudore 
omnia constant, ne corpora atque animi expavescant de umbra ad soiem et soie 
ad getum, de tunica ad ioricam, de siientio ad ciamorem, de quiete ad tumuitum"^.

Chrześcijanie są żołnierzami. Całe ich życie stanowi służba wojskowa -  „miłitia 
Dei"i9. Tak jak żołnierz składa przysięgę (sacramen/Mm) na początku służby, 
tak też początkiem chrześcijańskiej „miłitia Dei" jest złożenie przysięgi (sac- 
rameniMm); jest tu mowa oczywiście o przysiędze chrzciełnej. Skoro życie jest 
„miłitia Dei", to tym bardziej więzienie i samo męczeństwo, do którego wię
zienie przygotowuje. Więzienie jest paradoksalnie dła chrześcijanina wolnoś
cią, a świat jest niewołą. Trudy więzienne to nic innego jak zaprawa wojskowa 
przed prawdziwym bojem. Taki stan rzeczy zdaje się być dla Tertułiana zupeł
nie naturalny.

Motywy agonistyczne, a obok nich także militarne, spotykamy również 
w zlpo/ogeńcurM , najważniejszym bodaj dziele Tertułiana, w którym domaga 
się on sprawiedliwego traktowania chrześcijan przez sądy. W końcowej części 
epiłogu poruszając uczucia adresatów tej wiełkiej mowy obrończej, stanowiącej 
jednocześnie protest przeciw prześładowaniom, autor tłumaczy paradoks po
legający na tym, że z jednej strony chrześcijanie chcą cierpieć, a z drugiej strony 
skarżą się z powodu dyskryminacji^. Odpowiedzią na tę pozorną sprzeczność 
jest porównanie sytuacji chrześcijanina do żołnierza i wojny. Powodem, dła 
którego żołnierz podejmuje wałkę, jest pragnienie zwycięstwa; podobnie jest 
w przypadku chrześcijan:

„Piane vołumus, verum eo morę, quo et beHum miłes. Nemo quidem łibens patitur, 
cum et trepidare et pericłitari sit necesse. Tamen et proeiiatur omnibus viribus et

Tamże, 4, 2-3, CCL 1, 6.
Tamże, 3,1-2, CCL t . 5.

'** Na temat terminów i porównań żołnierskich u Tertułiana por. A. Hamman, Mt/trta, DPAC 
Ił, 2247-2248.

2" Por. /łpo/ogeńcam, CSEL 69; CCL 1, 85-171, tłum. J. Sajdak, POK 20 (Poznań 1947).
2' Por. M. Babiński, „Apc/ogetyk" Terta/tana -  motywy mwencyjne t kompozycja atwora, 

RH 45 (1997) z. 3, 57-114.
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vincens in proelio gaudet qui de proelio querebatur, quia et gloriam consequitur et 
praedam"^^.

Terminu „proeiium" Tertulian używa tutaj na określenie prześladowania 
i męczeństwa:

„Proeiium est nobis, quod provocamur ad tribunalia, ut iiiic sub discrimine capitis 
pro veritate certemus. Victoria est autem, pro quo certaveris, obtinere [...]. Ea 
victoria habet et gioriam piacendi Deo et praedam vivendi in aetemum"^.

Rozwijając ten wątek Tertuiian gromadzi obrazy ilustrujące triumf po zwycię
stwie: „triumphare", „palmata vestis", „currus", „vexillum". Męka chrześcija
nina jest według niego świętowaniem zwycięstwa.

Innym pismem, w którym obecne są omawiane motywy, jest De corona^". 
Jego bohaterem jest żołnierz. W czasie uroczystości wojskowych w Afryce po 
śmierci Septymiusza Sewera w 211 r. jego synowie obdarowali wojsko tzw. 
t&?Ma%VM??t, określoną sumą pieniędzy^. Jeden z żołnierzy, idąc po rozdzielane 
pieniądze, chrześcijanin, nie miał na głowie wieńca, lecz niósł go w ręce. Został 
zdegradowany i wtrącony do więzienia, gdzie oczekiwał na „donativum Chris- 
ti" (1), czyli na męczeństwo^. Niektórzy chrześcijanie, w tym duchowni, oce
niali ten fakt jako niepotrzebną prowokację. Tertulian jest przeciwnego zdania, 
ponieważ, jak uważa, chrześcijanin w ogóle nie powinien w wojsku służyć. 
Utwór dowodzi, że zdobienie głowy jest zwyczajem pogańskim oraz bałwo
chwalstwem, a jego przyjmowanie przez chrześcijan jest niedozwolonym kom
promisem^. Symbolika żołnierska, która, jak powiedziano, sąsiaduje często

22 Apo/<?ge(i*cMM! 50,1-2, CCL 1,169.
23 Tamże, 50,2, CCL 1,169.
2" Por. De cororta, CSEL 70,125-152; CCL 2,1039-1065.
23 Na temat znaczenia terminu „donativum" u autorów klasycznych por. Suetonius, De 

Caesarat?!. Ca/iga/a 46,2: „ [...] in indicium victoriae aitissimam turrem excitavit, ex qua ut Pharo 
noctibus ad regendos navium cursus ignes emicarent; pronuntiatoque miiiti donativo centenis 
viritim denariis, quasi omne exempium tiberaiitatis supergressus: «abite«, inquit, «taeti, abite 
iocupietes)>; Gaiha 20: „Sunt qui tradant, ad primum tumuitum proctamasse eum: «quid agitis 
commiiitones? ego vester sum et vos mei«, donativum etiam poiiicitum"; Tacitus, Hirtoriae 1 5: 
[...] ingenio traductus, postquam neque dari donativum sub nomine Gatbae promissum neque 
magnis meritis ac praemiis eundem in pace quem in beiio iocum praeventamque gratiam inteiiegit 
apud principem a iegionibus factum [...].

2° Metaforyczne znaczeniu terminu „donativum", także w kontekście symbotiki żołnierskiej, 
spotykamy w Tertuiianowym De resarrectiOMe mortaoram 47, gdzie „stipendium" oznacza zapłatę, 
jaką jest śmierć, a „donativum" -  nagrodę życia wiecznego: „Stipendia enim dełinquentiae mors, 
donativum autem Dei vita aetema in Christo Iesu, Domino nostro". [...] Ita per totam hanc 
sensuum seriem ab iniustitia et dełinquentia membra nostra divełłens et iustitiae et sanctimoniae 
adiungens et transferens eadem a stipendio mortis ad donativum vitae aetemae, cami utique 
conpensationem saiutis repromittit"; por. także Adversas Afarcionem V 8.

22 Por. J. Ouasten, Patrologia, I, Casałe Monferrato 1983, 546-547.
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z agonistyczną, pojawia się już na początku, przy przedstawieniu historii, która 
jest przedmiotem komentarza stanowiącego treść dzieła. W ustępie parafrazu
jącym fragment Listu do L/ezjau mowa jest o zbroi Apostoła oraz o wawrzy
nowym wieńcu:

„całceatus de evangełii paratura, succinctus acutiore verbo Dei ac totus de apos- 
toło armatus, ut de martyrii candida łaurea mełius coronandus donativum Christi 
in carcere expectat"^.

W urgumeututio broniąc przedstawionej przez siebie tezy, że nie należy przy
jmować wieńca jako nagrody, gdyż jest to bałwochwalstwo, Tertułian przypo
mina rozmaite igrzyska, które domagają się odrzucenia już choćby z tego po
wodu, że same ich nazwy wiążą je z pogańskimi bogami łub bohaterami:

„Numąuid et agonisticae causae disputabuntur, quas statim tituli sui damnant, ut 
et sacras et funebres scihcet? Hoc enim superest, ut Oiympius Iupiter et Nemaeus 
Hercułes et miseHus Archemorus et Antinous infelix in Christiano coronentur, ut 
ipse spectacuium fiat, qui spectare non debet"^.

Do starożytnych agonów nawiązuje w jakiś sposób obecny w tym kontekście 
termin „pompa", którym autor określa to wszystko, czego chrześcijanie wyrze- 
kłi się już przy chrzcie: „semel iam in sacramenti testatione"3° i podobnie jak 
w De spectacu/is łączy to z bałwochwalstwem:

„haec enim erunt 'pompae diaboii et angeiorum eius': saecuii officia, honores, 
soiiemnitates, popuiaritatis faisa vota, humana servitia, iaudes vanae gioriae tur- 
pes -  et in omnibus istis idoioiatriae, in soio quoque censu coronarum, quibus 
omnia ista redimita sunt"^'.

W epiłogu De corotta spotykamy nawiązanie do wieńczenia zwycięzców, którzy 
wystąpili w zawodach. Wypowiedź autora nie zawiera jednak motywów orygi
nalnych, ponieważ stanowi połączenie sparafrazowanych cytatów biblijnych 
z Apoka/ipsy i z 2 Listu do Tymoteusza:

„«Qui, yicerit, inquit, dabo ei coronam vitae. Esto et tu Hdeiis ad mortem, decerta 
et tu bonum agonem^, cuius coronam et apostoius repositam sibi merito confi- 
dit"32

De corona 1, 3, CCL 2,1040.
Tamże, 13, 6, CCL 2,1061-1062.

2° Tamże, 13, 7, CCL 2,1062.
3 Tamże. Termin „pompa" w znaczeniu przenośnym spotykamy wiele razy u Tertuliana, ale 

poza kontekstem tematyki agonistycznej, np. „Diaboius et pompa et angeli eius" (De specłacn/ts 4, 
De a/iana 35, De coroyia 3,13), „pompa diaboii" (De specfacM/Ly 12,24, De Mfo/o/afna 40, 52, 53), 
„pompa" (De /Jo/o/afna 41, De pacf/c/f/a 5), „pompa operum bonorum" (De orafFone 28).

32 De coroMa 15,1, CCL 2,1064.
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Treścią kolejnego pisma, w którym spotkamy odniesienia do starożytnych 
agonów, jest De /ttga m peryecMftone^^ Autor daje odpowiedź na pytanie, czy 
chrześcijanom wolno unikać prześladowań. W odróżnieniu od innych miejsc 
w swej twórczości, gdzie na to pozwalać'*, zajmując stanowisko takie, jakie 
reprezentowała prawdopodobnie wtedy wspólnota katolicka , tu jego uzasad
nienie jest odmienne. Twierdzi, że w żadnym wypadku nie wolno uciekać przed 
tym, co pochodzi od Boga. Prześladowanie jest bowiem próbą, doświadcze
niem, czy uznaje On czy odrzuca tych, którzy Mu służą. W kontekście takiej 
tematyki motywy agonistyczne pojawiają się na samym początku argumentacji. 
Obok porównania prześladowania do wiejadła, które oczyszcza klepisko Pań
skie, czyli Kościół, oddzielając „frumentum martyrum et paleas negatorum"^ 
i do drabiny Jakubowej, po której jedni wstępują do góry, a inni zstępują na dół, 
prześladowanie zostaje porównane do agonu:

„Sic et agonem intellegi capit persecutionem"^.

W rozwinięciu tej myśli spotykamy nawiązanie do obrzędu wieńczenia. Wieńce 
i nagrody rozdaje ten, kto urządza zawody. Tak więc Bóg sam jest gwarantem 
dla uczestników agonów:

„A quo certamen edicitur, nisi a quo corona et praemia proponuntur? Legis 
edictum agonis istius in Apocalypsi, quibus praemiis ad victońam invitet, vei 
maxime illos, qui proprie vicerint in persecutione, vincendo luctati re vera non 
adversus carnem et sanguinem, sed adversus spiritaiia nequitiae. Ita agnosces ad 
eundem agonithetam pertinere certaminis arbitrium, qui invitat ad praemium"^ .

Liczne motywy agonistyczne spotykamy także w innym dziele o podobnej 
tematyce -  ócorptttce^. Jest ono chrześcijańską apologią wyrosłą z potrzeby 
chwili. W czasie prześladowań gnostycy osłabiali wytrwałość chrześcijan, twier
dząc, że Bóg nie pragnie krwi swoich wyznawców, skoro odrzucił nawet krwa
we ofiary ze zwierząt. Autor wykazuje błędy gnostyckie i fałszywość ich nauki. 
Przeciwstawiając się tezom gnostyków Tertulian dowodzi, że męczeństwo jest 
wyrazem dobroci i łaskawości Boga, broni wartości męczeństwa i ukazuje jego 
istotę'***. Męczeństwo to zawody -  „certamen":

33 Por. De/aga m perjecMdone, CCL 2,1135-1155.
34 Por. np. De patientia 13; Ad aicrem I 3.
33 Por. W. Turek, Życie 1 dziatainosć Tertaiiana, w: Tertaiian, oprać, i wybór tekstów W. 

Turek, OŻ XV, Kraków 1999, 76-77.
33 De Jaga in persecutione 1, 4, CCL 2, 2136.
33 Tamże, 1, 5, CCL 2,2136.
38 Tamże.
34 Por. Scorpince, CSEL 20,144-179; CCL 2,1069-1097.
4" Por. W. Turek, Życie i dziaiainość, art. cyt., s. 77; M. Babiński, O „Scorpiace" Teriaiiaaa. 

Moiyw skorpiona w apoiogii męczeństwa, RH 36(1988) z. 3, 53-161.
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„si certaminis nomine Deus nobis martyńa proposuisset 
„si non certaminis nomine in martyria fidem exposuisset

Porównawszy dwukrotnie męczeństwo do zawodów, autor przypomina adre
satom, że tak jak na ich końcu jest zawsze obrzęd wieńczenia zwycięzców, tak 
też czyni Bóg, który zaprasza do chwały i do radości ze zdobycia wieńca:

„Amavit, qui vocaverat in saiutem, invitare et ad gioriam, ut, qui gaudeamus 
iiberati, exuitemus etiam coronati"^.

Tertułian nawiązuje do agonów w Kartaginie, ukazując w sposób wyjątkowy 
realistycznie ich krwawą stronę. Pomimo to nikt nie znieważa przewodniczą
cego agonu. Nagrodą za razy, krew i blizny są wieńce, dary, przywileje publicz
ne i tym podobne, wieczna sława oraz pamięć w takim stopniu, w jakim może 
dać je świat:

„Agonas istos, contentiosa soiiemnia et superstitiosa certamina Graecorum et 
reiigionum et voiuptatum, quanta gratia saecuium ceiebret iam et Africae iicuit. 
Adhuc Carthaginem singulae civitates gratuiando inquietant donatam Pythico 
agonę post stadii senectutem. Ita ab aevo dignissimum creditum est studiorum 
experimentum committere, artes corporum et vocum de praestantia expendere, 
praemio indice, spectacuio iudice, sententia voiuptate. Qua nuda sunt praelia, non 
nuiia sunt vuinera; pugni quassant, caices arietant, caestus diianiant, fiageila diia- 
cerant. Nemo tamen agonis praesidem suggiians erit, quod homines vioientiae 
obiectat. Iniuriarum actiones extra stadium. Sed, quantum iivores iiii et cruores 
et vibices negotiantur, intende: coronas sciiicet et gioriam et dotem, priviiegia 
pubiica, stipendia civica, imagines, statuas et, quaiem potest praestare saecuium, 
de fama aeternitatem, de memoria resurrectionem"^.

Oczekiwanie nagrody pozwala uczestnikowi agonów znosić ból i krew i nawet 
pokonany zawodnik nie robi wyrzutów trenerowi:

„Corona premit vuinera, paima sanguinem obscurat; pius victoria tumet quam 
iniuria. Hunc tu iaesum existimabis, quem vides iaetum? Sed nec victus ipse de 
agonotheta casum suum exprobrabit"^.

O ileż bardziej nie wolno czynić tego wobec Boga, który ma prawo doświadczać 
ciało i duszę człowieka w stałości i cierpliwości. To Bóg urządza widowisko 
przed światem i On sam w tych zawodach rozdaje nagrody:

4' Sccr/Mace 6,1, CCL 2,1079. 
"2 Tamże, 6, 7, CCL 2,1080.
42 Tamże, 6, 2, CCL 2,1079.
44 Tamże, 6, 2-4, CCL 2,1079. 
42 Tamże, 6, 5, CCL 2,1079.



424 KS. TADEUSZ GACtA

„Deum dedecebit artes et disciptinas suas educere in medium, in hoc saecuii 
spatium, in spectacutum hominibus et angeiis et universis potestatibus? Camem 
atque animam probare de constantia atque toierantia? Dare huic paimam, huic 
honorem, illi civitatem, iiii stipendia? Etiam quosdam reprobare et castigatos cum 
ignominia submovere?"

Aluzja do agonów czy też do wałki żołnierskiej pojawia się jeszcze raz w części 
końcowej dzieła, gdzie mówi się, iż męczennicy, którzy wystąpili w krwawej 
walce, mogą w pełni nosić tytuł zwycięzców:

„Quinam isti tam beati victores, nisi proprie martyres? Illorum etenim victoriae, 
quorum et pugnae, eorum vero pugnae, quorum et sanguis"^.

W pozostałych z wymienionych wyżej pism Tertuliana motywy agonistycz- 
ne pojawiają się już tylko sporadycznie, nie pełniąc w toku argumentacji tak 
ważnej funkcji, jak poprzednie.

W dziele Mnrctone??! , centralnym w dorobku literackim i spe-
kulatywnym Tertuliana, a skierowanym przeciwko nauce Marcjona, gnostyc- 
kiego heretyka z II wieku"* ,̂ tylko raz pojawia się termin „certamen" i oznacza 
zmaganie się człowieka z szatanem:

„Certamini enim dedit spatium, ut et homo eadem arbitrii libertate elideret inimi- 
cum, qua succiderat illi, probans suam, non Dei culpam, et ita salutem digne per 
victoriam recuperaret, et diabolus amarius puniretur ab eo, quem eliserat antę, 
devictus, et Deus tanto magis bonus inveniretur, sustinens hominem gloriosiorem 
in paradisum ad licentiam decerpendae arboris vitae iam de vita regressurum" .

W De antygnostyckim piśmie, w którym Tertulian zwalczał naukę
o preegzystencji duszy i metempsychozie i które, obok części polemicznej 
wymierzonej w filozofię pogańską i w herezję, stanowi rodzaj podręcznika 
chrześcijańskiej psychologii^, wśród wywodów na temat snu pojawia się na
wiązanie do agonów; jest to zaskakujące porównanie duszy pogrążonej we śnie 
do gladiatora bez broni:

„Concipe gladiatorem sine armis vel aurigam sine curriculis, gesticulantes omnem 
habitum artis suae atque conatum: pugnatur, certatur, sed vacua iactatio est"^.

Tamże, 6, 6, CCL 2,1079-1080.
"7 Tamże, 12, 9, CCL 2,1093.
48 Por. Adferju^ Marcicne??!, CSEL 47, 290-726; CCL 1, 441-726, tłum. S. Ryzner, PSP 58 

(Warszawa 1994).
49 Por. Turek, art. cyt., s. 57-58.
8° A4ver.sMs Marcicnew! 11 10, 6, CCL 1, 487-488.
8' Por. De anńna, CCL 2, 781-869.
32 Por. Turek, art. cyt., s. 61-62.
33 De anńna 45, 2. CCL 2, 849.



AGONISTYKA JAKO TOPOS W PISMACH TERTULIANA 425

Bardzo interesujące jest nawiązanie do zawodów sportowych w dziele De 
praascnpńofie /MereńcorM/n^. Stanowi ono ilustrację dowodu, że siła herezji 
nie pochodzi z samych herezji, lecz ze słabości w wierze innych . Autor od
wołuje się do porównania z walką pięściarzy lub gladiatorów, którzy często 
odnoszą zwycięstwo z powodu zupełnej słabości przeciwnika:

„In pugna pugilum et gladiatorum plerumque non quia fortis est vincit quis aut 
quia non potest vinci, sed quoniam ille qui victus est nullis viribus fuit: adeo idem 
ille vietor bene valenti postea comparatus, etiam superatus recedit. Non aliter 
haereses de quorundam infirmitatibus habent quod valent, nihil valentes si in 
bene va!entem Sdem incurrant"^.

W podsumowaniu wolno stwierdzić, że u Tertuliana motyw agonów -  
pominąwszy te pisma, gdzie pojawia się on zupełnie przygodnie i Dc spectncM- 
Ks, gdzie o agonach mówi się po to, aby zakazać chrześcijanom udziału w nich -  
występuje zasadniczo w kontekście tematu prześladowania i męczeństwa i sta
nowi /ocus cowiwiMMts. Najbardziej jest to widoczne w następujących pismach: 
Ad fnariyras, Apo/oge&CKfw, Dc /hga in persecMfiowe, Scorpiacc, Dc corono. 
Termin „agon", „bonus agon", „certamen" stają się jakby synonimami prze
śladowania i męczeństwa^ : dzień męczeństwa to „dies agonis"^. Te chrześci
jańskie agony same w sobie są już triumfem: „Hic est habitus victoriae nostrae, 
haec palmata vestis, tali curru triumphamus!"^. Z  udziałem w agonach łączy 
się niezawodnie nagroda -  brabium"^°, zdobycie wieńca. Zwycięzcy w tego 
rodzaju agonach, w przeciwieństwie do tego, co ma miejsce w przypadku atle
tów"*, zdobywają wieniec wieczny oraz niezniszczalny.

Tertulian idzie zatem śladami wcześniejszej literatury, dla której agonistyka 
-  jak już powiedzieliśmy -  stanowiła topos tematu męczeństwa. Często jest to 
wykorzystanie poprzez parafrazę tekstów biblijnych, w których motywy takie 
są już obecne (np. bieg na stadionie czy wieńczenie zwycięzców). U Cypriana, 
Orygenesa, Ambrożego będzie zresztą podobnie. Najbardziej oryginalne uję-

54 Por. De prnescrtpJcne /taereJcoram, CSEL 70,1-58; C C L 1,187-224, tłum. E. Stanula, PSP 
5 (Warszawa 1970), 40-77.

Por. W. Turek, art. cyt., s. 53-55.
55 De praescrlpaoae /taereJcoram 2, 7-8, CCL 1, 188.
55 Por. np. A J marfyrns 3, 3, CCL 1. 5; De /aga  la persecaJone 1, 4-5, CCL 2, 2136.
55 Por. A J fnarryras 3, 3, CCL 1, 5.
55 Apo/ogeJcam 50, 3, CCL 1.169.
5" Por. A J  marryras 3, 3, CCL 1, 5.
5' Tamże.
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cia występują w Ad mortyras, piśmie pełnym obrazów ze świata agonistyki 
i zaskakujących porównań: Chrystus to trener atletów, a więzienie -  to szkoła 
ćwiczeń zapaśniczych. W twórczości Tertułiana rzadko spotykamy obrazy 
z agonistyki odnoszone do tzw. męczeństwa duchowego, do ascezy czy do 
życia chrześcijańskiego w ogółe, co będzie charakterystyczne dła autorów pó
źniejszych, u których agonistyka -  znów jak u pisarzy klasycznych -  będzie 
stanowić topos ilustrujący ćwiczenie się w cnocie i drogę do doskonałości.

Na koniec można przywołać opinię J. Fontaine'a, który mówi, iż w słownic
twie Tertułiana, w tych odniesieniach militarnych i antycznych, czerpanych 
z tradycji rzymskich i stoickich, jest wyrażona wizja chrześcijaństwa wojujące
go i tragicznego, odpowiadająca jego biografii^. Stył i obrazy agonistyczne, 
obecne choćby w Ad martyras, zachęcie skierowanej do więzionych w jego 
rodzinnym mieście chrześcijan, sprawiają, że Tertulian jawi się rzeczywiście 
jako vtr ardens, jak go potem nazwie Hieronim^. Wydaje się, że powyższa 
analiza może te opinie potwierdzać.

LAGONISTICA COME IL TOPOS NEGLI SCRITTI 
DI TERTULLIANO

(Riassunto)

Ił motivo degłi agoni e presente da Tertułiiano particołarmente net contesto del 
tema di persecuzione e di martirio. Lo si vede sopratutto negli scritti: Ad marfyras, 
Apo/ogedcMOt, De /aga m persecadone, Scorp/ace, De corowa. Spesso si tratta delła 
parafrasi dei testi biblici, nei quałi tałi motivi sono gia presenti (p. es. la corsa nello 
stadio oppure il coronamento dei vincitori). Le concezioni piu originali si possono 
trovare neM' opera Ad martyras: Cristo viene presentato come 1' allenatore degli 
atleti e il carcere come la scuola della palestra. Tertułiiano segue le orme della 
letteratura precedente, per la quale 1'agonistica funzionava spesso come il topos 
del tema di martirio.

62 Por. J. Fontaine, CArześct/ańs/ca dterafara łacińska. Rys historyczny, tłum. J. Słomka, 
Tarnów 1997, 34-35.

Por. Hieronymus, Eplsta/ae 84, 2, 2, CSEL 55,122.




