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POGLĄDY TERTUHANA NA TEMAT POCZĄTKÓW 
ŻYCIA LUDZKIEGO I ABORCJI

1. W dyskusjach naukowych jak i potocznych nieustannie powraca temat 
życia poczętego, jego ochrony oraz warunków dopuszczainości przerywania 
ciąży na drodze tak zwanej aborcji. Istotny w polemikach okazuje się sposób, 
w jaki definiuje się samo życie, człowieka i moment jego poczęcia. Kwestie te 
budzą wiełe kontrowersji i emocji, nie są jednak czymś nowym, charakterys
tycznym jedynie dła czasów współczesnych. Chociaż obecnie powracają one ze 
zwielokrotnioną siłą, były przedmiotem rozważań także minionych epok. Ni
niejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia w tym zakresie poglądów 
Tertułiana, apologety chrześcijańskiego z przełomu II i III wieku, którego 
pisma, jak zaznacza W. Turek, „ukazują niczym nieograniczoną ciekawość 
we wszystkich dziedzinach wiedzy, a jednocześnie doskonałą orientację w lite
raturze klasycznej, retoryce, historii, filozofii, naukach przyrodniczych, medy
cynie, psychologii i, w sposób szczególny, w prawie'^. W naszych rozważaniach 
bazować będziemy głównie na jego traktacie De w którym Afrykań-
czyk podejmuje polemikę, m.in. z poglądami fałszywej gnozy na temat duszy  ̂
i przy tej okazji porusza interesujące nas zagadnienia. Obowiązkiem chrześci
jan, jak podkreśla Tertulian, jest przeciwstawiać się błędom i wypaczeniom 
filozofów oraz heretyków, aby ustrzec pogan i wierzących przed pułapkami 
i sidłami błędnych teorii". To wyznacza tematykę i celowość tego dzieła,

' W. Turek, Ter(M/ian, Opracowanie i wy&ór tekstów, OŻ 15, Kraków 1999,19. Chodzi tu, jak 
pisze daiej W. Turek, „o prawdziwą kuiturę, rozumianą w sensie formacji umysłu i ducha, pozwa- 
łającą na głęboką znajomość szeroko rozumianej rzeczywistości z możłiwością nowych konstruk
tywnych wyjaśnień" (s. 20).

2 Por. Tertułłianus, De anitna, ed. J. Waszink, CCL 2,779-869; traktat ten pochodzi z okresu, 
kiedy Tertułian był już pod wpływem montanizmu.

Por. F. Drączkowski, Patro/ogta, Pełpłin -  Lubłin 1998, 133.
" Por. De an/ma 3, 3, CCL 2, 785: „Si qua igitur in hunc modum de nidoribus phitosophiae 

candidum et purum aerem veritatis infuscant, ea erunt Christianis enubiianda et percutientibus 
argumentationes odginałeś, id est phiłosophicas, et opponentibus definitiones caełestes, id est 
dominicas, ut et iłła quibus ethnici a phiiosophia capiuntur. destruantur, et haec quibus fideies 
ab haeresi concutiuntur, retundantur".
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w którym Kartagińczyk wiele czerpie z filozofii stoickiej oraz odwołuje się do 
poglądów i autorytetu lekarza-ginekologa Soranusa z Efezu, autora nie zacho
wanego traktatu O duszy (Pert psyches/.

We wczesnym chrześcijaństwie, jak wskazuje J. Rosiewicz, wykształciły się, 
ścierające się ze sobą do czasów współczesnych, dwie przeciwstawne sobie ten
dencje w pojmowaniu ontologii człowieka: jedna, oparta na orientacji orficko- 
platońsko-gnostyckiej i druga, zakorzeniona w Starym i Nowym Testamencie^.

Czerpiący z orfizmu i platonizmu gnostycyzm podważał jakiekolwiek po
zytywne znaczenie ciała w procesie zbliżania się do Boga, w człowieku akcen
towano zatem przede wszystkim rolę duszy. Ciało rozumiane było jako prze
szkoda i ograniczenie, przekleństwo człowieka oraz źródło wszelkiego zła 
i nieszczęść. Podkreślano głównie idealny i boski charakter duszy ludzkiej, 
dzięki której jednostka ludzka, spełniając wiele warunków, mogła osiągnąć 
szczęście i zbawienie. Taka wizja człowieka pogłębiała antropologiczną dwois
tość i poszerzała rozziew między przyrodniczą strukturą podmiotu, jego związ
kami ze światem doczesnym a nadprzyrodzonymi właściwościami duszy, której 
głównym celem było jak najszybsze wyzwolenie się z okowów cielesności, aby 
zbliżyć się do Boga i osiągnąć zbawienie, pełnię niebiańskiej szczęśliwości 
w świecie bytów idealnych?. Powyższy nurt antropologiczny utrwalał i wzmac
niał ontologiczny rozdźwięk między cielesnością a teocentryczną teologią du
szy, której celem jest jedność z Bogiem.

Teksty Pisma Świętego wskazują wprawdzie na dwudzielny charakter on
tologii człowieka, ale także na wzajemnie dopełniające się właściwości ciała 
i duszy, dwóch najistotniejszych komponentów jednostki ludzkiej. Drugi za
tem kierunek w antropologii chrześcijańskiej zwany biblijnym, znosi funda
mentalną nieprzystawalność oraz napięcie i dysharmonię pomiędzy ciałem 
i duszą. Zdaniem przedstawicieli tego punktu widzenia, zarówno ciało jak 
i dusza są niezbędne do spełnienia warunków, jakie Bóg stawia w drodze do 
zbawienia. Przyrodnicza odnowa, odrodzenie cielesne, a więc i zmartwychw
stanie ciała jest konieczne, aby człowiek (ciało i dusza) mógł być kiedyś osą
dzony, nagrodzony lub ukarany za postępowanie w życiu doczesnym^.

s Soranus -  lekarz i filozof z Efezu, żył w I łub na początku II wieku w Rzymie, przedstawicie) 
szkoły zwanej Metodyczną; kwestie które podejmował w swym traktacie o ginekoiogii Gynaeciti do 
dziś stanowią jej podstawę (por. O. Temkin, Sorantzs' Ginekofogy, Baitimore 1956); dzieło O duszy 
w czterech księgach nie zachowało się, Soranus poruszał w nim problematykę nie tyiko medyczną, 
ałe także etymologiczną i odrzucał przeciwne pogłądy fiłozoficzne. Tertułian powołuje się na niego 
kiłka razy; por. M. Perrin, f/n e^e/ttpie de /'uti/isation de /a tnedicirte citez fes pettsettrs ckrdtiens.' 
7ertuiiiett et etttbryoiogie, w. Medicine antMyue, red. P. Demont, Amiens 1991, 91-110; R. Poiito, 
i  Matro iibri sttiiattima di Soratto e io scritto „De attittta" di 7ertu//iat!O, „Rivista di Storia dełła 
Filosofia" 49 (1994) 423-468.

Por. J. Rosiewicz, Mysi )vcresnocfirre.fci/a?isf:a i katolicka wobec ciafa, Warszawa 1998,52-53.
? Por. tamże, s. 52. 
a Por. tamże, s. 53.
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Wśród wczesnochrześcijańskich rozważań niełatwo jest wyróżnić poglądy, 
które można byłoby w pełni i bez wątpliwości przypisać do jednej bądź drugiej 
tendencji antropologicznej. Dochodziło bowiem do łączenia różnych trendów, 
założeń i interpretacji, niejednokrotnie ze sobą sprzecznych. Najczęściej wy
stępowały zatem refleksje o charakterze mieszanym, w których przeważała 
jedna bądź druga tendencja^.

2. Tertulian zdecydowanie ukazywał człowieka jako ontyczną jedność du
szy i ciała. To nie ciało stanowi człowieka, ani sama dusza, ale dopiero sub
stancjalne połączenie obu tych elementów w jedno. Tak jak śmierć człowieka 
jest określana jako koniec życia poprzez rozdzielenie duszy i ciała, tak ich 
złączenie daje początek istocie ludzkiej i jest początkiem życia.

O początku życia ludzkiego Tertulian wnioskuje z jego końca:
„[...] skoro zaś przy śmierci rozłączenie obu substancji następuje równocześnie, 
zatem i przy ożywianiu połączenie ich musi się dokonywać według tej samej 
zasady, to jest równocześnie. Właśnie diatego życie każdej istoty żywej zwykłiśmy 
łiczyć od momentu jej poczęcia, ponieważ od tego momentu przyznajemy jej 
duszę; odtąd bowiem istnieje dusza, odkąd i życie"*".

Swoją koncepcję antropologiczną Tertulian wyprowadza z Księgi Rodzaju, 
z opisu o stworzeniu człowieka (Rdz 1, 26 -  2, 7). Istotna jest dobroć i miłość 
Boga objawiająca się w akcie stworzenia, jak również to, że Bóg osobiście 
formuje glinę i tchnie w nią, powołując człowieka do istnienia i dając mu 
zarazem miejsce najwyższe w świecie. Pozwala to ukazać między innymi god
ność ciała ludzkiego^, a także entuzjazm i zachwyt nad ludzkim ciałem^.

Taka interpretacja pozwoliła naszemu autorowi, w odróżnieniu od innych 
pisarzy wczesnochrześcijańskich, przypisać ciału (uformowanemu z gliny przez 
samego Boga) jakość obrazu Bożego^. Stwórca jako wzór ma w rzeczywistości 
model mającego nadejść Chrystusa^ i gdy kształtuje ziemię (glinę), dzieło

9 Por. tamże, s. 54.
De anima 27,2-3, CCL 2, 823: „si disiunctio simuł utriąue substantiae accidit per mortem, 

hoc debet coniunctionis forma mandasse pariter obvenientis per vitam utriąue substantiae. Porro 
vitam a conceptu agnoscimus, quia animam a conceptu vindicamus; exinde enim vita, quo anima".

'* Por. TertuIIianus, De resurrechone 6,2-3, CCL 2,927-928: „adeo magna res agebatur quod 
ista materia extruebatur. Itaque totiens honoratur, quotiens manus Dei patitur, dum tangitur, dum 
decerpitur, dum deducitur, dum effingitur. Recogita totum iiłi Deum occupatum ad deditum, manu 
sensu opere consiiio sapientia prouidentia et ipsa inprimis adfectione, quae liniamenta dictabat".

'9 Por. tamże 9, 2, CCL 2, 932: „absit, absit, ut Deus manuum suarum operam, ingenii sui 
curam, adfłatus sui vaginam, moiitionis suae reginam, łiberałitatis suae heredem, rełigionis suae
sacerdotem, testimonii sui militem, Christi sui sororem, in aeternum destituat interitum".

Por. P. Siniscalco, Ricerc/te su/ „De resufrecMone" d; 7erftd/dmo, Roma 1966, 120.
Por. Tertuiłianus, De resurrecdone 6,3-4, CCL 2, 928: „Quodcumque enim iimus exprime- 

batur, Christus cogitabatur, homo futurus, quod et iimus, et sermo caro, quod et terra tunc. Sic
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Boże (De; opuy) czyni to na Jego wzór, a on przez to staje się obrazem Boga 
(ptgntzs De!')i$.

Tertuiian bardzo często podkreślał prawdę, że Bóg stworzył świat z niczego 
i zgodnie z opisem z Księgi Rodzaju 2, 7 dusza ludzka pochodzi z Bożego 
tchnienia. Stworzenie świata według Tertułiana jest wyrazem miłości i dobroci 
Boga. W koncepcji gnostyka Marcjona, który negatywnie oceniał świat, Bóg 
poprzez działanie stwórcze objawił swoją złość^. Podejmując polemikę z Mar- 
cjonem w odrębnym dziele Marcione??!, Tertułian podkreśla m.in., że
to dobroć Boga powołała wszystko do istnienia i na początku wszystko było 
dobre. Ta sama dobroć stworzyła także człowieka, jego ciało, ale przede 
wszystkim duszę, która otrzymała życie, władzę i wolną wolę:

„[...] dobroć tchnęła i powstała dusza, nie martwa, ałe żywa; i dobroć ją postawiła 
nad wszystkimi stworzeniami, którymi miała się żywić, nad którymi krółować, 
nawet je nazywać"^.

Dusza pochodząca od Boga stanowi o istocie i godności człowieka. Dzięki 
godności duszy jako tchnienia Bożego, człowiek jest obrazem i podobieństwem 
Boga, jest z Bożej substancji (,wb.sfar;ńa De:)^. To tchnienie Boga daje czło
wiekowi wolność woli i możność wyboru, co kwestionował Marcjon i gnostycy, 
a w czym według Tertułiana wyraża się największe podobieństwo człowieka do 
Boga:

„[...] przecież nie wyraża podobieństwa do Boga ani twarz, ani łinie ciała -  tak 
przeróżne u rodzaju łudzkiego, ałe ta istota, którą otrzymał od samego Boga, to 
jest dusza, którą naznaczony jest na kształt Boga, bo ona zapewnia mu wołność 
jego sądu i możność wyboru"^.

Z faktu, że dusza przez tchnienie jest obrazem Boga wynikają jej właściwości, 
że jest m.in. błiższa Bogu niż materii, ałe nie jest Bogiem i nie należy jej stawiać 
na równi z Bogiem:

enim praefatio patris ad fiłium: faciamus hominem ad imaginem et simiiitudinem nostram. Et fecit 
hominem Deus, id utique quod finxit, ad imaginem Dei fecit iłłum, sciłicet Christi. Et sermo enim 
Deus, qui in effigie Dei constitutus non rapinam existimauit paria<ri> Deo"; zob. tenże, Adrerras 
Praxean 12,3-4, C C L 2,1173; Adfersas Afarcioaem V 8 ,1, CCL 1,685. W cytowanych fragmentach 
wyraźne jest rozróżnienie, jakie czynił Tertułian na simdńado (podobieństwo) i imago (obraz). 
Pierwsze utracone przez człowieka na skutek grzechu pierworodnego, przywracane jest przez 
chrzest św., drugie trwa jako stałe jego uposażenie, por. De Aaprismo 5, 7, CCL 1, 282; De 
ex/:or!ańo/te casńtańs 1, 3, CCL 2, 1015.

'5 Por. De resarrecńone 6, 5, CCL 2, 928: „Ita łimus iłłe iam tunc imaginem induens Christi 
futuri in came non tantum Dei opus erat sed et pignus.".

*6 Por. -Adwrwo Afarcionem I I 3,2 -  4,6, CCL 1,477-479, tłum. S. Ryznar, PSP 58, Warszawa 
1994, 71-73, szczegółnie nota 22.

"  Tamże II 4, 4, CCL 1, 479, PSP 58, 73.
Por. tamże II 5, 1, CCL 1, 479.

'7 Tamże II 5, 6, CCL 1, 480, PSP 58, 74-75.
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„Przez to i obraz będzie mniejszy od prawdy i tchnienie niższe od Ducha, mając 
oczywiście w sobie owe iinie Boga jako nieśmiertelnego, dusza zaś jako woina 
w swoim wyborze, jako zazwyczaj przewidująca, jako rozumna, zdoina do rozu
mowania i do wiedzy. Jednakże z racji tych właściwości pozostaje ona obrazem i nie 
dochodzi do samej potęgi Bóstwa, ani też nie jest nietykałna przez grzech, bo to 
natęży do samego Boga"^".

3. Zagadnienia dotyczące określenia początków ludzkiego życia Tertuiian 
porusza przy okazji omawiania kwestii pochodzenia duszy. W De ant/na 22, 2 
określił duszę jako zrodzoną z tchnienia Bożego, ale jednocześnie jako pocho
dzącą od jednej tyłko duszy prarodzica. Podejmuje tę problematykę, by wy
jaśnić, „w jaki sposób wszystkie dusze pochodzą od jednej, kiedy, gdzie i na 
jakich zasadach biorą swój początek"^. Stawia zatem pytanie, czy dokonuje się 
to w łonie matki, czy poza nim, w momencie poczęcia, czy też narodzin dziecka, 
a może nawet później.

Tertuiian najpierw przytacza poglądy Enesydemosa^ i stoików, którzy 
sądzili, że dziecko w łonie matki jest jeszcze martwym płodem i dopiero 
w momencie narodzin otrzymuje duszę i życie:

„Twierdzą, że dusza nie zostaje poczęta w łonie matki i nie kształtuje się tam wraz 
z organizmem cielesnym ani nie bywa wraz z nim zrodzona, lecz dopiero po 
wydaniu płodu na świat zostaje wprowadzona z zewnątrz w nieżyjące jeszcze 
dziecko. Według nich nasienie przyjęte w akcie spółkowania przez organa niewieś
cie kondensuje się rzekomo pod wpływem naturalnego ruchu w samą tylko sub
stancję organizmu cielesnego; dopiero gdy ten opuszcza łono macierzyńskie paru
jąc jeszcze jego żarem, zostaje nagle owiany zimnym powietrzem, niby rozżarzone 
żelazo rzucone w wodę i pod wpływem tak gwałtownego wstrząsu nabiera od razu 
sił żywotnych oraz wydaje pierwszy głos"^.

Podobnie miał sądzić też lekarz Hikezjusz^, któremu Tertuiian odmawia 
kompetencji, a także sam Platon:

2° Tamże 11 9, 4, CCL 1, 485: „In hoc erit imago minor veritate et adflatus Spiritu inferior, 
habens illas utique lineas Dei, qua inmortalis, [anima] qua libera et sui arbitrii, qua praescia 
plerumque, qua rationalis, capax intellectus et scientiae, tamen et in his imago et non usque ad 
ipsam vim divinitatis; sic nec usque ad integritatem a delicto, quia hoc soli Deo cedit, id est 
veritati", tłum. PSP 58, 79.

De anńna 25,1, CCL 2, 818-819: „uti reddam, quomodo animae ex una redundent, quando 
et ubi et qua ratione sumantur".

22 Enesydemos z Knossos. filozof grecki z I w. przed Chrystusem, przedstawiciel filozofii 
sceptycznej.

22 De anima 25, 2, CCL 2, 819: „[...] qui praesumunt non in utero concipi animam nec cum 
carnis figulatione compingi atque produci, sed et effuso iam partu nondum vivo infanti extrinsecus 
inprimi; ceterum semen ex concubitu mulieribus locis sequestratum motuąue naturali vegetatum 
compinguescere in solam substantiam carnis; eam editam et de uteri fornace fumantem et calore 
solutam, ut ferrum ignitum et ibidem frigide immersum, ita aeris rigore percussam et vim animalem 
rapere et vocalem sonum reddere", tłum. M. Michalski, ALP I 239.

2** Hikezjusz -  żył w 1. poł. I wieku przed Chrystusem, działał na polu farmakologicznym.
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„[...] z pierwszym oddechem dziecka zostaje w jego organizm wprowadzona 
z zewnątrz, spoza matczynego łona, dusza, która znów później wraz z ostatnim 
oddechem uchodzi z człowieka"^.

Jako podstawowy kontrargument dla tych teorii, Tertuiian przywołuje 
świadectwa kobiet brzemiennych, które według niego jedynie są kompetent
ne, by na podstawie własnych doznań stwierdzić, że płód porusza się i żyje, 
a gdzie jest ruch i życie, musi być dusza. Kobieta czuje i cieszy się, gdy poczęte 
dziecko rusza się i przesuwa w łonie, jak reaguje na zewnętrzne dźwięki, jakby 
już coś słyszało. Także to, że organizm matki domaga się pewnych pokarmów, 
a przed innymi wzbrania, że urazy i choroby matki odbijają się na poczętym 
dziecku, są dowodem, że płód żyje^:

„Skoro bładość łub rumieniec załeży od krwi, zatem gdzie jest krew, tam musi być 
i dusza; skoro zdrowie połega na przybywaniu energii witałnej, zatem gdzie jest 
zdrowie, tam musi być i dusza; skoro głód łub brak apetytu, wzrastanie łub zmniej
szanie się, strach, ruch są objawami funkcji duszy, zatem niewątpłiwie to, co owe 
funkcje wykonuje, żyje, bowiem kto je przestaje wykonywać, przestaje też żyć"^.

Jako dowód na to, że płód jest już organizmem żywym, a więc musi po
siadać duszę, Tertułian podaje fakt, że niekiedy dzieci rodzą się martwe: „bo co 
znaczy zmarłe, jak nie to, że przedtem żyły?"^.

4. Istotnym dowodem na życie płodu, a więc także na posiadanie przez 
niego duszy, jest według Tertułiana zabijanie jeszcze w łonie matek dzieci 
poczętych:

„niekiedy nawet sami zabijamy dziecko (in/ans trucidafur) w łonie matki, rzecz 
niewątpłiwie okrutna, ałe konieczna, gdy poprzeczne położenie płodu uniemożłi- 
wia poród; jeśliby wówczas nie pozbawiono dziecka życia, stałoby się ono zabójcą 
swojej rodzicielki'^.

Tertułian używając czasownika irHCt&tre jednoznacznie aborcję nazywa mor
derstwem dokonywanym na niewinnych dzieciach. Dopuszcza ją jednak

De anima 25.2, CCL 2,819: „animam extraneam alias et extorrem uteri prima adspiratione 
nascentis infantis adduci, sicut exspiratione novissima educi", tłum. Michałski, ALP 1239.

23 Por. tamże 25, 3. CCL 2, 819.
22 Tamże 25, 4, CCL 2, 819-820: „Si Iivor ac rubor sanguinis passio est, sine anima non erit 

sanguis; si va!etudo omnis accessio est, sine anima non erit vaietudo; si alimonia inedia crementa 
decrementa pavor motus tractatio est animae, his qui fungitur, vivet. Deniąue desinit vivere qui 
desinit fungi", tłum. Michalski, ALP I 240.

23 Tamże 25,4, CCL 2,820: „Qui autem et mortui, nisi qui prius vivi?", tłum. Michałski, ALP 
1240.

29 Tamże 25, 4, CCL 2, 820: „Atquin et in ipso adhuc utero infans trucidatur necessaria 
crudelitate, cum in exitu obliquatus denegat partum, matricida, ni moriturus", tłum. Michalski, 
ALP I 240.
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w sytuacji wyższej konieczności. Za taką uważa jedynie przypadek, kiedy 
poród staje się niemożliwy ze wzgiędu na niewłaściwe ułożenie dziecka w łonie 
i przez to wprost zagrażające życiu matki.

Nasz autor przy tej okazji wymienia także narzędzia zbrodni, jakimi posłu
giwali się ówcześni łekarze dokonujący aborcji:

„wśród narzędzi iekarskich znajduje się nie tyiko instrument do otwierania siłą, 
przy pomocy ruchu obrotowego, części rodnych, nie tytko okrągły nóż do ostroż
nego poodcinania w ich wnętrzu członków, nie tyłko tępy hak do dokonania 
gwałtownego porodu i wyciągnięcia niebezpiecznego płodu, łecz także tancet 
z brązu do zabicia płodu, do popełnienia na śłepo morderstwa rabunkowego; zwie 
się ów łancet embriosfastes, jako że nim zabija się żywe dziecię"^".

Kartagińczyk wymienia również znanych lekarzy starożytnych, którzy 
w swej praktyce lekarskiej dokonywali aborcji. Nie zmienia to jednak okrut- 
ności samego czynu, przy którym paradoksalnie litość skłania do zabicia dziec
ka, by nie rozszarpywać go żywcem:

„Posiadał je [to narzędzie] i Hipokrates i Askłepiades i Erasistratos i Hierofił, 
który przeprowadzał również sekcje na dorosłych, a także znany z łagodności 
Soranus -  a wszyscy w przeświadczeniu, że poczęty płód żyje i że tytko z titości 
zbija się to nieszczęsne niemowtę, nie chcąc go żywcem rozszarpywać. O koniecz
ności takiego mordu nie wątpił nawet wzmiankowany wyżej Hikezjusz, mimo że 
uważał, iż dusza wstępuje w zrodzony płód dopiero przy zetknięciu się go z zimnym 
powietrzem"^'.

Sposób, w jaki Tertulian opisuje powyższe kwestie, pozwala sądzić, że dopusz
cza on jedynie w skrajnych przypadkach dokonanie zabójstwa dziecka w łonie 
matki i to nie ze względu na wiedzę, ale stan i ograniczone możliwości ówczes
nej medycyny.

Tertulian przytacza szereg dowodów na to, że płód jest żywym organiz
mem, który posiada duszę. Świadczy o tym chociażby zabieg cesarskiego cię
cia, dzięki któremu wydobywa się przecież z łona matek żywe dzieci:

3° Tamże 25, 5, CCL 2, 820: „Itaque est inter arma medicorum et cum organo, ex quo prius 
patescere secreta coguntur tortiii temperamento, cum anutocuttro, quo intus membra caeduntur 
anxio arbitrio, cum hebete unco, quo totum facinus extrahitur viotento puerperio. Est etiam 
aeneum spicutum, quo iugutatio ipsa dirigitur caeco tatrocinio; Eppproo^axiT]5 appettant de 
infanticidii officio, utique viventis infantis peremptorium", tłum. Michatski, ALP I 240.

3' Tamże 25, 5-6, CCL 2, 820: „Hoc et Hippocrates habuit et Asctepiades et Erasistratus et 
maiorum quoque prosector Herophiłus et mitior ipse Soranus, certi animat esse conceptum atque 
ita miserti infelicissimae huiusmodi infantiae, ut prius occidatur, ne viva Ianietur. De qua sceleris 
necessitate nec dubitabat, credo, Hicesius, iam natis animam superducens ex aeris frigidi pulsu, 
quia et ipsum vocabulum animae penes graecos de refrigeratione respondens", tłum. Michatski, 
ALP I 240.
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znamy dzieci, które po rozcięciu brzucha matki wydobyto żywe, jak było na 
przykład w przypadku Libera łub Scipiona"^.

Kartagińczyk ironizuje również z poglądów stoickich, że gdyby dzieci oży
wały i otrzymywały dusze dopiero po narodzeniu, na skutek powiewu zimnego 
powietrza łub pierwszego oddechu, to niektóre narody winny być bardzo 
łiczne, wśród innych zaś, w ciepłych krainach nikt nie powinien się rodzić, bo 
skąd czerpaliby dusze^.

5. Anałiza przeprowadzana przez Tertułiana wskazuje, że pojawiały się 
twierdzenia kwestionujące życie płodu i posiadanie przez niego duszy, ponie
waż uważano za niemożliwe w przypadku brzemiennej kobiety, aby dwie dusze 
zeszły się razem w jedno. Zarzut ten odrzuca nasz Autor dowodząc, że nie tyłko 
w czasie ciąży jest możliwe połączenie dwu dusz i dwu ciał w jednym, ale także 
wiełu dusz, a nawet demonów, czy duchów w każdym człowieku z osobna. 
Podaje przykład Sokratesa, Marii Magdałeny, w której przebywało siedem 
złych duchów (Mk 16, 9) oraz Gerazeńczyka, w którym zamieszkiwał cały 
łegion demonów (Mk 5, 1). Podsumowując stwierdza:

„[...] skoro połączenie łudzkiej duszy ze złym duchem, posiadającym inną niż ona 
naturę, jest możliwe, to chyba tym bardziej możłiwe jest połączenie dwóch dusz 
o jednakowej substancji"^.

Tertułian przywołuje także bibłijne przykłady kobiet ukazując, że poczęte 
w ich łonach dzieci nie tyłko oddychały, ałe nawet prorokowały^. Oto bliźniaki 
Ezaw i Jakub, synowie Rebeki, już w łonie matki toczyli ze sobą wałkę, będącą 
zapowiedzią przyszłych dwu wrogo usposobionych narodów (Rdz 25, 21-26). 
Także w przypadku niepłodnej Ełżbiety i dziewicy Maryi, w ich łonach za 
sprawą Boga poczynają się dzieci, które poruszając się okazują radość ze 
spotkania się ich matek (Łk 1, 39-55). Zatem żyją, mają nie tylko dusze, ałe 
i ducha. Podobnie w przypadku proroka Jeremiasza, Bóg mówił: „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, po
święciłem cię" (Jr 1, 5). Tertułian stwierdza, że Bóg nie może znać człowieka 
w łonie inaczej, jak tyłko całego, a zatem żywego i z jego duszą, tym bardziej, że 
jest Bogiem żywych łudzi, a nie martwych ciał:

32 Tamże 25, 8, CCL 2, 821: „possumus iłłos quoque recogitare qui exsecto matris utero vivi 
aerem hauserunt, Liberi a)iqui et Scipiones", tłum. Michalski, ALP I 241.

33 Por. tamże 25,6-7, CCL 2,820-821: „[...] unde iłłis animam, quibus aeris rigor nullus? [...] si 
aeris rigor thesaurus est animae, extra Germanias et Scythias et Alpes et Argaeos nemo debuit 
naści".

34 Tamże 25, 8, CCL 2, 821: „[...] quo facilius anima cum anima conseretur ex societate 
substantiae quam spiritus nequam ex diversitate naturae", tłum. Michaiski, ALP ł 241.

33 Por. tamże 26, 1-4, CCL 2, 821-822.
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„[...] jeżeli Bóg kształtuje w łonie, to i tchnie jak pierwotnie: i utworzył Bóg 
człowieka i tchnął w niego tchnienie życia" (Rdz 2, 7)^.

Tertuiian wykazuje również niekonsekwencję Platonowi w poglądach, iż 
dziecko otrzymuje duszę dopiero po narodzeniu wraz z pierwszym oddechem, 
a w VI księdze Praw wyprowadza ją z nasienia ludzkiego^ -  ostrzega tam 
bowiem, by przez nieodpowiednie współżycie nie uszkodzić nasienia, gdyż 
mogłoby to spowodować jakiś defekt na ciele lub duszy dziecka^. Potwier
dza on, że duszę należy wyprowadzać z nasienia duszy rodziców. Dowodem 
tego ma być świadectwo Kleantesa o podobieństwie dzieci do rodziców pod 
względem charakteru^, jak też horoskopy starożytnych astrologów, wypro
wadzane od momentu poczęcia człowieka, które w równej mierze odnoszą się 
do duszy4°.

6. Po przedstawieniu dowodów na to, że dusza wywodzi się z nasienia duszy 
rodziców i posiada ją już poczęte dziecko, Tertuiian przystępuje do omówienia 
konkretnych zasad, jak dokonuje się połączenie duszy i ciała poprzez poczęcie 
istoty żywej. Stwierdza, że substancja ciała i substancja duszy cor-
poris aniwiaegMae) powstają równocześnie bez jakiejkolwiek różnicy czasowej:

„Według nas obie substancje zostają równocześnie poczęte, kształtowane i utwo
rzone, tak samo jak później obie równocześnie bywają wydane na świat: nie ma 
żadnej kolejności w czasie ich poczęcia'^*.

Tak jak śmierć jest końcem życia poprzez rozdzielenie duszy i ciała, tak ich 
połączenie jest początkiem życia:

„[...] skoro zaś przy śmierci rozłączenie obu substancji następuje równocześnie, 
zatem i przy ożywianiu połączenie ich musi się dokonywać według tej samej 
zasady, to jest równocześnie. Właśnie dlatego życie każdej istoty żywej zwykłiśmy 
łiczyć od momentu jej poczęcia, ponieważ od tego momentu przyznajemy jej 
duszę; odkąd bowiem istnieje dusza, odtąd i życie"^.

Tamże 26,5, CCL 2,822: „Si fingit Deus in utero, et afflat ex primordii forma: et finxit Deus 
hominem et fłavit in eum fłatum vitae".

Por. Płato, Leges 775b-c.
38 Por. De anana 25, 9, CCL 2, 821: „At idem in sexto Legum monens cavere ne vitiatio 

seminis ex ałiąua viłitate concubitus łabem corpori et animae supparet [...]. Ostendit enim animam 
de semine induci, quod curari monet, non de prima aspiratione nascentis".

39 Kłeantes z Assos w Troadzie (331-232), fiłozof ze szkoły stoickiej, uczeń Zenona.
9" Por. De anana 25, 9, CCL 2, 821.

Tamże 27,1, CCL 2,822-823: „Immo simuł ambas et concipi et confici, profici dicimus, sicut 
et promi, nec ułłum intervenire momentum in conceptu quo łocus ordinetur", tłum. Michałski, 
ALP I 241.

"3 Tamże 27,2-3, CCL 2,823: „[...] si disiunctio simuł utrique substantiae accidit per mortem, 
hoc debet coniunctionis forma mandasse pariter obvenientis per vitam utrique substantiae. Porro
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Według naszego autora poczęcie duszy i poczęcie ciała dokonuje się jedno
cześnie -  konkretnie w momencie zapłodnienia. Należy rozróżnić jednak po
częcie duszy i poczęcie ciała, gdyż są dwie materie zapładniające, dwa rodzaje 
nasienia:

„W istocie odróżniając czas inseminacji musietibyśmy przyjąć także dwie różne 
materie (zapładniające) na podstawie różnicy czasów. Chociaż bowiem przyjmie- 
my dwa rodzaje nasienia: cieiesne i duchowe (psychiczne), to uznajemy, że są one 
nierozdzieine i diatego współczesne dła tej samej chwili"^.

Sposób, w jaki dochodzi do poczęcia istoty żywej wraz z duszą i ciałem, 
wprawdzie z różnych nasion, aie w jednym momencie, Tertułian przedstawia 
następująco:

„Otóż w zwykłym akcie płciowym, w którym mężczyzna łączy się z kobietą we 
współnym pożyciu, jak wiadomo, współdziała jednocześnie i dusza i ciało: dusza 
pożądając, ciało działając, dusza instynktownie, ciało aktywnie. W jednoczesnym 
zatem porywie dwojga łudzi, z których każdy doznaje wstrząsu, musuje nasienie 
całego człowieka czerpiąc z substancji ciełesnej wiłgoć, z substancji duchowej 
(psychicznej) ciepło [...] Czyż nie czujemy, że coś uchodzi z duszy [...]. To właśnie 
będzie nasienie duchowe (psychiczne) sączące się z duszy, jak ta ciecz -  nasienie 
ciełesne z ciała"^.

Proces ten, w ujęciu Tertułiana, jest niczym innym, jak odwzorowaniem stwo
rzenia pierwszego człowieka, gdzie muł ziemi, z jakiego utworzone zostało ciało 
Adama, stanowi zaczątki nasienia cielesnego; natomiast tchnienie Boga, ciepło 
powietrza (vapcr .ypirtHzs), z jakiego powstała dusza, stanowi zaczątki nasienia 
duchowego^:

„[...] na samym więc już początku dwie różne i oddziełne substancje, muł i tchnie
nie, ziały się w jednego człowieka, mieszając w jedno swoje nasiona, przekazując 
przez to sposób rozmnażania się rodzaju łudzkiego. Dłatego i teraz obie, choć tak 
odmienne, jednocześnie wypływają z człowieka i jednocześnie zasiane na odpo
wiedniej głębię, jako owoc obu substancji wydają człowieka, w którym znów

vitam a conceptu agnoscimus, quia animam a conceptu vindicamus; exinde enim vita, quo anima". 
tłum. Michałski, ALP I 241.

43 Tamże 27, 4, CCL 2, 823: „Immo si tempora seminum dividentur, et materiae diversae 
habebuntur ex distantia temporum. Nam etsi duas species confitebimur seminis, corporałem et 
animałem, indiscertas tamen vindicamus et hoc modo contemporaies eiusdemque momenti", tłum. 
Michałski, ALP I 241.

44 Tamże 27,5-6, CCL 2,823: „In hoc itaque soiłemni sexuum officio quod marem ac feminam 
miscet, in concubitu dico communi, scimus ut animam et camem simuł fungi, animam concupis- 
centia, camem opera, animam instinctu, camem actu. Unico igitur impetu utriusque toto homine 
concusso despumatur semen totius hominis habens ex corporałi substantia humorem, ex animałi 
całorem [...] nonne a!iquid de anima quoque sentimus exire [...]. Hoc erit semen animałe, protinus 
ex animae destiłiatione, sicut et virus iłłud corporałe semen ex camis defaecatione".

43 Por. tamże 27, 7. CCL 2, 823.
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zawiera się nasienie, stosowne do rodzaju, jaki ustanowiony został dła poszczegól
nych płci"^.

Według przedstawionej powyżej teorii poczęcia, męskie nasienie składa się 
z dwu elementów: jednego ciełesno-wilgotnego i drugiego psychiczno-ciepłego. 
Jak zaznacza M. Menghi^, Tertułian jest tu wierny arystotełesowskiej, a także 
stoickiej koncepcji poczęcia, że męskie nasienie zawiera w sobie wszystko, co 
jest potrzebne do powstania embrionu. Także Soranos twierdził, że łono ko
biety, jest jedynie pojemnikiem dla męskiego nasienia^. Słusznie jednak zau
waża J.H. Waszink"9, że w innych utworach Tertułian przedstawia odmienną 
teorię, na przykład w De carne Chrish mówi o poczęciu istoty żywej ze skrzep
nięcia menstruacyjnej krwi kobiety z nasieniem męskim$°. Nawiązuje tu do 
innej arystotełesowskiej teorii poczęcia, powszechnej także w jego czasach, 
według której embrion otrzymuje „formę" z nasienia męskiego, a „materię" 
z menstruacyjnej krwi kobiety^.

7. Ustałiwszy, że „dusza zostaje zasiana w tym samym i z tego samego 
człowieka, i że od samego początku nasienie duszy jak też nasienie ciała jest

Tam że 27, 8, C C L 2, 824: „C um  igitur in prim ordio duo diversa atque divisa, iimus et 
afflatus, unum  hom inem  coegissent, confusae substantiae am bae iam  in uno sem ina quoque sua 
m iscuerunt a tque exinde generi p ropagando form am  tradiderunt, ut e t nunc duo, licet diversa, 
etiam unita pariter effluant parite rque  insinuata sulco et arvo suo pariter hom inem  ex u traque 
substantia effruticent, in quo rursus sem en suum  insit secundum  genus, sicut om ni condicioni 
genitali praestitu tum  est".

*" Por. M. M enghi, Tertu/harto. C a n ń n a , V enezia 1988, 239, przypis 231.
48 Por. Soranus, Gńieco/ogia 1, 33, 1: „ 'E n e l ró  pev appEv póvov npoETtxóv o n ep p a io ę

ńnapxov  ouóćva xtvóuvov EyEt śx Tpę jtpmipĘ pt^etnę, TÓ be Otp.E) x a t  &EXTtxóv Eortv 
otiEppaiMY x a t  ot'/./.i!:*iT!xo\' etę ujtócrtaow  ro ń  Htpou x a i j ta p ' auTÓ TOUTO xtvóuveuoav 
EUpioxETat 0aTTOV tj npoaf)xEV EJtl r a ę  ótaxoptjoEn ayópEvov ł) ppaótov, Eukóytuę jtEpi TOU 
npoxELpEvou oxEpparoę EJu'^T)ToupEv".

44 Por. J.H . W aszink, Terta/hatra^. D e aat/rta, A m sterdam  1947, 344.
6° Por. D e carne Chrisa' 19,18-25, CC L 2, 907-908: „Negans autem  ex carnis [quoque] volun-

tate natum  [cur] non negavit etiam  ex substantia carnis. N eque enim, quia ex sanguine negavit, 
substantiam  cam is rennuit, sed m ateriam  seminis, quam  constat sanguinis esse + colorem , ut 
despum atione m utatum  in coagulum sanguinis feminae. N am  ex coagulo + in caeso eius substantiae 
est, quam  m edicando constringit, id est lactis.Intellegimus ergo ex concubitu nativitatem  domini 
negatam , quod sapit e t < non> ex voluntate viri e t carnis', <idest> non ex vulvae participatione".

8' Por. A ristoteles, De geaeraaoae aataraham  737a, 18-30: „Tou &E ojtEpparoę ovioę 
jtE pm tópaios x a l xrvougEvou xivqotv ir)v auTT]v x a 0 ' qvjiEp ró  ot&pa au^ćwEica pEpt^opEvt)Ę 
ifj5 EO /óirn Tpo<j)f)ę, 6 ra v  EkOt) Etę it)v uoTEpav ouvioTT)ot x a l xtvEt ró  jtEgim opa ró  rou  OtjkEOę 
IT]V auTT)v xivt)otv tjvjiEp auTÓ TUyyetYEt xtvoupEVOv xaxEtvo. x a i  yap  EXEtvo jtEptTTtupa, x a i Jtav ra  
r a  póp ta  E/Et &uvapEt, EVEpyEtp 6 ' ouOEv. x a t yap  r a  ro ta u i ' E/Et póp ta  5uvapEt p ótatjtEpEt ró  Ofjku 
Tou appEvoę. utojtEp y ap  x a i Ex nEJtqptupEvtuv ÓTE pżv ytyvETat JtEJtT]pmpEva ÓTE &' ou. OUTM x a i EX 
OtjkEOę ÓTE pśv 8f)/.U ÓTE Ó' OT) akk ' appEV. TÓ yap  Otjku (UOJtEp dppEV EOTt JtEJTT)ptupEVO'V x a l Ta 
xaT aptjvta o jtćppa, ou x a0 ap ó v  ÓE Ev y ap  oux EXEt póvov TT)v Tfję ip u /rn  ap /iju " .



52 KS. ADAM M. FILIPOWICZ

jedynym w całym szeregu pokolenia ludzkiego"^, Tertulian wskazuje, że ma to 
swoje konsekwencje w płci człowieka. Zagadnienie to podejmuje w 36 rozdzia
le De anMTiH, stwierdzając, że dusza i ciało otrzymują płeć równocześnie 
w momencie zapłodnienia. Dopuszczenie różnicy czasowej w zapłodnieniu 
nasion substancji ciała łub duszy mogłoby dawać podstawy do sądzenia, że to 
ciało wyciska płeć duszy łub dusza ciału, co jest nieprawdą:

„Dusza zapłodniona (zasiana) w macicy wraz z ciałem, razem z nim także otrzy
muje płeć. Dzieje się to jednocześnie, tak że ani jedna ani druga substancja nie łeży 
u podstaw płci. Gdyby bowiem ich poczęcie dopuszczało jakąś przerwę pomiędzy 
nasionami obu substancji, tak że najpierw zapłodnione zostałoby ałbo ciało ałbo 
dusza, to można by także właściwość płci przypisać jednej z dwu substancji na 
skutek czasowej różnicy nasion. Wówczas ałbo ciało duszy, ałbo dusza ciału wy
ciskałaby płeć"$3.

Tertuiian kwestionuje poglądy Apełlesa i Fiłumeny, jakoby dusze były mę
skie i żeńskie zanim połączą się z ciałem, wobec czego to ciało otrzymywałoby 
płeć od duszyS4. według Kartagińczyka nie mają racji także ci, którzy przesądzają 
o płci duszy na podstawie ciała, twierdząc, że dusza łączy się z ciałem dopiero po 
jego narodzeniu^. Według Tertułiana zatem płeć jest wynikiem działania natu
ry, które równocześnie zaznacza się na nasionach ciała i duszy:

„Nierozłączne nasiona obu substancji i ich złanie w jedno podlegają powszechne
mu wydarzeniu płci, jakiego to rozróżnienia dokonuje prawidło natury jakiekoł- 
wiek by ono było"^.

Autor nie rozstrzyga, o jakie prawa natury tu chodzi, ałe podejmując zagadnie
nie płci tym bardziej podkreśla jednoczesne powstawanie ciała i duszy w mo
mencie poczęcia człowieka, by odeprzeć wszelkie próby zanegowania takiego 
stanowiska^.

52 Por. De anima 36,1, CCL 2,838: „Constitueramus animam in ipso et ex ipso seri homine et 
unum esse a primordio semen, sicut et camis, in totum generis examen".

52 Tamże 36, 2, CCL 2, 838: „Anima in utero seminata pariter cum came pariter cum ipsa 
sortitur et sexum, ita pariter, ut in causa sexus neutra substantia teneatur. Si enim in seminibus 
utriusąue substantiae ałiąuam intercapedinem eorum conceptus admitteret, ut aut caro aut anima 
prior seminaretur, esset etiam sexus proprietatem ałteri substantiae adscribere per temporałem 
intercapedinem seminum, ut aut caro animae aut anima carni inscułperet sexum".

52 Por. tamże 36,3, CCL 2,838. Apełłes -  uczeń Marcjona; na jego temat w kontekście gnozy, 
zob. J. Ouasten, Patrologia, I, Casałe Monferrato 1980, 268-270. Fiłumena, kobieta związana 
z Apełłesem, zob. Tertułłianus, Adrersas Marc/onem III 11, CCL 1, 522-523; De prae^criptioae 
/taereiicoram 6, 19 i 30, CCL 1, 191; De carne CArijii 6, 2-4, CCL 2, 883-884.

55 Tertułianowi chodzi tu prawdopodobnie o stoików, por. De anima 36,3, CCL 2, 838; 25,2, 
CCL 2, 819.

55 Tamże 36, 4, CCL 2, 839: „Utriusąue autem substantiae indiscreta semina et unita suffusio 
eorum communem subeunt generis eventum, qua łineas duxerit quaecumque iłła est rado naturae".

52 Por. Menghi, Tertaiiiano, s. 243, przypis 278.
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8. Teońa o pochodzeniu wszystkich dusz od jednej duszy prarodzica 
i o przekazywaniu duszy dzieciom przez rodziców nazywana jest traducjaniz- 
mem. Stoi ona w sprzeczności z doktryną kreacjonizmu o bezpośrednim stwa
rzaniu poszczególnych dusz przez Boga^. Tertuiian wyprowadzał dusze z ma
terialnego nasienia, wobec czego jego traducjanizm określany jest jako mate- 
rialistyczny, w odróżnieniu do traducjanizmu spirytualistycznego (generacjo- 
nizmu)S9, z którym spotykamy się u św. Augustyna^". Biskup Hippony opowia
dał się wprawdzie przeciwko stanowisku, jakie prezentował Tertułian^', ałe nie 
potrafił opowiedzieć się przeciw generacjonizmowi, przedstawiając, że dusza 
dziecka pochodzi od duszy rodzica, ałe w sposób niematerialny i tajemniczy^; 
obraz ten jednak nie dawał odpowiedzi na wszystkie pytania^. Mimo wątpli
wości Augustyn nie potrafił też przyjąć teorii kreacjonizmu^, która od św. 
Hieronima była coraz powszechniejsza, ale wydawała się nieść niebezpieczeń
stwo niemożliwości przekazywania grzechu pierworodnego; pozostawił tę 
kwestię otwartą^.

są Por. C. Bove, CreaziCHzrno, ECat IV 827-828.
39 Por. G. Oggioni, 7radMCMnŁMno, ECat X II414-416. Odrębny problem stanowi kwestia, czy 

Tertuiian był materialistą, skoro głosił także cielesność duszy. Naieży jednak pamiętać, że Tertuiian 
nigdy nie uważał materii za odwieczną i za prazasadę bytu, to przecież Bóg jest Stwórcą wszyst
kiego. Głoszona natomiast przez Kartagińczyka za stoikami corpora/iMs -  cieiesność oznaczała po 
prostu podstawę istnienia bytów (coś, co nie jest cieiesne, po prostu nie istnieje; stąd też według 
Tertuiiana jak istnieje corpus carnćs tak też corpizs' animae.

8° Por. Augustinus, De iibero arhitrio III 20-21, CCL 29,307-312; De Genesi adłifteram X II-  
26, PL 34, 415-428; Dpistuia 166; 190, PL 33, 720-733; Retractanonej II 45, CCL 57,126-127; II 56, 
CCL 57,135-136.

8* Por. Augustinus, Epistuła 190, 14, PL 33, 861: „nam et iili, qui animas ex una propagari 
adserunt, quam Deus homini primo dedit, atque ita eas ex parentibus trahi dicunt, si tertuiłiani 
opinionem sequuntur, profecto eas non spiritus sed corpora esse contendunt et corpuientis semi- 
nibus exoriri, quo perversius quid dici potest?".

62 Por. tamże 190,15, PL 33,862: „tamquam lucerna de iucerna accendatur et sine detrimento 
aiterius ałter inde ignis existat, sic anima de anima parentis fiat in proie vel traducatur in proiem".

83 Tamże: „utrum incorporeum semen animae sua quadam occułta et invisibiłi via seorsum ex 
patre currat in matrem, cum fit conceptus in femina, an, quod est incredibilius, in semine corporis 
lateat; cum autem fłuunt inrita sine ullis conceptibus semina, utrum semen animae non simuł exeat, 
an summa ceieritate atque atomo temporis, unde exierat, recurrat, an pereat; et si perit, quo modo 
ipsa, cuius mortale semen est, inmortalis est anima, an inmortaiitatem tunc accipit, quando forma- 
tur, ut vivat, sicut iustitiam, quando formatur, ut sapiat; et quo pacto Deus eam fingat in homine, 
etiamsi anima seminałiter trahatur ex anima, sicut fingit in homine corporis membra, quamuis 
corpus seminałiter trahatur ex corpore [...]".

Por. Epistuła 166, 8, PL 33, 731-732: „nam licet nemo faciat optando, ut verum sit, quod 
verum non est, tamen, si fieri posset, optarem, ut haec sententia vera esset".

83 Por. Oggioni, TradMciantsmo, ECat XII 414-416. Na temat grzechu pierworodnego u św. 
Augustyna zob. A. Żurek, „ Początkiem grzechu pycha" -  Geneza grzechu Adama według św. 
Augustyna, ŹMT 12, Kraków 1999, 101-107; A. Eckmann, Grzech pierworodny jako źródło 
cierpień człowieka u św. Augustyna, ŹMT 12, Kraków 1999, 109-125.
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9. Tertułian w swoich rozważaniach położył nacisk na twierdzenie, że sub
stancja duszy i ciała jednocześnie biorą początek w akcie poczęcia. Menghi 
zaznacza, iż było to ważne, aby na wszelkie sposoby uniknąć dania jakichkol
wiek argumentów dla zwolenników metempsychozy. Teoria metempsychozy 
przedstawiała bowiem reałne zagrożenie dła nauki o zmartwychwstaniu ciał^. 
Istotnie, Tertułian występuje zdecydowanie przeciwko takim poglądom pod
dając je krytyce i wykazując ich niedorzeczność. Poglądy Kartagińczyka na 
temat metempsychozy, a także wzmiankowanego powyżej grzechu pierworod
nego mogą być przedmiotem odrębnych badań. Podsumowując całość rozwa
żań jasno możemy jednak stwierdzić, że Tertułian rozumiał człowieka jako byt 
złożony z ciała i duszy, dwu odrębnych substancji wzajemnie się dopełniają
cych. Dusza jako tchnienie Boga, ożywia ciało już w momencie poczęcia. 
Embrion jest żywym organizmem złożonym z ciała i duszy, przekazywanej 
przez rodziców na drodze traducjanizmu. Aborcja jest zwykłym zabójstwem, 
dopuszczonym jedynie w przypadku ratowania życia matki wobec zaistniałych 
komplikacji porodowych.

THE TERTULLIANS VIEW OF BEGINING HUMAŃ LIFE 
AND ABORTION

(Summary)

This dissertation takes anałyses of Tertułłian's treatise On fAe Son/ in aspects of 
beginning human łife and abortion in context of ancient Greek phiłosopher's opi- 
nions. The articłe shows arguments which Tertullian used to prove that embryo have 
a souł so is ałive and human łife begins in moment of conception so man is not onły 
body and is not onły souł but is substantiał union of fłesh and corporał souł. The 
articłe aiso presents pronounces about conception of souł from psychicał semen 
(Tertułłian as tarducianist) and about abortion which Tertułłian całls crime but 
permits as necessary in case when bad łaying chiłd coułd become kiłłer of own 
mother during birth.

66 Por. Menghi, rern/Z/Mno, s. 239, przypis 229.




