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EL¯BIETA KUBISZEWSKA
UKSW, Warszawa

KONTROWERSJE WOKÓ£ MÊCZEÑSTWA
W STARO¯YTNYM KOCIELE  STANOWISKO TERTULIANA
Niez³omna postawa chrzecijan w okresie przeladowañ i ich gotowoæ na
mêczeñsk¹ mieræ by³a czym zdumiewaj¹cym. Mêczeñstwo w chrzecijañstwie
rozumiane by³o jako mê¿ne i dobrowolne poniesienie mierci za wiarê w Chrystusa. mieræ zadana z r¹k przeladowców mia³a na celu powiadczenie wyznawanej prawdy lub rzeczywistoci nale¿¹cej do Objawienia chrzecijañskiego.
W pojêciu mêczeñstwa zawarte by³o publiczne wiadectwo dla Chrystusa i mieræ
mêczeñska bêd¹ca potwierdzeniem tego wiadectwa. Mêczennicy wiadczyli o Jezusie Chrystusie, który zosta³ ukrzy¿owany, aby zmartwychwstaæ i s¹dziæ w dniu
ostatecznym. Ponadto, mêczeñstwo stanowi³o heroiczny wyraz cnoty mêstwa. Sam
Zbawiciel zapowiedzia³, ¿e Koció³ bêdzie doznawa³ stale przeladowañ i ucisku,
tak jak On tego dozna³1.
Jednak¿e nale¿y mieæ na uwadze tak¿e tych chrzecijan, którzy w momencie
decyduj¹cym zaparli siê wiary, b¹d te¿ uciekli przed przeladowaniem. Niniejszy artyku³ ma na celu ukazaæ pogl¹dy Tertuliana na temat sytuacji kontrowersyjnych, które mia³y miejsce podczas przeladowañ. Sporód autorów wczesnochrzecijañskich to w³anie jego radykalne pogl¹dy wci¹¿ wzbudzaj¹ zainteresowanie.
Kartagiñczyk zawsze cieszy³ siê du¿ym autorytetem, który zyska³ miêdzy innymi
dziêki bogatej dzia³alnoæ pisarskiej oraz daniu podstaw pod stworzenie ³aciñskiego jêzyka teologicznego. Temat, który zostanie omówiony, dotychczas nie
doczeka³ siê oddzielnego opracowania, dlatego warto ukazaæ ró¿ne zachowania
chrzecijan w obliczu nadchodz¹cej mierci oraz wyjaniæ, czy wymagano od
nich mêczeñstwa.

1 Por. Mêczeñstwo, w: S³ownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Ksiêgarnia w. Jacka, Katowice
1985, s. 300.
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1. CZY CHRZECIJAÑSTWO WYMAGA MÊCZEÑSTWA?
Pierwsza kontrowersja bêdzie dotyczy³a odpowiedzi na pytanie postawione
w tytule paragrafu. Sprawa ta wzbudza³a burzliwe opinie wród ówczesnego spo³eczeñstwa.
W utworze Ad martyras  napisanym w celu pocieszenia i pokrzepienia chrzecijan przebywaj¹cych w okresie przeladowañ w wiêzieniach i czekaj¹cych tam
na mieræ2  Tertulian zamieszcza takie s³owa: Zamierzacie bowiem stoczyæ bój,
gdzie sêdzi¹ bêdzie Bóg ¿ywy, kierownikiem walki Duch wiêty, koron¹ zwyciêstwa i nagrod¹ przyjêcie na wiecznoæ do grona anio³ów i osi¹gniêcie obywatelstwa nieba na wieki wieków3. Autor ukaza³ sens mêczeñstwa jako walki, która
toczy siê o nagrodê ¿ycia wiecznego. Walk¹ kierowa³ Duch wiêty, a Bóg by³
sêdzi¹. Chrzecijanie posiadali mo¿liwoæ wyznania wiary i uzyskania chwa³y
w niebie lub zachowania ¿ycia na ziemi poprzez apostazjê.
Kolejnym wa¿nym zdaniem w tym utworze jest: Nikt nie bêdzie cierpieæ
dla cz³owieka, jeli zawaha siê cierpieæ dla Boga4. Kartagiñczyk zaznaczy³, ¿e
chrzecijañstwo wymaga³o powiêcenia w postaci mierci mêczeñskiej poniesionej dla Boga. Wi¹za³o siê to nierozerwalnie z cierpieniem fizycznym.
Tak¿e w utworze De spectaculis Tertulian poruszy³ omawiany problem. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dzie³o to ostrzega³o chrzecijan i katechumenów przed uczestnictwem w pogañskich widowiskach z powodu ich niemoralnoci5. Retor ukaza³
sposób, w jaki poganie postrzegali wymóg stawiany chrzecijanom przez Boga
w czasie przeladowania. Dziwili siê wyznawcom Jezusa, ¿e s¹ w stanie wyrzec
siê przyjemnoci p³yn¹cych ze wiata, po to, aby spe³niæ nakaz mêczeñstwa. Dostrzegali, ¿e w czasie przeladowania chrzecijanie byli wiadomi, ¿e za z³o¿enie
wyznania wiary ponios¹ mêczeñstwo. mieræ dla Boga by³a tutaj nieunikniona.
Poganie s¹dzili, ¿e wynika³o to z wyrachowania tych ludzi, a nie z nakazu Boga6.
O tym, czy chrzecijañstwo wymaga³o mêczeñstwa, Tertulian napisa³ tak¿e
w dziele De corona7: Jednak po przyjêciu i przypieczêtowaniu chrztem wiary,
albo nale¿y natychmiast zrezygnowaæ ze s³u¿by wojskowej, jak to uczyni³o wielu, albo na wszystkie sposoby zabiegaæ, by nie pope³niæ przeciw Bogu czego, co
2

Por. J. Czuj, Patrologia, Pallottinum, Warszawa 1954, s. 108.
Tertulian, Do mêczenników 3, t³um. E. Stanula, w: ten¿e, Wybór Pism, Akademia Teologii
Katolickiej, PSP V, Warszawa 1970, s. 3435.
4 Tam¿e 6, s. 39.
5 Por. Tertulian, w: S³ownik wczesnochrzecijañskiego pimiennictwa, red. J.M. Szymusiak,
M. Starowieyski, Ksiêgarnia w. Wojciecha, Poznañ 1971, s. 379.
6 Por. Tertulian, O widowiskach 1, t³um. W. Myszor, w: ten¿e, Wybór Pism, s. 7980.
7 W pimie tym Tertulian odrzuci³ ozdabianie ¿o³nierzy wieñcem jako zwyczaj typowo pogañski, a tak¿e ich s³u¿bê w wojsku.
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nie jest dozwolone tak¿e poza s³u¿b¹ wojskow¹, albo wreszcie cierpieæ za Boga,
czego wymaga i wiara w stanie cywilnym8. Autor wyrazi³ jasno, ¿e niezale¿nie
od wykonywanego zawodu nale¿y ponieæ mêczeñstwo, jeli wymaga tego wiara
chrzecijañska. Osoby bêd¹ce ¿o³nierzami tak¿e mog³y ponieæ mêczeñstwo.
Wykonywany zawód nie chroni³ ich w ¿aden sposób. Kartagiñski Retor przypomnia³, ¿e Jezus zaprze siê ka¿dego bez wyj¹tku, kto wyprze siê Jego, a przyzna
siê do tego, kto przyzna siê do Niego. Wszyscy, którzy ponieli mieræ z powodu
wiary w Niego, zostan¹ zbawieni. Natomiast ci, którzy wyparli siê Go, zostan¹
potêpieni9.
Równie¿ w pimie Scorpiacae Tertulian poruszy³ w sposób obszerny omawiane tu zagadnienie. W czasie pisania tego utworu wybucha³y nowe przeladowania chrzecijan. Pojawi³ siê wtedy pogl¹d mówi¹cy, ¿e nie wolno godziæ siê na
mêczeñstwo. G³osili go g³ównie gnostycy, przede wszystkim zwolennicy Walentyna, którzy uzasadniali swoje zdanie zmienion¹ interpretacj¹ Biblii. Ich to w³anie Pisarz w sposób przenony nazwa³ skorpionami, gdy¿ podobnie jak te zwierzêta wydzielali jad, ale s³owny. Fa³szywe nauki gnostyków przyczyni³y siê do
roz³amu w Kociele, poniewa¿ s³abi w wierze ulegali ich s³owom i odchodzili od
wyznawanej religii. Natomiast mocni, bêd¹c wierni Chrystusowi, ponosili mieræ
mêczeñsk¹ w obronie wiary.
Omawiane dzie³o mo¿na uznaæ za zachêtê do mêczeñstwa. Tertulian mia³ na
celu pokrzepiæ wiernych i broniæ wartoci mêczeñstwa. Aby potwierdziæ to, ¿e
Bóg ustanowi³ i nakaza³ mêczeñstwo, Autor przytoczy³ pierwsze przykazanie
Dekalogu: [ ] ja jestem Bóg, twój Bóg, który ciê wyprowadzi³ z ziemi egipskiej. Nie bêdziesz mia³ innych bogów prócz mnie. Nie uczynisz sobie podobieñstwa tych rzeczy, które s¹ na niebie, albo nad ziemi¹, czy w morzu i pod ziemi¹.
Nie bêdziesz ich czci³ ani im s³u¿y³. Ja bowiem Pan, jestem twoim Bogiem10.
Wed³ug Tertuliana, ju¿ z tego¿ przykazania wynika obowi¹zek mêczeñstwa. Odrzucenie go by³o dla niego równoznaczne z uznaniem innego bóstwa i pope³nieniem ba³wochwalstwa. Zgoda na mêczeñstwo by³a zachowaniem tego¿ przykazania i wyrazem pos³uszeñstwa wobec nadanego przez Boga prawa, a zatem wype³nieniem Jego woli. Mêczeñstwo by³o wed³ug niego czym dobrym, poniewa¿
zosta³o ustanowione przez Boga, który jest dobrem. To On nak³ada³ karê za dokonanie ba³wochwalstwa, które przeciwstawia³o siê oddaniu ¿ycia za wiarê. Zatem,
istnia³a kara dla tych, którzy zlekcewa¿yli s³owa Boga11.
8 Tertulian, O wieñcu XI 4, t³um. T. Skibiñski, w: ten¿e, Wybór Pism III, Uniwersytet Kardyna-

³a Stefana Wyszyñskiego, PSP LXV, Warszawa 2007, s. 119.
9 Por. tam¿e XI 5, s. 119.
10 Wj 29,24. Por. Tertulian, Lekarstwo na uk³ucie skorpiona 2, t³um. W. Myszor, w: ten¿e,
Wybór Pism II, Akademia Teologii Katolickiej, PSP XXIX, Warszawa 1983, s. 120.
11 Por. tam¿e 5, s. 125.
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Nastêpnie Retor ukaza³ cel mêczeñstwa: Tak jest i z mêczeñstwem; jest straszne, ale s³u¿y ku zbawieniu. Nale¿y wiêc i Bogu zezwoliæ, aby leczy³ na ¿ycie
wieczne za pomoc¹ ognia, miecza i wszystkich innych okropnoci12. Zacytowany tekst wskazuje, ¿e mêczeñstwo s³u¿y³o pozyskaniu zbawienia. Droga do niego
by³a ciê¿ka, pe³na cierpienia (chrzecijanie ponosili okrutn¹ mieræ poprzez ciêcie mieczem, palenie cia³a, tortury, rozszarpanie przez dzikie zwierzêta, czy te¿
walkê na mieræ i ¿ycie), ale sam jej koniec dawa³ chwa³ê na wieki.
Ponadto Kartagiñczyk przedstawi³ mêczeñstwo jako walkê zapanicz¹, gdzie
przeciw chrzecijaninowi walczy³ szatan, a sêdzi¹ by³ Bóg, który wspomaga³ chrzecijanina w wierze, aby pokona³ z³o. W nagrodê za zwyciêstwo dobry Bóg obdarza³ go nale¿n¹ chwa³¹ w postaci ¿ycia wiecznego13.
Tertulian przypomina³, ¿e mêczennicy stawali siê wzorem do naladowania
i podmiotem buduj¹cym dla tych wszystkich, którzy w wiêzieniu oczekiwali na
swoj¹ kolej zmierzenia siê z przeladowcami. Wierni Chrystusowi byli wiadomi
tego, ¿e bêd¹ cierpieæ fizycznie. Mimo to odwa¿nie i bez przymusu sk³adali wyznanie wiary i w spokoju oczekiwali na mieræ14.
Poprzez retoryczne pytanie: Có¿ by³oby, gdyby Bóg zechcia³ uwa¿aæ mêczeñstwa dla wiary nie tylko za próbê si³, ale równie¿ i wzrost ku Niemu15?,
Kartagiñczyk przekonywa³, ¿e Bóg podczas przeladowania mia³ doskona³¹ okazjê sprawdzenia wiernoci swoich wyznawców. Mêczeñska mieræ by³a ogromn¹
prób¹ wytrwania przy wyznawanej religii.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e przeciwnicy chrzecijañstwa posuwali siê do tego,
¿e nazywali Boga zabójc¹. Autor wykaza³, ¿e absolutnie nim nie by³. Wyjani³ sens
mierci wyznawców. Stracili oni ¿ycie po to, aby odrodziæ siê ponownie w niebie.
mieræ na ziemi by³a symbolicznym przejciem do wiecznoci. Bóg pe³en mi³oci i rozs¹dku da³ im nowe istnienie16. Nie uchroni³ nawet swojego jedynego Syna
przed mêczeñstwem, a¿eby ludzie mogli posi¹æ królestwo niebieskie. To dziêki
Jego mierci dokona siê zmartwychwstanie. Zdaniem Tertuliana, od swoich wiernych tak¿e wymaga³ takiego powiêcenia, aby mieræ Jezusa nie straci³a sensu17.
Stwórca nie oczekiwa³ jednak od nikogo pustego i haniebnego oddania siê na
mieræ. Chodzi³o Mu raczej o wiadom¹ decyzjê, która by³a potwierdzeniem wyznawanych prawd. Pan wymaga³, aby ta mieræ by³a przyjêta w obronie sprawiedliwoci i szczerej wiernoci wobec Niego18. Tertulian przekonywa³, ¿e wiara
12

Tam¿e 5, s. 126.
Por. tam¿e 6, s. 127.
14 Tam¿e, s. 127128.
15 Tam¿e, s. 128.
16 Por. tam¿e 7, s. 129.
17 Por. tam¿e, s. 130.
18 Por. tam¿e 8, s. 130131.
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zobowi¹zywa³a wiernych do mêczeñstwa. Mêczeñstwo nie zosta³o nikomu nakazane, ani te¿ nikogo do niego nie zachêcano. Wynika³o ono z wyboru wiernych.
Dla Boga b³ogos³awionymi byli ci, którzy w momencie przeladowania cierpieli
za wiarê. W szczególnej opiece mia³ aposto³ów, których przeznaczy³ do g³oszenia
Dobrej Nowiny, a którzy doznali licznych przykroci w czasie ucisku19.
Kolejnym dzie³em podejmuj¹cym temat wymogu mêczeñstwa jest De fuga
in persecutione. Omawiany Autor podkreli³ w nim, ¿e wszelkie dzia³ania maj¹ce
na celu uchylenie siê przed przeladowaniem by³y niedopuszczalne i sprzeciwia³y siê woli Bo¿ej20. Tak¿e tutaj opowiedzia³ siê za koniecznoci¹ mêczeñstwa21.
Pisarz wskazywa³, ¿e aby uzyskaæ poparcie Jezusa przed Bogiem, nale¿a³o na
ziemi straciæ ¿ycie za Niego. Umieraj¹cy na krzy¿u Chrystus cierpia³ za wszystkich mêczenników. Niew¹tpliwie, mêczeñstwo wymaga³o od chrzecijan ogromnej odwagi, przekonania, ¿e czyni siê s³usznie i wytrwa³oci w wierze22.
Dowiadczaj¹c mêczeñstwa chrzecijanie dali wiadectwo swojej wiary oraz
spe³nili wolê Boga. Sam moment przed mêczeñsk¹ mierci¹ by³ najwa¿niejszy,
a¿eby wytrwali w przekonaniu o s³usznoci wyznawanych przykazañ. Ponadto,
obawiali siê ucisku ze strony pogan na przyk³ad wtedy, gdy gromadzili siê na
wspóln¹ modlitwê. Dlatego te¿ Retor podkreli³, ¿e je¿eli wol¹ Boga bêdzie zes³aæ na nich mêczeñstwo, to tak uczyni i nie bêd¹ w stanie siê przed nim uchroniæ,
gdziekolwiek by siê znajdowali23.
Ucisk chrzecijan  zdaniem Tertuliana  odpowiada³ godnoci Boga i wynika³ z Jego woli oraz by³ niezbêdny dla wypróbowania s³ug. Te kwestie by³y konieczne do uznania, czy wierni zas³uguj¹ na chwa³ê, czy te¿ na mêki piekielne.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym ujêciu przeladowanie by³o swego rodzaju sprawdzianem ostatecznym. Wyrok jako sêdzia wydawa³ tylko Bóg. Chrzecijanie zatem w czasie ucisku musieli wykazywaæ siê niezwyk³¹ czujnoci¹, aby zawsze
byæ gotowymi na wolê Boga oraz zdeterminowanymi, aby j¹ wype³niæ24.
2. CZY MO¯NA UCIEKAÆ PRZED PRZELADOWANIEM I MÊCZEÑSTWEM?
Kolejn¹ kontrowersj¹, która zostanie teraz podjêta, bêdzie odpowied na nastêpuj¹ce pytanie: czy mo¿na uciekaæ przed przeladowaniem? W sposób obszer19

Por. tam¿e 9, s. 132.
Por. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. ¯ycie, pisma i nauka Ojców Kocio³a, t³um. P. Pachciarek, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1990, s. 242.
21 Por. W. Turek, Tertulian, WAM, Kraków 2001, s. 7172.
22 Por. Tertulian, O ucieczce podczas przeladowañ VII 1, t³um. T. K³osowski , w: ten¿e,
Wybór Pism III, s. 166.
23 Por. tam¿e III 12, s. 159.
24 Por. tam¿e I 3, s. 155.
20

234

KUBISZEWSKA EL¯BIETA

ny i zró¿nicowany na to pytanie odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce dzie³a: De patientia25,
Ad uxorem26, De corona, De fuga in persecutione.
Maj¹c na wzglêdzie ca³¹ spuciznê literack¹ Tertuliana, mo¿na zauwa¿yæ
ewolucjê jego pogl¹dów na kwestiê ucieczki podczas przeladowañ i zmianê interpretacji s³ów Chrystusa o ucieczce z miasta do miasta. Ewolucja ta jest zwi¹zana
ze stopniowym przechodzeniem Tertuliana na montanizm27. Chodzi tutaj o s³owa
Jezusa: Gdy zaczn¹ was przeladowaæ  rzecze Pan  uciekajcie z miasta do
miasta28. Kartagiñczyk te s³owa Ewangelii inaczej traktuje w pismach z okresu
katolickiego, a inaczej z montanistycznego okresu twórczoci. I dopiero w tym
drugim okresie cechuje go wyrany rygoryzm29.
Pismo Ad uxorem powsta³o w czasie, gdy Autor przynale¿a³ jeszcze do Kocio³a katolickiego. Odniós³ siê w nim do ucieczki przed przeladowaniem nastêpuj¹co: Równie¿ podczas przeladowañ lepiej jest za pozwoleniem uciekaæ z miasta do miasta ni¿ bêd¹c pochwyconym i torturowanym zaprzeæ siê Chrystusa30.
Popiera on tutaj przyzwolenie na ucieczkê przed przeladowaniem, a tym samym
unikniêcie mêczeñskiej mierci. Jego zdaniem, lepiej jest uciec, ni¿ podczas tortur wyrzec siê Chrystusa.
Nie tylko w dziele Ad uxorem dopuci³ Tertulian mo¿liwoæ ucieczki, ale
tak¿e zrobi³ to w pimie De patientia. Obrazuje to nastêpuj¹cy fragment: Cierpliwoæ cia³a prowadzi wreszcie walkê w czasie przeladowania. I tak, jeli trzeba uciekaæ, cia³o pokonuje przykroci ucieczki; jeli wiêzienie zaskoczy, cia³o
znajduje siê w wiêzach, cia³o w k³odach drewnianych, cia³o na ziemi, cia³o w ciemnociach wiêzienia odrzucone od wiat³a31. Kartagiñczyk ukaza³, ¿e w czasie
przeladowania chrzecijanie prowadz¹ walkê z samymi sob¹. Wed³ug niego nawet trzeba uciekaæ. Cz³owiek jest w stanie pokonaæ wszelkie trudnoci i niedogodnoci ucieczki, a tak¿e szereg przykroci, które siê z tym wi¹¿¹. Daje tutaj
przyzwolenie na unikniêcie zaparcia siê wiary przed w³adzami pogañskimi poprzez ucieczkê. W omawianym dziele ukaza³ s³aboæ ludzkiego cia³a w momencie niebezpieczeñstwa, jakim by³o dla chrzecijan przeladowanie.
Zupe³nie inny pogl¹d Tertulian przedstawi³ w dziele De corona. Wypowiedzia³ siê w nastêpuj¹cy sposób: Jestem pewien, ¿e niektórzy z nich szykuj¹ siê
25

Tertulian mówi tu o istocie i wartoci cierpliwoci, której wrogiem jest mciwoæ.
Tertulian w tym dziele zwraca siê do swojej ¿ony, aby po jego mierci nie wychodzi³a
ponownie za m¹¿, a jeli to uczni, prosi, by wybra³a na jego nastêpcê chrzecijanina.
27 Montanizm  ruch religijny zapocz¹tkowany w II w. przez Montana we Frygii cechuj¹cy siê
rygoryzmem i millenaryzmem.
28 Mt 10,23.
29 Por. M. Wysocki, Eschatologia okresu przeladowañ na podstawie pism Tertuliana i Cypriana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 97.
30 Tertulian, Do ¿ony I 3, t³um. K. Obrycki, w: ten¿e, Wybór Pism II, s. 149.
31 Tertulian, O cierpliwoci 13, t³um. E. Stanula, w: ten¿e, Wybór Pism, s. 171172.
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ju¿, by zgodnie ze s³owami Pisma emigrowaæ, wys³aæ dobytek, podj¹æ ucieczkê
z miasta do miasta. Nie troszcz¹c siê bowiem o ¿adne inne s³owa ewangelii [ ]32.
Tymi s³owami krytykuje cz³onków wspólnoty katolickiej, którzy maj¹ zamiar uciec
przed przeladowaniem. Autor podkreli³, ¿e ucieczka jest dla s³abych chrzecijan jedynie wymówk¹ przed zmierzeniem siê z mêczeñsk¹ mierci¹. Osoby takie
 jego zdaniem  wybiórczo, w sposób dla siebie wygodny, interpretowa³y s³owa
Ewangelii.
Pismo De fuga in persecutione powsta³o w latach 212215, czyli ju¿ w montanistycznym okresie twórczoci Tertuliana. Autor poszed³ wtedy w swych pogl¹dach jeszcze dalej i wyranie zaznaczy³, ¿e osoby powo³uj¹ce siê na s³owa Ewangelii chcia³y siê usprawiedliwiæ. Nie pragnê³y zrozumieæ prawdziwego sensu s³ów
Chrystusa oraz czasu, w jakim zosta³y one wypowiedziane. Nakaz ucieczki dla
aposto³ów mia³ na celu zapewnienie rozwoju ewangelizacji. Jezus nie chcia³, aby
na skutek przeladowania zabito ju¿ na samym pocz¹tku nauczycieli Dobrej Nowiny. Pisarz zaznaczy³, ¿e nakaz ten odnosi³ siê jedynie do miast Judei. Aposto³owie mieli obowi¹zek nauczania pomimo przeladowania. Podkreli³, ¿e kiedy
uczniowie Jezusa zakoñczyli swoj¹ misjê wród ¯ydów i zaczêli ewangelizowaæ
pogan, zaprzestali migracji z miasta do miasta i nie uciekali przed przeladowaniem33. Kwestiê podsumowa³ s³owami: Skoro wiêc polecenie ucieczki mia³o
charakter tymczasowy i wydano je samym tylko aposto³om, tak by³o zreszt¹ i z pozosta³ymi poleceniami ucieczki, nie mo¿e odnosiæ siê do nas polecenie, które
przesta³o obowi¹zywaæ naszych nauczycieli34.
Zacytowane powy¿ej zdanie wyra¿a przekonanie Tertuliana, ¿e polecenie
Jezusa by³o skierowane tylko i wy³¹cznie do aposto³ów i Jego nakaz w ¿aden
sposób nie odnosi³ siê do wiernych ze wspólnoty chrzecijañskiej. Zdaniem omawianego Autora, Zbawiciel sprzeciwia³ siê tym, którzy byli s³abi w wierze i bali
siê przeladowania. By³ wiadomy s³aboci cia³a ludzkiego, ale wiedzia³, ¿e moc
ducha potrafi pokonaæ wszelkie s³aboci. Przecie¿ sam Jezus prosi³ Ojca, by odsun¹³ od Niego kielich mêki. Tak, wiêc mo¿na prosiæ Boga o odsuniêcie mierci
mêczeñskiej, ale nie nale¿y przed ni¹ uciekaæ. Pisarz zaznaczy³, ¿e ucieka przed
przeladowaniem ten, kogo oblecia³ strach. Boi siê mierci ten, kto do koñca nie
kocha Boga i Mu nie ufa35.
Dzie³o De fuga in persecutione podjê³o popularny zarówno dzi, jak i kiedy
temat unikniêcia poprzez ucieczkê wyznania wiary, za które grozi³o przeladowanie i mêczeñska mieræ. W pimie tym zawarta jest odpowied Tertuliana na py-
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Tertulian, O wieñcu I 5, s. 108.
Por. Tertulian, O ucieczce podczas przeladowañ VI 7, s. 163.
34 Tam¿e.
35 Por. tam¿e VIII 2, s. 165.
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tanie jednego z chrzecijan  niejakiego Fabiana36. Brzmia³o ono nastêpuj¹co:
[ ] czy wolno uciekaæ podczas przeladowania, czy nie [ ]37. Pisarz postanowi³ podj¹æ tê kwestiê zmotywowany nie tylko pytaniem Fabiana, ale przede
wszystkim sytuacj¹, w jakiej przysz³o mu ¿yæ. Radzi³ chrzecijanom, jak¹ powinni przyj¹æ postawê w obliczu przeladowañ.
Warto przeledziæ, w jaki sposób Kartagiñczyk da³ odpowied na postawione
pytanie. Wykaza³, ¿e sprawc¹ przeladowania jest Bóg. Je¿eli bowiem sprawc¹
przeladowania jest Bóg, to od tego co od Niego pochodzi, ani nie wolno uciekaæ,
ani uciec nie mo¿na. Przeladowania nie powinno siê unikaæ, poniewa¿ jest czym
dobrym. Musi za byæ dobre wszystko, co Bóg ujrza³ jako takie. [ ] W ka¿dym
razie wszystko co pochodzi od Boga, jest dobre, jako ¿e ma charakter boski i rozumny. [ ] Tak samo i przeladowanie jest w rzeczywistoci czym dobrym,
poniewa¿ jest ono rezultatem boskiego i rozumnego rozporz¹dzenia, nie podoba
siê ono jednak tym ludziom, których zmys³y odbieraj¹ je jako co z³ego38. Z zamieszczonego fragmentu wynika jednoznacznie, ¿e Tertulian by³ przeciwny ucieczce. Jego postawa wynika³a ze wiadomoci tego, ¿e sprawc¹ przeladowania by³
Bóg. Wiedzia³, ¿e je¿eli kto chcia³by uciec, to nawet nie by³by w stanie tego
uczyniæ. Pisarz zaznaczy³, ¿e przeladowanie by³o czym dobrym, bo pochodzi³o
przecie¿ od samego Boga, dlatego te¿ mia³o charakter boski i rozumny. Autor
rozumie, ¿e wielu sporód ludzi uwa¿a³o przeladowanie za co z³ego, dlatego te¿
broni³o siê przed nim, jak mog³o. Ucieczka dla tych ludzi by³a jednym ze sposobów unikniêcia mierci. W czasie przeladowania chrzecijanie mieli prawo wybraæ pomiêdzy z³o¿eniem wiadectwa a oddaniem czci bo¿kom pogañskim. Mieli
mo¿liwoæ osi¹gniêcia zbawienia lub potêpienia39.
Kartagiñczyk podkreli³, ¿e nie mo¿na unikn¹æ przeladowania, gdy¿ wynika³o ono z woli Boga. Osoby wmawiaj¹ce sobie i innym, ¿e ucieczka przed mêczeñsk¹ mierci¹ by³a dozwolona, ¿y³y w zak³amaniu. Chcia³y usprawiedliwiæ
w ten sposób swoj¹ s³aboæ. Uwa¿a³y przeladowanie i jego twórcê za z³o. Osoby
te myla³y, ¿e s¹ silniejsze od Boga, gdy¿ chcia³y unikn¹æ Jego woli. Nie dopuszcza³y do siebie myli, ¿e nie da siê przed ni¹ ukryæ40.
W dalszej czêci omawianego dzie³a Tertulian wykaza³, ¿e je¿eli kto jest
pewny, ¿e zapar³by siê wiary, to ju¿ siê jej zapar³ w momencie uwiadomienia
sobie tego faktu. Pisarz pokaza³ przez to ogromn¹ s³aboæ wielu chrzecijan i ich
36 Fabian by³ bli¿ej nieznanym chrzecijaninem, nale¿¹cym prawdopodobnie do wspólnoty
chrzecijañskiej w Kartaginie.
37 Tertulian, O ucieczce podczas przeladowañ I 1, s. 155.
38 Tam¿e IV 12, s. 159160.
39 Por. H. Grzekowiak, Chrystus jako podstawa moralnoci chrzecijañskiej w pismach Tertuliana, Papieski Wydzia³ Teologiczny w Poznaniu, Poznañ 1999, s. 76.
40 Por. tam¿e IV 3, s. 160.
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sk³onnoæ do apostazji. Ponadto podkreli³, ¿e chrzecijanin za z³o¿enie wyznania móg³ osi¹gn¹æ w zamian bezcenn¹ nagrodê w postaci ¿ycia wiecznego. Bóg
jest pe³en mi³osierdzia, dlatego te¿ podczas przeladowania otacza³ niektórych
wiernych opiek¹ i strzeg³ ich przed mêczeñsk¹ mierci¹. Tertulian zaznaczy³, ¿e
oprócz boskiego wsparcia w zniesieniu bólu i cierpienia wa¿ne jest samozaparcie
w wyznaniu wiary. Nale¿a³o do koñca poddaæ siê woli Boga i spe³niæ obowi¹zek.
Ucieczka w oczach Boga nie mia³a ¿adnego usprawiedliwienia41.
Poni¿szy fragment potwierdza to, ¿e zdanie siê na wolê Boga by³o najlepszym rozwi¹zaniem. Je¿eli Bóg chcia³by, aby Jego s³uga uciek³ z miejsca ucisku,
da³by takie zalecenie. Zatem, nie nale¿a³o decydowaæ samemu w tak trudnej sytuacji, lecz powierzyæ sw¹ duszê planom Stwórcy. Raczej powinnimy zdaæ siê
na wolê Boga ni¿ uciekaæ kieruj¹c siê w³asn¹ decyzj¹42.
Autor wyjani³ dalej, ¿e nie mo¿na jednoczenie uchyliæ siê przed przeladowaniem i przyj¹æ mêczeñstwo, gdy¿ by³o to nie do pogodzenia ze sob¹. Wierni
powinni godnie wyznaæ naukê Pana i przyj¹æ mêczeñstwo. Lepiej bowiem spe³niæ polecenie Boga, ni¿ naraziæ siê na Jego gniew43.
Kolejn¹ nurtuj¹c¹ staro¿ytny Koció³ kwesti¹ by³o to, czy osoby, które dopuci³y siê ucieczki raz, nie zrobi¹ tego po raz kolejny. Tertulian by³ przekonany, ¿e
uczyni³y to po to, aby uciec ponownie. Przez unikniecie przeladowania sta³y siê
przegranymi. Autor u¿y³ tutaj trafnego porównania: Piêkniej jest, gdy ¿o³nierz
zginie na polu walki, a nie ratuje siê ucieczk¹44. Nazwa³ chrzecijanina ¿o³nierzem, a czas przeladowania polem walki. Powszechnie wiadomo, ¿e ¿o³nierz
zdobywa chwa³ê podczas zmierzenia siê z wrogiem, a nie ucieczk¹ przed nim.
Tak jest i tutaj: nie godzi siê, aby chrzecijanin ucieka³ przed przeladowaniem.
Uciekaj¹c, cz³owiek odwraca siê od Chrystusa, który w nim jest, i oddaje siê
diab³u. Retor podkreli³, ¿e jeli kto pragn¹³ prze¿yæ czas przeladowañ, unikn¹æ
tortur, aresztu i publicznego wyznania wiary, to ju¿ w tym momencie dopuci³ siê
ucieczki. A kto wybra³ ucieczkê, zerwa³ ju¿ z wiar¹ i wyrzek³ siê mêczeñskiej
mierci45.
Szczególne miejsce w omawianej kwestii zajmuje opinia Tertuliana o duchownych, którzy ulegli s³aboci cia³a i podjêli ucieczkê przed przeladowaniami. W dziele De corona napisa³ nastêpuj¹ce s³owa: Znam te¿ ich pasterzy: w czasie pokoju  lwy, w bitwie  jelenie46. Zdanie to wyra¿a negatywn¹ ocenê du-
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Por. tam¿e V 13, s. 160161.
Tam¿e V 2, s. 161.
43 Por. tam¿e VII 1, s. 164.
44 Tam¿e X 2, s. 167.
45 Por. tam¿e XII 5, s. 170.
46 Tertulian, O wieñcu I 5, s. 108.
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chownych, którzy zamiast byæ przyk³adem dla wspólnot chrzecijañskich, którym przewodzili, okazali siê niezdolnymi do wype³nienia tego zadania w godzinie próby. Autor wskaza³ ich postawê w momencie ciê¿kim i wymagaj¹cym
ogromnej wiary. Za pomoc¹ porównania do zwierz¹t ukaza³ ich postawê. W czasie pokoju duchowni szerzyli Dobr¹ Nowinê, wykazywali siê cnot¹, a gdy tylko nadesz³o niebezpieczeñstwo, stawali siê s³abi, nieporadni wobec zaistnia³ej
sytuacji.
W dziele De fuga in persecutione Kartagiñczyk dok³adnie przedstawi³ zachowanie niektórych duchownych w momencie zagro¿enia ¿ycia przez mêczeñsk¹ mieræ. Napisa³ on nastêpuj¹co: Lecz skoro ci, którym powierzono kierowanie gmin¹, to znaczy diakoni, prezbiterzy i biskupi uciekaj¹, to dlaczego laik nie
móg³ zrozumieæ s³ów wypowiedzianych w cile okrelonych warunkach  uciekajcie z miasta do miasta  jako zachêty do ucieczki47? Tak, wiêc jeli duchowni
uciekali przed przeladowaniem i  co za tym idzie  mêczeñsk¹ mierci¹, to
tak¿e zwyk³y cz³owiek, wzoruj¹c siê na nich, móg³ podj¹æ podobn¹ decyzjê. W takiej sytuacji s³owa Ewangelii mog³y byæ odebrane dos³ownie i stanowiæ zachêtê
do ucieczki.
Tertulian, odwo³uj¹c siê do Biblii, wyra¿a swoj¹ opiniê na temat takiego postêpowania duchownych: [ ] z³ym pasterzem jest ten, kto widz¹c wilka ucieka
i opuszcza stado nara¿aj¹c je na po¿arcie48. Pasterzami tutaj s¹ duchowni, stadem wspólnota chrzecijañska, wilkiem przeladowcy, ucieczka skazaniem na
zatracenie siê wiernych. Po¿arcie mo¿e oznaczaæ odwrócenie siê od wiary, poddanie siê diab³u. Bez duchownych ca³a wspólnota ulega dezorganizacji, rozproszeniu, chaosowi. Trudno jej podj¹æ w³aciw¹ decyzjê, skoro nawet przywódca
okaza³ swoj¹ s³aboæ w momencie ciê¿kim. Kartagiñczyk uwa¿a nawet, ¿e duchowny, który dopuci³ siê ucieczki, ju¿ nigdy nie powinien staæ na czele wspólnoty. Skoro raz j¹ zawiód³, to prawdopodobnie zrobi to po raz kolejny.
Tertulian wobec ucieczki duchownych odnosi³ siê bardzo stanowczo i wyra¿a³ to dobitnie. Nie mog¹ oni uciekaæ, choæby wierni ze wspólnoty to robili. Nie
mog¹ siê t³umaczyæ tym, ¿e ich ucieczka by³a spowodowana trosk¹ i pragnieniem
chronienia wspólnoty. A stwierdzenie, ¿e jeli pozostaliby, przyzwoliliby na ucieczkê, jest wrêcz absurdalne. Duchowni podczas przeladowania mieli doskona³¹
okazjê do wykazania, jak bardzo ich stanowiska s¹ potrzebne dla zachowania
porz¹dku, spokoju i wiary w Boga. To oni byli przyk³adem do naladowania dla
wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób zw¹tpili i obawiali siê mêczeñskiej
mierci49.
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3. CZY MO¯NA SIÊ WYKUPIÆ OD MÊCZEÑSTWA?
Kolejna kontrowersja wokó³ mêczeñstwa dotyczy znalezienia odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytanie: czy mo¿na siê wykupiæ od mêczeñstwa? Tertulian w dziele
De fuga in persecutione wyjania Fabianowi ten problem. Autor wyra¿a siê nastêpuj¹co: Na podstawie tego co wy³o¿y³em tobie na ów temat okrelaj¹c, co to jest
przeladowanie, jest oczywiste, ¿e nie wolno ani przed nim uciekaæ, ani tak samo
od niego siê wykupywaæ. W tym przypadku zachodzi ró¿nica w cenie; jak ucieczka jest wykupieniem za które nie uiszcza siê ¿adnej zap³aty, tak wykupienie jest
ucieczk¹, któr¹ osi¹ga siê za pieni¹dze. Z pewnoci¹ jest to postanowienie, jakie
podejmuje cz³owiek tchórzliwy. Wykupujesz siê od tego, czego siê lêkasz, wiêc
uciekasz. Nie ruszy³e nawet nog¹, pobieg³e jednak przy pomocy pieniêdzy. Przez
to samo, chocia¿ pozosta³e na miejscu, uciek³e ze wzglêdu na dokonany wykup50. Kartagiñczyk wyjani³, ¿e skoro nie wolno by³o uciekaæ przed przeladowaniem, to tym bardziej nie mo¿na by³o siê od niego wykupiæ. Ucieczka nie wymaga³a pieniêdzy. Natomiast owo wykupienie siê od ucieczki dokona³o siê za
op³at¹. Takie wykupienie móg³ uczyniæ tylko i wy³¹cznie cz³owiek szczególnie
tchórzliwy. Osoba taka nie ufa³a Bogu i bardzo ba³a siê mêczeñstwa. Wykupienie
siê od tortur, aresztu i wszystkich innych niedogodnoci, jakie wynika³y z przeladowania, by³o po prostu ucieczk¹ dokonan¹ dziêki pieni¹dzom.
Omawiany Pisarz zwróci³ uwagê na bardzo wa¿ny aspekt zwi¹zany z wykupieniem siê od ucieczki. Czy jest mo¿liwe wykupienie cz³owieka za pieni¹dze,
skoro Chrystus wykupi³ go swoj¹ krwi¹; to uw³aszcza³oby Bogu i ustanowionemu przez niego porz¹dkowi51! Retor zanegowa³ mo¿liwoæ wykupienia siê za
pieni¹dze, skoro sam Chrystus wykupi³ wszystkich ludzi w³asn¹ krwi¹. Takie
unikniêcie mêczeñstwa obra¿a³o majestat Boga. Zbawiciel dokona³ bezcennego
okupu za ka¿dego cz³owieka. W ten sposób wykupi³ wszystkich od piek³a, aby
mogli osi¹gn¹æ niebo. Jezus zniós³ tortury, a nastêpnie mêczeñstwo mierci krzy¿owej w celu uwolnienia ludzi z grzechów52.
Tertulian dobitnie wykaza³, ¿e wykupienie siê przed przeladowaniem jest
o wiele gorsze od samej ucieczki. Cz³owiek nie jest w stanie ustaliæ takiej ceny, za
któr¹ móg³by siê wykupiæ od mêczeñstwa, gdy¿ cena krwi, któr¹ Jezus zap³aci³ za
ludzi, by³a bezcenna. Ka¿da podana suma pieniêdzy by³aby ni¿sza od ceny krwi
Chrystusa. Cenê ustali³ Zbawiciel i równa³a siê ona wartoci Jego krwi. Aby j¹
zap³aciæ, nale¿a³o samemu ponieæ mêczeñsk¹ mieræ za wiarê chrzecijañsk¹53.
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Do omawianej kontrowersji Pisarz odniós³ siê jeszcze w innym miejscu, gdzie
pisze: Je¿eli nie mo¿emy s³u¿yæ Bogu i mamonie, to czy mo¿emy byæ wykupieni zarówno przez Boga jak i przez mamonê? Kto bardziej bêdzie s³u¿y³ mamonie,
czy mamona mo¿e go odkupiæ? Czy w koñcu postêpuj¹c w ten sposób wykupisz
siê od zdrady? Czy aposto³owie, których nêka³y wzniecane przeciwko nim przeladowania, kiedykolwiek wykupywali siê od nich pieniêdzmi? A pieniêdzy z pewnoci¹ im nie brakowa³o, bo chrzecijanie nabywali je za sprzeda¿ nieruchomoci
i sk³adali je u ich stóp [ ]54. Zdaniem Tertuliana nie mo¿na by³o byæ wiernym
zarówno Bogu, jak i pieni¹dzom. Wykupienie siê zrywa³o pe³nienie dotychczasowej
s³u¿by wobec Stwórcy. Niemo¿liwe by³o wykupiæ siê od zdrady rodkami materialnymi. Aposto³owie, którzy dowiadczyli przykroci w czasie przeladowañ,
nigdy nie wykupywali siê od nich, choæ posiadali znaczne bogactwa. Autor by³
przewiadczony, ¿e ich wiara przewy¿sza³a chêæ oddalenia od siebie cierpienia.
Moment przeladowania by³ czasem wielkiej próby wspólnoty Kocio³a.
Wy³oni³y siê wtedy z niej osoby, które prawdziwie potrafi³y oddaæ swoje ¿ycie za
Jezusa i drugiego cz³owieka. Tak jak kiedy Chrystus przela³ swoj¹ krew, tak te¿
one przelewa³y swoj¹. Widaæ w tym by³o ogromn¹ odwagê, niez³omn¹ wiarê oraz
nadziejê na nagrodê. Tertulian by³ g³êboko przekonany, ¿e nale¿a³o z godnoci¹
przyj¹æ mêczeñstwo i wytrwaæ w nim do koñca55.
Nastêpnie omawiany Autor pisze: W jaki sposób mog³yby mieæ miejsce
mêczeñstwa ku chwale Pana, gdybymy p³acili pieniêdzmi za wolnoæ naszej
wspólnoty? Przeto ten kto dopuszcza siê takich transakcji sprzeciwia siê woli
Boga56. Kartagiñczyk wyjania, ¿e je¿eli za ka¿dym razem mo¿na by³oby siê
wykupiæ od mêczeñstwa, to przesta³oby ono istnieæ. Byæ mo¿e dosiêga³oby tylko
ubogich chrzecijan, którym wyczerpa³yby siê wszystkie bogactwa. Do rzadkoci
nale¿eliby wierni, którzy publicznie dokonywaliby wyznania wiary i mieliby
mia³oæ przyznania siê do Pana. Wykupuj¹c wspólnotê od przeladowania, zabija³oby siê w niej ca³y sens wiary. Darowana wolnoæ sta³aby siê ród³em grzechów. Tak wiêc, Tertulian wyjani³, ¿e takie zachowanie by³o sprzeczne z wol¹
Boga i godzi³o w Jego majestat.
Pisarz wyra¿a³ radykalny pogl¹d, ¿e wierni byli winni Bogu swoj¹ krew. Nieprzelanie jej podczas przeladowania, tylko wykupienie siê od niego, by³o grzechem i tchórzostwem. Natomiast zmierzenie siê z mêczeñstwem stanowi³o oddanie d³ugu57.
Kartagiñski Retor wyjani³, ¿e nie wolno by³o pochopnie zg³aszaæ siê na
mêczeñstwo, lecz trzeba by³o zachowaæ w swym dzia³aniu ostro¿noæ. Podkre54

Tam¿e XII 6, s. 171.
Por. tam¿e XII 7, s. 171.
56 Tam¿e XII 8, s. 172.
57 Por. tam¿e XII 10, s. 172.
55

KONTROWERSJE WOKÓ£ MÊCZEÑSTWA

241

li³, ¿e nie mo¿e zostaæ ona spe³niona za porednictwem pieniêdzy. Ochronê przed
bólem mo¿na nabyæ jedynie dziêki wierze i m¹droci. Wartoci te s¹ o wiele cenniejsze ni¿ jakakolwiek suma pieniê¿na58.
PODSUMOWANIE
Tertulian w swojej twórczoci ustosunkowa³ siê do spraw kontrowersyjnych
zwi¹zanych z przeladowaniem pierwszych wyznawców Chrystusa. Chrzecijañstwo  jego zdaniem  wymaga³o od wiernych poniesienia mêczeñskiej mierci.
Dziêki mêczennikom wzrasta³a liczba wiernych w Kociele, jednoczy³a siê wspólnota wierz¹cych w okresie ucisku, Stwórca móg³ sprawdziæ wytrwa³oæ wierz¹cych, a szatan by³ pokonywany. Bóg nie nakazywa³ mêczeñstwa, daj¹c przez to
wiernym wolny wybór. Wybieraj¹c mieræ dla wiary, chrzecijanie otrzymywali
¿ycie wieczne.
Kartagiñczyk w sposób stanowczy sprzeciwi³ siê ucieczce podczas przeladowañ. Analiza jego tekstów wykaza³a, ¿e jego pogl¹d na ten temat uleg³ zmianie, gdy¿ w okresie wiary katolickiej by³ zwolennikiem ucieczki. Natomiast, przeszed³szy na montanizm, nie uznawa³ jej z ¿adnego powodu, poniewa¿  wed³ug
niego  przeladowanie pochodzi³o od Boga, nie mog³o byæ zatem niczym z³ym.
Szczególnie potêpi³ duchownych, którzy w czasie ucisku dopuszczali siê ucieczki. W swojej twórczoci odniós³ siê negatywnie równie¿ do wykupywania siê od
mêczeñstwa, dlatego ¿e nie istnia³a ¿adna cena, za jak¹ móg³by siê wykupiæ przeladowany wobec ceny krwi Jezusa, który przela³ j¹ za wolnoæ wiernych.
THE RELATIONSHIP OF TERTULIAN TO CONTROVERSIES SURROUNDING
MARTYRDOM IN THE ANCIENT CHURCH
Summary
In his works, Tertullian referred to controversial issues which happened during persecution of
the first believers of Christ. Christianity required from its followers even martyrdom, for which they
received a priceless prize: eternal life. Martyrdom was not ordered, but was a free choice and sprang
from the willpower of God.
Carthaginian firmly objected to escaping from persecution. From the authors analysis of his
texts, it can be seen that Carthaginians view on this subject changed. In the period when he was a
follower of the Catholic faith, he supported escape, but converting to Montanizm disregarded it
because given that persecution originated from God, it could not be anything bad. In particular, he
condemned clergymen who shirked martyrdom as it was they who should be a model for the faithful
and a support in heavy moments of doubt.

58

Por. tam¿e XIV 1, s. 174.

242

KUBISZEWSKA EL¯BIETA

Carthaginian was a rigorous opponent of buying himself out of martyrdom. According to
Tertullian, since Jesus laid down his life for all people, there was no price which could equal this act
and redeem the man back from martyrdom. Such a way of avoiding persecution was unworthy of a
faithful follower of Christ.
Keywords: the persecution of Christians, ancient Church, Tertullian, martyrdom, controversies over martyrdom
Nota o Autorze: mgr El¿bieta Kubiszewska jest absolwentk¹ kierunku historia ze specjalnoci¹ historia literatury wczesnochrzecijañskiej w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie i aktualnie doktorantk¹ w tym¿e Instytucie. Ponadto, ukoñczy³a na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego specjalnoæ archiwistycznobibliotekoznawcz¹ oraz Studium Pedagogizacji ze specjalnoci¹ nauczycielsk¹. Interesuje siê problemami ¿ycia codziennego pierwszych wspólnot chrzecijañskich.
S³owa kluczowe: przeladowanie chrzecijan, Koció³ staro¿ytny, Tertulian, mêczeñstwo,
kontrowersje wokó³ mêczeñstwa

