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Juliusz Domański

GLOSY DO ERAZM IANSKIEJ KONCEPCJI FILOZOFII
(W PIĘĆSETLECIE URODZIN ERAZMA Z ROTTERDAMU) *

W ydając w r. 1516 grecki tekst Nowego Testam entu z własnym prze
kładem łacińskim i komentarzem, poprzedził go Erazm aż czterema
przedmowami. Pierwszą z nich był list dedykacyjny, adresowany do
papieża Leona X , w którym Erazm oddawał swe dzieło pod opiekę
i patronat najwyższego w społeczności chrześcijańskiej autorytetu; pozo
stałe przedm owy stanowiły właściwą introdukcję do tekstu i form uło
wały erazmiański program odrodzenia chrześcijaństwa przez nawrót do
jego autentycznych źródeł. Na czele tej serii introdukcji stała zachęta
do lektury i refleksji nad Nowym Testamentem, nosząca tytuł Paraclesis
*
Artykuł ten jest fragmentem przygotowywanej dopiero obszerniejszej roz
prawy, i z tego tytułu obciążają go co najmniej dwojakiego rodzaju niedostatki.
Po pierwsze, ogranicza się on do immanentnej analizy -tekstów, pom ijając zasadni
czo całe, ogromnie rozległe (także chronologicznie) i skomplikowane tło historyczne,
któremu erazmiańska koncepcja filozofii w niemałej przecież mierze zawdzięcza
swoje powstanie i swój charakter. Po wtóre, zestaw wykorzystanych tekstów
Erazma, daleki od kompletności, charakteryzuje się tym, że bądź nie uwzględnia
wcale, bądź traktuje ja ko drugoplanowe sporo tekstów, które dla opracowań o po
dobnej jak ta tematyce stały się kanoniczne. Są to niedostatki z góry zamierzone,
a co śię tyczy drugiego z nich, to dobór tekstów, które zostały tu poddane egzegezie,
podyktowany został tym właśnie, że nie były to teksty, kanoniczne. W cytowaniu
tekstów Erazma posługuję się następującymi skrótami: 1. L B = Desiderii Erasmi
Roterodami Opera omnia, ex recensione Ioannis Olerici, Lugduni Batavorum
1701—1708, 10 tomów; liczba rzymska oznacza tom, bezpośrednio po niej następu
jąca arabska *— kolumnę, litera — wysokość kolumny; 2. Holborn = Desiderius
Erasmus Roterodamus, Ausgewahlte W erke, in Gemeinschaft mit A. Holborn herausgegeben von H. Holborn, Miinchen 1933; 3. Allen = P. S. i H. Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, Oxford 1906—1942, 11 tomów, cyfra arabska
oznacza numer, następna —■po przecinku — kolejny wiersz listu. Przekłady tekstów
erazmiańskich, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą od autora artykułu, w tym
również z dwu druków: 1. Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy: Zachęta do filozofii
chrześcijańskiej, Metoda prawdziwej teologii, Zbożna biesiada, przełożył i opraco
wał J. Domański, Warszawa I960; 2. Desiderius Erasmus Rotterodamus, Podręcznik
żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przełożył oraz wstępem krytycz
nym opatrzył J. Domański, przedmową poprzedził L. Kołakowski, Warszawa 1965.
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ad lectorem . Po niej następował wykład filologicznych zasad egzegezy
tekstu biblijnego oraz wskazówki dotyczące spożytkowania tych zasad
dla „praw dziw ej teologii chrześcijańskiej” , zatytułowane Methodus.
Zamykała serię Apologia, w której Erazm, uprzedzając ewentualne za
rzuty, jakie m ogłyby być postawione przez tradycjonalistów jego nowa
torskiej pracy, tłumaczył jej celowość oraz pożytek dla teologii i pow o
ływ ał się na analogiczne prace O jców Kościoła. W następnym wydaniu,
z r. 1519, z tych trzech introdukcji przedrukowana została bez zmian
jedynie Paraclesis; dwie pozostałe zastąpił Erazm rozszerzoną znacznie
wersją pierwotnej Methodus, która tez otrzymała now y tytuł Ratio
verae th eologia ex. Później jeszcze dołączył do nich nową przedmowę,
noszącą tytuł Epistoła de philosophic, euangelica 2.
We wszystkich tych przedm owach — z których dwie najważniejsze,
mianowicie Ratio i Paraclesis, pod rozbudowanymi i upiększonymi tytu
łami: Ratio seu m ethodus compendio perveniendi ad veram theologiam
i Paraclesis, id est adhortatio ad philosophiae Christianas studium, w yda
wane b yły później także jako osobne pisma 3 — nauki religijne i moralne
zawarte w N ow ym Testam encie określa Erazm mianem philosophia
Christi, a także takimi jego całkowicie równoważnym i synonimami, jak
philosophia Christiana, philosophia euangelica, philosophia divina, philo
sophia caelestis l . Nie po raz pierwszy zresztą u Erazma określenie nauki
Chrystusa jako filozofii pojaw iło się tutaj. Odnajdujem y je —•lub przy
najmniej bliskie jego odpowiedniki — także w innych jego pismach
z okresu bezpośrednio poprzedzającego pierwsze wydanie N owego Testa
mentu, a mianowicie w nowym opracowaniu Adagiów 5 z r. 1515 oraz
1 Holborn, Einleitung, s. XIV.
2 LB VI, f. *4v — *5r. Które z kolejnych wydań Nowego Testamentu po raz
pierwszy zamieściło tą przedmowę, nie udało mi się ustalić.
3 Holborn, Einleitung, s. XIV.
4 Pox*, np. LB VI, f. *2r (list dedykacyjny do Leona X ): „[...] praecipuam
spem [...] restituendae [,..] C h r i s t i a n a e r e l i g i o n i s in hoc esse sitam, si
quotquot ubique terrarum C h r i s t i a n a m p h i l o s o p h i a m profitentur, in
primis auctoris sui decreta ex euangelicis apostolicisque litteris imbuant
„[...] ut illius auspiciis haec C h r i s t i a n a p h i l o s o p h i a
derivaretur ad
omnes mortales, qui C h r i s t i a n a e r e l i g i o n i s tenet arcem, ac per eum
proficisceretur doctrina caelestis [...]” ; Paraclesis, LB V 137E: „sanctissimum ac
saluberrimum C h r i s t i a n a e p h i l o s o p h i a e studium "; Epistola de philo
sophia euangelica, LB VI, f. *5r; „[...] p h i l o s o p h i a m e u a n g e l i c a m totus
mundus [...] amplexus est” ; Ratio seu methodus, LB V 89F: „[...] si ad cupiditates
hominum deflectatur d i v i n a p h i l o s o p h i a ” ; ibidem 76A: „[...] ut ad hanc
p h i l o s o p h i a m , non Platonicam aut Stoicam aut Peripateticam, sed plane
c a e l e s t e m animum adferamus
Por. też Ciceronianus, LB I 9.97C, gdzie
Christiana (albo caelestis) philosophia i Christiana religio funkcjonują jako syno
nimy, oraz 998C: ,,f...] Ule rtj. Annibal Poenorum imperator! Romano imperio
moliebatur exitium, hic [tj. Paulus gentium doctor] salutiferam philosophiam invexit".
*
Adagia 3, 1, 1 (Sileni Alcibiadis), LB II 771F—772A: „Hanc potissimum
delegit [Christus] philosophiam, a philosophorum decretis, a mundi ratione longe
lateque diversam, sed earn, quae sola omnium praestaret, quod alii aliis viis conantur assequi, nempe felicitatem” Por. M. Mann Phillips, La «philosophia Christi»
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w Institutio principia Christiani z r. 1516, gdzie Erazm przygodnie stwier
dza, że „filo z o f” i „chrześcijanin” to tylko różne nazwy, oznaczające
rzecz tę samą 6. Na długo przedtem jeszcze, około r. 1495, pojęcie filo
zofii złączył Erazm z osobą i działalnością Chrystusa w Antibarbari
w form ule „Christus philosophiae parens” 7. Czas m iędzy pojawieniem
się tej form uły a użyciem w przedmowach do N owego Testamentu już
jako stałego terminu nazw y philosophia Christi wypełniają dzieła, w któ
rych Erazm, ani nie używ ając jeszcze terminu philosophia Christi, ani
nie łącząc bezpośrednio z osobą Chrystusa nazwy filozofa, traktuje jed
nak pośrednio chrystianizm jako filozofię, ujawniając rozliczne analogie
m iędzy naukami Chrystusa i starożytnych filozofów ; czyni tak m, in.
we wcześniejszym (z r. 1508) wydaniu Adagiów, a przede wszystkim
w Enchiridionie (z r. 1502) 8.
W przedmowach do N owego Testamentu, a także w dołączonych do
tekstu komentarzach (Adnotationes) nazwa philosophia Christi funkcjo
nuje jako synonim pierwotnego, autentycznego chrześcijaństwa, nie ska
żonego jeszcze „ludzkim i” doktrynami filozoficznym i i „ludzkim i ustano
wieniami” ; philosophia Christi przeciwstawia się w ięc aktualnym w y
paczeniom chrześcijaństwa, których główny, choć nie jedyny przykład
stanowi panująca niepodzielnie w świecie chrześcijańskim scholastyka,
„ludzka” filozofia, wywodząca się z pogańskich, całkowicie duchowi
chrześcijaństwa obcych tradycji arystotelizmu i awerroizmu, zespolo
nych z chrześcijańskim objawieniem sztucznie i niefortunnie, bo jeśli
nawet nie fałszujących, to w każdym razie w niewłaściwym kierunku
rozw ijających jego treści autentyczne 9, Ta okoliczność powoduje, że ter
min philosophia Christi i wszystkie jego synonimy mogą sprawiać wra
żenie przekornych paradoksów, nazw użytych nie całkiem serio i poza
scharakteryzowanym kontekstem polemicznym pozbawionych jakiego
kolwiek pozytywnego znaczenia 10. Idzie tu zresztą — co ze szczególnym
refletée dans les «Adages» d’Erasme, w: Courants religieux et l’humanisme. Col
loque de Strasbourg 9—11 Mai 1957, Paris 1959, s. 66—69; The «Adages» of Erasmus.
A study with translations, by M. Mann Phillips, Cambridge 1964, s. 104.
6 LB IV 566A.
7 LB X 1735BC (odparcie zarzutu, że apostołowie byli niewykształconymi
prostakami): „Quorsum igitur pertlnuit, non Platonem aut Chrysippum aut alium
philos ophum aliquem, sed i p s u m
philosophiae
p a r e n t e m tantum
temporis sectari praeceptorem, audire disputantem, videre monstra gerentem,
convivere assidue, assidue colloqui?” Por, ibidem 1717C (o Sokratesie): „omnis
philosophiae parens” , oraz Ad Philippum Burgundiorum principem panegyricus,
LB IV 523Â: „Aristoteles Peripateticae familiae parens” .
8 Por. M. Mann Phillips, La „philosophia Christi’’..., s. 65 n.
® Por. np. Paraclesis, LB V 141E; 143A—D.
10
Por. A. Renaudet, Etudes érasmiennes, Paris 1939, s. 140 n.: „La philosophie
du Christ
s’oppose à la scolastique et aux doctrines savantes de Florentins, en
ce que [...] elle se moque de la philosophie
M. Mann Phillips, La „philosophia
Christi"..., s, 69: „Dans l’esprit d’Erasme elle [tj. philosophia Christi] constituait
peut-être une espèce de défi, de contradiction à l’ acception courante du mot
«philosophie», qui faisait penser tout de suite à Aristote
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naciskiem trzeba podkreślić — nie tyle o wrażenie dzisiejszych czytel
ników pism Erazma, bardziej przyw ykłych do liczenia się z wieloznacz
nością nazwy „filozofia ” , z jednej strony nie przekreślającą automatycz
nie sensu pytania o filozoficzność E w angeliiu , z drugiej zaś, co się
tyczy doktryn średniowiecznych scholastyków, skłaniającą raczej do
kwestionowania ich istotnego związku z filozofią niż ich przynależności
do chrześcijaństw a12. To właśnie współczesnym Erazma, którzy zwią
zani byli utrwalonym od trzech mniej więcej stuleci przez praktykę
uniwersytetów rozumieniem nazwy „filozofia ” , wykluczającym właści
wie możliwość jej stosowania do chrześcijańskiego objawienia, erazmiańska philosophia Christi mogła się słusznie w ydać szokującym paradoksem,
A jednak ta paradoksalna i przekorna wym owa terminu philosophia
Christi nie jest z pewnością w zamierzeniu Erazma ani jedyna, ani nawet
najważniejsza. Nazywając bowiem Ewangelią „filozofią Chrystusa” , nie
tylko był on świadomy, że mimo niezbieżności desygnatu owej nazwy
z tym, co stanowiło desygnat utrwalonej przez scholastykę nazwy „filo 
zofia” , nie czyni niczego, co b y nie miało precedensów w tradycji chrze
ścijańskiej 13, i to tradycji starszej, a więc tym samym — zgodnie z jego
systemem wartości — także bardziej autorytatywnej u . Miał również
świadomość, że filozofia jest pojęciem wieloznacznym i że wśród licznych
znaczeń, jakie posiada, znajduje się również takie, które daje się zasto
sować jako nazwa trafnie określająca właśnie naukę Chrystusa.
Pojęcie filozofii, warunkujące sens pozytyw ny i dosłowny terminu
philosophia Christi i samego Chrystusa pozwalające umieścić w rzędzie
filozofów — zawsze jednak z zaznaczeniem różnicy stopnia, owej szczegól
nej różnicy, jaka zachodzi między Ewangelią a doktrynami wszystkich
innych filozofów nawet wtedy, gdy żadna inna różnica między nimi stwier
dzić się nie daje — to pojęcie filozofii nie zostało nigdy sformułowane
przez Erazma ani w postaci ścisłej definicji, ani nawet dyskursywnego,
metodycznego opisu. Tkwi ono w określeniach przygodnych, m ających
11 Por. np. P. Dezza, Cesit Cristo, art. w Enciclopedia filosofica , t. IX, Ve
nezia—Roma 1957, kol, 680: „La buona novella annueiata da G, C. non è un sistema
filosofico razionalmente elaborato. Ma siecome essa contiene un complesso di
dottrine da oui derivano norme di azione, ha un vero interesso filosofico in quanto
quelle dottrine [...] racchiudono una particolare concezione del mondo e della vita,
e se una conceaione del mondo e della vita è meta di ogni .filosofare, quella
enunciata nel messaggio di ‘G. C. puô chiamarsi, in senso largo, per la eoincidenza
materiale dei probierni, «filosoîia» del eristianesimo” .
12 Por. E, Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, tłumaczył J, Rybałt, War
szawa 1958, s. 9— 11; 410; 421; 426 (omówienie i krytyka stanowiska historyków
filozofii i filozofów odmawiających scholastyce miana filozofii).
13 Por. G. Bardy, «Philosophe» et «philosophie» dans le vocabulaire chrétien
des premiers siècles, „Revue d’Ascetique et Mysthique” X X V (1949), s. 9?— 108;
F, Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, s. 400—401; J, Leclerca, Pour l’histoire
de l'expression «philosophie chrétienne», „Mélanges de Sciences Religieuses” IX
(195-2), s. 222—226.
14 Por. np. Enchiridion militis Christiani, LB V 8E.
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nieraz postać aluzyjną tylko, które nadto, rozproszone po kontekstach
nader rozmaitych, nie są wolne od drobnych sprzeczności, będących w y
nikiem właśnie przygodności wszystkich tych w ypow iedzi i ich ukierun
kowania przez m otyw w iodący kontekstów, w jakich się każdorazowo po
jawiają, Nie znaczy to jednak, iżby zawarta w nich, czasem tylko impli
cite, koncepcja filozofii nie rysowała się na tyle wyraźnie i koherentnie,
aby nie można jej było uczynić przedmiotem sensownej rekonstrukcji.
Pewną ilość elementów przydatnych do takiej rekonstrukcji próbujem y
zestawić w niniejszym studium.
Zanim jednak próba ta zostanie podjęta, nie od rzeczy będzie określić
bliżej, jakim zamiarza się ona posługiwać materiałem i co z tego ma
teriału zamierza zbudować. Otóż nie idzie tu o analizę poglądów Erazma,
którym można b y przyznać miano filozoficznych, poza tym jednym,
który mówi, czym jest filozofia. Będzie to więc, po pierwsze, próba
analizy znaczeń słów philosophia, philosophus, philosophari, jakie ujaw 
niają się w w ybranych tekstach Erazma, po wtóre zaś, próba zautonomizowania w ydobytego z tych znaczeń pojęcia filozofii — filozofii bez
przymiotnika — w obec philosophia Christi, próba, którą warto chyba
podjąć dlatego, że bez skutecznego jej przeprowadzenia centralna kate
goria chrześcijańskiego humanizmu Erazma, wyrażająca się właśnie
w form ule philosophia Christi, pozostanie pojęciem wewnętrznie
sprzecznym.
1.
Nie sposób jednak dokonać tego bez pobieżnego przynajmniej
określenia cech, jakimi w ujęciu Erazma charakteryzuje się philosophia
Christi. Konieczne jest ono nie tylko dlatego, że „filozofii Chrystusa”
poświęcił Erazm specjalne rozprawy i że w form ule tej najbardziej ade
kwatnie wyraża się sens erazmiańskiego humanizmu; jest to konieczne
również dlatego, że myślą przewodnią wszystkich enuncjacji Erazma
na temat philosophia Christi jest wyrażane wielokrotnie i bez niedomó
wień przekonanie, że przewyższając każdą filozofię „ludzką” , philosophia
Christi zawiera w sobie to wszystko, co w każdej filozofii ludzkiej znaj
duje się naprawdę wartościowego.
Za punkt wyjścia przyjm iem y Erazmową Paraclesis, jako pismo,
które już przez samą form ułę swego tytułu, tę obszerniejszą zwłaszcza,
nawiązuje do tak popularnego w starożytnym piśmiennictwie filozo
ficznym protreptyku. Erazmowy protreptyk jest jednak szczególnego ro
dzaju. Osobliwość jego stanowi nie tylko to, że z równą mocą zachęca
do uprawiania jednego typu filozofii, co odradza uprawianie innego,,
ale także i przede wszystkim to, że ów typ filozofii, którego w imię
innej filozofii nakazuje się wyrzec, jest właśnie tym, co przez filozofię
rozumiano wówczas potocznie.
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Istotny sens tej negatywnej w ym ow y Paraclesis nie ujawnia się od
razu i bezpośrednio. W yw od y Erazma, ujęte w kunsztowną form ę reto
ryczną, odmienną od zwykłego, „linearnego” toku wykładu filozoficz
nego 15, nie są wolne od zamierzonych z pewnością niedomówień, a nawet
od pozornych sprzeczności. Zaczynają się od skargi na to, że współcześni
chrześcijanie filozofią Chrystusa bądź nie zajm ują się wcale, bądź też
zajm ują się nią wprawdzie, ale bez należytego zapału, chłodno i obo
jętnie, dla innych doktryn filozoficznych żywiąc bezgraniczną niemal
gorliwość, Idzie tu o te właśnie doktryny filozofów' starożytnych, których
zgodność z filozofią Chrystusa w sprawach dla każdej filozofii istotnych
stwierdzi Erazm w dalszych partiach Paraclesis bez żadnych niedom ó
wień: to właśnie współcześni mu platonicy, pitagorejczycy, akademicy,
stoicy, cynicy, perypatetycy, epikurejczycy zgłębiają pilnie nauki
„sw oich ” szkół i „walczą w ich obronie na śmierć i życie, bodaj i umrzeć
prędzej gotowi, niż w yrzec się patronatu swoich m istrzów” le. N ieprecy
zyjność, a nawet anachroniczność takiego sformułowania skargi na za
niedbanie filozofii Chrystusa jest równie oczywista, jak je j niezgodność
ze stwierdzonym w dalszych partiach pisma prekursorstwem tych doktryn
w obec tejże filozofii. Lecz te antynomie Erazmowego w yw odu okażą się
pozorne, skoro tylko uświadomimy sobie, jakie kryteria wartości doktryn
filozoficznych -uzasadniają tak sformułowaną w Paraclesis Skargę. Sądzi
my, że punktem w yjścia może tu być tekst następujący: „W yznaw com
filozofii Arystotelesa każdy poczytałby za hańbę nieznajomość poglądów
tego męża dotyczących przyczyn piorunów, pierwszej materii czy nie-,
skończoności. A przecież a n i z n a j o m o ś ć t y c h r z e c z y n i e
Czyni
człowieka
szczęśliwym,
ani
ich n ie z n a jo 
m o ś ć n i e s z c z ę ś l i w y m . M y zaś, na tyle sposobów wtajem ni
czeni w Chrystusa, tyloma sakramentami z nim związani, czyż nie po
winniśmy za rzecz haniebną i szpetną uważać tego, że nie znamy jego
nauk, choć o n e w ł a ś n i e w s z y s t k i m z a p e w n i a j ą n i e z a 
w o d n ą s z c z ę ś l i w o ś ć ? ” 17
15 Por. P, Mesnard, La Paraclesis d’Erasme, „Bibliothèque d'Humanisme et
Renaissance” X III (1951), s. 29—32. Określając Paraclesis jako konstrukcję „gw iaz
dową” — w przeciwieństwie do „linearnej” kompozycji traktatów filozoficznych —
Mesnard wyróżnia w niej dziesięć kolejno po sobie następujących twierdzeń (pro
positions), które układają się w pięć przeciwstawnych sobie par (s. 30). Jak widać,
kompozycja Paraclesis da się ostatecznie sprowadzić do układu dychotomicznego.
Przeprowadzona niżej analiza, wyróżniająca w Paraclesis jedynie te elementy,
które wydawały się ważne dla erazmiańskiego pojmowania filozofii, konstatuje
również dychotomiczny układ treści, wyrażający się, z jednej strony, w ubolewaniu
(querela; por. Mesnard, s, 30) nad zbytnim zapałem chrześcijan do filozofii pogań
skiej, z drugiej zaś — w podkreśleniu jej niezaprzeczalnego pokrewieństwa z philosophia Christi,
« Paraclesis, LB V 139BC.
17 Ibidem, 139CD.
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Zmuszony panującą w świeeie chrześcijańskim sytuacją do zestawia
nia nauki Chrystusa z naukami filozofów i uważając takie zestawianie za
„bezbożne szaleństwo” ls, Erazm uwydatnia przede wszystkim wieloraką
wyższość filozofii Chrystusa nad filozofią ludzką. Czyni to jednak uka
zując te właśnie aspekty chrystianizmu, które mając sw oje precedensy
w filozofii przedchrystusowej, stanowiły ow ych precedensów dopełnie
nie i realizację doskonałą. Już samo to, że Chrystus „przybył ze swoją
nauką po tylu szkołach w ybitnych filozofów , po tylu znakomitych pro
rokach” , świadczy o niezwykłości i wysokiej randze jego filozofii. Jakoż
Chrystus przyniósł ludziom naukę niezawodną, ponieważ jest samą
Mądrością; nauczał tego, co potrzebne do zbawienia ludzi; przykładem
własnego życia sw oją naukę potwierdził i zdolny jest wszystkiego, co
ludziom przyobiecał, dotrzymać. W szystko to świadczy, że filozofia Chry
stusa przewyższa nauki innych filozofów przede wszystkim swoją sku
tecznością.
Skuteczność filozofii Chrystusa ma jakby dwa aspekty. Jednym z nich
jest to, że Chrystus, jedyn y philosophiae Christianae auctor, jest Bo
giem. Nie bagatelizując ważności tego aspektu ani w Paraclesis, ani
gdziekolwiek w pismach Erazma sądzimy, że dla naszych rozważań po
prostu bardziej przydatne będzie podkreślenie innego aspektu skutecz
ności filozofii Chrystusa. Oto skuteczność ta jest tym większa, że filo 
zofia Chrystusa jest prosta i wszystkim dostępna. Wysiłek intelektualny,
jakiego wymaga, nawet porównać się nie daje z tym, jaki potrzebny jest,
aby zgłębić tak gorliwie przez współczesnych Erazmowi chrześcijan stu
diowaną filozofię Arystotelesa. W arunki skuteczności tego minimalnego
wysiłku będą jednak spełnione dopiero wtedy, gdy filozofię Chrystusa
poznawać się będzie bezpośrednio z jej źródeł. Skomplikowane techniki
filozoficzne, nieodzowne w studiowaniu takiej filozofii, jak filozofia
Arystotelesa, i będące przyw ilejem zaw odowych filozofów , nie mają tu
właściwie żadnego zastosowania, skoro przekazując ludziom swą naukę
nie stosował ich ani sam Chrystus, ani bezpośredni uczniowie Chrystusa;
dobudowywanie ich do prostych i wszystkim dostępnych nauk zawartych
w Ewangelii jest w ięc nie tylko całkowicie zbędne, ale i szkodliwe. A by
filozofię Chrystusa studiować z pożytkiem, potrzebne są właściwie tylko
odpowiednie dyspozycje psychiczne, em ocjonalne raczej niż intelektualne;
z tego też powodu nie można jej ograniczać do jakiejś profesjonalnie
określonej klasy ludzi, jak to czyniła powszechna w czasach Erazma
praktyka. A lbow iem „ten rodzaj filozofii polega raczej na uczuciach niż
na sylogizmach, bardziej jest życiem niż dysputą, natchnieniem raczej
niż uczonością, przemianą wewnętrzną raczej niż rozumowaniem” 19.
18 Ibidem, 139D.
19 Ibidem, 141EF. Eliminacja z pojęcia filozofii chrześcijańskiej jakichkolwiek
umiejętności poza umiejętnością „dobrego życia”, wyraźna w Paraclesis (140A—
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Obok intelektualnej prostoty jeszcze jedna cecha charakterystyczna
decyduje o skuteczności filozofii Chrystusa i zapewnia je j łatwo drogę
do umysłów wszystkich ludzi:- jest to jej „zgodność z naturą” : „Czymże
zaś innym jest filozofia Chrystusa, nazwana przez niego samego odro
dzeniem, jak nie naprawą natury, która była stworzona dobrą?” 20.
Otóż w pismach wszystkich bez różnicy filozofów pogańskich znajduje
się przynajmniej pewne minimum treści zgodnych z nauką Chrystusa.
Żaden z nich przecież nie zalecał jako rę-kojmi szczęścia człowieka ani
pieniędzy, ani zaszczytów, ani pospolitych rozkoszy. Dla stoików, na przy
kład, dobro i cnota b yły tym samym; Sokrates uczył, że nie należy
krzywdą płacić za krzywdę; uczył też, że śmierć nie jest złem, skoro
do życia bardziej szczęśliwego niż życie na ziemi prowadzi tych, co umie
rają w poczuciu, że ziemskie życie przeżyli dobrze. Prawdziwą przy
jemność w cnocie upatruje także Arystoteles. Dla Epikura źródłem
prawdziwej rozkoszy jest dopiero czyste sumienie. W ielu wreszcie filo 
zofów starożytnych własnym życiem dało świadectwo swej nauce. Otóż
wszystkiego tego Chrystus nie tylko nauczał „w sposób pełniejszy” , ale
też przykładem własnego życia to, czego nauczał, „skuteczniej” potwier
dził 21.
Różnica między philosophia Christi a naukami filozofów starożyt
nych przedstawia się więc ostatecznie w Paraclesis jako różnica stopnia,
przede wszystkim stopnia skuteczności i prostoty. Ta sama w istocie
różnica jeszcze silniej zaakcentowana została w późniejszej przedmowie
do N owego Testamentu, w Epistoła de philosophia eu an gelica22.
Na początku tego pisma Erazm form ułuje postulat dotyczący przed
miotu filozoficznej refleksji, jaką powinni uprawiać chrześcijanie.
Przedmiotem tym nie ma być mianowicie istota Boga, albowiem do jej
zgłębienia dąży się tylko pod wpływem vana curiositas, dociekliwości
141D), tylko częściowo dotyczy teologii w Ratio seu methodus verae theologiae.
Wprawdzie i tam „zawód teologa polega raczej na uczuciach niż na subtelnych
wykrętach” (80F), ale nie zwalnia to teologa od obowiązku zdobycia rzetelnej
i różnorakiej wiedzy fachowej, która ma zastąpić względnie ' uzupełnić scholastyczną dialektykę (80A—E). Można by z tego wnosić, że teologia w rozumieniu
Erazma różni się od filozofii tym, że jest w większym niż filozofia stopniu teore
tyczną wiedzą; lecz takie rozróżnienie nie jest u Erazma ostre i wyraźne. Teologia
i filozofia (chrześcijańska) są raczej pojęciami używanymi zamiennie (por. np.
Paraclesis 140D—F; Ratio seu methodus 76A). I jeśli w Paraclesis (140i'‘— 141A)
człowiek głoszący zasady filozofii Chrystusa jest prawdziwym teologiem, „choćby
był kopaczem rowów albo tkaczem” , a kto żyje według tych zasad, „ten dopiero
jest wielkim doktorem” (czyli „mistrzem” teologii), to taka sama gradacja dochodzi
do głosu i w Ratio seu methodus; por. 76A; 77A—C. Zob. nadto Enchiridion 29D
(„[...] filozofowie i teologowie, mistrzowie życia” ).
20 Paraclesis 141F; por. Adnoiationes, in Matth, 11, 30, LB VI 63D: „Facile
toleratur, quicquid est secundum naturam. Nihil autem magis congruit cum ho
minis natura quam Christi philosophia, quae paene nihil aliud agit, quam ut
naturam collapsam suae restituat innocentiae sinceritatique” .
21 Paraclesis 141F— 142B; por. 142D,
22 LB VI, f. *4v—*5r.
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próżnej dlatego, że przekraczając możliwości poznawcze człowieka nigdy
nie może być zaspokojona za jego życia na ziemi. W łaściwy przedmiot
refleksji filozoficznej chrześcijan winno natomiast stanowić „divinum
restituendi hum ani generis consilium” , misterium odkupienia czy odro
dzenia rodzaju ludzkiego, jakiego dokonał Chrystus. Rozważając to mi
sterium Erazm stanął w obec pytania, jakie właściwie b yły powody, dla
których Syn Boży stał się człowiekiem, aby przekazać ludziom swoją
naukę. Pow ody te musiały być ważne, a nie s%--bezpośrednio oczywiste
dlatego, że jeśli się porów na to, co Chrystus przekazał ludziom w Ewan
gelii, nie tylko ze Starym Testam entem , ale także z pismami filozofów
pogańskich, niełatwo zaiste znaleźć w Ewangelii coś takiego, co by sta
nowiło zupełną, nie mającą żadnych precedensów nowość. Co się tyczy
filozofów , to na przykład Sokrates w pismach Platona głosi nie tylko,
że düsza człowieka żyje nadal po jego śmierci i stosownie do swoich
zasług doznaje nagrody lub kary, że prawość jest wartością samoistną,
niezależną od ludzkich ocen i opinii, że miłość człowieka kierować się
winna ku- temu, co niewidzialne wprawdzie, ale istniejące prawdziwie
i wiecznie, że jeśli się żyło uczciwie, to nie należy się lękać śmierci,
lecz raczej życzyć je j sobie; uczy on również, że nikt nie powinien spo
dziewać się zbyt wiele po własnych uczynkach, lecz że starając się żyć
uczciwie, całą nadzieję pokładać należy w Bogu. M iędzy tymi naukami
starożytnego filozofa a naukami Chrystusa zawartymi w Ewangelii, któ
rych garść Erazm przytacza, zachodzi zgodność ca łkow ita n . Z drugiej
znów strony, rzecz tak swoiście ewangeliczna jak przykazanie miłości,
ma sw oje precedensy w postaci nakazu miłowania Boga nade wszystko,
a bliźniego jak siebie samego oraz w postaci wielu innych nakazów sfor
mułowanych w Starym Testam encie nieraz bardziej dobitnie i radykal
nie niż w Nowym 2i. To samo dotyczy ośmiu błogosławieństw ewange
licznych, to samo nakazu darowywania przewinień i zaniechania zemsty.
Nawet dokonane przez Chrystusa cudy mają w Starym Testamencie
sw oje precedensy. Zawiera on również jakieś zaczątki tajem nicy Trójcy,
a naukę o zmartwychwstaniu ciał głosili jeszcze przed Chrystusem
23 Ibidem, f. *4v: „«Et ibunt illi quidem in vitam aeternam, illi vero in ignem
aeternum» [Matth. 25, 46], Et «nolite vobis thesaurizare thesauros in terra»
[Matth. 6, 19]. Et «operamini cibum, qui non perit» [loan. 6, 27], Et «nolite timere
eos, qui occidunt corpus» [Matth. 10, 28], Et «cum omnia feceritis, dicite: servi
inutiles sumus» [Luc. 17, 10].
24 Ibidem: ,,Iam vero lex illa charitatís, quae sola cunetas leges complectitur,
an non plane diligenterque tradita est in V etere Testamento? «Dilxges Dominum
Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota mente tua, et ex totis viribus tuis, et
proximum tuum ïamquam te ipsum» [Deut. 6, 5; Lev. 19, 18], Quid potuit inculcan
diligentius, quid e f f i c a c i u s exprimí?
Christus docet: «Omni peteńti te da»
[Luc. 6, 30], At Deuteronomii liber h o c i p s u m e t i a m e f f i c a c i u s : «Non
est», inquit, «in te egens, ut benedicat te Dominus Deus tuus» [Deut. 15, 4], Plus
enim exigere videtur, qui iubet curari, ne quis egeat, quam qui iubet dari petenti” .
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Hiob i faryzeusze. Cóż tedy było nowością, dla której Chrystus przyszedł
na świat, aby, jak sam mówi, odnow ić wszystko? 25
Odpowiedź Erazma na to pytanie, obwarowana zastrzeżeniem, że jest
tylko propozycją odpowiedzi, sformułowaną raczej na własny niż na
cudzy użytek, stanowi niespodziankę o tyle, że zaczyna się od zakwestio
nowania sensowności i potrzeby samego pytania. „S k oro Stary Testa
m ent -— powiada Erazm — był cieniem i jakby wstępnym ćwiczeniem
przygotow ującym do filozofii Ewangelii, a nauka ewangeliczna odno
wieniem i zarazem udoskonaleniem natury, m ającym ją przyw rócić do
pierwotnej nieskazitelności (instauratio simul et p erfectio naturae, ut
erat primum condita sincere), to nie należy się dziwić, że niektórym
filozofom pogańskim dane było za pom ocą sił przyrodzonych dostrzec
rzeczy zgodne z nauką Chrystusa [...] B yło też rzeczą najzupełniej sto
sowną, aby Chrystus nie przyniósł niczego takiego, czego b y cień jakiś
lub iskierka nie znalazła się była już przedtem w księgach Starego
Testamentu, po to mianowicie, aby bardziej skora była ufność do rzeczy,
które nie przyszły nagłe i nieoczekiwanie” 20,
Mimo jednak stwierdzenia tych precedensów, m ających nauce Chrys
tusa zapewnić większą skuteczność, ale też stawiających pod znakiem
zapytania je j nowatorstwo, pytanie postawione na początku nie utraciło
sensu. Erazm powtarza je raz jeszcze, ale w form ule nieco zmienionej,
kładącej nacisk już nie na nowość całkowitą, której nie tylko istnienie,
ale i potrzebę swoimi dotychczasowym i wywodam i przekreślił, lecz na
„w yższość” czy „szczególność” , a w ięc nowość względną, będącą wyra
zem ciągłości i postępu, ale także jakiejś selekcji wartości istniejących
już zarówno w Starym Testam encie, jak i w dorobku filozofów . Tak
właśnie należy rozumieć na nowo postawione pytanie: „Quid igitur
e x im i u m habet iłle rerum omnium renovator?” 27. Odpowiedź na tak
sformułowane pytanie może być już tylko pozytywna i jako taka zgodna
jest całkowicie z niektórym i przynajm niej ideami w yrażonym i w Paraclesis, akcentując je jeszcze dobitniej i równocześnie uzupełniając innymi,
które w Paraclesis albo zostały przemilczane zupełnie, albo ledwie zazna
czone mimochodem.
Po pierwsze więc, ow a właściwość szczególna i wyróżniająca filozofii
Chrystusa polega na tym, że „zarów no nauki dotyczące doskonałej cnoty,
jak i jej przykłady, które częściowo tylko zostały przekazane przez in
nych — przez jednych takie, przez drugich inne — on jeden i przekazał,
25 Ibidem, f. *5r: „Haec, inquam, omnia cum tot retro saeculis fuissent
tradita, quid erat illud n o v u m , cuius gratia Filius Dej descendit in terras, qui
se proïitetur novatûrem omnium?”
26 'Ibidem.
27 Ibidem. Co się tyczy znaczenia przymiotnika exímius (etymologicznie zwiaznanego z exim ere) por. np. tafcie zestawienie synonimów u Cycerona, Rab, perd, 26:
„[...] summa sapientia, eximia virtus, singudaris humanités” .
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i życiem wyraził jednocześnie wszystkie. I nie tylko przekazał, ale mocno
utwierdził i za pomocą rozmaitych przypowieści tak wraził w umysły
wszystkich ludzi, że się ju ż stamtąd wymknąć nie mogą. A nadto jeszcze
potwierdził je obyczajam i i uczynkami, tak iż całe życie jego niczym
innym nie jest, jak doskonałym jakimś wzorem doskonałej miłości,
skromności, cierpliwości, łagodności i spokoju” 2S. B yło to możliwe dla
tego, że Chrystus „b y ł prawdziwie ow ym słowem zwięzłym i krótkim,
które na koniec Pan uczynił nad ziemią, w którym w jedno połączyć miał
wszystko, co na niebie i co na ziemi, ażeby wszystko to, czego przedtem
szukano w tyłu księgach, w osobach tylu świątobliwych mężów, teraz
jakby w postaci łatwego skrótu, ale też w postaci zarówno skutecznej
działającej, jak i doskonalszej, łatwiej można było brać od samego tylko
Chrystusa [....] Któż bow iem nauczał wszystkiego w sposób tak doskonały
i to, czego nauczał, tak doskonale urzeczywistnił?” 29 Nad sprawiedli
wością Starego Testam entu zresztą nauka Chrystusa góru je tym, że gdy
tam zasady jej ograniczano do jednego tylko narodu, „Chrystus posta
nowił uczynić swoją filozofię wspólną własnością wszystkich ludów” :
nakazywał, aby dobre uczynki świadczyć wszystkim, także nieprzyjacio
łom, aby się m odlić za wszystkich, także za prześladowców; o zmartwych
wstaniu ciała zaś nie tylko uczył, ale też je osobiście urzeczywistnił.
„N ic przeto dziwnego, ż e filozofię ewangeliczną z jednom yślną zgodą
przyjął cały - świat, podzielony przedtem na rozmaite sekty religijne
i filozoficzn e"30. List kończy się skierowanym do chrześcijan wezwaniem,
aby szerzyli filozofię Chrystusa zalecając ją „nieskazitelnością życia
i wzajemną miłością” , bo właśnie dzięki tym zaletom, czynnie reprezen
towanym przez pierwszych chrześcijan, philosophia euangelica w nie
wiele lat podbiła cały świat starożytn y31,
W obu zatem analizowanych tu pismach na pierw szy plan wysuwają
się jako cechy charakterystyczne philosophia Christi — wyróżniające ją
spośród tak do niej podobnych, że niemal identycznych, filozofii przed
chrześcijańskich — jej skuteczność i prostota. Skuteczność jest wyni
kiem prostoty zarówno w ujęciu Paraclesis, jak i w Epistoła de philo
sophia euangelica, związek ten jednak został zaakcentowany w każdym
z tych pism inaczej. O ile w Paraclesis prostota filozofii Chrystusowej
przeciwstawiona została skom plikowanym um iejętnościom „technicz
nym ” , jakich wymagała scholastyka, i w tych właśnie umiejętnościach
28 Ibidem, f .. *5r. ,
23 Ibidem. Słowa „h ic erat vere sermo idle contractus et in compendium
redactas [...],' ut 'qüaecumque e tot libris, e tot sanctis viris ante petebantur, nunc
compendio ab uno Christo longe tum expressiora tum absölutiora compendio sumí
possent” przypominają formułą tytułu Ratio seu methods compendio pervéniendí
ad veram theologiam,
' '
30 Ibidem. Por. Paraclesis 139D.
“ LB VI, f. *5r.
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Erazm upatrywał źródło spoganizowania filozofii aktualnie przez chrze
ścijan u praw ianej32, to w Epistoła de philosophia euangelica została ona
przedstawiona jako doskonała, bo upraszczająca, synteza rozproszonych
uprzednio i przez to właśnie skom plikowanych doktryn — a także oso
bow ych wzorów życia — którym philosophia euangelica nie przeciw
stawia się jako coś odrębnego gatunkowo, lecz stanowi ich kontynuację
i ukoronowanie, świadcząc tym samym, że i one zawierały się w boskim
planie odkupienia rodzaju ludzkiego. Jest to zresztą tylko sprawa rozło
żenia akcentów, ostatecznie bowiem w Paraclesis ciągłość m iędzy doktry
nami starożytnych filozofów i philosophia Christi została zilustrowana
nie tylko liczniejszymi, ale też bardziej różnorodnymi przykładam i33.
Skuteczność z kolei została w Paraclesis zaakcentowana jako dostęp
ność dla wszystkich ludzi, którzy niezależnie od tego, czy są wykształ
ceni, czy nie, jeżeli tylko zdobędą się na chęć poddania się działaniu
filozofii Chrystusa, już przez to samo poddadzą się je j działaniu sku
tecznie; przedstawia się w ięc tam jako postulat do zrealizowania przez
współczesnych Erazmowi chrześcijan, podczas gdy Epistoła de philo
sophia euangelica ukazuje zrealizowanie się filozofii Chrystusa już do
konane w świecie starożytnym.
Identyczne natomiast w obu pismach jest to, że owa prostota filozofii
ewangelicznej nie ma charakteru form alnego tylko. Nie polega ona bo
wiem jedynie na tym, że nauki Chrystusa ujęte zostały w form ę łatwo
zrozumiałych i na trwałe pozostających w pamięci ludzkiej przypowieści,
czyniących zbędnymi skomplikowane umiejętności technik filozoficz
nych, których zaniechanie Erazm postulował z naciskiem w Paraclesis,
a ich zbędność milcząco zakładał w Epistoła de philosophia euangelica.
Jak to będziem y mieli okazję zobaczyć jeszcze, erazmiańska koncepcja
filozofii chrześcijańskiej, eliminując z zakresu filozofii jedne umiejętności
„techniczne” , zastępuje je innymi, które, choć zalecane są jako łatwiejsze,,
bynajmniej nie mają, i nawet nie mogą, stać się własnością powszechną.
Prostota philosophia Christi i wynikająca z niej skuteczność polega także
i bodaj przede wszystkim na tym, że stanowiąc jak by podsumowanie
i doskonałą syntezę dorobku filozofii przedchrześcijańskiej eliminuje
z tego dorobku wszystkie elementy z punktu widzenia celu uprawiania
filozofii nieistotne; nieistotne jest zaś wszystko, co bezpośrednio i wprost
nie dotyczy człowieka, będącego wedle koncepcji erazmiańskiej nie tylko
podmiotem, ale i przedmiotem filozofii właściwym i jedynym nawet
wtedy, gdy refleksja filozoficzna kieruje się ku boskiemu planowi odku
pienia rodzaju ludzkiego. A lbow iem nawet tak ukierunkowana refleksja
32 Paraclesis 141B; por. też Ratio perae theologiae 83DE; Adagia 4, 1, 1 (Dulce
bellum inexpertis), LB II 961AB,
33 Por. wyżej, s. 12.
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odkrywa, że filozofia nie ma innego celu poza szczęśliwością człowieka,
i zrealizowanie tej szczęśliwości dokonuje się za życia człowieka jako
skutek jego moralnego wysiłku. Otóż w yw ody Erazma zarówno w Parclesis, jak i w Epistoła de philosophia euangelica ze szczególnym naciskiem
podkreślają, że nakazy moralne zawarte w Nowym Testam encie mają
postać tak bardzo doskonałą i tak bardzo skuteczną dlatego, że znalazły
potwierdzenie i ilustrację we wcielającym je w życie ludzkie i ludziom
do naśladowania podanym jednym osobowym wzorze. Przedmiotem filo
zofii chrześcijańskiej jest Chrystus jako pie vivendi exem plum . Ta for
muła, wypowiedziana parokrotnie w Symbolum sive catechesis z r. 1523,
uściśla i zamyka w sobie najważniejszą bodaj ideę erazmiańskiej philo
sophia C hristiu . Zobaczym y potem, że tak rozumiana interioryzacja
przedmiotu filozofii nie ogranicza się do samej tylko „filozofii Chrys
tusa” . "
2.
Chociaż nazwy philosophia Christi, jak to stwierdziliśm y na wstę
pie, używa Erazm w sensie dosłownym i traktuje ją z całą powagą, nie
jest on przecież nieświadomy faktu, że w potocznym rozumieniu nazwa
filozofii przysługuje w sensie najbardziej ścisłym tym zdobyczom myśli
ludzkiej, które pojaw iły się przed historyczną działalnością Chrystusa
i niezależnie od niej, a także niezależnie od jej starotestamentowej pre
historii. Taką świadomość Erazma potwierdzają mniej lub bardziej do-,
bitnie liczne enuncjacje zarówno w pismach sprzed r. 1516, jak i w póź
niejszych. Na swój sposób zresztą potwierdzają ją również przedm owy
do Nowego Testamentu. Wszędzie bowiem, konstatując ciągłość tradycji
filozoficznej, dzieli ją Erazm dychotomicznie na chrześcijańską i przed
chrześcijańską, ale ów dychotom iezny podział wyraża się w dwu przy
najm niej form ułach różniących się znacznie między sobą.
W przedmowach clo N ow ego Testamentu jest to konfrontacja dwu
filozofii, Chrystusowej i przedchrystusowej, do której — szczególnie
wyraźnie w Epistoła de philosophia euangelica — „przypisany” został
także Stary Testam ent; podobnie rzecz się ma na przykład1 w liście
dedykacyjnym do Lingua, adresowanym do kasztelana krakowskiego
Krzysztofa S zydłow ieckiego3S. K iedy indziej Erazm nie przeciwstawia
sobie dwu filozofii, lecz filozofów starożytnych przeciwstawia Biblii,
„naszym pismom” , których zgodność z naukami filozofów sprawia, że
u LB V 1183C: „lam si veniamus ad Christum, qui nobis familiarius pie
vivendi exemplum proposuit, quae pars est Christianae philosophiae, quam non
hinc abunde liceat discere?” Ibidem 1183F: „Quid porro est tota vita, mors et
resurrectio Christi, nisi clarissimum speculum euangelicae philosophiae?”
35 LB IV, f. **v (= Allen, 1553; list nosi date 14.VIII.1523; przekład Dolski w;
Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, przełożyła i opracowała M. Cytowska, Warszawa 1985, s. 34).
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nauki te stają się dla chrześcijan nie tylko godne respektu, ale także
ob ow ią zu jące.'Z takim ujęciem relacji chrześcijaństwa do filozofii, p o d 
kreślającym jakby gatunkową jego odrębność, a będącym zresztą, jak
łatwo zauważyć, tylko inną form ułą tezy o wyższości objawienia chrze
ścijańskiego w obec najznakomitszych nawet przedchrześcijańskich osiąg
nięć pogaństwa, mamy do czynienia przede wszystkim w Enchiridionie M,
a także w De,clamatio de m orte i w Enarratio in Psalmum I (Beatus
v i r ) 37. D ychotom iczny podział układa się w tedy inaczej: jest to podział
na filozofię i objawienie, bardziej zgodny i z tradycyjnym , i z obiego
wym rozumieniem ich wzajem nego stosunku. Znamienne jest jednak, że
zarówno w Enchiridionie, jak w wykładzie psalmu Beatus v i r 38 owo
przeciwstawienie starożytnych filozofów — jako filozofów w sensie
właściwym — Biblii ma na celu przede wszystkim uwydatnienie różnicy
zachodzącej m iędzy „technicznym ” językiem filozofów a m etaforycznym
językiem biblijnym ; a w ięc różnicy w gruncie rzeczy nieistotnej, skoro
równocześnie z jej skonstatowaniem wychodzi na jaw identyczność w y 
rażanych odm iennym językiem pojęć.
Niezależnie jednak od wszystkich tych różnic stwierdzić wypadnie, iż
świadomość, że nazwa „filozofia ” posiada jednak swój właściwy, pier
wotny, żeby tak powiedzieć, desygnat poza chrześcijaństwem (a także
poza jego starotestamentową prehistorią) i że chrześcijaństwu przysługuje
.ona niejako wtórnie, dochodzi ostatecznie do głosu także w tych pismach
Erazma, które posługują się terminem philosophia Christi lub Chrystusa
nazywają filozofem . Upoważnia nas to, abyśm y elem entów do rekon
strukcji Erazmowego pojęcia filozofii szukali tam przede wszystkim,
gdzie rów nież w rozumieniu Erazma znajduje się ostatecznie jej pier
wotne i właściwe źródło. Nie zawsze jednak — jak się niebawem prze
konamy — owe elementy erazmiańskiego pojęcia filozofii, dające się
w yodrębnić jako definicje czy quasi-definicje filozofii tout court, czyli
ograniczone do filozofii starożytnych, w ystępują poza ogólniejszym
„chrześcijańskim ” kontekstem; zdarza się, że jeśli w ystępują p o za ' nim,
są banalne i,pozbaw ion e jakiegokolwiek indywidualnego p iętn a 39.
s6 LB V H A ; 15F; 16EF.
37 Declamatio de morte, LB IV 618A; „Quodsi nos parum movet mimus ille
nobilis et ¡quovis etiam philosopho dignus «Feras, non culpes, quod vitari non
potest», certe Davidis sapientissimi regis exemplum pulcherrimum in mentem
veniat” (chodzi o to, że Dawid na wiadomość o śmierci syna udał się na ucztę,
bo smutek i łzy nic już wtedy nie mogły pomóc; jest to w ięc znowu — przeciw
stawiony teoretycznej jedynie zasadzie mądrości pogańskiej — biblijny żywy wzór
osobowy tej mądrości). Por. Enarratio in Psalmum I, LB V 176A i 178B.
33 Enarratio in Psalmum I, LB V 176A: „[...] in arcanis litterís víri symbolo
potior animi pars significar! solet; quam philosophi rationem, Paulus spiritum
appellat. Rursum mulieris vocabulo infírmiorem mentis nostrae portionem indi
cant: quam affectum lili, nostri carnem vocant” ; por. miejsca z Enchiridionu w y
mienione w przyp. 36.
39 Przykładem takiego bezosobistego stosunku do poszczególnych typów filo-
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3.
Jak już mieliśmy okazję stwierdzić analizując Erazmową Epistoła
de philosophia euangelica, właściwym przedmiotem refleksji filozoficz
nej człowieka jest sam człowiek; przedmiot i podm iot filozofii utożsa
miają się zatem w erazmiańskiej koncepcji philosophia Christi, To ogra
niczenie przedmiotu filozofii, dające się skonstatować nawet wtedy, gdy
filozoficzna refleksja dotyczy sensu i skuteczności odkupicielskiej działal
ności Chrystusa, tym bardziej wyraźne staje się poza tak zdetermino
waną dziedziną wypowiedzi Erazma na temat filozofii.
Dzieje się tak na przykład w adagium Quae supra nos, nihil ad
n o s i0, określonym przez Erazma jako „dictum Socraticum, deterrens
a curiosa vestigatione rerum caelestium et arcanorum naturae” , i przy
toczonym z Laktancjusza, który potwierdzając, że słowa „quae supra
nos nihil .ad nos” funkcjonow ały jako przysłowie, określił je jako
„dictum ab omnibus probatum ” 41. Użyteczność przysłowia jest dwo
jaka. Po pierwsze, można go użyć jako nagany przeciwko ludziom,
którzy „de negotiis principum aut theologiae mysteriis temere loquuntur” .
Jak widać, nastąpiło tu rozszerzenie wykładni sensu przysłowia, tylko
bowiem drugie z wyróżnionych praktycznych jego zastosowań pokrywa
s ię ' rzeczywiście z tym, co Erazm określił jako po sokratejsku pojm o
wany przedmiot filozofii; pierwsze dotyczy zgoła innej płaszczyzny uży
teczności przysłowia i nie pokrywa się ani z sokratejskim jego sensem,
ani też — jak zobaczym y —■ z innymi enuncjacjami Erazma określają
zofii starożytnej, będącego tylko reprodukcją obiegowych ocen renesansowych,
może być następujące zdanie z De rations studii, LB I 523B; „Philosophiam optime
docebit Plato et Aristóteles atque huius diseipulus Theophrastus, tum utrinque
mixtus Plotinus” . Pozostaje ono —■ jeśli idzie o Arystotelesa — w sprzeczności
z deklaracjami w Paraclesis i Ratio sen methodus (w tym ostatnim piśmie A ry
stoteles i Tèofrast są wprawdzie zalecani, ale jako autorzy dostarczający poży
tecznej dla teologa wiedzy w zakresie realiów przyrodniczych i retoryki, por.
8OB i P; por. też Lingua, LB IV 666AB); filozofia Arystotelesa została tam bowiem
uznana za nie dającą się pogodzić z chrześcijaństwem, podczas gdy Platon i platonicy reprezentują filozofię chrześcijaństwu najbliższą (por. zwłaszcza Ratio seu ■
methodus 83A; 92B). Najdobitniej może niezgodność filozofii Arystotelesa z chrze
ścijaństwem (w zakresie oceny bona externa} wyrażona została przez Erazma
w Adagia 4, 1, 1 (Dulce bellurn inexpertis), LB II 961AB: „Huius [AristoteUs] omnia
decreta cum Christi doctrina conamur adglutinare, h. e. aquam flammis miscere” .
Pośrednią jakby między tymi dwiema skrajnymi ocenę Arystotelesa zawiera
Institutia ■principia Christiani, LB IV 572E:
Aristóteles, primum ethnicus,
deinde philosophus, inter ilíos quoque [tj. między filozofami pogańskimi] non
perinde sanctus ac doctus” . „Świętym ” wśród filozofów pogańskich był dla Erazma
Sokrates, co znalazło wyraz w słynnej formule w Convivium religiosum, LB I
683DE: „Sánete Sócrates, ora pro nobis". Na ograniczoną tylko jej dosłowność
słusznie zwaraca uwagę R. Marcel «Saint Socrate», patron de l’humanisme, „Revue
Internationale de Philosophie” V (1951), fase. 2 (16), s. 136—137,
40 Adagia 1, 6, 59, LB II 250AB. Z zastosowaniem tego adagium bezpośrednio
do doktryny chrześcijańskiej spotykamy się w przedmowie do Paraphrasis Euangelii secundum Matthaeum, LB VII, f, 3**: „Frivolas quaestiunculas aut impie
curiosas dispelle, si forte oboriuntur animo. Die: quae supra nos, nihil ad nos” .
Por. P. Gasbarri, Il signijicato storico délia „philosophia Christiana" di Erasmo
di Rotterdam, „Rivista di Filosofía Neo-scolastica" X X X V (1944), s. 107.
41 Lactantius, Divinae institutiones 3, 20.
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cym i zakres przedmiotu filozofii, z których nie wynika wcale, iżby
negotia principum nie b y ły stosowną dziedziną zainteresowań filozofa.
Po drugie, Erazm zwraca uwagę, że na podstawie sokratejskiego sche
matu można utw orzyć adagium mające sens nie tyle przeciwstawny,
co dopełniający tamten podstawowy sens sokratejski: „quae infra nos,
nihil ad nos” . Taka sama dwukierunkowość ograniczenia przedmiotu
filozofii ma miejsce w adagium Nosce te ipsum i2, które również służy
jako „m ódestiae mediocritatisque commendatio, ne veł nobis maiora veł
etiam indigna sequamur” 43, 'Żadn e z tych adagiów nie określa jednak
dokładniej, co jest infra nos, i tylko w pierwszym ' z nich dodaje Erazm
ogólne stwierdzenie, że chodzi o „res leviusculae, quam ut nobis curae
esse debeant” u . Jaka jest negatywna przydatność tego określenia dla
erazmiańskiego rozumienia zakresu filo z o fii,. to znaczy do jakich spraw
ludzkich nie może ono być odnoszone, okaże się z enuncjacji, które
posługując się terminami philosophia i philosophicus stanowią jeśli nie
form alne definicje filozofii, to w każdym razie jakąś ich namiastkę.
Zacznijm y od Coronis .apologética de «Colloquiorum » utilitate, którą
z adagium Quae supra nos, nihil ad nos szczególnie silnie łączy to, że
Erazm zestawia się tutaj z Sokratesem i jako argument obrony swoich
Colloquia familiaria przytacza ich po sokratejsku rozumianą filozoficzność, „Sócrates — pisze — philosophiam a cáelo deduxit in térras: ego
phiłosophiam etiam in lusus, confabulationes et compotationes deduxi.
Oportet enim et ludiera Christianorum sapere philosophiam” is. To stwier
dzenie, że prześcignął nawet Sokratesa, czyniąc , filozofię treścią zabaw
i uczt w imię zasady, że nawet zabawa chrześcijan powinna mieć
„posm ak filozoficzny” , poprzedził Erazm takim oto przykładem filozo
ficznej rozm owy: „In Senili colloąuio quam multa velut in speculo
exhibentur, quae vel fugienda sunt in vita vel illam reddunt tranquillam.
Haec praestat adolescentes ex festivis colloquiis quam experimentis
diseere” 46. Ponieważ przeciwnikom chodziło o przykłady gorszące ra
czej niż budujące i one właśnie stanowiły przedm iot ataków, Erazm
przyw ołuje tu na pamięć jedną z obiegow ych definicji filozofii, gło
« Adagia 1, 7, 95, LB II 258D—239E.
43 Ibidem 258E. Jako ilustrację tego dwukierunkowego ograniczenia przy
tacza Erazm słowa Cycerona, Q. fr. 3, 6, 7:
et illud yyńłk asaotov noli putare
ad arrogantiam minuendam solum esse dictum, verum etiam ut bona nostra
norimus” . „Nosce te ipsum” jest początkiem filozofowania, LB II 259D; „Demonax
interrogatus, quando coepisset philosophari, «postquam», inquit, «coepi nosse me
ipsum»” , W Bnchiridionie (LB V I2C nn) stanowi ono punkt wyjścia dla wykładu
erazmiańskiej koncepcji człowieka (rozdziały IV—VI).
« Adagia 1, 6, 59, LB II 280B,
45 LB I 904E,
a Ibidem, 904D,
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szącą, że jest ona ratio fugiendorum sequendorunique i7, i przypomina
jąc jednakową ważność obu jej członów, uzasadnia wartość wychow aw 
czą także owych fugienda, o których lepiej czytać, niż je praktykować 4S.
Nieco inaczej brzmi obrona Colloquium proci et puellae w tejże apologii.
Ubolewając nad zaślepieniem swoich przeciwników, którzy nie poznali
się na tym piśmie, Erazm powiada: „Deinde non vident, quam multa
philosophica sint inspersa iocis: de non praecipitando coniugio, de delectu non solum
corporum, sed multo magis
animorum, de
firmitate coniugii, de non contrahendo matrimonio sine consensu
parentum, de caste colendo
martimonio,
de sancte
educandis
liberis [...]” 49. I tak samo o pokrewnym tematycznie Mempsigamus:
„In Mempsigamo quam multa sunt philosophica: de caełandis maritorum vitiis, de non interrumpenda coniugum benevolentia, de sarciendis offensis, de corrigendis maritorum moribus, de obsequiis erga
maritos. Quid aliud docet Plutarchus, Aristoteles et Xenophon, nisi quod
hic personae vitam quandam addunt orationi?” 50. . Oto zakres i poziom
spraw ludzkich, których Erazm nie waha się określić jako filozoficzne.
Czyni zaś tak nie tylko dla celów doraźnych sw ojej apologii, ale nieza
leżnie od nich uważa takie sprawy ludzkie za przedm iot filozofii dla
tego, że stwierdza ich ’ obecność również w dziełach filozofów starożyt
nych 61. Nie są to w ięc sprawy znajdujące się „p on iżej” godności filozo
fującego człowieka.
Jeśli cytowane słowa z apologii De «Colloquiorum» utilitate uzasad
niają traktowanie wym ienionych tam zagadnień jako filozoficznych auto
rytetem starożytnych filozofów , to dlatego, że uzasadnieniu temu towa
rzyszy świadomość, iż przynależność tych właśnie zagadnień do zakresu
filozofii nie jest oczywista i zgodna z obiegowym jej rozumieniem. Kiedy
indziej jednak bez żadnych tego rodzaju autorytatywnych uzasadnień
Erazm nadaje nazwę filozofii po prostu zachowaniu się i mentalności
człowieka. Takie znaczenie słowa philosophia spotykamy np. w De conscribendis epistolis. I choć znajduje się tam ono w formularzu listu prze
znaczonym do cudzego użytku, a w ięc w tekście nie w yrażającym wprost
47 Por. np. Cicero, Acad, I, 18. W podobną formułę ujmuje Erazm w Enchiridionie (39E, za Arystotelesem, Eth. Nic. 1144 b 17 nn.). Sokratesową definicję cnoty:
„virtutem nihil aliud esse guam scientiam fugiendorum atque expetendorum” .
43 Jest to myśl całkowicie zgodna z wyrażoną w Enchiridionie (7C) zasadą
dopuszczalności lektury „nieprzyzwoitych poetów” jako mających opisem grze
chów budzić do nich odrazę. Por. też Adagia 4, 5, 1 (Ne bos ąuidern pereat), LB II
1053D.
« LB I 904C.
so Ibidem, 904C.
51
Por, Christiani .matrimonii institutio, LB V 615D: „Proinde veteres illi
philosophi, qui naturam ducem secuti recte vivendi ceu leges quasdam tradiderunt,
nulla de re sanctius religiosiusve conscripserunt quam de coniugio, cum alii
complures, tum praecipue, quorum sane monumenta nobis exstant, Aristoteles,
Xenophon et Plutarchus” .

22

Juliusz Domański

przekonań autora, uważamy je za reprezentatywne dla erazmłańskiego
rozumienia filozofii, ponieważ sens jego zgodny jest z innymi w ypow ie
dziami Erazma, m ającym i niezaprzeczalny charakter przekonaniowy.
M ożem y zatem potraktować form alny charakter tego kontekstu jako
nieistotny, podobnie jak uczynim y to- niżej z wieloma apoftegmatami
filozofów starożytnych z Erazmowej antologii pod tym właśnie tytułem.
Otóż w form ule listownej, m ającej służyć za wzór opisu życia dw or
skiego (exem plum de vita aulica) i zawierającej różne praktyczne wska
zówki na temat ugrzecznionego zachowania się, pochlebstwa, obłudy,
jako podsumowanie tych wskazówek czytam y takie oto słowa: „Haec
sunt aulicae philosophiae rudimenta; ad quam nullus erit idoneus, nisi
prius omnem pudorem absterserit ac vultu nativo domi relicto quasi
personam sumpserit” S2. Jak widać z zakończenia, wyrażenie philosophia
aulica zostało tu użyte w sensie jawnie pejoratyw nym ; nie przeczy
to jednak dosłowności, z jaką słowo philosophia określa tu sposób bycia
i «zarazem mentalność człowieka, który z filozofią w sensie „profesjonal
nym ” nie ma nic wspólnego ss. Mamy tu zatem do czynienia z tą samą
ideą, która została wyrażona w Paraclesis w związku z philosophia
Christi: filozofia jest nie tyle teoretyczną wiedzą czy umiejętnością, ile
raczej sposobem myślenia i odczuwania, a zarazem życia i postępowania
człowieka.
Równie odległy od profesjonalnego rozumienia filozofii sens ma słowo
philosophari w Erazmowym adagium pod tym tytułem, tłumaczącym
przysłowiowe, w języku potocznym potwierdzone znaczenia tego słowa si. '
Erazm wyróżnia trzy takie znaczenia, identyczne w obu językach kla
sycznych, przy czym dwa z nich są jeszcze dalsze od profesjonalnego
rozumienia filozofii niż określenie mianem philosophia aulica zachowa
nia się i mentalności dworaka, trzecie zaś, identyfikując się tylko z czę
ścią zakresu owego profesjonalnego znaczenia, ujawnia przez to właśnie
jeden z na j ważniej szych elementów erazmiańskiej koncepcji, wyrażający
się w innych kontekstach już nie poprzez osobliwości znaczeniowe słów
philosophia czy philosophari, ale tak, jak zakres i treść pojęcia filozofii
pozwalają rozumieć wypow iedzi i — co równie ważne — zachowania sta
rożytnych filozofów . Po pierwsze więc, „filozofow a ć” to tyle, co „m ów ić
zdania poważne” czy po prostu „m ów ić poważnie” ; znaczenie to egzem
plifikuje Erazm tekstem Plauta K. P o wtóre, przenośnie słowo to oznacza
“ LB I 449A.
53 Podobnie w Christiani matrimoníi ínstitutia, LB V 692D, mówi Erazm
o „philosophia oeconomica” , rozumiejąc przez nią zasady moralne, jakimi kie
rować się ma w sprawach gospodarczych rodzina. Niewiele ma to wspólnego ze
seholastycznym podziałem etyki na monástico, (zasady życia jednostki) i oeconomica
(zasady życia społecznego).
M Adagia 4, 9, 61, LB IX 1157DE.
55 Capt. 323: „Salva res est. phílosophatur quoque, iam non mendax modo est” .
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„usilne i poważne staranie się o cokolwiek” , „usilne i poważne dążenie
do czegoś” ; takie jego znaczenie potwierdza wiersz Menandra, gdzie m ó
wi się o kimś, że „filozofu je około tego, a b y zawrzeć małżeństwo” , czyli
stara się o zawarcie małżeństwa, dąży do niego S6. Trzecie wreszcie zna
czenie to „panować nad afektami i nie załamywać się w obliczu prze
ciwności” (tem perare affectibus et adversus res acerbas infracto esse
animo); w takim znaczeniu słowa tego używa św, Jan Chryzostom
„i to panowanie nad afektami nazywa filozofią” , podobnie jak św, Bazyli
Wielki i Grzegorz z Nazjanzu. Poświadczają je również listy Cycerona
do Attyka, skąd Erazm cytuje trzy przykłady, w każdym z nich pod
kreślając nieco odmienny aspekt znaczeniowy użytych przez Cycerona
czasowników greckich
fü-.oaofsîv i aop/pdoaofpetv; 1. „alicui rei studere” ;
2, „aliquid aequo animo ferre” ; 3. „alicuius amicitia acquiescere et
reliqua forti animo negligere” ” ,
Mimo takiego bogactwa cytatów, adagium nie obejm uje wszystkich
znaczeń greckiego czasownika çiXoaoœsîv; uderza w nim brak tego
zwłaszcza znaczenia, dość częstego u pisarzy epoki klasycznej, które nie
pokrywając się z profesjonalnym rozumieniem filozofii, wyraża pojęcie
umiejętności czy sztuki jakiejkolwiek oraz kultury umysłowej i w y 
kształcenia 58. Trudno przypuszczać, aby znaczenia te m ogły być Eraz
mowi nie znane, zwłaszcza w r. 1515, kiedy Adagia przybrały już zasad
niczo postać i rozmiary ostateczne s®. Mógł je Erazm po prostu przeoczyć,
m ógł też -— co nawet bardziej prawdopodobne •
— uznać, że nie podpa
dają pod kategorię przysłów, jako nie poświadczone w mowie potocznej,
za czym przem awiałyby przytoczone w tym adagium przykłady z ko
medii i listów, ale przeciwko czemu świadczyłyby inne adagia, gdzie
dobór przykładów wcale nie jest tak ograniczony. Nie można jednak
w ykluczyć innego powodu nieobecności tych znaczeń w adagium Philosophari, tego mianowicie, że niezależnie od możliwości czy niem ożli
wości zakwalifikowania ich jako przysłow iow ych Erazm uznał je po
prostu za składnik pojęcia filozofii nieistotny. Choć takie tłumaczenie
56
Menander, fr. 204 (242): cpdoaocpet Si totka, !6%mę, xaraspalstat tov
(por. Menandri Reliquiae, ed. A. Körte, pars altera, Lipsiae 1959, s. 80).
37 Cicero, Att. 2, 4, 2: „Sed quid ego haee, quae cupio deponere et toto animo
atque omni cura tptAooocpsw
ibidem, 1, 16, 13: „qua re, ut opinor, tptXovoîpïjtsov
[,.,J et istos consulatus non flocci facteon" (cytat u Erazma brzmi inaczej, n aj
wyraźniej przytoczony z pamięci); ibidem, 4, 18, 2: „vobis a o jifiXoaof'tjaai possum” .
Co się tyczy Chryzostoma, którego koncepcja filozofii jest szczególnie bliska erazmiańskiej, por. np. In Epist, ad Ephes. hom. XV, 4 (PG 62, HOD); X XI, 4 (PG 62,
153D) oraz In Epist. I ad Cor. hom. X X X III, 1 (PG 62, 276D), cyt. za: L. Mayer,
Saint Jean Chrisostome, Maître de perfection chrétienne, Paris 1938, s. 187 n.
58 Por. np. Isocr. 4, 8 («ptXocmcpsfy =uprawiać retorykę); 4, 168 ( Tîûtstv 3t«i
(piXoootpelv = pisać wiersze i układać mowy); Thuc. 2, 40 (sławne tpiXo5taXoó[l.sv
['...] ¡tst’ ebvsksiaç %%i <piXo3o<poo[Ł6V âvso fjwdaxiaç, g d z ie 'fd o s o fs iv oznacza zami
łowanie do wiedzy o nie sprecyzowanym bliżej przedmiocie).
£9 Por. M. Mann Phillips, La „philosophia Christi’’..., s. 55—57.
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ich braku nie bardzo zgodne jest z potocznym wyobrażeniem Erazma
jako humanisty i choć łatwo można by mu przeciwstawić niejeden tekst
jednoznacznie stwierdzający wykształcenie jako warunek cnoty e0, a więc
sprzeczny ze świadomym ograniczaniem zasięgu znaczeniowego słowa
philosophari do samych tylko m oralnych zachowań się człowieka, zoba
czym y niżej, że na gruncie refleksji Erazma nad filozofią i filozofam i
starożytnymi taki powód pominięcia tych znaczeń' znajdzie niejakie po
twierdzenie i okaże się m ożliw y do przyjęcia. Równocześnie zaś adagium
Philosophari jest z pewnością jednym z nielicznych tekstów erazmiańskich, w których o określenie pojęcia filozofii idzie przede wszystkim;
użycie do tego celu dokumentacji z języka potocznego wskazuje na w y 
raźną tendencję do restytuowania pojęcia filozofii zapoznanego i za
pomnianego wskutek je j sprofesjonalizowania. Jakiekolwiek tedy były
powody, dla których pominięte tu zostały znaczenia słowa ©tXoaocps
pośrednie m iędzy profesjonalnym rozumieniem filozofii a tym, które
Erazm chce w jego m iejsce restytuować, przydatność wyróżnionych
w adagium przysłow iow ych jego funkcji dla rekonstrukcji erazmiańskiego
pojęcia filozofii nie ogranicza się do trzeciego tylko z owych znaczeń.
O tym, jak ściśle również dwa pierwsze są dla Erazma „filozoficzne” ,
świadczy ich niezaprzeczalne pokrewieństwo z cytowanym i wyżej przy
kładami filozoficzności Rozmów potocznych., a także z niektórymi w y 
kładniami, a nawet przekładami apoftegmatów filozoficznych, którymi
, zajmiemy się później.
Słowo philosophari, którego znaczenia w adagium pod tym tytułem
Erazm ilustrował przykładami z m ow y potocznej starożytnych, aby
uświadomić użytkownikom sw ojej antologii przysłów wielorakość tych
znaczeń i ich niezbieżność ze spr of es j onalizowanym i „scjentystycznym ”
rozumieniem filozofii, a także ich użyteczność jako nazwy dla autentycz
nego chrześcijaństwa, pojawia się również w jego tekstach dotyczących
philosophia Christi, w znaczeniu odmiennym od tych, jakie w ydobył
z cytowanych w adagium pisarzy starożytnych, i uzupełnia je tymi właś
nie elementami, które pominięte zostały w adagium, a których obec
ność w tych tekstach Erazma wyraźnie wskazuje na to, jakie elementy
„techniczne” czy „scjentys.tyczne” pragnie z pojęcia filozofii wykluczyć,
a jakie do niego wprowadzić wtedy zwłaszcza, gdy słowo philosophari
ma się odnosić do doktryny chrześcijańskiej. Ograniczym y się tutaj do
analizy kilku tylko przykładów z Ratio seu methodus verm theologiae
i z Adnotationes in Novum Testamentum,
80
Por. np. Antibarbari, LB X 1712A; 17140, a zwłaszcza Allen, 1, 57; „Qui
litteras discet, virtute-œ discet” . Nie bez znaczenia jest tu może, że wszystkie
te teksty pochodzą z okresu młodości Erazma.
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Ratio seu m ethodus, ta najobszerniejsza z przedm ów do Nowego
Testamentu, w sw ej drugiej, rozszerzonej redakcji dzieli się wyraźnie
na trzy części, z których pierwsza wylicza umiejętności potrzebne do
filologicznej interpretacji N owego Testamentu, m ającej zastąpić wszech
władnie panującą w teologii dialektykę, i uzasadnia płynące z nich ko
rzyści, dwie pozostałe zaś stanowią jakby praktyczne tych umiejętności
zastosowanie, przy czym część druga jest wykładem treści nauk zawar
tych w N owym Testam encie wedle metod przedstawionych w części
pierwszej, trzecia zaś za pom ocą tychże metod objaśnia formę literacką
Ewangelii i Listom apostolskich ze szczególnym uwzględnieniem ich
specyficznego stylu i języka. Z trzech tych części interesuje nas tutaj
szczególnie druga, gdzie Erazm postanowił „podać [...] nowicjuszowi
[teologii] krótko streszczone dogmaty zaczerpnięte ze źródeł ewange
licznych, a następnie z Listów apostolskich’’ 61, W ykład tych „dogm a
tów ” odbywa się jakby w dwu etapach: pierwszy charakteryzuje w nie
wielu zdaniach cnoty moralne, jakimi mają się odznaczać chrześcijanie
jako „ustanowiony przez Chrystusa na ziemi lud n ow y” 62; są to prze
ważnie parafrazy w ybranych wersetów z Ewangelii, i w ich wyborze
oraz uszeregowaniu odnajdujem y, przynajmniej częściowo, te same wątki,
na któreśmy już zwracali uwagę z okazji analizy Paraclesis i Epistoła
de philosophia euangelica 83. Drugi etap 84 wyjaśnia bardziej szczegółowo
i metodycznie treści zawartych w Ewangeliach nauk moralnych, uwzględ
niając także takie aspekty związanych z nimi zagadnień, jak nierówny
stopień obowiązywalności poszczególnych nakazów i zakazów ewange
licznych (zasada „osób ” i „r ó l” ) 6S, rozróżnienie m iędzy ich zastosowa
niem doraźnym a trwałym (rozróżnienie „czasów ” , wedle których reali
zuje się plan zbaw ienia)66; znaczną wreszcie część swego wykładu po
« LB V 84A— 117A.
«* Ibidem, 84A—E.
63 Np, Ratio seu methodus 84E: „Perypatetycy trzymają się poglądów A ry 
stotelesa, platonicy —■ zasad Platona, epikurejczycy — wskazówek Epikura. Tym
bardziej tedy nam przystoi trzymać się dogmatów pochodzących od tak wielkiego
autorytetu” . Ibidem, 84B: „Zwątpiwszy w e wszystkie korzyści tego świata (lud
ustanowiony przez Chrystusa] inaczej jakoś ma być bogaty, mądry, sławny, po
tężny, szczęśliwy. Szczęśliwość zdobywać ma przez pogardę dla wszystkiego, cojest przedmiotem podziwu większości ludzi” (por. Paraclesis 139C). Ratio seu
methodus 84E: „Takie oto są nowe dogmaty naszego Nauczyciela. Nie przekazała
ich żadna szkoła filozoficzna. Było to nowe wino i można było nim napełnić
tylko nowe bukłaki” . Zbieżne z Epistoła de philosophia euangelica jest tu tylko
samo zagadnienie nowości, które tam zostało ostatecznie rozwiązane inaczej; zob,
wyżej, s. 14—15. Stwierdzenie całkowitej nowości nauki Chrystusa ma jednak swój
dokładny odpowiednik w Paraclesis 139D—F. Pośrednią i chyba najbardziej pre
cyzyjną formułę zawierają Adnotationes, in Matth, 5, 11, LB VI 27E:
,haec
est illius caelestis doctoris propria peculiarisque philosophia, quam nemo philosophorum umquam e f f i c a c i t e r tradidit” .
m 84F— 117A.
ss SiT—86E.
“ 86F—89E.
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święcił Erazm rozważaniom na temat rysów charakterystycznych osobo
wości i sposobu zachowania się Chrystusa w różnych sytuacjach 07. Jak
widać z tego w ięcej niż pobieżnego przeglądu treści drugiej części Erazm owej Ratio seu methoclus, nie jest ona niczym innym, jak rozbiorem
egzegetycznym Ewangelij traktowanych przede wszystkim jako kodeks
moralności chrześcijańskiej. Otóż tę egzegezę Ewangelij (i Listów Paw 
iow ych) zamyka Erazm słowami: „W taki oto sposób trzeba snuć filozo
ficzne rozważania nad poszczególnym i miejscam i ksiąg św iętych”
(in singulis m ysticorum voluminum locis philosophari) m. Także część
trzecia, poświęcona analizie form y literackiej i języka Ewangelii oraz
Listów św. Pawła, potraktowana została jako „filozofow an ie” , Chrystus
— powiada Erazm — chciał, aby jego nauka była skuteczna i dostępna
wszystkim; dlatego przybrał ją w form ę przypowieści, których tw orzy
wem b yły rzeczy i sprawy powszechnie znane i zrozumiałe: siew zboża,
połów ryb, obcinanie pędów winorośli. Postępując w tym względzie
podobnie jak Sokrates eo, „Chrystus w przedziwny sposób odświeża te
powszechnie znane rzeczy, biorąc je na użytek sw ojej filozofii, O za
wiłych 'subtelnościach szkotystów rozprawiać mogą tylko nieliczni; nad
tym i sprawami pofilozofow ać może każdy” 70. Philosophari znaczy tu
zatem tyle, co interpretari scripturas, albo — żeby użyć zwrotu z sa
m ego P ism a11 — scrutari scripturas. Tę właśnie czynność nazywa Erazm
„filozofow aniem ” , wprow adzając znamienne zastrzeżenia, ograniczające
zakres znaczeniowy owego „filozofow ania nad Pismem” tak znacznie,
że przeciwstawia się ono profesjonalnem u, szkolnemu rozumieniu filo
zofii w sposób jaw ny i bardzo precyzyjny. Zwraca mianowicie uwagę
na to, że ilekroć w Piśmie św iętym mowa o „badaniu” , to nakazane jest
ono nie po to, „abyśm y badali filozofię Arystotelesa, czy opierając się
na niej można nauczać o zmartwychwstaniu zmarłych, lecz powiedziano:
«Badajcie Pisma». A le Paweł pokazując, w jakiej mierze należy stosować
badanie Pisma i ku jakiemu celow i winno się skłaniać teologiczne pozna
nie, tak powiada: «Celem przykazania jest m iłość z czystego serca i z do
brego sumienia, a z w iary nieobłudnej». Trzeba więc w takiej mierze
uprawiać dociekania filozoficzne w Piśmie świętym (hactenus [...] philosophandum in sacris litteris), w jakiej nasza pilność przyczynia się do
tego, o czym wspomina P aw eł” 72.
Tak rozumianemu i zalecanemu uprawianiu dociekań filozoficznych
w Piśmie św iętym Erazm przeciwstawia, określając ją zwrotem „frustra
n
68
89
70
«
n

«w*

91E—94C.
Ratio seu methodus 117A.
Ibidem, 117C,
Ibidem, 126E.
Ioan. 5, 39.
Ratio seu methodus 135EF.
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philosophari” , jałow ą spekulację, nie opartą ani na rzetelnej znajomości
języka Biblii, ani na należytym rozumieniu je j charakteru, i gani ją
nawet wtedy, gdy ją odkrywa u tak skądinąd cenionego przez siebie
Augustyna n . Przytoczym y tu dwa przykłady z Adnotationes in Novum
Testamentum. Oto tłumacząc słowa
(Matth, 6, 7) przez
,,ne sitis multiloqui” zamiast — jak w Wulgacie — przez „nołite m ul
tum loqui” , Erazm uzasadnia swój przekład w sposób następujący:
„Z b yt błahe m ogłoby się w ydawać i przeto nie warte zwracania uwagi,
że w języku greckim nie ma odpowiednika słowa nolite, choć tak prze
łożył tłumacz [W ulgaty], gdybym nie stwierdził naocznie, że Augustyn
próżno filozofuje nad tym słowem, zarówno w innych miejscach, jak
zwłaszcza w księdze De gratia et libero arbîtrio ad Valentinum, roz
dział 11; wywodząc mianowicie (ratiocinando), że człowiek dzięki włas
nej w oli trwa w prawie bożym , dorzuca te słowa: «Następnie tak wiele
przykazań, które nazywając' ją niejako po imieniu odnoszą się do woli
właśnie, jak na przykład to: noli vinci a malo». I w iele cytatów w tej
form ie przytacza z Pisma świętego. Otóż postanowiłem raz bodaj o tym
przypomnieć, aby ktoś nieroztropnie nie potknął się o ten sam szkopuł” 74.
Podobnie w uwadze do Matth. 11, 19, aby w ykluczyć spekulacje na temat
nazwy filius hominis, przypomina, że po grecku jest too àv^piteou,
„tak iż nie może się to odnosić do Marii, skoro rodzajnik jest męski;
niech zatem nikt nie filozofu je na próżno nad słowami filius hominis,
jak to gdzieś czyni, Augustyn” 75. Zalecany gdzie indziej jako wzór do
naśladowania i przeciwstawiany scholastycznym „neoterykom ” Augu
styn, który nadto w cytowanym w komentarzu do Matth. 6, 7 tekście
głosi tak bliską Erazmowi zasadę doniosłości w oli w. filozoficznym zada
niu samokształtowania się człow iek a7S, zasłużył sobie tutaj na naganę
Erazma dlatego, że dopuścił się jałow ych, nie popartych rzetelną wiedzą
filologiczną, spekulacji słownych, niewiele w grucie rzeczy różniących
73 Stosunek Erazma do Augustyna jest tak samo chwiejny, jak jego stosunek
do Arystotelesa (zob. przyp. 39). W Ratio sèu methodus (75E) powołuje się Erazm
na De doctriwa Christiana Augustyna jako wzór, który w swoim dziele naśladuje
(i upraszcza zarazem). Jako wzór doskonałego kapłana przedstawia Augustyna
przedmowie do wydania jego pism z r. 1529, nie drukowanej w wydaniu Le
Clerca, a przedrukowanej w: P. G, Bietenholz, History and Biography in the Work
of Erasmus of Rotterdam, Genève 1966 (= „Travaux d’Humanisme et Renaissance”
LX XX VII), s. 103—105. Natomiast zdecydowanie negatywnie, w duchu wywodów,
które analizujemy niżej, i podkreślając równocześnie niekorzystny wpływ, jaki
filozofia spekulatywna i w ogóle erudycja pogańska wywarły na doktrynę chrze
ścijańską, ocenia Augustyna w przedmowie do edycji dzieł św. Hilarego (Allen,
1334); por. P. Gasbarri, II significato storico..., s. 107.
» LB VI 38C.
73 Ibidem, 61F.
76
Por. L, Borghi, Umanesimo e concezione religiosa in Erasmo di Rotterdam,
Firenze 1935, s. 23.
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się od tych, które zostały skarykaturyzowane i bezlitośnie wyszydzone
w Pochwale głupoty 77.
Jak wynika z przeprowadzonych tu analiz, rodzaj umiejętności p o 
trzebnych do tego, co u Erazma nazywa się philosophari in scripturis sacris, został określony wyraźnie i jasno. Analizowaliśmy jednak
te teksty nie po to, a by stwierdzić rzecz aż nazbyt dobrze znaną, miano
wicie że panującą w teologii scholastycznej dialektykę Erazm chciał za
stąpić filologią, lecz aby postawić pytanie, czy jakiekolwiek umiejętności
„techniczne” , a więc także te, które zaleca, uważał za istotny składnik
filozofii, czy też może w jego rozumieniu filozofii stanowiły one coś
akcydentalnego tylko. Trudno jest wskazać tekst, który .by w sposób
jednoznaczny odpowiadał na tak postawione pytanie; trudno nawet zna
leźć w tekstach Erazma dokładnie tak sformułowane pytanie. A jednak
narzuca się ono właśnie dlatego, że wypowiedzi jego na temat związku
między filozofią i „sztukami” są tak niejednoznaczne. Czyż bowiem nie
zachodzi w tym względzie sprzeczność między Paraclesis, stwierdzającą
w cytowanej form ule o philosophia Christi jako o „życiu raczej niż dys
pucie” i „przem ianie wewnętrznej raczej niż rozum owaniu” jakby zbęd
ność jakiegokolwiek wykształcenia, jakichkolwiek umiejętności intelek
tualnych —■ zbędność potwierdzoną jeszcze słowami, że kto żyje jak
prawdziwy chrześcijanin, ten jest prawdziwym teologiem, choćby był
kopaczem row ów albo tkaczem — a Ratio seu methodus, która stanowi
zachętę do zdobywania w iedzy nowej i odmiennej od tej, jaką posługi
wała się scholastyka, i stwierdza raczej niezbędność tej wiedzy dla tego,
co się nazywa philosophari in scripturis? C zy taka sama sprzeczność nie
zachodzi na innym już terenie między adagium Philosophari a takim na
przykład ustępem z D e pueris instituendis: „P rofecto verissimum est,
hominem, nęc philosophia nec ullis disciplinis instructum, animal esse
brutis aliąuando deterius: siąuidem pecudes naturae dumtaxat affectibus
obseąuuntur, homo, n i s i l i t t e r i s a c p h i l o s o p h i a e p r a e e e p t i s f o r m e t u r , in affectus plusąuam ferinos rapitur” 78? Jakie
ostatecznie znaczenie filozofii jest dla Erazma ważniejsze: czy to, które
ogranicza ją do zw ykłych spraw codziennego życia człowieka, każdego
człowieka, i które poświadcza swoiście przez Erazma rozumiana działal
ność Sokratesa, czy to drugie, które przeciwstawiaj ąc się scholastycznemu pojęciu filozofii jako profesjonalnej wiedzy, w gruncie rzeczy sta
nowić ma tylko inny tej w iedzy rodzaj? Spróbujm y poszukać odpowiedzi
77
LB IV 476AB {o teologu, który „m ając wytłumaczyć tajemnicę imienia
Jezus wykazał z przedziwną subtelnością, jak to w samych tego imienia literach
kryje się wszystko, co o Nim można powiedzieć” ; zob. Erazm z Rotterdamu,
Pochwała głupoty, przełożył i objaśnił E. Jędrkiewicz, wste.p napisał H. Barycz,
Wrocław 1953, s. 124—125).
» LB I 493D,
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na te pytania w enuncjacjach Erazma na temat szczególnie go interesu
jących i aprobowanych przez niego jako poprzedniczki philosophia
Christi naukach i działaniach starożytnych filozofów.
4.
Jeśli za starożytną tradycją, tak żywotną później również w dzie
jach filozofii chrześcijańskiej, przyjąć trójdzielny zakres pojęcia filo
zofii, czyli jej podział na fizykę, etykę i logikę (diałektykę) n , to zakres
erazmiańskiego pojęcia filozofii drugi z tych składników w yczerpuje
całkowicie. Widać to nie tylko w wypowiedziach pośrednio wartościują
cych poszczególne przez tę tradycję wyróżniane dyscypliny filozoficzne,
jak na przykład w stwierdzeniu zawartym w Paraclesis, że poznanie
przyrody ma wartość niewielką, ponieważ nie daje się stwierdzić jako
warunek szczęśliwości człowieka, ale także w postaci zdań deklaratyw
nych, ograniczenie filozofii przez Erazma do samej tylko etyki stwierdza
jących wprost i bezpośrednio. Pojawiają się one najczęściej w związku
z refleksją Erazma nad rolą w ładcy w państwie, ale — jak zobaczym y —
nie ograniczają się bynajm niej do tak determinującego m ożliwość ich
stosowania kontekstu.
Oto na przykład w Institutio príncípis Chrîstiani, uprzedzając ewen
tualny zarzut, że dzieło jego chce wykształcić filozofa, nie władcę, Erazm
nie przeczy temu zarzutowi i przyznaje, że istotnie władoa, jeśli ma za
pew nić szczęśliwe życie swoim poddanym, musi b yć — zgodnie z gło
szonym przez Platona i przyjętym z aprobatą „przez godnych pochwały
m ężów” zdaniem — filozofem właśnie, a następnie określa dokładniej,
co to znaczy „filo z o f” : „P orro philosophus non is est, qui dialecticen aut
physicen calleat, sed qui, contemptis falsis rerum simulacris, infracto
pectore, vera bona perspicit et sequitur” . A że dzieło jego zawiera pro
gram wychowania w ładcy chrześcijańskiego, dodaje jeszcze: „Vocabulis
diversum est, ceterum re idem, esse philosophum et Christianum” 80.
Podobnie określa Erazm filozofię, również nawiązując do platoń
skiej, a także biblijnej idei filozofa-w ładcy, w liście dedykacyjnym po
przedzającym Institutio principis Christiani. Platon — powiada — uwa
żał, że aby w państwie panowała szczęśliwość, to albo rządzić nim winni
filozofowie, albo, jeśli rządy przypadły ludziom nie będącym filozofami,
to ludzie ci powinni przysw oić sobie filozofię:
philosophiam, in~
quam, non is tam, quae de principiis, de prima materia, de motu aut
infinito disputât, sed quae falsis vulgi opinionibus ac vitiosis affectibus
animum liber ans, ad aeterni numinis exemplar recte gubernandi rationem
eommonstrat” 81.
n

Por. np. Cicero,

Acad. I 19,

a zwłaszcza Diogenes Laertios, X 18:

'f.Aocsocpi*; tpfa, wmlxov, •/¡Ekxov, 8laXsxwxav.
80 LB IV S66A,
81 Ibidem, s. 550.
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Identyczną niemal definicję, nie utożsamiającą już jednak filozofii,
jak w poprzednim przykładzie, wyłącznie ze sprawowaniem władzy, za
wiera list Erazma do Seweryna Bonera z 1 września 1531 r. Stwierdzając
w zakończeniu listu, że Polska pod panowaniem Zygm unta Starego
realizuje ideał platoński, ponieważ je j „najw ybitniejsi mężowie są w iel
bicielami filozofii” , dodaje: „Przez filozofię zaś rozumiem nie zdolność
wydawania sądów o zasadach rzeczy czy też o materii, ruchu, czasie,
nieskończoności. Filozofia jest dla mnie ową mądrością, którą Salomon
nazywał droższą od wszystkich klejnotów, o nią przede wszystkim błagał
Boga. W łaściwości tej filozofii polegają na tym, że człowiek dzięki niej
lepiej może ułożyć sobie sw oje własne życie, a także będzie pożyteczny
ojczyźnie i w czasie w ojny, i w czasie pokoju” 82.
Dla takiego pojm owania filozofii nie brak przykładów u filozofów
starożytnych, i wiele ich zebrał Erazm w sw oich Apophtegm ata, anto
logii, która powstała dopiero w r. 1531, a w ięc znacznie później niż
większość tekstów, które analizowaliśmy dotychczas, a które zagadnienie
filozofii rozpatryw ały w mniej lub bardziej ścisłym związku z chrześci
jaństwem. Erazmowa antologia nie była oczywiście tylko zbiorem apoftegmatów filozofów , ale pośw ięcił im tu Erazm stosunkowo w iele miejsca,
szczególnie zaś takim, na których chętnie pow oływ ał się w swoich rozwa
żaniach na temat philosophia Christi: Sokratesowi i hellenistycznym
„m istrzom życia” , zwłaszcza ze szkoły cyników. W ybór postaci filozofów
dokonany w ięc został wedle kryteriów, które potwierdzają, że apoftegmaty filozoficzne wyrażają określone i trwałe predylekcje , Erazma.
Jeszcze bardziej znamienny niż w ybór filozofów jest sposób, w jaki
zaprezentowanych zostało wiele ich apoftegmatów. Świadczy on o tym,
że antologia Erazma nie miała być erudycyjnym tylko zbiorem cieka
wostek i dowcipów , ale że stawiała sobie za cel pewien program d y
daktyczny i w ychow aw czy; w m yśl tego programu Erazm spożytkow ywał
owe erudycyjne ciekawostki dla potwierdzenia własnego stanowiska, i to
również w zagadnieniach w jego czasach aktualnych. Pod tym względem
Apophtegm ata nie różnią się nie tylko od Adagiów, ale także od tych
pism Erazma, które doktryny chrześcijańskiej dotyczą bezpośrednio.
W idać to wyraźnie w samej strukturze poszczególnych apoftegmatów:
przytoczonem u z Diogenesa Laertiosa lub z innych doksografów staro
żytnych powiedzeniu czy postępkowi starożytnego filozofa towarzyszy
często taki komentarz Erazma, w którym nie poprzestaje on na wyłożeniu,
co apoftegmat znaczy sam w sobie, lecz dodaje także, co znaczy dla niego
osobiście i na co się może przydać jego współczesnym 83, Co się tyczy po
S2 Allen, 2533, cyt. w przekładzie
33 Najbardziej może wym ownym
Arystyppa (por. Diog. Laert, II 75),
może on mieć innego niż dowcipny

M. Cytowskiej, Korespondencja,,., s, 201—202.
tego przykładem jest następujący apoftegmat
gdzie objaśnienie Erazma podkreśla, że nie
żart aktualnego zastosowania, LB IV 166B:
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glądów, Erazma na filozofię, Apophtegm ata, mając charakter taki właś
nie, jak to określiliśmy w yżej, stanowią materiał cenny dlatego, że
erazmiańskie rozumienie filozofii ilustrują za pomocą formuł, żeby się
tak wyrazić, autentycznie filozoficznych, to znaczy pochodzących od
osób, których prawo do reprezentowania filozofii było tak samo oczy
wiste dla scholastyków, jak dla Erazma. Z tych wszystkich względów
uważamy je za przydatne do rekonstrukcji erazmiańskiej koncepcji filo
zofii tym bardziej, że — o ile nam wiadomo — nikt ich dotychczas do
tego celu nie wykorzystał.
Wśród zebranych przez Erazma apoftegmatów filozofów starożytnych
odnajdujem y przede wszystkim takie, k tóre potwierdzają konieczność
zredukowania filozofii do samej tylko etyki, podając w wątpliwość jaki
kolwiek pożytek uznanych pow szechnie przez profesjonalną filozofię
scholastyezną technicznych ' um iejętności filozoficznych, a więc tego
wszystkiego, co się mieściło w zbiorczym niejako pojęciu diałetyki. Za
przedstawicieli takiej kon cepcji filozofii Erazm uważa nie tylko cyników,
ale i Sokratesa. „A riston z Chios m iał zwyczaj mówić, że sztuczki dialektyków podobne są do sieci pajęczej, ponieważ dużo w nich kunsztu,
a nic prawie pożytku” . Zacytow aw szy z Diogenesa Laertiosa to powie
dzenie sławnego ucznia Zenona Stoika, a zarazem przeciwnika jego dialektyki, Erazm opatruje je komentarzem, zaczerpniętym również z Dio
genesa Laertiosa81: „Razem z innymi cynikami uważał on, że należy
z filozofii usunąć logikę i fizykę, a uprawiać pilnie samą tylko etykę” ,
od siebie zaś dodaje, że pierw szy głosił to zdanie Sokrates 8S, ignorując
całkowicie fakt, że przypisanie Sokratesowi takiego ograniczenia zakresu
filozofii prawdziwe jest tylko w odniesieniu do fizyki 86. Inny apoftegmat
„Quum aliquando adiret scortum, sensit quendam ex adolescentulis, qui aderant,
erubescere, quasi turpe esset philosophum ingredi fom icem ; ad hunc versus «Huc»,
inquit, «ingredi turpe non est, sed egredi non posse turpe». Sensit ignoscendum,
si quis addictus voluptati serviat. Hoc dictum 111o s a e c u l o p r o b a r ! p o t e r a t , quo nullą lex vetabat cum scorto congredi; n u n c p r a e t e r a r g u t i a m n i h i l h a b e t l a u d a b i l e ” . Por. też 168DE; 335CD.
M Diog. L a eri VII 161.
83 LB IV 360EP.
8(1 Taki przynajmniej wniosek wynika z Diogenesa Laertiosa. M ówi on o Sokra
tesie (IX 21): fyiovta Sé «¡v f 03txr¡v &e<opí¡xy ooSév e ívocc Jtpií Tjjiáą, t i -q&'-'Aif, ©tÁoaotpsív...
Zgadza się to dokładnie z charakterystyką filozofii Sokratesa podaną przez Erazma
(za Laktancjuszem) w adagium Quae supra nos, nihil ad nos (zob. wyżej, s. 19);
lecz w komentarzu do omawianego teraz apoftegmatu Aristona z Chios uwaga
o „antydialektyczności” Sokratesa pochodzi z przeniesienia na niego tych ograniczeń
zakresu filozofii, jakie postulowali cynicy; por. Diog. Laert, VI 103:
apéoxet ov»
aow ię x'ov X<¡’(v/Jjv ymí tóv cpoawov toícv nepiatpsív, émspüK ’Aptatum r* y¡i&, ¡J-ávcp
Si jipoaíxsiv tíú^dtxij). VII 160 (o Aristonie z Chios): rbv Si fuocxóv tóicov %ai Xo'[ivĄv
ávfpet, Xéyíav toy ¡isv slvat órelp 7¡¡xa?, tgv S’ou&tv npoę
p.óvov SI tbv '/j&txoy
elvai icpoę
M e znaczy to oczywiście, że Erazm pomieszał te dane, notuje
on bowiem skrupulatnie autorstwo poszczególnych apoftegmatów (sumarycznie
także źródła, z których je czerpał). Jest to raczej reinterpretacja sokratyzmu, który — dlatego właśnie, że najbardziej ze wszystkich doktryn filozo-
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tegoż Aristona z Chios, głoszący „w sposób jeszcze bardziej cyniczny” ,
że „subtelności dialektyków podobne są do błota na drogach, które do ni
czego nie służy, chyba do tego tylko, że zmusza do upadku tych, którzy
w nie w ejdą” , otrzymał już komentarz dotyczący spraw aktualnych
i żywo Erazma obchodzących: „C zy słusznie cynicy potępili w czambuł
dialektykę, nie m oja to sprawa. To wszakże wiem z doświadczenia, że
nikt bardziej nie jest daleki od prawdy jak ci, którzy z zabobonnym
zapałem oddają się tego rodzaju studiom” m.
Jeszcze bardziej znamienna jest egzegeza przytoczonej za Diogenesem Laertiosem rozm ow y Diogenesa Cynika z P latonem 88. Diogenes
, spotkawszy Platona poczęstował go figami, które jadł właśnie, zwracając
się do Platona słowami: „M ożesz uczestniczyć (licet participem esse)” .
Platon przyjął poczęstunek i zjadł (wszystkie oczywiście) figi. W tedy
Diogenes przypomniał mu, że m ówił o „uczestnictw ie” , a . nie o „z je 
dzeniu”
etrcov, od zamcpcrfely). W relacji Diogenesa Laertiosa
był to żart z platońskiej teorii „uczestnictwa” w bycie idei, polegający
na wieloznaczności słowa [iexśyeiv , które łącząc się z dopełniaczem
cząstkowym znaczy „uczestniczyć w czym ś” , a z biernikiem —■ „dzielić
się z kimś po połow ie” ; stanowi tam on zresztą tylko epizod wśród
innych żartów Diogenesa z Platona, żartów o tem atyce „gastronomicz
n ej” (bezpośrednio przedtem np. Diogenes wyśm iewa Platona, że w y
prawiał się na Sycylię, choć i w Atenach miał dość o liw e k 89). Erazm
natomiast tłumaczy ten apoftegmat w sposób sztuczny, żeby nie pow ie
dzieć dziwaczny, zdradzający swoistą obsesyjność, która polega na do
szukiwaniu się w wypowiedziach starożytnych filozofów potwierdzenia
jego własnych poglądów także wtedy, gdy potwierdzenie takie nawet
pośrednio z nich nie wynika. W tym wypadku obsesja dotyczy piętno
wanej tak często przez Erazma zbytniej skłonności do uprawiania dialektyki. „Ż a rt ten — tłumaczy Erazm — może mieć zastosowanie do
sprawy poważnej, może być mianowicie wym ierzony przeciwko ludziom,
którzy pozwolenia władcy, nauczyciela albo rodziców nadużywają do,
celów niedozwolonych: na przykład gdyby ktoś, pouczony, że nie jest
rzeczą niepożyteczną zakosztować dialektyki, całe życie poświęcił na
zajmowanie się nią” . W taki oto sposób, nie zadowalając się samym
tylko przytoczeniem anegdoty i dodając do niej sw oje fabuła docet, jako
przeciwnik dialektyki scholastycznej egzem plifikuje Erazm szczegółowe
ficznych przypadł Erazmowi do gustu i najbardziej był wedle niego podobny do
philosophia Christi, a w ięc i najbardziej niepodobny do scholastyki —■ musiał
zgadzać się całkowicie z ukształtowaną pod wpływem spostrzeżonych antynomii
między scholastyką i autentycznym chrześcijaństwem erazmiaóską koncepcją filo
zofii.’
8’ LB V 360EF.
88 LB IV 173A.
86 Diog. Laert. VI 25.
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zastosowanie ukrytego sensu ow ej anegdoty tak, aby mogła ona służyć
za autorytatywne ■
— bo od „praw dziw ego” , czyli starożytnego, filozofa
pochodzące — uzasadnienie jego własnej postawy antydialektycznej.
Sztuczność tego zabiegu interpretacyjnego, w szczególności zaś przy
kładu owych „celów niedozw olonych” , stanowi ilustrację wym owną — jak
wym owna może być tylko karykatura — tendencji w erazmiańskiej
koncepcji filozofii dominujących.
Analogiczną obsesyjność zdradza Erazm wobec sztucznej i dziwacznej
terminologii filozoficznej ' scholastyków. Świadczy o tym znowu w ypi
sany z Diogenesa Laertiosa apoftegmat, zawierający dodatki Erazma,
które niewiele m ają wspólnego z beznamiętną interpretacją historyczno-filologiczną, ale za to pozwalają dostrzec jakby w krzyw ym zwierciadle
te same myśli, które Erazm głosił osądzając współczesne mu wynaturze
nia filozofii, a od których powtórzenia nie m ógł się powstrzymać nawet
wtedy, kiedy analogiczne wynaturzenia odnajdował u filozofa starożyt
nego, którego darzył wielkim szacunkiem, doktrynę jego uznając za naj
bliższą chrześcijaństwu, a który nadto w relacjonowanym przez Dioge
nesa Laertiosa pojedynku słownym ukazany został całkiem jednoznacznie
jako zwycięzca. Oto jak ten pojedynek słowny wygląda w przedstawie
niu Erazma: „Platonis ideas, id est formas, risit et Aristóteles. Quodam
igitur tempore, quum Plato multa de ideis dissereret et rem confîctam
confictis vocabulis explicare conaretur, subinde in ore habens menseitates et cyathitates, per quas voces intelligebat species mensae et cyathi,
Diogenes subridens subtiles nugas «Mensam», inquit, «ae eyathum video,
menseitatem et cyathitatem non video». Tametsi sunt et hodie, qui
Sorteitatibus et ecceitatibus sibi videntur acuti. A t Plato regessit dictum:
«Nec mirum», inquit, «nam oculos babes, quibus cernuntur cyathi ac
mensae, at mentem non habes, qua cernuntur menseitates ac cyathi
tates»” 90. Apoftegm at z pewnością nic b y nie stracił, gdyby Erazm
darował sobie nawiasową uwagę o dziwaczności terminologii scholastycznej; przeciwnie, zyskałby nawet, bo ostatnie słowo zostaje przy Pla
tonie, tw órcy i użytkowniku dziwacznej terminologii, i przeto nie Dio
genes, lecz Platon jest tym, pod którego imieniem powinien był Erazm
zacytować tę wymianę złośliwości. Że znalazła się ona pośród apoftegmatów Diogenesa Cynika, nie Platona, o tym zadecydowało źródło, z któ
rego Erazm ją wypisał. Lecz u Diogenesa Laertiosa nie mają odpowied
ników ani res confictae, -ani subtiles nugae, ani nawet vocabula ficta;
wszystko to są dodatki Erazma 91. W ym owne to dodatki, świadczące w y
raźnie, że mimo licznych deklaracji w yrażających aprobatę dla platoso LB IV 183F—184A.
91 Diog. Laert. VI 54 pisze tylko: IIXaTiùvoç îcspi ISêfitv SiodsfOfŁŚyou %ał bvo¡iáÇ o v t o ç t p a w e i ó t ł j w . %ai xoadorujta...
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nizmu także w tym zakresie, jakiego dotyczy opisana przez starożytnego
doksografa rozm ow a 92, Erazm jest po stronie Diogenesa, nie Platona,
ponieważ Platon kojarzy mu się tutaj z tak nielubianymi przezeń szkotystami.
Lecz problem m iejsca dialekty ki w filozofii jest tylko częścią pro
blemu szerszego: jaki mianowicie związek zachodzi między filozofią
a „um iejętnościam i” i czy są one, czy nie są je j składnikiem istotnym
i niezbędnym. Zagadnienie to, którem uśm y już poświęcili sporo uwagi,
w Apophthegfnata dochodzi do głosu w sposób zdeterminowany przez
swój m acierzysty kontekst, z jakiego zostały zaczerpnięte apoftegm aty
starożytnych filozofów , ale idee erazmiańskie dadzą się odczytać i z tak
zdeterminowanych form u ł cudzych, a zwłaszcza z komentarzy Erazma,
o ile one tym cudzym form ułom towarzyszą; w ażny jest ponadto — jak
zawsze w tym dziele — sam dobór apoftegmatów. Mimo braków jakiejś
jednoznacznej deklaracji, zdaje się on potwierdzać — jako dla poglą
dów Erazma istotne — raczej to ujęcie stosunku artes do filozofii, które
hipotetycznie wydedukow aliśm y z pominięcia pew nych znaczeń słowa
fdoaofslv w adagium Philosophari, niż to, którego przykładem m ogłyby
być analizowane m iejsca z Ratio verae theologiae.
Tak właśnie sprawa przedstawia się, gdy Erazm cytuje powiedzenie
Arystypa, że ludzie, którzy przysw oiw szy sobie sztuki wyzw olone nie
dbają już o filozofię, podobni są do zalotników Penelopy, ponieważ owym
zalotnikom udało się zdobyć względy służebnych Penelopy, ale względów
samej Penelopy nawet się nie spodziewali pozyskać 93. „Sensit •— do
daje Erazm — libérales disciplinas esśe velut pedissequas philosophiae
moralis, quae cum primis sit adhibenda et cuius gratia reliqua discuntur
omnia” . W podobnym sensie — pisze Erazm dalej, tłumacząc również
Diogenesa L aertiosa94 — wyrazić się miał Ariston z Chios o Ulissesie,
który zstąpiwszy do podziemi rozmawiał ze wszystkimi prawie zmar
łymi, ale królow ej zmarłych nawet zobaczyć nie mógł, W obu tych
62 Por. np, Paraclesis 142A: „[...] duszę należy wszelkimi sposobami odwodzić
od namiętności cielesnych, a kierować ku rzeczom, które istnieją prawdziwie,
choć ich nie widzim y” . Enchiridion 14F:
filozofia-nie jest niczym innym jak
rozmyślaniem o śmierci, ono zaś polega na tym, żeby duch I...] odrywał się od
rzeczy cielesnych i zmysłowych, a przenosił się ku takim, które poznaje się rozu
mem, nie zmysłami” . Lecz czy idzie tu rzeczywiście o to, co przez idee rozumiał
Platon? Słusznie pisze Gasbarri (II significato storico.,., s. 101), w innym zresztą
związku, że Erazm przeciwstawiał dogmatyzmowi teologicznemu „la pMlosophia
Christiana, che e pura filosofia dello spirito, nel senso di spirito, non ontologico
o dialettico, ma etico” . Nie znaczy to, iżby etyczny spirytualizm erazmiańslsi wy
kluczał istnienie bytów duchowych (tak jak wykluczał je np. stoicyzm, dla którego
wszakże „duch w sensie etycznym” nie był przez to pojęciem pustym), ale Erazma
nie interesował „status ontologiczny” rzeczywistości duchowej, o którego poznawalności powątpiewał (por. np. Enchiridion 12D).
88 LB IV 170F; por. Diog, Laert, II 79. Zob. też LB IV 337D.
H LB IV 170F— 171A; por. Diog. Laert. II 80,
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tyle przypomnienie, że służebność
była znana starożytnym, ile to, że
tu o philosophia moralis. U Diogeprzymiotnika, co zresztą nie znaczy
Arystyppa przypisany przez Erazma

W ścisłym związku z zagadnieniem „um iejętności” i ich stosunku
do filozofii pozostają przytoczone przez Erazma słowa Epikteta, który
„conspiciens quendam impuris moribus atidacem, confidenti lingua,
improbo tamen studio philosophiae disciplinas contrectare, inclamabat
deum atque hominum fidem, his verbis increpans hominem: «O homo,
vide quo mittas, num pürgatum sit vas. Nam si ad arrogantiam ista
immiseris, interierint; sl computruerint, in urinam aut in acetum vertentur
aut si quid hoc deterius»” 86. Komentarz Erazma do tych słów Epikteta
brzmi następująco: „Sensit eruditionem esse perniciosam, si in animum
inciderit pravis affectibus corruptum; et quo quaeque disciplina sanctior,
hoc fit perniciosior, si contigerit improbo: velut bono theologo nihil me
lius, malo nihil pestilentius” 97. Nie bezzasadnie chyba można go po
traktować tutaj jako rozwinięcie i dopełnienie komentarza do cytowa
nych przedtem apoftegmatów Arystypa i Aristona z Chios, form ułujące
kryterium oceny nie tylko umiejętności w stosunku do filozofii propedeutycznych, ale także tych, które dla Erazma stanowią samą jej
istotę, a więc oceny także filozofii moralnej, będącej wobec innych dys
cyplin filozoficznych niewątpliwie ową disciplina sanctior. Kryterium
to — wedle którego ma być oceniana również teologia — stanowi realizu
jąca się w życiu wartość moralna człowieka. Ona decyduje o wartości
wszelkiej w iedzy teoretycznej, i wartość ta nie może się nigdy zautonomizować w obec tak określonego podmiotu wiedzy. Innymi słowy, w y
różniona jako najważniejsza z dyscyplin filozoficznych philosophia m o
ralis wyróżnienie swe zawdzięcza temu, że ona tylko może się utożsamić
z życiem filozoficznym . Apoftegm aty, które zacytujem y niżej, potwier
dzą, że jako teoretyczna tylko wiedza zasługuje i ona u Erazma na ocenę
tak samo ambiwalentną, jak liberale disciplinae w ogóle i dialektyka
w szczególności.
Filozofia utożsamia się z życiem godnym filozofa w takim oto apoftegmacie Diogenesa Cynika: „Dicenti cuidam, quem ad sapientiae studium
hortabatur, «Non sum idoneus philosophiae», «Quid igitur vivis», inquit,
85 Por. Diog. Łaert. I 18 (podziałtó 7)-fhxov yśvoę na dziesięć sekt, wśród któ
rych wymieniona cyrenejska i cynicka) oraz VI 103 i VII 160 (teksty cytowane w y 
żej, przyp. 86).
86 LB IV 342AB; por. Gellius, Noct. Att. X V II 19, 3.
M LB IV 342AB.
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«si tibi nulla recte vivendi cura est?»” ®8. ■
— „N on enim — dodaje Erazm
od siebie — in hoc vivit homo, ut vivat tantum, sed ut discat recte
vivere. Natura gignit ad virtutem dociles, doctos non gignit”
Ostatnie
zaś zdanie Erazmowego komentarza pozwala nam nawiązać do innego
przytoczonego i objaśnionego przezeń apoftegm atu tegoż Diogenesa Cy
nika 10°, w którym jako zadanie nauczycielskiej działalności filozofa okre
śla się kształtowanie szlachetnych obyczajów na podłożu naturalnych
ku temu zdolności ucznia. Ktoś chciał oddać Diogenesowi na naukę
swego syna i aby zachęcić filozofa do przyjęcia chłopca, chwalił jego
wrodzone zdolności i szlachetne obyczaje; Diogenes odpowiedział na to,
że w takim razie adeptowi filozofii nie jest ju ż potrzebny. „Notavit
immodicum laudatorem — wyjaśnia Erazm 101 — qui h oc tribueret ado
lescent i, cuius adipiscendi gratia soient pueri tradi philosophis. Satis
erat protoam indolem bonamque spem in puero praedicare” .
Na czym polegać winno „uczenie się prawego życia” , a raczej do
czego nie może się ono w żadnym razie ograniczać, to Erazm ilustruje
następującym apoftegmatem Diogenesa Cynika: Proszony przez Hegezjasza o pożyczenie książek, Diogenes postawił Hegezjaszowi zarzut, że
prośba jego jest niedorzeczna, albowiem zadaniem filozofa jest czynnie
praktykować cnotę, a nie uczyć się je j z k siążek lftS. „Powiedzeniem tym
— tłumaczy Erazm — napiętnował ludzi, którzy przez całe życie nic
innego nie robią, tylko czytają książki filozofów zawierające reguły
prawego życia, gdy tym czasem cnoty uczym y się raczej praktykując ją
niż czytając o n iej” 103.
Również nauczanie cnoty nie m oże ograniczać się do teoretycznego
tylko je j wykładania, lecz powinno być jeszcze uzupełnione żywym jej
przykładem. Myśl taką Erazm znajduje w apoftegmacie Diogenesa Cy
nika, głoszącym, że m ówienie o cnocie, gdy żyje się w nieprawości, jest
tylko pustym dźwiękiem („Qui de vir tu te loquerentur nec recte viverent,
eos dicebat citbarae similes, quae sono prodesset aliis, ipsa nec sentiret
nec audiret quicquam” 104), i zwraca uwagę na to, jak apoftegmat ten jest
bliski powiedzeniu św. Pawła o cym bale brzm iącym („H oc dictum non
multum abludit a dieto beati Pauli de cym balo tinniente” 10S).
98 LB IV 188D; por. Diog. Laert, VI 65.
89 LB IV 188D,
i » LB l v 188AB; por. Diog. Laert. VI 64.
101 LB IV 188B.
« 2 LB IV 181 CD; por. Diog. Laert. VI 48.
103 LB IV 181CD.
104 LB 188B; por. Diog. Laert. VI 48. Warto tu zauważyć, że w przekładzie
Erazma qui de virtute loąuerentur odpowiada greckiemu tobę Xeyovxaq <za oscooSAla,
które werbalnie zgadza się dokładnie z pierwszym ze znaczeń słowa philosophari
w adagium pod tym tytułem; zob. wyżej, s. 22—23.
103 LB IV 188D; por. 1. Cor. 13, 1.
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Zarówno tematycznie, jak i przez możliwość odniesienia zawartej
w nim myśli do philosophia Christi pokrewny jest cytowanemu przed
chwilą apoftegmat Eudamiasa, brata spartańskiego króla Agisa, który
słysząc o starym mędrcu, że szuka cnoty, zapytał, kiedy w takim razie
będzie m ógł ów mędrzec praktykować cnotę, skoro jeszcze u schyłku ży
cia ciągle je j szuka 106. „V isum est ineptum Laconi — kom entuje Erazm
— per omnem vitam de virtute disputare veluti de re controversa, quum
oporteat a prima statim adolescentia habere certissima décréta1de honesto impressa animo et secundum virtutem exerceri,-non quarere, quem admodum faciunt philosophi, qui magna contentione inter ipsos digladiantur, ne in h oc quidem satis consentientes, quid sit virtus aut beatitudo” i0T. Wiedza etyczna została tu potraktowana jako łatwa i prosta,
skoro owe „certissima décréta de honesto” mogą b yć przyswojone już
od najwcześniejszego dzieciństwa. Z drugiej strony, istotą etyki jest jej
praktykowanie, a nie dociekanie, na czym polegają cnoty lub szczęśli
wość. Odniesienia bezpośredniego do chrześcijańskiego praktykowania
cnoty brak wprawdzie w komentarzu Erazma do tego apoftegmatu, lecz
analogie przedstawionego tu rozumienia istoty owej najważniejszej cechy
filozofii do philosophia Christi są niezaprzeczalne. Najbliższy komenta
rzowi do apoftegmatu Eudamiasa w ydaje się taki oto tekst z Adnotationes
(in Matth. 11, 30): „Tota hominis aetas non sufficit quaestiunculis et
inutilium argutiarum labyrinthis. Inter haec quando Christianae vitae
studium, si iam octogenarii tantum dubitare didicim us?” los.
Że zaś utożsamiająca się z życiem, postawą, działaniem, a nie z samą
tylko teorią cn o ty philosophia moralis w yczerpuje cały zakres filozofii,
a w każdym razie stanowi jej część autonomiczną i najważniejszą, o tym
świadczy też sławne „sustine et abstine” Epikteta, które Erazm cytu je
tak oto: „[...] philosophiae summam duobus verbis comprehendere solitus
est: «vé%oo r.ai knéyan, id est «sustine et abstine», quorum prius admonet,
ut mala, quae incurrunt, aequo animo toleremus, posterius, ut a voluptatibus temperemus. Ita enim fiet, ut nec adversis deiciamus nec prosperis corrumpamur” 109, Sposób, w jaki Erazm określa ten apoftegmat,
stanie się znaczący, jeśli form ułę erazmiańską zestawimy ze starożytnym
źródłem, które go przekazało i z którego Erazm wedle wszelkiego praw do506 LB IV 115EF; por. Plutarch, Apophtegmata Lacónica 220D.
LB IV 115F.
ios l b v i s 4B, Por. Ratio seu methodus 135AB oraz Instítutío principis Christianí, LB IV 580E: „Praeeepta statím, ut diximus, instillanda sunt, eaque ■digna
vero principe et certa: et ob hanc oausam Plato voluit sero dialecticen attingi
a custodibus, quod haec in utramque partem disserat et mínus firmas reddat de
honesto aut inhonesto opiniones” .
109 LB IV 342B. '
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podobieństwa bezpośrednio go w y p isa łH0. Zestawienie to ujawni bowiem,
że formuła „philosophiae summa” pochodzi od Erazma i że, zastępując
za pomocą tej krótkiej form uły przekazaną przez źródło wykładnię
apoftegmatu pochodzącą od samego Epikteta, Erazm utożsamił ową philo
sophiae summa z bezgrzesznym i szczęśliwym życiem (esse [...] inpeccabilem vitamque vivere tranquillissimam). Zgodność takiego rozumienia
„całej filozofii” ze znaczeniem, jakie Erazm za pom ocą specjalnie dobra
nych cytatów ze starożytnych pisarzy pogańskich i chrześcijańskich w y
różnił jako istotne znaczenie słowa philosophari w adagium pod tym
tytułem, jest całkowita.
Apophthegm ata zawierają też rozmaite m odyfikacje takiego pojm o
wania filozofii. Choć trudne do zgrupowania w jakiś koherentny układ,
wydają się one dostatecznie ciekawe właśnie jako potwierdzenie w yraź
nych predylekcji Erazma, aby je zacytować tutaj bez specjalnej troski
o kolejność.
I tak, m odyfikacją Epiktetowego kvêyoa %cà hxiyon są dwa ąpoftegmaty
Arystypa, mówiące o tym, że filozofia, uwalniając człowieka od afektów,
czyni go w olnym także od przym usów zewnętrznych. „Zapytany, jaką
korzyść osiągnął z filozofii, [Arystyp] odpowiedział: Tę właśnie, że mogę
z każdym rozmawiać swobodnie” m . K ied y zaś uwięził go satrapa perski
Artafernes i kiedy zapytano Arystypa, czy i w obec Artafernesa zacho
wał zwykłą odwagę (animi fiduciam), filozof odpowiedział, że pytanie
jest niedorzeczne i że nie widzi powodu, dla którego m iałby sobie kiedy
kolwiek poczynać śm ielej (fldentiori esse animo) niż teraz właśnie, gdy
ma rozmawiać z A rtafern esem 118. „N im irum — dodaje Erazm 113 — hoc
Uli praestabat philösophia, ne quem hominem metueret, sed cum omnibus
łibere ageret” . Taką samą myśl zawiera w interpretacji Erazma apoftegmat Diogenesa Cynika, będący żartem z kogoś, kto chwalił się zw ycię
stwem odniesionym na igrzyskach pityjskich: „Iactante se quopiam ae
dicente «viros supero in Pythiis», «Equidem», inquit, «viros, tu vero
m ancipia»” 1U. „L usit — tłumaczy Erazm — affinitate verborum, quae est
inter àvSpaç et «vSpäsoS« . Mancipia autem appellabat, quicumque ser
virent cupiditatibus: has philosophia vincere pulcrius est quam in Pythiis
110
GeHius, Noct. Att. X V II 19, 5— 6: „Praeterea idem ille Epictetus, quod ex
eodem Favorino audivimus, solitus dicere est duo esse vitia multo omnium gravissima ac taeterrima, intolerantiam et incontinentiam, cum aut iniurias, quae sunt
ferendae, non toleramus neque ferimus aut, a quibus rebus voluptatibusque nos
tenere debemus, non tenemus. «Itaque», inquit, «si quis haec duo verba cordi
habeat eaque sib! imperando atque observando curet, is erit pleraque inpeçcabilis
vitamque vivet tranquillissimam». Verba haec duo dieebat: àvl^oo et àicéxoo",
m Lg x v 166AB; por. Diog. Laert. II 68.
112 LB IV 170EF; por. Diog. Laert. II 79.
us LB i v 170F.
114 LB IV 17SD; por. Diog. Laert. VI 33.
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viros” lls. Ta immanentna wykładnia Diogenesowego apoftegmatu ma
swój „chrześcijański” odpowiednik w formule o największej trudności
wałki z grzechami zarówno w przedmowie do De officiis Cycerona,
jak i w Enchiridionie 116.
Jeśli filozofia sprawia, że człowiek uwalnia się od nierozumnych
a fek tów 117, te zaś są swego rodzaju schorzeniem duchowym, to filozofia
jest lekarstwem, a filozof lekarzem. Taką myśl wyraża apoftegmat A rystypa, który na zarzut, że filozofow ie trzymają się klamki bogatych, od
powiedział, że i lekarze chodzą do dom ów chorych, a przecież nie znaczy
to wcale, iżby ktokolwiek wolał b yć chorym niż lekarzem 118. „F ilozo
fowie —■wyjaśnia Erazm — głoszą szczęśliwość, którą przyznają w yłącz
nie mędrcowi, a mimo to przebyw ają ciągle u ludzi bogatych, aby coś
od nich zdobyć dla siebie; stąd wnioskuje się, że ludzie bogaci są szczę
śliwsi od filozofów . Lecz Arystyp wyjaśnił, że filozofow ie dlatego przede
wszystkim dbają o bogaczy, że ci, będąc z pow odu zbytku i rozkoszy
bardziej zepsuci niż inni ludzie, bardziej potrzebują pouczeń mądrości;
a filozof jest lekarzem chorych dusz. W szczęśliwszym też jest się poło
żeniu, g d y się jest lekarzem, niż gdy się jest chorym ” 119.
Lecznicza działalność filozofii polega na poddawaniu afektów władzy
rozumu i wyzbywaniu się opacznych pragnień. Tak form ułuje to Erazm
przytaczając słowa wypowiedziane przez Diogenesa Cynika; „S i medicum
emdsses aeg er, num iłli praescribenti obtemperares, an diceres «vm 7tota¡j,&v ?
Si herus corpore male affectus auscultat servo rei medicae perito,
multo magis decet animo aegrum auscultare servo philosophiae
perito” 120. Od siebie zaś dodaje: „Q uod enim ars medicinae praestat
corpori, hoc philosophia praestat animo: illa medetur febri, haec pravis
cupiditatibus. Quanto autem animus praestat corpori, hoc illius morbi
sunt quam huius graviores” m . Ta sama m yśl została jeszcze dobitniej
wyrażona w D e laude medicinae: „Philosophiae summam- in hoc sitam
esse fatetur Plato, si rationi pareant affectus; atque ad eam rem praecipuus est adiutor medicus, hoc agens, ut ea pars hominis vigeat sapiatque,
ns LB IV 175D_
116 Por, Allen, 152, 33— 38 1 LB V 24AB.
117 Por. De conscribendis epistolis, LB I 450AB (formułka listowna: eccemplum
epistolae, quae habet admixtam obiurgationem): „[...] ut animo tuo imperes,
Saxoni. Quid conferunt litterae, si nescias uti? Non hercle plus, quam cithara ei,
qui nesciat canere. Ad hoc discitur philosophia, ut ne quid agatur ex affectuum
arbitrio, sed ex rationis iudicio. Et unum hoc, quod tibi deest ad felicitatem, ipse
tibi praestare potes: praestiterls enim illico, si magnopere velis". Porównanie
z kitarą wzięte z Biog, Laert. VI 64 (zob. wyżej s. 36; przyp. 104). Zob. nadto
De ptteris instituendis, LB I 493D.
“ s l b IV 167AB; por. Diog. Laert, II 70.
113 Ibidem; komentarz Erazma jest parafraza Diog. Laert. II 69.
120 LB IV I76D; por. Diog, Laert. II 36.
1S1 LB IV 176D.
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cuius arbitrio geruniur, quaecumque cum laude geruntur” m . Ważne
dla naszych rozważań jest określenie philosophiae summa, z którym
spotkaliśmy się już w interpretacji Epiktetowego „sustine et abstine” .
Definitum i definiens są tu bow iem identyczne ■
— pierwsze rzeczowo
i werbalnie, drugie tylko rzeczow o — ■ z pierwszym przynajmniej czło
nem określenia Epiktetowego.
Objaśniając apoftegmat Arystypa, który na pytanie, czym ludzie
wykształceni
(ot nsxaideopevoi) różnią
się
od
niewykształconych
(¿ocaiSsotoi), odpowiedział, że różnią się tym samym, czym konie oswo
jone od dzikich m , Erazm, podobnie jak to czynił z wielu innymi apoftegmatami, w yróżnił (zgodnie zresztą z autentycznym sensem) przede
wszystkim moralną treść pojęcia „w ykształcenie” , choć w samym prze
kładzie użył pary niejednoznacznych przym iotników łacińskich (docti —
indocti), a i w komentarzu tę niejednoznaczność utrzymał: „Jak koń
nieosw ojony nie nadaje się w ogóle do użytku z pow odu nieumiejętności
i dzikości (propter inscitiam et ferociam ), tak i człowiek, dający się po
nosić afektom, które jedynie filozofia może poskromić, bezużyteczny jest
do wszelkiego współżycia (ad omnern vitae consuetudinem inutilis
est)” 1M. Jeszcze raz zatem marny tu do czynienia z dwoma rozbieżnymi'
aspektami pojęcia filozofii ograniczonej do samej tylko etyki, z „wiedzą”
i z „praktyką” . Lecz mimochodem tylko zw róciw szy na nie uwagę,
chcem y ten apoftegmat uczynić punktem w yjścia dla rozważań nad inną
antynomią, jaka pojawia się w erazmiańskich określeniach filozofii; jest
to antynomia pomiędzy postulatem ,.powszechności’ ’ filozofii, rozumianej
jako osiągalny dla wszystkich sposób życia i postępowania, a niezaprze
czalnym i obecnym ciągle w świadomości Erazma faktem, że filozofowie
różnią się jednak czymś od ogółu ludzi, których nader często określa on
niepochlebnym mianem „pospólstw a” .
W liście dedykacyjnym do Institutio principis Christiani zalecał Erazm
„filozofię [...] nie tę, która rozprawia o zasadach, o pierwszej materii,
o ruchu lub nieskończoności, ale tę, która uwalniając umysł od błędnych
mniemań pospólstwa, wskazuje sposób właściwego rządzenia na wzór
122 LB I 539E.
m l b i v 166D; por. Diog. Laert. XI 69.
121 LB IV 166D. Co się tyczy dwuznaczności greckiego satSeustv
(„uczyć”
i „w ychow yw ać”), por. Enarratio in Psalmum II, LB V 2280E: „«Reges, intelligite»,
ut dispiciatis, quid expediat Reipublicae, «erudimini, iudices» [Ps. 2, 10]: nam
Graecis est ¡raiSeuihjts, quod frequenter non ad eruditionem, ?ed ad castigationem
morum pertinet [...] Qui stultus est et iudicio carens, pessima pro optimis eligit.
Itidem qui perturbatur ira, odio, amore, ambitione, libidine, superbia, livore,
quoniam mentis oculum habet perturbatum, non potest dispieere, quid expediat.
His igitur perturbationibus vacare est philosophum. esse, Nam hoc sensit Plato,
qui pronuntiavit Reipublicae felicitatem in hoc esse sitam, si, qui reges essent,
iidem essent philosophi. Nam quomodo recte imperabit aliis, qui ipse servit caecis
affectibus? Quomodo recte consulet populo, qui stultas cupiditates habet in consilio?”
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odwiecznego bóstwa” 12S. Otóż podobnie jak ograniczenie w ten sposób
zdefiniowanej filozofii do sprawowania władzy, którą to funkcję wyzna
cza jej tematyka dzieła, ale która nie jest jedynym zastosowaniem tak
rozumianej filozofii, tak i właściwe znaczenie słowa „pospólstw o” jest
inne, niżby można wnosić z narzucającego się tu przeciwieństwa:
władca — - poddani. Jak należy rozumieć owe „mniemania pospólstwa” ,
wyjaśnia np. Enchiridion, gdzie Erazm powiada, że „pospólstw o” określa
„nie wedle stanowiska, lecz wedle serca” 126. Także w Apophthegmata
precyzuje to znaczenie „pospólstw a” w komentarzu do anegdoty o pew
nym zdarzeniu z życia Diogenesa C yn ik a 127. Kiedyś mianowicie, gdy
lud ateński wychodził z teatru, Diogenes przeciskał się z trudem w prze
ciwnym niż w ychodzący z teatru kierunku; zapytany, dlaczego tak czyni,
odpowiedział, że aktualnie czyni właśnie to, co stara się realizować całym
sw ym życiem, „sentiens — wyjaśnia Erazm — hoc esse philosophäri:,
in omnibus actionibus quam' maxime a multitudine dissidere, propterea
quod vulgus hominum cupiditatibus agitur, non ratione” 12S. Tutaj „pos
pólstwu” czy „tłu m ow i” przeciwstawiony został nie jakiś władca, lecz
cynicki „arcyproletariusz” , który żyjąc nędzniej niż najuboższy ze współ
obywateli i nie wyróżniając się spośród nich nawet wykształceniem, m ógł
siebie uważać za nie należącego do „pospólstw a” dlatego właśnie, że
kierował się w życiu nie, jak większość ludzi, afektami, lecz rozumem,
czyli był filozofem . A oto ten sam problem w innym apoftegmacie
Diogenesa 129. G dy ktoś m ówił w jego obecności, że życie jest nędzne,
Diogenes odpowiedział, że nędzne jest nie życie jako takie, lecz złe życie
(non vivere miserum est, sed maie vivere miserum est). „Pospólstwo —
wyjaśnia Erazm — nieszczęśliwym nazywa życie narażone na trudy,
boleści, choroby, szkody, wygnanie. A toli filozof za zło albo nieszczęście
uważał to jedynie, co związane jest z moralną ohydą (cum turpidine)” lso.
Zarówno ścisła współzależność m iędzy félicitas i brakiem turpitudo,
tzn. m iędzy szczęśliwością człowieka © brakiem poczucia w iny i „m oral
nej ohydy” , jak i permanentna niejako niepopularność idei głoszącej tę
współzależność (a do tego koniec końców sprowadza się całe przeciwień
stwo m iędzy vulgus a philosophi) pojawia się jako s ta ły i pierwszopla
now y m otyw wszystkich rozważań Erazma dotyczących philosophia
Christi — w Enchiridionie 181 i w Adagiach 132, w przedmowach i komen125 LB IV; s. 560.
126 LB V 40B.
Diog. Laert. VI 64.
128 LB IV 188BC.
129 Diog. Laert. VI 55.
138 LB IV 184D.
181 LB V 39D nn.
132
Np. Adagia 3, 3, 1 (Sileni Alcibiadis), LB II 774D—775A: „In bonis (sic enim
voeat Aristoteles), quae non pertinent proprie ad hominem, extremae sunt opes.
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tarzach do N owego T esta m en tu 133, w objaśnieniach do psalmów i w P o
chwale głupoty 1U. Zredukowana do samych tylko m oralnych zachowań
człowieka, uniezależniona od jakichkolwiek profesjonalnych um iejętno
ści, filozofia jest prosta i łatwa, może zatem stać się udziałem wszyst
kich bez w yjątku ludzi. W rzeczywistości staje się udziałem niewielu
tylko, świadcząc o tym, że łatwość i prostota trudniejsze są praktycznie
do osiągnięcia niż to co trudne i zawiłe.
Na zakończenie tych uwag, ilustrujących przykładami z Apophthegmata różne szczegółowe warianty erazmiańskiego pojęcia filozofii jako
„życia raczej niż dysputy” i „przem iany wewnętrznej raczej niż rozu
mowania” , wskażem y na jeszcze jeden w ażny element tego pojęcia, rów 
nież w Apophthegm ata obecny; jest to pojm owanie filozofii jako naślado
wania w zorów osobow ych ucieleśniających wartości moralne, które są
właściwym i jedynym przedm iotem filozofii, a ich realizacja jedynym
jej celem. Erazm stawia tu znak równości m iędzy philosophum esss
a philosophas imitarl, ukazując w ten sposób najłatwiejszą drogę reali
zacji ow ej „trudnej prostoty” tak pojętej filozofii. Ponieważ czyni to
za pomocą trochę nieoczekiwanej interpretacji jednego z apoftegmatów
Diogenesa C y n ik a 13s, już przez samą stylizację przekładu nadając mu
pew ne akcenty, których związek z pojm owaniem philosophia Christi jako
imitatio Christi nie ulega wątpliwości, warto ten apoftegmat poddać
dokładnej filologicznej analizie.
W przekładzie Erazma i razem z jego objaśnieniem ma on następu
jące brzmienie: „Cuidam procaciter interroganti, cur, cum nihil sciret,
se philosophum profiteretur, «Si philosophum», inquit «simulo, hoc ipsum
est philosophari», subnotans philosophiam rem esse adeo difficilem , ut
eam vel simulare magna sit philosophiae pars. Quemadmodum multa
regis habet, qui scite regis personam possit gerere. Et qui simulât, im itatur; at imitari philosophes est philosophari, hoc est philosophiae stuAt apud vulgus, immo paene apud omnes, is plurimi fit, qui has quacumque via
possidet” eqs,
133 Np. Ratio verae theologiae, LB V 84E; 116B; Adnotationes (in Luc. 6, 20),
LB VI 254F; ,,Hic aperit caelestis ille Doctor arcanam illam suam philosophiam,
quam ut traderet suis, a caelo descenderat in terras; et hanc Christianorum vulgus
libenter antiquari sinimus ac valut obsolescere, et allas nugas agimus, eum haee
in primis sint inculcanda animis omnium” .
«4 Enarratia in Psalmum I, LB V 174C— 7; Stultitiae laus LB IV 449C.
W ścisłym związku z tą antynomią między „opacznymi mniemaniami pospólstwa”
a znającym i_ poprzez swe postępowanie realizującym reguły prawego i zarazem
szczęśliwego życia filozofem pozostaje idea filozofa (mędrca) nie związanego pra
w a m i Mająca doniosłe znaczenie w niektórych rozważaniach Erazma na temat
chrześcijaństwa (por. np. Convivium religiosum, LB I 677D— 678E), pojawia się kilka
krotnie również w Apophthegmata jako ważny element erazmiańskich quasi-definicji filozofii, np. LB IV 166BC (= Diog. Laert. II 68 n.); 328AB (= Diog. Laert.
V I 11); 339A ( = Diog. Laert. V 20).
133 Diog. Laert. VI 64.
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diosura esse” 1S6, Zwraca tu najpierw uwagę swobodny — swobodniejszy
niż w innych wypadkach —• przekład, w którym odstępstwa od litery
oryginału dokonane zostały świadomie, i sama tylko odmienność struk
tury obu języków nie m oże ich w żadnej mierze tłumaczyć, U Diogenesa
Laertiosa apoftegmat ten ma postać następującą: spô? wv ekôvta, »oôSèv
stSàç (ptXoooçetç,« ItpTj . [se. Diogenes], »et »aï xpoo®otoó(J.at aocptav, %ai %oôio
«doaofeiv lcra«. Jak widać, Erazm nie tylko wprowadził tu pewną
amplifikację (przysłówek procaciter) i zmienił stylizację zarzutu i odpo
wiedzi, ale niektórym słowom i zwrotom nadał także sens nieco inny, niż
mają w oryginale. W tekście greckim słow o fiXoaofeîç
znaczy philosophiam, profiteris (jeśli trzymać się stylizacji Erazma) lub philosophiam exerces, albo po prostu philosopharis; zarzut nie dotyczy więc,
jak w przekładzie, tego, że Diogenes, nic nie umiejąc, podaje się za filo
zofa (se philosophum profitetur), ale że się filozofią zajmuje. Poświadcza
to również odpowiedź Diogenesa, przyznającego, że, być może, udaje
tylko (właściwą filozofow i) mądrość czy też wiedzę ( oupiav ), ale że na
tym właśnie polega „filozofow an ie” ; zwrot repoajcotsta^ai aotptav jest tu
dokładnym odpowiednikiem złożonego z dwu członów czasownika cpiXoaofstv i utożsamiając sens obu tych wyrażeń Diogenes stwierdził w istocie,
że „praw dziw i” filozofow ie, ci mianowicie, którzy „coś wiedzą” , nie róż
nią się od niego, ignoranta. M ogłoby się zatem nasunąć podejrzenie, że
podstawą przekładu była jakaś inna wersja tekstu greckiego (np.
3tpo0K<Ho6[Ma oofbv ), gdyby nie fakt, że przełożony dosłownie, ten sam
zwrot powtarza się w objaśnieniu apoftegmatu, w słowach „eam [se, philosophiam] simułare” . Z tych też w zględów trzeba w ykluczyć przy
puszczenie, jakoby o zmianie w przekładzie zadecydować m ogły względy
stylistyczne. Choćbyśm y nawet uznali, że zręczniej brzmi po łacinie'
philosophum simułare niż phtlosophiam simułare, to jednak temu, ja
koby tylko wzgląd na lepsze brzmienie przekładu m ógł skłonić Erazma
do przesunięcia akcentu z czynności na osobę czynność tę wykonującą,
przeczy nie tylko użycie dosłownego odpowiednika owego zwrotu grec
kiego w objaśnieniu apoftegmatu, ale także objaśnienie to jako całość,
konsekwentnie zmierzające w tym właśnie kierunku, w którym poszły
zmiany stylizacji apoftegmatu.
Wszystko wskazuje w ięc na to, że — podobnie jak niektóre przy
najm niej z analizowanych przedtem — i ten apoftegmat wybrany został
przez Erazma jako ilustracja gotow ej ju ż jego własnej idei i po to, aby
tę ideę m ógł adekwatnie wyrazić, poddany został scharakteryzowanemu
w yżej przestylizowaniu, a także takiej wykładni, która mając wszelkie
pozory immanentnego komentarza filologicznego, w istocie zmieniła zu
pełnie sens wypowiedzi Diogenesa Cynika, kładąc znak równości między
™

LB IV 188A.
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pejoratyw nym przecież „udawaniem ” a pozbawionym jakichkolwiek pe
joratywnych odcieni znaczeniowych, „naśladowaniem” . Że ideą tą była
tak ważna dla Erazma idea osobowego wzoru cnót, przewijająca się
przez wszystkie jego wypowiedzi na temat autentycznego chrześcijaństwa
i stanowiąca najbardziej chyba istotny element erazmiańskiej philoso
phia Christi, o tym świadczy charakterystyczna formuła w komentarzu
do omawianego teraz apoftegmatu, stwierdzająca, że „philosophiam vel
simulare [a to, jak widzieliśmy, znaczy dokładnie tyle, co philosophas
imitari] magna sit philosophiae pars” . Rozpoznać w niej można bez trudu
bliźniacze podobieństwo do słów „velle Christianum fieri iam magna
christianismi pars est” z Enchiridionu 131. W ten sposób apoftegmat D iogenesa Cynika o „udawaniu mądrości” czy „w ied zy” stał się dla Erazma
— jak tyle innych apoftegm atów starożytnych mistrzów życia — auto
rytatywnym potwierdzeniem tego składnika jego pojęcia filozofii, który
najskuteczniej rozwiązywał antynomię „trudnej prostoty” , ciążącą nawet
nad filozofią w olną zarówno od ponadłudzkich i pozaludzkich treści, jak
od spekulatywnych technik i profesjonalnych umiejętności, nad filozofią,
której już nic poza lenistwem i słabością ludzką nie przeszkadzało stać
się własnością każdego bez wyjątku człowieka.
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GLOSES SUR LA CONCEPTION 1BASMIENNE DE LA PHILOSOPHIE
(pour le cinquième centenaire d’Erasme)

Résumé
Le terme philosophia Christi qui est utilisé, dans les préfaces d’Erasme au
Nouveau Testament, comme synonyme d’un christianisme authentique par opposi
tion à la scolastique „paganisée” n’exprime pas seulement une conception définie
du christianisme, mais im pliq u e. également une conception de la philosophie.
Celle-ci n’a jamais été explicitement formulée par Erasme. C’est en vain, égale
ment, qu’on chercherait dans ses oeuvres une définition exhaustive de la philo
sophie. Ce qu’on y trouve, tout au plus, ce sont les éléments d’une définition
à partir desquels nous sommes obligés de reconstruire sa conception de la philo
sophie. Dans cet article, fragment d'un plus vaste travail entrepris ,sur ce sujet,
nous avons réuni et analysé un certain nombre de ces quasi-définitions utiles pour
la reconstruction de la conception érasmienne de la philosophie, en nous attachant
à mettre en relief celles qui ne concernent pas expressément la philosophia
Christi.
137 LB V 16C.
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Ces analyses ont démontré qu’Erasme ne cesse de combattre la conception
scientiste et professionnelle de la philosophie. La philosophie n’est pas pour lui
un savoir théorique, elle s'identifie â la vie éthique, à la façon de penser et d’agir
de l’homme. Une telle conception de la philosophie puissamment fondée par la pra
tique de certains philosophes anciens (Socrate, les cyniques, Epictète) lui enjoint
non seulement d’éliminer du champ de la philosophie deux des trois grandes
aires que l ’on y distinguait traditionnellement, à savoir la physique et la dialecti
que, et de la restreindre à la seule éthique, conçue comme pratique de principes
éthiques et non seulement comme un ensemble de principes théoriquement for
mulés; elle lui enjoint aussi de considérer comme un élément négligeable de
la philosophie toute instruction, puisque la philosophie ainsi conçue est la tâche
de tout homme et que la réalistation de cette tâche ne -peut être subordonnée
au fait de posséder ou non quelque capacité que ce soit autre que celle de vivre
dans la droiture.

