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O renesansowej Filautii

Ikon LXIX emblematu zamieszczonego w jednej z edycji Emblema-
tum libellus Alciatusa przedstawia postać nachyloną nad strumieniem1. 
Kobieta to czy mężczyzna? Trudno zrazu powiedzieć. Pragnie napić się 
wody czy też w toń się rzucić? Wątpliwości rozwiewa dopiero pierwszy 
wers subskrypcji, czyli widniejącego pod obrazkiem epigramatu:

1 Mowa tutaj o weneckiej edycji Emblematum libellus z roku 1546. Książka ta opubli-
kowana przez synów Aldusa Manutiusa jest w zestawieniu z poprzednimi dwudziestu 
siedmioma wydaniami, szczególnie zaś z pierwszym z r. 1531, zupełnie nową publika-
cją, znacznie poszerzoną, m.in. właśnie o ten emblemat. Tekst emblematu i reproduk-
cję ikonu przytaczam za wydaniem Alciato’s Book of Emblems, Th e Memorial Web Edi-
tion in Latin and English, http://www.mun.ca/alciato. Stamtąd również pochodzi tekst 
emblematu 149 Amor sui ze zbioru emblematów opublikowanego w Lejdzie w r. 1586 
przez Geff reya Whitneya pod tytułem Choice of Emblems. Emblematu Filautia nie zawie-
ra wszelako jedyny polski przekład emblematów Alciatiego: Andrea Alciatus, Emblema-
tum libellus. Książeczka emblematów, przekład i komentarze pod kierunkiem M. Mejora, 
A. Dawidziuk, B. Dziadkiewicz, E. Kustroń-Zaniewskiej, wstęp i opracowanie R. Krzywy, 
Warszawa 2002. Wydanie to opiera się na edycji paryskiej z r. 1542.
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Quod nimium tua forma tibi, Narcisse, placebat,
In fl orem, et noti est versa stuporis olus.
Ingenii est marcor, cladesque [philautia], doctos
Quae pessum plures datque, deditque viros:
Qui veterum abiecta methodo, nova dogmata quaerunt,
Nilque suas praeter tradere phantasias.

[Twoja postać Narcyzie nazbyt ci się spodobała,
dlatego jest przemieniona w kwiat, w roślinę bezmyślną.
Kochanie siebie samego to uwiąd i sił wyniszczenie,
co do upadku przywiodło wielu ludzi uczonych.
Ci starożytnych metodę rzuciwszy, ku nowym dogmatom
zmierzają i polegają wyłącznie na swych zaledwie fantazjach.]

Zatem Nárkyssos i Philautia, Narcissus i „Amor sui” – te dwie alego-
rie znalazły się tutaj – przynajmniej na krótko – obok siebie. Czy ozna-
czają mniej więcej to samo, czy odnoszą się do tej samej idei?

Aby odpowiedzieć na takie i im podobne pytania, należy przede 
wszystkim określić podstawowe, skonwencjonalizowane funkcje tych 
alegorii w wyraźnie wskazanym kontekście historyczno-kulturowym. 
Narcyz, o czym wiedzą wszyscy, a zwłaszcza autorzy przedstawianych 
w czasie tej konferencji wystąpień, był przede wszystkim personifi ka-
cją autoerotyzmu. Mniej lub bardziej wyraźne ślady funkcjonalnego 
związku pomiędzy „mitem Narcyza”, który wzgardził miłością nim-
fy Echo, a rozmaitymi odmianami autoerotyzmu uwydatnia bardziej 
może wyraziście przegląd odnoszącej się do tego mitu ikonografi i. Jest 
jej sporo i trudno się nią tutaj na prawach przypisu zaledwie zajmować, 
powinna ona bowiem stanowić przedmiot osobnego referatu. Wystar-
czy przypomnieć przedstawienia ikonografi czne tego tematu: od fre-
sków pompejańskich poczynając, poprzez malowidła Caravaggia, Pous-
sena czy klasycystyczne posągi Johna Gibsona z r. 1838 i Paula Dubois 
z r. 1863, aż po Metamorfozę Narcyza Salvadora Dali z r. 1937. Tradycyj-
nie, a raczej historycznie postrzegany mit Narcyza skupia zasadniczo 
myśl widza albo czytelnika na fascynacji podmiotu samym sobą. Jest 
jeszcze jeden, nie mniej ważny aspekt obrazu Narcyza wpatrzonego 
we własne odbicie, w którym siebie samego nie rozpoznaje. To aspekt 
tożsamościowy. Sądzę jednak, że ten problem podmiotu z autoiden-
tyfi kacją jest ściśle powiązany ze znaczeniem dominującym tego mitu 
– z autoerotyzmem. Rozpatrywany z tego punktu widzenia Narcyz jako 
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temat czy motyw ikonografi czny jest kłopotliwie odległy od jakiego-
kolwiek skojarzenia z aktem twórczym. Przeciwnie, jest fi gurą impro-
duktywną – zarówno w biologicznym (seksualnym), jak i społecznym 
i wreszcie estetycznym sensie. Bowiem tak ukazywany Narcyz poprze-
staje na zachwycie nawet nie sobą samym, lecz złudnym i nietrwałym, 
w wodzie wszak, nie w zwierciadle chociażby kontemplowanym „wi-
dziadłem”, kopią własnego ciała, a nie tylko twarzy, jak sugerowały to 
bardziej uładzone obyczajowo realizacje ikonografi czne tego mitu. Nie 
jest artystą, jest zaledwie gapowatym oglądaczem samego siebie, czyli 
dzieła sztuki, do którego powstania sam – ofi ara boskiej mściwej inter-
wencji – nie przyłożył nawet palca.

Być może kiedyś rozumiano to wszystko lepiej i widziano ostrzej. 
Możliwe, że w takim właśnie znaczeniowym i funkcjonalnym nace-
chowaniu mitu o Narcyzie szukać należy odpowiedzi na pytanie o, na 
przykład, jego nieobecność (co jest zastanawiające!) w moralistycznej 
alegorezie mitologii antycznej Dii gentium, którą ułożył (lub raczej 
skompilował) w pierwszej połowie XVII w. Maciej Kazimierz Sarbiew-
ski. Wśród rozmaitych, nieraz trzecioplanowych postaci mitologicz-
nych trudno tam szukać Narcyza, którego autoerotyczny, a pośrednio 
też i homoerotyczny kontekst znaczeniowy do dydaktyki w kolegium 
jezuickim zasadniczo się nie nadawał.

Zatem alternatywa Narcyza – Filautia. Czemu właściwie alternaty-
wa, skoro samo greckie określenie tej drugiej personifi kacji wskazuje 
także jednoznacznie na „miłość samego siebie”? Otóż Filautia to Nar-
cyz, który, owszem, kocha siebie samego, lecz siebie samego nie pożą-
da. Wpatruje się nie w swoje piękne ciało, lecz w swoje człowieczeń-
stwo. Przyjaźni się z sobą samym, jak platoński wyidealizowany erastes 
przyjaźnił się ze szlachetnym, dobrym i mądrym eromenosem, którego 
właśnie ze względu na to wysublimowane uczucie nie śmiał tknąć. Każ-
dy jednak, kto przygląda się bliżej literackim nawiązaniom do tematu 
Filautii, zauważy z łatwością, że kierują one alegorezę w inną jeszcze 
stronę. Wszak w książce Alciatusa emblemat LXIX znajduje się w se-
rii vitia (wady) i przypisany został „pysze” (superbia). Mamy zatem do 
czynienia ze zmianą znaczenia tej personifi kacji, a co za tym idzie, tak-
że ze zmianą jej funkcji. Początków wczesnonowożytnej metamorfozy 
Narcyza szukać trzeba jak zwykle w odbiorze tradycji antycznej, kon-
kretnie zaś w Owidiuszu moralizowanym (Ovide moralisé), czyli średnio-



Andrzej Borowski

~  26  ~

wiecznej (z początku XIV w.), liczącej 70 000 wersów parafrazie Owi-
diuszowego poematu opartej na innych jeszcze źródłach, jak Heroidy 
i Fasti, na tekstach Stacjusza, Hyginusa i Fulgentiusa, przede wszyst-
kim zaś, gdy idzie o światopogląd, na Biblii2. Narcyz w tej parafrazie to 
ofi ara własnej słabości i grzechu próżności (a może i pychy), który się 
z niej rozwinął:

Narcisus fl orete devint.
Florete quel? Tele dont dist
Li Psalmistres c’au main fl orist,
Au sois est cheoite et fl etrie.3

[Narcyz stał się kwiatem.
Jakim kwiatem? Takim, o którym powiada
psalmista: on rozkwita o poranku,
zaś pod wieczór ginie i usycha.4]

Ta umoralniająca przemiana Narcyza z szalonego, pożądającego sa-
mego siebie – erastesa – eromenosa w banalnego pyszałka dokonała się 
jednak wcześniej, zanim powstała wspomniana wyżej bezimienna para-
fraza i zanim w r. 1350 Philippe de Vitry ukończył swe Métamorphoses 
d’Ovide moralisé. Znajomość Metamorfoz i ich alegorezy sięgają wieku 
XII, owej aetas Ovidiana, nic zatem dziwnego, że „zwierciadło Narcy-
za” (lo specchio di Narcisso), czyli sadzawka godna oszusta cierpiącego 
na pragnienie, pojawia się w Boskiej komedii Dantego w groteskowym 
mimo wszystko dialogu pomiędzy potępionymi pensjonariuszami krę-
gu fałszerzy: mistrzem Adamem z Anglii i Grekiem Sinonem (Inferno, 
XXX, 127):

Così si squarcia
la bocca tua per tuo mal come sòle;
ché s’i’ ho sete ed umor mi rinfarcia
tu hai l’arsura e ‘l capo che ti dole,

2 G. Highet, Th e Classical Tradition. Greek and Roman Infl uences on Western Literature, 
Oxford University Press, New York–Oxford 1985, s. 62 i 581.
3 Ovide moralisé, wyd. C. De Boer, Ovide moralisé, Verhandelingen der Koninklijke Akad-
emie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, t. 15, 
Amsterdam 1915, ww. 1886–1889. Przytaczam za: G. Highet, Th e Classical..., s. 581.
4 Przekład autora. Jeśli idzie o „psalmistę”, to warto zauważyć, że źródłem owego wani-
tatywnego toposu fl oralnego jest także, a może raczej, Izajasz (40.6).
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e per leccar lo specchio di Narcisso,
non vorresti a ‘nvitar molte parole.5

[Zawsze pysk twój skory
tak jest do psucia się (to rzecz nie nowa),
że gdy ja pragnę, na puchlinę chory,
ty masz gorączkę i cię boli głowa;
i Narcyzowe lizałbyś zwierciadło,
gdyby ci tylko rzec dwa małe słowa.6]

Dzieje motywu Filautii w literaturze wczesnonowożytnej (zatem 
mówiąc tradycyjnie, ale mniej dokładnie: „renesansowo-barokowej”) to 
zarazem historia reinterpretacji motywu Narcyza. Kierunki tego proce-
su dokumentują wcale czytelnie teksty, które wywodzą się bezpośred-
nio lub pośrednio z Owidiusza moralizowanego. Doszedł do tego jeszcze 
i czynnik drugi: teksty Horacego. Caecus amor sui – jednoznaczna wada 
wspomniana jest w zakończeniu ody I. 18. oraz w satyrze I. 3. (stultus 
et improbus hic amor est dignusque notari).

Do emblematu LXIX Alciatusa i do tematyki selfe love nawiązuje 
np. wspomniana już poprzednio subskrypcja emblematyczna Geff reya 
Whitneya, znacznie wobec pierwowzoru rozbudowana:

Narcissus lov’de, and liked so his shape,
He died at lengthe with gazinge there uppon:
Which shewes selfe love, from which there fewe can scape,
A plague too rife: bewitcheth manie a one.
Th e ritche, the pore, the learned, and the sotte,
Off ende therein: and yet they see it not.
Th is, makes us judge too well of our desertes,
When others smile, our ignorance to see:
And whie? Bicause selfe love doth wounde our hartes,
And makes us thinke, our deedes alone to bee.
Whiche secret sore, lies hidden from our eyes,
And yet the same, an other plainlie sees.
What follie more, what dotage like to this?
And doe we so our owne devise esteeme?
Or can we see so soone an others misse?
And not our owne? Oh blindnes most extreme.

5 Dante Alighieri, Tutte le opere a cura di Luigi Blasucci, Sansoni editore, Milano 1993, 
Inferno, XXX, ww. 124–129.
6 Dante Alighieri, Piekło. Boskiej komedii część pierwsza, przeł. A. Kuciak, Poznań 2002.
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Aff ect not then, but trye, and proove thy deedes,
For of selfe love, reproche, and shame proceedes.

[Narcyz tak bardzo ukochał i polubił własny wygląd,
że umarł w końcu wpatrując się weń:
to zaś pokazuje miłość samego siebie, której niewielu potrafi  

                                                                                         uniknąć,
choroby nazbyt powszechnej, która opętała niejednego.
Grzeszą w tym bogaci, biedni, uczeni i głupcy,
A przecież tego nie dostrzegają.
To każe nam osądzać się sumiennie,
gdy inni się śmieją widząc naszą ignorancję.
A dlaczego tak? Bo miłość własna czyni szkodę naszym sercom
i sprawia, iż oceniamy powierzchownie nasze uczynki,
ich zaś tajemne wady pozostają dla naszego wzroku ukryte,
choć przecież dla innych są oczywiste.
Jakież większe od tego szaleństwo, jakież zaślepienie temu 

                                                                                    podobne?
Czyż tak doprawdy cenić mamy nasze zasady?
Umiemy żwawo dostrzegać wady u innych,
ale nie w nas samych? O zaślepienie najskrajniejsze!
Nie udawaj zatem, lecz badaj i sprawdzaj własne uczynki,
bowiem rezultatem miłości własnej jest tylko nagana od innych 

                                                                                               i wstyd.]7

Można by w takim razie zapytać, czy aby Filauta to nie przypadkiem 
samolubność. Samolubny, ograniczony egocentryk jest postacią, której 
sporo uwagi poświęcił Francis Bacon w eseju Of wisdom for a man’s self 
(O miłości swego ja)8.

Warto przyjrzeć się temu niedługiemu tekstowi w obszerniejszych 
przytoczeniach:

An ant is a wise creature for itself, but it is a shrewd thing in an orchard or garden. 
And certainly men that are great lovers of themselves waste the public. Divide with 
reason between self-love and society; and be so true to thyself, as thou be not false 
to others; specially to thy king and country. It is a poor centre of a man’s actions, 

7 Geff rey Whitney’s, Choice of Emblems 149. Przytaczam za: www.mun.ca/alciato/whit/
w149.html. Tłum. A.B.
8 F. Bacon, On wisdom for a Man’s Self. Essays Civil and Moral, Th e Harvard Classics 
1909–1914. Przytaczam za: „Great Books Online” Bartleby.com. Tekst polski eseju 
przytaczam za: F. Bacon, Eseje, przeł. C. Znamierowski, słowo wstępne napisał T. Kotar-
biński, Warszawa 1959, XXIII. O miłości swego ja, s. 102–104.
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himself. It is right earth. For that only stands fast upon his own centre; whereas all 
things that have affi  nity with the heavens move upon the centre of another, which 
they benefi t. 

[Mrówka jest sama przez się stworzeniem mądrym, lecz jest szkodliwa w ogro-
dzie czy w sadzie. Z pewnością ludzie, którzy mają bardzo wielką miłość swego 
ja, przynoszą szkodę społeczności. Przeprowadź rozumnie granicę między mi-
łością swego ja a społeczeństwem. [...] Ludzkie ja jest lichym ośrodkiem działa-
nia, podobnie jak ziemia. Ta bowiem tylko stoi niezmiennie w swym miejscu, 
podczas gdy wszystkie inne rzeczy, które mają jakieś pokrewieństwo z niebiosa-
mi, obracają się około środka jakiejś innej rzeczy, co im wychodzi na korzyść.]

Th e referring of all to a man’s self is more tolerable in a sovereign prince; because 
themselves are not only themselves but their good and evil is at the peril of the 
public fortune. But it is a desperate evil in a servant to a prince, or a citizen in a 
republic. For whatsoever aff airs pass such a man’s hands, he crooketh them to his 
own ends; which must needs be often eccentric to the ends of his master or state. 
Th erefore let princes, or states, choose such servants as have not this mark; except 
they mean their service should be made but the accessory. 

[Odnoszenie wszystkiego do swego ja jest bardziej znośne u suwerennego 
władcy, jako że ten nie tylko jest sam sobą, lecz jego dobro i zło związane jest 
z dobrem i złem państwa. Ale takie odnoszenie wszystkiego do siebie jest roz-
paczliwym złem u sługi władcy czy też u obywatela w republice. Jakiekolwiek 
bowiem sprawy przechodzą przez ręce takiego człowieka, to wykrzywia je on 
dla własnych swoich celów, co z konieczności rzeczy często odbiega od celów 
jego pana czy też państwa.]

(...) And certainly it is the nature of extreme self-lovers, as they will set an house on 
fi re, and it were but to roast their eggs; and yet these men many times hold credit 
with their masters, because their study is but to please them and profi t themselves; 
and for either respect they will abandon the good of their aff airs.

[Istotnie też leży to w naturze ludzi, którzy nadmiernie miłują samych siebie, 
że gotowi są podpalić dom, by przy tym ogniu upiec dla siebie jaja.]

Wisdom for a man’s self is, in many branches thereof, a depraved thing. It is the 
wisdom of rats, that will be sure to leave a house somewhat before it fall. It is the 
wisdom of the fox, that thrusts out the badger, who digged and made room for him. 
It is the wisdom of crocodiles, that shed tears when they could devour. But that 
which is specially to be noted is, that those which (as Cicero says of Pompey) are sui 
amantes, sine rivali [lovers of themselves without a rival] are many times unfortu-
nate. And whereas they have all their times sacrifi ced to themselves, they become 
in the end themselves sacrifi ces to the inconstancy of fortune, whose wings they 
sought by their self-wisdom to have pinioned.
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[Miłość własnego ja w wielu dziedzinach jest rzeczą niegodną. Jest to mądrość 
szczurów, które z pewnością porzucą dom nieco przedtem, zanim się rozwali. 
Jest to mądrość lisa, który wyrzuca ze swej nory borsuka, co mu ją wykopał 
i stworzył dla niego miejsce. Jest to mądrość krokodylów, które ronią łzy, gdy 
nie mogą czegoś pożreć. Ale na szczególną zasługuje uwagę, że tym ludziom, 
którzy są (jak mówi Cyceron o Pompejuszu) sui amantes sine rivali, wielokrot-
nie dobrze się nie powodzi. I oni, którzy przez cały czas wszystko poświęcali 
dla siebie, w końcu sami się stają ofi arami niestałości fortuny, której skrzydła, 
jak im się zdawało, podcięła ich miłość własnego ja.]

Filautia zatem w ujęciu Bacona, widziana z perspektywy państwa 
i dobra wspólnego, czyli „republiki”, staje się oczywiście samolubną 
prywatą, którą, nawiasem, w tym samym co Bacon czasie, piętnowali 
w polskiej literaturze politycznej pierwszorzędni pisarze i poeci, z Ko-
chanowskim na czele. Nic też dziwnego, że tak pojmowana Filautia za-
jęła miejsce w szeregu postaci najostrzej potępianych i najkomiczniej 
ukazywanych w renesansowej literaturze satyrycznej, np. w rozdziale 
XXIX trzeciej księgi Gargantui i Pantagruela9. Konsekwencją takiego 
ukazania Filautii jest powrót do tematu Narcyza – samoluba w saty-
rycznym dramacie Bena Jonsona Cynthia’s Revels or the fountain of self-
love (1600), potem zaś w komedii J.J. Rousseau Narcisse, ou l’amant de 
lui-même (1752). Ten kierunek ewolucji tematu Narcyza kończy się za-
tem nieciekawie. Przychodzi tu na myśl nieodparcie fragment z Ody do 
młodości, w którym „płaz w skorupie”, czyli „samoluby”, uganiając się za 
„żywiołkami drobniejszego płazu, to się wzbija, to w głąb wali, nie lgnie 
do niego fala ani on do fali, a wtem jak bańka prysnął o szmat głazu”. 
I dobrze, i niech tak zostanie.

Jest bowiem jeszcze inny wariant dziejów renesansowej Filautii. 
Przypomnijmy tu Erazmową Pochwałę głupoty, gdzie Filautia pojawiła 
się dwukrotnie. Po raz pierwszy wzmiankę o niej mamy w liście dedy-
kacyjnym do Tomasza Mrousa:

Ut enim nihil nugacius quam seria nugatorie tractare, ita nihil festivius quam ita 
tractare nugas ut nihil minus quam nugatus fuisse videaris. De me quidem aliorum 

9 Ale ty drwiłeś sobie z tego w duchu, przypominam sobie, widzę bowiem, i dufność w siebie 
i miłość własna zaślepiły cię z kretesem. F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przeł. i ko-
mentarzami opatrzył T. Żeleński (Boy), Warszawa 1973, t. I, s. 404. Zob. też F. Puccini, 
L’amore di sé come emulazione del divino in Giordano Bruno, http://www.cartesius.net/Al-
vearium.html
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erit iudicium; tamet si, nisi plane me fallit φιλαυτíα, Stulticiam laudavimus, sed 
non omnino stulte.

[Sąd o mym dziełku wydadzą inni, jednakże, jeśli mnie zupełnie nie myli moja 
sobiemiła Filautia, to myślę, żem wprawdzie wychwalał głupstwo, alem to czy-
nił niezupełnie głupio.10]

Do Filautii powrócił jeszcze Erazm w tekście mowy samej Stultitii, 
która o miłości własnej wspomina w kontekście rozważań nad miłością 
w ogóle:

Quaeso num quemquam amabit, qui ipse semet oderit? Num cum alio concordabit, 
qui secum ipse dissidet? Num ulli voluptatem adferet, qui sibimet ipsi sit gravis ac 
molestus? Istud, opinor, nemo dixerit, nisi qui sit ipsa stultior Stultitia. Atqui si me 
excluseris, adeo nemo poterit alterum ferre, ut ipse etiam sibi quisque puteat, sua 
cuique sordeant, sibi quisque sit invisus. Quandoquidem id mali natura, non paucis 
in rebus noverca magis quam parens, mortalium ingeniis insevit, praecipue paulo 
cordatiorum, ut sui quemque poeniteat. admiretur aliena. Quo fi t ut omnes dotes, 
omnis elegantia decorque vitae vitietur, pereatque. Quid enim proderit forma, 
praecipuum Deorum immortalium munus, si putiditatis vitio contaminetur? Quid 
iuventa, si senilis tristitiae fermento corrumpatur? Denique quid in omni vitae mu-
nere vel tecum, vel apud alios acturus es cum decoro (est enim non artis modo, ve-
rum etiam omnis actionis caput, decere quod agas) nisi adsit dextra haec Philautia, 
quae mihi merito germanae est vice? Adeo strenue meas ubique partes agit. Quid 
autem aeque stultum, atque tibi ipsi placere? te ipsum admirari? At rursum quid 
venustum, quid gratiosum, quid non indecorum erit, quod agas, ipse tibi displicens? 
Tolle hoc vitae condimentum et protinus frigebit cum sua actione Orator, nulli place-
bit cum suis numeris Musicus, explodetur cum sua gesticulatione Histrio, ridebitur 
una suis cum Musis Poeta, sordebit cum arte Pictor, esuriet cum pharmacis Medicus. 
Postremo pro Nireo Th ersites, pro Phaone Nestor, pro Minerva suslls, pro facundo 
infans, pro urbano rusticus videberis. In tantum necesse est, ut sibi quoque quisque 
blandiatur, et assentatiuncula quapiam sibi prius commendetur, quam aliis possit 
esse commendatus. Denique cum praecipua felicitatis pars sit, ut quod sis, esse velis, 
nimirum totum hoc praestat compendio mea Philautia, ut neminem suae formae, ne-
minem sui ingenii, neminem generis, neminem loci, neminem instituti, nemiminem 
patriae poeniteat, adeo, ut nec Irlandus cum Italo, nec Th rax cum Atheniensi, nec 
Scytha cum Insulis Fortunatis cupiat permutare. Et o singularem naturae sollicitudi-
nem, ut in tanta rerum varietate paria fecit omnia. Ubi dotibus suis nonnihil detraxit, 
ibi plusculum Philautiae solet addere, quamquam hoc ipsum stulte profecto dixi, cum 

10 Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, przeł. M. Cytowska, E. Jędrkiewicz, M. Mejor, wy-
bór, wstęp i komentarze M. Cytowska, BN, s. II, nr 231, Wrocław 1998, s. 8.



Andrzej Borowski

~  32  ~

haec ipsa dos sit vel maxima. Ut ne dicam interim, nullum egregium facinus adiri, 
nisi meo impulsu, nullas egregias artes, nisi me auctore fuisse repertas.11

[Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może 
żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być ko-
muś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie 
twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy. (...) Albowiem natu-
ra, w wielu rzeczach macocha raczej niż matka, taką nieszczęsną właściwość 
zaszczepiła w ludzkich duszach – i to zwłaszcza w mądrzejszych – że każdy 
człowiek z siebie jest niezadowolony, a podziwia innych. Skutkiem tego więd-
ną i giną wszystkie dary, cała uroda i wytworność życia. Bo i cóż po piękności 
ciała, tego szczególnego daru bogów nieśmiertelnych, jeśli ją skazi obrzydze-
nie do samego siebie? Co po młodości, jeśli ją przeżera kwas starczego smut-
ku? I czegóż to ostatecznie w całym życiu dokonasz (bo nie tylko w sztuce, ale 
i we wszelkim działaniu w tym jest rzecz cała, aby to, co czynisz, było piękne), 
jeśli nie będzie z tobą moja siebierada Filautia? (...) Usuń tę przyprawę z życia, 
a w jednej chwili ochłonie z zapału mówca, nie zachwyci już nikogo swymi 
nutami muzyk, wygwizdany zostanie razem ze swą grą aktor, wyśmiany wraz 
ze swymi Muzami poeta, smarowozem wyda się malarz, skapieje z głodu le-
karz wśród swoich leków. (...) Tak bardzo to jest konieczne, aby każdy także 
sobie samemu się podobał i sam się sobie jakimiś pochlebstwami polecał, nim 
jeszcze innym mógłby się polecić.12]

Widać zatem, że w takim ujęciu Filautia to niekoniecznie i niejedno-
znacznie określenie ułomności umysłowej i moralnej zarazem. W koń-
cu idea renesansowej humanitas rozumianej (tradycyjnie od czasów 
Gelliusza) także jako życzliwość wobec człowieczeństwa innych nie wy-
klucza – jak widać – podobnej życzliwości wobec człowieczeństwa włas-
nego, ta zaś była motywacją do poznawania najpierw samego siebie, 
potem zaś do pracy nad sobą jako nad dziełem sztuki. Czymże innym 
jest nowożytny autoportret (np. Albrechta Dürera czy potem Rem-
brandta), jak nie nowym, dowartościowanym tym razem i moralnie 
uzasadnionym spojrzeniem podmiotu, ale „oczyma Filautii” na własne 
człowieczeństwo? Czymże innym jest wyrozumiały i życzliwy na ogół 
dla podmiotu autotematyzm renesansowej elegii, sonetu, epigrama-
tu (np. kilku fraszek Kochanowskiego) czy wreszcie autobiografi i (np. 
Celliniego), a także rozwijającego się żywiołowo pamiętnikarstwa. To 

11 Desiderii Erasmi Roterodami Laus stultitiae, http://www.hs-augsburg.de/~harsch/
Chronologia/Lspost16/Erasmus/
12 Erazm z Rotterdamu, Wybór pism, jw., s. 40–42.
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właśnie wszystko, dość paradoksalnie, jest także potomstwem Filautii, 
która w przeciwieństwie do osłupiałego Narcyza okazała się w kulturze 
europejskiej bardziej płodna.

The Renaissance Filautia

In the icon LXIX of the Emblems of Alciatus there is a fi gure bent over the 
stream. Is it a woman or a man? It is hard to say. It is only from the fact that the 
fi rst verse of the caption i.e. an epigram visible below the picture directed at Nar-
cissus, we surmise who the icon depicts. But in the inscription there is Filautia. 
Who is it then? Narcissus or Filautia? Enriched in the period of the Renaissance 
with the ancient philosophical anthropology, the refl ection on humanity also com-
prises the problem of ‘self-love’, which is yet distinguished, at least by some au-
thors, from common vices of egoism, selfi shness, greed and even – which is a com-
pletely diff erent matter – from autoeroticism. However, exactly in Alciatus himself 
the emblem LXIX is in the series vitia (vices) and describes ‘pride’ (superbia). And 
Filautia was praised quite reasonably in Erasmus’ Stultitia. Francois Rebelais (Pan-
tagruel) and Francis Bacon (Of Wisdom for the Man’s Self) wrote about it. Filautia in 
the 16th and 17th century texts is not necessarily a vice. It is also ‘friendship with 
self’, it is a feeling of an idea of internal harmony. Th e evolution of this idea in the 
early contemporary literature deserves to be given more attention.


