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Inprincipio eratsermo. Erazma z Rotterdamu
rozważania nad znaczeniem pojęcia „logos”

w pierwszym wersecie prologu Ewangelii św. Jana
Quid si falleris? Si enim fallor, sum1.

1. Rys historyczny
Na początku listopada 1517 roku Erazm pisał z Lowanium do norymberskiego
humanisty Wilibalda Pirckheimera: „obecnie na nowo opracowuję i odtwarzam swój
Nowy Testament, który w Bazylei był raczej w pośpiechu zniweczony niż wydany, tak że
będzie to zupełnie nowe dzieło. Mam nadzieję ukończyć je w ciągu czterech miesięcy”2.
Faktycznie, Erazm przez całe życie pracował bardzo intensywnie. W samym 1516 roku
wydał dwa dzieła, którym sam przypisywał największą wagę w swoim dorobku - pierw
szą drukowaną, krytyczną, greckojęzyczną edycję Nowego Testamentu wraz z nowym,
autorskim przekładem łacińskim oraz monumentalne, dziewięciotomowe Opera omnia
św. Hieronima, poprzedzone napisaną humanistycznym stylem Vita Hieronimi. Prace
edytorskie nad pierwszym wydaniem Novum Instrumentum rozpoczęto w bazylejskiej
oficynie Jana Frobena w sierpniu 1515 roku, by ukończyć je już na przełomie lutego

1 Augustinus Aurelius, De civitate Dei, IX. 26.
2 Desiderius Erasmus Roterodamus, Opus epistolarum, denuo recognitum et auctum
per P. S. Allen, H. Μ. Allen, H. G. Garrod, vol. 1-12, Oxford 1906-1958 (cyt. dalej: A. z numerem
listu oraz numerem wierszy), A. 694,17-19. Tłumaczenia wszystkich cytatów obcojęzycznych oraz
wszelkie podkreślenia pochodzą od autora tego szkicu (J. K.).
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i marca roku następnego. Edycja rzeczywiście była bardzo niedbała, zarówno pod
względem edytorskim, jaki i merytorycznym - w samym komentarzu i przekładzie,
gdzie Erazm znacząco złagodził pierwotnie planowane rozbieżności z Wulgatą, nie bra
kowało błędów i nieścisłości. Ponadto jeszcze przed pierwszą edycją Nowego Testamentu
Erazm parokrotnie skarżył się swoim korespondentom na niewielką liczbę rękopisów,
na podstawie których ustalał tekst grecki3. Po 1516 roku polemiczny głos zabrali teo
logowie lowańscy - m.in. Marcin van Dorp i Jakub Latomus, z merytoryczną dyskusją
na temat komentarza do Listu do Hebrajczyków wystąpił Jacques Lefèvre d’Etaples4.
Erazm z zadowoleniem relacjonował innemu bibliście, Janowi Reuchlinowi, że „Nowy
Testament przysporzył mi wszędzie wielu przyjaciół”5. Rychło jednak przekonał się, że
nie tylko przyjaciół. Już bowiem w 1522 roku Froben wydał obszerny, liczący blisko
500 stron in quarto tom, zawierający siedem tekstów polemicznych Erazma na temat
poszczególnych miejsc Pisma Świętego6. Erazm, będący do tej pory wzorem i miarą
klasycznej, czyli przede wszystkim literackiej uczoności, zaczął również koncentrować
na sobie uwagę przedstawicieli teologii systematycznej.
W marcu 1519 roku w Bazylei ukazało się wreszcie drugie, uzupełnione i poprawio
ne wydanie Nowego Testamentu. Również tekst przekładu przeszedł gruntowną odnowę,
w wielu miejscach odchodząc od tradycyjnych, a zachowanych jeszcze w pierwszym wy
daniu, tłumaczeń przekazanych przez Wulgatę. Jednym z takich loci classici jest łacińskie
tłumaczenie Prologu Ewangelii św. Jana. W editio princeps Erazm, jak później relacjo
nował - z powodu przesadnej obawy, zachował tradycyjną, przekazaną przez św. Hiero
nima, formę „In principio erat verbum”7. Warto w tym miejscu przypomnieć, że edycja
Erazma nie była pierwszym drukowanym wydaniem Prologu Janowego. Już bowiem
w 1504 roku w Wenecji Aldo Manucjusz wydrukował pierwsze sześć wersetów Ewan
gelii św. Jana wraz z łacińskim przekładem poezji Grzegorza z Nazjanzu. W 1511 roku
tekst grecki pierwszych szesnastu wersetów Prologu wydrukowano w Tybindze8.
3 Zob. E. Rummel, Erasmus' Annotations on the New Testament: From Philologist to Theolo
gian, Toronto 1986, s. 35-42.
4 Szerzej na temat reakcji na Novum Instrumentum Erazma zob. E. Rummel, The reception
of the first edition and preparations for a revision, [w:] eadem, Erasmus and His Catholic Critics,
vol. 1:1515-1522, Nieuwkoop 1989, s. 35-61.
5 A. 457, 48-49.
6 Apologiae Erasmi Roterodami omnes adversus eos, qui illium locis aliquot, in suis libris, non
satis circumspecte sunt calumnitati, ed. I. Frobenius, Basileae 1522. Tom zawiera: In Iacobum Lopim
Stunicam apologia: De loco „Omnes quidem resurgemus": In Iacobum Fabrum Stapulensem apologia:
In Iacobi Latomi dialogum apologia: Pro delamatione matrimonii apologia: De „in principio erat
sermo" apologia: In Eduardum Leum apologia.
7 „[...] in aeditione prima superstitioso quodam metu non mutaveramus verbum”, Deside rius Erasmus Roterodamus, Opera omnia, ex recensione Ioannis Clerci, vol. 1-10, Lugduni
Batavorum 1703-1706 (cyt. dalej: LB, liczba rzymska oznacza tom, arabska kolumnę, litera odcinek
kolumny), LB. VI. 335A.
8 Zob. B. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Resto
ration, ed. 2 revised, Oxford 1968, s. 96.
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Trzy lata później rozpoczęto również prace nad Nowym Testamentem w edycji Poli
gloty Kompluteńskiej kardynała Ximenesa, lecz m.in. wobec braku papieskiej zgody
Poliglota ukazała się dopiero w 1520 roku9. Erazm prawdopodobnie zapoznał się
z wydaniem Manucjusza, nie udało mi się natomiast ustalić, czy znał także edycję
z Tybingi1011
. Począwszy od trzeciego wydania Novum Testamentum z 1522 roku, Erazm
korzystał również z Poligloty Kompluteńskiej, a przygotowując drugą edycję z wydanej
w 1518 roku greckojęzycznej tzw. Biblii Aldyńskiej. Była ona jednak jedynie pierwszą
drukowaną edycją Septuaginty, Nowy Testament natomiast był przedrukiem Novum
Instrumentum Erazma, czego z początku, przygotowując swoje drugie wydanie, Erazm
nie wiedział".
Początek Prologu Ewangelii według św. Jana’Ev αρχή ήν ó λόγος Erazm przetłu
maczył, począwszy od drugiego wydania, jako „In principio erat sermo”, tym samym
zastępując funkcjonujący co najmniej od czasów św. Hieronima w tradycji liturgicznej
i egzegetycznej rzeczownik „verbum” przez słowo „sermo”12. Na liczne głosy krytyki
nie rnusiał długo czekać, przede wszystkim ze strony teologów scholastycznych z Lon
dynu, Brukseli i Paryża. Wedle relacji Erazma jako pierwszy głos zabrał ubiegający się
o biskupstwo Londynu Henry Standish. Zarzucił mu on sprzeniewierzenie się ponad
tysiącletniej tradycji, a samego Erazma nazwał „jakimś małym Grekiem” („Graeculus
quispiam”), który teraz wszystkich chce uczyć, jak należy czytać Ewangelię1314
. Pewien
natomiast karmelita z Brukseli, którego imienia Erazm z jakiegoś powodu nie chciał
ujawnić, zarzucił mu poprawianie i potępianie samego Ewangelisty1,1. W podobnym
tonie, o czym informowali Erazma jego przyjaciele, mieli wypowiadać się teologowie
paryscy15. W odpowiedzi na te zarzuty Erazm opublikował w Lowanium u Dirka Martensa w lutym 1520 roku niewielką broszurę polemiczną Apologia de loco „In principio
erat sermo". Pół roku później ukazało się u Jana Frobena drugie, objętościowo trzy
krotnie rozszerzone wydanie tego tekstu. O tym jak poczytna była Apologia Erazma,
9 Zob. K. Aland, B. Aland, The Text of the New Testament: An Introduction to the Critical
Editions and to the Theory and Practice of Modern Textual Criticism, transl. E. F. Rhodes, ed. 2
revised and enlarged, Michigan 1995, s. 3-4.
10 Na temat edycji Manucjusza Erazm piszę w liście do Wolfganga Lachnera i Jana Frobena
z sierpnia 1517 roku, zaznacza jednak, że chodziło nie o poezje, lecz pisma prozą: „Vidi Opera Gregorii Nazianseni Grece impressa, opinor ab Aldo, non ilia poemata sed oratione soluta, in forma
enchiridii” (A. 629, 12-14). Identyfikację wzmiankowanej edycji dodatkowo komplikuje fakt, że
w kwietniu 1516 roku w oficynie Aida Manucjusza faktycznie ukazały się Orationes graece Grzegorza
z Nazjanzu. Zob. Lexicon Bibliographicum sive index editionum et interpretationum scriptorum graecorum. Tum sacrorum tum profanorum, cura et studio S. F. W. Hoffmann, t. 2: D-I, Lipsiae 1833,
s. 312.
11 E. Rummel, Erasmus’ Annotations on the New Testament..., s. 39-40.
12 LB. VI. 336A.
13 LB. IX. 11 IF. W samej Apologii nie pada jednak jego nazwisko. Erazm identyfikuje go w liście
do Hermana Buscha z 31 lipca 1520 roku (A. 1126, 53).
14 LB. IX. 112D.
15 LB. IX. 112D-E.
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świadczy jej sześć edycji w samym 1520 roku1617
*. Ponadto tekst Apologii w wersji skró
conej został włączony przez Erazma do jego Annotationes in Novum Testamentum'7.
Dziś jednak jest to dziełko niemal zapomniane. Pozbawione jest bowiem nie tyl
ko krytycznej, łacińskojęzycznej edycji, ale również w samych pracach naukowych
poświęconych hermeneutyce biblijnej Erazma niemal nieobecne”. Wypada jednak
stwierdzić, że Apologia de loco „In principio erat sermo”, odsuwając nieco na bok jej
historyczny kontekst1’, stanowi in nucę wykład najważniejszych strategii hermeneutycznych Erazma w badaniach nad Pismem Świętym, znanych w swojej najpełniej
szej formie przede wszystkim z Annotationes in Novum Testamentum oraz z Ratio
seu Methodus verae theologiae. Apologia jest jednak tekstem wyjątkowym. Dotyczy
bowiem tematycznie nie tylko wykładu jednego z najbardziej newralgicznych miejsc
w tradycji hermeneutycznej i doktrynalnej chrześcijaństwa (także w XVI w.), ale
również stanowi ważny asumpt do wykładu erazmiańskiej koncepcji języka (λόγος verbum - sermo)20. Ponadto, począwszy od połowy XVI stulecia, stanie się istotnym
punktem odniesienia w dyskusjach radykalnych teologów protestanckich, zwłaszcza
skupionych wokół orientacji antytrinitarnej21. W dalszej perspektywie Apologia jest
także bezcennym źródłem dla skądinąd obecnych u Erazma pierwocin refleksji nad
uniwersalnym, tj. hermeneutycznym wymiarem języka, a więc zagadnieniem, które

16 Bibliotheca Erasmiana. Répertoire des oeuvres d’Érasme, ed. F. van der Haeghen, series 1,
Nieuwkoop 1961, s. 12.
17 LB. VI. 335A-337C.
111 Do nielicznych wyjątków należy krótki artykuł C. A. L. Jarrott, Erasmus’„In principio erat
sermo": A Controversial Translation, „Studies in Philology” 1964, 61, s. 35-40; Cecilii Asso drobiaz
gowe omówienie polemiki Erazma z teologiem lowańskim Edwardem Lee: C. Asso, La teologia e
la grammatica. La controversia tra Erasmo ed Edward Lee, Firenze 1993, s. 175-235, zob. zwłaszcza
s. 175-179; oraz przede wszystkim znakomita, w wielu miejscach polemizująca ze stanowiskiem
Jarrott monografia M. O’Rourke Boyle, Erasmus on Language and Method in Theology, Toronto
1977, passim, zob. zwłaszcza s. 3-31. Denis Drysdall z University of Waikato w Nowej Zelandii
opracowuje obecnie angielskie wydanie tego tekstu w ramach serii Collected Works of Erasmus.
Apologia de loco „In principio erat sermo" ma znaleźć się w tomie 73 tejże serii. Pominąłem tutaj
oczywiście prace, w których omawiane dziełko Erazma pojawia się jedynie akcydentalnie i nie
stanowi właściwego przedmiotu danego studium.
15 Szerzej relacjonuje go Erazm w liście do arcybiskupa Yorku, Tomasza Wolseya (A. 1060).
20 Por. J. Chomarat, Logos divin, Lange humain, [w:] idem, Grammaire et rhétorique chez
Erasme, vol. 1, Paris 1981, s. 31-51.
21 Zob. K. Górski, Humanizm i antytrynitaryzm, [w:] idem, Studia nad dziejami polskiej
literatury antytrynitarskiej XVI w., Kraków 1949, s. 1-51; F. De Michelis Pintacuda, Il con
fronte esegetico. L’interpretazione del Prologo di Giovanni, [w:] ea dem, Tra Erasmo e Lutero, Roma
2001, s. 19-37; J. Domański, „Explicatio primaepartis primi capitis"de Fauste Socin et T exégèse
d’Érasme, [w:] Movimenti ereticali in Italia e Polonia nei secoli XVI-XVII, Firenze 1974, s. 77-102;
P. Bietenholz, Fausto Sozzini and the New Testament Scholarship of Erasmus, [w:] Faustus Socinus
and His Heritage, ed. L. Szczucki, Kraków 2005, s. 11—28; idem, Mining Antitrinitarian Ore from
Erasmus'New Testament, [w:] idem, Encounters with a Radical Erasmus. Erasmus’ Work as a Source
of Radical Thought in Early Modern Europe, Toronto 2009, s. 33-67.
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dotychczas w znanych mi opracowaniach poświęconych hermeneutyce erazmiańskiej
było nieobecne lub w najlepszym razie marginalizowane22.

2. Wieloznaczność Logosu
W swojej obronie tłumaczenia λόγος jako sermo Erazm posłużył się zasadniczo
dwoma argumentami: adaptacją metody filologicznej do studiów teologicznych
oraz postulowanym powrotem do historycznych źródeł chrześcijaństwa. Pierwszy
wprowadzał metodę nowoczesnej krytyki tekstu, drugi odnowienie hermeneutyki
klasycznej i studium gramatyczno-retorycznego, porzuconych przez metodę scholastyczną. Razem oznaczają one dla Erazma na gruncie metody odrodzenie studiów
teologicznych2324
. Rozpoczął zatem Erazm od pozornie oczywistego stwierdzenia, że
25
Ewangelia została napisana w języku greckim, gdzie przedmiotem namysłu winien
być λόγος, a nie verbum, będące już rodzajem interpretacji pierwotnego źródła2,1.
Erazm stwierdza za św. Hieronimem, iż grecki rzeczownik λόγος jest wieloznaczny
(„logon, quae vox cum sit polysemos”). Wieloznaczności tego leksemu odpowiada
w języku łacińskim jego bogata synonimika. Może on bowiem w odniesieniu do
Drugiej Osoby Trójcy w języku łacińskim oznaczać verbum, sermo, ratio, sapientia
oraz computus15. W Annotationes do tej grupy dodaje jeszcze modus oraz supputatio16. Ponadto w komentarzu do Prologu Erazm zwrócił uwagę, iż celem jego pracy
jest oddanie semantycznego bogactwa greckiego leksemu, ponieważ w nim właśnie
zawiera się bogactwo myśli wyrażonej przez Ewangelistę27. Erazm jest tutaj retorem,
dla którego synonimika języka jest jedną z metod precyzyjnego wyrażania w języku

22 Podaję jedynie najważniejsze z nich: J. W. Aldridge, The Hermeneutic of Erasmus, Basel
1966; J. В. Payne, Toward the Hermeneutics of Erasmus, [w:j Scrinium Erasmianum, ed. J. Cop
pens, vol. 2, Leiden 1969, s. 13-49; M. Hoffmann, Rhetoric and Theology. The Hermeneutic
of Erasmus, Toronto 1994; K. Eden, Hermeneutics and the Rhetorical Tradition. Chapters in the
Ancient Legacy and Its Humanist Reception, New Haven - London 1997;M. J. Barnett, Erasmus
and the Hermeneutics of Linguistic Praxis, „Renaissance Quarterly” 1996, Vol. 49, No. 3, s. 542-572.
23 Por. M. O’Rourke Boyle op. cit., s. 8.
24 „Etenim cum audit plebecula, esse quendam qui corrigat Evangelium Joannis, non intelligit
mihi rem esse cum interprete Latino, tractareque, an potuerit commodius reddi quod ille vertit, sed
arbitratur me damnare quod ipse scripsit Evangelista. [...] Sunt enim qui cum sibi pulchre docti
videantur, vix norint Joannem aliter scripsisse quam Latine. Erant qui crederent editis Hieronymi
voluminibus, non me sustulisse mendas e codicibus depravatis, sed mutasse verba Hieronymi, et
ex parum elegantibus reddere conatum elegantiora”, LB. IX. 113A-B. Zob. również: E. Rummel,
Pre-emptive Strikes: The Prolegomena to the New Testament, [w:] eadem, Erasmus and His Catholic
Critics, vol. 1, s. 15-33.
25 LB. IX. 113E.
26 LB. VI. 335A.
27 „At in hoc meo proposito, quo maior est varietas, hoc plus est fructus”, LB. VI. 336D.
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złożoności świata. Styl przestaje być jedynie ozdobą (ornatus) mowy, ale na poziomie
antropologicznym, na jaki przenosi go niderlandzki humanista, służyć ma możliwie
najpełniejszej rewaloryzacji tego, co najgłębsze wśród aktów ludzkich, tzn. nadaniu
pełnego sensu ludzkiej mowie2829
. W De duplici copia verborum ac rerum, wydanym
w 1512 roku podręczniku stylistyki łacińskiej, Erazm umieścił synonimikę jako pod
stawową metodę w obrębie copia verborum19. Jednocześnie, na co wskazuje już sam
układ rozdziału poświęconego synonimom, Erazm miał świadomość, iż przy całym
swoim semantycznym podobieństwie synonimy nie posiadają charakteru uniwer
salnego. Część z nich bowiem odpowiada jedynie mowie wiązanej, część natomiast
można stosować wyłącznie w tekstach pisanych prozą. Ponadto ze względu na ich
historyczną semazjologię Erazm zalecał, by z rozwagą posługiwać się konkretnymi
wyrażeniami w odniesieniu do danej rzeczywistości historycznej30.
Erazm nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego św. Hieronim, pomimo deklaracji
w związku z uznaniem faktu wieloznaczności rzeczownika λόγος, wybrał w łacińskim
tłumaczeniu verbum. Sprawę dodatkowo komplikował fakt, iż św. Hieronim nie napisał
komentarza do Ewangelii św. Jana, natomiast w homilii na Prolog Ewangelii Janowej
tłumacz Wulgaty całkowicie pominął kwestie semantyczne31. Jego lakoniczna uwaga
nad wieloznacznością tego leksemu pochodziła bowiem z listu do kapłana Paulinusa,
który, na co wypada zwrócić uwagę, w tradycji rękopiśmiennej funkcjonował jako wstęp
do całej Biblii, przez co rnusiał być znany większości egzegetów średniowiecznych32.
Jednak wobec kiepskiej znajomości greki i poważnych niedostatków w klasycznie
pojmowanym kształceniu gramatyczno-retorycznym, spostrzeżenie św. Hieronima
nie mogło trafić na kompetentny i podatny interpretacyjnie grunt.
Erazm nie poprzestał jednak wyłącznie na argumencie św. Hieronima za wieloznacz
nością logosu. Przeszło połowę Apologii wypełnia bowiem refleksja nad alternatywną
interpretacją logosu jako verbum oraz sermo33. Powiada zatem Erazm, iż w księgach
28 Desiderius Erasmus Roterodamus, Lingua: „in nobis animi speculum est oratio,
unde celebratur illud a Socrate dictum: «Loquere ut te videam». Adductus erat adolescens elegante
forma, ut ex conspectu colligeret indolem; at ille non videbat adolescentem, donee taceret, quod
non tam in vultu quam in oratione reluceat animus”, LB. IV. 698C. Por. również H. Blumenberg,
O aktualności retoryki w wymiarze antropologicznym, [w:] idem, Rzeczywistości, w których żyjemy.
Rozprawy i jedno przemówienie, przeł. W. Lipnik, Warszawa 1997, s. 98-99; J. Domański, Erazm
i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2001, s. 233-263.
29 LB. I. 8D-13A.
30 LB. I. 13B-13F; zob. M. M. Ph illips, Erasmus and the Art of Writing, [w:] Scrmium Erasmianum, vol. 1, s. 343.
31 Patrologiae cursus completus a]. P. Mignę editus. Series Latina. Suppiementum, ed. A. Ham
man, vol. 2, Paris 1958, col. 183-188 (Homilia in Ioannem Evangelistam).
32 Św. Hieronim, Listy, przełożył i przedmową opatrzył J. Czuj, 1.1, Warszawa 1952, s. 354;
Ch. Ocker, Biblical Poetics Before Humanism and Reformation, Cambridge 2002, s. 112-113.
33 Pełną listę, uwzględniającą również autorów pominiętych przez Erazma, podaję M. O’Rourke
Boyle, Sermo. Reopening the Conversation on Translating}N 1,1, „Vigiliae Christianae” 1977 (31),
s. 161-168.
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kanonicznych i praktyce kościelnej („usu ecclesiae”), wśród autorów patrystycznych
(„veteres”) oraz scholastycznych („recentiores, neoterici”) λόγος jako Chrystus mógł
być interpretowany jako verbum i jako sermo34. Dodaje przy tym, iż dla św. Cypriana, św.
Augustyna, a także dla św. Tomasza z Akwinu, Mikołaja z Lyry, Hugo z Saint-Cher i św.
Anzelma z Canterbury oba łacińskie alternanty zawsze mogły się odnosić do Logosu
jako Chrystusa35. Decyzja zatem, by λόγος oddać za pomocą sermo, podyktowana jest
według Erazma źródłowo uzasadnionym prawem wyboru. Należy przy tym pamiętać,
iż decyzja, by λόγος przetłumaczyć jako sermo, nie miała służyć podważeniu tradycji,
a przede wszystkim praktyki liturgicznej Kościoła. Broniąc się przed zarzutami o ich
sprzeniewierzenie, Erazm parokrotnie podkreśla, iż jego przekład służyć ma raczej
samodzielnej niż publicznej lekturze36. Wybierając natomiast sermo, nie negował
zasadności verbum37. Argumentem dla Erazma jest bowiem stylistyczna precyzja
przekładu, który ze swojej natury był dla niego w pierwszym rzędzie przedsięwzięciem
filologicznym. Zarówno w Apologii, jak i komentarzu do Prologu, Erazm stwierdził,
iż wedle klasycznych autorów łacińskich („apud Latinos auctores”) sermo właściwiej
(tzn. wedle terminologii Erazma: commodius, verius, usitatius) oddaje sens rzeczow
nika λόγος38. Verbum bowiem oznacza raczej pojedyncze słowo, dlatego semantycznie
odpowiada greckim ρήμα oraz λέξις39. Ponadto w Annotationes Erazm posłużył się
retorycznym argumentem, iż „Sermo Dei factus est caro” brzmi w bardziej łagodny
sposób („mollior sit oratio”) niż „Verbum Dei factus est caro”40. Podkreślając w ten
sposób retoryczność języka Ewangelii, Erazm za Cyceronem zwracał uwagę na ko
nieczność fonetycznego opracowania tekstu, który już w swojej warstwie brzmieniowej
34 LB. IX. 114B.
35 LB. IX. 115A: „Cyprianus [...] putarit nihil prorsus interesse inter verbum et sermonem”; LB.
IX. 115C: „pałam est Augustini iudicio nihil interesse, utrum verbum legas, an sermonem”; LB. IX.
116B-C: „ [Thomas] nullum facere discrimen inter sermonem et verbum [...]. Consentit interpres
Lyranus et Hugo cardinalis”; LB. IX. 118D-E: „Anselmus Augustiono succinens, non veretur dei
filium appellare sermonem”.
36 LB. IX. 112E; LB. IX. 113D;LB. 121D; LB. VI. 335B.
37 „[...] praeferam sermonem, ut verbum non reiciam”, LB. IX. 113E.
38 LB. IX. 113D-E; W Annotationes natomiast czytamy: „quum sermo multis nominibus r e c t i u s
et aptius exprimat Graecam vocem quam verbum”, LB. VI. 335B. Por. również: J. Domański,
O teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym, [w:] Cyceron, św. Hieronim,
Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu. Teksty łacińskie i prze
kłady polskie, przeł. W. Seńko, J. Domański, W. Olszaniec, wstępem poprzedził J. Domański,
Kęty 2006, s. 27.
39 LB. IX. 113E. Interesujące skądinąd, że w tekście Septuaginty bardzo często występują miej
sca (odnalazłem ich przeszło trzydzieści), w których rzeczownik ρήμα (w złożeniach ρήμα κυρίυ,
sporadycznie również ρήμα τού θεού) jest synonimem analogicznych konstrukcji z rzeczownikiem
λόγος. Zob. również Theological dictionary of the New Testament, ed. G. Kittel, G. Friedrich, transí.
G. W. Bromiley, abridged in one volume by G. W. Bromiley, Grand Rapids 2000, s. 507-514;
The International Standard Bible Encyclopedia, revised and ed. G. W. Bromiley, vol. 4: Q-Z, Grand
Rapids 1995, s. 1101 -1106 (zob. zwłaszcza ibidem, s. 1101-1102).
40 LB. VI. 335C; por. LB. IX. 114A.

99

100

Jakub Koryl

winien pozytywnie oddziaływać na odbiorcę41. Wobec tego sybilanty i spółgłoski war
gowe sermo lepiej zdaniem Erazma oddają treść wiary chrześcijańskiej niż verbum,
złożone z spółgłosek frykatywnych i zwarto-wybuchowych42. W ten sposób określił
on w praktyce gramatyczne, czyli poprawnościowe oraz retoryczne, czyli stylistyczne
strategie właściwego przekładu.
Ponadto w komentarzu do Prologu Erazm posłużył się argumentem teologicznym
za nieadekwatnością przekładu λόγος jako „verbum”. Chrystus - powiada Rotterdamczyk - został nazwany Logosem, ponieważ cokolwiek Bóg zechciał powiedzieć
do człowieka, zawsze mówił przez swojego Syna („per Filium loquatur”)43. Innymi
słowy λόγος nie jest jedynie słowem, ale przede wszystkim dyskursem Boga. Uwagi
Erazma dotyczące orientacji Logosu „ad extra” (tzn. w relacji Trójca-stworzenie)
przypominają dystynkcję, jaką między „ratio” a „verbum” przeprowadził św. Tomasz
z Akwinu w swojej Super Evangelium Sancti Ioannis lectura*4. Nie są one wszak
że z wykładnią Akwinaty tożsame. O ile bowiem obaj komentatorzy pozostawali
zgodni co do eksteriorycznego rozumienia greckiego Logosu, to inaczej pojmowali
dyskursywną naturę jego łacińskich odpowiedników, przede wszystkim „verbum”.
Tomasz bowiem z alternatywy „ratio” / „verbum” wybrał drugi z nich, ponieważ
„ratio” oznaczała wprawdzie pojęcie wytworzone przez umysł, ale w tymże umyśle
stale pozostające. Tymczasem semantyka „verbum” jest jego zdaniem bogatsza, gdyż
uwzględnia również kluczowe tutaj odniesienie do rzeczywistości zewnętrznej, a więc
„ad extra”45. Logos Prologu bowiem, w czym Tomasz i Erazm również pozostawali
zgodni, nie oznacza wyłącznie przebywania Syna w Ojcu, tj. boską naturę tego
pierwszego, ale w nie mniejszym stopniu także działanie Syna, przez które dokonało
się stworzenie. Różnica między nimi zasadza się wyłącznie na filologicznych prze41 Zob. Cicero, De partitione oratoria, 6. 21: „Suave autem erit genus dicendi primum elegantia et iucunditate verborum sonantium et levium; deinde coniunctione, quae ñeque ásperos
habeat concursus ñeque diiunctos atque hiantes, et sit circumscripta non longo anfractu, sed ad
spiritum vocis apto, habeatque similitudinem aequalitatemque verborum; turn ex contrariis sumpta
verbis; crebra crebris, paria paribus respondeant; relataque ad idem verbum et geminata ac dupli
cata vel etiam saepius iterata ponantur, constructioque verborum turn coniunctionibus copuletur,
turn dissolutionibus relaxetur”, Ciceros, Partitiones oratoriae, für den schulgebrauch erklärt von
K. W. Piderit, Leipzig 1867, s. 37-38. Por. również idem, De oratore, III. 10-12.
42 Zob. Μ. O’Rourke Boyle, op. cit., s. 35.
43 „At Christus ideo dicitur λόγος, quod quicquid loquitur Pater, per Filium loquatur”, LB.
VI. 335C.
44 Pragnę w tym miejscu podziękować prof. Albertowi Gorzkowskiemu, który zwrócił mi
uwagę na komentarz Akwinaty.
45 „Dicendum quod ratio proprie nominal conceptum mentis, secundum quod in mente est,
etsi nihil per illam exterius fiat; per verbum vero significatur respectus ad exteriora:
et ideo quia evangelista per hoc, quod dixit logos, non solum intendebat significare respectum ad
existentiam filii in patre, sed etiam operativam potentiam filii, qua per ipsum facta sunt omnia,
magis antiqui transtulerunt verbum, quod importai respectum ad exteriora, quam ratio, quae tantum
conceptum mentis insinuat”, S. Thomas de Aquino, Super Evangelium Sancti Ioannis lectura,
ed. R. Cai, Taurini 1952, s. 12 (cap. 1, lec. 1).
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siankach dotyczących nieadekwatności akceptowanego przez Akwinatę „verbum”,
a przez Erazma rozumianego raczej jako pojedyncze słowo niż mowa, do opisu
dyskursywnej w istocie natury greckiego pojęcia Logosu. Wobec tego dialogiczny
sens greckiego leksemu, naturalnie niejako wpisany w jego zakres znaczeniowy,
może implikować retoryczny wymiar rzeczywistości objawionej. Należy jednako
woż pamiętać, iż transcendentny względem samego stworzenia charakter Logosu
ściśle określa charakter takiej rzeczywistości retorycznej46. Nie chodzi tutaj bowiem
o pojmowanie retoryki wyłącznie w kategoriach z jednej strony pragmatyki języko
wej, z drugiej jako użytecznego narzędzia w deszyfracji owej rzeczywistości. Logos
Prologu implikuje raczej rozumne i dyskursywne zarazem znaczenie samego aktu
stworzenia, a w konsekwencji zakłada również rozumny charakter ludzkiej mowy
(retoryki), na co uwagę zwrócił Hans-Georg Gadamer47. Naturalnie podkreślona
w ten sposób przez Gadamera oraz Stefano Arduiniego „rozumna” funkcja retoryki
jest w gruncie rzeczy dziedzictwem długiej tradycji myślenia o języku, w ramach
której w rozumieniu logosu widziano procesualną i dialogiczną inkarnację umysłu48.
W Apologii Erazm wykluczył również błędną alternatywę, aby zachować trady
cyjną formę verbum, ale w liczbie mnogiej na oznaczenie słów - verba, analogicznie
do znanej konstrukcji oznaczającej akt mówienia: „verba facere pro loqui”4’. Wówczas
taki przekład, tzn. „in principio erant verba”, nie tylko składniowo odbiegałby od
greckiego ήν ó λόγος, ale również wprowadzałby doktrynalną kontrowersję na temat
liczby boskich synów5051
.
Wybór Erazma, aby λόγος przetłumaczyć jako sermo, był podyktowany pewnym
kompromisem. Sermo oznacza wprawdzie rozmowę, dyskusję, ale mniej formalną
(„confabulado familiariter”) niż inny łaciński synonim, czyli oratio5'. W komentarzu
46 Ostatnio, przede wszystkim na podstawie polisemantyczności greckiego logosu, zwrócił
na to uwagę S. Arduini, En arche en o Lògos. Giovanni 1,1, [w:] idem, La ragione retorica. Sette
studi, Rimini 2004, s. 98. Na temat dyskursywnego charakteru Erazmowej interpretacji Prologu
zob. ibidem, s. 103-105.
47 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. i wstępem
opatrzył B. B a r a n, Warszawa 2004, s. 742-743: „Jest to obszar praktyki i człowieczeństwa w ogóle,
które swe zadanie znajduje nie tam, gdzie refleksja emancypacyjna jest pewna swej «kontrfaktycznej
zgody», lecz tam, gdzie rozumny namysł winien przynieść rozwiązanie spornych kwestii. Tu jest
właściwe miejsce na sztukę mówienia i argumentacji (i ich bezsłowne odzwierciedlenie myślowego
szukania porady u samego siebie). Jeśli sztuka mówienia, jak to wiadomo od wieków, oddziałuje
na uczucia, to wcale nie wypada przez to z dziedziny rozumności. Vico słusznie podkreśla pewną
swoistą wartość tej sztuki: copia, bogactwo punktów widzenia. [...] Upraszcza się sens retory
ki, widząc w niej tylko technikę, wręcz narzędzie manipulacji społeczeństwem.
W rzeczywistości stanowi ona istotną stronę rozumnego zachowania”.
48 Por. P. Ricoeur, Przyczynek do teologii Słowa, przeł. S. Cichowicz, [w:] idem, Egzysten
cja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór, oprać, i wprow. S. Cichowicz, Warszawa 1985,
s. 339-340.
49 LB. IX. 113F.
50 Por. M. O’Rourke Boyle, op. cit., s. 8.
51 LB. IX. 114A.
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do Prologu napisał wprost: „nic właściwiej nie oddawało znaczenia („aptius reddebat
emphasin”) greckiego słowa λόγος niż oratio"52. Pominął natomiast milczeniem, być
może wówczas oczywistą, funkcjonalnie odbiegającą od źródeł klasycznych, chrześci
jańską semazjologię pojęcia sermo jako kazania. Dodał przy tym, iż oratio jako femininum gramatycznie nie tylko nie odpowiada rodzajowi męskiemu ó λόγος, ale również
Chrystusowi jako Synowi Boga. O ile więc Erazm zgadzał się co do podobieństwa
poświadczonego przez tradycję Kościoła między sermo i verbum, to zgodność rodza
jów gramatycznych („generis congruentia”) wymaga tutaj rzeczownika sermo, mimo
nieformalnego charakteru, jaki może denotować, zwłaszcza w zestawieniu z oratio53.

3. Funkcja i znaczenie rodzajnika ó
W Annotationes Erazm poświęca sporo miejsca określeniu znaczenia rodzajnika
rodzaju męskiego „ó” dla właściwej wykładni Logosu. Rodzajnik przed rzeczowni
kiem λόγος wskazuje w tym miejscu jego szczególną postać, „certum et insigne”54.
Nie chodziło jednak Erazmowi wyłącznie o bliższe objaśnienie tego leksemu, co było
typową funkcją rodzajnika, ale na wskazanie jego wyjątkowej roli - λόγος Prologu,
odnoszący się do Chrystusa jest najdoskonalszym Słowem. Przykłady wzięte z litera
tury klasycznej, patrystycznej oraz z Pisma Świętego potwierdzają wniosek Erazma.
Zwracając uwagę na szczególną funkcję rodzajnika, Erazm był świadomy ponadto, iż
Prolog mówi nie tyle o „słowie Boga” (λόγος τού θεού), mimo że w takim złożeniu
występuje ono często w całej Biblii, ale chodzi tutaj o ó λόγος, a więc o λόγος absolut
ny, równy Bogu55. Λόγος Prologu jest zatem czymś więcej niż tylko jednowyrazowym
i funkcjonalnie ograniczonym „słowem Boga”. Taka wykładnia rodzajnika „ó” pozwala
lepiej zrozumieć komentarz Erazma na temat jego braku na końcu omawianego wersetu
Prologu: και θεός ήν ó λόγος.
Wraz z odnowieniem w połowie XVI w. dyskusji trynitarnych brak rodzajnika
przed θεός interpretowano jako subordynacjonizm Chrystusa względem Boga Ojca

52 LB.VI. 335C.
53 LB. IX. 114A. Należy zauważyć, że Erazm w tłumaczeniu Nowego Testamentu przedkładał
zasadę zgodności rodzajów gramatycznych nad zgodność rodzajów naturalnych. Dlatego np. słowa,
w których Chrystus określał siebie przy pomocy rzeczowników rodzaju żeńskiego (J, 14,6): Έγώ
είμι ή οδός καί ή αλήθεια καί ή ζωή, Rotterdamczyk przetłumaczył przez łacińskie femmina: „Ego
sum via, et veritas et vita”, LB. VI. 396C.
M LB. VI. 336D. Podobnie Akwinata: „ideo evangelista volens significare segregationem et
elevationem istius verbi super omnia, apposuit articulum ad hoc nomen logos”, S. Thomas de
Aquino, op. cit., s. 13 (cap. 1, lec. 1).
55 Por. Z. Poniatowski, Logos Prologu Ewangelii Janowej, Warszawa 1970, s. 99. Na temat
występowania frazy λόγος τού θεού w Septuagincie zob. D. Mrugalski, Logos. Filozoficzne i te
ologiczne źródła idei wczesnochrześcijańskiej, Kraków 2006, s. 73-97.
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lub nawet pozbawienie go boskiej natury, o czym na początku IV stulecia w związku
z podważeniem przedwieczności Jezusa nauczał Ariusz56. Wedle świadectwa św.
Atanazego Ariusz miał wyciągnąć daleko idące wnioski z pominięcia przez Jana
Ewangelistę rodzajnika przed θεός na określenie Syna, podczas gdy Ojciec określony
jako ó θεός był jedynym Bogiem prawdziwym57. Annotationes Erazma są na ten temat
jednak bardzo lapidarne i raczej spekulatywne niż pragmatyczne. Nieco światła na jego
eksplikację tego terminu rzucają dwa teksty. Pierwszym jest komentarz Orygenesa
do Ewangelii św. Jana, w którym teolog Aleksandryjski zamieścił osobny rozdział
poświęcony zagadnieniu rodzajnika w pierwszym wersecie Prologu. Wprawdzie
w rzeczonym fragmencie swoich Annotationes z wcześniejszych autorów Erazm
przywołał jedynie Prudencjusza58, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy
założyć, że komentarz Orygenesa był mu już wówczas znany59. Drugim natomiast
tekstem jest wydana również w 1520 roku Erazmowa Responsio ad annotationes
Eduardi Lei, gdzie Rotterdamczyk odpowiedział na 268 uwag młodego angielskiego
teologa, Edwarda Lee, naonczas studenta Lowańskiego Collegium Trilingue, pod
adresem dwóch pierwszych wydań swoich Annotationes in Novum Testamentum.
Wśród kontrowersji omówionych przez angielskiego teologa znalazły się również
jego ważne uwagi dotyczące poruszonego tutaj problemu rodzajnika w pierwszym
wersecie Prologu. Tekst Orygenesa odsłania przede wszystkim teologiczne zawiłości
rzeczonego fragmentu, polemika z Lee wyjaśnia ponadto jego ważne szczegóły filo
logiczne, niejako w odpowiedzi na zwięzłą uwagę Orygenesa na temat świadomości
językowej Jana Ewangelisty60.
W Annotationes Erazm stwierdził, iż funkcją braku rodzajnika przed θεός jest
osobowe (tj. hipostatyczne, choć tym konkretnym terminem Erazm się nie posłużył)
rozróżnienie Ojca od Syna. W przeciwnym razie, wstawiając rodzajnik zarówno przed
θεός, jak i przed λόγος, właściwości obu tych osób nie tylko zostałyby wymieszane, ale
również mielibyśmy do czynienia z de facto dwoma odrębnymi Słowami - rodzącym
56 Zob. H. Pieiras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000, s. 181-183.
57 Athanasius, De synodis, 16. Erazm z pewnością znał ten fragment, skoro w 1519 roku
wydał w Paryżu Opera omnia Atanazego, zob. Bibliotheca Erasmiana. Repertoire..., series 2, s. 11.
Zob. Enarratioprimipsalmi „Beatus Vir” (1515): „Ariani, qui Patrem et Filium, et Spiritum Sanctum
negant ópoovoioc;, hoc est, eiusdem essentiae, sed solum Patrem volunt esse creatorem, Filium a Patre
creatum, non genitum”, LB. V. 176E-F. Ponadto w przedmowie do swojej edycji De Trinitate św.
Hilarego zwięźle omówił doktrynę Ariusza, A. 1334,493-503. Zob. również Epistula Nicaeni concila
ad Egyptios, 3 - gdzie streszczone są zarzuty wobec Ariusza sformułowane podczas soboru w Nicei.
58 Cathemerinon, XI. 17-20. W 1524 roku Erazm wydał w Bazylei Commentarius in duos hymnos Prudentii, gdzie, obok omówienia hymnu na Epifanię, znalazł się również ważny ze względów
doktrynalnych komentarz do wspomnianego w Annotationes hymnu na Boże Narodzenie.
59 Już bowiem w grudniu 1504 roku pisał Erazm do Johna Coleta: „Origenis operum bonam
partem evolvi”, A. 181, 38-39.
60 Commentario in Evangelium ¡oannis, II. 50: òvk ùc'EXXqvKijv aKpißoXoyiav òvk eniarapEvoc;,
Patrologia Graeca, ed. J.-P. Migne, voi. 1-161, Paris 1857-1866 (cyt. dalej: PG, pierwsza liczba
arabska oznacza tom, druga kolumnę, litera alfabetu odcinek kolumny). PG 14, col. 108B.
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się i zrodzonym, a więc dwiema różniącymi się od siebie istotami boskimi61, w czym
niejako milcząco, bo bez nazywania rzeczy po imieniu, Erazm widział zapewne wczes
nochrześcijańskie teorie subordynacjonistyczne, przed którymi wprost przestrzegał
w swoim komentarzu Orygenes6263
. Innymi słowy, uniknąwszy zmieszania ze sobą
właściwości osób Trójcy, Erazm uważał, że θεός omawianego fragmentu nie jest tą
samą osobą Boga, co w poprzedzającej frazie, mianowicie και ó λόγος ήν προς τον
θεόν. Tam bowiem προς τόν θεόν oznacza wspólnotę Chrystusa-Logosu z Bogiem
Ojcem, współuczestnictwo Logosu w boskiej naturze Ojca - „Christianam expressit
sententiam, sic ut alio detorqueri non possit, nimirum hanc, et ilium idem Verbum,
quod modo dixi in principio fuisse apud Deum, erat Deus, hoc est particeps
Essentiae Divinae, sive ut melius dicam Graece, όμοούσιον τώ πατρί”, jak
czytamy w Annotationes6i. Erazm również na gruncie leksykalnym sięgnął w swoich
pismach do tradycji sporów doktrynalnych pierwszych wieków chrześcijaństwa, dla
których pierwszą istotną datą graniczną był pierwszy sobór w Nicei (325 rok) i jego
postanowienia, gdzie m.in. oficjalnie wprowadzono do doktryny chrześcijańskiej po
jęcie όμοούσιος (współistotny, posiadający tę samą substancję)64. Faktem jest jednak,
o czym ojcowie soboru również doskonale wiedzieli, że w taki właśnie sposób uczeni
chrześcijańscy już wcześniej opisywali relację Boga i Logosu. Dowodem na to jest
również komentarz Orygenesa, w którym teolog z Aleksandrii tłumacząc zwrot πρός
τόν θεόν oraz boskość Chrystusa-Logosu pisał o jego „wiecznym trwaniu w oglądzie

61 „Hoc loco deo non additur articulus, cum tarnen vere ac natura deum siginificet, verum id
facit coactus. Alioqui non poterai simul explicare divinam essentiam tribus communem personis.
Nam si utrique addidisset articulum, και ó θεός ήν ó λόγος iam confudisset personarum proprietates. Atque hie fuisset sensus, et ille deus, nempe pater, erat illud verbum nempe filius. Rursus si
deo addidisset articumum non verbo, και ό θεός ήν λόγος, iam duo significasset verba, ac sensus
fuisset, et ille deus, nempe pater, erat et ipse verbum quoddam, et si non idem verbum quod filius,
tarnen aliquod verbum. In qua sententia fuere veterum nonnulli, duo facientes verba, gignens et
genitum, ut dictum est paulo superius”, LB. VI. 337C.
62 Commentarla in Evangelium Joannis, II. 50, PG 14, col. 108C-109A.
63 LB. VI. 337D.
w Expositio fidei CCCXVIIIpatrum: εις ένα κύριον Ιησού Χριστόν τόν υιόν τού θεού γηννηθέντα
έκ τού πατρός μονογενή, τουτέστιν έκ τής ουσίας τού πατρός, θεόν έκ θεού, φώς έκ φωτός,
θεόν αληθινόν έκ θεού αληθινού, γηννηθέντα ού ποιηθέντα, όμοούσιον τώ πατρί / „in unum
dominum Iesum Christum filium dei, natum de pâtre, hoc est de substantia patris, deum de
deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero, natum non factum, unius substantiae cum
pâtre”, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1: 325-787, układ i oprać. A. Baron, H. Pietras,
Kraków 2001, s. 24. Zob. również ibidem, s. 56; 58 oraz Commentarius in duos hymnos Prudentii
Erazma: „(Christus - przyp. J. K.] sine initio, sine fine semper a Patre nascitur, semper natus fuit,
Deus ex Deo, omnipotens ex omnipotente [...(sic Filius nascitur a Patre, ut de Patris substan
tia nihil decedati sic Pater producit Filium, ut tarnen Filio non sit prior”, LB. V. 1341B; idem,
Apologia ad monachos quosdam Hispanos: „Si nascitur singulari ratione a Patre, non adoptione
filius est, sed natura. Si natura, nascitur a substantia Patris: sed Dei substantia dividi
nullo modo potest, quemadmodum nec augeri nec minui. Consequitur igitur eamdem et
individuam esse substantiam Patris ac Filii”, LB. IX. 1034F.

In principio eratsermo

ojcowskiej głębi” (εΐ μή ραρέμεινη τή άδιαλείπτω θέα τού ρατρικού βάθους)65. Ponadto
uwagi Orygenesa, które Erazm milcząco przejął w swoim komentarzu, będą miały
kluczowe znaczenie dla dalszych rozważań Rotterdamczyka dotyczących różnic po
między Słowem Boga a słowem ludzkim oraz ich konsekwencji dla hermeneutycznego
statusu języka. Otóż Aleksandryjczyk powiada, że funkcją rodzajnika przed θεός jest
oznaczenie „niezrodzonej przyczyny wszechrzeczy” (τού άγενήτου των όλων αιτίου),
w wypadku natomiast Logosu rodzajnik denotuje „źródło rozumu w każdej istocie
rozumnej” (ή πηγή τού έν έκάστω των λογικών λόγου)66. Przekładając ten podział
na relację Bóg-człowiek, Orygenes stwierdził nieco dalej, że „tak jak Ojciec jako Bóg
sam w sobie i Bóg prawdziwy jest wobec swego obrazu i wobec jego odbicia [scil. ludzi
- przyp. J. K.] [...] tak samo jest Słowo względem rozumu, który istnieje w każdym
rozumnym stworzeniu”67. Erazm niemal dosłownie przejął tę wykładnię. W swoim
Commentarius in duos hymnos Prudentii stwierdził bowiem: „Syn Boży jest względem
Ojca tym czym rozum albo milcząca myśl względem człowieka. [Syn] jest bowiem
wieczną myślą pochodzącą z wiecznego umysłu”68. Jak zobaczymy w dalszej części
tego szkicu, dystynkcja opisana przez Orygenesa stanie się dla Erazma podstawą dla
uchwycenia najważniejszych, a w swojej istocie wysoce subtelnych różnic pomiędzy
substancjalnością Boga w Trójcy jedynego a akcydentalnością stworzenia, którą hu
manista eksplikował na gruncie stosunku między Słowem Boga a słowem ludzkim, nie
wyłączając jednakowoż wszelkich reperkusji na gruncie ontologicznego statusu, jaki
one posiadają: myśl (ένδιάθεσις / διάνοια) oraz wypowiedzenie (προφορά / λόγος).
Nie powinna tutaj wzbudzać podejrzeń pozorna jedynie rozbieżność leksykalna
przywoływanej wyżej, co prawda w skromnym wyborze, taksonomii opisującej rela
cję między Bogiem Ojcem a Chrystusem-Logosem, zarówno w języku greckim, jak

65 Commentaria in Evangelium Joannis, II 51, PG 14, col. 109B. Należy przy tym stwierdzić, że
już sobór Konstantynopolitański II (553 rok) uzna! tezy Orygenesa na temat Trójcy za heretyckie,
zob. Dokumenty Soborów Powszechnych, s. 294. Taką wykładnię potwierdziły dekrety soborów
Konstantynopolitańskiego III (lata 680-681) i Nicejskiego II (787 rok), zob. Dokumenty Soborów
Powszechnych, s. 310, 334. Na ten problem zwrócił również uwagę Erazm, począwszy od czwartego
wydania swoich Annotationes (1527). Omawiając bowiem fragment Ewangelii wg św. Mateusza
(Ml 19,17), tj. „Quid me interrogas de bono”, z dystansem odniósł się do komentarza Orygenesa
do tejże Ewangelii: „Hoc loco caute legendus est Orígenes, alioqui ser mo illius resipit Aria
num quiddam, quasi ne Filius quidem dicatur proprie bonus, nec aliter Filii bonitas différât ab
hominum bonitate, nisi quod Filius in omnibus bonis vicinior est Patri, quam caeteri Filio”, LB. VI.
ÍOIC; por. E. Rummel, Erasmus’ Annotations of the New Testament..., s. 73.
66 Commentaria in Evangelium Joannis, II. 50, PG 14, col. 108B-C.
67 Commentaria in Evangelium Joannis, II. 51: ώς γάρ αύτόθεος, και αληθινός Θεός ό Πατήρ
πρός εικόνα, και εικόνας τής είκόνος [...] οϋτως ό αύτός Λόγος προς τόν έν έκάστω λόγον,
PG 14, col. 109C. Na temat znaczenia pojęcia obrazu (είκών) u Orygenesa zob. J. Zieliński, Jero
zolima - Ateny - Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej, Wrocław
2000, s. 252-253.
“ „Quod enim est homini sensus aut cogitatio tacita mentis, hoc Filius Dei est Patri. Est enim
aeternae mentis, aeterna cogitatio”, LB. V. 1341 B.
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i łacińskim. Wynika ona z kilku zasadniczo przesłanek, które należy w tym miejscu
ogólnie naszkicować. Po pierwsze, jak wykazał przed laty przeszło dwudziestoma
Henri Crouzel, słownictwo Orygenesa dalekie jest od ścisłej systematyzacji, dlatego
częstokroć na próżno szukać u aleksandryjskiego teologa ścisłego i ustalonego w języku
definiowania myśli69. Ponadto, na co lapidarnie zwrócił uwagę Grzegorz z Nazjanzu,
w dyskusjach trynitarnych „dyskutuje się o słówkach, które wyrażają inaczej tę samą
myśl”70. Ostatecznie to właśnie ojcowie kapadoccy, Bazyli Wielki, Grzegorz z Nyssy
i Grzegorz z Nazjanzu, ustalili około roku 370 i 380 terminologię trynitarną dla języka
greckiego71. Na Zachodzie proces ten trwał dłużej. Co najmniej bowiem do początków
VI stulecia i ukształtowania się w oparciu o pojęcia Arystotelesowskie w Opuscula
sacra Boecjusza naukowego aparatu pojęciowego, cała dotychczasowa łacińska de
bata teologiczna stale poszukiwała właściwego sobie, jednoznacznie zdefiniowanego
i precyzyjnego języka. Bodaj najpełniejszym wyrazem owych trudności i poszukiwań
jest De Trinitate św. Augustyna, gdzie biskup Hippony w VII księdze swojego traktatu
bezskutecznie, jak sam zaznaczył, zmagał się z językowymi niuansami przy opisie
doktryny trynitarnej72. Owa spekulatywną bezsilność łaciny, na którą uskarżał się
Augustyn, a wcześniej choćby Cyceron czy Seneka Filozof, znalazła swój finał w trzy
69 H. Crouzel, Orygenes, przeł. J. Margański, Kraków 2004, s. 88-89; 207; 212-213; 219-222.
Tam również dalsza bibliografia na ten temat. Zwrócił na to uwagę już uczeń Orygenesa, Grzegorz
Cudotwórca w swojej Oratioprosphonetica acpanegyrica in Origenem, VII. 105-108; XI. 137.
70 in laudem Athanasii, 35, PG 35, col. 1124. Zob. również Anicius Manlius Severinus
Boethius, Contra Eutychen et Nestorium, [w:] Boecjusz, Traktaty teologiczne, na język polski
przeł. A. Kijewska, R. Bielak, Kęty 2007, s. 114: „Quoniam vero in tota questione contrariarum
sibimet aipéaeiDv de personis dubitatur atque naturis, haec primitus definienda sunt
et propriis differentiis segreganda”.
71 Zob. Bazylego De spiritu sancto (PG 32, col. 67-218) oraz jego list do brata Grzegorza
z Nyssy (Ep. 38) na temat różnicy między pojęciami istoty (ouoia) i hipostazy (unóaraaię) (PG 32,
col. 325-340). Wypada w tym miejscu dodać, że Erazm wydał w 1532 swoje łacińskie tłumaczenie
traktatu Bazylego o Duchu Świętym, dedykowane Janowi Dantyszkowi, zob. A. 2713. Zob. również
tzw. pięć „mów teologicznych” Grzegorza z Nazjanzu (PG 36, col. 12-172), tj. o poznaniu Boga,
o Synu Bożym i Duchu Świętym oraz jego apologię skierowaną do arian (PG 36, col. 213-237). Pis
ma trynitarne Grzegorza z Nyssy, tj. Ad Eustathium de sancta Trinitate; Ad Graecos ex communibus
notionibus; Ad Ablabium quod non sint tres dei oraz Ad Simplicium de fide znajdują się w Gregorii
Nysseni Opera, auxilio aliorum virorum doctorum edenda curavit W. Jaeger, vol. 3, pars 1: Opera
dogmatica minora, edidit E Müller, Leiden 1958, s. 3-16; 19-33; 37-57; 61-67.
72 De Trinitate, VII, 7-12. Patrologia Latina, ed. J.-P. Migne, vol. 1-217, Paris 1844-1855 (cyt.
dalej: PL, pierwsza liczba arabska oznacza tom, druga kolumnę, litera alfabetu odcinek kolumny).
PL 42, col. 939-946. „Cum ergo quaeritur quid tria, vel quid tres, conferimus nos ad inveniendum
aliquid speciale vel generale nomen, quo complectamur haec tria, ñeque occurit animo, quia excedit supereminentia divinitatis usitati eloquii facultatem. Verius enim cogitatur
Deus quam dicitur, et verius est quam cogitatur”, ibidem, col. 939. Zob. również znakomity tekst
Wernera Beierwaltesa na temat kształtowania się terminologii trynitarnej u Mariusza Wiktoryna,
bezpośredniego poprzednika św. Augustyna: W. Beierwaltes, Myślenie trynitarne. Substantia
i subsistentia u Mariusza Wiktoryna [w:] idem, Platonizm w chrześcijaństwie, przeł. P. Domański,
Kęty 2003, s. 20-37.
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nastowiecznym języku scholastyki. Wówczas, dzięki ponownemu odkryciu Organonu
Arystotelesa, przeformułowano i rozwinięto zarazem pierwociny stylu, który swoje
początki ma w pismach teologicznych Boecjusza. W oparciu m.in. o Kategorie Stagiryty w pismach św. Tomasza powstał nowy język dyskursu trynitarnego, zasadniczo
odmiennego od taksonomii pierwszych wieków chrześcijaństwa73. Pierwszą poważną,
choć ze względu na zasięg oddziaływania raczej nieudaną próbą przeformułowania
scholastycznego dyskursu teologicznego, w tym również trynitarnego, była Repastinatio dialectice et philosophie (ostatnia redakcja 1452) Lorenzo Valli, gdzie poddał on
krytyce filozoficzne presupozycje aparatu pojęciowego zarówno języka scholastyki,
jak i jej fundatora, czyli Boecjusza74. Szczegółowa natomiast analiza języka, jakim
Erazm posługiwał się w swojej Apologii oraz w Annotations (o czym dalej), dowodzi
jednoznacznie, że podążał on tropem wyznaczonym przez autorów wczesnochrześ
cijańskich, w pierwszym rzędzie za św. Augustynem, ale również za św. Hilarym, czy
jak pokazaliśmy wyżej za Orygenesem. Nie odnalazłem natomiast w języku Erazma
śladów recepcji Dialektyki Valli, czy ściślej jego propozycji, aby przy opisie Trójcy Świętej
zredukować dziesięć Arystotelesowskich kategorii do trzech, mianowicie: substantia,
qualitas, actio. Wprawdzie Erazm przeważnie unika abstrakcyjnego języka teologów
scholastycznych i skłania się ku językowemu pragmatyzmowi (usus verborum czy
sermo communis, by posłużyć się terminem Valli), to jego wybór wynika raczej z lek
tury Ojców Kościoła niż z postulatu „deontologizacji” języka sformułowanego przez
włoskiego humanistę. Przy obecnym stanie badań i z zachowaniem koniecznej w tej
sytuacji ostrożności możemy jedynie stwierdzić, że jeśli między obydwoma autorami
zachodzi w tym względzie podobieństwo, to tłumaczyć je wypada raczej na zasadzie
homologii (literatura patrystyczna) niż bezpośrednią lekturą75.
Wykładnia przywoływanego tutaj komentarza Orygenesa do Ewangelii św. Jana
posłużyła Erazmowi raz jeszcze w jego zmaganiach z właściwym rozumieniem Lo
gosu w Prologu. Pracując bowiem nad komentarzem do drugiego wydania Nowego
Testamentu Erazm w 1517 roku przesłał swoje materiały do konsultacji Edwardowi
73 Por.M.-D. Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. H. Rosnerowa, prze
kład przejrzał W. Seńko, Kęty 2001, s. 96-118; J. Pieper, Tomasz z Akwinu, przeł. Z. Włodkowa, Kraków 1966, s. 83-93; £. Gilson, Uwagi na temat słownika bytu, [w:] idem, Byt i istota, przeł.
D. Eska, J. Nowak, Warszawa 2006, s. 250-262.
74 Zob. Ch. Trinkaus, Lorenzo Valla on the Problem of Speaking about the Trinity, „Journal
of the History of Ideas” 1996, Vol. 57, No. 1, s. 27-53; L. Nauta, In Defense of Common Sense. Lo
renzo Valla's Humanist Critique of Scholastic Philosophy, Harvard University Press 2009, s. 191-208;
S. I. Camporeale, Renaissance Humanism and The Origins of Humanist Theology, [w:] Humanity
and Divinity in Renaissance and Reformation. Essays in Honor of Charles Trinkaus, ed. J. W. O’Malley,
T. M. Izbicki, G. Christianson, Leiden 1993, s. 101-124, zob. zwłaszcza s. 109-113.
75 Wpływ Dialektyki Valli na Erazma (ale również na Sylwy Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
to osobny, rozległy i wciąż niezbadany problem. Tutaj jedynie bez dalszych eksplikacji zasygnali
zowany jest jako istotny etap w kształtowaniu się wczesnonowożytnego dyskursu trynitarnego, dla
którego obaj humaniści byli postaciami bądź wpływowymi (Erazm), bądź znaczącymi dla dzisiejszej
rekonstrukcji jego dziejów (Valla).
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Lee, wówczas młodemu teologowi, studentowi Lowańskiego Collegium Trilingue.
W odpowiedzi opublikował on na przełomie 1519 i 1520 roku w Paryżu, a nieco
później w Bazylei, swoje Annotationes in Novum Testamentum Erasmi libri duo, gdzie
zdecydowanie podważył 268 miejsc w Erazmowym komentarzu, w tym również
jego wykładnię interesującego nas tutaj pierwszego werset Prologu76. Co istotne,
uwagi Lee nie odnosiły się wyłącznie do rozwiązań językowo-stylistycznych, ale
w pierwszym rzędzie podważały ich prawowierność na gruncie dogmatycznym.
Odpowiedź Erazma, chociaż w swoich naczelnych rysach nieodbiegająca od tego,
co pisał wcześniej w Annotationes, zasługuje na uwagę z powodu dużo bardziej
szczegółowego komentarza językowego do pierwszego wersetu Prologu, ale również
dzięki doktrynalnym interpolacjom, jakie wprowadził do swojej gramatyczno-retorycznej wykładni. Główna obiekcja Lee miała charakter teologiczny. Dotyczyła
bowiem braku rodzajnika w zdaniu και θεός ήν ό λόγος i niewłaściwego zdaniem
angielskiego teologa uzasadnienia owego pominięcia. Stwierdził on mianowicie, iż
rodzajnik przed θεός, wbrew temu, co sądził Erazm, nie oznacza wcale osoby, lecz
naturę. Zatem w postaci restytuowanej przez niderlandzkiego humanistę fragment
ten podważa boskość Chrystusa77. Innymi słowy, rodzajnik według Lee pozwala
tutaj odróżnić prawdziwego Boga od bogów fałszywych. Ten radykalny, a przede
wszystkim jednostronny w swojej wymowie wniosek angielskiego teologa znacząco
upraszcza wszystko, co dotychczas zostało powiedziane na temat funkcji rodzajnika,
zwłaszcza jeśli pod uwagę raz jeszcze weźmiemy przywoływany komentarz Orygenesa.
Rodzajnik wprawdzie zachowuje swoją funkcję indywidualizującą, jednakowoż jego
brak przed θεός wcale nie musi, a w omawianym passusie nie oznacza fałszywego
boga, czy ściślej różnego co do osoby, a zwłaszcza istoty z Bogiem Ojcem (ό θεός).
Orygenes bowiem, a jak można sądzić także Erazm (chociaż ten posługiwał się neoplatońskim pojęciem emanacj i, o czym dalej), tłumaczył pominięcie rodzajnika jako
„uświęcenie Logosu przez udział w boskości Ojca”, Logosu, który jest obrazem Ojca78.
76 Faktograficznie genezę, przebieg oraz konsekwencje (z uwzględnieniem rozległych, bo
ogólnoeuropejskich afiliacji) polemiki Erazma z Lee wyczerpująco opisuje C. Asso, La teologia
e la grammatica..., s. 17-58; eadem, Martin Dorp and Edward Lee, [w:] Biblical Humanism and
Scholasticism in the Age ofErasmus, ed. E. Rummel, Leiden 2008, s. 174-189 Zob. również E. Rum
mel, Unwelcome advice. Edward Lees critical notes on the New Testament, [w:J eadem, Erasmus
and His Catholic Critics, vol. 1, s. 95-119.
77 „Quoties legis sub appellatione dei, articulo addito ό θεός comprehendi naturam, non
tantum unam personam? Sic ut nihil periculi fuisset in Christiana veritate, si ita dictum fuisset
(και ό θεός ήν ό λόγος) cum etiam articulo addito, saepe sit appellatio naturae, non personae [...]
Unde [ex vestigiis Scripturae - przyp. J. K.) colligo articulum non personam dicere, sed veritatem
potius insinuare dei, de quo sermo est, contra falsos deos”, Edouardus Leeus, Annotationes in
annotationes Novi Testamenti Desiderii Erasmi, Basileae 1520, s. 61.
78 Commentaria in Evangelium Joannis, II. 50: πάν δέ τό παρά τό αύτόθεος μετοχή τής έκείνου
θεότητος θεοποιούμενον οϋχ ό θεός, άλλά θεός κυριώτερον αν λέγοιτο, ώ πάντεως ό Πρωτότοκος
πόσης κτίσεως, άτε πρώτος τώ πρός τόν θεόν είναι, στάσας τής θεότητος εις έαυτόν, έστι τιμιότερος
τοίς λοιποϊς παρ’ αύτόν θεοϊς, PG 14, col. 109Α.
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Erazm rozpoczyna obronę swojego stanowiska od stwierdzenia, iż gramatyka grecka
nie jest na tyle restrykcyjna, aby w jednoznaczny i zawsze określony sposób określała
posługiwanie się rodzajnikiem. Podaję zatem, przez analogię z propozycją Lee, przy
kłady trzech błędnych konstrukcji syntaktycznych - τούτο ούκ έστίν ή γή (to nie jest
ziemia), τοϋτό έστι τό ΰδσωρ (to jest woda) oraz ούτος ούκ εστιν ό άνθρωπος (to nie
jest człowiek)79. Każdy z tych przykładów zawiera zdaniem Erazma błąd składniowy.
Pierwszy z nich, jeśli wskazujemy na jakiś przedmiot (Erazm podaję jako przykład
kamień) i chcemy przez to powiedzieć, że nie ma on w ogólności cech ziemi („non
esse naturae terrae”), podobnie w drugim, jeśli mowa jest o słabym winie, wreszcie
błąd trzeciego polega na tym, że mowa jest o kimś, o kim wcześniej już coś zostało
powiedziane80. Trzeci z przykładów jest, jak sądzę, najbardziej interesujący dla oma
wianej przez Erazma problematyki. Mianowicie użycie rodzajnika w tej konkretnej
konstrukcji oznaczałoby, że mamy na myśli nie jakąś osobę, ale w sensie rodzajowym
człowieczeństwo w ogóle. Ponadto, na co zwrócił on uwagę, mowa jest tutaj o osobie
już wcześniej wspominanej (zaimek wskazujący ούτος oznacza tutaj wspomnianego
przez Erazma głupca, który nie jest człowiekiem), a więc konkretnej osoby, dla której
orzecznik άνθρωπος ma funkcję jakościującą, nie zaś rodzajową. Innymi słowy obec
ność rodzajnika oznaczałby, że mówimy o innej osobie niż wcześniej.
Analogiczną sytuację obserwujemy w omawianym fragmencie Prologu, gdzie
czytamy και ό λόγος ήν προς τον θεόν oraz καί θεός ήν ό λόγος. Erazm stwierdził
w tym miejscu, że obecność rodzajnika przed θεός w drugim z fragmentów nie tylko
zaprzeczałaby treści zdania poprzedzającego, ale przede wszystkim drugiemu nadałaby
sens niezgodny z doktryną, tzn., że „syn był ojcem”81. W pierwszym bowiem zdaniu
oba rodzajniki oznaczają dwie odrębne boskie osoby, w drugim natomiast funkcją
rodzajnika jest określenie właściwości jednej osoby, jego brak oznacza natomiast boską
naturę, jaką Logos posiada82. Jeśli zatem uwzględnić rodzajnik przed θεός, jak chciał Lee,
wówczas zdanie miałoby sens „filius est pater”, co oznacza, że obie osoby traktowane
byłyby jako jedna, tzn. jedno πρόσωπον i jedna hipostazą, implikując tym samym ściśle
monoteistyczne w istocie, a więc sabeliańskie rozumienie dogmatu o Trójcy Świętej83.
Błędy swojego adwersarza, które Erazm z mistrzowską akrybią wykazał i systematycznie
opisał, polegały w pierwszym rzędzie na niewłaściwym rozumieniu funkcji rodzajnika
we wszystkich wspomnianych przykładach. Lee sądził bowiem, że rodzajnik denotuje
79 Des. Erasmi Roterodami liber quo respondet Annotationibus Eduardi Lei, LB. IX. 170A-B.
80 LB. IX. 170B.
81 „Itaque cum dicimus και θεός ήν ό λόγος, cum intelligimus verbum esse et ipsum naturae
divinae, non potest addi articulus, et si quis addat, sensum haereticum expresserit. Nec minus
absurdum, quam si quis, dicat, filius est pater”, LB. IX. 170B.
82 „λόγος habet articulum, quia personae désignai proprietatem, θεός non habet quod naturam
signified non personam”, LB. IX. 170C.
83 Zwrócił na to wagę Robert Coogan w swojej książce Erasmus, Lee and the Correction
of the Vulgate. The Shaking of the Foundations, Genève 1992, s. 83-84. Zob. również C. Asso, La
teologia e la grammat ica..., s. 186-188.
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naturę, nie zaś osobę („appellatio naturae, non personae”), w czym de facto odwracał
jego podstawowe funkcje syntaktyczne obowiązujące w języku greckim.
W tym aspekcie dyskutowanej kwestii warto wspomnieć, że jego uwagi, a także
sama metoda wykładu Pisma Świętego rezonują w swoich rudymentarnych rysach
tradycyjny, tj. scholastyczny sposób interpretacji tekstu świętego. Wobec tego jest
tym bardziej zaskakujące, że Lee nie dostrzegł w omawianym fragmencie logicznych
implikacji, dla których heurystycznym źródłem wykładni była recepcja Arystotelesowskiej terminologii dokonana przez Boecjusza i Akwinatę. Przekładając bowiem
zaproponowaną przez pierwszego z nich taksonomię opisującą substancjalne oraz
osobowe relacje wewnątrz Trójcy, z uwzględnieniem jednakowoż wspomnianych wyżej
szczegółów syntaktycznych, wypada powiedzieć, że brak rodzaj nika przed θεός zmieniał
jego status składniowy z podmiotu (jak zdaje się sugerować Lee przez uwzględnienie
rodzajnika) na orzecznik rzeczownikowy. Wówczas, posiłkując się językiem Boecjusza,
mamy tu do czynienia z tzw. orzecznikiem substancjalnym, a zatem określeniem, które
odnosi się jednocześnie do wszystkich osób Trójcy, nie zaś do konkretnej osoby84.
Sugestia Lee natomiast całkowicie zmienia sposób predykacji, ponieważ rodzajnik
przed θεός w omawianym fragmencie pełniłby de facto funkcję już nie orzecznika
substancjalnego, ale tzw. terminu relacyjnego, czyli takiego, który wedle wykładni
Boecjusza i późniejszej metody scholastycznej denotuje ściśle określoną osobę i tylko
względem niej może być orzekany, nie mówi zaś o wszystkich trzech osobach Trójcy,
jak chciał angielski teolog („appellatio naturae, non personae”).
Analogiczną do wniosków autora De consolationephilosophiae interpretację funkcji
rodzajnika w rzeczonym fragmencie Prologu, tj. odróżniającą osoby Trójcy przy za
chowaniu jednej, wspólnej im wszystkim istoty, odnajdujemy również w komentarzu
Akwinaty do Ewangelii św. Jana. Tomasz zauważył mianowicie, że rodzajnik w dwóch
pierwszych zdaniach pierwszego wersetu Ewangelii Janowej oznacza osoby Trójcy,
a zatem konkretne i będące w podmiocie85. Ponadto stwierdził on jednoznacznie, iż
θεός w zdaniu następnym pełni funkcję orzecznika, czyli orzeka on o podmiocie (w tym
wypadku ó λόγος) w tzw. trybie oznaczania (modus significandi), nie zaś w modalnym

84 Anicius Manlius Severinus Boethius, Utrum Pater et Filius et Spiritus Sanctus de
divinitate substantialiter praedicentur, [w:] Boecjusz, op. cit., s. 78, 80: „Si igitur una in his [id est
in patre, filio, spiritu sancto - przyp. J. K.) substantia una est veritas, necesse est veritatem sub
stantialiter praedicari. De bonitate de incommutabilitate de iustitia de omnipotentia ac de
ceteris omnibus quae tarn de singulis quam de omnibus singulariter praedicamus manifestum est
substantialiter dici. Unde apparet ea quae cum in singulis separatim dici convenit nec tamen
in omnibus dici queunt, non substantialiter praedicari sed alio modo. [...] Quo fit ut neque pater
neque filius neque spiritus sanctus neque trinitas de deo substantialiter praedicetur, sed ut dictum
est ad aliquid”.
85 „Sciendum est ergo in primis quod hoc nomen Deus significat divinitatem, sed in supposito et concrete; hoc vero nomen Deltas significat Deitatem in abstracto, et absolute: et inde
est quod non potest supponere pro persona ex naturali virtute et ex modo significandi; sed
supponit solummodo pro natura”, ibidem, s. 17.
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trybie bycia (modus essendi). Innymi słowy bezrodzajnikowe θεός może w sposób
naturalny oraz właśnie w trybie oznaczania odnosić się w zależności od kontekstu do
każdej z osób Trójcy, tak samo jak wyraz „człowiek” może oznaczać człowieczeństwo86.
Gdyby natomiast Ewangelista zdecydował się postawić rodzajnik przed θεός, wówczas
mielibyśmy do czynienia nie z orzecznikiem, ale z podmiotem87.
Ponadto usus gramatyki greckiej Nowego Testamentu odzwierciedla dominującą
tendencję, aby w zdaniach z orzeczeniem imiennym orzecznik rzeczownikowy, czy, za
czym optował Boecjusz, orzecznik substancjalny (w tym wypadku θεός), nie posiadał
rodzajnika, jeśli stoi przed łącznikiem, zachowywano go natomiast przed podmio
tem zdania (tzw. reguła Colwella)88. Gramatycznie zatem sens frazy zamykającej
pierwszy werset Prologu jest następujący: „Słowo było Bogiem” lub, wedle wykładni
Daniela Wallacea (orzecznik rzeczownikowy θεός ma charakter nie tyle określony,
co raczej jakościowy), „Słowo miało boską naturę”89. Obie interpretacje zgadzają się
z wykładnią zaproponowaną zarówno przez Tomasza, jak i Erazma.
Równie symptomatyczna dla egzegezy Lee jest ponadto niewłaściwa interpretacja
i tłumaczenie na łacinę innego fragmentu, który miał według niego podważać zasad
ność racji niderlandzkiego humanisty dotyczących oznaczania osoby (πρόσωπον)
przez rodzajnik. Mianowicie występująca wielokrotnie w listach św. Pawła formuła
ό θεός καί πατήρ90, jeśli wierzyć uwagom Erazma, które jego przeciwnik starał się
zrekonstruować, oznaczałaby „Deus qui est pater et pater”91. Taka wykładnia nie
jest jednakowoż błędna w całości, co zresztą Rotterdamczyk w swojej odpowiedzi
przyznaję. Problemem jest tutaj, skądinąd niepoświadczone u niego przekonanie,
jakoby ό θεός zawsze odnosiło się do Boga Ojca (takie stanowisko może sugerować
1,6 „Hoc vero nomen Deus habet naturaliter ex modo significandi quod supponat
pro aliqua personarum, sicut hoc nomen homo supponit pro supposito humanitatis”, ibidem,
s. 17. Na temat ważnych z logicznego punktu widzenia implikacji scholastycznej suppositio zob.
Petrus Hispanus, Summulae logicales, VI. 6. 1.
17 „Vel dicendum est et melius, quod Deus ponitur hic in praedicato, et tenetur formaliter;
consuetum est autem quod nominibus in praedicato positis non ponitur articulus, cum discretionem
importet. Si vero Deus poneretur hic ex parte subiecti, pro quacumque persona supponeret, sive
pro filio sive pro spiritu sancto; et tunc non est dubium quod in Graeco ibi apponeretur articulus”,
ibidem, s. 23.
“ E. C. Colwell, A Definite Rule for the Use of the Article in the Greek New Testament,
„Journal of Biblical Literature” 52, 1933, s. 20: „Definite predicate nouns which precede the verb
usually lack the article”. Por. φώς είμι τού κόσμου (J 9,5); Αληθώς θεού υιός εί (Mt 14,33). Por. rów
nież P. B. Harner, Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1, „Journal of
Biblical Literature” 1973, 92, s. 75-87 (zob. zwłaszcza s. 85-87); D. B. Wallace, Greek Grammar
Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand Rapids 1996, s. 256-269 (zob.
zwłaszcza s. 266-269).
D. B. Wallace, op. cit., s. 269.
90 Rz 15,6; 1 Kor 15,24; 2 Kor 1,3; 2 Kor 11,31; Ga 1,4; Ef5,20; Flp 4,20; Koi 3,17; 1 Tes 1,3; 1
Tes 3,11; 1 Tes 3,13; 2 Tes 2,16.
91 „Etiam si articulus personam patris explicat, quam ineptum est Pauli ó θεός και πατήρ?”,
Edouardus Leeus, op. cit., s. 61.
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komentarz Orygenesa), skoro sam natychmiast replikuje, że ó θεός może w zależ
ności od kontekstu odnosić się również do Syna albo do Ducha Świętego. Stresz
czając nieco rozwlekłe uzasadnienie Erazma, możemy stwierdzić, iż apostoł mó
wiąc ó θεός και πατήρ nie chciał powiedzieć dwa razy tego samego (co sugerował
Lee w łacińskim przekładzie tej frazy), ale raczej przypisać jednej osobie dwie ce
chy, tzn. że jest Bogiem i Ojcem zarazem92. Sposób, w jaki Erazm rozumiał ten oraz
inne podobne mu składniowo fragmenty, stał się bez przesady doniosłym i histo
rycznie wysoce miarodajnym osiągnięciem dla całej późniejszej filologii biblijnej.
W nowożytnych studiach biblistycznych i językoznawstwie określa się go bowiem
jako tzw. regułę Sharpa93.
Podsumowując zatem, należy stwierdzić, że funkcją rodzajnika na poziomie samego
języka było nadanie znaczenia indywidualizującego, które wyróżnia jedną osobę spośród
innych osób. Na poziomie teologicznym natomiast rodzajnik bądź jego brak pozwalał,
zdaniem Erazma, hipostatycznie odróżniać od siebie osoby Trójcy przy jednoczesnym
zachowaniu ich wspólnej boskiej istoty. Należy przy tym podkreślić, iż argumentacja
Erazma w odniesieniu do miejsca o kluczowym znaczeniu doktrynalnym miała charakter
wyłącznie filologiczny, czy ściślej: gramatyczny. Na przykładzie bowiem kilku konstrukcji
syn taktycznych pokazał on z jednej strony szereg możliwych błędów w użyciu rodzajnika,
z drugiej natomiast konsekwencje, jakie obecność rodzajnika bądź jego brak może pociągać
za sobą już na gruncie semantycznym, a w dalszej perspektywie również doktrynalnym.
Metody interpretacji pierwszego wersetu Prologu Janowego, które starałem się tutaj przed
stawić, ukazują ponadto in nucę filologiczne podstawy teologii humanistycznej, dla której
fundamentem była wiedza z zakresu gramatyki i w niemałym stopniu również retoryki,
dziedzin paralelnych i harmonijnie niejako złączonych - w znaczeniu, rzecz oczywista,
właściwym dla wzorców wypracowanych przez starożytność klasyczną.
W Annotationes Erazm nie rozwinął drugiego ważnego elementu dla egzegezy
pierwszego wersetu Prologu, mianowicie’Ev άρχή ήν. Ograniczył się bowiem do stwier
dzenia, iż w ten sposób Ewangelia św. Jana bliższa jest Księdze Rodzaju niż ewangeliom
synoptycznym94*99
. Jednocześnie, na co słusznie zwrócił uwagę, łacińskie „In principio”
(hebrajskie
bereszit) Księgi Rodzaju różni się od formuły użytej przez św. Jana.

92 „[...] tamen addit patrem, non quod idem bis dicat, sed quod eidem personae, non eadem
ratione duo quaedam tribual”, LB. IX. 170F.
93 G. Sharp, Remarks on the uses of the definitive article in the Greek text of the New Testament,
containing many new proofs of the divinity of Christ, from Passages which are wrongly translated in
the common English version, 3rd edition, London 1803, s. 3: „When the copulative connects two
nouns of the same case, [... ] if the article, ora any of its cases, precedes the first of the said nouns or
participles, and is not repeated before the second noun or participles, the latter always relates the
same person that is expressed or described by the first noun or participle: i.e. it denotes a farther
description of the first-named person”.
99 „Ioannem neque Matthaei, aut Marci more sumere exordium, neque ad exemplum Lucae,
sed iisdem verbis ingeressus est Historiam Evangelicam, quibus Moses ingressus Genesin mundi”,
LB, VI, 335A. Podobnie w Septuagincie:’Ev άρχή έποίησεν ό θεός τον ούρανόν και τήν γήν.
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Z lapidarnej notatki Erazma da się jednak odczytać intencję takiej wykładni95. Skoro
bowiem chrystocentryzm Prologu zakłada λόγος („filius”) jako oś opisu, to przestaje
nią być Bóg-Stwórca (ó θεός), a więc akt twórczy opisany w Księdze Rodzaju, który
w takiej formie w Prologu jest zdaniem Erazma nieobecny, skądinąd przeciwnie do
wpływowej dla humanizmu północnego kabalistycznej wykładni Giovanniego Pico96.
Funkcja złożenia’Ev αρχή czy szerzej problem czasowości Logosu został bliżej omówiony
przez Erazma w Apologii, choć nie tyle na zasadzie regularnego wykładu egzegetycznego, co raczej na drodze uważnej lektury De Trinitate świętych Hilarego i Augustyna.

4. Hermeneutyczny wymiar języka (λόγος ενδιάθετος - λόγος προφορικός)
Punktem kulminacyjnym wywodu Erazma w Apologii jest przytoczenie przezeń
sylogizmu autorstwa pewnego teologa, zapewne skotysty, który miał zaatakować
tłumaczenie Erazma: „Verbum to milcząca myśl; jeśli Chrystus słusznie jest nazwany
sermo, to sermo również jest milczącą myślą”97. Jego prawdziwość zależy tutaj od sta
nowiska wobec rozróżnienia logosu na λόγος ένδιάθετος (wewnętrzny) oraz λόγος
προφορικός (wypowiedziany)98. Mimo że w samym tekście nie pojawia się ono w takiej
właśnie formie, to organizuje tok argumentacyjny ostatniej, najbardziej złożonej części
Apologii. Erazm wprowadził sylogizm, aby w istocie ukazać nieprzystawalność języka
ludzkiego do opisu boskiego Logosu. Wprowadza zatem dodatkowe rozróżnienie, nieuwzględnione przez tak sformułowany sylogizm, mianowicie „consuetudo sermonis
humani” oraz „Dei Cognitio”.95
98
97
96

95 „Ceterum quod illic quidam interpretantur, In principio, id est, in Filio, hic certe locum non
habet”, LB. VI. 335A.
96 Pico della Mirandola, Heptaplus, transi. D. Carmichael, [w:] idem, On the Dignity
of Man, introd. P. J. Miller, Indianapolis 1998, s. 171-172; zob. również: S. Jayne, John Colet and
Marsilio Ficino, Oxford 1963, s. 27, 44, 49.
97 „Verbum, inquit, est conceptus tacitus, quod si Christus recte dicitur sermo, consequetur ut
sermo quoque sit conceptus tacitus”, LB, IX, 119A. W liście z sierpnia 1520 roku Erazm relacjono
wał Marcinowi Lutrowi okoliczności ataku na siebie przed tronem angielskim, swojego adwersarza
określając jako „Minorità quidam Hispanus, qui illue accitus est ut Scotum doceat”, A. 1127a, 10-22.
Niestety nie wiadomo, kogo konkretnie miał Erazm na myśli.
98 Zob. E. M a t e 11 i, ΕΝΔΙΑΘΕΤΟΣ e ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Note sulla origine della formula
e della nozione, „Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche” 1992, LXVI, 1,
s. 43-70. Na temat hermeneutycznej natury tego rozróżnienia zob. J. Grondin, Wprowadzenie
do hermeneutyki filozoficznej, przeł. L. Łysień, Kraków 2007, s. 32. Por. również: D. Mrugalski,
op. cit.·, H. Pietras, op. cit., s. 149-227; R. Μ. Leszczyński, Starożytna koncepcja Logosu i jej
wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2003; I. Dąmbska, Analiza pojęcia oznaki
w semiotyce stoickiej, [w:] Studia z historii semiotyki, red. tomu J. Sulowski, Wrocław 1971, s. 25-34;
B. Otwinowska, Język - naród - kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku,
Wrocław 1974, s. 30-41.
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Uwaga Erazma nie jest do końca jasna, pod warunkiem, że nie zostanie odtworzony
właściwy temu rozróżnieniu kontekstu hermeneutyki patrystycznej, którą wprawdzie
Erazm referuje, ale nacisk kładzie na nieco inne problemy. Wprawdzie uwagi o nieprzystawalności mowy ludzkiej do opisu tajemnicy Trójcy, czy ściślej Drugiej Osoby,
obecne są w niemal całym tekście Apologii Erazma, to dopiero w tym jej miejscu
wymagają bliższej eksplikacji. Erazm uporał się w zasadzie z problemem alternatyw
nego i historycznie poświadczonego tłumaczenia λόγος przez sermo w miejsce verbum,
ponadto z pomocą gramatyczno-retorycznego argumentu wykazał językową i styli
styczną wykładnię omawianego fragmentu. Teraz jego uwaga skupia się już wyłącznie
na relacji pomiędzy λόγος ενδιάθετος oraz λόγος προφορικός oraz konsekwencjach
takiego rozróżnienia dla rozumienia języka już ludzkiego, niezależnie niejako od tego,
czy oddajemy λόγος za pomocą verbum, czy sermo. Przejdźmy zatem do pierwszego
członu rozróżnienia, na które zwraca uwagę Erazm, mianowicie „consuetudo sermonis
humani”, które, co należy podkreślić, w obecnej w Apologii perspektywie hermeneutycznej odnosi się do poznania tego, co zostało pomyślane w umyśle ludzkim. Erazm,
jak sądzę, ma tutaj na myśli słowo wypowiedziane przez człowieka, tzn. zmysłowo
uchwytny i uzewnętrzniony język (λόγος προφορικός). Kluczem do właściwego roz
szyfrowania tych zależności są dla Erazma uwagi świętych Hilarego, Ambrożego
i przede wszystkim Augustyna, któremu nie tylko poświęca najwięcej miejsca, ale
również przejmuje semiologiczną frazeologię wprowadzoną przez biskupa Hippony
przy opisie omawianej problematyki". Referując fragment jego XV księgi De Trinitate,
Erazm przyjmuje za św. Augustynem rozdzielenie verbum wypowiedzianego („exter
num, quod foris sonat”) od verbum wewnętrznego („internum, quod intus est”)
i przypisanie temu drugiemu jedynie właściwego sensu, dla pierwszego rezerwując
jedynie sam dźwięk („vox verbi”)*100. Erazm konsekwentnie rozróżnił oba porządki,
posługując się w odniesieniu do „consuetudo sermonis humani” określeniami za
czerpniętymi z literatury patrystycznej: „sermonis voce notari”, „sermonis et verbi
vocabulum”, „voxhumanum”, „organis corporeis [...] sermo sonans”, „voce exprimere”,
„verbum voce proferri”, „sonari ore”, „verbum promi”, wreszcie „sermo temporarius”101.
" Szerzej na temat wpływu św. Augustyna na Erazma zob. Ch. Béné, Érasme et saint Augustine
ou influence de Saint Augustin sur l'humanisme d’Érasme, Genève 1969. Béné nie omawia jednak
Erazmowej Apologia de loco „In principio erat sermo".
100 „Nec interim me fugit quod Augustinus libro De Trinitate XV. geminum quoddam verbum
faciens, alterum quod foris sonat, alterum quod intus est, cui magis existimat competere verbi nomen,
cum id quod sonat, magis vox verbi sit quam verbum”, LB.IX. 119C-D. Augustinus Aurelius,
De Trinitate, XV. 11. 20: „Proinde verbum quod foris sonat signum est verbi quod intus lucet cui
magis verbi competit nomen. Nam illud quod profertur carnis ore vox verbi est, verbumque et
ipsum dicitur propter illud a quo ut foris apparerei assumptum est. Ita enim verbum nostrum vox
quodam modo corporis fit assumendo earn in qua manifestetur sensibus hominum sicut verbum
dei caro factum est assumendo earn in qua et ipsum manifestaretur sensibus hominum”, PL 42,
col. 1071-1072. Por. nieco szerzej na temat semantyki wg św. Augustyna: J. Sulowski, Studia nad
semantyką wczesnośredniowieczną, [w:] Studia z historii semiotyki..., s. 52-57.
101 LB. IX. 113B, 117B-C, 119C, 119F, 120A.
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Każde z tych określeń, choć pozbawione swojego kontekstu, zawsze odnosi się u św. Hi
larego, św. Ambrożego, św. Augustyna, wreszcie u Erazma, do zewnętrznej jedynie,
wypowiedzianej formy słowa ludzkiego, które jest nie tylko dalekim pogłosem myśli
ludzkiej, jaka leży u jego podstaw, ale przede wszystkim językowego opisania Logosu
jako Syna Bożego. Konsekwencje takiego rozziewu są dla koncepcji języka Erazma
bardzo rozległe. Wpierw należy jednak wyraźnie oddzielić porządek logosów ένδιάθετος
oraz προφορικός w odniesieniu do mowy ludzkiej („consuetudo sermonis humani”)
oraz do Boga w Trójcy jedynego („Dei Cognitio”). W odniesieniu do mowy ludzkiej
Erazm poprzestał jedynie na wspomnianej wyżej niereferencjalności myśli i wypo
wiedzenia, nie rozwijając tak jak św. Augustyn potrzeby przejścia od słowa wypowie
dzianego do pomyślanego. Interesowały go bowiem tylko przyczyny takiej niereferen
cjalności, owa consuetudo. Opierając się na drugiej księdze De Trinitate św. Hilarego,
Erazm stwierdził: „hic attentus facile deprehendet, eum [Hilarium] distinguere sermonem, qui est Filius Dei a sermone humano, qui sit organis corporeis et aeris impulsu
pellit tympanum aurium”, po czym dodał kluczową eksplikację: „Is sermo non est, sed
inest: fluit, non subsistit, accidens est, non substantia. Talis sermo non est
Christus. [...] Res non sonus. Non est sermo, id est, non est sermo sonans aeris
impulsu. Nat u ram vocat substantiam, cui opponit sermonem humanum
velut accidens”102. Nie wdając się w szczegółową analizę tego fragmentu wraz z jego
arystotelesowsko-tomistycznymi implikacjami, co jest de facto osobnym problemem
dla trzynastowiecznej filozofii języka, wypada jedynie pokrótce podkreślić występującą
tutaj dialektykę accidens - substantia w odniesieniu do logosu ludzkiego i boskiego.
Akcydentalność języka ludzkiego (sermo humanus) wynika według Erazma z jego
fizycznego aktu wypowiedzenia („sermo sonans aeris impulsu”), gdy oddala się on od
tego, co substancjalne, czyli tego, co zostało pomyślane w umyśle. Wszelka zmienność,
jaka wówczas zachodzi, nie narusza jednak tożsamości substancji, lecz jedynie się od
niej oddala. W tym właśnie sensie Erazm piszę o „sermo temporarius”, czyli akcydentalnym w czasie wypowiedzeniu przez człowieka uprzedniej myśli103.
Uprzedniość wewnętrznego słowa („internum, quod intus est”) względem wyrazu
językowego („externum, quod foris sonat”) wyklucza według Erazma identyczność

102 LB. IX. 117A-B. Hilarius Pictaviensis, De Trinitate, II. 16: „Cessai sonus vocis, et cogitationis eloquium. Verbum hoc res est, non sonus; natura, non sermo; Deus, non ¡nanitas est”, PL
10, col. 61C; idem, De Trinitate, II. 21: „Non est iste saeculi sermo; quia de qua agitur, non saeculi
res est”, PL 10, col. 64A. W 1523 roku Erazm opublikował Opera omnia św. Hilarego, którego De
Trinitate Erazm chwalił jako pierwsze dzieło sprzeciwiające się nauce Arian, o czym warto pamiętać
w kontekście szesnasto- i siedemnastowiecznych polemik antytrynitarnych i podnoszonym w stu
diach nad antytrynitaryzmem wpływem Erazma na doktrynę Fausta Socyna (zob. przypis 21 tego
studium). Por. również: J. C. O lin, Erasmus and His Edition of Saint Hilary, [w:] idem, Erasmus,
Utopia and Jesuits. Essays on the Outreach of Humanism, New York 1994, s. 27-37.
103 „Rem seculi vocat, hominem oris organo promentem verba, aut certe cogitationem humanam
per phantasmata sibi repraesentantem rem temporariam. Talis res non erat Pater, nec huius cogitatio,
idcirco huius sermo non est temporarius quemadmodum noster, sed aeternus”, LB. IX. 117B-C.
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myślenia i konkretnego wypowiedzenia, w czym zasadza się główna różnica na gruncie
hermeneutycznym pomiędzy „consuetudo sermonis humani” oraz „Dei Cognitio”.
Wyższość boskiego Logosu polega na tym, iż on sam dysponuje doskonałym samopoznaniem, podczas gdy logosowi człowieka nie przysługuje takie samopoznanie,
ponieważ jego źródła są stale niedookreślone i niejako w ciągłym kształtowaniu.
Św. Augustyn we wspomnianej XV księdze De Trinitate stwierdza to jednoznacznie:
„Quid est, inquam, hoc formabile nondumque formatum nisi quiddam
mentis nostrae”104, co, odwracając szyk tego zdania, należy rozumieć jako „coś, co
poddaje się formowaniu i cały czas nie jest uformowane”. Powraca zatem podkreślony
przez Erazma temporalny, a w konsekwencji akcydentalny charakter ludzkiego języka.
Boski Logos natomiast jest wieczny, ponieważ, jak stwierdził Erazm za św. Hilarym:
„vocat [Hilarius] Christum sermonem aeternum, ex eterna mente patris, sine
tempore proficiscentem”, po czym dodał: „pałam est, Hilarium Christo tribuere
sermonis vocabulum, quanquam id nolit esse accidens, sed substantiam”105.
Należy przy tym podkreślić, iż w swoich rozważaniach nad relacją pomiędzy accidens
oraz substantia Erazm skorzystał nie tylko z wspomnianych uwag św. Augustyna
i św. Hilarego, ale w nie mniejszym stopniu podążał również za wykładnią św. Tomasza.
Co zrozumiałe, nie chodzi tutaj wyłącznie o samą terminologię, jaką posłużył się ni
derlandzki humanista (ta bowiem swoim rodowodem sięga już wczesnochrześcijańskich
sporów doktrynalnych na temat rozumienia Trójcy), ale przede wszystkim o jej pre
cyzyjną, metafizycznie określoną wykładnię, w czym, jak sądzę, należy upatrywać
śladów recepcji myśli św. Tomasza. Wychodząc bowiem od wspomnianej wyżej tezy
biskupa Hippony na temat ustawicznego formowania się logosu ludzkiego, Akwinata
w trzech punktach przedstawił na gruncie metafizycznym podstawowe różnice po
między słowem człowieka a Słowem Boga. Po pierwsze zatem doskonałość boskiego
Słowa polega na tym, że wszystko, co Bóg pojmuje, pojmuje zawsze jednym aktem
dzięki swojej istocie, a więc Słowo Boga bez jakiegokolwiek uszczerbku wyraża wszystko
to, co znajduje się w Bogu106. Następnie w oparciu o tożsamość, jaka może zachodzić
tylko w szczególnym przypadku pomiędzy słowem a naturą osoby, która je wypowiada,
Tomasz argumentował właśnie na rzecz akcydentalnego charakteru orzekania w od
niesieniu do ludzkiej myśli oraz substancjalnego w przypadku boskiego Logosu107.

10,1 PL 42, col. 1078. Por. J. Grondin, op. cit., s. 51.
105 LB. IX. 116F-117A; Hilarius Pictaviensis, De Trinitate, VII. 11: „Sed ex aeterno
Deo patre unigenitus filius in subsistentem Deum natus, ut non alienus esse a natura
paternae divinitatis posset intelligi, per haec proprietatum nomina subsistens ostensus est, quibus
ex quo substiterat non carebat. [...] Esse enim non est accidens nomen, sed subsistens
veritas, et manens causa, et naturalis generis proprietas”, PL 10, col. 208B-208C.
106 „[...] cum enim intelligat [Deus - przyp. J. K.],et seipsum etiam et quicquid intelligit per
essentiam suam, uno actu, unicum verbum divinum est expressivum totius quod in Deo est, non
solum personarum, sed etiam creaturarum”, S. Thomas de Aquino, op. cit., s. 10 (cap. 1, lec. 1).
107 „[...] verbum nostrum non est eiusdem naturae nobiscum, sed verbum divinum est eiusdem
naturae cum Deo: et ideo est aliquid subsistens in natura divina. [...] intelligere autem in anima
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Skoro Słowo Boga jest współistotne oraz współsubstancjalne względem Ojca, a sama
nazwa „Słowo” jest orzekana w tym przypadku zawsze osobowo, czyli jako termin
relacyjny, oczywistym jest, że takie Słowo jego substancją Ojca108. W odniesieniu
natomiast do relacji myśli ludzkiej i jej wypowiedzenia taka substancjalna tożsamość
nigdy nie zachodzi. Zdaniem Tomasza pojmowanie, jakie obserwujemy w naszym
umyśle, nie utożsamia się z naturą umysłu, który, jak zauważył wcześniej św. Augustyn,
jest w stanie ciągłego formowania się. Z tego właśnie powodu stosunek ten ma według
Akwinaty charakter akcydentalny. Można wobec tego powiedzieć, że Augustyn, Tomasz
oraz Erazm przynależą do tej tradycji myślenia o języku, która w rozumieniu Słowa
widzi procesualną inkarnację umysłu. Niezależnie jednakowoż od stopnia uobecnienia
się w mowie tego, co stanowi jej źródło, albo zakresu, w jakim język może odsyłać do
tego, co od umysłu jest inne, wszyscy trzej wyrażali możliwość istnienia uniwersalnego,
hermeneutycznego dostępu do języka. Naturalnie jednak każdy z nich dochodził do
owej konstatacji różnymi drogami i za pomocą nieco innych pojęć.
Tak jak w odniesieniu do temporalnego charakteru ludzkiego logosu Erazm za
tradycją patrystyczną i tomistyczną łączył jego akcydentalność z aktem wypowiedzenia,
tak w odniesieniu do Logosu boskiego w konsekwentny sposób określał go, zarówno
w aspekcie myśli, jak i jej wypowiedzenia, jako: „verba patris ex se progignentis filium”,„esse per se ipsum verbum, ex quo Dei virtus, et Dei sapientia”, „verbum
est [...] eloquutio cogitationum”, „sermo [...] ut voluntatis suae cognitionem
proderet operationis effectu”, wreszcie „Iesus Christus est sermo, sapientia”109110
. Wi
dzimy zatem, na czym polega różnica pomiędzy logosem ludzkim a boskim - tylko
ten drugi dysponuje doskonałym samopoznaniem, jego wypowiedzenie jest tak iden
tyczne z refleksją wewnętrzną, że Bóg w pełni objawia się w Słowie, które wypowiada.
Zachodzi tutaj zatem wspomniana tożsamość bytu i myślenia. Myśl Boga istnieje
bowiem przez swój własny byt, w pełni przenikający sam siebie i wyrażając się w Lo
gosie, który, jako identyczny z myślą, jest defacto nią samą"0. Wreszcie boski Logos
nostra non est idem quod est natura animae, quia anima non est sua operatio. Et ideo verbum
quod format intellectus noster, non est de essentia animae, sed est accidens ei.
In Deo autem idem est intelligere et esse; et ideoverbum intellectus divini non est aliquid
accidens, sed pertinens ad naturam eius [...] Deus verbum substantiate est, et in hypostasi
ens, reliqua vero, verba nostra scilicet, virtutes sunt animae”, ibidem, s. 10-11.
108 „Expraemissisetiampatetquodverbum,proprieloquendo,semper personaliter accipitur in divinis [...] Item quod verbum in divinis sit similitudo eius a quo procedit; et quod sit
coaeternum ei a quo procedit, cum non prius fuerit formabile quam formatum, sed semper in actu;
et quod sit aequale patri, cum sit perfectum, et totius esse patris expressivum; et quod sit
coessentiale et consubstantiale patri, cum sit substantia eius”, ibidem, s. 11.
109 LB. IX. 114D, 115F, 116E, 117D, 117F.
110 Refleksja Erazma rezonuje w tym miejscu nie tylko wspomniane wyżej uwagi Hilarego,
Augustyna czy Tomasza, ale również Mariusza Wiktoryna z Hymnu do Trójcy, którymi zamyka on
czwartą księgę swojego Adversus Arium: „Una igitur deus, λόγος, spiritusque est, manens in tribus
I existensque ter in omnibus tribus. / Hoc autem et forma et cognoscentia est [...] I Item
quia forma es, notio tibi est, ergo et substantia”, cyt. za: W. Beier waltes, op. cit., s. 36.
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jest wieczny w tym sensie, że pozostaje poza czasem. Mimo że Erazm nie zwrócił
na to bezpośrednio uwagi, taka wykładnia Logosu odpowiada, jak sądzę, użytemu
przez św. Jana w Prologu imperfectum durationis ήν, które posiada, jak przekonują
co wykazał w swoim komentarzu Akwinata, jednocześnie walor ponadczasowy na
zasadzie boskiego trwania oraz aktualny, bo związany ze stworzeniem i przyjęciem
przez Chrystusa ludzkiej natury1". Następnie stwierdził Erazm: „ille [λόγος, sermo]
est vox et sapientia Dei” - wypowiedzenie Logosu przez Boga jest równoważne z tym,
jak On faktycznie istnieje111
112, a za Remigiuszem z Auxerre powtórzył: „Hic est sermo
qui nunquam moritur, et semper idem manet. [...] Hic est sermo qui de seipso
dicit”113. Podstawowe kryterium rozróżnienia wprowadzone przez św. Augustyna
na verbum externum oraz internum znosi się w trzech osobach Trójcy. Akcydentalna
bowiem w przypadku mowy ludzkiej vox w Bogu nabiera charakteru substancjalne
go, tak jak sapientia, która w teologii biskupa Hippony oznacza wewnętrzną refleksję
i samopoznanie Boga114. Erazm tak określoną naturę boskiego Logosu, Augustiańską
sapientia, określił wspomnianym wcześniej terminem „Dei Cognitio”.
Dochodzimy tym samym do sedna krytyki wspomnianego sylogizmu. Erazm
bowiem nie zgadza się z wpisanym weń stwierdzeniem, że tylko wewnętrzne verbum
Boga było wieczne, wypowiedziane natomiast akcydentalne, bo związane z przyjęciem
przez λόγος ludzkiej natury. Dyskusję Erazma nad naturą boskiego Logosu wciąż należy
odnosić do wspomnianego sylogizmu, nie zaś, jak sugeruje Marjorie O’Rourke Boyle,
do podważenia koncepcji św. Augustyna, jakoby tylko verbum internum było wieczne115.
Należy bowiem pamiętać, że wykładnia biskupa Hippony oraz, jak wykazałem wcześniej,
również Erazma ściśle rozróżnia porządki logosu boskiego i ludzkiego. Stwierdzenie
111 „Considerandum est etiam hic, quod dicitur verbum erat, quod est temporis praeteriti
imperfecti, et hoc maxime videtur competere ad designandum aeterna, si attendamus naturam
temporis et eorum quae sunt in tempore. Quod futurum est, nondum est actu; praesens autem actu
est, et per hoc quod est actu praesens, non designatur fuisse: praeteritum autem perfectum designat
aliquid extitisse, et esse iam determinatum, et iam defuisse; sed praeteritum imperfectum
significat aliquid fuisse, et non esse adhuc determinatum, nec defuisse, sed adhuc remanere. Ideo signanter Ioannes ubicumque ponit aliquid aeternum, dicit erat; ubi vero
dicit aliquid temporale, dicit fuit, ut infra patebit”, S. Thomas de Aquino, op. cit., s. 15 (cap. 1,
lec. 1). Por. również Z. Poniatowski, op. cit., s. 107.
1,2 LB. IX. 118A.
113 LB. IX. 118E. Haymo Halberstatensis, In Epistolam ad Hebraeos, 4, [w:] In Divi Pauli
Epistolas Expositio, PL 117, col. 849C-849D. Pierwotnie w edycji J.-P. Migne’a błędnie przypisano
ten komentarz Haimo z Halberstadt, w rzeczywistości tekst cytowany przez Erazma jest autorstwa
Remigiusza z Auxerre. Błędną atrybucję odnotowano już we wstępie do dzieł Remigiusza, zob.
PL 131, col. 47D.
114 PL 42, col. 923: „Christum dei virtutem et dei sapientiam, ut ideo non videatur aequalitas
quia non est pater ipse virtus et sapientia sed genitor virtutis et sapientiae”; PL 42, col. 937: „Et ideo
Christus virtus et sapientia dei quia de patre virtute et sapientia etiam ipse virtus et sapientia est sicut
lumen de patre lumine et fons vitae apud deum patrem utique fontem vitae”, zob. również: PL 42,
col. 828-829. Por. A. Kijewska, Święty Augustyn, Warszawa 2007, s. 163-164.
115 Por. M. O’Rourke Boyle, op. cit., s. 19; 167-168.
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Boyle, że „Erazm raczej poprawia Augustyna, niż za nim podąża”116, może wynikać,
jak sądzę, z pomieszania obu porządków, tzn. przykładaniu relacji między logosem
ένδιάθετος oraz προφορικός człowieka na relacje, jakie zachodzą w obrębie Trójcy, gdzie
ich charakter jest zupełnie inny. Odnosząc się do wspomnianego wyżej rozróżnienia
z XV księgi De Trinitate św. Augustyna na „verbum externum, quod foris sonat” oraz
„internum, quod intus est”, Erazm dodaje nieco problematyczne zastrzeżenie: „Sądzę
bowiem, że jak prawdą jest, co powiedział Augustyn, tak nie jest to wyłącznie prawda”117.
Rzeczywiście, Erazm bardzo dokładnie odczytał słynny passus biskupa Hippony, a jego
zastrzeżenie bynajmniej nie służy podważeniu zasadności takiego rozróżnienia, czy
ściślej uprzedniości logosu wewnętrznego względem zewnętrznego, co zdaje się su
gerować Boyle, ale raczej podkreśleniu pewnej niejasności, jakie ono w takiej formie
zawiera. Erazm wobec tego odwołuje się do dwóch innych fragmentów - rozdziału
dwudziestego, czwartej księgi De Trinitate oraz do czternastego rozdziału dialogu
De cognitione verae vitae. Najpierw za De Trinitate wskazuje, iż chodzi tutaj przede
wszystkim o boski λόγος, który zostaje wypowiedziany nie dlatego, że nie jest On równy
Ojcu, ale dlatego, że jest wierną emanacją wiecznej wszechmocy Boga118. Następnie,
za De cognitione verae vitae Erazm przypomina trojakie rozumienie verbum - jako
wypowiedziane za pomocą języka, jako pomyślane bez pomocy języka oraz jako
samopoznanie119. Dwa pierwsze odpowiadają człowiekowi, Bogu natomiast trzecie,
podkreślone wcześniej verbum doskonale tożsame z Bożą sapientia. Na podstawie
trojakiego rozumienia verbum Erazm dostrzegł pewną analogię między logosem bo
skim i ludzkim. Stwierdził bowiem, że emanacja boskiego słowa odpowiada naszemu
myśleniu, z tym jednak zastrzeżeniem, że boska emanacja w Słowie nie może być
w pełni pojęta w słowie ludzkim120.
Λόγος Boga, eksplikuje dalej Erazm, rodzi się, gdy jest wypowiadany, stworzenie
było wypowiedzeniem Słowa, wreszcie λόγος został wypowiedziany, gdy przyjął ludzką
naturę i przemówił do ludzi. Ważna dla właściwej interpretacji tego fragmentu jest
szczegółowa analiza samego języka, którym posłużył się Erazm. Otóż w oznaczeniu
wzajemnych zależności między zrodzeniem Słowa Bożego, jego wypowiedzeniem

116 Ibidem, s. 168.
117 „Nam ut fateor esse verum quod dicit Augustinus, ita non solum hoc verum est”, LB. IX. 119D.
118 „[...] non quia inaequalis est Patri, sed quia est manatio quaedam claritatis omnipotentis Dei sincera”, LB. IX. 119E.
119 Augustinus Aurelius, De cognitione verae vitae, 14: „Tripliciter verbum intelligitur. Verbi
gratia, cum hoc verbum, Homo, ore profertur; aut cum idem verbum, Homo, absue motu
linguae in corde formatur; aut cum res ipsa, quam significat illud verbum, Homo,
qualis sit in intellectu cogitatur. Hoc tertio modo Deus Verbum suum genuit, cum se
ipsum cogitando dixit. [...] Nihil enim est aliud Filius vel Verbum Dei, quam cogitatio vel
ars vel sapientia eius”, PL 40, col. 1015.
120 „Si quod nobis est promi verbum, id in divinis est emanare a patre, cum emanatio sit aeterna,
non potest accipi proprie de homine assumpto. [...] Vides emanationem verbi divini responderé
nostare cogitationi”, LB. IX. 119E-120A.
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a stworzeniem świata, posługiwał się dwoma funkcjami spójnika cum. W pierwszym
przypadku tzw. cum explicativum, gdy pisał „expromitur cum gignitur”, co oznacza
zarówno wzajemną zależność verbum wewnętrznego i zewnętrznego (zdania posiadają
ten sam podmiot - jest nim verbum), ale przede wszystkim ich równoczesność (oba
zdania wyrażone są w tym samym czasie i trybie), w drugim cum causale, gdy stwierdził
„expromptum est cum per illud Pater conderet universa [... ] nobis humano more loqueretur”, aby wskazać na kluczową dla omawianej problematyki przyczynowość, która
je łączy121. Innymi słowy, takjak wewnętrzny λόγος umysłu ludzkiego poprzedza jego
wypowiedzenie, tak uprzedni jest u Boga przed wcieleniem. Boski λόγος w określonym
czasie przyjął postać cielesną, aby objawić się człowiekowi. Cieleśnie zjawione Słowo
Boże, ze względu na swoją akcydentalną treść z punktu widzenia człowieka, należy
jednak oddzielić od Słowa, jakie jest u Boga. Co istotne jednak i co stanowi o wyjąt
kowości boskiego Logosu, jego wypowiedzenie było identyczne z Bożą sapientia, tzn.
Słowo, jakie jest u Boga, w pełni objawiło się, gdy przyjęło ludzką naturę.
We wspomnianym wcześniej komentarzu Erazma do hymnu Prudencjusza na Boże
Narodzenie („Ex ore quamlibet patris / Sic ortus, et verbo editus”, w. 17-18) powrócił on
raz jeszcze do zagadnienia relacji pomiędzy myślą a jej wypowiedzeniem w odniesieniu
do Logosu-Chrystusa oraz zakresu, w jakim mówienie o podobieństwie między nimi
posiada teologiczne, ale w równym stopniu również hermeneutyczne uzasadnienie.
W rzeczonym fragmencie wydaje się bowiem, że Erazm utożsamił przywoływane tu
wielokrotnie pojęcie słowa wewnętrznego (wskazuje bowiem na to kontekst samej jego
wypowiedzi) z rzeczownikiem διάνοια. Nie przypadkiem nie tylko w znaczeniu, które
ogranicza się jedynie do potocznej wykładni tego słowa jako „myśl”, ale raczej w sensie,
który przede wszystkim rezonuje Platońską czynność duszy ku wiedzy dyskursywnejl22.
Do takiej dianoetycznej właśnie interpretacji skłania bowiem sformułowana przez
Erazma w tymże komentarzu definicja, właśnie w duchu Platońskim, podstawowej
czynności umysłu jako „cogitatio iam in animo concepta”123. Jeśli zatem przyjąć takie
właśnie, dianoetyczne rozumienie rzeczownika διάνοια, wówczas z pomocą kategorii
filozoficznych tłumaczymy jedność logosu wewnętrznego i zewnętrznego w jednym
Logosie w Prologu Ewangelii św. Jana. Bezpośrednia bowiem relacja, jaka zachodzi
121 LB. IX. 119D-E.
122 „Quemadmodum enim sensus in animo nostro conceptus, qui prius διάνοια dicebatur, ipsa
pronunciatione sit λόγος, sic dei ante conditum mundum semper nascens ex corde patris, nec inde
recedens, sapientia erat: ea deprompta per mundum conditum, sermo nobis esse coepit, per quern
pater nobis loquutus est”, LB. V. 134ID.
123 „Mens aut gignit cogitationem, et cogitatio iam in animo concepta, sermo quidem mentis est,
quo homo sibi loquitur”, LB. V. 1341B. Zob. Plato, Sophista (263 e): ούκοϋν διάνοια μέν και λόγος
ταύτόν: πλήν ό μέν έντός τής ψυχής πρός αύτήν διάλογος άνευ φωνής γιγνόμενος τοϋτ’ αύτό ήμΐν
έπωνομάσθη, διάνοια; idem, Theaetetus (189 e): λόγον δν αύτή πρός αύτήν ή ψυχή διεξέρχεται
περί ών άν σκοπή. [...] τούτο γάρ μοι ίνδάλλεται διανοούμενη ούκ άλλο τι ή διαλέγεσθαι, αύτή,
Platonis Opera, recognovit brevique adnotatione critica instruxit J. Burnet, t. 1, Oxford 1903. Na
temat znaczenia λόγος jako „zdania”, a przede wszystkim „wypowiedzenia" por. Aristoteles, De
interpretatione, 16 b.
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zdaniem Erazma między διάνοια i λόγος, teologicznie uwzględnia współistotność obu
porządków, a na gruncie filozoficznym odpowiada zwięzłej uwadze Platona διάνοια μέν
καί λόγος ταύτόν (Sophista, 263 e). Z istotnym jednakowoż zastrzeżeniem, że chodzi
tutaj o wewnętrzną rozmowę duszy samej z sobą, czy ściślej rzecz ujmując, o relację
Logosu do Boga Ojca, skoro, jak już wcześniej zauważył,Έν άρχή ze względu na swój
chrystocentryczny charakter Prologu transcenduje pod względem czasowym
(bereszitj Księgi Rodzaju. Wypada dodać ponadto, że dianoetyczny charakter owej
relacji był oryginalnym i bezprecedensowym zarazem wkładem filozoficznych i boga
tych w znaczenia presupozycji greckiego logosu do języka Biblii, choć recypowanych,
co zrozumiałe, w sposób heurystyczny124. Pierwotnie bowiem hebrajskie 13Ί (dabar),
które tłumacze Septuaginty oddawali za pomocą ρήμα bądź λόγος, posiadało charakter
dynamiczny - Słowo Boga posiada moc, dzięki której rozmaicie wpływa na ludzi i hi
storię125. Element poznawczy natomiast, swoimi początkami sięgający presokratyków,
a w swojej w pełni dojrzałej formie przede wszystkim Platona i Arystotelesa, zakładał
istnienie myśli w Słowie, a więc tego, co uprzednio znajduje się w boskim intelekcie.
Wypowiedzenie owej myśli (διάνοια) miało funkcję objawiającą. Erazm ponadto, co
zostało wskazane wyżej, Logos Prologu pojmował dyskursywnie, jako mowę Boga
skierowaną do człowieka. W nim bowiem, tzn. w Słowie wypowiedzianym, objawia
się cała istota tego, który mówi, nadając w ten sposób sens całej rzeczywistości.
Zatem według Erazma oba znaczenia boskiego verbum rozróżnione przez św. Au
gustyna, a więc verbum wypowiedziane, które się wcieliło, i verbum wewnętrzne,
które się wciela, jednoczą się w jednym i tym samym („unus atque idem”) Logosie-Bogu z Prologu Ewangelii św. Jana. Jedyne, co je od siebie odróżnia ze względu na
różne okoliczności, to komplementarne wobec siebie wzniosłość i pokora („nunc
sublimis, nunc humilis”)126. Wobec tego rozróżnienie, jakie wprowadza sylogizm,
nie może być prawdziwe, również dlatego, jak zauważył Erazm, że to, co my przez
nieprzystawalność języka do wyrażenia tajemnicy Trójcy nazywamy milczącą myślą
duszy („animi tacitus conceptus”), jest Synem pozostającym w jednej naturze i sub
stancji z Ojcem. To zaś, co dla nas jest wypowiedzeniem myśli, która jest w duszy
(„animi sensus sermone”), jest zawsze Synem zrodzonym z Ojca, od którego różni
się hipostatycznie127. Według Erazma zatem zarówno verbum, jak i sermo określają

121 Na temat rozmaitych interpretacji pojęcia logosu w filozofii greckiej zob. K. Na recki, Logos
we wczesnej myśli greckiej, Lublin 1999; M. Fattal, Logos. Między Orientem a Zachodem, przeł.
P. Domański, oprać, naukowe przekładu K. Pachniak, M. Olszewski, Warszawa 2001, s. 15-58.
125 Zob. D. Mrugalski, op. cit., s. 74-75. Tam również dalsza literatura przedmiotu.
126 „Non quod alius assumtus homo, et alius sit sermo qui assumsit, sed quod unus atque idem
pro varietate causarum nunc sublimis, nunc humilis praedicetur”, LB. IX. 117F. Erazm cytuje w tym
miejscu komentarz św. Hieronima do listu św. Pawła do Efezjan, PL 26, col. 446A-446B.
127 „Id quoties facimus, humanis vocibus abutamur oportet: alioqui Filius Dei neque tacitus est
conceptus, neque voce expressus, sed quod nobis est animi tacitus conceptus, hoc est ille manens
in Patre, qui cum habet eandem essentiam: quod nobis est animi sensus sermone prolatus, hoc est
ille a Patre nascens, a quo personae proprietate distinguitur”, LB. IX. 119C.
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tylko różne aspekty logosu, nie zaś inną rzeczywistość, czy ściślej substancję, co
sugeruje sylogizm. W tym sensie boski Logos nie jest albo milczącą myślą, albo
myślą wypowiedzianą - jest jednocześnie i jednym, i drugim. Powracając na grunt
samego języka Prologu, wspomniane wyżej imperfectum durationis rjv jako orzeczenie
Logosu wskazuje przez formę czasu niedokonanego na doskonałą tożsamość Jego
myśli i wypowiedzenia. Innymi słowy Logos nie przestał być tym, czym był na po
czątku. Zostając wypowiedziany i przyjmując ludzką naturę, Logos nie przekształcił
się całkowicie w człowieka, ale wciąż pozostał Bogiem, a więc w wypowiedzeniu
zachował doskonałą tożsamość z boską sapientia'™.
Pierwszą przesłankę sylogizmu oraz wyprowadzony na jej podstawie wniosek
(verbum oraz sermo jako „conceptus tacitus”) Erazm podważył również na drodze
analizy filologicznej, tzn. przez wskazanie etymologii obu leksemów. Verbum nie
może być milczącą myślą, ponieważ zarówno verbum, jak i sermo, pochodzące we
dług gramatyków starożytnych odpowiednio od „verberare”, „boare” oraz „serare”,
„disserare”, nie mogą być milczące, gdyż zawsze są wypowiadane, co jest tym bardziej
widoczne w odniesieniu do sermo, które zawsze zakłada sytuację dialogiczną128
129. Ponadto
Erazm dodał za Wilhelmem Durandusem, że „to co umysł pomyśli [czyli milczące
verbum sylogizmu - przyp. J. K.] tylko wtedy może być nazwane verbum, gdy zostanie
wypowiedziane”130. Erazm na potwierdzenie swoich wniosków odwołuje się również
do młodzieńczego dziełka św. Augustyna Principia dialecticae, według którego verbum
może pochodzić od „verberare” lub „boare”, co według Marjorie Boyle miało oznaczać,
że dla biskupa Hippony verbum externum kojarzone było wyłącznie z fizycznie pojętym
wydawaniem dźwięku131. Św. Augustyn jednak opowiadał się również za oznaczaniem
myśli, za czym argumentował także Erazm. Należy przy tym pamiętać, że Principia
dialecticae to traktat pisany przez profesora retoryki, jakim był w 384 roku w Me
diolanie św. Augustyn. Zatem systematyczny wykład verbum, jaki stanowi właściwy
temat tego traktaciku, należy raczej odnosić do mowy ludzkiej, nie zaś do boskiego
Logosu. Dialektyka bowiem w pojęciu św. Augustyna jest tutaj sztuką poprawnego
128 W ten sposób tłumaczy się formę czasu przeszłego dokonanego (aorystu) opisującego w J 1,14
Inkarnację Logosu: ó λόγος σαρξ έγένετο, por. Z. Poniatowski, op. cit., s. 107.
129 „Atque apud Graecos magis ad hanc opinionem [de discrimine inter verbum et sermo przyp. J. K.] respondet etymologia, quod illis λόγος etiam rationem sonet, et λογισμός cogitatio sit, et
λογίζομαι cogito sive reputo. Sermo cum a serendo dici videatur, unde et differo, proprius accedit ad
rationem Graecae vocis quam verbum, quod ab aeris verberatu dictum putant Grammatici”, LB. IX.
120C-D. Por. również Quintilianus, Institutio oratoria, I. 6: „verba ab aere verberato”, Quintilian,
Institutio oratoria. Books I—III, with English translation by Η. E. Butler, Harvard University Press
1996, s. 126; Varro, De lingua latina, IV. 64: „Sermo, opinor, est a serie [...] sermo enim non
potest in uno homine esse solo, sed ubi oratio cum altero coniuncta”,M. Terenti
Varronis, De lingua latina librorum quae supersunt, emendata et annotate a C. O. Muellero,
Lipsiae 1833, s. 97.
130 „[...] verbum mentis non habet rationem verbi, nisi prout induit rationem manifestati”,
LB. IX. 120B.
131 LB. IX. 120D; PL 32, col. 1411-1412; M. O’Rourke Boyle, op. cit., s. 20.
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myślenia przy pomocy słów132. Słowo zatem jako właściwy przedmiot dialektyki nie
może być wyłącznie fizycznie pojętym wydawaniem dźwięku, ale, jak piszę św. Au
gustyn: „słowo [verbum] jest znakiem rzeczy [rei signum], które przez słuchającego
może być zrozumiane, przez mówiącego wypowiedziane”133. Biorąc w nawias pewne
wstępne ustalenia na temat wielorakiego stosunku verbum do leżącej u jego podstaw
res134, verbum, o którym pisał św. Augustyn w Principia dialecticae, należy do porządku
mowy ludzkiej, nie zaś boskiej. Temu, jak sądzę, Boyle nie przydała należytej uwagi,
doszukując się tym samym, niepoświadczonej skądinąd w tekście Apologii, sprzeczno
ści między Erazmem a św. Augustynem. Ekskurs etymologiczny w tym dziele Erazma
służy językowemu podważeniu sylogizmu, nie zaś dalszej eksplikacji natury boskiego
Logosu. Właściwa etymologia verbum oraz sermo wskazuje bowiem na konieczność
uzewnętrznienia w języku tego, co zostało pomyślane, a więc wyklucza milczący cha
rakter verbum oraz sermo.
"W tym miejscu rodzi się istotne dla spójności całego wywodu pytanie, na które
jednak Erazm nie udziela w Apologii odpowiedzi. Mianowicie jak pogodzić etymolo
giczną konieczność uzewnętrznienia verbum/sermo w języku z ważną dla semiotyki
św. Augustyna koncepcją locutio interna, która wedle jego wykładni nie ma charakteru
mowy ludzkiej, tzn. łacińskiej, greckiej czy jakiejkolwiek związanej z innym znanym
językiem135. Na podstawie Apologii nie potrafię udzielić na takie pytanie ani prostej, ani
tym bardziej jednoznacznej odpowiedzi, choć faktem jest, że Erazm z Augustiańskiej
locutio interna wiele skorzystał, głównie w kwestiach antropologii i teologii sakramen
tów. Takie pominięcie nie wynika, jak sądzę, z próby uniknięcia problematycznych
dla spójności wykładu elementów, co raczej ze świadomości ich nieco bardziej zło
żonej natury, która jako taka wykraczała poza przedmiot samej polemiki skupionej
wokół konkretnego zagadnienia, jakim było łacińskie tłumaczenie Prologu136. Erazm
zawsze pracował bardzo intensywnie, czego świadomość miał zarówno on sam, jak
i jego adwersarze. Z tego względu warto w tym miejscu zwrócić uwagę jeszcze na trzy
rzeczy - kompozycja Apologii jest nieco chaotyczna, argumenty, jakimi posługiwał się
Erazm, nie zawsze są czytelne, wreszcie w wielu wypadkach trudno odróżnić te miejsca,

132 Augustinus Aurelius, Principia dialecticae, 1: „Dialéctica est bene disputandi scientia.
Disputamus autem verbis”, PL 32, col. 1409.
133 PL 32, col. 1410.
134 Augustinus Aurelius, Principia dialecticae, 5: „Res est quidquid intelligitur vel sentitur
vel latet. Sciuntur enim corporalia, intelliguntur spiritualia; latet vero ipse Deus et informis materia”,
PL 32, col. 1410.
135 Augustinus Aurelius, De Trinitate, XV. 10. 19: „Formata quippe cogitatio ab ea re quam
scimus verbum est quod in corde dicimus, quod nec graecum est nec latinum nec linguae alicuius
alterius”, PL 42, col. 1071.
136 Bliższej eksplikacji tego problemu należałoby szukać w antropologicznych rozważaniach
nad funkcją rozróżnienia na homo exterior oraz homo interior z czwartej części Enchiridion militis
christiani Erazma oraz analogicznej dystynkcji ratio inferior i ratio superior z XII księgi De Trinitate
św. Augustyna.
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w których Erazm jedynie cytował bądź referował wypowiedzi teologów, a w których
przedstawiał swoje własne stanowisko.
Na gruncie wzajemnie dopełniających się analiz gramatycznych i teologicznych
Erazm wskazał nie tylko na błąd interpretacji, jaka leży u podstaw sylogizmu, ale
przede wszystkim na komplementarność myśli i słowa, przedmiotu i wypowiedzenia,
wreszcie dwóch logosów, które w Bogu w Trójcy jedynym zachowują jedną naturę, ale
określają jego dwa jednoczesne aspekty. Ukazuje również ograniczenia języka, jakim
posługuje się człowiek, lecz czyni to w odniesieniu do boskiego Logosu. Wcielony
λόγος προφορικός będący łącznikiem w komunikacji między Bogiem a człowiekiem
podnosił, w refleksji Erazma nad językiem, mowę do statusu ogólnej refleksji nad
godnością ludzką i właściwym sposobem jej wyrażania137. Λόγος jako sermo nie tyl
ko oddaje dialogiczną w stosunku do stworzenia („ad extra”) naturę Chrystusa, ale
również wyraża humanistyczną rewaloryzację języka jako etosu człowieczeństwa138.
Nie przypadkiem λόγος rozumiany właśnie jako mowa stał się głównym czynnikiem
zapewniającym łączność i dialog między ludźmi. Począwszy od Franciszka Petrarki,
utrwala się nowe i charakterystyczne dla humanizmu przekonanie o znaczeniu bonae
litterae jako z jednej strony ponadczasowego i uniwersalnego wzorca wychowawczego,
z drugiej jako rodzaju więzi społecznej i podstawy dla dialogu, którego znaczenie dla
stosunków międzyludzkich stało się naczelnym postulatem humanistów139.

5. Podsumowanie
Erazm szybko spostrzegł nadużycia, jakie mogą wynikać z wczesnohumanistycznego
modelu wysokiej kultury umysłowej. Już bowiem w wydanym w 1503 roku Enchiridion
157 Na wcielone Słowo jako mediatora między Bogiem a człowiekiem zwracał uwagę już św. Au
gustyn w De Trinitate, I. 7. 14: „incarnatio verbi dei, quae pro salute nostra reparanda facta est ut
mediator dei et hominum esset homo Christus Iesus”, PL 42, col. 828. Zob. również przypis
28 niniejszego studium.
Por.C. A. L. Jarrott, op. cit., s. 35,37. Autorka tego krótkiego szkicu jednak niewłaściwie,
jak sądzę, wprowadziła problem impersonalnej w gruncie rzeczy, wewnątrzboskiej dialogiczności
Logosu-Chrystusa w obrębie Trójcy („in se”), co nie tylko kłóci się z ortodoksyjną wykładnią tego
zagadnienia, ale również z jego rozumieniem przez Erazma, który w swoich rozważaniach chry
stologicznych w omawianej tutaj Apologii podążał za myślą patrystyczną, czy, szerzej, wykładnią
ortodoksji katolickiej. Zob. L. W. Spitz, Erasmus as Reformer, [w:] Erasmus of Rotterdam. A Quin
centennial Symposium, ed. R. L. DeMolen, New York 1971, s. 56. Por. Z. Poniatowski, op. cit.,
s. 103-104. Wypada również wspomnieć o dwóch głównych opracowaniach, w których podkreślony
został katolicki oraz ortodoksyjny charakter teologii Erazmiańskiej: L. Bouyer, Erasmus and
the Humanist Experiment, transl. E X. Murphy, London 1959; E.-W. Kohls, Die Theologie des
Erasmus, Bd. 1-2, Basel 1966.
139 Por. S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, 1.1: Poznanie, Warszawa 1974,
s. 113.

In principio erat sermo

militis christiani zauważył, że Chrystus nie tylko przewartościowuje klasyczny model
kultury, ale tworzy nowy, który należy opisać przy pomocy właściwego mu języka140.
Niewystarczające jest zatem odrodzenie klasycznego i przemawiającego do wyobraźni
wielu humanistów przekonania, że mówca powinien być zbawcą społeczeństwa. Era
zmowi chodziło bowiem o daleko idącą transformację klasycznego wzorca (imitatio
antiąuorum) w naśladowanie Chrystusa jako Logosu, aby m.in. o sprawach ważnych
dla chrześcijaństwa mówić „morę christiano”141, tak jak Chrystus przemawiał do ludzi
„morę humano”. Bonae litterae oznaczają dla niego nie tylko praktycystycznie zoriento
waną naukę o stylu i dobrych obyczajach, ale przede wszystkim Pismo Święte i autorów
patrystycznych jako naczelny materiał źródłowy do studiów142. Z tego powodu, aby
uniknąć wieloznaczności tego pojęcia, trwale osadzonego w ówczesnej świadomości
i dlatego rozumianego tradycyjnie jako literatura klasyczna, Erazm już w 1515 roku
zastąpił je bardziej precyzyjnym określeniem „litterae non alienae a Christo”143.
W dyskusji, jaką Erazm przeprowadził na kartach swojej Apologii, dostrzegamy
sposób, w jaki owa transformacja przebiegała. Krytykując w istocie nawyk bezdysku
,4° „Vides, ut in Christo noventur omnia et rerum vocabua permutentur”, LB. V. 43A.
141 „At non ille dicit Ciceroniane, qui Christianus apud Christianos de re Christiana sic loquitur,
quemadmodum ohm ethnicus apud ethnicos de rebus prophanis loqutuus est Cicero”, Dialogus Ci
ceronianas, ed. P. Mesnard, [w:] Desiderius Erasmus Roterodamus, Opera omnia, recognita
et adnotatione critica instructa notisque illustrata, ordinis primis, tomus secundus, Amsterdam 1971
(dalej cyt.: ASD, liczba rzymska oznacza dział, do którego należy dane pismo (ordo), liczba arabska
tom), ASD. I. 2, s. 643. Zob. również A. 1498, 35-38.
142 Zob. J. Domański, Erazm i filozofia..., s. 147-263; M. Cytowska, Erazmianizm w li
teraturze polskiej XVI-XVII wieku, [w:] Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, pod red.
T. Michałowska, J. Śląski, Wrocław 1980, s. 9-12. Por. również S. Huber, Problem z pojęciem
praktycyzmu w interpretacji dzieł okresu renesansu, [w:] Polskie ethos i logos, red. J. Skoczyński,
Kraków 2008, s. 176-181, gdzie Huber posłużył się w odniesieniu do fdozofii Erazma pojęciem
„sermopraktycyzmu”, które oznacza hermeneutyczną relację pomiędzy tekstem (sermo) a praktyką.
143 Na temat tradycyjnego rozumienia bonae litterae zob. listy korespondentów Erazma: A. 338,
35-40; 339, 1-5; 612, 21-23; 692, 32-33; 863, 27-28; 933, 41-42; 963, 22; Querela pads: „Bonae
litterae reddunt homines, Philosophia plusquam homines, Theologia reddit divos”, LB. IV. 628D.
Nowym określeniem Erazm posłużył się w Enarratioprimipsalmi „Beatus Vir": „[...] legem autem
vocat universam Scripturam divinam, cuius ardens studium potissimum praestat, ut a peccando
temperemus. Vis non amare carnis vitia? Ama literarum studia, Sacrarum, inquam,
literarum. Nam literas alienas a Christo, quis appellet literas? Hoc est unicum,
ac tutissimum adversus omnes Daemonum assultus munimentum, si quis in his totus et sincero
versetur animo”, LB. V. 180E. Ibidem: „Sunt mensurae donorum Spiritus. Est et modus fructuum.
Omnes hinc hauriant oportet, qui cupiant vivae arbores esse in Christo, qui virentes, qui floridae, qui
frugiferae. Non ex Platonicis, aut Aristotelicis litteris, non e Rhetorum aut Poetarum libris hauritur
hie succus. Ex ilio fonte trahatur oportet, quern vidit Ioannes scatentem de throno Dei et Agni. [... ]
nec docere Platonem, aut Aristotelem, aut Scholasticas quaestionum argutias, sed Christi doctrinam,
simplicissimi simplicissimam”, LB. V. 187D-188E. Por. również J. Domański, Erazm i filozofia...,
s. 163-194; idem, Późny erazmianizm jako przezwyciężenie ograniczeń literackiego humanizmu,
[w:] Jan Kochanowski 1584-1984. Epoka, twórczość, recepcja, red. J. Pelc, P. Buchwald-Pelc,
B. Otwinowska, 1.1, Lublin 1989, s. 57.
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syjnego polegania na opiniach czy doktrynach, dla których jedynym gwarantem miał
być uświęcony czasem autorytet ich autorów, nie zaś własna rzetelna wiedza, Erazm
zaproponował zwrócenie się ku właściwym źródłom chrześcijaństwa, by w ten sposób
dotrzeć do rdzenia znaczeń fenomenów ważnych dla kultury europejskiej. W swoim
wysiłku, by przywrócić właściwe znaczenie słowom, które wyrażają myśl, był jednak
Erazm bardzo ostrożny - nie ufając temu, co owe znaczenie zaciemnia, zachował
świadomość historycznych transformacji, jakim język jest poddawany oraz pokorę
wobec tajemnicy przekazaną w tekście Biblii, a do której dostęp dla ludzkiej mowy jest
ograniczony14,1. Teologowie scholastyczni opierający się na zepsutym tekście Wulgaty
zaciemniają i czynią niewyraźnym właściwy sens Słowa Bożego. Do dyskusji nad jego
wykładnią dołączają rozważania dialektyczne, które są mu całkowicie obce. Wreszcie
wprowadzają sformułowania źle zinterpretowane i przełożone z ich pierwotnego kon
tekstu językowego. Tego rodzaju błędów można uniknąć tylko wtedy, gdy wszelkim
rozważaniom przywróci się ich historyczny kontekst, gdy do ich badania zastosuje
się dokładną analizę filologiczną, pozwalającą usunąć zasłonę oddzielającą pierwotny
sens od narosłych wokół niego interpretacji. Wówczas autorytet poddany rzeczowej
ocenie przestaje być autorytetem, a staje się przedmiotem analizy, która go weryfikuje.
To jednak wymaga znajomości filologicznie, a nie spekulatywnie pojmowanej grama
tyki, a w konsekwencji przewartościowania całego ówczesnego paradygmatu nauki
w ramach trivium, czyli gramatyki, retoryki i dialektyki144
145.
Nie należy przy tym jednak całkowicie ulegać na ogół pochopnym oraz formu
łowanym bez należytych studiów źródłowych opiniom na temat antyscholastycznej
orientacji Erazma. Skądinąd obficie rozsiane w jego twórczości uwagi o bezużyteczności
scholastycznej erudycji należy, o ironio, odczytywać przez pryzmat preferowanej przez
św. Tomasza (ale także przecież przez samego Erazma!) zasady ustawicznego odno
szenia szczegółów do całości, locum ex loco. Wówczas jego niepochlebne wypowiedzi
o autorach średniowiecznych znaczą aż i tylko zarazem, że niderlandzki humanista
zalecał inny model kształcenia, który jego zdaniem lepiej służyć może lekturze Biblii
144 Por. E. Rummel, Why Erasmus was no Lutheran: Christian scepticism and the importance
of consensus, [w:] eadem, Erasmus, London 2004, s. 99-104; R. H. Popkin, The History of Scep
ticism: From Erasmus to Descartes, Assen 1960, s. 5-6.
145 Zob. J. Domański, Philosophie und Rhetorik bei Erasmus von Rotterdam, [w:] Retoryka
a literatura, red. B. Otwinowska, Warszawa 1984, s. 30: „Der radikale Praktizismus des Erasmus
führt jedoch, wie bekannt, zu keiner Beanstrandung des hohen Wertes der intellektuellen und
literarischen Ausbildung. Wenn Erasmus so oft von der scholastischen Erudition als von einer
überflüssigen Belastung spricht, bedeutet es nur, dass er eine andere Art von Ausbildung und Eru
dition anstrebt und empfiehlt, die sich besser als jene an die oben erwähnten Eigenschaften des
Christentums anpassen könnte. Es ist bekannt, dass diese neue Ausbildung und Erudition mit dem
Terminus bonae litterae von Erasmus bezeichnet wird und dass der kaum übersetzbare Terminus
(denn die bonae litterae sind nicht nur «gut», sondern auch machen den Menschen gut) sowohl
die antike Wissenschaft wie die antike und altchristliche mit ihrer ästhetischen Form und ihrem
ethischen Inhalt auswirkende Literatur bedeuten. Durch all das widersetzen sich die bonae litterae
auch dem scholastischen Szientismus und Theoretismus”.
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niż scholastyczne curriculum'46. Dowodzą tego choćby omówione tutaj semantyczne
rozważania Tomasza i Erazma nad rzeczownikiem „verbum”, w wielu miejscach bliskie
sobie, ale również, zwłaszcza w swoich szczegółach, dystynktywnie i symptomatycznie
odbiegające od siebie, gdy Rotterdamczyk inkorporował do swojego wykładu argu
menty gramatyczno-retoryczne, zdecydowanie przedkładając je nad arystotelesowsko
określony scjentyzm i teoretyzm Akwinaty. Zarazem poszukując języka właściwego
chrześcijaństwu i precyzyjnego w opisie kluczowych zagadnień doktrynalnych, daleki był
od lekceważenia dorobku taksonomii scholastycznej. Więcej nawet - kiedy wymagała
tego sytuacja, chętnie z tego dziedzictwa, choć w ograniczonym zakresie, korzystał.
W recypowaniu języka scholastycznego nie był bowiem bezkrytyczny, a dostrzegając
szkodliwe wynaturzenia języka epigonów klasycznej scholastyki, konsekwentnie unikał,
a w dyskursie teologicznym zdecydowanie odradzał wszelkich scholastycznych haecceitates, quidditates iformalitates. Przy całej swojej rewerencji dla literatury klasycznej
Erazm miał jednak świadomość, iż w szczególnych przypadkach bardziej pożyteczny
może być język Tomasza albo Dunsa Szkota niż styl Cycerona1,17. Językowy usus oraz
okoliczności, w jakich dane było się nim posługiwać, były dla Erazma głównym, jeśli
nie jedynym argumentem za wyborem takiego czy innego stylu.
Obserwowana w przywoływanych wyżej tekstach tendencja Rotterdamczyka do
posługiwania się terminologią scholastyczną odsłania wciąż na dobrą sprawę należycie
niezbadany, a przecież niezwykle istotny fenomen świadomości językowej, wydatnie
współkształtujący kulturę wczesnonowożytną. Formowanie się własnego języka cywi
lizacji chrześcijańskiej, które, jak dostrzegamy choćby na przykładzie języka Erazma,
jest procesem niepostrzeżenie przekraczającym kolejne epoki w dziejach Europy i jako
taki nie powinien być on zamykany w sztucznych ramach poszczególnych nurtów
i prądów. W tym bowiem sensie scholastyczna terminologia oraz taksonomia u autora
powszechnie kojarzonego z północno-humanistyczną formacją umysłową oznacza
próbę określenia nie tylko własnej tożsamości wyznaniowej, ale w perspektywie histo
rycznej jest wysiłkiem mającym na celu przekształcenie i przystosowanie odmiennie
interpretowanego dorobku świata klasycznego. W przededniu reformacji Erazm miał
ponadto świadomość, że nieporozumienia na gruncie samego języka rychło mogą
zebrać brzemienny w skutki plon. Lęk przed językowym synkretyzmem skłonił go*

146 Obszernie na temat stosunku Erazma do Akwinaty zob. J. Domański, Św. Tomasz, Erazm
z Rotterdamu i humanizm biblijny, [w:] Studia z dziejów myśli św. Tomasza z Akwinu, red. S.Swieżawski, J. Czerkawski, Lublin 1978, s. 91-166. Tam również dalsza literatura przedmiotu. Z prac
późniejszych, z oczywistych powodów przez Domańskiego nie uwzględnionych, na szczególną uwagę
zasługuję książka Istvána Bejczy Erasmus and the Middle Ages. The Historical Consciousness
of a Christian Humanist, Leiden 2001, w której autor w syntetyczny sposób przedstawił stosunek
Erazma do najważniejszych autorów średniowiecznych.
147 Ciceronianus: „NOSOP. Quid igitur? Num autor eris nobis sic loquendi, quemadmodum
scripserunt Thomas et Scotus? BUL. Si melius dicit qui dicit aptius, sic de rebus sacris loqui
praestiterat, quam in his Ciceronem exprimere”, ASD. I. 2. s. 642. Por. również LB. V. 78E-F; LB.
V. 83A; LB. V. 143D.
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do częściowego przejęcia ścisłej terminologii scholastycznej, nawet jeśli została ona
ufundowana na gruncie, od którego wielokrotnie się odżegnywał. Nowożytna historia
Europy kolejnych dziesięcioleci po śmierci humanisty z Czerwonej Grobli w pełni
potwierdziła jego obawy148.
Bonae litterae, będące w refleksji Erazma zarówno przedmiotem namysłu badaw
czego, jak i jego metodą, w której przeciwstawiał się on logicznemu schematyzmowi
i sylogizacji wykładu egzegetycznego, eksplikują humanistycznie pojmowane odro
dzenie teologii149. Erazm podkreślał za św. Hieronimem, iż przekład Biblii, choć ważny
doktrynalnie, był w pierwszym rzędzie problemem natury filologicznej150. Uważna
lektura jego Annotationes in Novum Testamentum oraz Apologii dowodzi ponadto, iż
głównym celem nowego przekładu było możliwie najbardziej precyzyjne oddanie w ję
zyku łacińskim doktryny chrześcijańskiej, nie zaś polemika z nią, jak chcieli adwersarze

148 Wypada wspomnieć tutaj o najnowszych studiach nad protestancką teologią scholastyczną XVI i XVII wieku, które wydatnie przyczyniają się do odideologizowania wzajemnych relacji
pomiędzy scholastyką, humanizmem oraz reformacją. W. J. van Asselt, Protestant Scholasticism.
Some Methodological Considerations in the Study of its Development, „Dutch Review of Church
History” 2001, 81, s. 273: „Proponents of the newer research on Reformed scholasticism wish to
foster an interdisciplinary approach, and in so doing put forward the claim that the emergence of
Protestant scholasticism was no «regression» to medieval patterns of thought, but rather the result of
aprogressive development related to the impact of the Renaissance. Historically,
it is incorrect to suppose that the Renaissance, humanism and the Reformation
were by definition anti-scholastic. In this connection we may speak of a double continuity:
not only with the theology of the reformers, but also with that of the Middle Ages”, tam również
wcześniejsza literatura na ten temat. Zob. również idem, Scholasticism Protestant and Catholic:
Medieval Sources and Methods in Seventeenth-Century Reformed Thought, [w:J Religious Identity
and the Problem of Historical Foundation: The Foundational Character of Authoritative Sources
in the History of Christianity and Judaism, ed. J. Frishman, W. Otten, G. Rouwhorst, Leiden
2004, s. 457-470; Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise, ed. W. J. van Asselt,
E. Dekker, Grand Rapids 2001.
I4’ Tzw. pojęcie „teologii retorycznej”, które w odniesieniu do Gianozzo Manettiego oraz później
szych biblistów i humanistów włoskich wprowadził Charles Tr in kaus, zob. idem, In Our Image
and Likeness. Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought, vol. 1-2, London 1970, passim. Por.
również: M. Hoffman, Humanism and Rhetorical Theology, [w:] idem, Rhetoric and Theology...,
s. 18-28; P. Walter, Die hermeneutischen Regeln der Schriftauslegung, [w:J idem, Theologie aus
dem Geist der Rhetorik. Zur Schriftauslegung des Erasmus von Rotterdam, Mainz 1991, s. 153-198.
150 „Quod si reclament maiorem esse theologiam quam ut grarnmaticae legibus teneatur, totum
interpretandi negocium de sacri Spiritus afflatu pendere, nova vero theologorum dignitas, si solis illis
licet barbare loqui. Sed expediant interim quid sibi velit, quod Desyderio suo scribit Hieronymus,
Aliud est, inquiens, esse vatem et aliud interpretem”, A. 182, 137-142. Wspomnianą
przez Erazma opinię Hieronim przedstawił w swojej przedmowie do łacińskiego tłumaczenia Pię
cioksięgu: „Aliud est enim vatem, aliud esse interpretem: ibi spiritus ventura praedicit, hic eruditio
et verborum copia ea quae intellegit transferi”, Prologus sancti Hieronymipresbyteri in Pentateucho,
[w:] Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, Deutsche Bibelgesellschaft - Stuttgart 2003, s. 3. Por.
również: Augustinus Aurelius, De civitate Dei, XVIII. 43., gdzie Augustyn podkreślił doktry
nalną powagę natchniętych Duchem Świętym tłumaczy Septuaginty.
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Erazma. Naturalnie sztuki sermocynalne nie wypełniają pojęcia teologii Erazmiańskiej, są raczej jej niezbędnym, propedeutycznym elementem. Wprawdzie teologiem
nie czyni sama biegłość w prawidłach językowych, ale ich nieznajomość wiele może
teologii zaszkodzić151. Dla formacji intelektualnej, której Erazm był reprezentantem,
stanie się to niezbywalną podstawą i początkiem wszelkiej refleksji służącej wiernemu
i przejrzystemu przekazywaniu myśli, dla nas natomiast ilustracją metodologicznej
i zarazem językowej w gruncie rzeczy natury scholastyczno-humanistycznej debaty.
W tym sensie Apologia de loco „In principio erat sermo", czy szerzej omówiony tutaj
ekscerptycznie oraz, nie ukrywam, w kilku jedynie i do tego arbitralnie wybranych
rysach przedstawiony namysł nad odrodzeniem dyskursu trynitarnego, ukazują,
w jaki sposób dla humanistów chrześcijańskich sztuki sermocynalne stały się jedno
cześnie weryfikatorem oraz formą wyrażania i opisywania odradzającej się tradycji
chrześcijańskiej.
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Abstract
IN PRINCIPIO ERAT SERMO:
ERASMUS’ OF ROTTERDAM DELIBERATIONS ON THE MEANING
OF LOGOS IN THE FIRST VERSE OF THE PROLOGUE
OF THE GOSPEL OF JOHN
The aim of this article is twofold. First of all, it is an attempt to introduce forgotten and rather
overlooked text in Erasmian studies, namely Erasmus’ Apologia de loco „In principio erat sermo".
Written and published in 1520, Apologia was a detailed answer to a controversy which aroused
around Erasmus’ latin rendering of the first verse of Joannine Prologue. His arguments for ren
dering λόγος as sermo can be summarized on the basis of criteria of grammatical correctness
and suitable style according to the rules of ancient rhetoric. These reasons based on the gram
mar and style obviously did not fulfill Erasmus’ commentary as he also paid attention to the
universal nature of language (both divine and human), namely the relation between the word
conceived in mind and uttered in language (λόγος ένδιάθετος - λόγος προφορικός). As such
it is the second issue here discussed. Following Augustine’s and Hilary’s treatises on Holy Trin
ity, Erasmus not only took over their terminology as well as taxonomy, but he also focused on
the inalienable limits of human language in expressing and describing mysteries of faith. What
is also noticeable, Erasmus was keen to use scholastic terminology (introduced by Boethius
and developed by Aquinas) in his strife with interpretation of the Prologue. His theological
polemic with Edward Lee shows that he understood well the Trinitarian taxonomy used in the
Middle Ages, especially the question of the use of the article and anarthrous constructions of
Greek syntax. The abundance of quotations from Erasmus’ and his predecessors’ works and
commentaries illustrates syncretic on fact sources and nature of Trinitarian discourse in the
threshold of modern times. This large corpus of associations, beginning with Origen, along
with terminological provisions made by First Council of Nicaea, Church Fathers of forth and
fifth century and finally metaphysical language of scholastic theology, features Erasmus’ work
as an important and still not appreciated stage in the whole process of shaping theological
terminology in Latin language. The very meaning of the key notions remained rather unal
tered but the method of using them was distinctively modified. Clarity of language used in the
theological controversies and sticking to the scope of orthodoxy was the major purpose of such
strategy. After all, this paper may serve as an introduction to further studies concerning the
foundations and origins of philosophical hermeneutics (in Gadamer's term) which are, as I have
tried to give some of the convincing evidences, inherent in Erasmus’ thoughts on language.

Keywords: Desiderius Erasmus, Bible, logos (λόγος), sermo, verbum, biblical hermeneutics,
mutable-universal character of language, (λόγος ένδιάθετος - λόγος προφορικός), biblical
syntax, translation, trinitology, theological discourse.

