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�NIEZNAJOMY  WRÓG�  NA  DWORZE  STWÓRCY

W dziewi¹tej pie�ni Jerozolimy wyzwolonej toczy siê za¿arty bój, w którym
dziêki wsparciu mocy piekielnych wojska saraceñskie zaczynaj¹ w koñcu braæ
górê nad si³ami krzy¿owców. W tym momencie jednak, na szczê�cie dla tych ostat-
nich:

Stworzyciel �wiata �wiête oczy swoje
Obroci³ w on czas na surowe boje 1.

W wyniku Bo¿ej interwencji i tym razem niekorzystny dla chrze�cijan bieg
wypadków wojennych zosta³, oczywi�cie, ostatecznie odwrócony, z pewnych
wzglêdów warto wszak¿e pochyliæ siê na moment nad sam¹ prezentacj¹ Boskiego
Majestatu, wype³niaj¹c¹ ca³¹ nastêpn¹ oktawê. W cytowanym tutaj, podobnie jak
i poprzednio, t³umaczeniu Piotra Kochanowskiego brzmi ona:

    P³aszczem odziany chwa³y i wieczno�ci,
Maj¹c wszystkie swe stworzenia na pieczy,
Siedzia³ na tronie swojej wielmo¿no�ci,
Kêdy zmys³ nigdy nie dojdzie cz³owieczy.
Trzy �wiat³a w jednej �wieci³y �wiat³o�ci
(O, niepojête rozumowi rzeczy!),
Natura, Wróg, Czas beli pod nogami
I wieczne Rucho z inszemi s³ugami 2.

Tym, co zwraca w przytoczonym fragmencie nasz¹ szczególn¹ uwagê, jest
postaæ owego Wroga, pojawiaj¹ca siê w�ród dworskich dygnitarzy wymienionych
w dwóch zamykaj¹cych oktawê wersach. Równie¿ wydawca Gofreda, Roman
Pollak, najwyra�niej mia³ pewne w¹tpliwo�ci interpretacyjne, kiedy pisa³ w swo-
im komentarzu do tego fragmentu: �U Tassa u stóp Boga znajduje siê Fatum (los),
Natura, Ruch i Czas; W r ó g  � to chyba szatan�. Rzeczywi�cie, odpowiedni ustêp
w³oskiego orygina³u brzmi:

Ha sotto i piedi il F a t o  e la Natura,
ministri umili, e�l Moto e Chi �l misura 3.

1 T. T a s s o, Gofred, abo Jeruzalem wyzwolona. Przek³adania P. K o c h a n o w s k i e g o.
Wyd., wstêp, obja�nienia R. P o l l a k. Wyd. 3, ca³kowite. Wroc³aw 1951, s. 302. BN II 4.

2 Ibidem.
3 T. Ta s s o, Gerusalemme liberata. A cura di L. C a r e t t i. Torino 1993, s. 282. Podkre�l. J. S.
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Piotr Kochanowski najwyra�niej dobrze rozumia³ t³umaczony przez siebie tekst.
U Tassa mamy �Ruch i tego, który go mierzy�, polski t³umacz drug¹ z tych postaci
odda³ po prostu jako Czas. Zmiana kolejno�ci wystêpuj¹cych tutaj osób wynika³a
z pewno�ci¹ z podporz¹dkowania siê wymogom wiersza, podobnie jak owe poja-
wiaj¹ce siê w przek³adzie, a nie wystêpuj¹ce w tek�cie oryginalnym �insze s³ugi�.
Natomiast oddanie imienia �Fato� za pomoc¹ s³owa �Wróg� mog³oby wskazywaæ
na jak¹� trudn¹ do wyt³umaczenia próbê modyfikacji sensu wypowiedzi Tassa,
zw³aszcza ¿e wcze�niej, w pie�ni siódmej, w opisie sceny ci¹gniêcia losów przez
chrze�cijañskich rycerzy s¹ w polskim t³umaczeniu po prostu �losy� 4. Czy¿by
zatem Kochanowski wbrew orygina³owi usi³owa³ rzeczywi�cie wprowadziæ Sza-
tana do najbli¿szego otoczenia Stwórcy?

Na pierwszy rzut oka pomys³ ten sprawia wprawdzie wra¿enie trochê niedo-
rzecznego, pamiêtaæ jednak nale¿y o biblijnej Ksiêdze Hioba, w której Szatan rze-
czywi�cie kilkakrotnie staje przed obliczem Boga, tyle tylko, ¿e jest tu raczej go-
�ciem ni¿ sta³ym cz³onkiem �wity Pana Zastêpów, a tak¹ rolê pe³ni przecie¿, jak
wszystko na to wskazuje, ów Wróg pojawiaj¹cy siê w t³umaczeniu Kochanow-
skiego. Wydaje siê, ¿e rozwi¹zania problemu nie trzeba szukaæ na kartach Biblii
ani w dzie³ach dawnych teologów, lecz zupe³nie gdzie indziej. Mo¿e raczej nale-
¿a³oby zapytaæ, czy �Wróg� to istotnie �nieprzyjaciel� (³ac. �inimicus�, przydo-
mek czêsto nadawany diab³u 5), czy te¿ mo¿e dla polskiego t³umacza poematu
Tassa s³owo to mia³o jakie� inne, dzi� ju¿ zapomniane znaczenie.

Zwykle, staraj¹c siê odpowiedzieæ na tego rodzaju pytania, zmuszeni jeste�my
do przeprowadzenia ¿mudnych kwerend w s³ownikach i rozmaitych indeksach
towarzysz¹cych edycjom krytycznym dzie³ staropolskich autorów. W tym kon-
kretnym przypadku, szczê�liwym zrz¹dzeniem losu, ca³a ta praca zosta³a ju¿ za
nas wykonana niemal 40 lat temu przez kogo� innego i przy zupe³nie innej okazji.
Oto bowiem w swoim znanym artykule �Fraszka� w tragicznej tonacji 6 Wiktor
Weintraub, analizuj¹c Tren XI Jana Kochanowskiego, si³¹ rzeczy zwróci³ uwagê
na maj¹cy znaczenie równie¿ z punktu widzenia podjêtych tutaj rozwa¿añ frag-
ment:

Nieznajomy wróg jaki� miesza ludzkie rzeczy,
Nie maj¹c ani dobrych, ani z³ych na pieczy.

Stwierdziwszy, ¿e s³owo �wróg� pojawia siê w ca³ej twórczo�ci czarnoleskie-
go poety raz jeden tylko: w zacytowanym tu ustêpie, i ¿e w polszczy�nie XVI-
-wiecznej w zasadzie w znaczeniu �nieprzyjaciel� nie wystêpowa³o 7, Weintraub

4 Ta s s o  (VII 70): �anzi giudice Dio, de la cui voglie / ministra e serva è la fortuna e ’l fato�;
K o c h a n o w s k i: �Owszem, Bóg sêdzi¹, nie te bêd¹ karty! / Jemu s¹ losy i szczê�cie poddane�
(s. 233).

5 Zreszt¹ pojawiaj¹cy siê w Biblii hebrajski rzeczownik ��a�ta�n� oznacza przecie¿ w³a�nie
przeciwnika lub oskar¿yciela. Zob. C. B r e y t e n b a c h, Satan I. Has³o w: Dictionary of Deities
and Demons in the �Bible�. DDD. Ed. K. v o n  d e r  To o r n, B. B e c k i n g, P. W. v a n  d e r
H o r s t. Wyd. 2. Leiden 1999, s. 732.

6 Tekst ten zosta³ pierwotnie og³oszony w wersji angielskiej w roku 1967. Wersja polska w:
W. We i n t r a u b, Rzecz czarnoleska. Kraków 1967.

7 Jako wyj¹tek wskazuje Weintraub (op. cit., s. 309�310) fragment Biblii nie�wieskiej (3 Kr 8,
37), wyja�nia jednak, ¿e mamy tu do czynienia z wp³ywem wschodnios³owiañskim, jakich sporo da
siê zaobserwowaæ w jêzyku Szymona Budnego.
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przytacza komentarze Juliana Krzy¿anowskiego, Tadeusza Sinki i Janusza Pelca,
t³umacz¹cych owego pojawiaj¹cego siê w trenie �wroga� jako �los�. To obja�nie-
nie znajduje te¿ dobre wsparcie w materiale zgromadzonym w s³owniku Lindego.
Ostatecznie jednak autor przywo³anego tutaj artyku³u, zwróciwszy uwagê tak¿e
na inne, po�wiadczone w XVI-wiecznych tekstach znaczenia s³owa, takie jak �wró¿-
bita�, �bóstwo zwi¹zane z przepowiadaniem przysz³o�ci�, pisa³:

Wspó³cze�ników [!] Kochanowskiego �wróg� musia³ zatem zaskakiwaæ jako zjawisko
nieoczekiwane w jego poezji. Kojarzy³ siê z wyobra¿eniem o ciemnej, gro�nej mocy oraz po-
pularnych praktykach magicznych. Mówi¹c wiêc �nieznajomy wróg jaki� miesza ludzkie rze-
czy�, Kochanowski nie mia³ na my�li, jak by nam to chcieli zasugerowaæ wspó³cze�ni komen-
tatorzy, ¿e jeste�my zale¿ni od jakiego� nieobliczalnego i abstrakcyjnego losu. Sugerowa³ co
innego, ¿e wydani jeste�my na ³up z³owrogiej, irracjonalnej, pogañskiej mocy, gro�nej i niepo-
jêtej. Niepoznawalno�æ, nieokre�lono�æ tej mocy podkre�la³y dwie obramiaj¹ce s³owo przy-
dawki, �nieznajomy� i �jaki�� 8.

Czy rzeczywi�cie �wróg� w Trenie XI zaskakiwa³ wspó³czesnych Kochanow-
skiemu czytelników? My�lê, ¿e raczej nie, je¿eli z listy znaczeñ tego s³owa praco-
wicie zrekonstruowanej przez Weintrauba wybierzemy pojawiaj¹ce siê na niej prze-
lotnie �fatum� 9, przez staropolskich autorów niekiedy nazywane �wyrokiem�. Cytat
z Gofreda, który pos³u¿y³ jako punkt wyj�cia podjêtych tutaj rozwa¿añ, dowodzi,
¿e jeszcze przesz³o trzy dziesiêciolecia pó�niej bratanek wielkiego Jana z Czarno-
lasu pos³u¿y³ siê s³owem �wróg� w³a�nie w tym znaczeniu. A zatem teza Wein-
trauba nie da siê raczej utrzymaæ i wszystko wskazuje na to, ¿e Krzy¿anowski,
Sinko i Pelc mieli po prostu racjê.

Fatum w dzie³ach pisarzy chrze�cijañskich dawno ju¿ uleg³o swoistej chry-
stianizacji 10 i dlatego w XVI stuleciu trudno w nim by³o nadal widzieæ jak¹� ciem-
n¹, demoniczn¹ si³ê rodem z ludowych wierzeñ o przedchrze�cijañskiej jeszcze
proweniencji. Ale te¿, z drugiej strony, pamiêtaæ nale¿y o roli, jak¹ odgrywa³o ono
w staro¿ytnej tragedii. Kapry�nej i zmiennej Fortunie mo¿na by³o próbowaæ prze-
ciwstawiæ w³asn¹ cnotê, chocia¿, jak o tym przekonuje smutny los przywo³anego
w Trenie XI Brutusa, by³o to do�æ ryzykowne. Walka z przeznaczeniem nie by³a
w ogóle mo¿liwa � jak bowiem przeciwstawiæ siê czemu�, co nieznane i nieunik-
nione, co wyra¿a wolê samego Stwórcy? W tym miejscu wykraczamy jednak poza
ramy krótkiej glosy do tekstu dziewi¹tej pie�ni Gofreda, wchodz¹c w dyskutowa-
n¹ od dawna, a jednak nadal w pe³ni nie wyja�nion¹ kwestiê wpisanej w Treny
koncepcji tragizmu ludzkiej egzystencji.

  8 Ibidem, s. 314.
  9 W tym znaczeniu �z³o�ny wróg� pojawia siê w prze³o¿onym przez J. Z a w i c k i e g o  Jef-

tesie G. B u c h a n a n a. Zob. We i n t r a u b, op. cit., s. 311.
10 Szerzej pisa³em o tym w ksi¹¿ce Bogini � pojêcie � demon. Fortuna w dzie³ach autorów

staropolskich (Wroc³aw 1996, rozdz. Sta³o�æ przeznaczenia i zmienno�æ losu, s. 11�24).


