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ǲień ǳiesiąty
 .  

Jeszcze kilka obłoczków na zachoǳie rumieńca nie straciło, a rąbki chmur płynących
od wschodu zalśniły uż ak złoto od słonecznych promieni, które goǳiły w nie z bli-
ska, gdy Panfilo powstał z łóżka i rozkazał zwołać damy i kawalerów. Wkrótce zebrali się
wszyscy, a wówczas król, złożywszy naradę z towarzystwem, gǳie ǳisia na przechaǳkę
się udać, z wolna ruszył naprzód drogą, ma ąc przy sobie Filomenę i Fiammettę. Reszta
towarzystwa szła za nimi, tocząc ożywione rozmowy o zamysłach na przyszłość, śmie ąc
się i zabawia ąc mile. Gdy po długie przechaǳce słońce zbyt mocno dopiekać poczęło,
powrócili wszyscy do zameczku i tuta , stanąwszy przy przezroczystym źródle, kto chciał,
napił się chłodne wody z czyste ak kryształ czary. Po czym rozproszyli się wszyscy po
cienistych ścieżkach ogrodu i zabawiali się wedle upodobania aż do obiadowe pory. Po
obieǳie i po zażyciu południowego wczasu¹ zebrało się całe grono, ak zazwycza , w mie -
scu wskazanym przez króla i Neifile na ego rozkaz pierwsza z kolei w te słowa wesoło
zaczęła:

 .   

Pewien rycerz służy królowi hiszpańskiemu i do tej myśli przychoǳi, że król dostatecznie go
nie wynagroǳił. Wówczas król wykazuje dowodnie rycerzowi, że stało się to nie z jego winy,
lecz z winy przeciwnego losu, i szczodrze później rycerza nagraǳa.

— Za znak szczególne łaski króla, miłe damy, poczytywać to muszę, że mnie ǳiś
pierwsze o wielkoduszności opowiadać kazał. Przecież ów przymiot przyda e piękności
i blasku wszystkim pozostałym cnotom, na podobieństwo słońca oświetla ącego niebo.
Nie wychoǳąc przeto poza obręby materii na ǳiś naznaczone , opowiem wam piękną
i krótką nowelę, którą nieraz, ani chybi, z pożytkiem dla siebie wspominać bęǳiecie.

„Do grona mężnych i sławnych rycerzy naszego miasta zaliczał się Ruggieri de’Figiovanni,
którego można było nazwać na szlachetnie szym i na odważnie szym z tych, co od wieków
wo enną profes ą się parali².

Opływał on we wszelkie dostatki, płonął męstwem i chciwie pragnął sławy. Ruggieri,
spostrzegłszy, że w Toskanii trudno mu bęǳie zasłynąć, ako że życie i obycza e tamte sze
pola po temu nie dawały, postanowił wstąpić na służbę do króla hiszpańskiego, Alfonsa.
Słuchy o królu zagłuszyły gadki o cnotach wszystkich innych władców. Ruggieri, opa-
trzywszy się godnie w broń i rumaki, z liczną świtą do Hiszpanii wyruszył.

Król przy ął go z wielką łaskawością. Ruggieri wiódł wystawny żywot, z męstwem
godnym poǳiwienia odbył kilka wo ennych wypraw i rychło zyskał sławę nieustraszo-
nego rycerza. Ży ąc na dworze króla Alfonsa czas dłuższy, spostrzegł, że król dość ka-
pryśnie łaskami swymi szafu e. Podczas gdy nie eden z rycerzy, nie zawsze tego godny,
otrzymał zamek, gród lub tytuł, sam Ruggieri, zna ący wartość swą, nie dostawszy od
Alfonsa żadne znacznie sze nagrody, osąǳił, że taki brak pamięci ze strony króla est
u mą dla ego czci, dlatego też od echać postanowił. Przeto pożegnał się z królem, który

¹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
²parać się — za mować się. [przypis edytorski]
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mu swó dwór opuścić pozwolił. Na pożegnanie Alfons podarował Ruggieriemu muła
tak wspaniałego, że rycerz nasz lepszego do długie podróży zapragnąć by nie mógł, po
czym rozkazał ednemu ze sług swoich, aby tym albo innym sposobem stał się w czasie
drogi towarzyszem Ruggieriego, tak ednakoż, aby Toskańczyk nie spostrzegł, że król go
śleǳić każe. Alfons przykazał słuǳe, by sobie dobrze w pamięć wbił wszystkie słowa
rycerza i aby naza utrz wraz z Ruggierim na dwór powrócił. Sługa, śleǳąc rycerza, wy-
brał stosowną chwilę, dogonił go i rzekł, że do Włoch zmierza. Ruggieri echał na mule,
którym go król obdarzył. Podróżni wszczęli rozmowę o różnych materiach, wreszcie gdy
zbliżało się południe, rycerz rzekł:

— Zda e mi się, że trza dać wypocząć naszym bydlętom.
Ruggieri i sługa weszli do oberży, a konie i muła do sta ni odwiedli. Zwierzęta, krom³

muła, dały folgę przyroǳone swe potrzebie. Wkrótce w dalszą drogę wyruszyli. Sługa
pilnie słuchał każdego słowa rycerza. Gdy dotarli do rzeki, postanowili zwierzęta napo-
ić. Muł wszedłszy do wody uczynił wreszcie to, co rumaki zdążyły zrobić uż w sta ni.
Ruggieri, wiǳąc to, zawołał:

— Przeklęte zwierzę, podobne esteś do tego, kto mi cię podarował!
Sługa zapamiętał dobrze ten okrzyk. Chocia późnie i zważał bacznie na każde sło-

wo rycerza, przecie nic krom wielkich pochwał króla uż od niego usłyszeć nie zdołał.
Naza utrz, gdy na koń wsiedli, Toskańczyk chciał dalszą drogę do Florenc i pod ąć, ali-
ści⁴ towarzysz podróży ozna mił mu wolę króla, za czym⁵ Ruggieri niezwłocznie z drogi
zawrócił. Alfons, gdy uż usłyszał, co Ruggieri o mule powieǳiał, wezwał go do siebie,
spo rzał nań wesoło przy powitaniu i zapytał, dlaczego rycerz do muła go przyrównał,
a racze , akie podobieństwo mięǳy nim a bydlęciem znalazł?

Rycerz spo rzał w oczy królowi i rzekł:
— Dlatego, panie mó , do muła was przyrównałem, że rozda ecie łaski swo e luǳiom

niegodnym, skąpiąc ich natomiast tym, którzy na nie zasługu ą. Podobnie i muł wasz nie
umiał wykorzystać ani odpoczynku w sta ni, ani po enia w rzece.

— Rycerzu — odrzekł król — prawda, że łaskami mymi was nie obsypałem, tak ak to
uczyniłem z wieloma, którzy wobec was są i byli niczym, aliści nie znaczy to wcale, abym
zasług waszych ako męża na walecznie szego cenić nie miał i abym nie poczytywał was
za człeka godnego nagrody ak na większe . Wasz los przeciwny nie dozwolił mi ednak
nagroǳić was tak, ak tego w głębi duszy chciałem. Winę zatem ponosi on, a nie a, czego
wam zaraz asno dowieść się postaram.

— Królu miłościwy — odparł rycerz — nie to mnie uraziło, żeście mi żadne nagrody
dać nie chcieli, nie pragnę bowiem bogactw moich powiększać. Nękała mnie tylko myśl,
że niczym nie daliście świadectwa wartości mo e . Tym niemnie oświadczenie wasze za
dostateczne i uczciwe poczytu ę i czekam tego, co okazać mi zechcecie, chociaż wierzę
wam, żadnych dowodów nie pragnąc.

Król zaprowaǳił Ruggieriego do wielkie sali, w które na rozkaz ego ustawiono
przedtem dwie ogromne, zamczyste⁶ skrzynie. W przytomności⁷ wielu dworzan Alfons
rzekł w te słowa:

— Rycerzu! W edne z tych skrzyń leży mo a korona, sceptrum⁸ królewskie, abłko,
siła⁹ drogocennych pasów, pierścieni, kle notów i innych rzeczy, ogromnego szacunku.
Druga natomiast skrzynia pełna est ziemi. Wybierzcie skrzynię, która się wam barǳie
podoba, a wraz waszą się stanie. Eksperienc a¹⁰ pokaże wam, kto był wobec was niespra-
wiedliwy: a czyli¹¹ też los!

Ruggieri usłuchał króla i wybrał edną ze skrzyń. Gdy na rozkaz władcy wieka uchy-
lono, skrzynia okazała się pełną ziemi. Król roześmiał się i rzekł:

³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵za czym (daw.) — po czym, następnie; tu: w związku z czym, więc. [przypis edytorski]
⁶zamczysty — tu: opatrzony zamkiem (kutym w metalu zamknięciem). [przypis edytorski]
⁷przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
⁸sceptrum (łac.) — berło. [przypis edytorski]
⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]

¹⁰eksperiencja (z łac., daw.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
¹¹czyli — tu: konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li; znaczenie: czy też. [przypis edytorski]
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— Teraz, rycerzu Ruggieri, wiǳicie chyba sami, że to, co rzekłem o waszym losie
przeciwnym, na szczerszą prawdą było. Jednakoż wasze przymioty i zasługi każą mi siłom
przeznaczeń na wstręcie stanąć¹². Wieǳąc, że nie chcecie stać się Hiszpanem, nie podaru ę
wam tu zamku ani miasta, obdarzę was natomiast tamtą skrzynią, na przekór zawistnemu
losowi, który chciał was e pozbawić. Zabierzcie ą do swe o czyzny! Niecha wasi rodacy
u rzą te dary, z których dumni być możecie, bowiem otrzymaliście e za swo e wielkie
zasługi.

Ruggieri przy ął podarunek, złożył stosowny dank¹³ królowi i z wesołym obliczem do
Toskanii od echał”.

 .   

Ghino di Tacco wziął do niewoli opata z Cluny. Wyleczywszy go z choroby żołądka, zwrócił
mu wolność. Opat, wróciwszy do Rzymu, pogoǳił papieża Bonifacego z Ghinem, czyniąc go
rycerzem zakonu szpitalników.

Wielkoduszny czyn króla Alfonsa wobec florenckiego rycerza wiele pochwał wywołał.
Królowi Panfilowi opowieść także wielce do smaku przypadła. Wreszcie gdy gwar umilkł,
król Elizie dale opowiadać przykazał. Eliza, nie mieszka ąc¹⁴, w te słowa zaczęła:

— Wytworne damy! Nikt nie zaprzeczy, że rzeczą chwalebną i niepospolitą była
wspaniałomyślność królewska okazana mężowi, który mu godnie służył. Jednakoż ak
nazwiemy uczynek pewnego opata, co wielką wspaniałomyślność okazał wobec człowie-
ka, z którym, nie obawia ąc się czy e kolwiek nagany, ak z wrogiem mógł postąpić?
Mniemamy, że czyn króla przypisać należy ego cnocie, postępek zasię¹⁵ opata przy ǳie
wprost cudem nazwać, zważywszy na to, że ǳisie si księża skąpsi są od białogłów i że
wszelkie szczodrobliwości nienawiǳą. Wszyscy luǳie pragną zemsty za obrazę, aka ich
spotkała, i tylko duchowni nakazu ą cierpieć pokornie i krzywdy w niepamięć puszczać.
Mimo to często wiǳimy, że księża większym płomieniem zemsty gorze ą niż inni luǳie.
Z mo e opowieści ednak obaczycie, ak wspaniałomyślnie pewien opat postąpił.

„Ghino di Tacco zasłynął z nieustraszonego męstwa i rozbó niczych wypraw. Grabio-
wie di Santa Fiore po krwawe rozprawie wygnali go ze Sieny. Wówczas Ghino podburzył
przeciw rzymskie właǳy miasteczko Radicofani, osiedlił się w nim i przy pomocy swe
uzbro one sza ki ął¹⁶ grabić podróżnych.

Papieżem był wówczas Bonifacy VIII. Zdarzyło się, że na dwór ego przybył opat
z Cluny, który za na bogatszego z prałatów na świecie uchoǳił. Przebywszy nie aki czas
na dworze, opat całkiem sobie żołądek popsował¹⁷, tak iż medycy musieli zalecić mu
niezawodne kąpiele w sieneńskich wodach. Otrzymawszy pozwolenie papieża, opat, nie
myśląc wcale o Ghino di Tacco, wyruszył w drogę z wspaniałą świtą, z mnóstwem ucz-
nych bydląt i wielkim obozem. Ghino di Tacco, usłyszawszy o ego przy eźǳie, rozstawił
misternie sieci i w pewnym górskim wąwozie pochwycił opata wraz z całym orszakiem,
tak iż ani eden pachołek nie wymknął się z rąk rozbó ników. Co uczyniwszy, do opata
wysłał ednego z wielce chytrych i zręcznych swych towarzyszy ze znacznym zastępem.
Wysłannik Ghina w imieniu swego pana wielce przy aźnie zaprosił opata na zamek. Opat,
sroǳe rozgniewany, odparł, że ani myśli, gdyż do Ghina żadne sprawy nie ma, że chce
w dalszą drogę ruszać, a takoż, iż pragnie dowieǳieć się, kto mu w te podróży ośmieli
się wstręty czynić¹⁸. Posłaniec Ghina odparł pokornym głosem:

— Zna du ecie się tam, mó o cze, gǳie żadne właǳy, krom¹⁹ właǳy Boga, się nie
szanu e, gǳie żadne klątwy i zakazy nĳakie wartości nie ma ą. Dlatego też raǳę wam,
abyście panu Ghinowi ustąpili.

¹²stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
¹³dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹⁴nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁷popsować (daw.) — popsuć, zepsuć. [przypis edytorski]
¹⁸wstręty czynić (daw.) — przeszkaǳać. [przypis edytorski]
¹⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Gdy opat z wysłannikiem rozmawiał, grono uzbro onych rozbó ników otoczyło opata
i ego świtę i zmusiło go do tego, aby się ku zamkowi skierował. Opat, ma ąc duszę pełną
wzgardy i gniewu, ruszył za umyślnym²⁰ Ghina. Wkrótce cały orszak zatrzymał się u wrót
zamku. Zgodnie z rozkazem Ghina, wprowaǳono opata samego do małe i ciemne kom-
naty, towarzyszy ego rozmieszczono przyzwoicie w komnatach zamkowych, zależnie od
godności każdego z nich, rzeczy zasię nietknięte pozostawiono. Rumaki do sta ni odpro-
waǳone zostały. Wydawszy rozporząǳenia i upewniwszy się, że wszystkie wypełnione
zostały, Ghino udał się do opata i rzekł:

— Świątobliwy o cze! Ghino, u którego obecnie w gościnie bawicie, przysłał mnie
do was, abym się was spytał, dokąd to i w akim celu echaliście?

Rozumny opat, po ąwszy od razu, że zbytnia duma nie na mie scu by tu była, odpo-
wieǳiał szczegółowie²¹ na wszystkie postawione mu pytania.

Ghino opuścił opata z twardym zamysłem wyleczenia go bez pomocy kąpieli w sie-
neńskich wodach. Kazał dobrze ogrzać komnatę opata i pilnować e ak oka w głowie,
sam zasię dopiero naza utrz rankiem znów opata odwieǳił. Przyniósł z sobą na białym
płótnie dwie przyrumienione kromki chleba oraz kubek pełen kornilĳskiego wina, wzię-
tego z zapasów opata, i rzekł:

— Ghino, który za czasów swe młodości uczył się medycyny, twierǳi, że w przy-
padku chorób żołądka nie masz lepszego leku ak ten oto, który wy, o cze, za ego idąc
wskazaniem, teraz wypróbować powinniście. To, co wam przyniosłem, stanowi początek
kurac i, dlatego też zaży cie tę dawkę i pokrzepcie siły wasze!

Opatowi, którego głód nękał, rozmowy wcale po myśli nie były. Duchowny z adł
chleb i wypił wino, chocia na ego obliczu malował się głęboki wyraz pogardy. Potem
wyniośle zadał kilka pytań, kilku rad uǳielił i wyraził zwłaszcza chęć u rzenia Ghina.

Do niektórych uwag opata odniósł się Ghino ak do pustych słów i mimo uszu e
puścił, na inne odpowieǳiał wielce dwornie, wreszcie na zakończenie rzekł, że Ghino,
gdy tylko chwilę czasu zna ǳie, z wielką chęcią go odwieǳi. Po czym wyszedł i powrócił
dopiero naza utrz rano, przynosząc znowu tyleż chleba i kubek wina. Na podobne stra-
wie trzymał Ghino opata dotąd, aż nie spostrzegł, że duchowny z adł suchy bób, który
pan zamku przynosił skrycie do ego komnaty, ostawia ąc go w nie akby przypadkiem.
Obaczywszy, że bób zniknął, Ghino rzekł do opata, iż ego pan pyta o zdrowie gościa.
Opat odparł:

— Byłbym całkiem zdrów, gdybym się mógł wyrwać z ego rąk. Poza tym niczego
mi nie trzeba prócz obfitszego eǳenia, tak dobrze uleczyły mnie ego zabiegi.

Ghino kazał przygotować wspaniałą komnatę, którą słuǳy opata przybrali własnymi
ego kobiercami.

Następnego dnia Ghino wyprawił bogatą ucztę, na którą zaprosił licznych towarzy-
szów swoich i całą świtę opata, sam zasię wszedł rankiem do komnaty swego gościa
i rzekł:

— Czu ecie się uż dobrze, świątobliwy o cze, dlatego też pora wam szpital opuścić.
Wziąwszy opata za rękę, Ghino zaprowaǳił go do przygotowane dla niego komna-

ty. Opat obaczył tam z przy emnością całą swo ą świtę. Ghino odszedł, aby wydać roz-
porząǳenia co do obiadu. Opat, tymczasem pokrzepiwszy się nieco, opowieǳiał swoim
towarzyszom, akie życie przez ten cały czas prowaǳić musiał. Oni natomiast oświadczyli
mu zgodnie, że Ghino z poǳiwu godną ho nością ich pode mował.

Gdy pora obiadowa nadeszła, Ghino ugościł swych eńców znakomitymi winami
i wspaniałymi potrawami, ednakoż imienia swego opatowi nie odkrył. Przez kilka eszcze
dni pode mował Ghino z wielką okazałością gości swoich. Wreszcie pewnego rana kazał
wnieść do edne komnaty wszystkie rzeczy opata, a na ǳieǳińcu, na który okna kom-
naty wychoǳiły, ustawić wszystkie rumaki swego gościa, aż do na nęǳnie sze szkapy.
Po czym, odwieǳiwszy opata, zapytał go, zali²² uż est zdrów i czy czu e się na siłach, aby
na koniu dalszą drogę pod ąć? Opat odparł, że się znacznie na zdrowiu poprawił i wyle-
czył się z dolegliwości żołądka, aliści²³ czułby się eszcze lepie , gdyby mu się z rąk Ghina

²⁰umyślny — posłaniec. [przypis edytorski]
²¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
²²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
²³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]

  Dekameron, ǲień ǳiesiąty 



wyrwać udało. Miast odpowieǳi Ghino zaprowaǳił opata do komnaty, w które zebrani
byli wszyscy ego towarzysze i wszystkie rzeczy zostały zgromaǳone, podszedł z nim do
okna, skąd było widać wszystkie konie, i rzekł w te słowa:

— Świątobliwy o cze, nie złe przyroǳenie uczyniło z Ghina di Tacco rozbó nika
grabiącego podróżnych oraz wroga papieskiego dworu. Ghino est szlachcicem, który,
cierpiąc nęǳę, musiał porzucić swó dom, aby bronić życia i szlachectwa przed mnogimi
a potężnymi wrogami. Oto co przeǳierzgnęło Ghina, czyli mnie, w hardego i samowol-
nego człeka. Wy, o cze, zda ecie mi się być wielce godnym człekiem, dlatego też wyle-
czywszy was z wasze słabości, nie wezmę dla siebie nic z waszego mienia, tak akbym to
uczynił z mieniem każdego, kto by mi do rąk wpadł. Nagrodę dla mnie za usługę, aką
wam oddałem, ostawiam wam samym: możecie, zważywszy na mo e potrzeby, oddać mi
taką część bogactw waszych, aka się wam podoba. Wszystkie rzeczy wasze tuta się zna -
du ą, a konie możecie obaczyć z tego okna. Czy mi coś dacie, czyli²⁴ też nie dacie niczego
— to tylko od was zależy. Możecie także od echać albo w zamku pozostać, od te chwili
bowiem panem swo e woli esteście.

Opat zaǳiwił się, że człek grabiący podróżnych może na ten kształt²⁵ przemawiać.
Słowa Ghina podobały mu się do tego stopnia, że gniew i złość zamieniły się w przy aźń
do pana zamku. Opat uścisnął Ghina i rzekł:

— Zdawało mi się do te chwili, żeś mnie poniżał, stara ąc się na wszelki sposób
o dotknięcie godności mo e , aliści klnę się na wszystkie świętości, że gotów byłbym
nawet sroże cierpieć, byleby tylko zdobyć przy aźń takiego ak ty człowieka. Niech bęǳie
przeklęty los, który cię zmusza do parania się tak niegoǳiwą profes ą!

Opat wziął z sobą tylko na barǳie niezbędne mu rzeczy, niewielką ilość koni i udał
się w drogę powrotną do Rzymu. Resztę swego mienia ostawił Ghinowi.

Do papieża uż doszły były słuchy o tym, że opat został w eństwo²⁶ wzięty. Wieści te
wielkiego strapienia o cu świętemu przyczyniły. Teraz, obaczywszy opata, zapytał go, ak
poǳiałały na niego sieneńskie wody i kąpiele.

— Wasza Świątobliwości — rzekł opat z uśmiechem — nie do echawszy do Sieny,
spotkałem znakomitego medyka, który mnie całkiem wyleczył.

Po czym opowieǳiał papieżowi, na czym leczenie Ghina się zasaǳało.
Papież słucha ąc te opowieści, śmiał się serdecznie. Opat, ma ący serce wielkoduszne,

poprosił wówczas papieża o wyświadczenie mu pewne łaski. Papież, nie wieǳąc, na czym
ta prośba polegać bęǳie, obiecał, że ą wypełni.

— O cze święty — rzekł opat — ośmielam się prosić was usilnie, abyście medyka
mego, Ghina di Tacco, do łask swych powrócić raczyli. Jest to spośród niepospolitych
i szlachetnych luǳi, których mi się w życiu spotkać udało, ani chybi eden z na god-
nie szych. Jeśli zaś postępu e źle, to winę za to ponosi racze ego los przeciwny niż on
sam. Dopomóżcie tedy²⁷ Fortunie i da cie mu możność żyć stosownie do ego godności,
a rychło obaczycie, że prawda była w słowach moich.

Wspaniałomyślny papież, który lubił szlachetnych i odważnych luǳi, odparł, że chęt-
nie to uczyni i eśli Ghino est takim człekiem, akim go tu opat wystawia, tedy nic nie
stoi na wstręcie²⁸, aby do Rzymu przybył.

Ghino istotnie po kilku dniach bez obawy przy echał. Wkrótce papież przekonał się
dowodnie o ego przymiotach, pogoǳił się z nim i uczynił go rycerzem, a następnie
mistrzem zakonu szpitalników.

Ghino do śmierci zachował to stanowisko, będąc wiernym i oddanym sługą rzym-
skiego Kościoła i opata z Cluny”.

 .   

²⁴czyli — tu: konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li; znaczenie: czy też. [przypis edytorski]
²⁵na ten kształt (daw.) — w ten sposób. [przypis edytorski]
²⁶jeństwo — niewola. [przypis edytorski]
²⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²⁸stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
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Mitrydan zazdrości Natanowi dobrej sławy i pragnie go życia pozbawić. Nie znając Natana
z wyglądu, zwierza mu się z zamysłu swego. Otrzymawszy od Natana wskazówkę, spotyka
go w lesie, aliści poznawszy w nim człeka, z którym uprzednio był rozmawiał, odstępuje ze
wstydem od zamysłu swego i przyjacielem Natana zostaje.

Postępek opata wszyscy ednogłośnie cudem istnym nazwali, ako że mnich wiel-
kodusznym się okazał, po czym król, gdy gwar kobiecych głosów się uciszył, rozkazał
Filostratowi, aby dale opowiadał. Filostrat, nie mieszka ąc²⁹, zaczął w te słowa:

— Szlachetne damy! Wielka była szczodrość króla Hiszpanii, aliści uczynek opata
z Cluny wprost niewiarogodnym nazwać można. Jednakoż nie mnie ǳiwnym wyda się
wam postępek pewnego człeka, który w szczodrobliwości niepowszednie był gotów oddać
swo e życie drugiemu, łaknącemu krwi ego, a racze ego życia. Ani chybi byłby swó
zamysł wypełnił, gdyby tamten od swego okrutnego pragnienia nie odstąpił.

„Jeśli mamy dać wiarę Genueńczykom i innym podróżnikom, którzy od wschodnich
krain eżdżą, to żył w Kita u³⁰ ongiś wielki bogacz, z szlacheckiego rodu idący, imie-
niem Natan. Ma ętność ego leżała obok drogi, którą prze eżdżali wszyscy, kieru ąc się
ze Wschodu na Zachód lub z Zachodu na Wschód.

Natan oǳnaczał się wielkodusznością i szczodrobliwością. Chcąc czynami sławę u lu- Miłosierǳie, Cnota,
Zazdrość, Gniewǳi zyskać, na ął wielu znakomitych ma strów i począł wznosić ogromny i wspaniały pałac,

niewiǳianym dotąd przepychem olśniewa ący. Gdy dom uż stanął, Natan kazał przybrać
wspaniale i wyposażyć wszystkie komnaty, w których pragnął przy mować godnie wszyst-
kich szlachetnie uroǳonych podróżnych ciągnących tą drogą. Miał zaś liczną i wierną
służbę, tak iż bez trudu mógł swó zamysł w czyn wprowaǳić. Po nie akim czasie z takim
zapałem i usilnością do ǳieła przystąpił, że nie tylko na Wschoǳie, ale i na całym nie-
mal Zachoǳie poczęły słuchy o nim choǳić. Z biegiem lat Natan zestarzał się, aliści³¹
rozpoczęte ǳieło dale prowaǳił.

Mitrydan, ży ący w państwie sąsiadu ącym z o czyzną Natana, usłyszał o dobroǳie -
stwach, akie starzec luǳiom wyświadczał. Będąc panem równych bogactw co Natan,
począł zazdrościć starcowi ego zasłużone sławy, i dlatego też postanowił eszcze więk-
szą szczodrobliwością go zaćmić. Mitrydan zbudował sobie pałac na wzór domu Natana.
Przy mu ąc z nieumiarkowaną rozrzutnością i ugaszcza ąc u siebie podróżnych, wkrótce
wielki rozgłos zyskał.

Pewnego dnia, gdy młody bogacz sam eden na ǳieǳińcu domu swego się zna dował,
weszła żebraczka, prosząc o ałmużnę. Otrzymawszy pieniąǳe, odeszła z poǳiękowaniem.
Po chwili staruszka powróciła, wchoǳąc przez inne drzwi, i znów datek otrzymała. Po-
wtórzyło się to dwanaście razy. Gdy żebraczka weszła po raz trzynasty, Mitrydan rzekł do
nie :

— Zbyt często przychoǳisz, miła mo a!
Mimo to dał e ednak ałmużnę. Usłyszawszy ego słowa, staruszka rzekła:
— Niech bęǳie po tysiąckroć wysławiona szczodrobliwość Natana! Do domu ego

prowaǳi trzyǳieści dwo e drzwi; przez każde wchoǳiłam do środka, o ałmużnę prosząc.
Natan, czyniąc pozór, że mnie nie pozna e, nie odmówił mi ani razu pomocy. Tuta
weszłam tylko trzynaście razy i uż mnie poznano, uż mi wymówkę uczyniono!

Rzekłszy te słowa, starucha wyszła i nie powróciła więce . Mitrydan rozgniewał się
sroǳe, wysłuchawszy opowieści żebraczki, bowiem do te myśli przyszedł, że sława Natana
ego sławę zaćmiewa. »Kiedyż mo a szczodrość zrówna się z szczodrością Natana — rzekł
do siebie — chyba nigdy go uż w wielkich sprawach nie prześcignę, tak ak to dawnie
myślałem. Nawet w rzeczach drobnych nie umiem postąpić tak wielkodusznie ak on.
Widać uż do końca swego życia bęǳie brał przede mną przodek, a a na próżno się truǳę.
Chocia est uż starcem szeǳiwym³², przecie wcale umierać nie chce, nie pozosta e mi
zatem nic innego, ak własnymi rękoma go zgłaǳić«.

W zapęǳie gniewu Mitrydan, nikogo o radę nie pyta ąc, wskoczył na konia i po trzech
dniach podróży z niewielkim orszakiem znalazł się uż w pobliżu domu Natana. Wówczas

²⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
³⁰Kitaj — Chiny. [przypis edytorski]
³¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³²szeǳiwy — sęǳiwy. [przypis edytorski]
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rozkazał swym sługom, aby uczynili pozór, że go całkiem nie zna ą, nie towarzyszą mu
w droǳe, i aby zatrzymawszy się w gospoǳie, czekali na dalsze ego polecenia. Był uż
późny wieczór. Mitrydan, rozstawszy się z swo ą świtą, echał sam drogą i niedaleko od
pięknego pałacu spotkał Natana, który przechaǳał się samotnie, wspaniałością stro u nie
wyróżnia ąc się zgoła, i którego zapytał, gǳie bogacz przebywa.

— Mó synu — odparł wesoło Natan — nikt lepie ode mnie drogi ci nie pokaże,
dlatego też, eśli chcesz, do samego domu cię zawiodę.

Młoǳian odrzekł, że byłoby to barǳo po ego myśli, nie chciałby ednak, o ile to
możliwe, by Natan zobaczył go i poznał. Na co oświadczył Natan:

— I to również sprawię, eśli taka two a wola.
Zsiadł tedy Mitrydan z konia i ruszył z Natanem, który niezwłocznie wszczął z nim

barǳo miłą rozmowę. Rychło dotarli do pięknego pałacu.
Po przybyciu na mie sce, rozkazał Natan ednemu ze swych sług odebrać od Mitry-

dana konia i wydał mu po cichu polecenie, aby nikt w zamku nie ważył się zdraǳić, że
on est Natanem. Po czym wprowaǳił swego gościa do pałacu i wskazał mu wspaniałą
komnatę, w które przydana mu służba miała dbać o ego wygody, poza nią ednak nikt
go nie wiǳiał. Natan okazywał swemu gościowi wszelkie względy i sam mu dotrzymywał
towarzystwa, Mitrydan zasię ze swe strony odnosił się do starca z prawǳiwie synowską
czcią, zapytał ednak, co w tym domu porabia.

— Jestem ednym z niższych sług mego pana. Wziął mnie on do siebie wówczas, gdy
byłem ǳieckiem, nigdy ednak nie powierzył mi niczego innego krom³³ tych posług,
które przy tobie spełniam. Dlatego też, chocia go wszyscy chwalą, a nie edno miałbym
mu do zarzucenia.

Te słowa rzekomego sługi napełniły naǳie ą serce Mitrydana, bowiem do te myśli
przyszedł, że przy ego pomocy swó plugawy zamysł łatwie i pewnie w czyn wprowaǳi.
Natan z kolei zapytał Mitrydana z wielką dwornością, kto on zacz i co go tu sprowaǳa,
i ofiarował mu się ze swą radą i pomocą.

Mitrydan zawahał się przez chwilę, wreszcie ednak postanowił wy awić starcowi za-
miary swo e. Zaczął od długich omówień, chcąc sobie zapewnić dochowanie ta emnicy,
po czym odkrył mu, kim est, powieǳiał, co go tu sprowaǳiło, i poprosił o radę i po-
moc. Natan wysłuchawszy opowiadania osłupiał, nie dawszy ednak na mnie sze o swym
stanie poznaki, odparł ze spoko em:

— Mitrydanie! Roǳic twó oǳnaczał się wielką szlachetnością duszy, ty zasię widać
naśladować go pragniesz, skoro szczodrobliwość okazu ąc wszystkim, takie sobie wzniosłe
wobec bliźnich stawiasz zadania. Dlatego też pochwalam szlachetną zazdrość, aką w tobie
buǳi wyższość Natana. Gdyby na ziemi żyło więce luǳi podobnych, mnie by było zła
i nęǳy na świecie. Możesz być upewniony, że ta emnicy dochowam; co się ednak tyczy
wykonania zamysłów twoich, to więce radą niż pomocą będę ci mógł służyć. Wiǳisz ten
mały gaik, o pół mili stąd rosnący? Natan zwykle co rano samotnie się po nim przechaǳa,
łatwo ci bęǳie tedy³⁴ przydybać go i życia pozbawić. Gdy ci się go zabić uda, nie wraca
drogą, którą tu przybyłeś, eśli chcesz bez przeszkód do domu powrócić, ale uda się przed
siebie ścieżką, którą zna ǳiesz po lewe ręce. Zaprowaǳi cię ona do lasów, a tam uż
możliwe pogoni u ǳiesz.

Mitrydan, otrzymawszy taką radę, po ode ściu Natana dał pota emnie znać swoim
luǳiom, którzy znaleźli się tam również, gǳie nań następnego dnia oczekiwać ma ą.
Natan zasię³⁵, nie odmieniwszy zamysłu swego, przygotowany na śmierć, udał się naza utrz
rano samotnie do ga u. W chwilę potem Mitrydan zerwał się z pościeli, pochwycił miecz
i łuk, dosiadł rumaka i ruszył w stronę ga u, w którym uż z daleka u rzał przechaǳa ącego
się Natana. Młoǳieniec postanowił naprzód poznać Natana, pomówić z nim, a późnie
dopiero życia go pozbawić. Dlatego też poskoczył ku niemu, schwycił go za przepaskę,
którą Natan na czole nosił, i zawołał:

— Zginiesz, starcze!
— Snadź³⁶ zasłużyłem na to — odparł spoko nie Natan.

³³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³⁶snadź (daw.) — tu: widocznie. [przypis edytorski]
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Mitrydan, usłyszawszy ten głos i spo rzawszy w oblicze mówiącego, poznał natych-
miast wczora szego sługę gospodarza, życzliwego towarzysza i doradcę. Na ten widok
w edne chwili znikła cała ego zapalczywość, ustępu ąc mie sca głębokiemu wstydowi.
Z pośpiechem odrzucił od siebie miecz obnażony, zeskoczył z rumaka i ze łzami w oczach
rzucił się do nóg Natana, woła ąc:

— Teraz dopiero, na droższy o cze, pozna ę two ą nieporównaną wielkoduszność! Po-
wieǳiałem ci, że pragnę cię bez przyczyny życia pozbawić, a ty przybyłeś tu, aby oddać
mi życie edynie dlatego, że tego chciałem. Aliści dobry Bóg, troszczący się więce o cześć
i dobrą sławę mo ą niż a sam, otworzył mi oczy, nęǳną przyćmione zawiścią, w chwili
gdy na barǳie tego potrzebowałem. Jeszcze barǳie winnym się czu ę, gdy uprzytam-
niam sobie, ak ochotnie chciałeś moim podłym zamysłom zadość uczynić. Sto ę teraz
przed tobą błaga ąc, abyś wziął pomstę na mnie, stosownie do mo e winy.

Natan miast odpowieǳi podniósł Mitrydana, uściskał go, ucałował tkliwie i rzekł
doń:

— Mó synu, postępek twó , choćbyśmy go złym nazwali, nie zasługu e na pomstę,
nie nienawiść bowiem ku niemu cię popchnęła, eno³⁷ szczytne pragnienie przewyższenia
innych w cnocie. Bądź upewniony, że nikt cię tak ak a na świecie całym nie miłu e.
Mniemam, że duszę musisz mieć szlachetną wielce, nie iǳiesz bowiem śladem skąpców
i nie naśladu esz ich w nienasyconym zbieraniu skarbów, a eno pragniesz innym bogactwa
zgromaǳone szczodrobliwie rozdać. Niecha cię też nie wstyǳi to, że mnie zabić chciałeś, Polityka, Sława, Zbrodnia
aby się stać sławnie szym ode mnie. Wierza , że się temu pragnieniu twemu nie ǳiwię.
Na znamienitsi królowie i cesarze nie inną zazwycza sztuką, tylko zabĳaniem, i to nie
ednego człowieka, ak ty zamierzyłeś, ale tysięcy luǳi, paleniem miast i obracaniem
kra ów w perzynę rozszerzali państwa swo e i chwałę zdobywali. Jeśli tedy, pożerany żąǳą
sławy, mnie ednego tylko zabić chciałeś, nic w tym osobliwego nie zna du ę, owszem,
rzecz tę za nader pospolitą uważać estem skłonny.

Mitrydan, który byna mnie usprawiedliwiony ze swego szkaradnego zamysłu się nie
czuł, wǳięczny ednak za usprawiedliwienie, akie Natan znalazł dla ego postępku, pod-
nieść nie omieszkał, że na większym zde mu e go poǳiwieniem, iż Natan zdobył się na
to, by mu doraǳać i wskazać na pewnie szy sposób własne zagłady.

— Mitrydanie — odrzekł na to Natan — nie ǳiw się mo e raǳie i postępkowi,
od czasu bowiem, gdy się stałem samowładnym mych spraw panem i powziąłem myśl
praktykowania cnót, które i tobie obce nie są, uczyniłem ślub, że nikt nie przestąpi progu
mego domu bez tego, abym wszystkich ego życzeń nie zaspokoił. Przyszedłeś do mnie,
żąda ąc mego życia, postanowiłem tedy bez zwłoki osiągnięcie tego celu ci ułatwić, abyś
nie był edynym, który stąd odszedł nieukontentowany, dlatego też dałem ci radę, która
mi się na lepszą wydała. Nie chciałem również, abyś, od ąwszy mi życie, zaraz swo e miał
utracić. Jeżeli nadal eszcze zabić mnie pragniesz, uczyń to, proszę, gdyż estem gotów
zadość ci uczynić. Wierę, nie znam lepszego sposobu zakończenia dni moich.

Osiemǳiesiąt lat spęǳiłem wśród uciech i rozkoszy i wiem, że wedle praw przyroǳe-
nia³⁸, którym wszyscy luǳie i wszelkie rzeczy podlega ą, uż długo na ziemi pozostawać
nie będę; lepszą mi się tedy wyda e rzeczą podarować życie mo e, tak ak zawsze skarby
me wszystkie rozdarowywałem, niźli chcieć e zatrzymać tak długo, aż mimo woli mo e
pozbawi mnie go natura.

Zawstyǳony Mitrydan odparł w te słowa:
— Niech Bóg mnie na drugi raz od podobnie grzesznych myśli zachowa. Nie tylko

nie pragnę życia was pozbawiać, ale nawet chętnie oddałbym część życia własnego, gdybym
mógł dni wasze na ziemi przedłużyć.

Wówczas Natan rzekł:
— Jeśli chcesz mi dać część życia twego, czyż mam postąpić wobec ciebie, ak nie

postąpiłem wobec nikogo innego, i wziąć coś, co two ą własność stanowi?
— Uczyń to — odparł bez namysłu Mitrydan.

³⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³⁸przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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— A więc — rzekł Natan — spełnĳ mą wolę. Pozostań w domu moim, pełen sił
młodości, i przybierz imię Natana, a zasię udam się do two e sieǳiby i odtąd każę się
zawsze nazywać Mitrydanem.

— Gdybym umiał postępować tak ak wy — odparł Mitrydan — niewiele myśląc
przystałbym na to. Aliści czyny mo e pomnie szyłyby z pewnością sławę Natana, a zasię
nie chciałbym w cuǳym ǳiele niszczyć tego, czego sam niezdolny estem dokonać. Dla
tych racy nie mogę więc przy ąć waszego imienia.

Natan długo eszcze z Mitrydanem rozmawiał, po czym powrócili do domu, w którym
Mitrydan eszcze kilka dni spęǳił. Natan nie szczęǳił swemu młodemu przy acielowi łask
i radą swą umacniał go w mierzącym wysoko przedsięwzięciu. Gdy wreszcie młoǳieniec
wraz ze swymi przy aciółmi do drogi zbierać się począł, Natan pożegnał ich, dowiódłszy
mu niezbicie, że go nigdy w szczodrobliwości i wielkoduszności nie prześcignie”.

 .      -

Gentile de’Carisendi, wróciwszy z Modeny, wyjmuje z grobowca ukochaną białogłowę, którą,
jako zmarłą, w nim pochowano. Niewiasta, do życia powrócona, wydaje na świat synka.
Gentile oddaje umiłowaną i ǳiecię jej mężowi, Niccolucciowi Caccianimico.

Głębokim poǳiwem prze ęło wszystkich to szczodrobliwe szafowanie krwią własną.
Jednogłośnie uznano, iż Natan przewyższył wspaniałomyślnością opata z Cluny i kró-
la hiszpańskiego. Po czym, gdy uż materię opowieści omówiono szczegółowie³⁹, król
wzrokiem wezwał Laurettę, a ta zaczęła w te słowa:

— Młode przy aciółki! Wierę⁴⁰, wspaniałe i piękne są rzeczy, o których dotychczas
słyszeliśmy, i zda e mi się, że nic uż nam prawie w te materii do opowieǳenia nie po-
zostało, tak dalece zdumiewamy się wyżynie, na aką wspaniałomyślność wznieść się tu
zdołała. Powinniśmy się zatem zwrócić do opowieści o trafunkach miłosnych, tak bogatą
zawsze materię przedstawia ących. Sam wiek nasz młody ku temu nas nęci i pociąga. Nie
ǳiwcie się zatem, że chcę wam opowieǳieć o wspaniałomyślności pewnego kochanka.
Mniemam, że rozważywszy ego postępek, nie mnie niż poprzednie szlachetnym go zna -
ǳiecie, zwłaszcza że dla owładnięcia przedmiotem miłości człek est gotów życie swo e
na niebezpieczeństwa wystawić, garǳić bogactwami, zemsty niechać i honor swó nawet
na osławę przywoǳić.

„W Bolonii, znakomitym mieście lombarǳkim, żył niegdyś młody rycerz, wyróż-
nia ący się zarówno męstwem, ak i szlachetnością krwi swo e , Gentile Carisendi zwany.
Zakochał się on w pewne dosto ne damie, imieniem madonna Catalina, żonie nie a-
kiego Niccoluccia Caccianimico. Nie mogąc ednak e wza emności pozyskać, od echał,
zwątpiwszy niemal w swą sprawę, do Modeny, gǳie go podestą⁴¹ mianowano.

Wkrótce po ego od eźǳie, gdy Niccoluccia także w Bolonii nie było, żona ego,
spoǳiewa ąca się właśnie potomka, przebywała w edne ze swoich posiadłości wie skich,
o trzy może mile od miasta oddalone . Pewnego dnia zachorowała nagle, i to tak gwałtow-
nie, iż wkrótce wszelkie oznaki życia w nie wygasły i nawet doktorzy za zmarłą ą uznali.
Ponieważ zaś, wedle obliczenia krewniaczek powołu ących się na e słowa, ǳiecię, które
w swym żywocie nosiła, nieprędko eszcze na świat przy ść miało, nie zastanawiano się
wiele i złożono ą wśród oznak powszechnego żalu w grobowcu, w pobliskim kościele się
zna du ącym.

Pan Gentile rychło dowieǳiał się o tym wszystkim od ednego ze swoich przy aciół.
Mimo iż zmarła zbyt łaskawą dlań nie była, odczuł wielki ból z powodu e zgonu i rzekł:

— Nie ma cię uż wśród żywych, madonno Catalino! Dopókiś żyła, ani ednego przy-
chylnego spo rzenia od ciebie uzyskać nie mogłem. Teraz ednakoż, gdy uż oporu stawiać
nie możesz, pó dę i będę się starał złożyć choć kilka pocałunków na twoim czole.

³⁹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁴⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁴¹podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych

i wo skowych. [przypis edytorski]
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Po czym wydał rozkaz, aby o ego od eźǳie zamilczano, i wsiadłszy nocą na koń,
w towarzystwie ednego zaufanego sługi dotarł wreszcie, adąc bez popasu⁴², do mie sca,
gǳie spoczywały śmiertelne szczątki damy. Po przybyciu otworzył grobowiec, wszedł doń
ostrożnie, położył się obok zmarłe , zbliżył twarz swo ą do e oblicza i obsypał e poca-
łunkami, rzewliwe łzy wylewa ąc. Ponieważ ednak luǳie, zwłaszcza zakochani, w pra-
gnieniach swoich na byle czym nie zwykli są poprzestawać, ale zawsze chcą czegoś więce ,
gdy i pan Gentile, ma ąc się uż ku ode ściu, pomyślał sobie: »A dlaczegożbym, skoro uż
tu estem, nie miał dotknąć się e piersi? Wszak stanie się to uż po raz pierwszy i ostatni
w życiu«.

Ulega ąc temu pragnieniu, wyciągnął rękę i położył ą na piersiach zmarłe . Po chwili
zdało mu się, że czu e lekkie bicie e serca. Z początku wielce się zatrwożył, opamiętawszy
się ednak i wytężywszy całą uwagę, stwierǳił, że dama nie umarła i że życie eszcze się
w e piersi kołacze. Podniósł tedy⁴³ umarłą z na większą ostrożnością. Wydobył ą przy
pomocy sługi swego z grobowca, wziął przed siebie na koń i przez nikogo niedostrzeżony,
dowiózł ą do domu swego w Bolonii.

Matka ego, roztropna i szlachetna białogłowa, dowieǳiawszy się szczegółowie⁴⁴ od
syna o całym przebiegu sprawy, szczerym współczuciem zd ęta, kazała przygotować gorącą
kąpiel, po czym różnymi zabiegami do życia powróciła rzekomo zmarłą. Młoda białogłowa
zawołała, westchnąwszy głęboko:

— O Boże, gǳie estem?
Zacna dama odrzekła e :
— Bądź dobre myśli. Jesteś w bezpiecznym mie scu.
Gdy pani Catalina przyszła uż całkiem do siebie, obe rzała się dokoła, a u rzawszy

pana Gentilego sto ącego w pobliżu, zdumiona, błagać poczęła matkę ego o wy aśnienie,
akim sposobem tu się dostała. Wówczas pan Gentile opowieǳiał e o całym zdarzeniu.
Madonna Catalina z początku wielce się rozgniewała, potem ednak poǳiękowała mu
gorąco za to, co dla nie uczynił, i poczęła go zaklinać na miłość, aką dla nie żywił, i na
dworność ego, aby goszcząc ą w swym domu, nie uczynił e nic takiego, co by ą na
poczciwości drasnąć mogło, i aby gdy tylko ǳień się uczyni, odprowaǳił ą do e domu.

— Madonno — odrzekł na to pan Gentile — akiekolwiek były kiedyś pragnienia
mo e względem ciebie, obecnie, gdy Bóg był tyle łaskaw dla mnie, iż przez wzgląd na
miłość, aką dla ciebie żywiłem, pozwolił mi od śmierci cię uratować, postanowiłem, tak
teraz, ak i nadal, tu i na każdym innym mie scu obchoǳić się z tobą ak z na droższą
siostrą. Jednakoż przysługa, aką te nocy ci wyświadczyłem, zasługu e chyba na pewną
nagrodę, dlatego też proszę cię, abyś nie odmawiała mi łaski, które od ciebie chcę zażądać.

Na te słowa dama odrzekła dobrotliwie, że gotowa est uczynić dla niego wszystko,
co tylko w e mocy bęǳie leżało i co ze statecznością e się zgoǳi.

— Madonno — ciągnął dale pan Gentile — wszyscy krewni twoi ako też cała Bo-
lonia ma ą cię uż za umarłą; nikt w twoim domu nie spoǳiewa się u rzeć ciebie przy
życiu. Nie bęǳie to więc z krzywdą niczy ą, eśli po kry omu pozostaniesz tu łaskawie
przy matce mo e , dopóki nie powrócę z Modeny, co wkrótce nastąpi. Oto łaska, o którą
proszę, ponieważ mam zamiar w obliczu na dosto nie szych obywateli tego miasta oddać
was małżonkowi waszemu ako uroczysty i wspaniały dar.

Dama, czu ąc wagę swoich zobowiązań względem rycerza i nie wiǳąc, aby w te proś-
bie coś niecnotliwego kryć się mogło, mimo pragnienia szybkiego ucieszenia krewnych
po awieniem się swoim, przystała na życzenie pana Gentilego i słowem się związała. Za-
ledwie ednak ostatnich słów domówiła, poczuła, że czas rozwiązania nastał, i w kilka
chwil potem przy pomocy matki Gentilego pięknego synka na świat wydała.

Okoliczność ta podwoiła eszcze radość tak e , ak i rycerza, który wydawszy polecenie,
aby damie nie zbrakło na staraniach stosownych e stanowi i aby e służono, ak ego
własne żonie, w ta emnicy do Modeny od echał.

Zakończywszy w tym mieście urzędowanie swo e, ął⁴⁵ się do powrotu gotować. Na
ǳień przedtem wysłał polecenie do domu, aby w dniu ego powrotu wydano wiel-

⁴²popas — przerwa w podróży odbywane konno. [przypis edytorski]
⁴³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁴szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁴⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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ką i wspaniałą ucztę, prosząc na nią na dosto nie szych obywateli bolońskich, a przede
wszystkim Niccoluccia Caccianimico. Po przybyciu do domu zsiadł z rumaka i powitał
damę, którą znalazł pięknie szą niż kiedykolwiek. Tak ona, ak i e synek doskonałym
się cieszyli zdrowiem. Po czym udał się do swoich gości i z radosnym wyrazem oblicza
zaprosił ich, aby do stołu zasiedli. Zaczęła się uczta z licznych i wybornych potraw złożo-
na. Gdy wieczerza uż ku końcowi się miała, pan Gentile, który się pierwe szczegółowie
z damą porozumiał, w te słowa do swoich gości przemówił:

— Przypominam sobie, że słyszałem kiedyś, iż w Pers i istnie e wielce chwalebny,
ak sąǳę, obycza . Zasaǳa się on na tym, że każdy, kto pragnie na wyższą cześć swemu
przy acielowi okazać, zaprasza go do domu swego i pokazu e, co w nim ma na droższego:
żonę, kochankę lub córkę, zaręcza ąc ednocześnie, że gdyby mógł, serce swo e również by
mu pokazał. Ten obycza pragnę i a tuta w Bolonii naśladować. Zaszczyciliście łaskawie
mó dom, a a, chcąc się wam odwǳięczyć, pokażę wam, zgodnie z perskim obycza em,
co mam na droższego na świecie. Pierwe ednak proszę was, abyście mi rozwiązali pew-
ną wątpliwość, którą wam zaraz wyłuszczę. Otóż załóżmy, że istnie e człek posiada ący
dobrego i wiernego sługę, który zapada nagle na ciężką chorobę. Ów człek nie czeka ąc
nawet, aż wierny sługa ego żywot zakończy, rozkazu e wynieść go na środek ulicy i cał-
kiem uż o niego troszczyć się przesta e. Wtem nadchoǳi człek obcy i współczuciem dla
chorego zd ęty, zabiera go do swego domu, gǳie usilnych starań i kosztów nie litu ąc⁴⁶,
do zdrowia go przywraca. Chciałbym tedy wieǳieć, czy dawnie szy pan tego sługi miałby
słuszne prawo żalenia się albo wyrzekania na obcego człeka, gdyby ten sługę przy sobie
zatrzymał, z usług ego korzystał i na wezwanie oddać go nie chciał.

Dosto ni goście poczęli szeroko tę sprawę omawiać, aż wreszcie zgoǳiwszy się na
edno, poprosili Niccoluccia Caccianimica, który za miodopłynnego mówcę w Bolonii
uchoǳił, o odpowiedź. Niccoluccio, pochwaliwszy naprzód obycza perski, oświadczył,
iż w te materii sąǳi wraz z wszystkimi pozostałymi, że dawnie szy pan nie ma żadne-
go prawa od owego sługi dla te rac i, że go w tak ciężkie opres i nie tylko opuścił, ale
nawet wyrzucić go od siebie kazał i że sługa, obsypany dobroǳie stwami przez owe-
go obcego człeka, słusznie sta e się ego pachołkiem, przez co ego dawnie szemu panu
żadna u ma ani krzywda się nie ǳie e. Wszyscy zgromaǳeni przy stole (wśród których
wielu rozumnych luǳi się zna dowało) oświadczyli, że są tego samego co Niccoluccio
zdania. Pan Gentile, ukontentowany⁴⁷ wielce zarówno z responsu⁴⁸, ak i z tego, że go
z ust Niccoluccia otrzymał, odrzekł, że i on myślał tak samo, i tymi słowy mowę swo ą
zakończył:

— Nadszedł czas, abym was uczcił zgodnie z uczynioną obietnicą.
I przywoławszy dwóch służących, posłał ich do damy z prośbą, aby raczyła się z a-

wić i obecnością swo ą ucztę uświetniła. Po chwili dama, bogato przybrana, weszła do
sali, niosąc na ręku pięknego synka swego i zgodnie z wskazówką pana Gentilego, obok
ednego z dosto nych gości zasiadła. Pan Gentile, wskazu ąc na nią, rzekł:

— Oto mó skarb, który zawsze za na droższy na świecie uważać będę. Przy rzy cie
się, a upewnicie się łatwie⁴⁹, że mam słuszność.

Szlachetni panowie poczęli się przesaǳać w oznakach czci i pochwał dla piękne damy
i zapewniali rycerza, iż podobnego skarbu nigdy nadto ocenić nie można. Gdy się zaś bliże
wyglądowi e przy rzeli, z wielkim zǳiwieniem odkryli w nie podobieństwo do znane
im osoby, i to tak dalece, że przysięgliby, iż to ona sama, gdyby nie to, że na mocnie
o e śmierci przekonani byli. Niccoluccio wpatrywał się w nią na bacznie , pała ąc żąǳą
dowieǳenia się, kto ona zacz. Nie był uż zdolny dłuże się pohamować i gdy Gentile
nieco się oddalił, zapytał damy, czy est mieszkanką Bolonii. Usłyszawszy głos swego
męża, dama o mały włos się nie zdraǳiła, pohamowała się ednakoż w ostatnie chwili
i milczała, dochowu ąc dane rycerzowi obietnicy. Po chwili inny z gości zwrócił się do
nie z zapytaniem, czy chłopiątko, które na rękach trzyma, do nie należy, a wkrótce trzeci
zapytał, zali⁵⁰ est żoną Gentilego czy też krewną ego tylko. Na wszystkie te pytania nikt

⁴⁶litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
⁴⁷ukontentowany (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
⁴⁸respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁴⁹łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁵⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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odpowieǳi nie otrzymał. Gdy pan Gentile po awił się znów na sali, eden z gości rzekł
do niego:

— Zaiste, piękna est ta białogłowa, ale niemą się nam być wyda e. Czyżby tak w same
rzeczy było?

— Je milczenie, które tak ściśle dotychczas zachowu e — odrzekł Gentile — est
eno⁵¹ niemałym e cnoty dowodem.

— Powieǳcie nam tedy wy, kim ona est — zapytał eden z gości.
— Chętnie to uczynię — odparł rycerz — eśli mi tylko przyrzekniecie, iż nikt z was

nie ruszy się z mie sca, póki opowiadania swego nie skończę, cokolwiek bym rzekł.
Gdy przyrzeczenie dane zostało i gdy stoły usunięto, Gentile usiadł obok Cataliny

i rzekł w te słowa:
— Dama ta est owym wiernym i dobrym sługą, o którego was przed chwilą pytałem.

Krewniacy wyrzucili ą na ulicę, ako rzecz lichą i nieużyteczną, a zasię zabrałem ą do
swego domu i do życia ą troskliwie przywróciłem. Bóg miał wzgląd na mo e goǳiwe
uczucie i odstrasza ącego trupa przemienił w piękną istotę, którą tu teraz przed sobą
wiǳicie. Abyście ednak lepie po ąć mogli, ak się to wszystko stało, pokrótce rzecz całą
wam opowiem.

Tu Gentile, poczyna ąc od miłości swo e dla damy, opowieǳiał szczegółowie o wszyst-
kim, co się dotychczas zdarzyło, i w końcu dodał:

— Jeżeliście zdania swego pospołu z Niccolucciem w tak krótkim czasie nie zmienili,
to dama ta winna z prawa należeć do mnie i nikt żadnych do nie roszczeń żywić nie
może.

Nikt ani słowa nie odparł i wszyscy czekali, co pan Gentile dale powie. Niccoluccio,
żona ego i przytomni płakali rzewliwie. Pan Gentile podniósł się wreszcie, pochwycił
chłopczyka w ramiona, u ął damę za rękę i zbliżywszy się do Niccoluccia rzekł:

— Powstań, przy acielu! Nie żonę two ą ci odda ę, którą e i twoi krewniacy z domu
wyrzucili, ale daru ę ci tę damę, kumę mo ą, wraz z e maleńkim ǳieciątkiem. Synek ten
niewątpliwie ma w żyłach krew two ą. Nadałem mu przy chrzcie imię Gentile. Proszę cię,
nie szacu e przez to lże , iż w moim domu około trzech miesięcy przebywała, klnę się
bowiem na Boga (który, być może, natchnął mnie miłością do nie dlatego, aby ta miłość
narzęǳiem e ocalenia się stała), klnę się, powtarzam, na Boga, iż dama ta nigdy przy
o cu swoim, przy matce ani przy tobie uczciwie nie żyła ak przez ten czas przy matce
mo e w tym domu.

Po czym zwraca ąc się do damy rzekł:
— Madonno, uwalniam cię teraz od wszelkie dane mi obietnicy i odda ę cię wolną

w ręce Niccoluccia.
I rzuciwszy damę wraz z ǳiecięciem w ramiona uszczęśliwionego męża i o ca, na swo e

mie sce powrócił.
Niccoluccio przy ął z uniesieniem żonę swo ą i syna. Radość ego tym większa była,

że ich przecież nigdy uż u rzeć się nie spoǳiewał. Brakło mu słów do wyrażenia poǳięki
Gentilemu. Całe towarzystwo, wzruszone do łez, wynosiło pod niebiosa szlachetność ry-
cerza. Dama powróciła do swego domu, gǳie ą z niewymowną radością przy ęto. Przez
długi czas eszcze uważano ą za zmartwychwstałą, tak iż dla całe Bolonii przedmiotem
poǳiwu była. Pan Gentile żył długo w ścisłe przy aźni z Niccolucciem, z ego krewnia-
kami i z krewnymi ego żony”.

Cóż powiecie teraz na to, szlachetne przy aciółki mo e? Zaliż⁵² mniemacie, że króla
darowu ącego berło i koronę, opata, który nie ponosząc ofiary, złoczyńcę z papieżem
goǳi, lub wreszcie starca nadstawia ącego szy ę pod nóż wroga można porównać z panem
Gentile, eżeli o szlachetność i wspaniałomyślność choǳi? Młody kochanek, aczkolwiek
czuł, że ma pełne prawo do białogłowy, którą inni porzucili, on zaś szczęśliwie przygarnął,
nie tylko w uczciwy sposób namiętność swo ą pohamował, ale ma ąc uż w rękach to,
czego od tylu lat daremnie pragnął i co gotów był sobie przywłaszczyć, odrzekł się swego
szczęścia i ukochaną kobietę innemu oddał.

⁵¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵²zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
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Wierę, rycerz Gentile wielkodusznością swo ą zaćmił wielkoduszność tych wszystkich,
o których dotychczas słyszeliśmy.

  .  

Dianora prosi Ansalda o stworzenie ogrodu, który by w styczniu kwitnął podobnie jak w maju.
Ansaldo przy pomocy czaroǳieja życzenie jej spełnia. Mąż Dianory pozwala jej być powolną
woli Ansalda, jednakoż rycerz, usłyszawszy o wspaniałomyślności Gilberta, młodą białogłowę
od obietnicy uwalnia, a czaroǳiej, niczego nie żądając dla siebie, zwalnia ze słowa Ansalda.

Wszyscy wysławiali pod niebiosa szlachetność pana Gentilego. Po czym król wezwał
z kolei Emilię, która akby na ten znak czeka ąc, w te słowa rezolutnie zaczęła:

— Nikt zaiste, drogie przy aciółki, zaprzeczyć nie może, że pan Gentile prawǳiwie
wspaniałomyślnie postąpił. Gdyby ktoś ednak twierǳił, że przewyższyć go pod względem
szlachetności nie podobna, może by nietrudno było go przekonać, że się myli. Tego chcę
wam dowieść w mo e opowieści.

„Friulania leży w stronie zimne , tym niemnie piękne góry, liczne rzeki i przezrocze
źródła wiele uroku i piękności kra owi temu przyda ą. Zna du e się tam miasto Udine,
w którym żyła niegdyś piękna i szlachetna dama, madonna Dianora, będąca żoną bogacza,
statecznego i dwornego człeka, nazwiskiem Gilberto. Wysokie zalety te damy z ednały e
gorącą miłość szlachetnego i dosto nego barona, pana Ansalda z Grado, męża wysokiego
rodu, słynącego szeroko z męstwa i wytwornych obycza ów. Pan Ansaldo czynił wszystko,
co w ego mocy leżało, aby wza emność swe ukochane pozyskać, zabiegał koło nie , ciągłe
poselstwa do nie wyprawiał, aliści⁵³ wszystkie te wysiłki próżne były. Madonna Dianora
po ęła, że Ansaldo, na wszystko się ważący, mimo e ciągłych odmów nie przestanie
e nigdy miłować i nagabywać prośbami swymi. Chcąc się od nieznośnego natrętnika
uwolnić, postanowiła obrócić się doń z akimś osobliwym i ak sąǳiła, niemożliwym do
wypełnienia żądaniem. Dlatego też pewnego dnia rzekła do białogłowy przysłane do nie
przez barona:

— Zapewniłaś mnie trzykrotnie, dobra niewiasto, że pan Ansaldo miłu e mnie nade
wszystko, a takoż ofiarowywałaś mi w ego imieniu bezcenne podarunki. Dary te niecha
zatrzyma dla siebie, dla nich bowiem ani go nie pokocham, ani powolną mu nie będę.
Gdybym była upewniona, że mnie w same rzeczy tak miłu e, ak o tym powiadasz, kto
wie, może byłabym gotowa wza emnością mu za afekt zapłacić i pragnienia ego spełnić.
Niecha mnie zatem o miłości swe przekona, czyniąc zadość życzeniu memu, a a posłuch
mu okażę.

— Jakież to życzenie, madonno? — spytała posłanka — powieǳcie, co pan Ansaldo
ma dla was uczynić?

— Oto czego pożądam — odparła Dianora. — Pragnę, aby w ciągu nadchoǳące-
go stycznia w pobliżu Udine powstał ogród pełen zielone trawy, ziół świeżych i drzew
kwitnących, mówiąc węzłowacie⁵⁴, ogród taki, aki zwykliśmy w ma u oglądać. Jeśli pan
Ansaldo takiego sadu stworzyć nie potrafi, niecha nie waży się ciebie ani kogokolwiek
innego do mnie przysyłać, gdy mnie bowiem nadal nagabywać bęǳie, poskarżę się na
niego memu mężowi i krewniakom, wobec których dotąd ścisłą ta emnicę zachowywa-
łam, i nareszcie się go pozbędę.

Rycerz, dowieǳiawszy się o żądaniu damy, po ął, że Dianora zapragnęła ucieszyć się
w styczniu widokiem ma owego ogrodu tylko dlatego, aby się od ego miłosnych prześla-
dowań uwolnić. Chocia żądanie damy prawie niemożliwym do wykonania mu się wydało,
postanowił przecie spróbować, czy mu się zadania wypełnić nie uda. W tym celu roze-
słał po wszystkich kra ach posłańców, aby odnaleźli kogoś, kto by mu w te okoliczności
radą i pomocą mógł służyć. Wreszcie znalazł się człek, który za dobrą zapłatą obiecywał
sztuką czaroǳie ską ǳiw taki wywołać. Rycerz zgoǳił się zapłacić mu wysoką sumę, po
czym, pełen otuchy, ął⁵⁵ czekać z niecierpliwością na czas oznaczony. Wkrótce nastąpiła

⁵³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁴węzłowacie — ǳiś popr.: węzłowato; zwięźle. [przypis edytorski]
⁵⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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barǳo ostra zima. Ziemia pokryła się śniegiem i lodem. W ostatnią noc grudniową cza-
roǳie przy pomocy sztuki swo e stworzył na łące obok miasta eden z na pięknie szych
ogrodów, akie kiedykolwiek na świecie wiǳiano, wedle zapewnień tych, co go oglądali,
pełen ziół i drzew okrytych zarówno kwiatami ma owymi, ak i esiennymi owocami. Pan
Ansaldo, u rzawszy to, pełen uniesienia kazał pozrywać na pięknie sze kwiaty i soczyste
owoce i posłał e ta emnie madonnie Dianorze, prosząc ą, aby zechciała zachwycić swe
oczy widokiem tego upragnionego przez nią ogrodu, który miał się stać dowodem i miarą
ego afektów dla nie . Zarazem Ansaldo przypomniał Dianorze o danym mu i przysięgą
utwierǳonym przyrzeczeniu, którego dopełnienie uczciwość niewieścia e nakazu e.

Dama, u rzawszy kwiaty i owoce i wiele nowinek o cudownym ogroǳie usłyszaw-
szy, ęła gorzko żałować dane Ansaldowi obietnicy. Mimo to ednak, zd ęta ciekawością,
wybrała się w towarzystwie wielu dam z miasta na obe rzenie te wielkie osobliwości.
Prze ęta szczerym poǳiwem, wróciła potem do domu z głębokim smutkiem na dnie
serca; nękała ą bowiem myśl o niebacznie danym przyrzeczeniu. Smutek e i zgryzota
z dnia na ǳień rosły, tak iż mąż zwrócił wreszcie uwagę na stan żony. Szlachetna dama
milczała długo, wstyǳąc się przyznać do tego, co zaszło, wreszcie ednak nie wytrzymała
i opowieǳiała o wszystkim.

Gilberto z początku gniewem się zapalił, potem ednak przekonawszy się, że zamysły
ego żony szlachetne były, powściągnął swó gniew i rzekł:

— Dianoro, stateczna i cnotliwa białogłowa nie powinna żadną miarą przy mować
poselstw miłosnych i w ta ne układy z kimś się wdawać. Słowa, wchoǳąc przez uszy,
do serca się dosta ą, przeto daleko większą moc ma ą, niż wielu luǳi sąǳi, dla tego
zasię, kto kocha, niepodobieństwa żadnego na świecie nie masz. Źleś postąpiła tedy⁵⁶,
Dianoro, da ąc posłuch słowom miłości i podobną umowę zawiera ąc. Ponieważ ednak
uzna ę czystość twoich intency i chcę cię od więzów obietnicy oswoboǳić, pozwolę ci
tedy uczynić to, na co by nikt inny zapewne nie pozwolił. Muszę ci wyznać takoż, że
obawiam się czarnoksiężnika. Gdybyś pana Ansalda zwiodła, ani chybi mógłby on przy
pomocy czaroǳie skich praktyk krzywdę i szkodę nam wyrząǳić. Idź zatem do Ansalda,
postara się, aby cię od obietnicy uwolnił bez uszczerbku dla twe uczciwości, a eśli te
wysiłki na niczym spełzną, odda mu się ciałem, ale nie duszą.

Dama, usłyszawszy te słowa, rozpłakała się i rzekła:
— Nie chcę od ciebie te łaski!
Gilberto ednak nie dał się zachwiać w raz powziętym postanowieniu.
Naza utrz rankiem udała się tedy Dianora, w skromne szaty przybrana, w towarzystwie

dwóch sług i poko owe do domu pana Ansalda. Rycerz, usłyszawszy o przybyciu damy,
zaǳiwił się wielce, powstał, kazał przywołać do siebie czarnoksiężnika i rzekł:

— Pó dź i zobacz, aki skarb sztuce two e zawǳięczam.
Po czym pośpieszył na spotkanie damy, przy ął ą z godnością i z oznakami wielkie

czci, nie da ąc poznaki po sobie, że go grzeszne żąǳe palą. Po chwili wprowaǳił gości do
wspaniałe komnaty, w które żywy ogień płonął. Gdy usiedli, pan Ansaldo rzekł:

— Madonno, eśli tak wytrwała miłość, ak ta, którą dla was żywię, na akąś nagrodę
zasługu e, to zechcie cie mi powieǳieć, co was do mnie o te porze i w tym towarzystwie
sprowaǳa?

Dama, srogim wstydem zd ęta, odparła niemal ze łzami w oczach:
— Ani miłość mo a do was, ani dane wam przeze mnie słowo tuta mnie nie przy-

wiodły. Stawiłam się w waszym domu, spełnia ąc rozkaz małżonka mego, który, ma ąc
większy wzgląd na waszą grzeszną miłość niźli⁵⁷ na cześć mo ą i własną, pó ść mi tuta
polecił. Zadosyć⁵⁸ ego woli czyniąc, gotowam est⁵⁹ pragnienie wasze tym razem wypeł-
nić.

⁵⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵⁷niźli (daw.) — niż. [przypis edytorski]
⁵⁸zadosyć (daw.) — ǳiś: zadość; czynić zadość czy e ś woli: wypełniać czy ąś wolę (całkowicie, w pełni).

[przypis edytorski]
⁵⁹gotowam jest — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika i inwers ą; inacze : estem gotowa. [przypis

edytorski]
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Jeśli przybycie damy zaǳiwiło pana Ansalda, to słowa e eszcze większym poǳiwem
go prze ęły, tak iż żąǳe ego ustąpiły mie sca współczuciu i uwielbieniu dla wspaniało-
myślności Gilberta. Wzruszony, odparł w te słowa:

— Jeżeli tak est, madonno, ak powiadacie, to niech Bóg broni, abym się miał stać
krzywǳicielem czci człowieka, który tyle współczucia dla miłości mo e okazał. Pozo-
stańcie, pani, w domu moim tak długo, ak chcecie; będę się obchoǳił z wami ak
z na droższą siostrą. Gdy bęǳiecie pragnęli ode ść, nikt wam na wstręcie nie stanie⁶⁰.
Pamięta cie eno⁶¹ złożyć stosowne ǳięki małżonkowi swemu za tyle szlachetności, ǳi-
sia względem mnie okazane , i zechcie cie uważać mnie odtąd za swego brata i sługę.

Dama, usłyszawszy te słowa, zawołała z na żywszą radością:
— Spoǳiewałam się, zna ąc szlachetność waszą, że ze mną właśnie tak, a nie inacze

postąpicie. Bądźcie upewnieni, że wǳięczność dla was wiecznie w sercu zachowam.
Po czym Dianora pożegnała się i ze czcią przez rycerza odprowaǳona, powróciła

do domu swego małżonka, któremu opowieǳiała o wszystkim, co zaszło. Odtąd wierna
i ścisła przy aźń połączyła Gilberta z panem Ansaldem.

Czarnoksiężnik, przekonawszy się o wielkoduszności obu rycerzy, rzekł do pana An-
salda, gdy ten umówioną sumę wypłacić mu pragnął:

— Strzeż mnie, Boże, abym, obaczywszy, ak Gilberto czcią swo ą, a wy miłością
szczodrze szafu ecie, chciał niższym od was się okazać. Pieniąǳe, które mi przyrzekliście,
zna du ą się w dobrych rękach, dlatego też niecha w nich dale pozostaną.

Rycerz, zakłopotany, próbował skłonić czarnoksiężnika do przy ęcia należne mu sumy
w całości lub w części przyna mnie , nie udało mu się to ednak. W trzy dni potem
czaroǳie zniszczył cudowny ogród i od echał, serdecznie przez pana Ansalda pożegnany.
Pan Ansaldo, wygnawszy z serca nieczystą miłość dla damy, uczciwą przy aźń dla nie
przez całe życie zachował”.

Cóż o tym powieǳieć, drogie panie? Czyż miałybyśmy na poły umarłą niewiastę
i miłość, która ochłodła, postradawszy naǳie ę, sławić ponad tę wspaniałomyślność pa-
na Ansalda, gorętszą niż kiedykolwiek prze ętego miłością, pełnego na wyższych naǳiei
i ma ącego uż w ręku zdobycz, za którą ubiegał się tak długo? Mniemam, że głupiec eno
mógłby wspaniałomyślność ego porównać z tą, o które słyszeliśmy poprzednio.

 . 

Zwycięski król Karol Stary zakochał się w młodej ǳieweczce, jednakoż zawstyǳiwszy się swego
szaleństwa, ją i jej siostrę goǳiwie za mąż wydał.

Zbyt długo szerzyć⁶² by się nam wypadło nad różnymi argumentami dam w te ma-
terii, kto w odniesieniu się do pani Dianory wspaniałomyślnie szym się okazał: Gilberto,
pan Ansaldo czy też czarnoksiężnik. Król pozwolił im dysputować nieco, po czym spo -
rzawszy na Fiammettę, wezwał ą do rozpoczęcia nowe opowieści i przerwania sporu.
Fiammetta niezwłocznie w te słowa zaczęła:

— Szlachetne przy aciółki! Zawsze tego mniemania byłam, że w towarzystwach, do
naszego podobnych, w toku opowieści nie należy zbytnią zwięzłością grzeszyć, bowiem
zwięzłość taka może się stać nie ednokrotnie przyczyną sporów i nieporozumień. Dysputy
zaś barǳie są na mie scu w szkołach, wśród uczniów i uczonych, niźli mięǳy nami,
które nada emy się zaledwie do kołowrotka. Dlatego wiǳąc was sprzecza ące się o to, co
usłyszeliśmy, poniecham opowieści o zdarzeniach nową wątpliwość buǳących, chociaż
takie właśnie może mi na myśl przychoǳiły, i opowiem wam o postępku nie człeka
prostego stanu, lecz rycerskiego króla, który postąpił dwornie, na żaden uszczerbek czci
swo e nie naraża ąc.

„Zapewne słyszałyście uż nieraz o królu Karolu Starym⁶³, czyli Pierwszym. Wyru-
szywszy na wo enną wyprawę, pogromił on króla Maneda, przez co wygnał z Florenc i

⁶⁰stanąć na wstręcie komuś (daw.) — przeszkoǳić komuś. [przypis edytorski]
⁶¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶²szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
⁶³Karol Stary, Andegaweński (–) — król Neapolu, rozgromił Maneda, syna cesarza Fryderyka II

i króla Obo ga Sycylii w bitwie pod Benevento (). [przypis edytorski]
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Gibellinów⁶⁴ i Gwelfom⁶⁵ bramy miasta otworzył. Pewien rycerz, imieniem Neri degli
Uberti, musiał wówczas wraz z całą swo ą roǳiną i mnogim groszem Florenc ę opuścić.
Oddał samego siebie i wszystko, co posiadał, pod poruczeństwo króla Karola i zmęczony
życiem udał się w odosobnione mie sce do Castellamare di Stabia, aby tam w spoko u
reszty dni swoich dokonać.

Przybywszy tam, nabył ma ętność oddaloną na strzał z łuku od miasta, a ukrytą w cie-
niu drzew oliwnych, orzechów i kasztanów, których nie brak w te okolicy, i zbudował
sobie piękny i przestronny dom, koło którego wkrótce uroczy ogród powstał. Pośrodku
ogrodu, w którym źródełek nie brakło, obycza em naszym, założył bez trudu staw ryb-
ny, zawsze w przezroczą i czystą wodę obfitu ący. Rycerz nasz myślał tylko o tym, akby
co ǳień eszcze swó ogród upiększyć i przyozdobić. Pewnego dnia król Karol, szuka ąc
chłodu przed skwarem letnim, przybył do Castellamare. Usłyszawszy o piękności ogrodu
pana Neri, zapragnął go zobaczyć, zasięgnąwszy zasię⁶⁶ wiadomości o właścicielu, dowie-
ǳiał się, że należy on do wrogiego mu stronnictwa. Król postanowił tedy okazać rycerzo-
wi ak na większą uprze mość i polecił ozna mić mu, że następnego wieczora z czterema
towarzyszami w ogroǳie ego z nim wieczerzać pragnie.

Pan Neri przy ął tę wieść z prawǳiwą radością, wielkie przygotowania zarząǳił i po-
rozumiał się z roǳiną co do szczegółów przy ęcia króla. U rzawszy go nadchoǳącego,
wyszedł na ego spotkanie i z oznakami wielkie czci do swego pięknego ogrodu go wpro-
waǳił.

Król, obe rzawszy ogród i dom, nie szczęǳił pochwał panu Neri, po czym umył ręce
i zasiadł do stołu, ustawionego w cieniu drzew nad stawem. Grabia Guido z Monfor-
tu, eden z dworzan, wziął mie sce przy nim z edne strony, a pan Neri z drugie . Król
rozkazał trzem pozostałym swym towarzyszom, aby usiedli tam, gǳie im pan Neri wska-
że. Wniesiono wyborne potrawy i doskonałe wina; uczta świadczyła chlubnie o smaku
i troskliwości gospodarza, odbywała się swobodnie a cicho i nowe pochwały z ust króla
wywołała. Wesoło spożywał on potrawy, zachwyca ąc się pięknością zacisznego ogrodu,
gdy nagle po awiły się w saǳie dwie ǳieweczki, około piętnastu lat liczące. Włosy ich, do Kobieta, Polowanie,

Jeǳenie, Pożądaniezłotych nici podobne, wiły się w bogatych pierścieniach, ozdobionych lekkimi wiankami
z pierwiosnków. Piękne i wǳięczne te ǳiewczynki racze do aniołów niż do śmiertelnych
istot podobne były. Oǳież ich stanowiła tunika z białośnieżnego i cieniutkiego lnu, na
nagie ciało włożona; od pasa w górę stró ten ściśle do ciała przylegał, ku dołowi zasię
rozszerzał się i swobodnie aż do samych stóp spływał. ǲieweczka, idąca przodem, niosła
na ramionach dwie siatki, przytrzymu ąc e lewą ręką, a w prawe długą laskę ǳierżąc,
druga, podąża ąca za nią, niosła na lewym ramieniu metalową patelnię, trzyma ąc w ed-
ne ręce wiązkę chrustu i tró nóg, a w drugie czarę z oliwą i płonącą pochodnię. Widok
tych ǳiewic szczerym poǳiwem króla prze ął. Nie wieǳąc, co ich po awienie oznaczać
miało, z ciekawością im się przyglądał.

Tymczasem ǳieweczki z czcią i bo aźnią podeszły ku niemu, skłoniły się głęboko
i postąpiły ku mie scu, skąd schoǳiło się do stawu. ǲieweczka niosąca patelnię złożyła
ą wraz z innymi przyrządami na ziemi i pochwyciła za laskę, którą e towarzyszka w ręku
trzymała; po czym obie weszły do stawu, zanurza ąc się po piersi w woǳie. Tymczasem
eden ze sług pana Neri rozpalił żywo ogień, ustawił patelnię na tró nogu, wlał w nią oliwę
i począł oczekiwać na ryby, które ǳiewice rzucać mu miały. Jedna z ǳieweczek poczęła
mącić laską wodę w stawie, tu i owǳie, gǳie wieǳiała, że ryby się ukrywa ą, druga zasię
nastawiła sieci. Król z przy emnością patrzył na to rybołówstwo. ǲieweczki rychło wiele

⁶⁴gibelini — stronnicy właǳy cesarskie we Włoszech, ich nazwa pochoǳi od wirtemberskiego miasta Wa-
iblingen, a zarazem zawołania bo owego Hohenstaufów; gibelini byli przeciwnikami stronnictwa gwelfów (od
nazwiska popieranych przez nich książąt bawarskich Welfów współpracu ących z Państwem Kościelnym); gwel-
fowie i gibelini stanowili rywalizu ące ze sobą stronnictwa polit. we Włoszech w XII i XIII w., w okresie zmagań
cesarza Fryderyka II z papiestwem; gwelfowie byli związani gł. z mieszczaństwem, zaś gibelini reprezentowali
interesy feudalnego rycerstwa i popierali niezależność Cesarstwa Rzymskiego; niektóre włoskie miasta do ǳiś
ma ą w herbie znak przynależności do ednego ze stronnictw: czarnego cesarskiego orła ( edno- lub dwugłowe-
go; wł. Capo dell’Imperio: głowa Imperium) gibelinów w złotym polu albo trzy złote lilie gwelfów w błękitnym
polu (niekiedy pod czerwonym kołnierzem turnie owym). [przypis edytorski]

⁶⁵gwelfowie — w XII i XIII w. stronnicy właǳy papieskie we Włoszech, przeciwnicy stronnictwa gibelinów.
[przypis edytorski]

⁶⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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ryb ułowiły i rzucały e na brzeg, a sługa podnosił e i kładł żywcem niemal na patelnię.
Na pięknie sze okazy ciskały, ak e nauczono, na stół przed króla, grabiego Guida i pana
Neri. Ryby trzepotały się na stole, co tak bawiło króla, iż chwytał niektóre i odrzucał e
żartobliwie ǳiewicom.

Tak figlowali przez chwilę, dopóki sługa nie przyrząǳił z podanych mu ryb potrawy,
którą nie ako szczególnie smakowite danie, ale ako osobliwość, zgodnie z rozkazem pana
Neri, królowi podano.

ǲieweczki zakończywszy połów, wiǳąc, że ryby uż usmażone, wyszły wreszcie z wo-
dy na brzeg. Białe i cienkie ich szaty, wodą zmoczone, tak ściśle do ciał przylegały, iż
z uroczych ich kształtów ciekawemu oku nic ta nym nie było.

Rybaczki zabrały przyniesione przedmioty i wstydliwie przeszedłszy obok króla, do
domu powróciły.

Król, grabia Guido i posługu ący przy stole nie mogli oczu oderwać od ǳiewic. Każ-
dy uznał e w duszy nie tylko za piękne i kształtowne wielce, aliści⁶⁷ też oddał należną
pochwałę ich wǳiękowi i skromności. Na mocnie ednak królowi się podobały. Gdy
wyszły z wody, począł chłonąć zachwyconym wzrokiem każdy szczegół ich ciała i tak się
zapatrzył, że gdyby go ktoś w te chwili ukłuł, ani chybi, nie poczułby tego. Gdy zasię
ǳieweczki zniknęły, nie przestał myśleć o nich.

Nie wieǳąc eszcze, kto one zacz i skąd pochoǳą, poczuł nagle ogromne pragnienie
przypodobania się im i wraz poznał, że w sercu ego miłość roǳić się pocznie, eżeli nie
bęǳie miał się na baczności.

Król nie mógł sobie nawet zdać sprawy, która z ǳieweczek barǳie mu do gustu
przypada, tak bowiem uderza ąco podobne do siebie były. Długo sieǳiał w milczeniu,
pogrążony w myślach, aż wreszcie zwrócił się do pana Neri i spytał, kim są te ǳieweczki.

— Na aśnie szy panie — rzekł Neri — są to mo e córki bliźniaczki. Jedna nazywa
się Ginevra Piękna, druga Isotta Jasnowłosa.

Król od nowa począł wysławiać urodę ǳieweczek i raǳił panu Neri, aby prędko za
mąż e wydał. Pan Neri odparł, że na razie myśleć o tym mu nie lza⁶⁸. Uczta dobiegała
końca i eszcze tylko owoców nie dostawało⁶⁹. Do stołu zbliżyły się znowu ǳieweczki,
tym razem w inne, edwabne szaty przybrane, niosąc w rękach wielkie srebrne półmiski,
pełne rozmaitych owoców, i postawiły e przed królem, po czym, usunąwszy się nieco na
stronę, zanuciły pieśń, poczyna ącą się od słów następu ących:

Gǳie mnie zawiodłeś, Amorze zdradliwy,
Nie zdołam tego wyrazić słowami.

Śpiewały tak wǳięcznie i czaru ąco, iż królowi, przysłuchu ącemu się i spogląda ą-
cemu na nie w zachwycie, zdało się, że to chóry anielskie zeszły na ziemię. Gdy pieśń
przebrzmiała, obie ǳiewice klękły ze czcią przed królem i prosiły, aby im ode ść po-
zwolił. Chocia królowi niesporo było się z nimi rozstawać, przecie odpuścił e, czyniąc
wesołości pozór.

Wkrótce potem, po skończone wieczerzy, król siadł na koń wraz z towarzyszami
swymi i pożegnawszy pana Neri, wśród rozmów o różnych sprawach, powrócił do swego
pałacu.

Król ukrywał starannie przed wszystkimi skłonność swo ą, aliści nawet ważne sprawy
państwowe nie pozwoliły mu zapomnieć o uroǳie i wǳięku Ginevry Piękne . Karol
uwikłał się w pęta miłości. Isotta była mu także droga, przez swo e podobieństwo do
Ginevry. Afekt ego z dnia na ǳień się wzmagał, tak iż uż niemal myśleć o czymś innym
zdolny nie był. Pod różnymi pozorami począł ścisłe stosunki z panem Neri utrzymywać
i odwieǳał często piękny ogród ego, edynie dla obaczenia ǳieweczki ukochane .

W końcu ednak hamowana ta miłość istną katuszą dla niego się stała. Nie wieǳąc,
akiego się środka chwycić, postanowił porwać nie edną, ale obie ǳiewice. Król zwierzył
się ze swego zamysłu grabiemu Guido.

⁶⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁸nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁶⁹nie dostawało czegoś (daw.) — brakowało czegoś. [przypis edytorski]
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Grabia, człek rycerski i mądry, odrzekł monarsze w te słowa:
— Na aśnie szy Panie! Słowa two e niezmiernym zǳiwieniem mnie prze ęły, tym

większym, że zna ąc cię od ǳieciństwa prawie, lepie niż ktokolwiek inny mogłem poznać
przyroǳenie⁷⁰ i skłonności two e.

Nigdy przecie za czasów two e młodości, gdy miłość przemożnie szą właǳę nad to-
bą mieć była powinna, podobne namiętności w tobie nie dostrzegłem. Dlatego też do-
wieǳiawszy się przed chwilą, że ǳiś, gdy uż do starości się zbliżasz, uczuciem miłości
zapłonąłeś, wierę⁷¹, prawǳiwym cudem mi się to być zdawa.

Gdyby mi się goǳiło nauki ci dawać, powieǳiałbym, że w obecnych okolicznościach,
gdy się zna du esz pod bronią w państwie niedawno zdobytym, wśród ludności obce i za-
wsze do fałszu i zdrady skłonne , ma ąc do ukończenia sprawy ważkie i zwłoki niecier-
piące, winieneś nie zaniedbywać ich dla płoche miłostki, zważ bowiem, że postępu esz
ak słaby i nierozważny młoǳieniec, a nie ak wielki i roztropny król.

Nie dosyć na tym!
Powiadasz mi, żeś postanowił wydrzeć obie córki biednemu rycerzowi, który cię w do-

mu swoim ugościł nad możność swo ą i dla tym większego uczczenia cię ǳiewice te nagi-
mi prawie ci pokazał, da ąc przez to poznać, ak wielką ufność w tobie pokłada. Mniemał,
że esteś królem, a nie wilkiem drapieżnym. Jakże to? Zaliżeś⁷² uż zapomniał, że właśnie
gwałty, popełnione na niewiastach przez Maneda, otwarły ci we ście do tego królestwa?
Jakaż to zdrada na gorszą by karę zasługiwała od te , które byś ty się dopuścił, wyǳiera ąc
biednemu, oddanemu ci człekowi ego cześć, naǳie ę i pociechę?

Cóż by powieǳiano o tobie, gdybyś to uczynił? Może wystarcza ącym usprawiedli-
wieniem ci się to wyda, gdy powiesz sobie: »To Gibellin!«.

Zaliż⁷³ tak się zmieniło po ęcie o sprawiedliwości królów i zali w ten sposób postę-
pować oni powinni z tymi, którzy u nich opieki szuka ą, kimkolwiek by byli? Bacz⁷⁴,
królu, że eżeli zwycięstwo nad Manedem wielką cię okryło chwałą, to zwycięstwo nad
samym sobą eszcze większą sławę ci przyniesie.

Przemóż tedy⁷⁵ naprzód samego siebie, ty, któremu Bóg kazał innych prowaǳić i ka-
rać, okiełzna żąǳe swo e i nie chcie podobnie szkaradną plamą lśniącego blasku swoich
czynów zaćmiewać.

Słowa te mocno zabolały i głęboko prze ęły króla, który słuszności grabiemu zaprzeć
nie mógł. Dlatego też, westchnąwszy po kilkakroć, rzekł:

— Grabio! Zaiste, pozna ę teraz, że wszelki wróg, w porównaniu do własne namięt- Rycerz, Pożądanie, Wróg
ności, doświadczonemu wo ownikowi słabym i łatwym do zwyciężenia się wyda e. Jak-
kolwiek wielka est boleść mo a i mimo że nadprzyroǳone siły w te chwili mi potrzeba,
słowa two e takiego bodźca mi doda ą, że nim kilka dni upłynie, dowiodę ci czynem, że
nie tylko innych zwyciężać umiem, ale i nad samym sobą zapanować.

Po kilku dniach król do Neapolu powrócił. Tak dla od ęcia sobie możności szkarad-
nego postępku, ak i dla wynagroǳenia rycerza za gościnność u niego doznaną, chociaż
ciężko mu przychoǳiło oddawać w ręce innemu to, czego na barǳie pragnął dla siebie,
postanowił wydać obie ǳiewice za mąż i takie wesele im wyprawić, akby ego roǳonymi
córkami były. Za zgodą tedy pana Neri wyposażył e świetnie i dał Ginevrze Piękne za
męża pana Maffeo da Palizzi, Isotcie Jasnowłose pana Wilhelma della Magna, obydwu
znakomitych rycerzy, z wysokich rodów idących. To uczyniwszy, sam, w niewymowne
boleści pogrążon, do Apulii się udał i tam ǳięki nieustannym usiłowaniom i trudom
z pęt nieszczęsne miłości się wyrwał, aby uż do końca życia od podobnych namiętności
wolnym pozostać”.

Powie ktoś może, iż niewielka to rzecz dla króla wydać za mąż dwie ǳieweczki. Nie
przeczę: ale o ileż większą i zgoła barǳo wielką się okaże, eżeli dodać, że uczynił to król
zakochany, a wydał za mąż tę, którą miłował, nie uszczknąwszy z drzewa swe miłości
ani listka, ani kwiatka, ani żadnego owocu. Czyn to więc króla zaiste wspaniałego, który

⁷⁰przyroǳenie (daw.) — natura. [przypis edytorski]
⁷¹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁷²zaliżeś (…) zapomniał (daw.) — czy żeś zapomniał; czyż zapomniałeś. [przypis edytorski]
⁷³zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
⁷⁴baczyć — uważać. [przypis edytorski]
⁷⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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szlachetnemu rycerzowi wysoką dał nagrodę, miłym sobie ǳieweczkom chwalebnie cześć
okazał, a siebie samego niezłomnie zwyciężył.

 .  

Król Piotr, uznawszy o miłości, jaką doń żywi chora Liza, pociesza ją, a potem wydaje za
mąż za młoǳieńca szlachetnego rodu, i ucałowawszy ją w czoło, zawsze odtąd nazywa siebie
jej rycerzem.

Gdy Fiammetta opowieść swo ą skończyła, wszyscy poczęli wysławiać męską wielko-
duszność króla Karola. Tylko edna z dam, ako stronniczka Gibellinów, chwalić go nie
chciała. Wreszcie Pampinea na wezwanie króla w te słowa zaczęła:

— Nikt rozumny, zacne damy, nie bęǳie się mógł odnieść do osoby dobrego króla
inacze , niźliście wy się odniosły, chyba że bęǳie doń z inne przyczyny żywił akiś rankor⁷⁶
lub urazę. Przywiodło mi to na pamięć, ak się niemnie chwalebnie zachował eden z ego
przeciwników względem pewne młode Florentynki; opowiem wam tedy o tym.

„W czasie gdy uż Francuzów z Sycylii wypęǳono⁷⁷, żył w Palermo pewien Florent-
czyk, nazwiskiem Bernardo Puccini, handlem korzennym się za mu ący. Był to człek
bogaty. Żona obdarzyła go edną tylko córką, będącą w wieku uż do zamęścia zdolnym.
Król Piotr Aragoński⁷⁸, stawszy się panem wyspy, wydał w Palermo wspaniały turnie ,
w którym wziął uǳiał pospołu ze swymi baronami katalońskimi, bawiąc się gonitwami.
Córka Bernarda, Liza, przygląda ąca się grom rycerskim z okna wraz z innymi niewia-
stami, u rzała króla kruszącego kopie i takie doń upodobanie poczuła, że wkrótce gorąca
miłość do e serca się zakradła. Gdy turnie dobiegł do końca i znalazła się w domu
roǳica, o niczym innym uż myśleć nie była w stanie, ak tylko o swe zuchwałe mi-
łości. Dręczyła ą niezmiernie świadomość pomiernego stanu, który stał na wstręcie⁷⁹
spełnieniu e życzeń. Jednakoż mimo to afektów swoich zwalczyć nie mogła. Trzymała
miłość swo ą w głębokie ta ności, aby przy wyznaniu srogiego zawodu nie doznać. Król
oczywiście o niczym nie wieǳiał i niczego się nie domyślał; biedna ǳiewczyna znosiła
tedy w cichości na strasznie szą boleść, aka est na ziemi. Nieszczęśliwa miłość z dnia
na ǳień w sercu e rosła, aż wreszcie w głęboką się przemieniła melancholię. Niezdolna
dłuże wytrzymać w tym stanie zachorowała i poczęła z dnia na ǳień topnieć ak śnieg
na słońcu.

O ciec i matka, stroskani tą chorobą, silili się dopomóc córce na wszelki możliwy
sposób; przywoływali różnych doktorów, dostarczali leków, pokrzepiali serdecznymi sło-
wami, wszystko to ednak nic nie pomagało, ponieważ ǳieweczka udręczona swo ą nie-
szczęśliwą miłością straciła wszelką do życia ochotę. Roǳic przyrzekł wszystkie życzenia
e wypełniać. Pewnego dnia przyszło e tedy na myśl, że przed śmiercią powinna spró-
bować, zali⁸⁰ nie uda się akimś stosownym sposobem powiadomić króla o swe miłości
dla niego. Poprosiła więc o ca, aby wezwał do nie nie akiego Minuccia z Arezzo. Ów
Minuccio za znakomitego lutnistę i pieśniarza wówczas uchoǳił, a ciesząc się wszelkimi
łaskami samego króla Piotra, często na ego dworze był przy mowany. Bernardo, prze-

⁷⁶rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
⁷⁷gdy już Francuzów z Sycylii wypęǳono — choǳi o tzw. nieszpory sycylĳskie;  marca  r., w ponie-

ǳiałek wielkanocny, wybuchło powstanie przeciw panowaniu Karola I Andegaweńskiego. [przypis edytorski]
⁷⁸Piotr Aragoński ( a.  – ) — Piotr III Wielki, król Aragonii, Walenc i ( ako Piotr I), hrabia

Barcelony ( ako Piotr II) od  r. oraz król Sycylii ( ako Piotr I) w latach –; w  r. poślubił Kon-
stanc ę, córkę i ǳieǳiczkę króla Sycylii Maneda, ostatnią z rodu Hohenstaufów; poparł zbro nie powstanie
na Sycylii, które ludność zbuntowała się przeciw rządom Karola Andegaweńskiego (w czasie tzw. „nieszpo-
rów sycylĳskich”,  marca  r. mieszkańcy Palermo dokonali masakry Francuzów), został entuz astycznie
powitany przez Sycylĳczyków i we wrześniu  r. przy ął koronę sycylĳską; ednocześnie wszedł w spór z pa-
piestwem, ponieważ południowe Włochy i Sycylia od czasów normańskich (XI w.) były lennem papieskim,
papież Marcin IV obłożył Piotra Aragońskiego klątwą, pozbawił ego następców tytułu do obu koron, a ako
wykonawcę swo e woli wysłał bratanka obalonego Karola Andegaweńskiego, króla Franc i Filipa III Śmiałego;
ednak dwukrotne zwycięstwo floty Piotra III zakończyły klęską tę interwenc ę. [przypis edytorski]

⁷⁹stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
⁸⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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konany, że ego córka chce się grą i śpiewem rozweselić, poprosił lutnistę o odwieǳenie
swego domu; Minuccio, człek wielce dworny, przybył nie mieszka ąc⁸¹.

Wprowaǳony do komnaty chore , obrócił się do nie z kilkoma serdecznymi słowami,
rozweselił ą trochę i przy wtórze lutni kilka tkliwych piosenek miłosnych e zaśpiewał.
Piosenki te miast⁸² serce ǳiewczynki ukoić, stały się dla nie ogniem i płomieniem. Gdy
lutnista skończył, ǳieweczka rzekła, że chciałaby z nim pomówić w cztery oczy. Wszyscy
opuścili komnatę, a wówczas Liza w te słowa zaczęła:

— Wybrałam cię, Minuccio, na powiernika pewne mo e ta emnicy i spoǳiewam
się, że nigdy e nikomu nie zdraǳisz krom⁸³ osoby, które imię ci wymienię. Mnie-
mam takoż, że w miarę sił nie odmówisz mi pomocy, o którą teraz cię błagam. Wieǳ
tedy, szlachetny mó Minuccio, że w tym dniu, gdy król Piotr z rac i ob ęcia właǳy nad
Sycylią wielki turnie urząǳił, a, obaczywszy go w zbroi rycerskie , taką doń miłością
zapłonęłam, że miłość ta dowiodła mnie wkrótce do ǳisie szego nieszczęśliwego stanu.
Po mu ę dobrze, że miłość mo a tak wysokiego kochanka godna nie est, ednakoż nie
mogąc e z serca wyrwać ani nawet siły e osłabić, wybrałam mnie sze zło i postanowiłam
umrzeć, aby kres okrutnym moim cierpieniom położyć. Tak też uczynię. Zaprawdę ed-
nak odeszłabym z tego świata bez żadne pociechy, gdyby król nie dowieǳiał się przedtem
o miłości mo e . Któż ednak mógłby mu donieść o tym? Mniemam, że krom ciebie nikt
by się tego nie pod ął, dlatego też błagam cię, abyś to zadanie wziął na się. Gdy zaś go
dokonasz, donieś mi, abym się od tych cierpień wyzwoliła i mogła umrzeć spoko nie.

Co rzekłszy zamilkła i rzewliwymi łzami się zalała.
Minuccio zaǳiwił się wielkoduszności e serca i srogiemu postanowieniu, które go

wzruszyło głęboko. Pomyślawszy kęs czasu nad tym, w aki by sposób e życzenie bez
uszczerbku dla czci wypełnić, rzekł:

— Klnę się na mą duszę, Lizo, że cię nigdy nie zdraǳę. Pochwalam wysokie two e
uczucia i nie ǳiwię się, że serce tak wielkiemu królowi oddałaś. Ochotnie przyrzekam ci
pomoc mo ą, tę naǳie ę żywiąc, iż nim miną trzy dni, eżeli tylko uspokoić się zechcesz,
przyniosę ci wiadomość, która cię ukontentu e. Teraz zasię⁸⁴, nie chcąc chwili czasu tracić,
opuszczam cię, aby do ǳieła przystąpić.

Liza raz eszcze powtórzyła swo e prośby, obiecała mu, że bęǳie dbała o siebie i czekała
cierpliwie, po czym pożegnała go, poleciwszy go Bogu. Minuccio po rozstaniu z nią udał
się natychmiast do nie akiego Mica ze Sieny, który wówczas ako znakomity wierszopis
słynął, i prośbami swymi do ułożenia następu ące pieśni go skłonił:

Miłości boże, leć do mego pana
Z wieścią, w ak wielkim tu cierpieniu mdle ę,
Że śmierć mi tylko edna pożądana,
Bom w sobie zabić musiała naǳie ę!
O, błagam ciebie rzewnych łez potokiem,
Idź go poszukać w zamkach, gǳie przebywa.
Powieǳ, że za nim tylko błąǳę wzrokiem
Umiera ąca przezeń, przezeń żywa,
Płomieniom takim akże się obronię?

Śmierć mnie wyzwolić edna od nich zdoła,
Lecz próżno tęsknie czekam e anioła,
By wstyd i żąǳę zgasił w moim łonie;
Serce mi pęka, głowa żarem płonie,

A bóg wciąż eszcze nie woła!

Miłości boże, wlałeś do me duszy
Uczucia nadto, odwagi zbyt mało,
Serce me nigdy wyznać mu nie śmiało

⁸¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁸²miast (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁸³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁸⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Na mnie szym drgnieniem wewnętrznych katuszy.
Gdy o tym kiedyś pomyślę zuchwała,
Wszystka krew w żyłach stygnie mi z obawy,
A ednak czu ę, że gdybym umiała
ǲie e boleści me opisać krwawe ,
On by mnie słuchał, słodki i łaskawy,

I twarz by ego aśniała!

Lecz nigdy, nigdy siebie nie przemogę,
Nie zgłuszę trwogi, co mi duszę kowa,
Umrą wraz ze mną me miłości słowa,
Wraz ze mną pó dą w ta emniczą drogę,
Więc za tę krzywdę, o miłości boże,
O edną łaskę proszę cię na ziemi.
Wspomnĳ mu ǳień ten, kiedy w panów zborze
Kopĳe kruszył dłońmi rycerskimi,
Od tego czasu myślami wszystkimi:

On pan mó — wołam w pokorze!

Do słów tych Minuccio natychmiast melodię dorobił stosowną do treści piosenki,
tęskną i tkliwą, a trzeciego dnia udał się na dwór w porze, gdy król Piotr eszcze przy stole
sieǳiał. Monarcha, u rzawszy go, rozkazał mu zaśpiewać coś przy wtórze lutni. Minuc-
cio, posłuszny rozkazowi króla, zanucił natychmiast powyższą piosenkę. Śpiewał z takim
kunsztem i takim w głosie wzruszeniem, że wszyscy przytomni⁸⁵ w królewskie komnacie
chłonęli w milczeniu słowa pieśni, głęboko prze ęci, a król niemal barǳie od innych.

Gdy Minuccio skończył, król zapytał go, skąd nauczył się te piosenki, które nigdy
eszcze dotąd nie śpiewał.

— Miłościwy panie — rzekł Minuccio — nie minęły eszcze trzy dni, odkąd ułożono
słowa i melodię te pieśni.

Król zapragnął dowieǳieć się, kto est twórcą słów i melodii. Wówczas Minuccio
odparł:

— Mogę to odkryć tylko same wasze królewskie miłości!
Król, wielce ciekawy, wstawszy od stołu, wezwał Minuccia do swoich komnat. Lut-

nista opowieǳiał mu z kolei o wszystkich okolicznościach wiążących się z usłyszaną przed
chwilą piosenką. Król, mile zǳiwiony, pochwalił ǳieweczkę i rzekł, że dla tak godne
istoty współczucie mieć należy. Polecił przeto Minucciowi udać się do nie , dodać e
otuchy i oświadczyć, iż król tegoż dnia eszcze nad wieczorem niechybnie ą odwieǳi.

Minuccio, uszczęśliwiony, że tak radosną wieść bęǳie mógł ǳiewicy zanieść, opuścił
nie mieszka ąc⁸⁶ komnaty królewskie, udał się do Lizy, opowieǳiał e bez świadków
o wszystkim i zaśpiewał piosenkę przy wtórze lutni.

ǲieweczka tak się uradowała, że niezwłocznie wracać e poczęły utracone siły. Peł-
na tęsknoty oczekiwała wieczora i odwieǳin swego pana, nie uprzeǳiwszy o niczym
domowników.

Tymczasem król, pan wielce łaskawy i dobrotliwy, szczegółowie⁸⁷ całą sprawę roz-
ważył. Zna ąc piękność ǳiewicy, coraz większym współczuciem dla nie się prze mował.
Gdy wieczór zapadł, siadł na koń i pod pokrywką, że na przechaǳkę wyrusza, udał się
do domu kupca. Po przybyciu kazał powieǳieć gospodarzowi, że pragnie obe rzeć e-
go piękny ogród. Bernardo z radością wprowaǳił króla do ogrodu. Po chwili monarcha
zapytał Bernarda, czy córka ego eszcze za mąż nie wyszła?

— Miłościwy panie — odparł Bernardo — córka mo a eszcze zamężna nie est, co
się zaś e zdrowia tyczy, to chorze e mi ciężko od pewnego czasu. ǲisia ednakoż od
rana stan e cudownie się polepszył.

Król odgadł od razu, aka est te poprawy przyczyna, i rzekł:

⁸⁵przytomni (daw.) — obecni (przy czymś). [przypis edytorski]
⁸⁶nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁸⁷szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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— Nieopłakana byłaby to szkoda, gdyby tak piękną istotę przedwczesna śmierć miała
wydrzeć światu. Pozwól, Bernardo, że córkę two ą odwieǳę.

Uszczęśliwiony Bernardo wprowaǳił króla i dwóch towarzyszy ego do komnaty
ǳiewicy. Po chwili król zbliżył się do łoża, na którym z lekka uniesiona ku górze, leżała
oczeku ąca nań Liza.

— Co to ma znaczyć, madonno — rzekł król u mu ąc e rękę. — Młoǳi esteście,
przeznaczeni k’temu⁸⁸, aby innym życie osłaǳać, przeczże⁸⁹ tedy⁹⁰ podda ecie się tak cho-
robie? Prosimy, abyście przez miłość dla nas lepsze myśli nabrali i starali się wyzdrowieć
ak na pręǳe .

ǲiewica, dotknięta ręką człeka ukochanego nad wszystko w świecie, uczuła w głę-
bi duszy taką rozkosz, akby ą do ra u przeniesiono. Po chwili, pokonawszy zmieszanie
i zawstyǳenie, rzekła w te słowa:

— Na dosto nie szy Panie! Przyczyną mo e choroby est, że mymi nikczemnymi si-
łami zbyt wielki ciężar pod ąć chciałam. Teraz czu ę ednakoż, że ǳięki łaskawości wasze
zdrowie mi uż powracać zaczyna.

Król tylko po ął ukryte znaczenie słów ǳiewicy i coraz większy czuł dla nie szacunek,
a nawet użalać się począł na los, że tak szlachetną istotę uczynił córką człeka nikczemne-
go stanu. Po czym, pogawęǳiwszy nieco i pokrzepiwszy ą eszcze łagodnymi słowami,
od echał.

Ta łaskawość wiele pochwał dla króla wywołała. Odwieǳiny monarchy Bernardowi
i ego córce wielki zaszczyt przyniosły. Liza łaską królewską tak była uszczęśliwiona, akby
ą kochanek na czulszymi obsypywał pieszczotami. Ma ąc duszę pełną naǳiei, wkrótce do
zdrowia przyszła i pięknie szą niż kiedykolwiek się stała.

Król, uznawszy o e powrocie do zdrowia, naraǳił się z królową nad tym, akie
nagrody podobna miłość est godna, po czym siadł na koń i w otoczeniu wielu baronów
swoich udał się do domu Bernarda. Wszedłszy do ogrodu, polecił ego i córkę przywołać.
Wkrótce przybyła także królowa z kilkoma damami, które, wziąwszy ǳieweczkę mięǳy
siebie, mnóstwem serdeczności ą obsypały. Król, stanąwszy przy boku królowe , rzekł do
Lizy w te słowa:

— Szlachetne ǳiewczę! Niezmierna miłość, akąś dla nas żywiła, dała ci prawo do Król, Rycerz, Dama,
Miłość, Miłość platoniczna,
Pozyc a społeczna

otrzymania wielce zaszczytne nagrody. Pragniemy gorąco, abyś z ukontentowaniem z rąk
naszych ą przy ęła.

Nagroda ta na tym się zasaǳa, iż chcemy ci dać za małżonka człeka naszego wyboru,
a mimo to imię two ego rycerza dla siebie zatrzymać. Za miłość zasię nie chcemy innego
zadośćuczynienia krom⁹¹ ednego pocałunku.

ǲiewica na te słowa spłonęła ze wstydu, po czym podda ąc się woli królewskie od-
rzekła z cicha:

— Miłościwy Panie! Wiem, iż gdyby dowieǳiano się, żem was pokochała, większość
luǳi na świecie za szaloną by mnie poczytała, niepo mu ącą może te różnicy, aka mięǳy
waszym a mym stanem zachoǳi. Bóg ednak, który serca luǳkie przenika, wie dobrze,
że w chwili, gdym wam serce mo e oddawała, wieǳiałam przecie, iż esteście panem
i królem moim, a zasię córką korzennego kupca. Rozumiałam takoż, ak zuchwałą est
rzeczą pragnienia serca ku tak wysokiemu celowi kierować.

Miłość ednakoż nie z rozmysłu, lecz nieodpartego roǳi się pociągu, ak to wiecie
lepie ode mnie. Długo i daremnie walczyłam z nią wszelkimi siłami, wreszcie uległam,
pokochałam was i uż wiecznie miłować was będę.

Ponieważ w chwili gdym się poczuła własnością waszą, postanowiłam nie mieć inne
woli krom wasze , nie tylko tedy przy mu ę tego, kogo za małżonka mi da ecie, i za miłego
sobie mieć go będę, skoro cześć mi i stan należny zapewni, ale przysięgam, że gdybyście
w ogień skoczyć mi kazali, uczyniłabym to z radością, szczęśliwa, że się wam przez to
spodobam.

Mało mi przystoi, o królu, mieć was za rycerza swego; sami przecie dobrze o tym
wieǳieć powinniście, dlatego więce o tym mówić nie będę. Co się zaś tyczy pocałunku,

⁸⁸k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁸⁹przeczże (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
⁹⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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którego edynie od miłości mo e żądacie, to bez pozwolenia królowe uǳielić go wam
nie mogę.

Za łaskę, aką mi teraz pospołu z królową wyrząǳacie, niecha wam Bóg zapłaci, a
bowiem stosowne nagrody dać wam nie umiem.

To rzekłszy, zamilkła. Królowe odpowiedź ta podobała się wielce, a ǳiewica wydała
się e tak rozumna, ak król ą przedstawił.

Król polecił przywołać matkę i o ca ǳieweczki, a wiǳąc, że zamiarom ego na wstrę-
cie nie sta ą⁹², przyzwał pewnego ubogiego młoǳieńca, szlachetnego rodu, imieniem
Perdicone, i wręczywszy mu dwa pierścienie wezwał go do zaręczenia się z Lizą, na co
młoǳieniec z radością przystał. Po czym król obdarował ich wielu drogimi kle notami
oraz dwoma pięknymi i uroǳa nymi ma ętnościami, Ceffalù i Calatabellotta, a następnie
rzekł w te słowa do Perdicona:

— Da emy ci to w podarku ako wiano twe narzeczone . W przyszłości dowiesz się,
co eszcze dla ciebie uczynić zamierzam.

Po czym zwraca ąc się do Lizy rzekł:
— A teraz uszczknĳmy owoc, który się nam od miłości two e należy.
I wziąwszy Lizę za głowę oburącz, w czoło ą pocałował.
Perdicone i roǳiciele Lizy, uszczęśliwieni na równi z nią, wspaniałą ucztę wydali

i świetne wyprawili wesele.
Jak wielu za rzecz pewną poda e, król wiernie dotrzymał przyrzeczenia danego ǳie-

weczce; przez cały bowiem ciąg życia swego mienił się⁹³ zawsze e rycerzem i nie wyruszał
nigdy na akąkolwiek rycerską wyprawę z inną przepaską, ak z e rąk otrzymaną.

Takimi oto czynami edna się sobie serca poddanych, innych do wzniosłego naśla-
downictwa się zachęca i nieśmiertelną pozysku e sławę. Do czynów takich ednakoż mało
są nakłonieni ǳisie si władcy, którzy okrucieństwu i tyranii coraz barǳie hołdu ą”.

 .  

Sofronia, sąǳąc, że za Gisippa za mąż wychoǳi, oddaje rękę swoją Tytusowi Quinctiusowi
Fulviusowi i wraz z nim do Rzymu się udaje. Po pewnym czasie przybywa do Rzymu Gi-
sippus, w wielkiej bieǳie żyjący. Myśląc, że Fulvius znać go nie chce, przyjmuje na się winę
morderstwa, pragnąc śmierć ponieść. Tytus, poznawszy przyjaciela, aby go ocalić, bierze na
siebie winę morderstwa, co wiǳąc, przyznaje się prawǳiwy jego sprawca. Cesarz Oktawian
uwalnia wszystkich. Wówczas Tytus oddaje Gisippowi w zamęście siostrę swoją i majętnością
z nim się ǳieli.

Gdy Pampinea opowiadanie swo e skończyła, wszyscy, a zwłaszcza stronniczka Gi-
bellinów, żywymi pochwałami króla Piotra obsypali, po czym Filomena, królewskiemu
rozkazowi posłuszna, w te słowa zaczęła:

— Szlachetne przy aciółki! Komuż z nas nie est wiadome, że królom, gdy tylko ze-
chcą, na większych rzeczy dokonać est łatwo, a więc i od nich nade wszystko oczeku e
się wspaniałomyślności. Czy ednakoż zasługu ą oni przez to na poǳiw na większy? Kto
ma ąc po temu możność, czyni, co czynić powinien, est sprawiedliwym człekiem; na
większy poǳiw i pochwałę zasługu e ednakoż ten, co mnie szą możność ma ąc i mnie
pozwala ąc się spoǳiewać, podobnie chwalebnie zwykł postępować.

Chwalicie postępki królów i za piękne e uważacie, a zasię nie wątpię, iż podobny
królewskiemu albo i przewyższa ący go czyn człowieka, równego nam stanem swoim,
więce eszcze się wam spodoba i gorętsze z ust waszych wywoła pochwały. Postanowiłam
dlatego przedstawić wam w opowieści mo e wspaniałomyślny i chlubny postępek dwóch
prostych obywateli, przy aźnią związanych.

„Za czasów tedy⁹⁴, gdy Cezar Oktawian nie nosił eszcze przydomku Augusta, ale a-
ko członek triumwiratu państwem rzymskim zarząǳał, żył w Rzymie pewien szlachetny
obywatel, nazwiskiem Publius Quinctius Fulvius. Syn ego, imieniem Tytus, młoǳian

⁹²stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
⁹³mienić się (daw.) — mianować się, nazywać siebie. [przypis edytorski]
⁹⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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wielkich zdolności, został wysłany do Aten dla dopełnienia nauk swoich. O ciec polecił
go na goręce staremu przy acielowi swemu, szlachetnemu człekowi, imieniem Chremes.
Chremes przy ął Tytusa do domu swego i swemu synowi, imieniem Gisippus, za towa-
rzysza go przydał, obydwóch zasię⁹⁵ oddał pod poruczeństwo mędrca Aristippa, aby ich
po równi wykształcił.

Młoǳieńcy, ciągle razem przebywa ący, podobni do się obycza ami i skłonnościami,
tak ścisłą mięǳy sobą przy aźń zawiązali, że chyba eno⁹⁶ śmierć rozǳielić ich byłaby
zdolna. Nie zna dowali przy emności i wytchnienia, ak tylko we wza emnym obcowaniu.

Nauki swo e rozpoczęli wspólnie i ednakimi zdolnościami obdarzeni, równo dosięgli,
ku wielkie chlubie swo e , wyniosłych szczytów mądrości.

Ku wielkie radości Chremesa, który sam nie wieǳiał niemal, kogo z nich barǳie po
o cowsku miłu e, młoǳieńcy nasi przez trzy lata wspólne nauki pobierali. Gdy okres ten
upłynął, Chremes, uż w wieku szeǳiwym⁹⁷ będący, nieuchronną rzeczy kole ą z życiem
się rozstał.

Strata ta obu przy aciół równą boleścią prze ęła. Jęli nosić po zmarłym ednaką żałobę,
niby po wspólnym o cu, tak że przy aciele i krewniacy Chremesa nie wieǳieli, który
z nich w nieszczęściu większe potrzebu e pociechy.

Gdy kilka miesięcy minęło, przy aciele Gisippa i ego krewniacy poczęli go wespół
z Tytusem do ożenku nakłaniać. Swatali mu ǳieweczkę wielkie piękności, z barǳo szla-
chetnego rodu idącą. Zwała się Soonia, pochoǳiła z Aten i zaledwie szesnastą wiosnę
życia liczyła.

Przed umówionym dniem zaślubin Gisippus poprosił Tytusa, aby poszedł z nim od-
wieǳić ego narzeczoną, które do te pory nie był eszcze wiǳiał⁹⁸. Gdy weszli do e
komnaty, a ona zasiadła mięǳy nimi, Tytus, chcąc ocenić piękność oblubienicy, począł
się e uważnie przypatrywać. Wǳięk e i uroda tak mu niezmiernie do gustu przypa-
dła, iż w duchu od gorących pochwał wstrzymać się nie mógł i wkrótce zapłonął do nie
szaloną miłością, nie da ąc ednak poznać po sobie, co się w ego duszy ǳie e.

Zabawiwszy kęs czasu w domu ǳiewczęcia, dwa przy aciele pożegnali Soonię i do
domu powrócili. Tytus, u rzawszy się samotnym w swo e komnacie, oddał się myślom
o piękne ǳiewicy. Im szczegółowie wǳięki e rozważał, tym silnie szym żarem się
zapalał. Spostrzegł wreszcie, co się z nim ǳie e, i wzdycha ąc głęboko zawołał do siebie:

»Biada ci, Tytusie! Dokądże to i ku czemu obracasz myśli two e, miłość twą i naǳie ę?
Jakże to? Zali⁹⁹ nie wiesz, że tak dla wyświadczone ci przez Chremesa i ego roǳinę
gościnności, ako też dla ścisłe przy aźni, z Gisippem cię wiążące , powinieneś patrzyć na
tę ǳiewicę ze czcią przynależną siostrze?

Dlaczego pozwalasz porywać się żąǳy; akie że to zdraǳieckie podda esz się naǳiei?
Otwórz oczy rozumu swego i opamięta się, nieszczęśniku. Da do siebie przystęp rozwa-
ǳe i żar swoich zmysłów pohamu , okiełzna szaloną żąǳę, myśli swo e zwróć ku inne
stronie, oprze się¹⁰⁰ zroǳone co dopiero pokusie i przemóż się, póki czas eszcze.

Nie przystoi ci, abyś miał pożądać tego, co z czcią two ą pogoǳić się nie da, abyś
gonił za tym, przed czym uciekać powinieneś, uciekać nawet wówczas, gdybyś był pewien
osiągnięcia swego celu. To nakazu e ci przy aźń prawǳiwa.

Cóż tedy uczynisz, Tytusie! Wyrwiesz, ani chybi, tę nieszczęsną miłość z serca, eżeli
resztka czci eszcze ci w duszy pozostała!«.

Po chwili myśl ego zwróciła się znowu ku Soonii. Odwraca ąc wszystkie poprzed-
nie argumenta, ął¹⁰¹ tak rozumować: »Prawo miłości — rzekł do siebie — potężnie sze Miłość, Prawo, Przy aźń
est od wszystkich innych. Łamie ono nie tylko przy aźń, ale nawet zakon¹⁰² boży. Ileż
to razy się zdarzało, że o ciec zakochał się we własne córce, brat w siostrze, macocha
w pasierbie? Takie uczucia stokroć trudnie sze są do po ęcia niźli afekt do narzeczone

⁹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁷szeǳiwy — sęǳiwy. [przypis edytorski]
⁹⁸był (…) wiǳiał — daw. forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: wiǳiał uprzednio, przedtem wiǳiał. [przypis

edytorski]
⁹⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]

¹⁰⁰oprzej się — ǳiś popr. forma: oprzy się. [przypis edytorski]
¹⁰¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰²zakon (daw.) — tu: prawo. [przypis edytorski]
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lub żony przy aciela, co tysiąc razy uż się przydarzyło. Młody przecie estem, a młodość
całkiem prawu miłości podlega. Co się przeto Amorowi podoba, to i mnie podobać się
musi. Czyny szlachetne i ofiary są latom barǳie do rzałym właściwe. Pragnąć mogę tyl-
ko tego, czego chce miłość. Piękność Soonii na afekt i poǳiw każdego zasługu e; eżeli
tedy kocham ą w moim wieku, któż mnie za to ganić może? Przecie nie dlatego ą ko-
cham, że do Gisippa należy, kochałbym ą bez względu na to, czy ąkolwiek by była. Los
zawinił, że ą Gisippowi, przy acielowi memu, miast komuś innemu przeznaczył. Jeśli ona
kochana być musi, a musi nią być ze względu na wǳięki swo e, to Gisippus powinien się
cieszyć, że właśnie a, a nie kto inny ą miłu e«.

Od tych rozumowań przeszedł znowu, szyǳąc sam z siebie, do myśli wprost prze-
ciwnych. Tak z ednego przeciwieństwa w drugie wpada ąc, nie tylko tę dobę, ale kilka
dni i nocy spęǳił, aż wreszcie ǳięki te walce sen i apetyt postradał, i znękany legł na
łożu w niemocy ciężkie .

Gisippus, który go w ciągu kilku dni w melancholii pogrążonego wiǳiał, a teraz
chorym obaczył, zasmucił się wielce z powodu stanu ego i nie odstępu ąc go ani na krok,
wszelkimi sposobami pokrzepić go się starał. Błagał go przy tym usilnie i bez ustanku,
aby powody swe zgryzoty i choroby mu wyznał. Tytus rozmaitymi baśniami go zbywał.
Jednakoż Gisippus poznał się na tych wykrętach i nie przestał nań nalegać. Wreszcie
Tytus, płacząc i wzdycha ąc, w ten sposób mu odparł:

— Boda by podobało się bogom rychłą śmierć mi zesłać! Milsza mi byłaby ona niźli
teraźnie sze życie. Fortuna zechciała tak ciężką próbą cnotę mo ą doświadczyć, że uległem,
i ǳisia z wstydem niepomiernym cnotę mo ą zwyciężoną wiǳę. Zaprawdę ednak, nie-
długo uż czekał będę na śmierć, ako na należną mi zapłatę. Droższa mi ona bęǳie od
życia ze wspomnieniem sromu¹⁰³, którego powodu ukryć przed tobą nie mogę. Zaraz ci
tedy wszystko wyznam ze szkarłatnym na licu rumieńcem.

I tu począł mu opowiadać od początku o wszystkim. Przedstawił mu walkę myśli
swoich, wyznał, że umiera z miłości do Soonii, wreszcie dodał, iż ma ąc świadomość
swo e winy, umrzeć postanowił, co się ani chybi uż wkrótce stanie, ak mniema.

Usłyszawszy tę spowiedź przy aciela i wiǳąc ego łzy, Gisippus trwał przez chwilę
w zamyśleniu. Zachwycił się i on Soonią, ednakoż mnie płomiennie od Tytusa. Po-
ąwszy w lot, że życie przy aciela droższe mu est od Soonii, widokiem płaczącego druha
do płaczu doprowaǳony, tak mu ze łzami w oczach odpowieǳiał:

— Gdybyś nie potrzebował tyle pociechy, Tytusie, zacząłbym się przed tobą na ciebie
samego użalać za to, żeś obraził przy aźń naszą, tak długo namiętność swo ą przede mną
ukrywa ąc.

Gdyby nawet niegoǳiwą żąǳa ta ci się wydawała, to zważ, że przed przy acielem nie
lza¹⁰⁴ ukrywać zarówno goǳiwe , ak i niegoǳiwe rzeczy, bowiem przy aciel prawǳi-
wy równie szlachetną myślą druha swego się cieszy, ak niegodną z duszy ego wyrwać
się stara. Zamilczę ednak na ten raz o tym, przechoǳąc do rzeczy, która w te chwili
barǳie stosowna mi się być wyda e. Nie ǳiwu ę się wcale, że miłu esz tak narzeczoną
mo ą, Soonię, owszem, ǳiwiłbym się racze , gdyby tak nie było, znam bowiem zarówno
e wǳięki, ak i wzniosłość duszy two e , tym zdolnie sze do gwałtowne namiętności,
im ukochana istota więce doskonałości w sobie zawiera. Jak wiele tedy masz słuszności,
Soonię miłu ąc, tak znów zbyt masz e mało, żaląc się na los — chociaż o tym nie
mówisz — iż mnie nią obdarzył, zda e ci się bowiem, że miłość two a całkiem zgodna
z honorem twym by była, gdyby ǳiewica ta do kogoś innego należała. Jeżeli cię rozsądek
twó nie opuścił, to powieǳ mi, zali¹⁰⁵ los mógł ą komuś powierzyć, by z większą to
było dla ciebie korzyścią, niż kiedy powierzył ą mnie? Ktokolwiek inny, któremu by się
w uǳiale dostała, miłowałby ą więce dla siebie niźli dla ciebie, choćby miłość two a była
na uczciwsza.

Jeśli zaś o mnie choǳi i eśli w same rzeczy masz mnie za przy aciela swego, ak nim
estem w istocie, to obawiać się tego nie potrzebu esz, nie przypominam sobie bowiem,
abyśmy przez ciąg przy aźni nasze coś posiadali, co by nam wspólnym nie było. I teraz
stałoby się podobnie, gdyby rzeczy zaszły tak daleko, że innego by uż nie było sposobu; na

¹⁰³srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
¹⁰⁴nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹⁰⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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szczęście ednak, sprawa tak się przedstawia, że mogę cię uczynić edynym posiadaczem
Soonii.

Cóż by mo a przy aźń dla ciebie warta była, gdybym w podobnym przypadku, hono-
rowi swemu uszczerbku nie czyniąc, nie starał się ciebie zadowolnić?

Prawda, że Soonia est narzeczoną mo ą, prawda, żem ą kochał gorąco i że z wielką
radością dnia naszych zaślubin oczekiwałem.

Wiǳąc ednakoż, że ty, człek znacznie ode mnie rozumnie szy, z taką siłą e pragniesz,
odda ę ci ą. Bądź tedy upewniony, że Soonia we ǳie do komnat moich ako two a,
a nie mo a żona. Precz zatem ze zgryzotą, precz ze smutkiem, niecha ci powróci zdrowie,
dawna wesołość i myśl dobra. Czeka od te chwili nagrody, na którą miłość two a o wiele
więce od mo e zasługu e.

Tytus, słysząc te słowa z ust Gisippa, odczuwał na przemian radość wzbuǳoną przez
pełną ponęt naǳie ę i słuszny wstyd na myśl, że im większa est wspaniałomyślność przy-
aciela, tym większą niegoǳiwością byłoby z nie skorzystać. Nie przesta ąc płakać, odparł
z wysiłkiem przy acielowi:

— Two a wielkoduszna i prawǳiwa przy aźń wskazu e mi, Gisippie, asno, com uczy-
nić powinien. Nie dopuść, Boże, abym istotę, którą ci los ako godnie szemu ode mnie
przeznaczył, miał z rąk twoich wyǳierać. Gdyby mi była przeznaczona, byłaby mi się od
razu dostała. Używa tedy w szczęściu owocu twego wyboru, nie pogarǳa zrząǳeniem
mądrym Opatrzności i łaską bożą, mnie zasię pozwól umrzeć pośród łez, które mi Bóg,
ako niegodnemu takiego skarbu, przelewać kazał. Jeśli przemogę tę boleść, bęǳiesz się
mógł zwycięstwem moim cieszyć, eśli zaś ona mnie przemoże, wtedy stanę się wolny od
męczarni okrutne .

— Tytusie — odrzekł na to Gisippus — eśli przy aźń nasza da e mi właǳę do tego,
abym cię przymusił do spełnienia ednego z życzeń moich, to właǳy te w tym wypadku
użyć estem gotów. Jeśli prośby mo e po dobre woli nie spełnisz, to mocą gwałtu, akim
dla dobra przy aciela posłużyć się goǳi, sprawię, że Soonia bęǳie two ą. Znam potęgę
miłości i wiem, że nie raz i nie tysiąc razy kochanków do żałosne śmierci przywoǳiła.
Wiǳę przecie, że ani wyleczyć się, ani boleści uspokoić nie możesz, przeciwnie, w końcu
z pewnością e ulegniesz, a to i mnie rychło w grób wtrąci. Gdybym innych powodów Miłość, Przy aźń
do ratowania cię nie znalazł, wzgląd na mo e własne życie by wystarczył. Soonia tedy
bęǳie two ą, niełatwo bowiem znalazłbyś drugą, która by ci się równie podobała, a zasię
bez trudności mogę zwrócić swe uczucie ku inne i tym sposobem nas obydwu zarazem
uszczęśliwić.

Nie byłbym zapewne tak ho ny pod tym względem, gdyby dobrą żonę równie trudno
było znaleźć ak dobrego przy aciela. Dlatego też mogąc łatwo inną żonę, ale nie innego
zyskać przy aciela, wolę Soonię na inną białogłowę zamienić (zamienić, mówię, a nie
utracić, nie tracę e bowiem, odda ąc ą tobie), wolę, powtarzam, narzeczoną mo ą ci
oddać niźli ciebie na zawsze postradać.

Jeżeli tedy¹⁰⁶ prośby mo e akikolwiek skutek odnieść mogą, zaklinam cię, ratu mnie,
a i siebie zarazem, i pełen dobre myśli, gotu się na przy ęcie te miłości, które tak gorąco
serce two e zapragnęło.

Tytus długo eszcze, wstydem kierowany, opierał się przy ąć Soonię z rąk Gisippa
i rac om ego się sprzeciwiał. Pobuǳany ednakoż z edne strony miłością, a z drugie
serdecznymi słowami przy aciela, uległ wreszcie i rzekł:

— O Gisippie! Zaiste, nie wiem uż teraz, czy przychyla ąc się do tego, co wedle zarę-
czeń twoich miłym ci bęǳie, ulegam więce moim czy też twoim pragnieniom. Ponieważ
ednak wspaniałomyślność two a nawet przyroǳony wstyd we mnie zwycięża, tedy pod-
da ę się e całkowicie. Bądź ednak upewniony, że czynię to nie bez świadomości, iż nie
tylko kochankę, ale i życie winien ci będę. Oby bogowie dali mi kiedyś możność godnego
odpłacenia ci za to i dania dowodu, aką cenę ma u mnie łaska, którą ty, miłosiernie szy
dla mnie niźli a sam dla siebie, ǳiś mi wyrząǳasz.

— Tytusie — odparł na to Gisippus — eśli pragniemy, aby zamiar nasz się urze-
czywistnił, to edyna droga do tego następu ąca bęǳie: ak wiesz, Soonia, po długich
umowach mięǳy e a mymi krewniakami, narzeczoną mo ą została. Gdybym więc teraz

¹⁰⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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z nagła oświadczył, że e za żonę nie biorę, wywołałbym wzburzenie niepomierne i wiel-
ka wrogość mięǳy dwiema roǳinami powstać by stąd mogła. Nie robiłbym sobie wiele
z tego, gdybym był upewniony, że tym sposobem Soonię two ą uczynię, obawiam się
ednak, że gdybym ą teraz opuścił, krewniacy co pręǳe innemu by ą oddali, a tym nie
byłbyś może ty, tak tedy a bym ą stracił, a ty byś e nie zyskał. Uważam przeto za na -
lepsze, eśli i ty bęǳiesz tego zdania, dale całą rzecz prowaǳić, to znaczy zabrać Soonię
ako mo ą żonę do mego domu, wesele wyprawić, a potem tak po kry omu wszystko uła-
ǳić, abyś ty z nią noc poślubną ako z małżonką swo ą spęǳił. Późnie w stosownym
mie scu i czasie całą rzecz odkry emy. Jeżeli się to krewniakom podoba, dobrze tedy,
eżeli nie, sprawa uż dokonana bęǳie, tak że w końcu zgoǳić się będą musieli.

Tytusowi zamysł ten barǳo do smaku przypadł. Gisippus przy ął Soonię ako żonę
w swoim domu w tym dniu, gdy Tytus całkiem uż do sił i do zdrowia przyszedł. Wesele
odbyło się z wielką wystawnością, a gdy noc nadeszła, niewiasty pozostawiły młodo zaślu-
bioną w łożnicy małżeńskie i odeszły. Komnata Tytusa przylegała do komnaty Gisippa,
tak że z edne do drugie prze ść było łatwo. Gdy tedy światło pogaszono, Gisippus za-
kradł się do komnaty Tytusa i wezwał go, aby za ął mie sce w łożu przy ukochane swo e .
Zawstyǳony Tytus poczuł skrupuły i opierał się, ale Gisippus, który nie tylko w słowach
chciał mu tę przysługę wyświadczyć, po długie walce skłonił go wreszcie do we ścia do
małżeńskie komnaty.

Tytus legł obok ǳiewicy, uścisnął ą i spytał cichutko, zali¹⁰⁷ ego żoną zostać pragnie?
Soonia, biorąc go za Gisippa, odparła, że tak. Wówczas Tytus, wsuwa ąc e na palec
piękny i kosztowny pierścień, rzekł: »A więc i a chcę być twoim mężem«. Po czym
dopełnił z nią istoty małżeńskiego związku i długo e miłością się rozkoszował. Oczywista
ani e , ani nikomu do głowy nie przyszło, że ktoś inny w ten sposób Gisippa wyręczył.

W ten sposób dokonał się związek Tytusa z Soonią. Właśnie w tym czasie umarł
o ciec Tytusa, Publius. Doniesiono mu o tym z Rzymu, wzywa ąc, aby niezwłocznie przy-
był i ma ętności we władanie ob ął. Tytus powiadomił o tym Gisippa i ułożył się z nim, iż
Soonię z sobą zabierze. Aliści niemożliwym się to okazało bez odkrycia e właściwego
stanu rzeczy. Przyzwali ą tedy obydwa pewnego dnia do komnaty swo e i całą prawdę
e odkryli.

Tytus dla lepszego przekonania Soonii napomknął o kilku drobnych okoliczno-
ściach, które tylko e mężowi znane być mogły. Soonia, popatrzywszy z lekkim gnie-
wem na Tytusa i Gisippa, ęła¹⁰⁸ płakać rzewnie i gorzkie wyrzuty Gisippowi czynić.
Po czym nie dotyka ąc uż te sprawy w domu Gisippa, udała się do roǳiców swoich
i opowieǳiała o cu i matce, ak Gisippus ich oszukał, ǳięki czemu nie est, ak dotąd
mniemała, ego żoną, eno¹⁰⁹ małżonką Tytusa.

Roǳic e , dowieǳiawszy się o tym, głęboko urażony się poczuł i odtąd mięǳy ro-
ǳiną Soonii a krewniakami Gisippa zaczęły się długie kłótnie, niesnaski i swary.

Gisippus stał się przedmiotem nienawiści obu roǳin. Wszyscy twierǳili zgodnie,
że nie tylko na naganę, ale i na surową karę zasługu e. On ednak odpowiadał na to, że
przeciwnie wcale, postępek ego est uczciwy nad wyraz i że krewni Soonii wǳięczni
mu za to być powinni, że połączył ą z lepszym niż on sam człowiekiem.

Tytus, który był eszcze nie wy echał, wieǳiał o tych udrękach przy aciela i wielce
się nimi martwił. Zna ąc ednak przyroǳenie¹¹⁰ Greków, iż dotąd grożą i wrzask podno- Słowo
szą, póki nie zna dą kogoś, kto im godnie odpowie, a gdy to nastąpi, pokornie ą i nawet
tchórzliwymi się sta ą, postanowił raz temu koniec położyć. Tytus był człekiem, w któ-
rym odwaga rzymska z ateńską się łączyła mądrością. Pewnego dnia zgromaǳił zręcznie
w świątyni krewniaków swoich i Soonii, po czym stanąwszy wśród nich w towarzystwie
Gisippa, rzekł w te słowa:

— Wielu mędrców mniema, iż wszystko, co śmiertelni czynią, est ǳiełem Opatrz-
ności i wyroku bogów. Jedni wnoszą stąd, że wszystko, co się tu ǳie e lub ǳiać bęǳie,
est koniecznym, inni zasię¹¹¹ sąǳą, że odnosi się to tylko do rzeczy, które uż się stały.

¹⁰⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁰przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹¹¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Kto zada sobie trud wniknięcia w te różne mniemania, ten łatwie¹¹² zrozumie, że ganić
to, czego uż odrobić nie lza¹¹³, est to to samo, co chcieć być mądrze szym od bogów,
którzy przecież zawsze z wielką przezornością i bez błędu naszymi sprawami kieru ą, ak
nam wierzyć przystało. Tylko zuchwały i zarozumiały głupiec ośmiela się wyroki bogów
osąǳać. Ci, co na podobną rzecz się ważą, wielkie kary są godni. Do nich, wedle mego
zdania, należycie wy wszyscy, eśli prawdą est, co słyszę ciągle naokół, że oburzacie się
na to, iż Soonia mo ą żoną została, chociaż ą Gisippowi przeznaczyliście. Zważcie, iż
tak od wieków postanowione być musiało, skoro tak się stało.

Przestańmy mówić ednakże o ta nych wyrokach i zamierzeniach bogów; rzeczy te dla
wielu ciemne i trudne do po ęcia się zda ą. Przypuśćmy nawet, iż bogowie nie troszczą
się byna mnie o nasze sprawy. Do po ęć tedy czysto ziemskich się zwrócę, chocia ǳięki
temu uczynić będę musiał dwie rzeczy naturze mo e zgoła przeciwne, a mianowicie siebie
pochwalić i innych zganić. Ponieważ ednak od prawdy oddalać się nie myślę, a sprawa
tego wymaga, nie cofnę się przed samochwalstwem.

Bo gniewem barǳie niźli poczuciem słuszności wieǳeni, gwałt i hałas czyniąc,
oczerniacie i potępiacie Gisippa, ponieważ wola ego oddała mi tę, którą wola wasza
emu przeznaczyła. Tymczasem mniemam, że powinniście wychwalać go za to gorąco,
a to z następu ących powodów: naprzód, że obowiązek przy aciela wypełnił, a po drugie,
ponieważ, w ten sposób postąpiwszy, więce niźli wy rozsądku okazał.

Jakie obowiązki nakłada ą święte prawa przy aźni, nie będę wam tuta przedstawiał. Przy aźń, Roǳina
Dosyć na tym, że węzeł przy aźni ściśle łączy luǳi niźli związki pokrewieństwa i po-
winowactwa. Przy aciół wybieramy sobie, krewnych zasię musimy przy ąć takich, akich
nam los da e. Jeżeli tedy Gisippowi droższym było życie mo e niźli wasza przychylność,
nikt się temu ǳiwić nie powinien.

Prze dźmy teraz do drugiego dowodu, ǳięki któremu wyraźnie dowiodę wam, że
Gisippus mądrze szy był od was. Wiǳę bowiem, że mnie eszcze po mu ecie prawa przy-
aźni niźli ta nie boskich wyroków. Po głębokie rozwaǳe i z nieprzymuszone woli da-
liście Soonię za żonę Gisippowi, młoǳieńcowi i filozofowi. Gisippus oddał ą również
młoǳieńcowi i filozofowi. Wasza wola oddała ą Ateńczykowi, wola Gisippa Rzymiani-
nowi. Wybraliście e za męża człeka szlachetnego rodu, a Gisippus dał e męża eszcze
znacznie sze krwi. Wy daliście ą młoǳieńcowi bogatemu, on zaś panu ogromnych ma-
ętności. Przeznaczyliście ą człowiekowi, który ą zaledwie znał i nie kochał e zgoła,
Gisippus zasię oddał ą człekowi, miłu ącemu ą nad życie i szczęście własne.

Rozpatrzmy teraz szczegółowie¹¹⁴, czy to, com powieǳiał o sobie, est prawdą i czy
istotnie Gisippowi pochwała się należy. Żem est młoǳieńcem i filozofem, o tym do-
wodnie świadczy zarówno mó wygląd, ak i ukończone nauki. Szkoda więc nad tym
długo się rozwoǳić.

W równym esteśmy obydwa wieku i ednakie w naukach postępy czyniliśmy. Praw-
da, że on est Ateńczykiem, a a Rzymianinem, gdyby ednak choǳiło o wykazanie wyż-
szości mo e o czyzny, to wspomniałbym, że pochoǳę z wolnego miasta, podczas gdy on
z hołdowniczego. Ja z miasta, które włada światem, on z podwładnego mo emu; a z mia-
sta wsławionego czynami wo ennymi, prawodawstwem i naukami, on zaś z wsławionego
naukami eno¹¹⁵.

Chocia znacie mnie tuta tylko ako skromnego ucznia, nie pochoǳę przecie by-
na mnie z pospólstwa rzymskiego. Place Rzymu pełne są posągów przodków moich,
a roczniki rzymskie przepełnione są opisami triumfalnych pochodów Quinctiusów na
Kapitol. Imienia naszego rǳa wieków nie pokrywa, ale błyszczy ono eszcze świetnie
ak ongiś. Zamilczę przez wstydliwość o bogactwach moich, pomnąc, że uczciwe ubó-
stwo może być również starożytną i świetną spuścizną dla szlachetnego obywatela Rzymu.
Gdybym ednak chciał zniżyć się w te mierze do po ęć tłumu, tłumu, który skarby tylko
ceni, mógłbym powieǳieć, że posiadam e w obfitości, i to nie chciwością nabyte, ale
fortuny łaską. Po mu ę, iż barǳo wam na rękę było mieć tu Gisippa ako so usznika,
ale i a w Rzymie wartość dla was nie mnie szą mieć mogę, eśli zważycie, że w domu

¹¹²łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
¹¹³nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹¹⁴szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹¹⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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moim zna ǳiecie zawsze gościnę, we mnie samym zasię możnego i gorliwego opiekuna
nie tylko w sprawach publicznych, ale i prywatne natury.

I tak zapytu ę teraz po tym wszystkim, co uż powieǳiałem, kto odrzuciwszy za-
palczywość, a idąc za głosem rozumu ośmieli się źle osąǳić postępek Gisippa? Zaiste,
nikt! Soonia trafiła szczęśliwie, dostawszy za męża Tytusa Quinctiusa Fulviusa, mło-
ǳieńca szlachetnego rodu, bogatego obywatela Rzymu, a do tego przy aciela waszego
Gisippa. Kto na to oburza się i narzeka — źle czyni, lub też nie wie, co czyni. Może
ednak niektórzy z was zauważą, iż Soonia skarży się nie na to, iż est żoną Tytusa, eno
na ów zdraǳiecki sposób, ǳięki któremu nią została. Nie powiadomiono nikogo z e
krewniaków i przy aciół, ednakoż nie ma w tym nic osobliwego ani po raz pierwszy się
przytrafia ącego.

Ileż to ǳiewic wbrew woli roǳiców za mąż poszło, ileż z kochankami swymi uciekło Małżeństwo, Kobieta,
Obycza ei nim miano małżonek zyskało, uż należało do nich, ileż wreszcie brzemiennością swo ą

wymusiło zgodę roǳiców na swó związek.
Z Soonią tymczasem żadna z tych rzeczy się nie stała.
Owszem, w uczciwy, należyty i rozważny sposób oddana ona została przez Gisippa

Tytusowi.
Tu znów inni pewnie mi zarzucą, że wydał ą za mąż ten, który prawa po temu nie miał.

Odpowiem na to, że podobne babskie zarzuty są owocem braku wszelkie rozwagi. Zali¹¹⁶
los nie posługu e się różnymi i niezwykłymi drogami, aby rzeczy do przeznaczonych im
celów doprowaǳić? Zali także nie wszystko edno, czy szewc, czyli też filozof awnie lub
skrycie akąś sprawę prowaǳi, byleby ą tylko do końca szczęśliwie dowiódł?

Skoro tedy¹¹⁷ Gisippus dobrze Soonię za mąż wydał, to nie trza się żalić na sposoby,
akich ku temu celowi użył. Jeśli nie dowierzacie ego rozsądkowi, baczcie w przyszłości,
aby córek waszych za mąż nie wydawał, teraz ednakoż dank¹¹⁸ stosowny mu złóżcie.

Nadto dowieǳcie się, iż a, używszy fortelu, nie miałem zamiaru na lże szą plamą Małżeństwo, Podstęp
pohańbić krwi wasze w osobie Soonii i że akkolwiek w głębokie ta ności ą za żonę
po ąłem, nie dybałem gwałtem na e niewinność ani nie chciałem posiąść e w niego-
ǳiwy sposób, garǳąc trwałym z nią związkiem i pokrewieństwem z wami. Inny był mó
cel i inna podstępu mego przyczyna. Oto, rozpłomieniony e wǳiękami i przymiotami,
przewiǳiałem, iż gdybym się o nią starał w sposób, który się wam zapewne przyzwoity
wyda e, nie byłbym te ukochane przez was ǳiewicy dostał, balibyście się bowiem, że ą
z sobą do Rzymu zabiorę. Użyłem tedy te zręczne sztuczki, która ǳiś uż ta emnicą dla
was być przestała. Skłoniłem Gisippa, aby uczynił dla mnie to, czego dla siebie uczynić
nie zamierzał. Potem zaś, mimo całe mo e miłości do nie , nie ako kochanek, ale ako
mąż e uściski przy ąłem, nie pierwe bowiem do nie się zbliżyłem, ak to sama potwier-
ǳić może, aż po wsunięciu e pierścienia na palec i zapytaniu, czy mnie za męża mieć
pragnie. Na co ona odparła twierǳąco.

Jeżeli mimo to mniema się być oszukaną, nie mo a w tym wina, ale e , że mnie nie
zapytała, kim estem.

Oto est owa wielka krzywda i niezmierna zniewaga przez Gisippa, ako dobrego przy-
aciela, i przeze mnie, rozkochanego, wam wyrząǳona! Za to grozicie mu, oczerniacie go
i prześladu ecie! Cóż byście poczęli, gdyby ą akiemuś łotrowi, włóczęǳe lub niewolni-
kowi oddał? Jakież łańcuchy, więzienia i akie męki dostatecznymi by się wam wówczas
wydały? Ale da my uż temu obecnie pokó . Zaszła niestety okoliczność, które się nie
spoǳiewałem: o ciec mó umarł i oto do Rzymu wracać muszę, zabiera ąc Soonię ze
sobą. Dlatego też odkryłem wam to, co by może dotychczas eszcze ta emnicą było. Jeśli
ludźmi roztropnymi esteście, to prawdę tę z radością przy miecie. Gdybym was chciał
oszukać lub znieważyć, ostawiłbym tu teraz Soonię okrytą sromem¹¹⁹.

Ale na Boga, nigdy podobnie nęǳna myśl w rzymskie nie powstała piersi. Soo-
nia za przyzwoleniem bogów, na skutek chwalebne mądrości mego przy aciela Gisippa
i wedle praw luǳkich, a wreszcie ǳięki podstępowi mo ą żoną się stała. Oburzacie się

¹¹⁶zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹⁸dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹¹⁹srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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na to, poczytu ąc się za mądrze szych od bogów oraz innych luǳi, i obrażacie mnie nie-
sprawiedliwie, chcąc zatrzymać przy sobie Soonię, do które nie macie żadnych praw,
chyba te, które bym wam przyznać zamierzył, a po wtóre, obchoǳąc się z Gisippem,
któremu głęboką wǳięczność winniście, ak z nieprzy acielem. Nie będę wam tu obec-
nie dłuże wykładał, ak niedorzecznie sobie poczynacie, dam wam tylko przy azną radę,
abyście gniew od serca oddalili, wszystkich niechęci swoich się zbyli i Soonię mi oddali,
abym mógł w zgoǳie was pożegnać i życzliwym krewnym dla was pozostać. Tego bo-
wiem bądźcie pewni, że bez względu na to, czy wam przypada do smaku to, co się stało,
eślibyście inacze postąpić zamyślali, zabiorę z sobą Gisippa i po przybyciu do Rzymu
wbrew wasze woli oǳyskam tę, która prawnie do mnie należy. Wówczas poznacie, do
czego est zdolna dusza prawego Rzymianina, gniewem zapalona!

Tuta zawarł¹²⁰ mowę Tytus, wstał i z pała ącym od gniewu obliczem pochwycił za
rękę Gisippa, po czym wyszedł z świątyni z dumnie podniesioną głową i groźnym na
licach wyrazem, da ąc po sobie poznakę, że niewiele dba o całe zgromaǳenie.

Przytomni¹²¹ po części wymową Tytusa do niego nakłonieni, a w części nastraszeni
ego ostatnimi słowami, zgodnie uznali, że lepie bęǳie przy ąć go za szwagra niźli sobie
z niego wroga uczynić. Udali się więc pośpiesznie za Tytusem dla oświadczenia mu, że
nic temu na wstręcie nie stoi¹²², aby Soonia przy nim pozostała, i że chcą w nim wiǳieć
miłego krewniaka, a w Gisippie przy aciela. Po czym pozdrowili się serdecznie, ak na
krewniaków i przy aciół przystało. Krewni Soonii powróciwszy do domu, natychmiast
ą do męża odesłali. Soonia, ako roztropna białogłowa, pogoǳiła się rychło z swym
losem, przeniosła miłość, aką do Gisippa czuła, na Tytusa, udała się z nim do Rzymu
i tam z wielką czcią przy ęta została.

Tymczasem Gisippus, który pozostał w Atenach, powszechne bez mała niechęci do-
znawał. Wkrótce wskutek knowań politycznych w mieście wraz z wszystkimi krewniaka-
mi swymi został wypęǳony z Aten i na wieczne wygnanie skazany. W nęǳnym stanie
żebraka powlókł się, ak mógł, do Rzymu, aby spróbować zali¹²³ Tytus go sobie nie przy-
pomni.

Przybywszy do miasta, dowieǳiał się, że Tytus ży e i u obywateli Rzymu powszechne
czci używa. Stanął tedy¹²⁴ przed bramą ego domu i czekał, aż wy ǳie. Nie miał odwagi
zaczepić go, zważywszy na swo e nęǳne szaty, postanowił tylko ukazać się mu i czekać,
aż Tytus, poznawszy, przywołać go każe. Aliści Tytus przeszedł, nie zwraca ąc nań uwa-
gi. Wówczas Gisippus, przekonany, że dawny przy aciel przecie go do rzał, lecz że się go
wstyǳi, wspomniawszy, co niegdyś dla tego przy aciela uczynił, pełen żalu i rozpaczy po-
szedł błąkać się po ulicach. Tymczasem noc zapadła. Gisippus głodny, grosza pozbawiony,
niepewny, gǳie się obrócić, i uż tylko śmierci pragnący, zaszedł w opuszczoną wielce
ǳielnicę miasta. Spostrzegłszy obszerną grotę wszedł do nie z zamysłem spęǳenia w nie
nocy. Rzucił się na gołą ziemię i wkrótce, znękany myślami i płaczem zmęczony, zasnął
twardo.

Nad ranem weszło do groty dwóch luǳi, wraca ących po nocy z złoǳie skim łupem.
Gdy przyszło do poǳiału, pokłócili się, a potem eden z nich, silnie szy, zabił drugiego
i uciekł. Gisippus wiǳiał i słyszał to wszystko. Zdało mu się, że los tym razem poda e mu
znakomitą sposobność do znalezienia śmierci bez popełnienia samobó stwa. Pozostał tedy
na tym mie scu tak długo, aż zbiry sądowe, na wieść o dokonane zbrodni poszuku ący
złoczyńców, zaszli do groty i znalazłszy go, pod zarzutem morderstwa uwięzili. Gisip-
pus zeznał, że istotnie tego człeka zamordował i że z groty uciec nie zdążył. Pretor¹²⁵,
nazwiskiem Marcus Varro, wedle ówczesnego obycza u skazał go na śmierć na krzyżu.

W chwili gdy wyrok zapadał, wszedł Tytus przypadkiem do pretorium¹²⁶. Dowieǳiał
się o przebiegu sprawy, a spo rzawszy na nieszczęsnego skazańca i poznawszy w nim na-
tychmiast Gisippa, zaǳiwił się zarówno nęǳne doli ego, ak i temu, że go w Rzymie

¹²⁰zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: zakończyć. [przypis edytorski]
¹²¹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹²²stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
¹²³zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹²⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁵pretor — w staroż. Rzymie urzędnik pełniący rolę sęǳiego. [przypis edytorski]
¹²⁶pretorium — trybunał sądowy. [przypis edytorski]
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wiǳi. Zapragnął wszelkimi siłami przy aciela ratować. Nie wiǳąc ednakoż inne drogi
po temu, ak samego siebie o zbrodnię oskarżyć, przystąpił do pretora i rzekł głośno:

— Marku Varro, każ powstrzymać wykonanie kary na biednym człeku, któregoś
dopiero co osąǳił, nie ponosi on bowiem żadne winy. Jam est prawǳiwym winowa cą,
który uż dostatecznie bogów obraził przez zamordowanie ofiary znalezione ǳiś przez
zbirów twoich, abym chciał eszcze powiększyć winę swo ą przez milczące przyzwolenie
na śmierć niewinnego.

Varro osłupiał z poǳiwu. Ponieważ ednak całe pretorium zeznanie to słyszało, a sęǳia
nie mógł uchylić się od obowiązku przepisanego w tym wypadku przez prawo, kazał
Gisippa na nowo przed siebie przywołać, po czym rzekł do niego w przytomności Tytusa:

— Jak mogłeś być tak szalonym, aby bez na mnie szego przymusu przyznać się do
zbrodni, które nie popełniłeś, a która karą śmierci grozi? Upewniłeś mnie, iżeś to ty
zabił zeszłe nocy owego człeka, a oto sta e przede mną inny, który twierǳi, że to on
uczynił.

Gisippus podniósł oczy, poznał Tytusa i po ął od razu, że uczynił on to w celu rato-
wania go i przez wǳięczność za doznaną niegdyś przysługę. Płacząc tedy ze wzruszenia,
odparł pretorowi:

— Varrusie, zaiste a estem prawǳiwym mordercą. Tytus przez współczucie chciał
mi przy ść z ratunkiem, niestety, za późno uż na to.

Tytus, przerywa ąc mu, zawołał:
— Pretorze, ak wiǳisz, człek ten est cuǳoziemcem. Znaleziono go obok zamor-

dowanego, bez broni w ręku. Nęǳa widać skłonić go musiała do poszukiwania w ten
sposób śmierci. Puść go tedy na wolność, a mnie ukarz, bowiem na to zasłużyłem.

Varro zaǳiwił się naleganiu tych dwóch luǳi, a potem do te myśli przyszedł, że oba
niewinni być muszą. Rozważał tedy, akby ich uwolnić. Nagle przed obliczem pretora sta-
nął młoǳieniec, Publius Ambustus, człek stracony i w całym Rzymie na gorszą cieszący
się sławą. On to był owo morderstwo popełnił. Słysząc, ak Gisippus i Tytus oskarża ą
się o dokonanie zbrodni niezawinione przez żadnego, wielkim dla nich współczuciem
zd ęty, rzekł w te słowa:

— Pretorze, los mó widać tego ode mnie wymaga, abym ten trudny spór rozwiązał.
Nieznany mi głos Boga pobuǳa mnie i zmusza do wyznania me zbrodni. Dowieǳ się,
iż żaden z tych dwóch luǳi nie est winien tego, o co się oskarża. Jam to zabił ǳisia
rano człeka, którego zwłoki ci przyniesiono. Nim uciekłem z groty, u rzałem w nie tego
oto biedaka pogrążonego w głębokim śnie. Tytus mego usprawiedliwienia nie potrzebu e.
Wielka cześć, aką u luǳi się cieszy, dowoǳi aż nadto, że byłby niezdolny do podobnego
czynu. Puść tedy tych obu wolno, a mnie ukarz wedle całe surowości prawa.

Do cesarza Oktawiana dotarł słuch o te całe sprawie. Wezwał wszystkich trzech
przed siebie i spytał o przyczynę, dla które każdy z nich skazany być pragnął. Wyzna-
li mu wszystko szczegółowie, a wówczas on uwolnić ich kazał, pierwszych dwóch ako
niewinnych, trzeciego zasię przez wzgląd na tamtych.

Gdy ich uwolniono, Tytus ob ął Gisippa i zgromiwszy go wprzód za nieufność, dał
folgę radości niewymowne , po czym powiódł go do domu swego, gǳie Soonia, płacząc
rzewnie, ak brata go przy ęła. Tytus, skrzepiwszy nieco ego siły i oǳiawszy go, stosownie
do ego zasługi i godności, poǳielił się z nim wszelkimi skarbami i posiadłościami swymi,
a potem dał mu za żonę siostrę swo ą, młodą ǳieweczkę Fulvię, i rzekł w te słowa:

— Gisippie, od ciebie teraz zależy, czy chcesz u mnie na zawsze pozostać, czy też ze
wszystkim, co ci oddałem, do Grec i powrócić.

Gisippus, wspomniawszy z edne strony na wygnanie swo e z Aten, a z drugie strony
miłością dla wǳięcznego Tytusa prze ęty, postanowił w Rzymie na zawsze osiąść.

Żyli razem weseli w ednym domu przez długie, długie lata pospołu z żonami swymi,
coraz ściśle szymi węzłami przy aźni się łącząc.

Świętą tedy rzeczą est przy aźń, godną nie tylko czci osobliwe , ale i pochwał wieczy- Przy aźń
stych, ako na światle sza matka wspaniałomyślności i uczciwości, siostra wǳięczności
i miłości bliźniego, a nieprzy aciółka nienawiści i skąpstwa. Ona to gotowa est zawsze,
nie czeka ąc na prośby, uczynić dla drugich to, czego pragnie, aby i dla nie czyniono. Za
to, że święte e ogniwa tak rzadko teraz luǳi wiążą, winę ponosi nęǳna chciwość współ-
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czesnych, którzy własną tylko korzyść na oku ma ąc, skazali słodkie związki przy aźni na
wygnanie na na dalszy ziemi koniec. Jakaż miłość, akie skarby, akież pokrewieństwa
zdołały tak zmiękczyć serce Gisippa wobec łez i westchnień Tytusa, aby dla nich swo ą
młodą, piękną i kochaną narzeczoną mu oddał — eśli nie przy aźń?

Jakież prawa, akie groźby i trwogi zdołałyby z dala od świadków, w mroku ciemno-
ści, we własnym łożu powstrzymać młoǳieńcze ramiona Gisippa od uścisków piękne
ǳiewczyny, może pociąga ące go ku sobie — eśli nie przy aźń właśnie?

Jakaż świetność, aka nagroda i korzyść mogłyby skłonić Gisippa do wyrzeczenia się
życzliwości krewniaków własnych i roǳiny Soonii, do znoszenia szyderstw i pogardy
na bliższych — eśli nie to boskie uczucie? A z drugie strony, cóż pobuǳiło Tytusa do
narażania się bez chwili namysłu na śmierć pewną, edynie, aby Gisippa od męki na krzyżu
uchronić, gdy łatwo przecież mógł udać, że nic nie zauważył — eżeli także nie przy aźń?
Cóż by wreszcie Tytusa tak ho nym uczynić zdołało, iż ogromnym ǳieǳictwem swoim
poǳielił się z Gisippem, któremu los całe mienie zabrał — eżeli nie ona — i co by go
pchnąć mogło do oddania bez wahań nęǳnemu i opuszczonemu od wszystkich Gisip-
powi siostry — eżeli znowu nie przy aźń? Niecha więc luǳie pragną wielkie gromady Roǳina,

Niebezpieczeństwo,
Korzyść, Przy aźń

roǳeństwa i krewnych i ak na większe liczby ǳieci, niech za pieniąǳe czeredę służby
swo e powiększa ą, nie bacząc, iż bracia, ǳieci, słuǳy więce zwykli mieć na uwaǳe
na mnie szą szkodę własną niż na większe niebezpieczeństwo krewniaka, o ca lub pana
— gdy przy aciel zgoła inacze postępu e”.

  .    -

Saladyn, podając się za kupca, korzysta z gościny u pana Torella. Po pewnym czasie pan To-
rello wyrusza na wyprawę krzyżową i naznacza swej żonie czas do powtórnego zamążpójścia.
Wzięty do niewoli, na dworze sułtana sokoły do polowania układa. Sułtan, poznawszy go,
wielką czcią go otacza. Pewnego dnia pan Torello, niemocą złożony, ǳięki sztuce czaroǳiej-
skiej zostaje przeniesiony do Pawii, gǳie bierze uǳiał w uczcie ślubnej swojej żony. Żona,
poznawszy go, wraca z nim razem do dawnego domu.

Gdy Filomena opowieść swo ą skończyła, wszyscy przytomni¹²⁷ zgodnie pochwalili
Tytusa za ego poǳiwu godną wǳięczność. Zachowu ąc ostatnie mie sce dla Dionea,
król zaczął w te słowa:

— Piękne damy! Filomena w swoich sądach o przy aźni niewątpliwie całkowitą słusz-
ność miała, a takoż barǳo słusznie pod koniec żaliła się, że w ǳisie szych czasach luǳie
lekce sobie przy aźń ważą. Gdybyśmy się tu byli zebrali, aby luǳi za ich wady naganiać
i do poprawy wzywać, to bym się w te materii sam szerzyć¹²⁸ zaczął. Ponieważ ednak
cel nasz est całkiem inny, przeto przychoǳi mi na myśl opowieǳieć w nieco przydłu-
gie może noweli o ednym z wielkodusznych czynów Saladyna. Ze zdarzeń, o których
usłyszycie, wypłynie dla was ta nauka, że gdybyśmy nawet dla błędów naszych pełne
wza emności w przy aźni nie uzyskali, winniśmy ednak chętnie innym radą i pomocą
służyć, ma ąc naǳie ę, że usługi te wcześnie czy późnie stosowną nagrodą uwieńczone
zostaną.

„Powiem wam tedy, iż — ak zapewnia ą niektórzy — za czasów cesarza Fryderyka
I¹²⁹ wszystkie narody chrześcĳańskie pod ęły wyprawę krzyżową w celu odebrania Ziemi
Święte . Usłyszał o tym zawczasu Saladyn, podówczas sułtan Babilonu, wielce ǳielny
wo ownik, i postanowił przygotowaniom wo ennym panów chrześcĳańskich własnymi
oczyma się przy rzeć, aby potem wrogom tym skutecznie czoło stawić. Uporządkowawszy
tedy wszystkie sprawy swo e w Egipcie, udał, iż wybiera się w pielgrzymkę, i wyruszył
w drogę w towarzystwie dwóch roztropnych doradców swoich i trzech sług, wszęǳie
w droǳe za kupca się poda ąc.

¹²⁷przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹²⁸szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
¹²⁹Fryderyk I Barbarossa (–) — cesarz niemiecki, organizator trzecie wyprawy krzyżowe (–),

podczas które poległ. [przypis edytorski]
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Gdy uż w ten sposób wiele chrześcĳańskich ǳierżaw przemierzył i gdy, adąc przez
Lombardię, miał zamiar na drugą stronę gór się przeprawić, pod wieczór spotkał w droǳe
z Mediolanu do Pawii pewnego szlachcica, nazwiskiem Torello di Stra da Pavia. Szlachcic
ów, w otoczeniu sług swoich, z psami i sokołami dążył do piękne posiadłości swo e , nad
brzegami Tesino się zna du ące , aby tam lato przepęǳić.

Pan Torello, spostrzegłszy Saladyna i ego orszak, poznał od razu, że to acyś do- Gość, Gospodarz, Obycza e
sto ni luǳie i cuǳoziemcy być muszą, i uczcić ich zapragnął. Gdy tedy Saladyn zapytał
ednego z dworzan Torella, ak daleko eszcze do Pawii i czy podobna zdążyć tam przed
zamknięciem bram miasta, pan Torello odparł za sługę:

— Nie, panie! Przy eǳiecie do Pawii zbyt późną nocą, aby dostać się do grodu.
— Poradźcie nam tedy łaskawie — odparł Saladyn — co uczynić mamy, całkiem

bowiem obcy tuta esteśmy.
— Jak na chętnie — rzekł pan Torello — rzecz się dobrze składa, bowiem przed

chwilą właśnie zamierzałem posłać ednego z luǳi moich dla załatwienia pewne sprawy
pod Pawię. Bęǳie on waszym przewodnikiem i zawieǳie was do pewnego domu, gǳie
zna ǳiecie wszystko, czego wam potrzeba.

Rzekłszy te słowa, zbliżył się do na obrotnie szego ze sług swoich, stosowne polecenie
mu wydał i z cuǳoziemcami w drogę odprawił, sam zasię podążył co tchu do swo e
posiadłości, rozkazał przygotować wspaniałą wieczerzę i stoły w ogroǳie zastawić, po
czym wyszedł przed bramę i począł na gości oczekiwać.

Tymczasem sługa pana Torella, chcąc zyskać trochę czasu, wśród pogawędki o różnych
sprawach wiódł cuǳoziemców okrężnymi drogami, aby wreszcie niepostrzeżenie do willi
pana Torella ich przyprowaǳić. Pan Torello, u rzawszy zbliża ących się gości, postąpił ku
nim i zawołał, śmie ąc się serdecznie:

— Witam was, panowie!
Saladyn, człek wielce przenikliwy, zrozumiał od razu, iż rycerz obawiał się, że luǳie

na droǳe spotkani mogą ego zaprosin nie przy ąć, i użył podstępu, aby ich móc w swoim
domu ugościć, nie naraża ąc się na odmowę.

Odpowieǳiawszy tedy na powitanie gospodarza, rzekł:
— Panie, gdyby się żalić można było na tak uprze mych ak wy luǳi, nie mówiąc uż

o tym, że opóźniacie nieco naszą podróż, skarżylibyśmy się, że nas, którzyśmy niczym —
chyba samym powitaniem — na dobroć waszą nie zasłużyli, do przy ęcia tak zaszczytne
gościny u was przymuszacie.

Na to rycerz, ako człek wielce polerowny¹³⁰, tak odparł:
— Grzeczność, którą wam świadczę, panowie, żadną est prawie w porównaniu z tą,

aka się wam należeć powinna. Pozna ę to dowodnie z wyglądu waszego. Ponieważ ed-
nak poza Pawią nie znaleźlibyście teraz żadne austerii¹³¹, która by wam znośny schron
dać mogła, ośmieliłem się tedy¹³² przerwać nieco podróż waszą, abyście pokrzepić się
i odpocząć u mnie mogli.

Tymczasem zbliżyła się służba i do sta ni konie odwiodła. Pan Torello zaprowaǳił
trzech szlachetnych gości do komnat dla nich przeznaczonych. Tam skłonił ich do zd ęcia
obuwia, pokrzepił winem mrożonym i do same wieczerzy ożywioną bawił rozmową.

Saladyn, towarzysze i słuǳy ego biegle łaciną władali, rozmowa tedy szła z łatwością.
Wszyscy doszli wnet do przekonania, że gospodarz est ednym z na milszych, na lepie
ułożonych i na barǳie oświeconych luǳi, akich dotychczas im się napotkać udało. Pan
Torello osąǳił ze swe strony, iż cuǳoziemcy ci są ludźmi wielce znamienitymi i że stan
ich est znacznie szy, niźli początkowo mniemał.

Przykro mu było niezmiernie, że nie może ich uczcić barǳie uroczystą biesiadą i lep-
szą kompanią, dlatego też dnia następnego wynagroǳić ich postanowił. Uwiadomiwszy
ednego ze sług o zamiarach swoich, wysłał go do swe małżonki, wielce rozumne i szla-
chetne damy. Przebywała ona właśnie w pobliskie Pawii, gǳie nie miano zwycza u bram
na noc zamykać.

Po czym pan Torello zawiódł gości swoich do ogrodu i spytał się ich uprze mie, aką
profes ą się para ą.

¹³⁰polerowny — wykwintny, dobrze wychowany, cechu ący się ogładą towarzyską. [przypis edytorski]
¹³¹austeria — karczma, gospoda. [przypis edytorski]
¹³²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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— Jesteśmy — odrzekł mu na to Saladyn — cypry skimi kupcami. Przybywamy
z Cypru, a dążymy w swych sprawach do Paryża.

— Dałby Bóg — odparł na to pan Torello — aby kra nasz wydawał tak godnych
rycerzy ak Cypr kupców.

Wśród podobnych rozmów nadeszła goǳina wieczerzy. Pan Torello poprosił gości
swoich, aby zasiedli do stołu, i chociaż była to wieczerza nieprzygotowana, pode mował ich
godnie. Wkrótce potem uprzątnięto stoły i pan Torello przypuszcza ąc, że goście znużeni
być muszą, zawiódł ich do pięknych łożnic na spoczynek, a w chwilę potem sam się też
położył.

Tymczasem sługa, wysłany do Pawii, sprawił się ze swego poselstwa przed małżonką
pana Torella. Dama ta, iście niepowszedniego umysłu, przyzwała niezwłocznie przy aciół
i służbę męża, wydała polecenia do przygotowania wspaniałe uczty i przy świetle pochodni
udała się z zaproszeniem na biesiadę do wielu dosto nych obywateli miasta. Po czym
kazała przynieść różne kobierce, skóry i dywany, wypełnia ąc ak na ściśle zlecenie swego
dosto nego małżonka.

Gdy ǳień nastał, szlachetni goście pana Torella z łożnic się podnieśli. Gospodarz
wsiadł na koń, zabrał sokoły i zawiódł gości na pobliskie bagna, gǳie im zręczność i siłę
ptaków swych pokazał.

Gdy Saladyn spytał go, czy nie ma kogoś pod ręką, aby ich do dobre austerii w Pawii
zaprowaǳił, pan Torello rzekł:

— Ja sam to uczynię, ponieważ mam kilka spraw do załatwienia w mieście.
Cuǳoziemcy, wierząc tym słowom, z radością wyruszyli w drogę w ego towarzy-

stwie. Stanęli w Pawii około południa. Pewni, że pan Torello prowaǳi ich do na lepsze
w mieście gospody, zbliżyli się do ego domu, przed którym około pięćǳiesięciu na -
znacznie szych obywateli na ich przy ęcie czekało. Wyszli na ich spotkanie, wy ęli im
cugle z rąk i przytrzymali strzemiona.

Saladyn i ego towarzysze po ęli dobrze, co to oznacza, i rzekli:
— Nie goǳi się tak, panie Torello, wszakżeśmy nie o to wcale prosili. Te nocy dosyć

nam uż uczynności okazałeś, więce nawet, niż się należało, pozwól nam tedy ǳisia
spoko nie w dalszą drogę wyruszyć.

— Panowie — odparł na to Torello — za to, co mi się wczora przytrafiło, winien
estem o wiele więce wǳięczności szczęsnemu losowi niż wam. Los bowiem sprawił,
że zaskoczeni w droǳe późną goǳiną z konieczności nawieǳiliście skromny mó dom.
ǲisia natomiast chcę być uż nie losowi, eno¹³³ wam samym obowiązany, pospołu z tymi
szlachetnymi a przytomnymi¹³⁴ tuta mężami. Jeśli tedy nie chcecie mnie i im ciężkie
krzywdy wyrząǳić, pozostańcie i pozwólcie się ugościć.

Saladyn i towarzysze ego dali za wygraną na te słowa i zsiedli z koni. Wśród radosnych
okrzyków wszystkich przytomnych cuǳoziemcy wprowaǳeni zostali do komnat, nad
wyraz suto przystro onych. Odłożywszy sprzęt podróżny i odświeżywszy się nieco, weszli
do adalni, gǳie stół wspaniale zastawiono. Wkrótce zaczęto roznosić wodę do rąk umycia.
Potem wszyscy w kole ności zasiedli do stołu, aby uraczyć się tak wybornymi potrawami
i winami, że gdyby i sam cesarz się po awił, lepszymi uczcić by go nie sposób.

Uczta była tak świetna, że aczkolwiek Saladyn i ego towarzysze byli wielkimi panami,
przywykłymi do okazałości, zaǳiwili się ednak niepomału¹³⁵ przepychowi, który zdawał
się im przewyższać to, co dotąd wiǳieli, nie ta ne im było bowiem, że rycerz nie nale-
żał do panów uǳielnych. Skoro biesiada się skończyła i stoły uprzątnięto, po rozmowie
o sprawach różnych szlachetni obywatele Pawii udali się na spoczynek, ponieważ żar letni
wielce dokuczliwy się stawał, pan Torello zasię¹³⁶ ze swymi trzema gośćmi sam w adalni
pozostał.

Wkrótce powiódł ich do inne komnaty; chcąc, by obaczyli wszystko, co ma na -
droższego, tam kazał przywołać swą żonę. Białogłowa stanęła na progu w całe krasie
piękności swo e — wyniosła, bogato przystro ona, trzyma ąca za ręce dwóch synków,
podobnych do aniołów, i dwornie cuǳoziemców pozdrowiła.

¹³³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³⁴przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹³⁵niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
¹³⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Ci, u rzawszy ą, podnieśli się z czcią z ław, a skoro mie sce mięǳy nimi za ęła, na-
cieszyć się dostatecznie e pięknymi ǳiećmi nie mogli.

W ciągu ożywione rozmowy, gdy pan Torello oddalił się na chwilę, dama spytała
gości, kto są zacz i dokąd dążą, na co otrzymała tę samą odpowiedź, co pierwe e mąż.
Dowieǳiawszy się, ak daleką eszcze przed sobą drogę ma ą, z wesołym wyrazem oblicza
w te słowa rzekła:

— Z radością się dowiadu ę, że mo a białogłowska pomoc na coś się wam przydać
może. Proszę was tedy, okażcie mi ten osobliwy wzgląd i nie odrzuca cie tych małych Kobieta, Dar, Pozyc a

społecznapodarków, które wam ofiarować pragnę. Zważcie, że białogłowy niewiele dać mogą, ale
że ze szczerego serca da ą; barǳie tedy na dobre ich intenc e niźli na wartość ich darów
zważać należy.

Po czym poleciła przynieść dla każdego z nich po parze szat. Jedne z nich były edwa-
biem podbite, drugie futrem bramowane, nie wedle obycza ów mieszczan czy też kupców,
ale ako się goǳi możnym panom. Wskazu ąc na trzy kaany i bieliznę, dama rzekła:

— Przy mĳcie e. Takie same szaty kazałam sporząǳić dla męża mego. Sąǳę, że
ten dar powinien być wam przydatny, chociaż niewielką ma wartość, oddaleni bowiem
esteście od żon waszych i macie eszcze długą przed sobą drogę. Wiem przecie, że ako
kupcy do czystości i wygody przyzwycza eni być musicie.

Uprze mość damy nowym poǳiwieniem gości prze ęła. Wiǳieli, że pan Torello żad-
ne uprze mości w stosunku do nich pominąć nie chce. Przypatru ąc się okazałym stro-
om, poczęli się obawiać, że gospodarz odgadł, kim są. Dlatego też eden z nich rzekł w te
słowa do małżonki pana Torella:

— Nie przysto ą nam, madonno, tak okazałe stro e i zaiste, gdyby nie wielce uprze ma
prośba wasza, nigdy byśmy ich nie przy ęli.

Wkrótce potem powrócił pan Torello. Żona ego, pożegnawszy gości i poleciwszy ich
Bogu, odeszła, aby służbę ich w podobnie niezbędne rzeczy zaopatrzyć.

Pan Torello wielokrotnymi prośbami skłonił cuǳoziemców do pozostania u niego
w domu przez cały ten ǳień.

Zażywszy nieco wczasu¹³⁷ i przyoǳiawszy się w podarowane im szaty, wy echali z go-
spodarzem swym na małą prze ażdżkę po mieście. Gdy goǳina wieczerzy nadeszła, w to-
warzystwie wielu dosto nych obywateli do świetne uczty zasiedli.

Naza utrz, podniósłszy się o świcie, u rzeli na mie scu swoich zmęczonych rumaków
trzy piękne i silne konie, a obok tyleż dobrych pod ezdków dla służby. Saladyn na ten
widok zwrócił się do swoich towarzyszy i rzekł:

— Przysięgam na Boga, żem nigdy doskonalszego i barǳie dwornego rycerza nie
spotkał. Gdyby królowie chrześcĳańscy umieli tak po królewsku postępować, ak ten ry-
cerz po rycersku, zaiste sułtan Babilonu ani ednemu z nich oprzeć by się nie był w stanie,
nie mówiąc uż o tylu innych, gotu ących się właśnie, by społem napaść na niego.

Wieǳieli, że odmowa na nic by się nie zdała. Za czym¹³⁸ wsiedli wszyscy na koń i ru-
szyli po serdecznym poǳiękowaniu. Aliści¹³⁹ gospodarz wraz z liczną kompanią za miasto
ich odprowaǳił. Saladyn, aczkolwiek ciężko mu było z tak zacnym mężem się rozstawać,
przynaglany czeka ącą go drogą, poprosił pana Torella, aby uż do domu powracał. Torello
odparł:

— Jeśli życzycie sobie, panowie, tego, abyśmy się uż rozstali, gotów estem do woli
wasze się zastosować. Pierwe ednak powiem wam edną rzecz: Nie wiem, kim esteście,
i wbrew wasze woli nigdy nie będę próbował dowieǳieć się o tym. Nie wmówicie we
mnie ednakoż tego, że kupcami esteście. A teraz Bogu was polecam!

Saladyn, który właśnie z całą kompanią pana Torella się pożegnał, rzekł, zwraca ąc się
do niego:

— Kto to może wieǳieć, panie! Może zdołamy pokazać wam kiedyś nieco naszego
towaru i przekonać was o prawǳie słów naszych; teraz zasię żegnamy was i również Panu
Bogu polecamy.

¹³⁷wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
¹³⁸za czym (daw.) — po czym, następnie; więc. [przypis edytorski]
¹³⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Saladyn po tym pożegnaniu ruszył wraz z towarzyszami swymi w dalszą drogę. Sułtan
uczynił w duszy ślub, że eśli w zbliża ące się wo nie nie zginie, bęǳie się starał uczcić
pana Torella niemnie godnie, ak przez niego był uczczony.

Długo rozmawiał eszcze ze swoimi towarzyszami o panu Torello i ego żonie, o wszyst-
kich ego sprawach i postępkach i ustawicznie na gorętsze pochwały ego gościnności
oddawał. Następnie zasię, wszystkie ziemie zachodnie w niemałym utruǳeniu z eźǳiw-
szy, powrócił z towarzyszami swymi do Aleksandrii i sił nieprzy acielskich dostatecznie
świadomy, do obrony swego kra u gotować się począł. Pan Torello, powróciwszy do Pa-
wii, myślał eszcze długo nad tym, kim mogli być ci trze cuǳoziemcy, nic ednakże
odgadnąć nie mógł.

Tymczasem nadszedł czas wyprawy krzyżowe . Z każdego kra u wyruszyły zbro ne
orszaki. Pan Torello, mimo błagań i łez swo e żony, postanowił wraz z innymi na wo nę
pociągnąć. Po ukończeniu wszystkich przygotowań, gdy uż na koń siadać miał, rzekł do
swe nad wszystko ukochane małżonki:

— Jak wiǳisz, uda ę się na wyprawę krzyżową tak dla pozyskania nieśmiertelne
sławy, ak i dla zbawienia duszy mo e . Powierzam ci wszystkie sprawy nasze i cześć imienia
naszego.

Ponieważ ednak od azdu pewien estem, a powrotu, zważywszy na tysiąc przygód,
akie mnie spotkać mogą, żadną miarą przewiǳieć nie zdołam, chcę cię tedy¹⁴⁰ o edną
łaskę prosić. Cokolwiek ze mną się stanie, eśli nie otrzymasz pewne o mnie wiadomości,
czeka na mnie rok, miesiąc i ǳień eden, licząc od dnia naszego pożegnania, i do tego
czasu nie wchodź w nowe związki małżeńskie.

Żona, zalewa ąc się łzami, odrzekła:
— Zaiste, panie, nie wiem, ak zniosę boleść, w którą mnie rozłąka z tobą pogrąży.

Jeżeli ednak życie mo e silnie sze od cierpienia się okaże, a tobie przydarzyłoby się co
złego, to ży i umiera z tym przeświadczeniem, że ako małżonka two a, wierna two e
pamięci będę do śmierci.

— Żono — odparł na to pan Torello — na mocnie przekonany estem, że o ile to od
ciebie zależeć bęǳie, dotrzymasz dane mi obietnicy. Jednakoż esteś przecie młodą, pięk-
ną i z wysokiego idącą rodu białogłową, a do tego masz wiele chwalebnych powszędy¹⁴¹
znanych przymiotów. Nie wątpię tedy, że wielu znacznych i dosto nych panów wówczas,
gdy słuch uż o mnie zaginie, starać się pocznie o zdobycie ręki two e i wraz pomocy
braci twoich i krewniaków wzywać. Otóż, choćbyś się wzbraniała, namowom twe roǳi-
ny oprzeć się na pewno nie zdołasz i zmuszona bęǳiesz uczynić to, co oni zechcą. Z te
więc oto przyczyny powyższy, a nie odlegle szy termin ci naznaczam.

— Zrobię wszystko, co bęǳie leżało w me mocy, aby ci do me śmierci wierną
pozostać — odparła żona. — Jeżeli ednak zmuszą mnie do tego, abym od postanowienia
mego odstąpiła, to w każdym razie uczynię to nie pręǳe , aż upłynie termin wyznaczony
mi przez ciebie. Tuszę¹⁴² ednakże, że modły mo e wszelką złą przygodę od nas obo ga
odwrócą.

Rzekłszy to, z głośnym płaczem rzuciła się na szy ę pana Torella, po czym zd ęła
pierścień z palca i wręczyła mu go, mówiąc:

— Jeślibym umarła, nim się znów u rzymy, niecha ten pierścień, ilekroć nań spo -
rzysz, przypomina ci o mnie.

Pan Torello przy ął pierścień, wsiadł na rumaka i pożegnawszy raz eszcze wszystkich
domowników swoich, w drogę wyruszył. Przybywszy z całym swym orszakiem do Genui,
wsiadł natychmiast na galerę, wypłynął na pełne morze i w krótkim czasie dobił do Acri,
gǳie połączył się z resztą chrześcĳańskiego wo ska.

Wkrótce wśród rycerstwa zaczęła się szerzyć okrutna zaraza, tak iż straszliwa śmier-
telność zapanowała.

Saladyn, korzysta ąc z tego, ǳięki chytrości swo e i szczęściu, które mu sprzy a-
ło, prawie bez dobycia miecza pochwycił do niewoli resztę oszczęǳonych przez chorobę
chrześcĳan. Rozǳielił ich i w różnych więzieniach pozamykał. Jednym z takich więźniów
był i pan Torello. Zawieǳiono go do więzienia w Aleksandrii.

¹⁴⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴¹powszędy (daw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
¹⁴²tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę; por.: otucha. [przypis edytorski]
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Nikt go tam nie znał, on zasię z swo e strony bał się wymienić swo ego nazwiska.
Przymuszony nęǳą, zabrał się do układania sokołów, w które to sztuce był mistrzem
znamienitym. Wieść o ego biegłości doszła wreszcie do uszu Saladyna. Sułtan uwolnić
go kazał i ako sokolnika na swó dwór go przy ął. Pan Torello, którego nie inacze ak
tylko Chrześcĳaninem Saladyna nazywano, nie poznał sułtana ani ten ego. Służył tedy
rycerz sułtanowi, duszą ednak w Pawii przebywał. Próbował się kilkakrotnie ucieczką
salwować, aliści¹⁴³ nigdy mu się to nie udawało. Wreszcie zdarzyło się, iż na dwór sułtana
przybyło kilku posłów genueńskich w zamiarze wykupienia z niewoli rodaków swoich.
Pan Torello wieǳąc, że wkrótce od echać ma ą, postanowił z te okaz i skorzystać i napisać
przez nich list do żony. Doniósł w nim, że ży e i że bęǳie się starał ak na pręǳe do nie
powrócić, aby więc na niego czekała. Oddał pismo do rąk ednego z posłów, prosząc go
gorąco, aby e doręczył opatowi z San Pietro in Ciel d’Oro, wu owi ego, który uż e do
żony odeśle.

Pewnego dnia zdarzyło się, iż w czasie rozmowy z sułtanem o sokołach, pan Torello
uśmiechnął się z lekka, przy czym skrzywił usta w sposób emu właściwy, który Saladyn
w czasie pobytu u niego w Pawii wybornie zauważył. Począł mu się tedy bacznie przy-
glądać. Wydało mu się, że go pozna e. Chcąc ednak eszcze lepie się upewnić, zmienił
materię rozmowy i rzekł:

— Powieǳ mi, chrześcĳaninie, z akie krainy Zachodu pochoǳisz?
— Mó władco — odparł pan Torello — estem Lombardczykiem, rodem z miasta

zwanego Pawią, a do tego człekiem ubogim i z niskiego rodu idącym.
Saladyn, usłyszawszy to, niemal pewien uż, z kim ma do czynienia, pomyślał z rado-

ścią:
— Bóg nadarza mi sposobność okazania temu mężowi, ak dobrze ego gościnność

pamiętam.
Po czym, nie mówiąc uż ani słowa, polecił znieść mnóstwo szat swoich do edne

komnaty. Wprowaǳił do nie pana Torella i rzekł:
— Zobacz, chrześcĳaninie, czy nie masz mięǳy tymi sukniami takie , które byś uż

gǳieś nie wiǳiał?
Pan Torello ął¹⁴⁴ przeglądać i spostrzegł te, które żona ego kiedyś Saladynowi ofia-

rowała. Nie wierząc ednak, aby to te same być mogły, odparł:
— Wszystkie te suknie są mi nieznane. Tylko dwie podobne są do szat, w które

niegdyś oǳiany byłem wraz z trzema kupcami, goszczącymi wówczas w moim domu.
Usłyszawszy te słowa, Saladyn nie zdołał się uż dłuże powstrzymać, eno¹⁴⁵ rzucił mu

się w ob ęcia, woła ąc:
— Jesteś tedy panem Torello di Stra. Czyli nie wiǳisz we mnie ednego z trzech

kupców, których żona two a szatami tymi obdarowała? Teraz nadszedł czas, abyś uwierzył
w towary mo e. Obiecywałem ci to przy rozstaniu i na Boga, obecnie obietnicy dotrzymać
pragnę.

Usłyszawszy te słowa, pan Torello uradował się niezmiernie, a równocześnie i zawsty-
ǳił się nieco. Uradował się, że miał zaszczyt tak potężnego gościa przy mować, a zawsty-
ǳił zważywszy, ak ubogim było to przy ęcie w stosunku do godności sułtana.

Aliści Saladyn, przerywa ąc bieg ego myśli, rzekł:
— Ponieważ Bóg mi was zesłał, panie Torello, wieǳcie tedy, iż nie a, ale wy tuta

panem esteście.
Rzekłszy te słowa, wśród ob awów radości na wyższe kazał go w królewskie szaty

przybrać, dał mu przodek przed wszystkimi wasalami swymi, obsypał go w przytomności
innych gorącymi pochwałami i ozna mił, iż każdy pod grozą utraty łaski sułtańskie ma
czcić pana Torella nie mnie niż ego osobę.

Wszyscy byli temu rozkazowi posłuszni. Na gorliwie ednak czcili pana Torella owi
dwa panowie, których niegdyś rycerz lombarǳki wraz z Saladynem w domu swoim go-
ścił.

Świetność nagłego powoǳenia oderwała nieco na pewien czas myśli pana Torella od
Lombardii, tym barǳie iż szlachcic był prawie upewniony, że listy ego do celu do ść

¹⁴³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁴⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁴⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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miały. Tymczasem zaszła wielce niespoǳiewana okoliczność. W obozie, a racze w wo -
sku chrześcĳańskim, zna dował się pewien małoznaczny rycerz prowansalski, imieniem
Torello de Dignes, który umarł i pogrzebiony został właśnie w dniu, gdy Saladyn krzy-
żowców otoczył. Podobieństwo nazwiska wszystkich w błąd wprowaǳiło, tak iż ktokol-
wiek usłyszał słowa: »umarł pan Torello«, przekonany był święcie, że iǳie o pana Torella
di Stra, ako że ten daleko więce był znany niźli pan Torello de Dignes. Dostanie się
znakomitego rycerza do niewoli uniemożliwiło rozproszenie pomyłki¹⁴⁶.

Wielu Włochów z wieścią tą do kra u powróciło. Niektórzy śmieli twierǳić nawet,
że wiǳieli ego ciało i na pogrzebie byli.

Wieść ta dotarła do żony pana Torella i ego krewniaków, i wszystkich, ktokolwiek
go znał, niewymowną boleścią prze ęła.

Zbyt długo szerzyć¹⁴⁷ by się tu nad tym wypadło, ak wielką była boleść, żałoba i roz-
pacz żony ego. Przez kilka miesięcy żyła ona, nieustannie ęcząc i gorzkie łzy przelewa ąc.
Gdy po pewnym czasie nieco się uspokoiła, wielu dosto nych i znacznych z Lombardii
luǳi ruszyło w zaloty do nie , a krewniacy i bracia poczęli ą nakłaniać k’temu¹⁴⁸, aby
w powtórne związki małżeńskie wstąpiła.

Na próżno, zalewa ąc się łzami, po wiele razy opór stawiała, daremnie uciekała się do
próśb i wybiegów, musiała wreszcie ustąpić, co też uczyniła pod tą ednakoż kondyc ą, że
ą ostawią w wdowieńskim stanie aż do upływu oznaczonego przez pana Torella terminu.

Tymczasem gdy w Pawii tak sprawy stały i gdy uż tylko osiem dni brakowało do
chwili, w które pod właǳę nowego małżonka prze ść miała, zdarzyło się, iż pan Torello
spotkał w Aleksandrii człowieka, którego wiǳiał niegdyś, gdy wsiadał z posłami na pokład
okrętu dążącego do Genui. Rozkazał go tedy przysłać i spytał, aką mieli podróż i kiedy
do Genui powrócili?

— Panie — odrzekł mu na to ów człowiek — nieszczęsną wielce podróż ta galera
miała. Dowieǳiałem się o tym na Krecie, gǳiem się zatrzymał. W pobliżu Sycylii za-
skoczyła ą burza, rozbĳa ąc ą o brzegi berbery skie¹⁴⁹, tak że żywa dusza z nie nie uszła.
Mięǳy innymi zginęli także moi dwa bracia.

Pan Torello uwierzył ego słowom, które zresztą całkiem prawǳiwe były. Wspo- Czary, Orientalizm
mniawszy, iż termin wyznaczony małżonce za kilka dni upływa, za rzecz pewną to uznał,
iż o losach ego nic w Pawii nie wiadomo, a żona ego albo uż komuś innemu przyrzeczo-
na została, albo też z zamysłem powtórnego małżeństwa się nosi. Myśl ta tak głębokim
smutkiem go prze ęła, iż stracił sen i apetyt, aż wreszcie zachorzał i umrzeć postanowił.

Saladyn, niezmiernie go miłu ący, na wieść o tym przybył pośpiesznie do niego i po
wielu próbach i naleganiach dowieǳiawszy się od pana Torella o przyczynie ego choroby
zganił go naprzód, że wcześnie mu o tym wszystkim nie powieǳiał, po czym zaklął go,
aby się uspokoić raczył i zaręczył, że eśli to uczyni, to on, sułtan, na oznaczony termin
do Pawii go dostawi. Za czym¹⁵⁰ wy awił mu, ak to sprawi.

Pan Torello zaufał słowom Saladyna. Wieǳąc, że podobne czaroǳie skie sztuczki uż
nieraz się zdarzały, pokrzepił się na duchu i ął¹⁵¹ nalegać na sułtana, aby mu co rychle
słowa dotrzymał. Saladyn rozkazał ednemu ze swych czarowników, którego sztukę uż
nieraz wypróbował, znaleźć środek przeniesienia pana Torella na łożu do Pawii w ciągu
edne nocy.

Czarownik odparł, że chętnie to uczyni, ale że przedtem musi uśpić pana Torella dla
ego własnego dobra.

Saladyn, takie przyrzeczenie otrzymawszy, powrócił do pana Torella i znalazł go go-
towym na wszystko, rycerz nasz bowiem postanowił albo do Pawii przed upływem ozna-
czonego czasu przybyć, albo też ze ść z tego świata.

Saladyn, uspokoiwszy go nieco, rzekł w te słowa:

¹⁴⁶rozproszenie pomyłki — popr.: sprostowanie pomyłki. [przypis edytorski]
¹⁴⁷szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
¹⁴⁸k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹⁴⁹berberyjski — tu ogólnie: północnoaykański (od nazwy plemion Berberów pierwotnie zamieszku ących

te tereny). [przypis edytorski]
¹⁵⁰za czym (daw.) — po czym, następnie; więc. [przypis edytorski]
¹⁵¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Wiǳę, panie Torello, że miłu ecie czule żonę swo ą i obawiacie się, aby e ktoś
w stadło nie po ął. Bóg wiǳi, że nie mogę was ganić za to, ze wszystkich bowiem kobiet,
akie kiedykolwiek wiǳiałem, ona wyda e mi się na większe pochwały godna ze względu
na przyroǳenie¹⁵² swo e i obycza e, że uż nie wspomnę o piękności, która nietrwałym
est kwiatem.

Wierę¹⁵³, o wiele mile by mi było, gdybyście, skoro was los tu uż przywiódł, czas,
aki wam i mnie eszcze do życia pozosta e, w moim państwie, wspólnie ze mną i w stanie
równym memu stanowi przeżyli. Skoro mi ednak Bóg te łaski dozwolić nie chciał i skoro
postanowiliście umrzeć albo też w oznaczonym terminie w Pawii stanąć, to pragnąłbym
był przyna mnie wcześnie uznać o tym. Byłbym wówczas w możności odesłania was do
o czyzny z czcią osobie wasze przyzwoitą. Aliści ǳisia nie ma uż po temu sposobu ani
czasu, skoro wy pragniecie znaleźć się tam ak na pręǳe , odeślę was zatem tak, ak na to
okoliczności pozwala ą.

— Mó władco — odparł na to pan Torello — słowa wasze są tuta całkiem zbyteczne,
bowiem czyny wasze dowiodły mi uż dostatecznie wasze dla mnie życzliwości, na którą
przecie w tak wielkie mierze nie zasłużyłem.

Choćbyście mnie tedy o łasce wasze nie zapewniali, będę o nie wieǳiał i pamiętał
aż do kresu ziemskich dni moich. Teraz zasię, skoro uż tak postanowiłem, gorąco was
proszę i błagam, abyście raczyli pośpieszyć się z odesłaniem mnie do Pawii, utro bowiem
przypada ostatni ǳień oznaczonego przeze mnie żonie me terminu.

Saladyn upewnił go, że na mnie sza zwłoka nie za ǳie.
Następnego dnia, ako poprzeǳa ącego noc od azdu, rozkazał sułtan ustawić w swe Orientalizm

obszerne komnacie wspaniałe łoże, na które rzucono materace wedle tamte szego obycza-
u aksamitem i złotą lamą pokryte. Na łoże rzucono przykrycie wyhaowane w misterne
skręty na droższymi kamieniami i wielkimi ak groch perłami. Za skarb niebywałe ceny
uznano e późnie w naszym kra u. Dwie cudne roboty poduszki na wezgłowiu umiesz-
czono. Po czym sułtan polecił ubrać pana Torello, który tymczasem prawie całkiem do sił
przyszedł, w saraceńską szatę, tak bogatą i piękną, iż drugie takie chyba na całym świe-
cie nie masz, a na głowę, wschodnim zwycza em, włożyć mu eden z na świetnie szych
zawo ów swoich.

Tymczasem noc nastała. Wówczas Saladyn z wieloma dosto nymi panami wszedł do
komnaty pana Torella, usiadł przy nim i ze łzami niemal w te słowa przemówił:

— Panie Torello! Oto zbliża się goǳina rozłąki nasze . Ponieważ ze względu na spo-
sób podróży wasze nie mogę wam ani sam towarzyszyć, ani nikogo do kompanii wam
przydać, muszę tedy na tym mie scu z wami się pożegnać. Po to tu właśnie teraz przy-
szedłem.

Zanim ednak Bogu was polecę, zaklinam was na miłość i przy aźń, aka nas łączy,
abyście o mnie pamiętali i abyście po ukończeniu różnych spraw w Lombardii, eśli to
możliwe, przed śmiercią mo ą eszcze choćby raz przybyć tu raczyli. Dacie mi możność nie
tylko u rzenia was znowu, co mnie na żywszą napełni radością, ale co więce , naprawienia
winy, w którą z powodu tak wielkiego pośpiechu waszego obecnie popaść muszę. Nim się
to ednak stanie, zechcie cie ak na częście obdarzać mnie listami i żądać ode mnie, czego
tylko chcecie, zaprawdę bowiem nikomu na świecie równie użytecznym być nie pragnę
ak wam.

Pan Torello na te słowa nie mógł się od płaczu powstrzymać i dlatego też odpowieǳiał
krótko głosem od łez przerywanym. Rzekł, iż niemożliwą to est rzeczą, aby kiedykolwiek
o dobroǳie stwach Saladyna i wielkoduszności ego zapomniał i że do wszystkich ego
życzeń się zastosu e, eśli mu Bóg tylko eszcze życia uǳieli.

Saladyn uściskał go tkliwie, ucałował i rzekł:
— A więc Bogu cię polecam!
Po czym pożegnał go raz eszcze. Po chwili wszyscy udali się do komnaty, w które

stało łoże dla pana Torella przygotowane.
Tymczasem noc posunęła się barǳo. Z awił się niecierpliwy czaroǳie , a z nim lekarz, Czary, Orientalizm

niosąc w ręku czarę z napo em. Zapewniwszy pana Torella, że est to trunek wzmacnia ący,

¹⁵²przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹⁵³wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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podał mu tę czarę z prośbą, aby ą wychylił. Pan Torello uczynił to i niezwłocznie zapadł
w sen głęboki. Na rozkaz Saladyna przeniesiono śpiącego rycerza na przygotowane łoże, na
którym sam sułtan położył diadem wielkie ceny i taki znak na nim umieścił, że nie było
późnie wątpliwości, iż dar ten przesyła Saladyn małżonce pana Torella. Następnie włożył
sułtan panu Torello na palec pierścień z tak lśniącym karbunkułem¹⁵⁴, iż do płonące
pochodni był podobny. Prócz tego kazał mu przypasać do boku ozdobny miecz, którego
wartość trudno było oznaczyć. Pas zapięto na klamrę wysaǳoną perłami, które na całym
świecie nie miały sobie równych, oraz mnóstwem innych kle notów. Na rozkaz sułtana
postawiono u boku śpiącego dwie wielkie misy złote, pełne dukatów, a u nóg ego moc
pereł, pierścieni, pasów i innych kosztownych rzeczy, które by tuta za długo wyliczać
było.

Gdy uż tego wszystkiego dokonano, ucałował Saladyn raz eszcze pana Torella, po
czym, na polecenie sułtana, ǳięki sztuce czarnoksiężnika, łoże z rycerzem, śpiącym na
nim, podniosło się ku górze, znika ąc po chwili. Sułtan pozostał długo eszcze na tym
mie scu, rozmawia ąc ze swymi wasalami o panu Torello.

Tymczasem uśpiony pan Torello wraz ze wszystkimi kosztownościami i ozdobami
złożony został w kościele San-Pietro in Ciel d’Oro w Pawii, tak ak tego był pragnął.

Spał eszcze, gdy ǳwon uderzył na utrznię i zakrystian ze światłem w ręku wszedł do
kościoła. U rzawszy niespoǳianie tak bogate łoże, naprzód osłupiał z poǳiwu, a potem,
gwałtowną trwogą zd ęty, rzucił się do ucieczki. Opat i mnisi zapytali go zdumieni, co
się stało. Zakrystian opowieǳiał, co wiǳiał.

— Zaprawdę — zawołał opat, wysłuchawszy go — coś niecnotliwego w tym się kryć
musi. Nie eden raz zakrystian ten uż w tym kościele bywał i ǳieckiem nie est, lada
czym tedy by się nie wystraszył. Pó dźmy przeto i obaczmy, co go tak zatrwożyło.

Opat kazał zapalić pochodnie, po czym wszedł z wszystkimi mnichami do kościoła.
U rzawszy wspaniałe łoże i uśpionego na nim rycerza, stanęli na mie scu i na świetne
kle noty spoglądali, nie śmiąc się zbliżyć. Tymczasem napó , panu Torello zadany, moc
swo ą utracił i rycerz nasz zbuǳił się ze snu z głębokim westchnieniem. Mnisi, przerażeni
tym widokiem, rzucili się do ucieczki z krzykiem: »Boże, ratu !«.

Pan Torello na ten okrzyk otworzył oczy, obe rzał się i poznał od razu, że zna du e
się tam, gǳie być pragnął. Wielce rad temu, podniósł się z łoża i patrzyć począł na skar-
by rozsiane wokół siebie. Chociaż wspaniałomyślność Saladyna znał uż dobrze przed-
tem, ednakoż teraz dopiero cały e ogrom po ął. Wiǳąc ucieka ących mnichów, odgadł
przyczynę ich trwogi i ął wołać po imieniu na opata, aby się nie bał, ma bowiem swego
siostrzeńca, Torella, przed sobą.

Opat eszcze barǳie tymi słowy się przeraził, uważał bowiem Torella uż od wielu
miesięcy za umarłego. Opamiętawszy się ednakoż, na dźwięk swego imienia, uczynił znak
krzyża świętego i przybliżył się do rycerza.

— O mó o cze! — rzekł pan Torello — czegóż się tak lękacie? Ja to estem, żywy
i zdrowy. ǲięki łasce boskie zza morza szczęśliwie wróciłem.

Jakkolwiek pan Torello miał długą brodę, a na sobie stró arabski, opat poznał go,
wpatrzywszy się weń bacznie nieco. Po czym, uspoko ony, wziął go za rękę i rzekł:

— Wita mi z całego serca, mó synu!
Potem dodał:
— Nie masz się co trwoǳe nasze ǳiwować, nie zna ǳiesz bowiem w całym mieście

człowieka, który by cię za umarłego nie poczytywał. Powiem nawet więce eszcze. Oto
madonna Adalieta, małżonka two a, uległszy groźbom i namowom krewniaków twoich,
wbrew woli swo e , ma we ść w nowe związki. ǲisia rano ma się udać do domu małżonka
swego, gǳie wszystko uż przygotowano, by odprawić wesele.

Pan Torello na te słowa podniósł się żywo z łoża i pozdrowiwszy serdecznie mnichów,
poprosił zarówno ich, ak opata, aby nikomu o ego powrocie nie wspominali, dopóki on
pewne ważne sprawy nie załatwi. Po czym, rozkazawszy przenieść przywiezione skarby
w bezpieczne mie sce, opowieǳiał opatowi o wszystkich swoich dotychczasowych przy-
godach. Opat, uszczęśliwiony pomyślnym ego losów obrotem, złożył wraz z nim gorące
ǳięki Bogu, po czym pan Torello zapytał, kto ma się stać mężem ego żony.

¹⁵⁴karbunkuł (daw.) — czerwony kamień szlachetny (rubin) lub półszlachetny (granat). [przypis edytorski]
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Opat wymienił imię oblubieńca, a wówczas pan Torello rzekł:
— Nim o powrocie moim się dowieǳą, chcę obaczyć, ak na tym weselu żona mo a

się zachowa. Dlatego też proszę was — akkolwiek nie est we zwycza u, aby duchowni
w takich biesiadach uǳiał brali — abyście udali się tam ze mną.

Opat odrzekł, iż chętnie to uczyni. Gdy rozedniało, posłał tedy do oblubieńca z ozna -
mieniem, że wraz z towarzyszem swoim na wesele przybyć pragnie. Oblubieniec z chęcią
przystał na to. Skoro tedy pora stosowna nastała, pan Torello w stro u, w którym do Pa-
wii przybył, udał się wraz z opatem do domu narzeczonego. Wszyscy spoglądali na niego
ze zdumieniem, nikt go ednak nie poznał.

Tym, którzy się pytali, opat opowiadał, że est to Saracen, wysłany w poselstwie przez
sułtana do króla Franc i. Posaǳono tedy pana Torella przy stole naprzeciwko małżonki.
Rycerz nasz przyglądał się z rozkoszą licom damy, na których ciężkie strapienie czytać się
zdawał.

I ona także spo rzała na niego kilkakroć, nie pozna ąc go ednak, bowiem długa broda,
stró obcy całkiem ego pozór¹⁵⁵ zmieniły, a do tego przekonana była przecież o ego
śmierci.

Pan Torello pomyślał, że nastał czas poddania żony próbie, czy zachowała go w pa-
mięci. Zd ął tedy pierścień, dany mu przez nią przy pożegnaniu, przywołał usługu ącego
e pazia i rzekł:

— Oświadcz oblubienicy ode mnie, iż w o czyźnie mo e leży to w obycza u, że gdy
akiś cuǳoziemiec w ślubne uczcie uǳiał bierze, ako a tuta , narzeczona na dowód,
że przytomność¹⁵⁶ ego est e miła, przysyła mu swó puchar pełny wina. Cuǳoziemiec
wypĳa nieco wina, nakrywa puchar i odsyła go narzeczone , która resztę wychyla.

Paź powtórzył te słowa oblubienicy, ta zaś, ako niewiasta roztropna i dobrze ułożona,
nie wątpiąc, że ma przed sobą osobę znakomitą, chcąc okazać, ak miłą est e obecność
gościa, kazała obmyć wielki złocony puchar, który stał przed nią, i wypełniwszy go winem,
podać szlachetnemu przybyszowi. Tak też zrobiono.

Wówczas pan Torello, wziąwszy pierścień swe żony do ust, niepostrzeżenie, w trakcie
picia wina, wpuścił go do pucharu, który potem, nakrywszy, znów damie odesłał.

Dama, chcąc cuǳoziemskiemu obycza owi zadość uczynić, odkryła puchar, podniosła
go do ust i wówczas na dnie pierścień u rzała. Nie mówiąc ni słowa, przyglądać mu się
poczęła. Wreszcie poznała, iż est to pierścień mężowi przy pożegnaniu dany. Chwyciła go
tedy w rękę, spo rzała bystro na rzekomego cuǳoziemca i poznawszy go nagle, porwała
się z mie sca, akby obłędem rażona, przewróciła stół sto ący przed nią i krzyknęła:

— To on, to mó mąż, na Boga, to pan Torello!
Po czym rzuciła się ku niemu, nie bacząc na nic ani na nikogo. Padła mu w ramiona

i tak silnie chwyciła go w ob ęcia, że ani słowami, ani siłą oderwać e od niego nie można
było, dopóki sam pan Torello nie począł błagać, aby się nieco pomiarkowała, gdyż na
uściski czasu im eszcze nie zbraknie.

Wesele było uż zamącone całkowicie, ale po części barǳie radosne, niż oczekiwano,
z powodu oǳyskania tak znamienitego rycerza. Pan Torello poprosił przytomnych, aby
się uciszyli. Uczyniono te prośbie zadość. Wówczas nasz rycerz opowieǳiał obecnym
o wszystkim, co mu się od dnia od azdu przytrafiło, i zakończył prośbą, zwróconą do
oblubieńca, aby mu tego nie wziął za złe, iż damę, którą on chciał za żonę po ąć, biorąc
go za umarłego, teraz ako żonę swo ą odbierze. Oblubieniec, akkolwiek trochę skon-
fundowany¹⁵⁷, przemógł się i odrzekł przy aźnie, że pan Torello ma do własności swo e
całkowite prawo.

Dama zwróciła pierścień i diadem otrzymany od oblubieńca, a włożyła na palec pier-
ścień wydobyty z pucharu i diadem przesłany e przez sułtana. Po czym małżonkowie
opuścili dom, w którym się zna dowali, i wraz z całym orszakiem weselnym do swe-
go domu pociągnęli. Zbiegli się tam wkrótce krewniacy, przy aciele i obywatele miasta,
niepocieszeni po rzekome śmierci pana Torella, i patrząc na niego ak na cudem zmar-
twychwstałego, weselili się długo i hucznie.

¹⁵⁵pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
¹⁵⁶przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
¹⁵⁷skonfundowany (daw., z łac.) — zbity z tropu, zawstyǳony. [przypis edytorski]
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Pan Torello podarował część swoich kle notów narzeczonemu, chcąc go za koszty
wesela wynagroǳić, a takoż obdarzył opata i goszczących w domu ego.

Wkrótce przez nie edno posłanie dał znać Saladynowi o szczęśliwym przybyciu swo-
im. Uważa ąc się zawsze za przy aciela i sługę sułtana, żył długie lata wespół z cnotliwą
małżonką.

Taki był koniec przygód pana Torella, taki kres cierpień ego umiłowane małżonki
i taka nagroda ich serdeczne , nieociąga ące się gościnności. Podobną gościnność wiele
osób naśladować się stara, a chociaż ma ą po temu warunki, czynią to ednakowoż tak źle,
że każą płacić za nią o wiele więce , niż est warta, i to zanim eszcze daǳą e dowody.
Jeśli tedy takich luǳi żadna nagroda nie spotyka, ani oni sami, ani nikt inny ǳiwić się
temu nie powinien”.

  . 

Margrabia z Saluzzo, czyniąc zadość prośbom swoich podwładnych, postanawia żonę sobie
wybrać. By jednak uczynić to na swój sposób, poślubia córkę prostego kmiecia, która mu dwoje
ǳieci na świat wydaje. Margrabia udaje, że je zabić kazał, a potem okazuje żonie, że już jej
dłużej ścierpieć nie może i że w powtórne związki wstąpił. Pewnego dnia sprowaǳa do domu
z powrotem własną córkę i za żonę ją podaje, wypęǳiwszy Gryzeldę w jednej tylko koszuli.
Wiǳąc, że Gryzelda wszystkie udręki cierpliwie znosi, przywołuje ją z powrotem do domu
swego, większą niż kiedykolwiek miłością ją otaczając, pokazuje jej duże już ǳieci i wszystkim
każe złożyć jej hołd jako margrabinie.

Długa opowieść króla przez całe towarzystwo z awną przychylnością przy ęta została.
Dioneo, śmie ąc się, rzekł w te słowa:

— Ów poczciwy oblubieniec, któremu sąǳone było nader smutnie ślubną noc prze-
pęǳić, nie dałby, ak mi się zdawa¹⁵⁸, złamanego szeląga za te wszystkie pochwały, których
panu Torello nie szczęǳicie.

Po czym, wieǳąc, że na niego, ako ostatniego kole opowiadania przypada, w te
słowa mówić począł:

— Na milsze damy! ǲień ǳisie szy, ak wiǳę, samym królom, sułtanom i innym
równie dosto nym luǳiom poświęcony został. Aby od moich poprzedników zbytnio się
nie różnić, opowiem wam o pewnym margrabim. Nie o wspaniałomyślnym czynie będę
ednak mówił, lecz o okrucieństwie szaleńczym, chociaż w końcu na dobre się obróciło.
Nikomu nie raǳę, aby przykład ten naśladował, zaprawdę bowiem żałować należy, że ów
człek nie został za postępek swó tak ukarany, ak na to zasłużył.

„Wiele uż lat zbiegło od te pory, gdy przodek w roǳinie margrabiów z Saluzzo Małżeństwo
ǳierżył młody człek, imieniem Gualtieri. Nie ma ąc żony ani ǳieci, trawił cały czas na
zaprawianiu do łowów swoich sokołów. Nie myślał wcale o ożenku i potomstwie, co
zresztą dobrze o mądrości ego świadczyło.

Podwładni ego, wielce z tego nieukontentowani, prosili go nieraz, aby sobie żonę
wybrał i postarał się o ǳieǳica dla swego imienia i ma ętności, a dla nich o przyszłego
pana. Ofiarowali się nawet sami, że zna dą mu stosowną ǳiewicę, z szlachetnego rodu
idącą i tak pięknymi przymiotami obdarzoną, że w nie szczęście swo e zna ǳie.

Gualtieri odrzekł im na ten kształt:
— Zmuszacie mnie, przy aciele moi, abym uczynił to, czegom nigdy zrobić nie chciał.

Wieǳiałem zawsze, że trudno est znaleźć żonę, które natura i obycza e do natury i oby-
cza ów męża podobne by były. Wielu luǳiom natomiast źle dobrane żony prawǳiwie
smutne życie zgotowały. Powiadacie, że zna ǳiecie mi stosowną małżonkę w ten sposób,
że przy e wyborze bęǳiecie baczyli na naturę i skłonności e roǳiców. Wszystko to
est prawǳiwą niedorzecznością. Jakże dowiecie się wszystkiego, czego trza, o o cach, ak
przenikniecie ta emnice matek? Poza tym zaliż¹⁵⁹ nie wiemy, że córki są częstokroć do
roǳiców swych niepodobne. Ponieważ ednak koniecznie chcecie mnie w te łańcuchy za-
kuć, niecha się więc według wasze woli stanie. Abym się ednak na samego siebie mógł

¹⁵⁸zdawa się — ǳiś popr. forma: zda e się. [przypis edytorski]
¹⁵⁹zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
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tylko skarżyć, w przypadku gdy akoweś zło z tego się uroǳi, tedy sam sobie chcę żony
poszukać. Wam zasię¹⁶⁰ oświadczam, że eśli te , którą wybiorę, nie bęǳiecie czcili ako
pani wasze , bez względu na e stan poprzedni, to wkrótce na własne skórze przekonacie
się, ak wǳięczny estem wam za to, żeście mnie wbrew woli mo e ożenili.

Poczciwi poddani odrzekli, że zgaǳa ą się na wszystko, byleby on na swó ożenek
przystał.

Gualtieri uż dawno zwrócił uwagę na obycza e pewne ubogie ǳieweczki, pocho-
ǳące z wioski, która w pobliżu zamku leżała. A że i wielce uroǳiwą mu się wydała, więc
sąǳił, że przy nie bęǳie mógł pęǳić życie bez troski. Nie namyśla ąc się tedy dłuże , za
żonę po ąć ą postanowił. Pewnego dnia kazał przywołać o ca e , człeka podłego wielce
stanu, i rzekł, że córkę ego w stadło chce po ąć. Po czym, zgromaǳiwszy wszystkich
przy aciół swoich z okolicy, tak rzekł do nich:

— Pragniecie, moi przy aciele, abym się ożenił! Zgoǳiłem się na to, racze aby wasze
prośbie zadość uczynić niźli sobie przy emność sprawić. Obiecaliście mi, że te , którą
po mę za żonę, kimkolwiek by ona była, okazywać bęǳiecie cześć należną pani wasze .
Teraz nadszedł czas, aby obopólne przyrzeczenia wypełnione zostały. Znalazłem w pobliżu
ǳiewicę, która mi do serca przypadła i którą mam zamiar za kilka dni do domu mego ako
żonę wprowaǳić. Za mĳcie się tedy przygotowaniem świetne uczty weselne i przy mĳcie
godnie mo ą narzeczoną, abym mógł być z was ukontentowany, tak ak wy ze mnie uż
być ǳisia możecie.

Wszyscy przytomni¹⁶¹ odparli, że wiadomość ta ucieszyła ich niezmiernie i że kto-
kolwiek by to był, będą wybraną przez niego ǳiewicę czcili i za swo ą panią uważali.

Po czym zarówno Gualtieri, ak i wszyscy inni ęli przygotowywać wspaniałą i świetną
ucztę weselną, na którą margrabia sprosił krewniaków swoich, przy aciół i okolicznych
sąsiadów. Po czym kazał uszyć mnóstwo bogatych i ozdobnych szat na miarę pewne
ǳiewczyny, które wzrost wydał mu się podobny do wzrostu przyszłe ego żony. Postarał
się takoż o przepaski, pierścienie i o piękny, bogaty wieniec dla oblubienicy, ako też
o wszystko, czego potrzebować mogła.

Gdy zbliżył się ǳień na wesele oznaczony, Gualtieri wsiadł z rana na rumaka, wydał
wszystkie niezbędne zarząǳenia i wyruszył z zamku w towarzystwie wszystkich gości
swoich, rzekłszy do nich uprzednio:

— Nastał czas, abyśmy narzeczoną mo ą tu sprowaǳili.
Wszyscy ruszyli za nim drogą ku owe wiosce i wnet stanęli przed domem o ca owe

ǳiewicy, którą spotkali, ak wracała właśnie co tchu z wodą od studni, by następnie
pospołu z innymi białogłowami obaczyć narzeczoną pana Gualtieriego.

Gualtieri, u rzawszy ą, zawołał na nią po imieniu (ǳieweczka zwała się Gryzeldą)
i spytał, gǳie się e o ciec zna du e.

— Jest w domu, dosto ny panie — odrzekła ǳieweczka, sroǳe zawstyǳona.
Wówczas Gualtieri zsiadł z rumaka, polecił wszystkim, aby czekali na niego, a sam Żona, Mąż, Małżeństwo,

Obycza e, Strówszedł do nęǳne lepianki. Zastawszy o ca ǳieweczki, zwanego Giannucolo, rzekł doń:
— Przybyłem, żeby zaślubić Gryzeldę. Pierwe ednak muszę ą o coś w przytomno-

ści¹⁶² wasze zapytać.
I tuta zapytał ą, czy gdy ą po mie za żonę, bęǳie się starała zawsze wedle ego

upodobań postępować, nie obruszać się nań ani nie gniewać, cokolwiek by czynił lub
mówił, czy posłuszeństwa mu dochowa, a takoż wiele innych podobnych zapytań e zadał,
na które Gryzelda odpowieǳiała twierǳąco. Gualtieri wziął ą wówczas za rękę, wywiódł
z domu i kazał ą w przytomności całe świty swo e oraz wszystkich obecnych rozebrać
do naga, aby ą potem szybko obuć i oǳiać w szaty dla nie przygotowane i na włosy e ,
w wielkim niełaǳie będące, wieniec włożyć.

Potem, obraca ąc się do zaǳiwionych sroǳe świadków, rzekł w te słowa:
— Panowie, oto ǳiewica, którą po mę za żonę, eżeli tylko wy ść za mnie zechce.
I obróciwszy się do nie , sto ące w pomieszaniu i zawstyǳeniu, zapytał:
— Gryzeldo, chcesz mnie wziąć za męża?
— Tak, panie! — odparła.

¹⁶⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁶¹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁶²w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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— Ja zasię — rzekł Gualtieri — chcę cię po ąć za żonę.
Wyrzekłszy te słowa, poślubił ą w przytomności całego zgromaǳenia, po czym wsa-

ǳił ą na rumaka i w otoczeniu dworzan powiódł do swego domu. Naza utrz odbyło
się wesele tak okazałe, akby z córką króla ancuskiego się żenił. Co do narzeczone , to
mogło się zdawać, że wraz z sukniami swo ą naturę i obycza e przemieniła.

Była ona, ak uż o tym wspominaliśmy, piękną z kształtów i rysów ǳieweczką, teraz
zasię¹⁶³ stała się także miłą, uprze mą i obycza ną nad wyraz, tak iż wkrótce nikt by uż
nie uwierzył, że to córka Giannucola i że kiedyś pasterką owiec była.

Owszem, ǳieckiem szlachetnych roǳiców być się zdawała, i to do tego stopnia, że
zǳiwieniem prze mowała każdego, kto ą był znał uprzednio.

A przy tym wszystkim okazywała mężowi swemu takie posłuszeństwo i tak usłużną
mu była, iż poczytywał się on za na szczęśliwszego na świecie człowieka. Do poddanych
swego małżonka Gryzelda z taką uprze mością i dobrotliwością się obracała, iż nie było
mięǳy nimi ani ednego, kto by e więce niż samego siebie nie kochał i na głębsze czci
e nie okazywał. Wszyscy modlili się za e zdrowie i szczęście, ci zasię, którzy wkrótce
po weselu twierǳili, że Gualtieri nierozważnie postąpił, za żonę ą biorąc, teraz zapew-
niali, że est to na przenikliwszy i na roztropnie szy na świecie człowiek, nikt bowiem,
krom¹⁶⁴ niego, nie mógłby odgadnąć tak wielkie cnoty, ukryte pod nęǳnymi łachma-
nami i wieśniaczym przyoǳiewkiem. Wkrótce młoda margrabina zasłynęła ǳięki swym
przymiotom i dobrym uczynkom nie tylko w całe okolicy, ale wszęǳie, tak iż wszyscy
zmienili przekonanie o lekkomyślnym wyborze Gualtieriego.

W niedługi czas po ślubie Gryzelda zaszła w ciążę i gdy nadeszła pora, wydała na świat
córkę, czym Gualtieri nad wyraz się uradował.

Niebawem przyszła mu do głowy osobliwa myśl, aby długim doświadczeniem i okrut- Okrucieństwo, Mąż, Żona,
Kobieta, Mężczyzna,
Pozyc a społeczna, Właǳa,
Pan, Chłop, Pokora, Próba

nymi cierpieniami żonę swo ą wypróbować. Naprzód tedy ął¹⁶⁵ ą dręczyć słowami, uda-
ąc wielce strapionego i napomyka ąc, że podwładni ego niezadowoleni są z e nikczem-
nego stanu, a zwłaszcza z tego, że nie syna, lecz córkę na świat wydała, tak że szemra ą
nieustannie.

Gryzelda, wysłuchawszy tych słów, nie pokazała po sobie na mnie szego gniewu i rze-
kła łagodnym głosem:

— Uczyń ze mną, panie mó , co ci się zda e właściwym dla honoru i spoko u twego.
Zgaǳam się na wszystko, wiem bowiem, że znaczę mnie od nich i niegodną estem
zaszczytów, którymi dobroć two a mnie obsypała.

Respons¹⁶⁶ ten wielkie ukontentowanie panu Gualtieriemu sprawił, okazało się bo-
wiem awnie, że wszystkie honory i zaszczyty na mnie sze pychy w Gryzelǳie nie roz-
buǳiły.

Mimo to wkrótce potem, oświadczywszy e raz eszcze, że podwładni córki z nie
zroǳone ścierpieć nie mogą, wysłał do nie ednego z zaufanych sług swoich, który sta-
nąwszy przed nią rzekł z bolesnym wyrazem twarzy:

— Madonno, pod grozą śmierci wykonać muszę rozkaz mego pana. Kazał mi zabrać
córeczkę waszą, abym ą…

Nie dodał nic więce .
Niewiasta, usłyszawszy te słowa i spo rzawszy na ego twarz, przypomniała sobie, co

e małżonek przed kilkoma dniami mówił, i po ęła, iż sługa ma rozkaz zabicia ǳiecięcia.
Wy ęła tedy szybko córeczkę swo ą z kołyski, ucałowała ą, pobłogosławiła i mimo

bezmiaru boleści, aką w sercu czuła, nie drgnąwszy na twarzy, oddała ǳiecię w ręce
sługi z tymi słowy:

— Weź ǳiecko i spełnĳ dokładnie, co twó i mó pan ci rozkazał. Proszę cię eno¹⁶⁷,
abyś nie rzucał ǳiecka na rozszarpanie drapieżnym zwierzętom lub ptakom, eśli to się
woli mego męża nie sprzeciwi.

Sługa wziął ǳiecię i powrócił do pana Gualtieriego, który, usłyszawszy o zachowaniu
się małżonki swo e , oniemiał z poǳiwu nad siłą e duszy. Niemnie ednak wysłał sługę

¹⁶³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁶⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁶⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁶⁶respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹⁶⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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z ǳiecięciem do Bolonii, do edne ze swych krewniaczek, prosząc ą, aby ǳiecku sta-
ranne wychowanie dała, nie odkrywa ąc, czy ą est córką. W nie aki czas potem Gryzelda
uroǳiła syna, którego pan Gualtieri tak gorąco pragnął. Ponieważ ednak dotychczaso-
we próby nie wydały mu się eszcze dostatecznymi, odezwał się do żony pewnego dnia
z pełnym niepoko u wyrazem twarzy, aby ą eszcze głębszą boleścią prze ąć:

— Żono, od czasu, ak uroǳiłaś tego chłopca, nie mogę żadną miarą z podwładny-
mi mymi trafić do ładu, tak szemrzą na to, iż wnuk Giannucola ma po mnie nad nimi
panować. Obawiam się tedy, że mnie wypęǳą, eśli z tym ǳieckiem nie postąpię ak
z tamtym i eśli na koniec nie porzucę cię i inne żony nie po mę.

Niewiasta wysłuchała tych słów cierpliwie i odrzekła tylko:
— Panie mó , dba eno o to, abyś był spoko nym i szczęśliwym, a o mnie nie troszcz

się byna mnie . Nie ma dla mnie nic na świecie krom¹⁶⁸ tego, co ci est miłe.
Po kilku dniach Gualtieri postąpił z synem w ten sposób, ak pierwe z córką, osta-

wia ąc Gryzeldę w przekonaniu, że ǳiecię zabite zostało. I tym razem dama ani ednym
słowem nie zdraǳiła ciężkie boleści swo e , co Gualtieriego w na wyższy wprowaǳi-
ło poǳiw. W głębi duszy przyznawał, iż żadna inna kobieta niezdolna by była czegoś
podobnego dokonać. Gdyby nie był twardo przekonany o wroǳone miłości, aką do
swych ǳieci żywiła, o ile tylko on nie był temu przeciwny, byłby sąǳił, że postępu e tak
z obo ętności w stosunku do nich, gdy tymczasem poznał, że kieru e nią tylko rozwa-
ga. Podwładni ego, mniema ąc, że istotnie swo e ǳieci pozabĳać kazał, groźnie szemrać
poczęli. Im okrutnie szym człowiekiem im się zdawał, tym żywszym współczuciem dla
biedne Gryzeldy się prze mowali. Ona ednakoż innym niewiastom na wszystkie słowa
pociechy odpowiadała eno, że goǳi się z wszystkim, co postanowił ten, kto e do życia
powołał.

Gdy niemało lat od uroǳenia córki upłynęło, panu Gualtieriemu wydało się, iż
przyszła pora, aby cierpliwość swo e małżonki na ostatnią i na cięższą wystawić pró-
bę. Oświadczył tedy w przytomności¹⁶⁹ wielu osób, że żony swo e żadną miarą dłuże uż
ścierpieć nie może i że teraz dopiero wiǳi, ak źle i nieopatrznie postąpił, do swego domu
ą wprowaǳa ąc. Dlatego też postanowił zwrócić się do papieża z prośbą o rozwiązanie
małżeństwa swego, tak aby mógł po raz wtóry się ożenić.

Wielu uczciwych luǳi ostro mu ten zamiar zganiło, Gualtieri odparł ednak, że tak
być musi.

Gryzelda, usłyszawszy o tym postanowieniu, wieǳiała, że bęǳie musiała powrócić
do o cowskie chaty, może owce pasać, ak dawnie , a takoż znosić to, że inna białogło-
wa bęǳie posiadała e męża, ukochanego nad wszystko. Cierpiąc na sroższe męczarnie,
zbierała siły, aby z pogodą przy ąć ten nowy dopust losu, tak ak i poprzednie.

Po kilku dniach pan Gualtieri wręczyć sobie kazał zmyślone listy, niby to z Rzymu
nadesłane, i wmówił w swoich poddanych, iż papież uǳiela mu dyspensy na powtórne
ożenienie się i porzucenie Gryzeldy. Gualtieri wezwał Gryzeldę i w przytomności pod-
władnych rzekł do nie w te słowa:

— Żono, na mocy pozwolenia papieskiego mam prawo po ąć inną małżonkę, a ciebie
opuścić.

Przodkowie moi byli wielce szlachetnego rodu i władcami tego kra u, twoi zasię szli
z chłopskiego stanu, dlatego też nie chcę cię uż za żonę i rozkazu ę ci, abyś do swego o ca
powróciła wraz z wianem, któreś mi wniosła, a zasię wprowaǳę tu inną, którą uznałem
za stosowną dla siebie.

Niewiasta wysłuchała tych słów, przezwycięża ąc swo ą mdłą¹⁷⁰, białogłowską naturę
i powstrzymawszy łzy, rzekła:

— Panie mó , nie zapomniałam o tym nigdy, że mó nikczemny stan twemu dosto - Żona, Pokora
nemu rodowi nie odpowiada. To, że two ą żoną się stałam, uważałam zawsze za dar two e
i boże łaski. Nigdy nie sąǳiłam, że ten zaszczyt z prawa i na zawsze mi się należy: za
pożyczony go tylko poczytywałam. Obecnie, ponieważ podoba ci się żądać zwrotu darów
twoich, muszę ci e oddać. Oto twó pierścień, którym się ze mną zaręczyłeś, przy m
go z powrotem. Rozkazu esz mi, abym zabrała wniesione ci wiano. Nie potrzebu ę na

¹⁶⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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to skrzyń ani ucznego bydlęcia, nie zapomniałam bowiem, iż nagą mnie wziąłeś. I eśli
goǳiwą ci się wyda rzeczą, aby to łono, które ǳieci two e nosiło, na pośmiewisko tłu-
mu wystawione zostało — ode dę stąd naga. Proszę cię ednak, abym w zamian za mo e
ǳiewictwo, które ci przyniosłam, a którego z sobą na powrót zabrać nie mogę, odeszła
stąd choćby w edne koszuli.

Gualtieri, bliski płaczu, zachował niewzruszony, surowy wyraz oblicza i rzekł:
— Dobrze, weź edną koszulę.
Wszyscy przytomni¹⁷¹ prosili go, aby e przyna mnie edną sukienkę podarował, ak-

żeby bowiem znieść to mógł, aby kobieta, która przez kilkanaście lat ego żoną była, tak
haniebnie i nęǳnie, w edne koszuli tylko z ego domu wy ść miała. Wszystkie prośby na
nic się ednak nie zdały i Gryzelda boso, w koszuli i z odkrytą głową, gorąco wszystkich
Bogu poleciwszy, opuściła dom małżonka swego, wraca ąc do o ca wśród rzewnego pła-
czu wszystkich przytomnych. Giannucolo, który nigdy nie mógł uwierzyć, że ego córka
naprawdę żoną Gualtieriego się stanie i który z dnia na ǳień czekał na to, do czego teraz
przyszło, zachował stare e suknie, które zd ęła z siebie owego poranku, gdy Gualtieri
przybył po nią. Stary wieśniak wydobył teraz szatki te, a Gryzelda, oǳiawszy się w nie,
za ęła się powszednią domową pracą, którą ongiś wykonywała, znosząc z niezłomnym
duchem okrutny cios wrogie doli.

Gualtieri tymczasem udał przed swymi ludźmi, że wybrał sobie za żonę córkę hra-
biego Panago i zarząǳiwszy okazałe przygotowania do wesela, po Gryzeldę posłał. Gdy
się z awiła, rzekł do nie w te słowa:

— Mam zamiar sprowaǳić białogłowę, którą niedawno sobie wybrałem. Chciałbym
ą na powitanie godnie przy ąć. Nie ma w domu moim niewiast, które by umiały przy-
sposobić komnaty i przygotować wszystko, czego taka uroczysta okaz a wymaga. Nikt
zaś lepie od ciebie na tych rzeczach się nie zna. Urządź więc wszystko ak należy, sproś
damy wedle swego wyboru i przy mĳ e, akbyś panią tego domu była. Po weselu bęǳiesz
mogła znów do o ca powrócić.

Jakkolwiek każde z tych słów było ciosem sztyletu dla serca Gryzeldy, która miłości
do Gualtieriego razem z pomyślnością wyrzec się nie mogła, odrzekła ednak spoko nie:

— Jestem gotowa uczynić, mó panie, wszystko, co tylko każesz.
I powróciwszy w grubych szatach z sukna romańskiego do tego samego domu, który

niedawno w koszuli opuściła, ęła¹⁷² komnaty czyścić i porządkować, tkaniny po izbach
rozwieszać, kuchnią się za mować, słowem, ak prosta służebna do wszystkiego rękę przy-
kładać. Spoczęła nie pierwe , aż wszystko urząǳiła tak ak należało. Wówczas, zaprosiw-
szy eszcze w imieniu Gualtieriego wszystkie damy z okolicy, czekała dnia uroczystości.
Gdy ǳień zaślubin nadszedł, Gryzelda, w nęǳne szaty oǳiana, z godnością, układnością
i wesołym obliczem przy ęła damy, na wesele przybyłe.

Gualtieri oddał ǳieci swo e na staranne wychowanie do pewne krewniaczki, zamęż-
ne za grabią Panago. Córka ego, tak uroǳiwa, że pięknie sze trudno by było na całym
świecie znaleźć, liczyła dwanaście lat, syn zasię był sześcioletnim chłopcem. Gualtieri wy-
prawił poselstwo do krewniaka w Bolonii z prośbą, aby przybył do Saluzzo wraz z ǳiećmi,
w otoczeniu dobranego orszaku i aby po droǳe mówił wszystkim, iż panu Gualtieriemu
narzeczoną wiezie, nie zdraǳa ąc nikomu, kim ona est naprawdę.

Krewniak spełnił wolę markiza i wyruszywszy w drogę, po kilku dniach przybył w po-
rze obiadu do Saluzzo wraz z młodą ǳieweczką, bratem e i świetnym orszakiem. Znalazł
tam uż wielu obywateli miasta, a takoż mieszkańców okolic, oczeku ących nowe mał-
żonki Gualtieriego. Młodą narzeczoną powitały wszystkie damy, wprowaǳa ąc ą do sali,
w które stoły nakryto. Tuta Gryzelda wyszła e naprzeciw tak ak stała i rzekła radośnie,
zwraca ąc się do ǳiewicy:

— Wita , pani mo a!
Damy daremnie błagały Gualtieriego, aby Gryzeldę w e komnacie w spoko u zosta-

wił albo też przyoǳiał ą w akieś e dawne szaty, tak aby przed obcymi w tak nęǳnym
stro u nie była zmuszona się pokazywać, ednakoż wszystkie te prośby na niczym spełzły.
Wkrótce goście zasiedli do stołu i uczta się rozpoczęła. Oczy wszystkich zwrócone by-

¹⁷¹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
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ły na ǳiewicę; powszechnie się zgaǳano, że Gualtieri dobrą zamianę uczynił. Gryzelda
na barǳie się ǳieweczką i braciszkiem e zachwycała.

Gualtieri, któremu wreszcie się wydało, że dość ma uż dowodów cierpliwości żony
swo e , i wiǳąc, że niestatek losu w niczym e nie zmienił (wieǳiał przy tym, że nie
płynie to wcale z tępego przyroǳenia, poznał bowiem wielką e mądrość), osąǳił, że
nadszedł czas, aby uwolnić ą od gorzkich doświadczeń i położyć kres e męce, którą
skrywała pod spoko nym oblicza pozorem.

W przytomności¹⁷³ całego zgromaǳenia przywołał ą przeto do siebie i rzekł z uśmie-
chem:

— No, akże ci się podoba mo a nowa małżonka?
— Panie mó — odparła Gryzelda — siła¹⁷⁴ dobrego o nie powieǳieć bym mo-

gła. Jeżeli, ak mniemam, ma tyle rozsądku, ile piękności, to nie wątpię byna mnie , że
na szczęśliwszym na świecie człowiekiem was uczyni. Zaklinam was eno¹⁷⁵ i błagam,
abyście oszczęǳali sercu e tych doświadczeń, których inna białogłowa, niegdyś do was
należąca, tak wiele znosić musiała. Ledwie bowiem uwierzyć mogę, aby ta ǳiewica, tak
młoda i w takich dostatkach wzrosła, mogła przenieść to, co ścierpiała tamta, przywykła
od ǳiecka do ciągłych trudów.

Gualtieri, wiǳąc, że Gryzelda, na mocnie przekonana, iż ǳiewica ta ma ego żoną
zostać, ednak ak na lepie o nie mówi, wezwał ą, aby obok niego usiadła i rzekł:

— Gryzeldo, nadszedł czas, abyś wreszcie zakosztowała owoców two e długie cier-
pliwości i aby ci, którzy mnie za okrutnika, tyrana i szaleńca poczytywali, przekonali
się, że wszystko, co czyniłem, do ednego, z góry przewiǳianego celu zmierzało. Podda-
nych moich chciałem nauczyć, ak im żony wybierać i zachować należy, ciebie dobrą żoną
uczynić, a samemu sobie zapewnić spokó na cały czas pożycia z tobą. Żeniąc się, obawia-
łem się, że nieszczęście sobie gotu ę, dlatego też postanowiłem doświadczać cię i ranić na
różne sposoby. Ponieważ ednak przez cały ten czas słowem ani czynem woli mo e się
nie sprzeciwiłaś, po ąłem, że znalazłem w tobie to szczęście, akiegom pragnął. Teraz zasię
chcę ci od razu powrócić wszystko, com ci częściowo zabierał, i na żywszą radością zagoić
rany serca, akie ci zadałem. Przy mĳ z wesołym obliczem tę, którą za narzeczoną mo ą
poczytywałaś i e brata; są to two e i mo e ǳieci, które wszyscy od dawna poczytywali
uż za okrutnie przeze mnie pomordowane. Ja sam estem małżonkiem twoim miłu ą-
cym cię nad wszystko i to przekonanie żywiącym, że na całym świecie nie masz drugiego
męża, który by z żoną swo ą podobnie był szczęśliwy.

Po tych słowach uścisnął ą, ucałował i wstawszy od stołu wraz z Gryzeldą, zalaną
z radości łzami, skierował się ku córce swo e , niepo mu ące niczego z tego, co zaszło.
Roǳice uścisnęli czule ǳieci swo e i wszystkich przytomnych¹⁷⁶ z błędu wywiedli.

Damy uradowane podniosły się z mie sc swoich i udały się pospołu z Gryzeldą do
edne z komnat, gǳie wśród życzeń na lepszych zd ęły z nie lichy przyoǳiewek i w edną
z e godnych szat ą przybrały, po czym wprowaǳiły ą znów do sali ako panią, którą
i w swoich łachmanach zdawać się nie przestała. Tam ǳiećmi cieszyli się wszyscy nad
poǳiw i radość zapanowała powszechna. Zaczęła się uczta, która przez kilka dni trwała.
Gualtieriego poczęto uważać od te chwili powszechnie za wielce mądrego człeka, chocia
próby, którym poddał swo ą żonę, wszystkim zbyt dotkliwymi i okrutnymi się zdawały.
Osobnymi pochwałami mądrość Gryzeldy wysławiano.

Grabia da Panago po kilku dniach do Bolonii powrócił. Gualtieri teścia swego Gian-
nucola od ciężkie pracy oswoboǳił, dostatek mu zapewnił i w szczęściu i spoko u na
starość żyć mu pozwolił. Późnie margrabia wydał swą córkę za mąż za wysoce szlachet-
nego młoǳieńca, sam zasię żył długo i szczęśliwie z Gryzeldą, w osobnym zachowaniu
i czci ą ma ąc.

Cóż możecie powieǳieć o te materii? Chyba eno to, że i do chat ubogich duch
boży z niebios zstępu e, a w pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni racze
trzody pasać niż ludami rząǳić. Któż krom¹⁷⁷ Gryzeldy zdolny byłby znieść z spoko nym,
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a nawet wesołym obliczem twarde i niebywałe próby, akim ą Gualtieri poddał? Jego zasię
należna spotkałaby odpłata, gdyby trafił na niewiastę, która, wygnana z domu w edne
koszuli, pozwoliłaby innemu przetrząść swe futro, tak żeby goǳiwe okrycie zyskała”.

Gdy Dioneo opowiadanie swo e zakończył, damy ożywioną rozmowę zaczęły, różne
przeciwne sądy wypowiada ąc, chwaląc i ganiąc na przemian nie edno w materii opowieści.
Rozprawiano o tym długo. Wreszcie król, spo rzawszy na niebo i obaczywszy, że słońce
uż się ku zachodowi chyli, nie powsta ąc z mie sca, rzekł w te słowa:

— Piękne damy, ak wiecie, trud rozumu śmiertelników nie tylko na tym się zasaǳa,
aby w pamięci przeszłość zachowywać i znać teraźnie szość, ale ǳięki edne i drugie
przewidywać przyszłość. Na roztropnie si luǳie za szczyt mądrości to poczytu ą. Jak wam
wiadomo, utro upływa czternaście dni od czasu, gdyśmy Florenc ę opuścili, aby swo e
życie i zdrowie ochronić, a takoż rozproszyć owe troski i smutki, akie nas w mieście
roǳinnym ustawnie¹⁷⁸ dręczyły, odkąd morowa zaraza w nim wybuchła.

Wyda e mi się, że wszystko, cośmy zamierzyli, goǳiwie spełnione zostało. Bawiliśmy
się wprawǳie opowieściami wesołymi i buǳącymi może pożądliwość, edliśmy i pili do
syta, grali i śpiewali, co wszystko do rzeczy nie zawsze przysto nych pobuǳać zwykło sła-
be umysły. A ednak w czasie pobytu tuta żadne słowo ani uczynek żaden tak z wasze ,
ak i nasze strony na naganę nie zasłużył. Panowały wśród nas niezmiernie dobre oby-
cza e, zgoda i roǳinna zażyłość. Oto, o czym się przekonałem, eśli tylko dobrze patrzyć
umiałem. Niewątpliwie ze względu na waszą i mo ą cześć, a także wspólny nasz pożytek,
przekonanie takie miłe wam być musi. Aby ednak przez długie obcowanie z sobą nie
doprowaǳić do niczego, co by przykrości za sobą pociągnąć mogło, i przez pozostawa-
nie tu nazbyt się przewleka ące nie dać powodu do dotkliwych dla nasze czci pogłosek,
uważam, że — eśli wasza taka wola — powinniśmy powrócić tam, skąd przybyliśmy,
zwłaszcza że każdy uż miał swó ǳień, miał uǳiał w zaszczycie królowania, który teraz
a piastu ę. Dodam do tego eszcze tę okoliczność, że o naszym pobycie tuta wieści się
szeroko rozniosły, tak iż inni uchodźcy mogliby się do nas dołączyć, co by zapewne wiele
uroku dniom naszym, tuta spęǳanym, odebrało. Jeżeli tedy rada mo a wam się podoba,
to zatrzymam powierzoną mi koronę aż do chwili naszego powrotu, który ak mnie-
mam, utro rano nastąpić powinien. Jeśli ednak inną uchwałę poweźmiecie, to mam uż
na myśli kogoś, którego na ǳień utrze szy ukoronu emy.

Młode damy i kawalerowie długo naraǳali się mięǳy sobą, wreszcie ednak radę
króla za dobrą i słuszną uznali i postanowili do nie się zastosować. Król tedy kazał przy-
wołać marszałka, omówił z nim wszystko, co naza utrz uczynić należało, a potem powstał,
da ąc towarzystwu swobodę aż do wieczora. Wszyscy, ak to w zwycza u leżało, różnym
rozrywkom się oddali. Potem, gdy pora wieczerzy nastała, zasiedli z na wyższą przy em-
nością do stołu. Po wieczerzy rozpoczęły się śpiewy z muzyką i tańce, którym Lauretta
przewoǳiła. Fiammetta na rozkaz króla taką piosenkę wǳięcznie zanuciła:

Gdyby się zazdrość zbytnio nie łączyła
Z miłości kwiatem,
Szczęśliwszą któraż by ode mnie była?

W kochanku moim młodości uroki
Wiosny świeżością błyszczą i naǳie ą,
Cześć oraz godność wieǳie ego kroki,
W uczynkach ǳielność i dobroć aśnie ą;
Z mądrością łączy wymowy słodycze,
Kształty posągu z ruchy¹⁷⁹ szlachetnymi,
Któraż ǳiewica na szerokie ziemi
Pięknie sze kiedy kochanka oblicze,

Pięknie szą duszę wyśniła?

Lecz właśnie wszystkich tych przymiotów całość
O niego lękać się i drżeć mi każe:

¹⁷⁸ustawnie — ustawicznie, ciągle. [przypis edytorski]
¹⁷⁹ruchy — ǳiś popr. forma N.lm: ruchami. [przypis edytorski]
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I inne wiǳą ego doskonałość
I z nim by siebie chciały u rzeć w parze!
Kto wie, z akimi myślami się noszą,
Jakie zasaǳki, akie stawią¹⁸⁰ sieci!
Więc wǳięki ego są dla mnie rozkoszą,
Która zarazem wieczną troskę nieci¹⁸¹,
Drżę, że rywalki mó sen szczęścia spłoszą,

Że mi go porwie ich siła!

Och, gdybym mogła mieć tyle ufności,
Ile miłości mam dla niego w duszy,
Byłabym wolna od srogich katuszy,
Które sprowaǳa zazdrość z sobą w gości.
Lecz mężczyzn plemię, w kochaniu niestałe,
Za każdą nową iǳie kusicielką,
Więc nie bez rac i życie mo e całe
Jest ciągle trwogą i męczarnią wielką.
Umieram w chwili, gdy oko zuchwałe

Któraś na niego zwróciła!

I błagam Boga, by od sióstr me duszy
Oddalał wiecznie zdrady myśl złośliwą,
Skarbu mo ego żadna z was nie ruszy,
Lecz gdyby która miną pieszczotliwą,
Pochlebnym słowem lub choćby skinieniem
Ku sobie kiedy przywabić go chciała,
Przed gniewem moim niecha drży, zuchwała!
Stanę się zemsty trawiącym płomieniem.
Nie bęǳie ciszy ni spoczynku miała,

Aż zginie ta, co zdraǳiła.

Gdy Fiammetta pieśń swo ą skończyła, Dioneo, sto ący obok nie , rzekł z uśmiechem:
— Madonno, dobrze uczynicie, mówiąc wszystkim, kim est wasz kochanek, tak

aby żadna z dam przez nieświadomość nim nie owładnęła, skoro tak srogim mielibyście
zapłonąć wówczas gniewem.

Potem wiele eszcze pieśni odśpiewano, a gdy niemal połowa nocy upłynęła, wszyscy,
wolę króla wypełnia ąc, na spoczynek się udali.

O świcie podnieśli się i pod światłym przewodnictwem króla powrócili do Florenc i,
dokąd marszałek wszystkie ich rzeczy uż był odesłał. Przybywszy do miasta, pożegnali
się trze młoǳieńcy z siedmioma damami w kościele Santa Maria Novella, skąd z nimi
niegdyś wyruszyli, po czym oddali się innym przy emnościom. One zaś odeszły niebawem
do domów swoich.
 
Szlachetne ǳieweczki! Chcąc wam uciechę zgotować, poświęciłem się te długie pracy.
Racze modlitwy wasze i pomoc boża, ak sąǳę, niż zasługi mo e to sprawiły, że w zu-
pełności dokonałem tego, com na wstępie mo ego ǳieła dokonać obiecał. Korny dank¹⁸²
naprzód Bogu, a następnie wam złożywszy, mogę teraz dać spocząć pióru i utruǳone
ręce. Nim ednak to uczynię, zamierzam wpierw odpowieǳieć pokrótce na pewne za-
rzuty, akie któraś z was albo i kłoś inny postawić by mi mógł. Nie czynię tego bez rac i,
wyda e mi się bowiem rzeczą pewną, że praca ta — w porównaniu z innymi — nie zazna e
szczególnych względów, a nawet est ich całkiem pozbawiona. Pomnę, że wykazałem to

¹⁸⁰stawić sieci — rozstawić sieci. [przypis edytorski]
¹⁸¹niecić — rozniecać. [przypis edytorski]
¹⁸²dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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we wstępie do czwartego dnia opowieści. Obecnie chcę dać respons¹⁸³ na pytania, akby
w myśli zadane.

Niektóre z was powieǳą ani chybi, że pisząc te opowieści na zbytnią swobodę sobie Sztuka, Obycza e
pozwoliłem niekiedy, wkłada ąc damom w usta słowa plugawe lub każąc im często słu-
chać rzeczy, których uczciwym niewiastom ani mówić, ani słuchać się nie goǳi. Jednakoż
przeczę temu, gdyż nie masz tak nieprzysto ne rzeczy, co by — przysto nymi wyrażona
słowami — bez u my czci słuchać się nie dała. Zda e mi się, żem tego sposobu wypowia-
dania się z powoǳeniem tuta używał. Załóżmy ednak, że macie rac ę — nie będę z wami
o to sporu toczył, wiem bowiem, że mnie zwyciężycie. Zapewniam was ednak, że chcąc
odrzec, dlaczego tak postąpiłem, bez trudu zna dę uzasadnień w bród. Jeśli w te czy inne
opowieści coś niecnotliwego się trafiło, widać istota e tego wymagała. Każdy człek roz-
sądny i rzeczy świadom uzna, że inacze nie mogłem opowieści prowaǳić, o ile właściwe
swe formy nie miała postradać. Z drugie strony, eśli w nowelach moich tu i ówǳie
zna ǳie się akiś szczegół lub akieś słówko barǳie swobodne, a świętoszkom w spód-
nicy nieprzypada ące do smaku, dlatego że więce zwykły baczyć na słowa niźli na czyny
i eno¹⁸⁴ pozór cnót wszelkich brać na się, to twierǳę, że przez napisanie tych słów nie
popełniłem nic barǳie nieprzysto nego od mnóstwa białogłów i mężczyzn, mówiących
co chwila o moźǳierzu i tłuczku lub o szczelinach i klinie. Nadto pióro mo e powinno
przyna mnie tyle mieć wolności, co pęǳel malarza, który żadne , a przyna mnie słusz-
ne , nagany na siebie nie ściąga ąc, świętego Michała mieczem i kopĳą goǳącego w węża,
a świętego Jerzego na smoku wyobraża, Adama w męskie , a Ewę w żeńskie przedstawia
postaci i nawet Temu, który dla zbawienia luǳkości śmierć męczeńską na krzyżu ponieść
raczył, nogi to ednym, to dwoma gwoźǳiami przebĳa.

Wziąć także i to pod uwagę należy, że o wszystkich tych rzeczach opowiada się nie Słowo, Przestrzeń, Ogród
w kościele, o którego sprawach eno z czcią na wyższą i słowami nieskalanymi mówić wol-
no (chociaż w historii święte znalazłoby się pod dostatkiem kart, z którymi ani równać
się moim!) — nie toczy się tu dysput w szkole filozofów, gǳie przysto ność w nie mnie -
sze mierze est wskazana, ani w kole mędrców i uczonych, ale w ogrodach, w mie scu
wytchnienia rozmawia grono osób wprawǳie młodych, lecz do rzałych i nieulega ących
zbyt łatwo pokusom, a ǳie e się to w czasie, gdy na barǳie stateczni brali nogi za pas,
aby eno życie ocalić.

Jakiekolwiek zaś są opowieści mo e — ak wszystko inne — mogą szkodliwymi lub Słowo, Wino
pożytecznymi się okazać, zależnie od natury słuchacza. Któż nie wie, że wino — ak opó
pospołu z pĳanicą obok wielu innych zaręcza ą — est rzeczą dla zdrowych zbawienną,
szkodliwą zasię dla luǳi gorączką trawionych? Mamyż więc dlatego, że gorączku ącemu
szkoǳi, powieǳieć, iż est zabó cze? Komuż nie wiadomo także, iż ogień est niezbęd-
ny dla śmiertelników? Zali¹⁸⁵ wiǳąc, ak domy i miasta pożera, szkodliwym go nazwać
możemy? Broń służy równie dla ochrony luǳi spoko nych ak i dla popełniania wielu
morderstw: wina spada wówczas na tych, którzy e na złe użyli. Umysł spaczony żadnego Słowo, Czyn, Cnota
słowa w ego prawǳiwym nie weźmie znaczeniu. Na szlachetnie sze słowa pożytku mu
nie przyniosą, równie ak mnie przysto ne nie zdoła ą znów splamić duszy czyste , kurz
bowiem nie ima się promieni słonecznych, a brud ziemski czystości niebios. Jakież to
słowa i akie księgi świętsze, czcigodnie sze i wzniośle sze są od Pisma świętego? A ed-
nak wielu luǳi, fałszywie e tłumacząc, sobie i innym zgubę zgotowało. Każda rzecz sama
w sobie na coś przydatną być może, źle natomiast użyta, znaczne wyrząǳa szkody. To
samo mówię o mych opowieściach. Kto zechce z nich złe rady i podniety do złego czynu
zaczerpnąć, temu nie odmówią ich, eśli e może w sobie mieszczą albo — odpowiednio
naciągnięte — w sobie odnaleźć pozwolą. Kto ednak korzyści i nauki bęǳie pragnął,
ten się na nich nie zawieǳie. Jeśli księgi te będą czytane w stosownych okolicznościach,
a przy tym przez osoby, dla których e napisano — pożytecznymi i przyzwoitymi się
okażą. Kto przekłada nad nie trzepanie o czenaszków albo gniecenie kiszek czy placków
dla spowiednika, ten niecha ich nie rusza. Nie ugania ą one za nikim, nie proszą, aby e
czytano. Czego zaś nie mówią i nie robią ǳiś pobożnisie!

¹⁸³respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹⁸⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁸⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Niektóre z was powieǳą zapewne, że tę czy inną opowieść opuścić mi należało. Zga-
ǳam się i na to, aliści¹⁸⁶ powiem, że mogłem i winienem był spisać tylko te, które
opowieǳiane zostały. Tym, co e wygłaszali, zważać należało, by były piękne, a wówczas
pięknymi wyszłyby również i spod mego pióra. Gdyby ktoś ednak przypuścił, że sam e-
stem zarówno ich wynalazcą, ak i pisarzem — czym w istocie nie estem — to powiem,
że nie wstyǳiłbym się, eśliby nie wszystkie okazały się piękne. Prócz Boga bowiem nie
masz mistrza, który by zawsze coś dobrego i doskonałego stwarzał. Nawet Karol Wielki,
pierwszy twórca rycerzy-paladynów, nie mógł ich tylu do życia powołać, by z nich całe
wo sko powstało. W zbiorze rzeczy mnogich trafiać się muszą różne akości przedmioty.
Nie było pola tak dobrze uprawionego, aby na nim oset, kąkol lub inne zielsko mięǳy
na lepsze zboże się nie wmieszały. Zresztą do czynienia ma ąc z prostodusznymi ǳie-
weczkami, akimi po na większe części esteście, mo e czytelniczki, głupotą byłoby silić
się na wyszukiwanie matery nader osobliwych i troskać się szczególnie o wielki umiar
w słowach. W każdym razie, kto opowieści te do rąk weźmie, niecha opuści te, co go
razić będą, a czyta inne, w których zna ǳie przy emność. Aby zaś nikogo w błąd nie
wprowaǳać, przed każdą opowieścią wymieniłem, co chowa się w e łonie.

Niektóre z was powieǳą zapewne, że ta czy inna opowieść est zbyt długa. Takim Kobieta, Pozyc a społeczna,
Czas, Praca, Nauka, Literat,
Słowo

odrzekę, że głupio czyni ów, co inne ma ąc zatrudnienie, zabiera się do czytania ga-
dek, choćby były ak na krótsze. Jakkolwiek bowiem wiele czasu upłynęło od dnia, gdym
począł pisać tę książkę, do chwili gdy sta ę u końca mego trudu, to przecież nie zapo-
mniałem, że pracę tę ofiarowałem niewiastom zażywa ącym wczasów¹⁸⁷, a nie innym. Dla
tego, co chce czas zabić, nie ma opowieści zbyt długich, byleby tylko cel swó spełniały.
Krótkie opowieści stosownie sze są dla luǳi nauce oddanych, którzy dokłada ą sił, by
czas pożytecznie wyzyskać, a nie tylko spęǳić go mile, gdy wy, niewiasty, niezbyt do-
brze wiecie, co robić z czasem pozosta ącym wam od uciech miłości. Prócz tego ani edna
z was nie uda e się na studia do Aten, Bolonii czy Paryża, dlatego też goǳi się do was
mówić obszernie niż do luǳi, których umysł nauka wyostrzyła.

Nie wątpię, że zna dą się i takie, co powieǳą, że opowieści mo e ro ą się od żartów
i krotochwil¹⁸⁸ i że nie przystoi człekowi statecznemu, mężowi pewne wagi, pisać rzeczy
podobne. Winienem im wǳięczność i ǳięku ę gorąco, że chlubną gorliwością powo-
dowane, o mo ą sławę tak się troszczą. Na ich zarzuty to edno odpowiem: goǳę się,
że estem człekiem pewne wagi i że mnie nieraz w życiu moim ważono, dlatego też ci,
którzy mnie na wagę nie kładli, wieǳieć winni, że ważę niewiele, przeciwnie, estem tak
lekki, że na powierzchni wody unosić się mogę. Z drugie strony mniemam, że skoro
kazania mnichów, karcących luǳkie wady i grzechy, pełne są ǳiś różnych aszek, fi-
glików i konceptów, to podobne krotochwile nie przyniosą u my moim opowieściom,
pisanym, by odpęǳić od niewiast melancholię. Gdyby ednak zbytnio się nimi rozwese-
liły, to przecie lamenty Jeremiasza, rozmyślania pasy ne i żale święte Magdaleny łatwo
złu zaraǳą.

Kto zaręczy, czy niektóre nie naganią mnie także za złośliwość i adowitość ęzyka,
dlatego że tu i ówǳie prawdę o mnichach powieǳiałem? Tym, co tak rzeką¹⁸⁹, przebaczyć
należy, gdyż nie goǳi się sąǳić, by inna tu ǳiałała podnieta, ak tylko słuszność sprawy.
Mnisi są bowiem ludźmi zacnymi, unika ącymi kłopotów i trosk gwoli¹⁹⁰ służenia Bogu,
a przy tym mielą zawzięcie, nie rozgłasza ąc tego przed światem. I gdyby wszyscy nie
śmierǳieli po trosze kozłem, za eszcze milszych kompanów poczytać by ich było można.

Tym niemnie wyzna ę, że rzeczy tego świata żadne nie ma ą stałości, ale zawsze pod-
ległe są zmianom — i to samo ęzykowi memu przydarzyć się mogło. Chociaż, nie ufa ąc
własnemu zdaniu, którym staram się nie kierować, ilekroć o mnie iǳie, stwierǳić mu-
szę, że niedawno edna z moich sąsiadek orzekła, że od mego ęzyka nie ma nic na świecie
słodszego i smakowitszego. Kiedy się zaś to przytrafiło, niewiele uż z tych opowieści do
napisania mi pozostawało.

¹⁸⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁸⁷wczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]
¹⁸⁸krotochwila (daw.) — żart, wesołość, zabawa. [przypis edytorski]
¹⁸⁹rzec — powieǳieć. [przypis edytorski]
¹⁹⁰gwoli (daw.) — dla; w celu. [przypis edytorski]
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I choćby na zawzięcie dowoǳiły mo e przeciwniczki, niech to, co powieǳiałem, za
odpowiedź im starczy. Pozwala ąc uż każde z nich mówić i myśleć, co zechce, sąǳę, że
czas zawrzeć¹⁹¹ mo ą mowę. ǲięku ę pokornie Temu, który po tylu trudach pomocą swą
do upragnionego celu mnie doprowaǳił. Wy zasię, miłe damy, ostawa cie z łaską bożą
w poko u, wspomina ąc mnie, gdy które ś z was w opowieściach moich to lub owo może
do gustu przypadnie.

Tu zamyka się ǳiesiąty i ostatni ǳień książki, zwanej Dekameron.

¹⁹¹zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: zakończyć. [przypis edytorski]
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o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dekameron-ǳien-ǳiesiaty
Tekst opracowany na podstawie: Giovanni Boccaccio, Dekameron, tłum. Edward Boyé, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z książki udostępnione przez Aleksandrę Sekułę. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Paulina Choromańska, Paulina Ołtusek, Wo ciech Ko-
twica.
Okładka na podstawie: Selecta Gardens, Prayitno / Thank you for ( millions +) views@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Dekameron, ǲień ǳiesiąty 
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