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Ser¹ Cepparello, fałszywą spowieǳią zwiódłszy świętego braciszka, umiera. Za życia był hul-
tajem co się zowie, po śmierci obwołano go świętym, mianując go świętym Ciappelletto.

— Stosowną rzeczą est, miłe białogłowy, aby człek każdą sprawę zaczynał w święte
i poǳiwienia godne imię Tego, kto był twórcą wszystkich rzeczy. Jako że mnie opowie-
ści nasze zacząć przypadło, chcę tedy² na początek rzec o ednym z cudów bożych, tak
aby po wysłuchaniu te przypowieści naǳie a nasza, którą w Bogu pokładamy, okrzepła,
niewzruszoną się stała i aby Jego imię zawsze było wychwalane.

Wszystkie sprawy tego świata są znikome i marne, pełne wnątrz siebie i wokół trosk,
trudów i goryczy i nieskończonym niebezpieczeństwom podległe. Ży ąc pośród nich i bę-
dąc ich cząstką, nie moglibyśmy dać im odporu ani obronić się, gdyby szczególna łaska
boska nie dodawała nam sił i przezorności. Ta łaska spływa na nas nie wskutek akichś
zasług naszych, lecz ǳięki dobroǳie stwu bożemu i modlitwom tych, którzy ży ąc na
świecie, z woli Boga byli śmiertelnymi, tak ak my esteśmy, teraz zasię³, ǳieląc z Nim
wieczność, są błogosławieni. Do nich, ako do orędowników, wieǳących przez eksperien-
c ę o nasze słabości, obracamy się z naszymi sprawami i potrzebami, nie śmiąc zanosić
próśb naszych do Na wyższego Sęǳi. Co więce , Bóg, pełen wielkiego dla nas miło-
sierǳia, rozeznawa, że śmiertelnymi oczami naszymi nie możemy przeniknąć ta emnicy
Jego boskie mądrości. Nieraz przytrafia się może, że powszechnym mniemaniem omy-
leni, wybieramy naszym orędownikiem przed Nim tego, kto na wieczne wygnanie est
osąǳony. Ale ako że dla Boga nic skrytym nie est, tedy patrzy on barǳie na czystość
myśli modlącego się niźli na ego niewieǳę i potępienie orędownika, ku któremu mo-
dlący się obraca ą, i wysłuchu e ich próśb, tak akby one do błogosławionego zaniesione
były. Jawnie to widać z te noweli, którą teraz wam opowieǳieć zamierzam, i awnie,
powiadam, nie wedle osądu bożego, ale luǳkiego mniemania.

„Powiada ą tedy, że Musciatto Franzesi, z wielkiego i bogatego kupca we Franc i staw-
szy się rycerzem, miał ciągnąć do Toskanii wraz z bratem króla ancuskiego, Karolem
bez Ziemi, przyzwanym i do przybycia naglonym przez papieża Bonifacego. Jak to często
u kupców się przytrafia, sprawy Musciatta w wielkim były zawikłaniu. Nie mogąc ich ła-
two i szybko do porządku doprowaǳić, umyślił polecić to różnym luǳiom. Na wszystko
znalazł sposób, edna tylko wątpliwość mu pozostała: nie wieǳiał, komu poruczyć wydo-
bycie długów, akie mu się należały od różnych Burgundczyków. Dobrze wieǳiał zasię,
że Burgundczycy są ludźmi wiarołomnymi, występnymi i złe wiary.

Nie mógł w myślach natrafić na człeka tak szczwanego, co by się potrafił niegoǳiwości
Burgundczyków przeciwstawić. Gdy się długo nad tym głowił, przyszedł mu nagle na
pamięć nie aki ser Cepparello z Prato, który go często w ego domu w Paryżu odwieǳał.
Był to człek niskie postury i w stro u swym wielce wymuskany. Francuzi nie wieǳąc, co

¹ser — tu z wł.: pan, egomość. [przypis edytorski]
²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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oznacza włoskie słowo »cepparello«, myśleli, że to »cappello« — czyli wianek, a ponieważ
był niskiego wzrostu, nazwali go nie Cappello, lecz Ciappelletto; pod tym imieniem znany
był wszęǳie, chocia niektórzy i wieǳieli, że się zwie Cepparello.

A owóż i ego życie: będąc notariuszem, za wielki srom sobie by to poczytywał, gdyby
choć eden dokument, spośród tych nielicznych aktów, które sporząǳał, prawǳiwym,
a nie fałszywym się okazał. Fałszywych aktów dostarczał, ile kto chciał, a czynił to czasem
za darmo z większą ochotą niż ten, co by za to sowitą zapłatę miał otrzymać. Świadczył fał-
szywie z wielkim upodobaniem, proszony lub nie proszony. W owych czasach we Franc i
wiara w przysięgę była niewzruszona. Toteż nie troszcząc się o to, że krzywoprzysięga,
zawsze brał górę we wszystkich sprawach, które miały być ego przysięgą rozstrzygnięte.
Z lubością dokładał starań, aby kłótnie wzniecać mięǳy krewniakami lub przy aciółmi;
im więce z tych sporów nienawiści i zła płynęło, tym ukontentowanie ego większe by-
ło. Nigdy nie odmawiał, przeciwnie, ochotnie się zgaǳał brać uǳiał w morderstwach
i innych zbrodniach; nieraz też własnymi rękoma luǳi mordował lub srogie rany im za-
dawał. Z lada powodu bluźnił Bogu i wszystkim świętym, będąc z przyroǳenia⁴ człekiem
porywczym wielce. Do kościoła nie choǳił nigdy; plugawymi słowy szyǳił z wszelkich
sakramentów, za to chętnie i często odwieǳał szynki, bordele i inne mie sca hańbiące.
Białogłowy miłował ak pies kĳe, natomiast lubował się w występku przeciw naturze. Grzech
Rabować i kraść znaczyło dlań tyle, co dla świętego ałmużnę dawać. Obżerał się i pił, nie
dba ąc, że nieraz zdrowie na szwank naraża. Był także zawołanym szulerem.

Ale po cóż się nad nim w tylu słowach rozwoǳę? Wystarczy powieǳieć, że był to
może na gorszy człek, aki kiedykolwiek na świat przyszedł. Właǳa i wpływ Musciat-
ta przez długi czas ochraniały występnika przed pomstą różnych osób, którym krzywdę
wyrząǳił, a takoż przed sprawiedliwymi wyrokami sądów. Ów to Cepparello przyszedł
na myśl panu Musciatto. Musciatto, zna ąc doskonale ego życie, umyślił, że est to człek
ze wszech miar do wypełnienia ego zamysłów sposobny.

Przyzwał go do siebie i rzekł:
— Jak ci wiadomo, mości Ciappelletto, wkrótce stąd ze wszystkim od echać muszę;

krom⁵ innych, pozosta ą mi eszcze sprawy z tymi oszustami, Burgundczykami; wiem,
że nikt nie est od ciebie zdatnie szy do tego, aby od nich dług mó wydobyć. Niewiele
teraz masz do roboty, weź na siebie tę sprawę, a a przyrzekam ci, że bęǳiesz się cieszył
faworem sądów i że dam ci z odebranych pienięǳy część należną i sprawiedliwą.

Imć Ciappelletto w same rzeczy nic wówczas do roboty nie miał i biedę wielką znosił,
wiǳąc zasię⁶, że edyny obrońca i opiekun go opuszcza, bez zbytnich tedy⁷ namysłów,
koniecznością przymuszony, rzekł, że chętnie służyć est gotów.

Gdy uż wszystkie warunki omówione zostały, Ciappelletto otrzymał pełnomocnic-
two i piernacz⁸ od króla i zaraz po od eźǳie messera Musciatto wyruszył do Burgundii,
gǳie go nikt nie znał. Tuta , wbrew swo e naturze, zaczął łagodnie i pokornie z dłużni-
kami postępować, byle celu dopiąć, ostawia ąc sobie na koniec inne środki. Zamieszkał
w domu dwóch braci, Florentczyków, którzy na lichwę pieniąǳe pożyczali. Przez wzgląd
na pana Musciatto gospodarze w wielkim go mieli zachowaniu. Zdarzyło się, że tam
Ciappelletto zachorzał. Bracia zraz przyzwali medyków i sługi, aby go mieli na pieczy
i czynili wszystko, by mu zdrowie przywrócić. Aliści wszelki ratunek daremny się okazał.
Poczciwina był uż stary, a przy tym zdrowie miał nadwątlone hulaszczym trybem życia;
według orzeczenia medyków z każdym dniem musiało mu się pogarszać, ako człekowi
na nieuchronną śmierć skazanemu. Dwa bracia wielce się tym trapili. Pewnego dnia,
zna du ąc się w izbie, przyległe do komnaty, w które Ciappelletto chory leżał, zaczęli
mówić z sobą w te słowa:

— Co mamy począć z tym człekiem? — spytał eden drugiego. — Zaiste, niemały
kłopot nam sprawił. Wydalić go teraz z naszego domu, tak ciężko chorego, byłoby to dla
nas hańbą i dowodem niewielkiego rozumu. Luǳie wiǳieli przecie, żeśmy go przy ęli,

⁴przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸piernacz — buława, używana często także ako list żelazny, nadawany przez władcę podróżu ącemu, gwa-

rantu ący nietykalność i swobodny prze azd. [przypis edytorski]
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gościli, a potem i leczyć troskliwie kazali, teraz zasię mieliby u rzeć, że wypęǳamy go
z domu śmiertelnie chorego, chocia nam nic złego uczynić nie mógł.

Z drugie strony, est to taki hulta , że, ani chybi, nie bęǳie się chciał wyspowiadać
ani przy ąć ostatnich sakramentów. Gdy umrze bez spowieǳi, żaden kościół ego ciała
nie przy mie. Jak zdechłego psa wrzucą go do pierwszego lepszego dołu. Gdyby się zasię
i wyspowiadał, to grzechy ego są tak wielkie i straszne, że nie zna ǳie się taki ksiąǳ
lub braciszek, co by go mógł rozgrzeszyć. Nie otrzymawszy zaś rozgrzeszenia, równie do
amy wrzucony bęǳie. Jeśli tak się stanie, lud tute szy, który, nienawiǳąc profes i przez
nas sprawowane , źle o nas mówi i tylko czeka sposobności, aby nas ograbić, powstanie
przeciwko nam z okrzykiem: »Nie ścierpimy tuta dłuże tych psów lombarǳkich, od
których nawet kościół się odwrócił!«

Napadną na nasze domy i nie tylko dobra nasze złupią, ale eszcze i życia nas pozbawić
mogą. Tak więc czy inacze , na przypadek ego śmierci, źle z nami bęǳie.

Ser Ciappelletto, który leżał niedaleko od mie sca ich rozmowy, ma ąc słuch wy-
ostrzony, ak to się często u chorych zdarza, słyszał wszystko, co dwa bracia mówili. Za
czym przywołał ich i rzekł:

— Nie chciałbym wam niepoko u sprawiać i szkód przyczyniać. Słyszałem, coście
o mnie mówili, i estem pewien, że nastąpiłoby to, czego się obawiacie, eśliby rzeczy
poszły tym trybem, akeście przypuszczali. Aliści bęǳie inacze . W ciągu mego życia tyle
nagrzeszyłem przeciwko Bogu, że teraz, w goǳinie śmierci mo e , eden grzech więce
żadne różnicy nie sprawi. Przyzwĳcie do mnie na barǳie świątobliwego mnicha, eśli
taki się zna ǳie, i ostawcie mi swobodę ǳiałania, a a wasze i mo e sprawy taką modłą
ułaǳę, że wszystko dobry obrót weźmie, ku waszemu ukontentowaniu.

Dwa bracia, chocia niewielką ufność w ego słowa pokładali, ednakoż udali się do
klasztoru i poprosili, aby któryś z mądrych i świętych mnichów wyspowiadał Lombard-
czyka leżącego na łożu niemocy w ich domu. Dano im mnicha sęǳiwego, słynącego
z świątobliwości żywota i w Piśmie świętym wielce zawołanego. Ten człek czcigodny cie-
szył się szczególnie wielką estymą wszystkich mieszczan.

Wszedłszy do komnaty, w które ser Ciappelletto leżał, siadł na ego łożu i z początku
ął⁹ go łagodnie pocieszać, późnie zasię zapytał, kiedy ostatni raz się był spowiadał. Na to
Ciappelletto, który nigdy, ako żywo, do spowieǳi nie przystępował, odparł:

— Jest moim obycza em, o cze, spowiadać się przyna mnie raz na tyǳień, ednakoż
były mnogie tygodnie, gdy to częście czyniłem. Ale wyznać muszę, że od czasu gdy
zachorowałem, uż osiem dni przeszło bez spowieǳi, tyle bowiem cierpienia mi ta boleść
przyczyniła.

Na to mnich odparł:
— Dobrześ czynił, mó synu, i na przyszłość czyń takoż. Wiǳę, że niewiele trudu

będę miał z wysłuchiwaniem cię, skoroś tak często się spowiadał.
Ser Ciappelletto rzecze:
— Nie mówcie tak, mó o cze! Nie spowiadałem się nigdy bez tego, abym na każde

spowieǳi nie miał przypomnieć sobie i wyznać wszystkich grzechów, popełnionych od
dnia mego uroǳenia aż do dnia spowieǳi. Dlatego też proszę was, o cze wielebny, abyście
o każdą rzecz szczegółowie¹⁰ się wypytali, tak akbym nigdy się nie był spowiadał, nie
zważa ąc przy tym wcale na to, że estem chory. Wolę racze udręczyć mó zewłok cielesny
niźli, folgu ąc mu, narazić na zgubę duszę mo ą, odkupioną drogocenną krwią Zbawiciela.

Słowa te wielce przypadły do smaku wielebnemu o cu, gdyż zdały mu się oznaką świą-
tobliwego stanu duszy. Pochwaliwszy Ciappelletto za ego dobry obycza , zapytał się go,
zali¹¹ się rozpustą z aką białogłową nie splugawił?

Ser Ciappelletto odparł z westchnieniem:
— W te materii, wielebny o cze, wstyǳę się wyznać prawdę, obawia ąc się, abym nie

popadł w grzech chełpliwości.
— Mów śmiało, mo synu — rzecze mnich — nikomu za grzech nie było eszcze

poczytane wyznanie prawdy, czy to na spowieǳi, czy gǳie inǳie .

⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹¹zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
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— Z tym zapewnieniem — odparł Ciappelletto — wyznam wam całą prawdę. Jestem
do tych pór eszcze tak ǳiewiczy, ak wówczas gdy wychoǳiłem z żywota matki mo e .

— O, niechże Bóg cię błogosławi! — zawołał mnich — akżeś zacnie sobie poczynał!
Zasługa two a est tym większa, że mogłeś czynić przeciwnie z większą swobodą niźli my
i ci wszyscy, co surowym regułom są poddani.

Późnie o ciec wielebny zapytał go, zali zbytnim obżarstwem przeciwko Bogu nie Jeǳenie, Grzech,
Świętoszek, Spowiedźzgrzeszył. Na to Ciappelletto z głębokim westchnieniem odparł, że siła¹² razy tak zawi-

nił. Prawda, że krom¹³ wielkiego postu, który luǳie nabożni każdego roku zachowu ą,
przywykł eszcze do postów o chlebie i woǳie trzy razy w tygodniu, ednakoż pił tę
wodę z taką lubością i tak chciwie, ak pĳacy wino pĳą, osobliwie gdy się czuł utruǳo-
nym pielgrzymkami do mie sc świętych lub ćwiczeniami nabożnymi. Krom tego nieraz
przychoǳiła mu chętka na sałatę z traw, aką przyrząǳa ą kobiety na wie skich wywcza-
sach¹⁴. Jadł ą nieraz z większym ukontentowaniem, niż to przystoi człekowi, który pości
dla bo aźni boże .

— Bracie mó — rzecze mnich — wszystko to są grzechy letkie¹⁵ i płynące z przy-
roǳenia¹⁶ naszego. Nie udręcza zatem nimi sumienia swego więce niż potrzeba. Nawet
na świętszemu człekowi wybaczyć należy, eśli po długim poście w eǳeniu smak zna -
du e, a po wielkim utruǳeniu wodę pĳe z ochotą.

— Ach, mó o cze! — zawołał Ciappelletto — nie powiada cie mi tego na pocieszenie!
Wiem o tym dobrze, ako i wy wiecie, że ten, kto chce służyć Bogu, winien tę służbę
sprawiać w czystości myśli i bez nĳakie zmazy; kto zaś inacze czyni, grzeszy.

Mnich, wielce ukontentowany, rzekł:
— Radu ę się, że tak myślisz, i chwalę czystość sumienia twego. Powieǳ mi ednak,

czyś chciwością nie grzeszył i nie żądał więce , niż się należało, albo też czyś nie owładał
dobrem cuǳym?

— Nie sądź o mnie źle, o cze — odparł Ciappelletto — wiǳąc mnie w domu tych
lichwiarzy. Nie mam z nimi nic wspólnego; przeciwnie, przybyłem tuta , aby ich za-
wstyǳić, ukarać i odwieść od tego bezecnego rzemiosła. Mniemam, że byłoby się mi
to i udało, gdyby Bóg niemocy na mnie nie spuścił. Musicie wieǳieć, mó o cze, że po
śmierci o ca mego stałem się bogatym człowiekiem. Znaczną część ego ma ętności roz-
dałem na zacne cele, Bogu na chwałę, późnie , aby siebie utrzymać i móc dopomagać
ubogim chrześcĳanom, za ąłem się małym handelkiem, chcąc pienięǳy sobie przyspo-
rzyć. Wszystko, co zarobiłem, ǳieliłem na dwie części, połowę oddawałem biedakom,
a drugą obracałem na swo e potrzeby. Bóg mi pomagał i sprawy mo e szły z dnia na ǳień
coraz to lepie .

— Doskonale czyniłeś, zaiste — rzekł mnich — ale powieǳ mi, czyś się nigdy gnie-
wem nie zapalał?

— Mówiąc prawdę — odparł Ciappelletto — nader często się to zdarzało. Któż ed-
nak może swó gniew zǳierżyć, wiǳąc coǳiennie, ak luǳie występki popełnia ą, prze-
kracza ą przykazania boskie i nie bo ą się sądu Boga. Nieraz wolałbym był racze umrzeć
niż patrzeć, ak młoǳieńcy marnym rzeczom świata tego hołdu ą, ak przysięga ą i fał-
szywie świadczą, i ak miast¹⁷ kościołów odwieǳa ą szynki, wybiera ąc nie drogi boże,
lecz drogi doczesnego świata.

— Sprawiedliwy est to gniew, mó synu — rzekł mnich — i nie mógłbym zań na
ciebie pokuty nałożyć. Ale czy przypadkiem gniew nie zrobił cię tak zapamiętałym, żeś
posunął się aż do morderstwa, uczynienia komuś niesprawiedliwości lub zelżenia bliźniego
twego?

— Ach, o cze wielebny — zawołał Ciappelletto — zda ecie mi się być świątobliwym
człekiem, a takie rzeczy powiadacie! Gdyby mi choć na myśl przyszło uczynić edną z tych
rzeczy, o akich mówicie, zaliżby¹⁸ mnie Bóg tak długo na świecie utrzymał? Do takich

¹²siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁴wywczasy (daw.) — wypoczynek. [przypis edytorski]
¹⁵letki (daw., gw.) — lekki. [przypis edytorski]
¹⁶przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹⁷miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹⁸zaliżby (daw.) — czyżby. [przypis edytorski]
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postępków zdolni są tylko łotrzy i morderce. Gdy takiego grzesznika u rzałem, zawsze
mówiłem mu: »Idź i niech cię Bóg na prawą drogę sprowaǳi«.

— Rzeknĳ mi teraz, synu mó (oby ci Bóg błogosławił), czyś nie świadczył fałszywie
o bliźnich swoich, czyś nie osławił nikogo lub nie przywłaszczył sobie cuǳego dobra bez
zgody i woli posiadacza?

— Tak, o cze — odparł Ciappelletto — mawiałem źle o innych. Miałem niegdyś
sąsiada, który bez żadne przyczyny bił nieustannie swo ą żonę. Jednego razu taka li-
tość mnie zd ęła nad tą nieszczęśliwą, bitą ciągle a okrutnie przez pĳaka, że wiele złego
powieǳiałem nań do krewniaków ego żony.

— Powieǳiałeś mi — rzekł mnich — żeś się handlem parał. Zaliżeś nie oszukał
kogoś, ak to często kupcy czynią?

— Na mą duszę, o cze — zawołał Ciappelletto — muszę wyznać, że tak! Zdarzyło się
pewnego razu, iż eden człek oddał mi należność za sprzedany postaw sukna, a a nie licząc
rzuciłem pieniąǳe do skrzyni; po miesiącu spostrzegłem, że było tam o cztery grosze za
dużo. Przechowałem e przez cały rok, chcąc mu e zwrócić, ponieważ ednak właściciel
się nie z awił, więc rozdałem te grosze ubogim.

— Błaha to est rzecz, mó synu — odparł mnich — uczyniłeś tak, ak uczynić na-
leżało.

Mnich pytał się eszcze o wiele rzeczy, a na pytania te Ciappelletto w podobny sposób
odpowiadał. Gdy uż chciał mu rozgrzeszenia uǳielić, Ciappelletto rzekł:

— Mam eszcze eden grzech, o cze, o którym wam nie powieǳiałem. Przypominam
sobie, że kiedyś w sobotę wieczorem, po ǳiewiąte goǳinie, kazałem służącemu zamieść
podłogę w domu, przez co uchybiłem święte nieǳieli.

— Niewielki to grzech, mó synu — odparł mnich.
— Nie mówcie tak, mó o cze, nieǳielę, ako ǳień święty, wielce czcić należy, bo-

wiem w dniu tym nasz Zbawiciel zmartwychwstał.
— Czy popełniłeś eszcze aki grzech? — zapytał mnich.
— Tak, o cze — odparł Ciappelletto — raz w kościele bożym przez brak baczenia

splunąłem.
Mnich zaczął się śmiać i rzekł:
— Nie dręcz się tym, mó synu! My, którzy esteśmy zakonnikami, cały ǳień w ko-

ściele spluwamy.
— I barǳo źle czynicie, gdyż niczego tak w czystości utrzymywać nie należy, ak

kościoła, w którym się Bogu cześć odda e.
Jeszcze siła¹⁹ podobnych rzeczy naopowiadał mnichowi, wreszcie zaczął wzdychać

ciężko i gorzko płakać (a był w tym wszystkim mistrzem zawołanym).
— Co ci się stało, mó synu? — zapytał mnich.
— Biada mi, o cze wielebny — odparł ser Ciappelletto — eszcze mi zosta e eden

grzech, z któregom się nigdy nie wyspowiadał, tak się go bowiem sromam okrutnie.
Ilekroć go sobie przypomnę, płaczę, ako to teraz wiǳicie. Wyda e mi się, że dla te winy
Bóg nie bęǳie miał dla mnie miłosierǳia.

— Co mówisz, mó synu? — rzekł mnich. Gdyby wszystkie grzechy, akie kiedy-
kolwiek luǳie popełnili albo eszcze popełnią, dopóki świat trwa, w ednym człeku się
skupiły i gdyby ten grzesznik tak się skruszył ak teraz ty, to miłosierǳie boże est tak
wielkie, że przy spowieǳi wszystko byłoby mu odpuszczone. Mów zatem śmiało.

Wówczas ser Ciappelletto rzekł płacząc gorzko:
— Grzech mó , wielebny o cze, est tak wielki, że wątpię, aby mi go Bóg odpuścił,

choćbyście się i wstawili za mną swymi modlitwami.
— Mów śmiało — odparł mnich — przyrzekam ci, że będę błagał Boga za tobą.
Ser Ciappelletto, ciągle płacząc, nie mógł wymówić ednego słowa, chocia go mnich

nieustannie pocieszał. Wreszcie gdy uż kęs czasu mnicha w takie niepewności trzymał,
westchnął ciężko i rzekł:

— Ponieważ obiecaliście mi, o cze, modlić się za mną do Boga, wyznam wam więc
mó grzech. Wieǳcie, że raz, gdy eszcze byłem ǳieckiem, przekląłem roǳoną matkę
mo ą.

¹⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
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Rzekłszy to, znów obfitymi łzami się zalał.
— Zali, synu mó — rzekł mnich — grzech ten za tak ciężki poczytu esz? Luǳie

bluźnią przez cały ǳień Bogu, a Bóg przebacza chętnie bluźniercy, który się skruszył.
Czy sąǳisz, że ci Stwórca te winy nie odpuści? Osusz łzy i pociesz się. Gdybyś był nawet
ednym z tych, co Zbawiciela ukrzyżowali, to On, wiǳąc two ą skruchę, na pewno by ci
przebaczył.

— Cóż wy mówicie, o cze wielebny! — zawołał Ciappelletto. — Przekląć drogą
matkę, która mnie przez ǳiewięć miesięcy dniem i nocą w żywocie nosiła, a późnie
niezliczoną ilość razy na rękach, akże ciężkim est grzechem! Jeżeli nie bęǳiecie, o cze,
błagali za mną Boga, Bóg mi nigdy tego nie przebaczy.

Mnich wiǳąc, że Ciappelletto nic więce do wyznania nie ma, uǳielił mu absolu-
c i i dał mu błogosławieństwo, będąc upewniony, że est on świątobliwym człowiekiem;
wierzył bowiem niezachwianie, że wszystkie ego słowa są szczerą prawdą. Któż by zresztą
nie uwierzył, słysząc człeka tak mówiącego na łożu śmierci!

— Przy boskie pomocy — rzekł mnich — wkrótce wyzdrowie esz, Ciappelletto.
Gdyby się ednak zdarzyło, że Bóg two ą pobłogosławioną i dobrze przygotowaną duszę
do siebie powoła, zalibyś²⁰ zezwolił, aby ciało two e w naszym klasztorze pogrzebione
zostało?

— O tak, mó o cze — odparł Ciappelletto — i nie chciałbym być pochowanym
gǳie inǳie , bowiem przyrzekliście mi modlić się za mo ą duszę; przy tym miałem za-
wsze cześć osobliwą dla waszego zakonu. Teraz zasię²¹ proszę was, abyście, wróciwszy do
klasztoru, przysłali mi tu bez zwłoki na świętsze ciało Chrystusowe, pobłogosławione ǳiś
rankiem na ołtarzu. Chociaż niegodny estem, pragnę za waszym pozwoleniem e przy ąć,
a potem i ostatniego namaszczenia dostąpić, abym, choć żyłem ak grzesznik, umarł, ak
na prawego chrześcĳanina przystało.

Świątobliwy braciszek pochwalił go i zapewnił, że wkrótce wszystko mu zostanie
dostarczone. Tak się też i stało. Tymczasem dwa bracia, mocno niepewni, czy ich Ciap-
pelletto przypadkiem zwieść nie chce, ukrywszy się za przepierzeniem, które komnatę
chorego od sąsiednie izby ǳieliło, wysłuchali łatwie²² wszystkiego, co Ciappelletto do
braciszka mówił. Słysząc o grzechach, z których się spowiadał, po wiele razy o mały włos
śmiechem nie wybuchnęli.

— Cóż to za człek — mówili do siebie — którego ani starość, ani choroba, ani
strach przed bliską śmiercią czy przed Bogiem, przed sądem którego ma wkrótce sta-
nąć, nie mogą odwieść od niegoǳiwości i k’temu²³ przywieść, aby umarł inacze , niźli
żył. — Aliści uznawszy, że po tych wyznaniach kościół przy mie ego ciało, nie troskali
się uż o resztę. Ser Ciappelletto przy ął wnet komunię świętą, a potem i ostatnie na-
maszczenia, ponieważ znacznie gorze mu się uczyniło. Wieczorem tego dnia, w którym
się cnotliwie spowiadał, umarł. Dwa bracia, rozporząǳiwszy ego mieniem, przezna-
czyli uzyskane pieniąǳe na przysto ny pogrzeb i posłali do klasztoru, prosząc braci, aby
przybyli wieczorem odprawić, wedle obycza u, wigilie, a rankiem drugiego dnia ciało za-
brali. Świątobliwy mnich, który Ciappelletta był spowiadał, usłyszawszy o ego śmierci
odbył naradę z przeorem, późnie zasię biciem w ǳwony przywołał wszystkich mnichów
zna du ących się w klasztorze i ozna mił im, że ser Ciappelletto był człowiekiem świą-
tobliwym, ak to dowodnie widać z tego, co na spowieǳi wyznał. Wierząc głęboko, że
Bóg za ego sprawą nie eden wielki cud uczynić może, łatwo przekonał mnichów, że ciało
zmarłego przy ąć należy uroczyście i z wielką czcią.

Łatwowierni bracia wraz z przeorem zgoǳili się na to. Wieczorem udali się wszyscy
do domu, w którym ciało Ciappelletta spoczywało; odprawili nad zwłokami uroczyste
wigilie, a naza utrz rano, ubrani w komże i kapy, z książkami w rękach, poprzeǳani
krzyżem, śpiewa ąc modły, zabrali ciało i z wielką pompą ponieśli e do swego kościoła. Za
tym orszakiem szli mężczyźni i białogłowy; wyległa prawie cała ludność miasta. Gdy mary
postawiono w kościele, mnich, który zmarłego był spowiadał, wszedł na kazalnicę i począł
powiadać cudowną historię o ego życiu, postach, czystości, niewinności i świątobliwości.

²⁰zalibyś (daw.) — czybyś, czyżbyś. [przypis edytorski]
²¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²²łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
²³k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
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Mięǳy innymi opowieǳiał to, co mu Ciappelletto, płacząc, ako swó na większy grzech
wyznał, i ak on ledwo go zdołał przekonać, że mu Bóg przebaczy. Potem zwrócił się do
przytomnych²⁴ i gromiąc ich a strofu ąc, rzekł:

— A wy, od Boga przeklęci, z powodu lada słomki, co wam pod nogi padnie, bluźnicie
Bogu, Na świętsze Pannie i całemu dworowi niebieskiemu!

Krom²⁵ tego siła²⁶ eszcze prawił o prawości i niewinności nieboszczyka. Słowa te,
którym cały lud uwierzył, wielki skutek sprawiły, tak że po skończonym nabożeństwie
wszyscy co do ednego rzucili się całować ręce i nogi nieboszczyka; porwano przy tym na
nim suknie, a każdy, kto posiadł choćby strzępek materii, uż się za szczęśliwego poczyty-
wał. Ciało było wystawione przez cały ǳień w kościele, tak aby każdy mógł e odwieǳać
i oglądać. Gdy noc zapadła, złożono nieboszczyka do marmurowego grobu i pochowano
uroczyście w kaplicy. Następnego dnia lud zaczął odwieǳać ego grób, zapalać świece,
śluby czynić i stosownie do ślubów wota woskowe zawieszać.

Sława ego świętości tak wzrosła, że prawie nikt w potrzebach i uciskach swoich do
innego świętego się nie uciekał. Nazwali go, ako i teraz zowią: świętym Ciappelletto,
utrzymu ąc, że Bóg wielkie cuda przez niego uczynił i nadal czyni każdemu, co z osobnym
nabożeństwem do Ciappelletta się obraca”.

Tak tedy²⁷ żył i umarł ser Cepparello z Prato, który stał się świętym, akoście to
słyszeli. Nie chcę twierǳić, iżby nie mógł zbawienia w obliczu Boga dostąpić, chocia
bowiem życie ego było występne i plugawe, to przecie w ostatnie goǳinie poka awszy
się i skruszywszy mógł miłosierǳia boskiego zaznać i do ra u przy ęty zostać. Ale ako że
wszystko to est dla nas ta ne, tedy sąǳę po tym, co dostępne est oczom naszym, że racze
zna du e się w rękach szatana niż w ra u. Jeśli tak est, uznać musimy, że nieskończona
est wobec nas dobroć Boga, który patrzy nie na błędy nasze, lecz na czystość nasze
wiary. Czynimy naszym orędownikiem wroga bożego, mniema ąc, że est on Bogu miły,
a Bóg nas wysłuchu e, akbyśmy do prawǳiwego świętego modły zanosili. Aby łaska
boska, w tym wesołym towarzystwie i pośród losów ǳisie szych przeciwności, zdrowych
i całych nas zachować mogła, wychwala my Jego imię, które położyliśmy na wstępie te
powieści, i w potrzebach naszych do Niego się ucieka my, pewni, że wysłuchani bęǳiemy.
Tu opowiada ący mowę swo ą zawarł²⁸.

 .      

Abraham, Żydowin, zachęcony do podróży przez Giannotta di Civigni, udaje się do Rzymu.
Ujrzawszy zepsucie kleru wraca do Paryża i staje się chrześcĳaninem.

Opowieść Panfila została pochwalona przez białogłowy, które, słucha ąc e , często
śmiechem wybuchały. Gdy uż opowiadanie, z wielką uwagą słuchane, do końca do-
prowaǳone zostało, królowa sieǳące obok Panfila Neifile rozkazała opowieǳieć nową
historię, według ustanowione kolei. Dama ta, równie pięknością, ak dwornymi obycza-
ami ozdobiona, z radością na to żądanie przystała i zaczęła na ten kształt:

— Panfilo w swo e opowieści ukazał nam, że miłosierǳie boże nie liczy nam błędów
naszych, gdy one z nieświadomości nasze wypływa ą, a zasię²⁹ w swo e opowieści pragnę
pokazać, iż miłosierǳie to z cierpliwością znosi grzechy tych, którzy swymi uczynkami
i słowami będąc obowiązani awnym świadectwem mu służyć, wcale przeciwnie postępu ą.
Tą drogą Bóg da e dowody niezachwiane prawdy, abyśmy z większą duszy stałością szli
za tym, w co wierzymy.

Słyszałam kiedyś, miłe towarzyszki, taką opowieść: „Mieszkał ongiś w Paryżu bogaty
kupiec i człek zacny, Giannotto di Civigni zwany. Był to człek sprawiedliwy i uczciwy;
za mował się rozległym handlem suknami. Wielka przy aźń łączyła go z bogatym Żydem,

²⁴przytomni (daw.) — obecni (przy czymś); zebrani. [przypis edytorski]
²⁵krom — oprócz. [przypis edytorski]
²⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
²⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²⁸zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: zakończyć. [przypis edytorski]
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zwanym Abrahamem, który także się kupiectwem parał, a był człekiem równie uczciwym
i zacnym. Giannotto, wiǳąc przymioty przy aciela, wielce nad tym bolał, że dusza tak
mądrego i dobrego człeka, ǳięki błędom ego wiary, na potępienie wieczne skazana zo-
stanie. Dlatego też ął go prosić dobrotliwie, aby porzucił błędy wiary żydowskie i wiarę
chrześcĳańską przy ął, która ( ak to sam dowodnie wiǳi) ǳięki swo e świętości i praw-
ǳie ciągle się rozpowszechnia i kwitnie, gdy tymczasem ego wiara coraz barǳie zanika,
tak iż wreszcie wniwecz rozwiać się może. Żyd odparł, że krom³⁰ wiary żydowskie żadne
inne za dobrą i świętą nie uzna e, że zamierza umrzeć w te , w które się naroǳił i wzrósł,
że nie ma takie siły, co by go od nie odwrócić mogła. Odpowiedź ta nie odwiodła Gian-
notta od tego, aby po kilku dniach nie obrócił się do swego przy aciela z podobną mową,
stara ąc mu się dowieść na nadto grubych przykładach ( ak to nieraz kupcy czynić umie ą),
dla akich to racy nasza wiara est lepsza od żydowskie .

A chocia Żydowin był w rzeczach wiary żydowskie mistrzem zawołanym, przecie
przy aźń wielka, którą do Giannotta żywił, a może i słowa, włożone w usta tego proste-
go człeka przez Ducha Świętego, to sprawiły, że Żydowinowi wielce do smaku dowody
Giannotta przypadać poczęły. Przecie ednak w wierze swo e błędliwe nadal trwał z upo-
rem.

Im barǳie się w swoim uporze zacinał, tym więce na niego Giannotto nastawał, aż
wreszcie Żydowin, uległszy ego natarczywym prośbom, rzekł:

— Chcesz, Giannotto, abym wiarę chrześcĳańską przy ął? Ja się od tego nie uchylam.
Jednakoż przedtem chcę się udać do Rzymu, obaczyć tego, którego ty namiestnikiem
bożym na ziemi zowiesz, zważyć ego postępki i obycza e, a także życie ego braci-kar-
dynałów. Jeśli wydaǳą mi się takimi, że wedle ich życia sąǳąc poznam, iż wiara two a
est lepsza od nasze , ak to starałeś się mi dowieść, uczynię to, com przyrzekł. Jeśli nie,
pozostanę nadal żydem.

Giannotto, usłyszawszy o tym ego postanowieniu, wielce się strapił i rzekł do siebie:
»Stracone są wszystkie mo e zachody i trudy, których nie szczęǳiłem, aby go do przy ęcia
chrześcĳaństwa nakłonić, co zdawało się być rzeczą bliską. Po eǳie do Rzymu, obaczy
na własne oczy, ak plugawe i występne życie księża wiodą, i nie tylko wiary nasze nie
przy mie, ale nawet gdyby i chrześcĳaninem został, na udaizm powróciłby«. Obrócił się
tedy³¹ do Abrahama i rzekł:

— Po cóż chcesz przedsiębrać tak uciążliwą i kosztowną podróż do Rzymu? Na tak
bogatego człeka, ak ty, czyha tysiąc niebezpieczeństw na ziemi i na morzu. Zali nie zna -
ǳiesz tu kogoś, kto by cię ochrzcił? Jeżeli zaś żywisz akieś wątpliwości co do wiary, którą
ci wykładam, gǳież zna ǳiesz mądrze szych i światle szych luǳi ak tu? Daǳą ci oni
wszelkie ob aśnienia. Według mnie zatem ta two a podróż wcale potrzebna nie est. Po-
myśl, że prałaci w Rzymie są podobni do tych, których tu wiǳisz, a może i świątobliwsi,
ako że ży ą w pobliżu na wyższego pasterza. Zachowa swo e siły na inny raz, do czasu
pielgrzymki po mie scach świętych, w które może i a towarzyszyć ci będę.

— Wierzę, Giannotto — odparł Żydowin — że rac a est po two e stronie, ale eśli
chcesz, abym spełnił to, o co mnie prosisz, to powiem ci w dwóch słowach, iż muszę
echać. W przeciwnym razie nic nie uczynię.

Giannotto uznawszy ego twarde postanowienie rzekł:
— Jedź zatem; szczęśliwe drogi ci życzę.
Pomyślał przy tym, że Żydowin, u rzawszy dwór papieski, nigdy uż chrześcĳaninem

się nie stanie. Aliści, nic na tym nie tracąc, uż mu nie doraǳał, aby pozostał.
Żydowin dosiadł rumaka i pośpieszył do Rzymu, gǳie przez Żydów z wielką oka-

załością przy ęty został. Przebywa ąc w mieście, nie zdraǳał się przed nikim, po co tu
przybył, a tylko w ta emnicy śleǳił życie papieża, prałatów i kardynałów, i całego papie-
skiego dworu.

Jako człek bystry, nie edno sam spostrzegł, a i wiele od drugich uznał. Z tego wszyst-
kiego wniósł, że każdy ksiąǳ, od na mnie szego do na większego, rozpustą grzeszy i hoł-
du e nie tylko naturalne rozkoszy, ale i sodomskie , nie zna ąc hamulca, wyrzutów su-
mienia i wstydu. ǲięki przemożnemu wpływowi nierządnic i młoǳieniaszków nie lada

³⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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rzeczy można było w Rzymie uzyskać. Obaczył także, że wszyscy są żarłokami i pĳanica-
mi, że na kształt ǳikich zwierząt eno³² brzuchom swoim służą, nie mówiąc uż o roz-
puście. Jeszcze bacznie się im przy rzawszy, poznał, że są skąpi i tak na grosz chciwi, że
nie wstyǳą się kupczyć wszystkim, poczyna ąc od krwi luǳkie , nawet chrześcĳańskie ,
a kończąc na rzeczach świętych, odpustach i benefic ach. Kupu ąc i sprzeda ąc, większy
handel prowaǳą i licznie szych ma ą pośredników niż w Paryżu kupcy sukna i innych to-
warów. Jawną symonię³³ ochrzcili mianem »zastępstwa«, a obżarstwo ukryli pod skromną
nazwa »pokrzepienia sił«, tak akby Boga można było oszukać znaczeniem tych słów i ak-
by On nie wiǳiał plugawych intency ich niskich dusz. Mniemali, widać, że Bóg, tak
ak luǳie, imieniem rzeczy da się okłamać. Wszystkie te rzeczy a takoż i te, o których
zmilczeć należy, nie podobały się wielce Żydowinowi, człekowi umiarkowanemu i oby-
cza nemu. Zdało mu się, że uż dość wiǳiał, postanowił tedy³⁴ do Paryża powrócić; tak
też uczynił. Giannotto, dowieǳiawszy się o ego powrocie, udał się do niego, straciwszy
uż wszelką naǳie ę na to, aby Żydowin chciał chrześcĳaństwo przy ąć. Spotkali się pełni
ukontentowania i wielkie radości.

Po kilku dniach odpocznienia Giannotto zapytał się go, co myśli o O cu świętym,
kardynałach i innych dworakach.

Żydowin odparł:
— Wyda e mi się, że Bóg źle czyni, łaskawością swo ą ich darząc. Powiem ci, iż eśli

dobrze zważać i sąǳić umiałem, w żadnym księǳu nie znalazłem ani krztyny świętości,
pobożności czy przykładu godnego naśladowania. Rozpusta, chciwość, obżarstwo, wiaro- Grzech, Wiara, Chrzest
łomstwo, zawiść, pycha i inne gorsze występki ( eśli sobie można tylko gorsze wystawić)
tak im weszły w obycza , że dwór papieski est dla mnie racze kuźnią diabelskich poczy-
nań niż ǳieł świętych. Według mego mniemania, wasz pasterz na wyższy, ako i wszyscy
ego duchowni, z wielką pilnością a staraniem i umie ętnością chcą religię chrześcĳań-
ską poniżyć i z oblicza świata ą zetrzeć, chocia winni przecie być e wsporem i obroną.
A ako że, mimo tych ich wysiłków, wasza wiara coraz barǳie się rozpowszechnia i co-
raz aśnie szą i doskonalszą się sta e, tedy musiał Duch Święty w nią wstąpić, aby stanęła
wyże od wszystkich wiar świata. Dlatego też, eśli dawnie głuchy byłem na two e prośby
i nie chciałem chrześcĳaństwa przy ąć, to teraz mówię ci awnie, że nic nie bęǳie w stanie
mnie od tego powstrzymać. Chodźmy zatem do kościoła, pragnę przy ąć chrzest zgodnie
z obycza em wasze święte wiary.

Giannotto, który spoǳiewał się całkiem przeciwnego postanowienia, usłyszawszy te
słowa stał się na szczęśliwszym na ziemi człowiekiem. Udał się z Żydem do kościoła Na -
świętsze Marii Panny w Paryżu i poprosił księży, aby obrządku chrztu nad Abrahamem
dopełnili. Prośbie te zaraz było uczynione zadość. Giannotto był ego o cem chrzestnym.
Nawrócony imię Jana otrzymał. Późnie Giannotto polecił go światłym luǳiom, którzy
go wkrótce w rzeczach wiary święte całkowicie wyćwiczyli. Jan zasłynął też późnie ako
człek wielce zacny i świątobliwy”.

 .   

Melchisedech, Żydowin, opowieścią o trzech pierścieniach salwuje się z niebezpieczeństwa, jakie
mu Saladyn gotował.

Gdy opowieść Neifile, przez wszystkich chwalona, do kresu dobiegła, zgodnie z wolą
królowe mówić zaczęła Filomena:

— Nowela Neifile przypomniała mi niemiły przypadek, który się zdarzył pewnemu
Żydowi. Ponieważ o Bogu i o prawǳie nasze wiary uż dość rzeczone zostało, wyda e mi
się teraz nie od rzeczy zstąpić ku przypadkom i ǳiełom luǳkim. Wysłuchawszy mo e
opowieści, może ostrożnie odpowiadać bęǳiemy na stawiane nam pytania. Należy, aby-
ście wieǳiały, drogie przy aciółki, że głupota nierzadko odbiera człekowi wszelkie dobro
i w wielkie nieszczęścia go wtrąca, gdy tymczasem mądrość z na większych niebezpie-

³²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³³symonia— handel godnościami kościelnymi, stanowiącymi źródło prestiżu i dochodów. [przypis edytorski]
³⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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czeństw wyprowaǳa i do spoko nego a błogiego stanu przywoǳi. Przykładów na to,
że głupota pozbawia nas szczęścia i do srogich mizery doprowaǳa, istnie e mnóstwo,
aliści³⁵ o nich tuta rozpowiadać nie będę, bowiem widać e awnie z tysiąca coǳien-
nych zdarzeń. W krótkie mo e opowieści ukażę tylko, ak to rozum wybawić nas może
z obierzy.

„Saladyn, który ǳięki swe osobiste ǳielności nie tylko z człeka nikczemnego stanu
na tron Babilonu się wyniósł, ale i siła³⁶ królów tak chrześcĳańskich, ak i saraceńskich
zwyciężył, roztrwonił swó skarbiec na częste wo ny i niesłychany zbytek. Zdarzyło się, że
potrzebował pilnie większe sumy pienięǳy, a nie wieǳąc, skąd by ą tak nagle wydostać,
przypomniał sobie o bogatym Żydowinie, zwanym Melchisedech, który w Aleksandrii
na lichwę pożyczał. Pomyślał Saladyn, że ten mógłby mu, gdyby tylko chciał, przy ść
z pomocą; ponieważ ednak znał ego skąpstwo, więc nie barǳo wierzył, aby mu po dobre
woli usłużył, gwałtem zasię przymuszać go nie chciał. Naglony potrzebą, ął³⁷ Saladyn
przemyśliwać, ak by tę sprawę z Żydowinem ułatwić, aż wreszcie postanowił użyć gwałtu,
ale tą modłą, aby miał on pozór słuszności.

Kazał przywołać Żyda, przy ął go serdecznie, posaǳił obok siebie i rzekł:
— Od wielu luǳi słyszałem, mężu zacny, że esteś wielkim mędrcem i w rzeczach

wiary osobliwie wyćwiczonym, dlatego też chciałbym się dowieǳieć od ciebie, która
z trzech wiar est na lepsza: żydowska, saraceńska czy chrześcĳańska?

Żydowin, który w same rzeczy był mądrym człowiekiem, wraz spostrzegł, że Saladyn
chce go pochwycić za słowa, oczywiście nie bez ukryte myśli; po ął zatem, że gdyby
które kolwiek z tych trzech wiar wyższość przyznał, władca swó zamierzony cel osiągnie.
Skupił umysł ak ten, kto, do odpowieǳi przynaglony, nie chce się dać przyłapać na nie ,
i zaraz umyślił, aki mu respons³⁸ dać należy.

— Panie mó i władco — rzekł — zadaliście mi ważkie pytanie; abym mógł ed-
nak mó sąd wyrazić, muszę wam powtórzyć pewną opowieść. Przypominam sobie, o ile
mnie pamięć nie zwoǳi, że nieraz słyszałem o ednym bogatym i znacznym człeku, który
mięǳy innymi kle notami posiadał w swym skarbcu szacowny i piękny pierścień. Aby
ego wartość i piękność należycie uczcić i na wieczność ostawić go swoim potomkom,
rozkazał, by ten z ego synów, w posiadaniu którego pierścień ów się zna ǳie, za ǳieǳica
uchoǳił, był za głowę rodu poczytywan i ako taki uważany i czczony. Spadkobierca pier-
ścienia podobnie z potomkami swymi postąpił ak ego poprzednik. Pierścień przechoǳił
z rąk do rąk, aż wreszcie dostał się człekowi, który miał trzech uroǳiwych, cnotliwych
i posłusznych ego woli synów; dla te przyczyny równą miłością ich darzył. Młoǳieńcy,
którzy wieǳieli o tym zwycza u z pierścieniem, chcieli eden przez drugiego kle notem
zawładnąć, ako że każdy z nich za na godnie szego pragnął być uważany. Każdy prosił
tedy³⁹ usilnie sęǳiwego o ca, który uż do śmierci się zbliżał, aby emu pierścień ten po-
zostawił. Zacny człek, wszystkich synów ednako miłu ący, nie umiał uczynić wyboru,
aż wreszcie umyślił, że na lepie bęǳie przyrzec go każdemu z nich; aby wszystkich po
równu ukontentować. Polecił zaś w ta emnicy zręcznemu złotnikowi sporząǳić eszcze Kle not, Wiara, Wierzenia,

Ta emnicadwa pierścienie, które tak do prawǳiwego podobne się okazały, że on sam, co uczynić e
polecił, zaledwie mógł rozeznać pierścień prawǳiwy. Przed śmiercią wręczył w ta emnicy
każdemu synowi eden pierścień. Po śmierci roǳica każdy z synów o ǳieǳictwo i o cześć
należną się upominał i eden zaprzeczał praw drugiemu, przedstawia ąc na dowód swó
pierścień. Ponieważ trzy pierścienie tak podobne się okazały, że prawǳiwego poznać nie
można było, nie rozstrzygnięte po ǳiś ǳień zostało, kto est właściwym ǳieǳicem.

Podobnie rzecz się ma, mó panie i władco, z trzema religiami, danymi przez Boga
trzem nac om. Każda z nich mniema, że posiada istotną spuściznę i prawǳiwe prawo boże;
która ednak ma słuszność, nie wiadomo, ak i nie wiadomo, kto prawǳiwy pierścień
posiada.

³⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
³⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁸respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
³⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Saladyn spostrzegł, iż Żydowin uniknął zręcznie zastawionych nań sieci. Postanowił
zatem otwarcie o potrzebach swoich go uwiadomić, aby przekonać się, zali⁴⁰ mu usłużyć
zechce, zdraǳił mu przy tym, co zamyślał z nim uczynić i co by, ani chybi, zrobił, gdyby
tak rozumne odpowieǳi nie otrzymał.

Żydowin dał Saladynowi po dobre woli żądaną sumę. Saladyn zaś nie tylko po pew-
nym czasie dług swó w całości spłacił, ale eszcze wspaniałymi darami go obsypał, uważał
go za swego przy aciela i zatrzymał przy sobie z oznakami czci wielkie ”.

 .   

Mnich, który w ciężki grzech popadł, gani przeora za tę samą przewinę i w ten sposób od kary
się uwalnia.

Gdy Filomena, skończywszy swo ą opowieść, zamilkła, sieǳący obok nie Dioneo,
nie czeka ąc na rozkaz królowe (wieǳiał bowiem, że na niego teraz kole przypada), tym
kształtem mówić zaczął:

— Miłe damy! Jeśli dobrze nasze powszechne życzenie po mu ę, to zebraliśmy się tuta
po to, aby się opowieściami wza emnie rozweselić. Mniemam, że każdemu zostawiona
est swoboda w wyborze materii, byleby tylko opowieść nie sprzeciwiała się ogólnemu
prawidłu, to est, za mu ącą była. Takie było bowiem życzenie królowe . Wysłuchaliśmy uż
opowieści o tym, ak to Abraham, za radą Giannotta di Civigni idąc, duszę swo ą zbawił
oraz ak roztropny Melchisedech obronił swo e bogactwa przed zasaǳkami Saladyna.
Sąǳę, że na wasze przygany nie zasłużę, gdy wam opowiem o chytre sztuczce, ǳięki
które udało się pewnemu mnichowi srogie kary cielesne uniknąć.

„W Lunigianie, niedaleko stąd leżące , zna dował się klasztor słynący dawnie z mno-
gości i świątobliwości braciszków, teraz zasię opustoszały. W klasztorze przebywał pewien
mnich, człek młody i krzepkiego ciała złożenia. Sił ego ani posty, ani modlitwy, ani
czuwania nocne nadwątlić nie zdołały. Pewnego razu, w samo południe, gdy inni bra-
ciszkowie wczasu⁴¹ zażywali, mnich ów, przechaǳa ąc się koło kościoła zna du ącego się
w okolicy puste i oddalone , napotkał uroǳiwą wielce młódkę, która, ani chybi, córką
akiegoś okolicznego kmiecia być musiała. ǲieweczka zatrudniona była zbieraniem ziół.
Ledwie mnich ą u rzał, gdy chucie w nim rozgorzały. Dlatego też, zbliżywszy się do nie ,
w grzeczny dyskurs z nią wstąpił. Od słowa do słowa przechoǳąc, to wreszcie na nie
wymógł, że zgoǳiła się pó ść cichaczem do ego celi, tak iż nikt tego nie spostrzegł.

Tuta mnich, żąǳami swymi zbytnio pobuǳany, ął⁴² figlować z nią mnie ostroż-
nie, ak by należało. Tymczasem zdarzyło się, że przeor ze snu wyczmucony, przechoǳąc
obok celi mnicha, posłyszał rumor okrutny, który tamci czynili. Chcąc lepie głosy roz-
różnić, zbliżył się cicho do drzwi celi, nadsłuchiwać począł i wówczas poznał dowodnie, że
wewnątrz białogłowa się zna du e. Z początku chciał rozkazać, aby drzwi otworzono, póź-
nie ednak inacze postąpić umyślił. Wrócił zatem do swe komnaty i czekał, aż mnich
z celi wy ǳie. Mnich zasię⁴³, chocia z całego serca rozkoszy używał, przecie miał się na
baczności. Posłyszawszy, ak mu się zdawało, odgłos kroków na korytarzu, podszedł do
drzwi, spo rzał przez szparę i u rzał przeora, który podsłuchiwał. Dorozumiał się od ra-
zu, że przeor uznał o bytności białogłowy w ego celi, a wspomniawszy, ak surowa kara
mu za to zagraża, stropił się wielce. Nie dawszy ednak młódce żadne o swym strapie-
niu poznaki, ął się głowić nie na żarty, szuka ąc akiegoś stosownego wybiegu. Wreszcie
przyszła mu na myśl pewna chytra sztuka, o skuteczności które był twardo przekonany.
Uczyniwszy pozór, że dość ma uż miłosnych igraszek, rzekł do białogłowy:

— Idę teraz, chcąc wynaleźć skuteczny sposób na to, byś stąd niepostrzeżenie wy ść
mogła. Dlatego też czeka tuta , aż do mego powrotu.

Rzekłszy te słowa, wyszedł z celi, zamknął drzwi na klucz i zaraz udał się do kom-
naty przeora. Oddał przeorowi klucz, ak to każdy mnich miał w obycza u czynić, kiedy
z klasztoru się wydalał, i rzekł:

⁴⁰zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁴¹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
⁴²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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— ǲisia z rana, mó o cze, nie zdążyli przewieźć wszystkich drew, co są przygoto-
wane; za waszym pozwoleniem tedy⁴⁴ chcę się udać do lasu, aby zwózki dopilnować.

Przeor, pragnąc dowieǳieć się szczegółowie o grzechu, przez mnicha popełnionym,
i mniema ąc, że grzesznik niczego się nie dorozumiewa, uradował się z tego przypad-
ku. Wziął klucz i dał swo e przyzwolenie. Gdy mnich odszedł, przeor ął⁴⁵ rozmyślać,
ak mu postąpić należy: zali⁴⁶ w przytomności⁴⁷ wszystkich mnichów drzwi celi otwo-
rzyć i sprośny grzech na aśnię podać, tak aby braciszkowie szemrać późnie nie mogli,
gdy srogą karę rozpustnikowi wymierzy, zali też wprzód o wszystkim od one niewiasty
uznać szczegółowie⁴⁸? Pomyślał przy tym, że owa młódka może się okazać córką lub żoną
akiegoś czcigodnego człeka, któremu nie chciałby despektu sprawić, awnie ą osławia-
ąc. Dlatego też postanowił dowieǳieć się wprzód, kim est owa białogłowa, a późnie
dopiero stosowne miary przy ąć. Z tym zamysłem podszedł do drzwi celi, otworzył e,
wszedł do środka i znów drzwi za sobą zawarł. Młódka obaczywszy przeora zmieszała się
wielce, od sromu i trwogi gorzko płakać poczęła.

Świątobliwy przeor, spo rzawszy na nią, przekonał się, że ǳieweczka piękna est
i świeża. Chocia był uż człekiem szeǳiwym, przecie poczuł, że nim chucie okrutne
owłada ą, na podobieństwo tych, którym młody mnich oprzeć się nie zdołał. Tedy rzekł
do się na ten kształt: »Dlaczegóż bym nie miał uciechy zażyć, skoro sposobność się nada-
rza? Radości i wesela niewiele mamy, trosk zasię i zła zawsze pod dostatkiem. To piękna
ǳieweczka, na honor! Nikt nie dowie się o tym, że tuta była. Czemuż miałbym nie
spróbować, czy mi się nie uda woli swe ą powolną uczynić? Grzech w ta emnicy to pół
grzechu tylko! Korzysta my ze szczęśliwe okaz i, co się może uż nigdy nie powtórzy,
i nie pogarǳa my nierozważnie dobrem, którym Bóg bliźniego obdarza!«.

Tak myśląc, zbliżył się do płaczące ǳieweczki, zamysł swó pierwotny całkiem od-
mienił, pocieszać ą półgłosem począł i prosić, aby płakać przestała. Po czym w ostrożnych
słowach pragnienie swo e e odkrył. ǲieweczka, która nie była z żelaza ani z kamienia,
zbytniego nie stawiała oporu. Przeor, obłapiwszy ą ciasno i ucałowawszy czule, pociągnął
ą do wąskiego łoża mnicha. Ma ąc ednak może należny wzgląd na czcigodność swo e
osoby, a takoż obawia ąc się, aby e ciężarem swoim zbytnio nie urazić, miast⁴⁹ się na
wątłe młódce położyć, na brzuchu swym ą posaǳił i tą modłą długo z nią igrał. Mnich,
który udał, że do lasu wyrusza, ukrył się w kącie korytarza. Obaczywszy, że przeor sam do
celi wchoǳi i drzwi za sobą zamyka, miał uż za na zupełnie pewne, że ego fortel sku-
tecznym się okaże. Podkradł się więc do drzwi i przez szparę obaczył wszystko, co przeor
czynił. Ów, po długie miłosne rozprawie, zamknął młódkę w celi i do swe komnaty się
udał. Wkrótce usłyszał mnicha i sąǳił, że ten uż z lasu powrócił. Zamierza ąc go skarcić
surowo i do ciemnicy wtrącić, tak aby z miłe zdobyczy bez poǳiału korzystać, kazał
go przywołać, a późnie przy ąwszy go z zagniewanym obliczem, rzekł, że go więzieniem
ukarze.

Mnich odparł na to:
— Przewielebny o cze; zbyt niedawno estem w zakonie świętego Benedykta, ażebym

mógł znać szczegółowie⁵⁰ wszystkie reguły. Nie wieǳiałem na przykład, że mnisi krom⁵¹
wigilĳ i postów winni są eszcze i ǳiewczęta na siebie nakładać. Teraz ednak, skoroście
mi uż stosowny przykład dali, przyrzekam nigdy pod tym względem nie chybić. Jeśli mi
na ten raz przebaczycie, będę czynił tak, ak wiǳiałem, żeście wy czynili.

Przeor, który był człowiekiem o bystrym przyroǳeniu⁵², zaraz po ął, że mnich nie
tylko lepie od niego w sedno utrafił, ale wszystkie ego figle wiǳieć musiał. Zawstyǳił się
postępku swego i nie chciał karać mnicha za to, czym sam zgrzeszył. Przebaczył mu przeto,
pod warunkiem, że ścisłe milczenie zachowa. Późnie postarali się ǳiewczynę ukradkiem
z klasztoru wyprowaǳić. Mniemać należy, że młódka eszcze nieraz tam powracała”.

⁴⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁶zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁴⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁴⁸szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁴⁹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁵⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁵¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵²przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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Markiza z Monferratu gasi bezrozumną miłość króla francuskiego, częstując go samymi ku-
rami i obracając się do niego ze stosownymi słowami.

Opowieść Dionea zawstyǳiła nieco białogłowy, czego dowodem były rumieńce na ich
obliczach; późnie ledwie się od śmiechu wstrzymać mogły. Jedna na drugą pogląda ąc
słuchały noweli z uśmiechem na ustach. Gdy Dioneo dobiegł do końca, łagodnymi słowy
zwróciły mu uwagę, że podobnych rzeczy przy białogłowach opowiadać się nie goǳi.
Królowa obróciwszy się do Fiammetty, sieǳące obok niego na murawie, rzekła, że teraz
na nią kole przychoǳi. Fiammetta wǳięcznie się uśmiecha ąc w te słowa zaczęła:

— W poprzednich opowieściach okazane zostało na przykładach, akie znaczenie mieć
może szybka i bystra odpowiedź. Pomyślałam sobie, że eśli mężczyzna rozumnie czyni
szuka ąc zawsze miłości te kobiety, które ród est znacznie szy od niego, to natomiast
białogłowa winna ponad wszystko strzec się miłości do takiego męża, co stanem swym nad
nią góru e. Dlatego też postanowiłam w te noweli, którą teraz mam opowieǳieć, pokazać
wam, miłe towarzyszki, ak to pewne znaczne damie udało się słowem i uczynkiem od
takiego afektu uchronić i drugiego od miłości odwieść.

„Markiz z Monferratu, człek wielkie ǳielności i chorąży Kościoła, wziął uǳiał w po-
wszechne wyprawie krzyżowe za morze. Na dworze króla ancuskiego Filipa Krzywo-
okiego, który również do te wyprawy się gotował, eden z rycerzy ozna mił w rozmowie,
że nie ma na ziemi takie pary ak markiz i ego żona. Jeśli bowiem markiz słynie pośród
rycerstwa swymi wielkimi przymiotami, to żona ego est na pięknie sza i na cnotliwsza
z wszystkich kobiet. Słowa te tak wielkie wrażenie na królu Franc i sprawiły, iż zakochał
się namiętnie w żonie markiza, chociaż e dotychczas nie wiǳiał. Umyślił zatem dopiero
w Genui wsiąść na okręt, aby stamtąd się przez morze przeprawić, do Genui zaś dotrzeć
lądem, a po droǳe, ma ąc po temu sposobność tak goǳiwą, odwieǳić markizę. Miał
naǳie ę, że pragnienia swo e do lubego przywieǳie skutku, zważywszy na to, że markiza
sama w domu pozostawała. Zamysły swo e zaraz w czyn wcielił. Wysławszy naprzód swo e
wo ska, sam z nieliczną świtą w drogę wyruszył. Zbliżywszy się do włości markizy, pchnął
umyślnego, aby powiadomić markizę, że następnego dnia przybęǳie do nie na obiad.
Roztropna i układna dama odparła, że wielce sobie zaszczyt ten ceni i że przy mie króla
ak na milszego gościa. Późnie ęła⁵³ się nad tym głowić, co króla tak znacznego k’temu⁵⁴
przywoǳi, aby ą odwieǳać w czasie, gdy mąż e przytomny⁵⁵ nie est, i odgadła, że sława
e piękności tu go przynęciła.

Tym niemnie postanowiła przy ąć gościa, ak się należało. Przywołała wszystkich
znacznie szych luǳi, pozostałych w domu, i zasięgnąwszy ich rady przygotowała wszyst-
ko na godne przy ęcie; tylko ucztą i wyborem potraw sama się za ęła. Kazała zarznąć
wszystkie kury, akie pod rękę podpadną, i tylko z nich przyrząǳić kucharzom wiele
rozlicznych potraw. Naznaczonego dnia przybył król i został godnie i wspaniale przy ęty.
U rzawszy markizę, przekonał się, że piękność e , osobny wǳięk i przymioty znacznie
przechoǳą wszystkie opowiadania rycerza. Zaǳiwił się wielce i tym większym płomie-
niem rozgorzał, im barǳie piękność markizy przewyższała te piękności famę. Król zażył
wczasu⁵⁶ w komnatach, przybranych okazale i stosownie na przy ęcie tak znacznego go-
ścia, gdy zaś nastała pora obiadu, usiadł z markizą za stołem. Innym przytomnym⁵⁷ dano
mie sce wedle ich godności za sąsiednimi stołami. Król niewypowieǳiane rozkoszy za-
żywał smaku ąc w wyszukanym adle, próbu ąc win znamienitych i nie odrywa ąc wzroku
od piękne markizy. Jednakże w miarę ak półmiski wciąż zmieniano, zaczął się nieco ǳi-
wować, spostrzegłszy, że eśli i potrawy różne były, to przyrząǳono e wszystkie tylko
z samych kur. Król dobrze wieǳiał, że okolice tamte sze obfitu ą w ǳiczyznę, w którą,
na wieść o ego przy eźǳie, był eszcze czas się opatrzyć. Mimo swego zǳiwienia z te

⁵³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁵⁴k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁵⁵przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁵⁶wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
⁵⁷przytomni (daw.) — obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
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osobliwości, od onych kur właśnie chciał zacząć, by przygadać markizie, i obrócił się do
nie z takim żartem:

— Zali, Wasza Miłość — rzecze z wesołym uśmiechem — w kra u tym kury roǳą
się bez koguta?

Markiza w lot po ęła, do czego król pytaniem swym zmierza, i wiǳąc, że sam Bóg
zsyła e sposobność wy awienia gościowi swo e intenc i, odparła swobodnie:

— Nie, Miłościwy Królu! Białogłowy tute sze są takie same ak wszęǳie, chocia
w swych stro ach i obycza ach od innych nieco się różnią.

Król, usłyszawszy ten respons⁵⁸, zrozumiał zarówno ukryte znaczenie słów markizy,
ak i przyczynę, dlaczego obiad z samych kur się składał. Po ął, że z taką białogłową na
nic się zdaǳą cukrowane słówka, a takoż i gwałtem niczego się nie sprawi. A chocia
nieopatrznie żąǳe się w nim wielkie zażegły, przecie osąǳił, że lepie bęǳie dla ego czci,
eśli ten płomień niestosowny przygasi. Zaprzestał żartów, obawia ąc się, aby markiza znów
mu ostro nie przymówiła, i zbył się wszelkie naǳiei. Skończywszy obiad poǳiękował za
przy ęcie, akie go spotkało, polecił markizę Bogu i do Genui zaraz się udał, aby śpiesznym
od azdem zatrzeć nieprzysto ny powód swego przybycia”.

 .   

Pewien czcigodny człek trafnym słówkiem karze szpetną obłudę mnichów.

Sieǳąca obok Fiammetty Emilia zaczęła swo ą opowieść, gdy uż wszyscy przytomni⁵⁹
dość wysławili mądrość markizy, która podobną odprawę ancuskiemu królowi dała.

— I a — rzekła z wǳiękiem — opowiem o podobnym responsie⁶⁰, danym przez
pewnego mądrego, a świeckiego człeka skąpemu mnichowi. Ze słów tych nie tylko śmiać
się trzeba, ale i e zachwalić.

„Żył niedawno we Florenc i mnich z zakonu braci mnie szych, inkwizytor kacerskich
błędów. Jak i wielu innych, chciał on uchoǳić za świętoszka i człeka żarliwego w wierze
chrześcĳańskie , co mu nie waǳiło śleǳić równie za tymi, których mieszki dobrze nabite
były, ak i za heretykami.

Przypadek nadarzył mu kiedyś poczciwca uposażonego więce w dukaty niźli w rozum.
Ów, nie dla słabe wiary, ale z prostoty ducha, może podochocony winem lub zabawą
nieumiarkowaną, rzekł pewnego dnia do swo e kompanii, że ma wino tak dobre, iż sam
Chrystus piłby e z ochotą. Słuch o tym doszedł do o ca inkwizytora, który dowieǳiawszy
się, że bluźnierca ma wielkie włości i dobrze nabity mieszek, cum gladiis et fustibus⁶¹ srogie
śleǳtwo rozpoczął. Miał na myśli nie tyle sprowaǳenie grzesznika na drogę prawe wiary,
ile napełnienie swo e kieszeni ego dukatami. Przywoławszy go, zapytał, zali⁶² prawdą est,
co przeciw niemu mówią? Prostak odpowieǳiał, że tak, i wy aśnił, ak było. Świątobliwy
inkwizytor i czciciel św. Jana Złotobrodego rzekł:

— Tedy uczyniłeś z Chrystusa opo a i smakosza win, na podobieństwo Moczygęby
lub innego pĳanicy, nie wychoǳącego z szynkowni, teraz zasię⁶³ przyzna ąc się pokornie,
chcesz w nas wmówić, że błaha to sprawa. Nie est ednak tak, ak ci się zda e. Zasłużyłeś
na stos i pó ǳiesz w ogień, eśli zechcemy postąpić z tobą według prawa!

I ze srogą miną ął⁶⁴ gromić biedaka, akby był on samym Epikurem, co duszom
nieśmiertelności zaprzeczał. Mówiąc pokrótce, tak go przeraził, że poczciwina przez po-
średników posmarował tłusto balsamem św. Jana Złotoustego ręce inkwizytora (balsam
ten est wielce skuteczny na zarazę chciwości pośród księży, a zwłaszcza braci mnie szych,
którym nie lza⁶⁵ się pienięǳy dotykać), aby ów więce litośnie chciał z nim postąpić.

⁵⁸respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁵⁹przytomni (daw.) — obecni (przy czymś); zebrani. [przypis edytorski]
⁶⁰respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁶¹cum gladiis et fustibus (łac.) — mieczami i kĳami. [przypis edytorski]
⁶²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁶³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁵nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
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Cudotwórczości maści, o które wszakoż Galen w swoich medycznych księgach nie
wspomina, w tak wielkie ilości użył, że płomień stosu, grożący mu, zamienił się w znak
krzyża; dali mu żółty krzyż na czarnym polu, niby proporzec rycerzowi, co na wypra-
wę krzyżową się gotu e. Nie dość tego. Wziąwszy pieniąǳe o ciec inkwizytor zatrzymał
grzesznika na kilka dni przy sobie, przykazawszy mu, aby dla pokuty słuchał coǳiennie
mszy u Świętego Krzyża, a w goǳinie posiłku stawał przed ego obliczem; przez resztę
dnia mógł czynić, co zechciał.

Grzesznik, odbywa ąc pilnie pokutę, usłyszał pewnego dnia podczas mszy, ak śpiewa-
no te słowa Ewangelii: »Sto za edno oddane wam bęǳie i posiąǳiecie żywot wieczny«.

Zachował e dobrze w pamięci. W oznaczone goǳinie, spełnia ąc rozkaz, z awił się
u inkwizytora, który właśnie obiad spożywał.

Mnich zapytał go, zali⁶⁶ dnia tego mszy święte wysłuchał, a usłyszawszy, że tak, rzekł:
— Zaliżeś nie słyszał czego, co by wątpliwość w tobie pewną wzbuǳiło i przeto wy-

aśnień się domagało?
— Nie, o cze — odparł poczciwiec — wierzę we wszystko i na mnie sze wątpliwości

nie mam. Usłyszałem ednak coś, co mnie wielką litością dla was i braci waszego zakonu
natchnęło. Ciężko wam bęǳie na tamtym świecie, o cowie czcigodni!

— Jakież to słowa — zapytał inkwizytor — takim współczuciem dla nas cię napełniły?
— Był to ustęp z Ewangelii — odparł prostak — który powiada: »Sto za edno otrzy-

macie!«.
— Nie masz nic prawǳiwszego nad to — rzecze mnich — ale czemuż cię te słowa

tak wzruszyły?
— Zaraz wam wszystko wytłumaczę, o cze wielebny. Od czasu ak przebywam w wa-

szym klasztorze, wiǳę, że coǳiennie wynosicie żebrakom kocioł albo i dwa kotły zupy,
która z obiadu wam została. A owóż, eśli na tamtym świecie za każdy kocioł sto wam
oddaǳą, wszyscy się w zupie potopicie!

Ci, co pospołu z inkwizytorem biesiadowali, wybuchnęli głośnym śmiechem. In-
kwizytor po ął, że słowa te przeciwko obłudne dobroczynności mnichów wymierzone
zostały, i wielce się tym stropił. Gdyby nie przygana, aką zyskał poprzednim swoim
przyznaniem, ani chybi, wszcząłby przeciw niemu drugi proces mszcząc się za zniewagę
swo ą i innych braci-pasibrzuchów. Rozgniewany, puścił go swobodnie i przykazał, aby
mu się więce na oczy nie pokazywał”.

 .   

Bergamino opowieścią o Prymasie i opacie z Cluny zawstyǳa niespoǳianie skąpego Cane
della Scala.

Gdy Emilia opowiadała zabawnie o niepowszednim rzeczeniu krzyżowca, całe towa-
rzystwo pospołu z królową śmiało się serdecznie i pochwał nie szczęǳiło. Gdy śmiech
umilkł i wszyscy uspokoili się, Filostrato, na którego kole nadeszła, zaczął na ten kształt:

— Piękną rzeczą est, miłe damy, trafić w cel nieruchomy, ale gdy łucznik popadnie
strzałą w przedmiot mu nie znany, który się nagle po awia — to kunszt nad kunsztami.
Występne i brudne życie mnichów est awnym dowodem ich zepsucia, z czego każdy
łacno może śmiać się i drwić do woli. Jeśli poczciwiec dobrze uczynił, dworu ąc sobie
z inkwizytora i obłudne dobroczynności mnichów, którzy da ą ubogim strawę, stosowną
dla świń, to nie mnie wychwalać należy tego człeka, co mi go poprzednia opowieść na
pamięć przywiodła. Ów niezwykłe a niespoǳiane skąpstwo uǳielnego i bogatego księcia
Cane della Scala w swo e wesołe opowieści wyszyǳił, wkłada ąc w usta drugiego to, co
o sobie i o nim chciał powieǳieć.

„Ten Cane della Scala, ak to fama po całym świecie głosi, był wielkim wybrańcem
fortuny, a przy tym ednym z na sławnie szych i na wspanialszych książąt Italii od czasów
Fryderyka II, cesarza, po ǳień ǳisie szy. Pewnego razu książę umyślił wyprawić w We-
ronie ucztę wspaniałą. Sprosił na nią zewsząd co znacznie sze osoby i dworzan, ale gdy
przybyli, nagle zamysł swó odmienił; szczodrze obdarzył swoich gości i z powrotem ich

⁶⁶zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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odprawił. Jeden tylko Bergamino, zawołany gaduła i człek bystrego dowcipu (o czym
sąǳić może tylko ten, co go słyszał), żadne nagrody nie otrzymawszy ani też nie odpra-
wiony, pozostał na mie scu, a przecie się nie trapił zbytnio, mniema ąc, że w przyszłości
sowicie sobie to odbĳe. Aliści Cane della Scala pomyślał, że dać cośkolwiek Bergaminowi
to gorze niżli w ogień rzucić, dlatego też milczał i wcale się doń nie zwracał. Bergamino
czekał przez kilka dni, ale wiǳąc, że nikt po niego nie przysyła ani umie ętności ego na
próbę nie wystawia i że pobyt w gospoǳie wraz ze służbą i końmi drogo go kosztu e,
ął⁶⁷ się nie na żarty trapić. Mimo to przecie czekał ciągle, myśląc, że nie byłoby rzeczą
roztropną teraz od eżdżać. Przywiózł zaś był z sobą trzy bogate i stro ne suknie, które od
innych książąt otrzymał, aby móc godnie na uczcie wystąpić.

W zapłatę za postó oddał oberżyście z początku edną suknię, po nie akim czasie
drugą, wreszcie ął żyć na koszt trzecie szaty, postanowiwszy zostać tam dopóty, dopóki
pienięǳy za nią wystarczy, późnie zaś puścić się w drogę powrotną.

Gdy uż ostatnią suknię prze adł, z awił się pewnego dnia z zatroskaną miną przed
panem Cane della Scala, w chwili gdy ów za stołem sieǳiał. Pan Cane della Scala, chcąc
racze zadworować z niego niżli rozweselić się akimś ego trafnym słowem, rzecze:

— Co ci est, Bergamino? Powieǳ, dlaczegoś taki strapiony?
Wówczas Bergamino bez namysłu, ak gdyby uż wszystko z dawna dobrze obmyślił,

ął opowiadać nowelę, która awnie ego położenie ukazać miała.
— Wiecie zapewne, Wasza Miłość, że Prymas był nie tylko człekiem w gramatyce

zawołanym, ale i świetnym a zręcznym wierszopisem. Jego nauka i umie ętność uczyniły
go tak sławnym, że z imienia był on znany każdemu, nawet tym, co go nigdy na oczy
nie wiǳieli. Bawiąc kiedyś w Paryżu, gdy wielki niedostatek znosił, ak mu się to często
zdarzało, bowiem możni tego świata nie barǳo się kwapili, aby talenty ego wynagra-
ǳać, usłyszał o opacie z Cluny, który ak powszechna fama głosiła, był, krom⁶⁸ papieża,
na bogatszym dosto nikiem Kościoła. Luǳie opowiadali o nim ǳiwy, wysławiali ego
szczodrość i wspaniałość, twierǳili, że w ego domu wieczne święto panu e i że każdy,
kto się tam z awi, ugoszczony zostanie, byle tylko poprosił o to, gdy opat est przy stole.
Prymas, który z ludźmi znacznymi przestawać lubił, umyślił udać się tam, aby przekonać
się o szczodrobliwości opata. Zapytał się, czy opat daleko od Paryża przemieszku e, na co
mu odpowieǳiano, że ego dwór zna du e się o akoweś sześć mil od Paryża. Wybrał się
zatem w drogę wcześnie rano, aby stanąć na mie scu w obiadowe porze. Dowieǳiawszy
się, którędy mu iść należy, nie natrafił na nikogo, kto by w tę samą stronę dążył, prze-
to, pełen obawy, że zabłąǳić może w takie mie sce, gǳie nic do eǳenia nie zna ǳie,
opatrzył się w trzy chleby, aby po droǳe nie głodować, co się zaś wody tyczy, to myślał
(chociaż nie był zbytnim e lubownikiem⁶⁹), że wszęǳie ą napotka.

Włożył chleby za pazuchę i ruszył w drogę. Poszczęściło mu się tak, iż przybył na dwór
opata eszcze przed obiadem. Wszedłszy do domu, ął⁷⁰ się na wszystkie strony rozglądać
i u rzał liczne stoły dokoła rozstawione, kredensy obficie opatrzone i różne rzeczy do
obiadu przygotowane; z tego wniósł, że opat musi być naprawdę szczodry tak, ak fama
głosi. Tymczasem zbliżyła się goǳina obiadu. Marszałek dworu kazał podać wody do
obmycia rąk, a potem każdemu mie sce za stołem wskazał. Zdarzyło się, iż Prymas za ął
mie sce naprzeciw drzwi, przez które opat miał we ść do komnaty. Było to na tym dworze
w obycza u, że dopóki opat nie zasiadł za stołem, nie podawano niczego, wina ani chleba,
adła ani napo ów. Zastawiwszy stoły, marszałek ozna mił opatowi, że obiad uż gotów.
Opat rozkazał otworzyć drzwi, które do adalni wiodły; ledwie stanął na progu, wzrok
ego padł na Prymasa. Był on nęǳnie ubrany, a przy tym opat nie znał go wcale. Gdy go
obaczył, przyszła mu do głowy po raz pierwszy myśl niegodna. »Kogóż to a nie karmię
za swoim stołem?« — rzekł do siebie. Cofnął się od proga, przykazał zamknąć komnatę
i zapytał tych, co w pobliżu niego stali, zali nie zna ą tego włóczęgi, co naprzeciw drzwi
za stołem sieǳi. Wszyscy odparli, że nie wieǳą, kto by to był.

⁶⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁹lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
⁷⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Prymas, ako człek do postów nieprzywykły, a przy tym wygłodniały po przebyciu
wielkiego szmatu drogi, poczekał chwilę, ale wiǳąc, że opat nie nadchoǳi, wyciągnął
eden z trzech bochenków chleba tkwiących za pazuchą i eść go począł.

Opat po pewnym czasie posłał do komnaty ednego z swych sług, aby obaczył, czy
niezna omy uż odszedł.

Sługa doniósł, że spożywa chleb, który ani chybi, przyniósł z sobą.
— Niecha e, eśli ma własny — odparł opat — naszym się ǳisia nie pożywi!
Opat chciał, aby Prymas sam się z swego mie sca ruszył, bowiem niegodną rzeczą mu

się zdało za drzwi go wyrzucać. Prymas tymczasem z adł eden chleb, a wiǳąc, że opat
nie nadchoǳi, do drugiego bochenka się zabrał. Powiadomiono o tym opata, który znów
kazał słuǳe obaczyć, czy przybysz sieǳi za stołem.

Prymas, z adłszy drugi bochen chleba, wydobył trzeci. Opat, dowieǳiawszy się o tym,
zamyślił się i rzekł do siebie: »Co mnie do głowy ǳisia przyszło? Skąd to skąpstwo i ta
wzgardliwość w stosunku do tego człeka? Od tylu lat uż karmię tych, co są zgłodniali, nie
pyta ąc, czy to szlachcice, czy chłopi, bogacze czy biedacy, kupcy czy oszuści. Wiǳiałem,
ak z mego dobra korzystali włóczęǳy, a przecie nigdy nie owładały mną myśli takie
ak teraz; gdy na tego człeka patrzę. Należy mniemać, iż takie skąpstwo nie mogło się
zroǳić we mnie w odniesieniu do nikczemnego człeka. Ów niezna omy, co włóczęgą
mi się zdawa, musi być znamienitym człowiekiem, skoro mnie coś tknęło, aby go uczcić
należycie”.

Rzekłszy to, chciał się dowieǳieć, kto był ów przybysz. Gdy mu powieǳiano, że est
to Prymas, który tu przybył, aby przekonać się na własne oczy, czy wysławiana szczodrość
opata est taką w same rzeczy, opat zawstyǳił się szczerze, bowiem słyszał uż był wiele
o tym człeku i o ego umie ętnościach.

Chcąc błąd swó naprawić, ął⁷¹ mu wielką cześć okazywać. Ugościwszy go u stołu,
obdarzył go szatami, stosownymi do ego godności, mieszkiem złota i pięknym ruma-
kiem, i dał mu do wyboru: pozostać na ego dworze czyli też od echać. Prymas, wielce
ukontentowany, gorący dank⁷² mu złożył i powrócił na koniu do Paryża, skąd przybył
piechotą.

Pan Cane della Scala, człek rozumny, po ął od razu, co Bergamino chciał rzec przez
to, i odezwał się doń z uśmiechem.

— Udatnie, mó Bergamino, podałeś na aśnię swo e krzywdy i wartość, a takoż i mo e
sknerstwo; dałeś mi poznać dowodnie, czego pragniesz ode mnie. Wierę⁷³, powiem ci,
że nigdy dotąd nie byłem dla nikogo tak nieużyty i skąpy. Przepęǳę to skąpstwo tym
kĳem, który mi ukazałeś.

To rzekłszy zapłacił oberżyście za Bergamina, obdarzył go wspaniałą własną szatą,
sakwą pełną złota, rumakiem i przyzwolił mu — albo pozostać przy sobie, albo też swo-
bodnie od echać”.

 .   

Wilhelm Borsiere gładkimi słowy wyszyǳa skąpstwo Imć Ermina de’Grimaldi.

Sieǳąca obok Filostrata Lauretta, wysłuchawszy pochwał nad sprytem Bergamina
i wiǳąc, że na nią kole nadchoǳi, nie czeka ąc wezwania ęła⁷⁴ mówić w te słowa:

— Poprzednia nowela przywiodła mnie k’temu⁷⁵, aby wam opowieǳieć, ak to pewien
dworzanin w podobny sposób skutecznie ukarał i wyśmiał chciwość bogatego kupca. Mo a
opowieść podobna bęǳie do opowieści Filostrata, ednakoż sąǳę, że nie mnie wam do
smaku przypadnie, bowiem koniec ma szczęśliwy.

„Żył ongiś w Genui szlachcic, Ermino de’Grimaldi, który według powszechnego
mniemania był wówczas na bogatszym człekiem we Włoszech; żaden bogacz nie mógł

⁷¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷²dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁷³wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁷⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷⁵k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
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mu dorównać ma ętnościami i nagromaǳonymi pienięǳmi. Ale góru ąc nad wszyst-
kimi bogactwem, przewyższał takoż swym sknerstwem wszystkie kutwy na świecie. Nie
trza nawet i wspominać, że dla bliźnich sakwy ego szczelnie zamknięte były; nie dosyć na
tym, sam sobie bowiem odmawiał rzeczy na niezbędnie szych, skąpiąc na eǳenie, picie
i oǳież, przeciwnie do obycza u Genueńczyków, którzy wystawnie a wspaniale ubierać
się lubią. Wreszcie k’temu⁷⁶ przyszło, że puszczono w niepamięć ego nazwisko Grimaldi
i Erminem-Sknerą zwać go poczęto.

Zdarzyło się, iż w tym czasie, gdy Ermino przez stałe sknerstwo bogactwa swo e
powiększał, przybył do Genui obycza ny i gładki dworak, a przy tym zawołany mówca,
Wilhelm Borsiere. Mało był podobny do wielu ǳisie szych panków, którzy mimo swych
skażonych i występnych obycza ów za luǳi znamienitych chcą uchoǳić i nosić szlachec-
kie tytuły. Podobni są oni do osłów, bowiem wzrośli racze wśród wszelakie brzydliwości
i luǳkie ohydy, niźli na dworach wychowani zostali. W owych czasach dworzanie z usil-
nością starali się o zgodę, eśli gǳieś wybuchła kłótnia lub nienawiść; przyczyniali się do
ko arzenia małżeństw i zacieśniania związków przy acielskich; trafnym a wǳięcznym sło-
wem rozweselali umysły po dniu pracy, zasię⁷⁷ cierpką, ale o cowską przymówką występki
nikczemników razili. Wszystko to czynili za niewielkim wynagroǳeniem. ǲisia nato-
miast trawią swó czas tylko na tym, że plotki roznoszą, sie ą niezgody, wzbuǳa ą waśnie,
mówią rzeczy niegoǳiwe, a co gorsza, czynią e na oczach luǳkich, ganią eden drugiego
za rzekome czy też prawǳiwe bezeceństwa, zasię luǳi zacnych fałszywymi pochlebstwa-
mi ku różnym szkaradnościom podwoǳą. Na wstyd naszemu wiekowi, prawie zawsze
na większych łask i dobroǳie stw od niegodnych panów dostępu e, kto na więce zdroż-
ności i plugastw czyni lub mówi. Wszystko to est hańbą wielką czasów naszych i awnym
dowodem, że cnoty nas uż opuściły ostawia ąc nas na pastwę występków i nieszczęść.

Ale powraca ąc do właściwego wątku, od którego gniew słuszny oderwał mnie na
dłuże , niż się tego spoǳiewać mogłam, powiem, że ów Wilhelm cieszył się w Genui
osobnymi względami i przy aźnią wszystkich. Przebywszy w mieście kilka dni usłyszał
o skąpstwie i niegoǳiwości Ermina i wiǳieć go zapragnął. Ermino ze swe strony usły-
szał także o Wilhelmie Borsiere ako o człeku wielce zacnym, a ako że mimo przyroǳo-
nego skąpstwa tliła się w nim eszcze iskierka luǳkości, tedy⁷⁸ przy ął go z twarzą wesołą,
uprze mymi słowy go powitał i rozprawiać o różnych rzeczach począł. Późnie wraz z in-
nymi Genueńczykami wwiódł go do swego nowego i pięknego domu. Oprowaǳiwszy
go po nim, rzekł:

— Siła rzeczy wiǳieliście na świecie, panie Wilhelmie! Rad bym dowieǳieć się od
was, aką rzecz osobliwą i nigdy nie wiǳianą mógłbym wymalować w te sali?

Wilhelm, usłyszawszy to śmieszne żądanie, odparł:
— Nie mogę wam, panie, powieǳieć nic o rzeczy, które nikt eszcze nie wiǳiał.

Chyba byłoby to kichanie albo akaś rzecz podobna. Jeśli ednak pragniecie, mogę poraǳić Chciwość, Przemiana
wam coś, czegoście wy dotąd ako żywo nie wiǳieli.

— Proszę was, powieǳcie mi, co to takiego — rzekł Ermino, który nie spoǳiewał
się wcale, aka bęǳie odpowiedź Borsiere.

— Każcie odmalować szczodrość — odparł żywo Wilhelm.
Usłyszawszy te słowa Ermino tak się zasromał, że w edne chwili całkiem się odmienił,

a potem rzekł:
— Każę ą odmalować, panie Wilhelmie, w taki sposób, że ani wy, ani nikt inny uż

powieǳieć nie bęǳie mógł, iż e nie wiǳiałem i nie poznałem.
Istotnie, od tego dnia — taka była skuteczność słów Wilhelma — stał się Ermino

na ho nie szym i na milszym człekiem w Genui i nikt z tych, co żyli tam za ego czasów,
nie okazał więce serca swoim i obcym.”

  .  

Król Cypru, wydrwiony przez pewną Gaskonkę, staje się z człeka tchórzliwego ǳielnym.

⁷⁶k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁷⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁷⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Teraz przyszła kole , aby Eliza, ako ostatnia, wypełniła rozkaz królowe .
Eliza, nie mieszka ąc⁷⁹, zaczęła opowiadać wesoło:
— Nieraz się przytrafia, miłe białogłowy, że nagany i srogie kary nie mogą tego spra-

wić, co edno słowo, często przypadkiem, a nie ex proposito⁸⁰ rzeczone. Jawnie to widać
z opowieści Lauretty; w swe krótkie noweli chciałabym to samo ukazać. Dobre opowie-
ści zasługu ą na to, aby ich słuchać z uwagą, bez względu na to, kto e opowiada, mogą
bowiem zawsze oddać pożytek.

„Za czasów pierwszego króla Cypru, gdy uż Gotyd z Bouillon Ziemię Świętą zdobył,
zdarzyło się, iż pewna dama gaskońska wybrała się z pielgrzymką do grobu Chrystusa.
W powrotne droǳe zatrzymała się na wyspie Cypr, gǳie ą znieważyło kilku niego-
ǳiwców. Obracała się z swymi skargami powszędy, ale nigǳie nic wskórać nie mogąc
postanowiła wreszcie skargę swą królowi przedłożyć. Nie raǳili e tego czynić, tłuma-
cząc, że wszystkie starania pó dą na marne, bowiem król est tak gnuśnego i tchórzliwego
przyroǳenia⁸¹, iż nie tylko nie mści się za obelgi innym wyrząǳone, ale nawet puszcza
płazem niezliczone zniewagi sobie uczynione. Kto w duszy akąś urazę lub rankor⁸² ży-
wi, sta e zwykle przed królem i swobodny upust swe złości da e czyniąc mu, aką chce,
zniewagę. Usłyszawszy o tym dama gaskońska, która uż traciła naǳie ę na odwet za
krzywdy swo e, postanowiła przyna mnie dla akiegoś zadośćuczynienia małoduszność
króla zgromić. Stanęła przed nim i rzekła ze łzami:

— Przyszłam do ciebie, panie, nie po to, aby żądać sprawiedliwości za zniewagę mi
uczynioną. Zamiast uczynić e zadość racz tylko nauczyć mnie, ak należy znosić obelgi
i osławy, których, ak słyszę, nikt ci nie szczęǳi. Za twoim przykładem ścierpię może tę
hańbę, którą bym ci chętnie odstąpiła, wieǳąc, z aką cierpliwością wszelkie szkalowania
znosisz.

Król, dotychczas na wszystko głuchy i nieczuły, nagle akby się z głębokiego snu
ocknął. Przede wszystkim surowo ukarał tych, co krzywdę damie wyrząǳili, a późnie
ścigał nieubłaganie luǳi koronę ego znieważa ących”.

  .  

Mistrz Albert z Bolonii zawstyǳa białogłowę, która chciała sobie zeń zadrwić dlatego, że ją
miłował.

Po Elizie miała głos zabrać eszcze królowa, która z wielkim wǳiękiem w te słowa
ęła⁸³ mówić:

— Miłe białogłowy, podobnie ak gwiazdy w świetliste noce upiększa ą niebo, a kwia-
ty wiosną ziemię, tak wǳięczne słowa kraszą wesołą gawędę i dobre obycza e. Krótkie
słowa przysto ą barǳie białogłowom niż mężom, nie powinny też one bez potrzeby wiele
i długo mówić. Tym więce , że teraz, ku wielkiemu sromowi wszystkich, niewiele ostało
takich białogłów, co dowcipne słowo rozumie ąc, odpowieǳieć na nie są w stanie. Wielki
to wstyd dla nas i dla wszystkich pań nasze doby. Co u dawnych niewiast ozdobą umysłu Upadek, Obycza e, Kobieta
było, to ǳisie sze białogłowy tracą na ukraszenie ciała swego; ta, która się w na barǳie
pstre suknie lamówką obramione przystroi, uż się sobie wielkie czci godną wyda e,
a i nie pomyśli o tym, że na osła można by władować eszcze więce sukien niż na nią;
osioł by e nosił, nie przesta ąc być ednakowoż osłem. Wstyd mi to mówić, bowiem nie
mogę prawić przeciwko innym tak, abym sama siebie oszczęǳić mogła. Owe białogłowy,
tak upstrzone, umalowane i przystro one, sto ą niby nieme i nieruchome posągi z mar-
muru; eśli się e o co zapytać, odpowiada ą tak, że lepie by było, gdyby zmilczały. Stara ą
się przy tym wmówić w nas, że ich niezdarność i nieumie ętność prowaǳenia rozmowy
w towarzystwie niewiast i zacnych mężów płynie tylko z niewinności i prostoty duszy;
głupotę swo ą cnotliwością zowią, tak akby tylko ta białogłowa cnotliwą była, co umie

⁷⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁸⁰ex proposito (łac.) — celowo, z rozmysłem. [przypis edytorski]
⁸¹przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁸²rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
⁸³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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gadać eno⁸⁴ z praczką, służącą lub piekarką. Pragną, abyśmy uwierzyli, że takimi uż e
natura stworzyła, ednak natura przecie inny środek znaleźć by mogła, chcąc ich gadul-
stwo ograniczyć. We wszystkim trzeba znać miarę i w tym, ak w innych przypadkach,
brać pod uwagę czas, mie sce oraz i to, z kim się mówi, inacze bowiem, gdy zechcemy
ostrym słówkiem kogoś w pomieszanie wprawić, łacno zdarzyć się może, że przeliczywszy
się z swymi siłami, sami pokraśnie emy od wstydu.

Abyście przeto ostrożności się nauczyły i aby na was nie sprawǳiło się przysłowie,
że kobiecie we wszystkim zawsze gorszy uǳiał przypada, opowiem wam ostatnią na ten
wieczór nowelę, ako że na mnie teraz kole przychoǳi. Niechże opowieść ta sprawi,
— abyście nie tylko szlachetnością duszy od innych się odróżniały, ale i polerownością
obycza ów.

„Przed niedawnymi czasy żył w Bolonii znakomity lekarz, którego imię sława prawie
po całym świecie rozniosła. (Może być, że ży e on eszcze po ǳiś ǳień). Medyk ten zwał
się mistrz Albert. Liczył sobie pod siedemǳiesiąt lat życia i chocia uż utracił przyro-
ǳony żar ciała, przecie duch w nim był tak krzepki, że na miłosne płomienie nieczuły
nie pozostawał. U rzawszy pewnego razu na uczcie uroǳiwą wdowę, która ak powiada ą,
zwała się Margarytą de’Ghisolieri, zapłonął do nie strzelistym afektem niby młoǳienia-
szek aki. Zdało mu się, że nie uśnie nocą, eśli w ǳień nie obaczy świeżego i cudownego
e lica. Jął więc krążyć koło e domu czasem pieszo, to znów konno, ak przypadło, tak
iż po nie akim czasie wdowa ako też i inne białogłowy odgadły powód tych przechaǳek
i nieraz bawiły się widokiem sęǳiwego człeka, wiekiem i rozumem góru ącego nad in-
nymi, którym miłość owładła. Wierę⁸⁵, mniemały zapewne, że namiętność miłosna tylko
w piersiachi głupich młoǳieniaszków przemieszkiwać może.

Pewnego dnia świątecznego, gdy mistrz Albert koło domu się przechaǳał, zdarzyło
się, że wdowa w otoczeniu innych białogłów sieǳiała przed wrotami domu. U rzawszy
z dala Alberta, postanowiły przy ąć go z oznakami wielkie czci, a późnie ego afekt wy-
szyǳić. Tak też i uczyniły. Poszły mu na spotkanie i zaprosiły go do cienistego chłodnika,
gǳie znakomitymi winami i słodyczami ugoszczony został. Późnie wielce grzecznymi
i subtelnymi słowy wypytywać go ęły⁸⁶, ak mógł się zakochać w białogłowie, które tylu
układnych i uroǳiwych młoǳieńców hołdu e? Doktor wiǳąc, ak oględnie go ukłuto,
roześmiał się wesoło i odparł:

— Nikt rozważny temu się ǳiwować nie może, madonno, że miłu ę, a zwłaszcza
was, bowiem w pełni na tę miłość zasługu ecie. My, luǳie sęǳiwi, nie mamy oczywista
tych sił, których trza do igr miłosnych, ednakoż nie brak nam dobre woli ani rozumu,
którym pozna emy, co est miłości godne, a umiemy to czynić lepie niż młoǳieńcy,
bo więce od nich mamy rozeznania. Naǳie a, co pobuǳa mnie k’temu⁸⁷, abym miłował
was, uwielbianą od tych otroków⁸⁸, na tym się zasaǳa: często widywałem, ak białogłowy
ada ą łubin i pory, a chocia nie masz w te roślinie nic dobrego i tylko w główce est smak
nie aki, przecie one, fałszywym apetytem znęcone, główkę w rękach trzyma ąc, obgryza ą
liście, które nie tylko są nic warte, ale i posmak przykry zostawia ą. Zaliż można wieǳieć,
czy przy wyborze miłośników podobną modłą nie postąpiłyście? Jeśliby tak było, a sam
pozostałbym na placu, a inni zalotnicy byliby precz przegnani.

Słowa te zawstyǳiły nieco układną damę i e towarzyszki.
— Trafnie i dwornie ukaraliście, mistrzu, naszą pewność siebie i złośliwość — rzekła.

— Afekt, który dla mnie żywicie, est mi drogi, ako afekt mądrego i czcigodnego człeka.
Krom mo e cnoty, wszystko gotowam est wam oddać, wedle upodobania waszego.

Mistrz Albert podniósł się z ławy, poǳiękował piękne pani i śmie ąc się, pożegnał się
z niewiastami. I tak owa dama, nie bacząc na to, z kogo dworu e, miast⁸⁹ zwyciężyć, sama
zwyciężona została. Łacno się od takie klęski ustrzeżecie, gdy roztropnymi bęǳiecie”.

⁸⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁸⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁸⁷k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁸⁸otrok (daw.) — chłopiec. [przypis edytorski]
⁸⁹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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Już słońce chyliło się ku zachodowi i żar ǳienny się zmnie szał, gdy skończyły się
opowieści młodych dam i trzech młoǳieńców. Królowa rzekła tedy⁹⁰ żartobliwie:

— ǲisia , gdy właǳę piastu ę, nic mi uż innego uczynić nie pozosta e, ak przystąpić
do wyboru nowe królowe , która według swe woli porządek na utro ustanowi, tak aby
życie nasze dale gorliwe rozrywce podległe było. Do nocy wiele eszcze czasu nam osta e,
ale kto w porę się nie przygotowi, tego przyszłość zaskoczy. Tedy, zgodnie z wolą nowe
królowe , należy przygotować wszystko, co utro potrzebne okazać się może. O te też
porze i dni następne zaczynać nam przy ǳie. Tak więc, w imię Tego, przez kogo wszystko
na świecie dla nasze radości ży e, królewską właǳę na ǳień następny odda emy rozumne
młódce, Filomenie.

To rzekłszy podniosła się z mie sca i laurową koronę z głowy zd ąwszy oddała ą Filo-
menie, a potem pierwsza e hołd złożyła. Za tym przykładem poszli wszyscy, pozdrawia ąc
ą ako królową i e właǳy podda ąc się. Filomena wiǳąc się ukoronowaną pokraśniała
ze zmieszania, a wspomniawszy niedawne słowa Pampinei, która przed nieroztropnym
poczynaniem przestrzegała, wszystkie e rozrząǳenia potwierǳiła, a potem i ułożyła, co
na utrze szy ǳień i wieczerzę uczynić należy, pozosta ąc w dotychczasowym mie scu.

— Miłe towarzyszki — rzecze następnie — aczkolwiek Pampinea, barǳie przyro-
ǳoną sobie uprze mością niż względem na mo e przymioty powodowana, uczyniła mnie
waszą królową, to w wyborze naszych rozrywek chcę iść nie tylko za moim mniema-
niem, ale i z waszymi życzeniami się liczyć. Opowiem wam pokrótce, co według mnie
przedsięwziąć by należało, abyście wszyscy mogli to i owo dopełnić i poprawić, zgodnie
ze swym gustem a życzeniem. Dobrze zważyłam na rozrząǳenia Pampinei; znalazłam
e chwalebnymi i dobrze ku powszechnemu ukontentowaniu zmierza ącymi, dlatego też
zdawa mi się, że nic w nich zmieniać nie należy, dopóki niedostatków w nich się nie
odkry e lub dopóki nudnymi nam się nie staną. Teraz zasię, gdyśmy uż wszystko ustano-
wiły, wstańmy i zaży my przechaǳki; o zachoǳie słońca, ciesząc się chłodem, wieczerzę
spoży emy, a potem kancony odśpiewawszy i zabawiwszy się udamy się na spoczynek.
Wstaniemy rankiem przed utrznią, każdy zażywa ąc wczasów⁹¹ bęǳie czynił, co zechce,
późnie w oznaczone porze, ako i ǳisia , obiad z emy, potańczymy i snem pokrzepieni,
znów przystąpimy do opowiadań, które według mego zdania, wiele pożytku i uciechy
nam sprawia ą. Chciałabym tylko pewien porządek do tych opowiadań wprowaǳić, cze-
go Pampinea uczynić nie zdołała, będąc późno królową obwołana. Mniemam, że dobrze
by było, gdyby każda wiązanka opowieści akimś wspólnym roǳa em ob ęta została, tak
aby każdy miał czas przygotować piękną akąś opowieść i obmyślić ą zgodnie z materią
wprzód wybraną. Na początek tedy⁹² taki grunt rzeczy podawam: ak wszystkim wiado-
me est, od stworzenia świata luǳie wiecznemu niestatkowi fortuny podlega ą, niecha że
zatem każdy przygotu e opowieść o tych, co wbrew naǳiei z przeciwnymi losami walcząc
szczęśliwie cel osiągnęli.

Damy i młoǳieńcy przyklasnęli temu ułożeniu. Gdy wszyscy umilkli, rzekł Dioneo:
— Zgaǳam się, królowo, ze wszystkimi, że wasze ułożenie na pochwałę zasługu e, ale

ako o łaskę osobną was proszę, abyście mi pozwolili, dopóki tu w kompanii esteśmy, nie
podlegać temu ogólnemu prawidłu i opowiadać to, co mi na myśl przy ǳie. Aby zasię⁹³
nikt nie pomyślał, że o łaskę tę proszę ako człek, któremu materii do nowel braknie,
zgaǳam się zawsze na końcu głos zabierać.

Królowa wieǳąc, że Dioneo est zawołanym żartownisiem, domyśliła się snadnie, że
iǳie mu o tę wolność, aby w przypadku gdy towarzystwo uż znużone bęǳie, rozweselić
wszystkich nieoczekiwanie akąś zabawną historią; dlatego też, naraǳiwszy się z innymi,
na prośbę ego przystała.

Późnie wszyscy podnieśli się i skierowali kroki swo e ku przezrocze rzece, która wody
swo e toczyła z pagórka w dolinę, gęsto zacienioną drzewami, płynąc pośród kamyków
i traw zielonych. Tuta buty zd ąwszy i ramiona obnażywszy weszli do wody i igrali w nie
wesoło. Gdy się goǳina wieczerzy zbliżyła, wrócili do pałacu i pożywili się ze smakiem. Po
wieczerzy przyniesiono instrumenty muzyczne. Królowa dała znak, aby rozpoczęto tańce,

⁹⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹¹wczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]
⁹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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którym Lauretta przewoǳić miała. Emilia, pod dźwięk lutni Dionea, odśpiewała kanconę
miłosną:

Tak estem dumna z lic moich piękności,
Że nigdy inne kochanie
Mną nie owładnie ni w sercu zagości.
Patrzę na siebie i w piękna odbiciu
Zna du ę wieczne źródło upo enia.
Zdarzenia, myśli, sny o przyszłym życiu
Nigdy mi mego nie zaćmią marzenia.
Jakież to inne żąǳe czy pragnienia
I akież inne kochanie
Mogłoby przybyć tu, do serca w gości?

Gdy kiedykolwiek e dla swe rozkoszy
Przywołam — dąży uż na me spotkanie,
Cierpienie z serca, smutek z myśli płoszy.
A tak est piękne, że nie zna ǳie na nie
Stosownych pochwał ten, komu kochanie
Z podobną siłą w duszy się zagości.

Gdy wzrok oderwę od swo e postaci,
Tęsknota serce w piersiach rozpłomienia
I krew goręce w żyłach mi szkarłaci.
Snów na ta nie szych oglądam wcielenia,
Bo czar piękności wszystko w krąg przemienia
W szczęście i zachwyt, co przychoǳi w gości
Do luǳi własną miłu ących krasę.

Pieśń dobiegła do kresu. Wszyscy wesoło e wtórowali, aczkolwiek słowa niektórym
ǳiwne wielce się wydały. Późnie pląsali eszcze z ochotą, ponieważ ednak większa część
krótkie nocy uż upłynęła, królowa ozna miła, że pierwszy ǳień się skończył. Zapalono
pochodnie i towarzystwo, ak przykazała, na spoczynek do komnat swoich się udało.

Kończy się pierwszyǳień Dekameronu i zaczyna drugi, w którym, pod przewodem Filomeny,
mówi się o tych, co przeciwnym losom podlegając, przecie, wbrew naǳiei, do pomyślnego skutku
sprawy swoje przywiedli.
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