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TOM I
 
Takich świetnych i szczęśliwych epok, aką była epoka wypełniona sześćǳiesięcioletnim
blisko żywotem Ariosta (–), zna ą ǳie e luǳkości tylko niewiele. Wiek Peryklesa
w Grec i, Augusta w Rzymie, Ludwika XIV we Franc i, Schillera i Goethego w Niem-
czech, epoka mickiewiczowska u nas przypomina ą tę naǳwycza ną bu ność i płodność,
która w owym czasie wydała tyle znakomitych talentów literackich i artystycznych we
Włoszech. Wkoło takich tytanów, ak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Ma-
chiavelli, Guicciardini i Ariost — żeby tylko wymienić gwiazdy pierwsze wielkości —
grupu e się u wstępu XVI w. cały legion mnie szych, acz niepoślednich duchów, gwiazd
drugie i trzecie wielkości, samych w sobie wielkich i własnym światłem świecących;
słońce Odroǳenia stanęło u swego zenitu, ażeby nieznacznie zstępować ku szarym, acz
błyskotliwym mrokom Baroku. Co poprzeǳało tę świetność, a więc całe trzy ćwierci
XV wieku, było mozolną pracą nad badaniem i poznawaniem klasycyzmu i starannym
przygotowaniem gruntu pod kiełku ący uż w umysłach renesans tzw. czysty, którego
naturalnym następstwem były znowu czasy poariostowe, ale uż innym owiane duchem
— duchem katolickie reakc i i gorliwości.

Co stanowi właściwą treść i istotę z awiska ǳie owego, znanego powszechnie pod
mianem Odroǳenia? Czy powrót i wtargnięcie pogaństwa, ak chcą edni, czy rozpęta-
nie i wypłynięcie na wierzch przytłumionych mrokami średniowiecza pierwiastków czysto
luǳkich, a więc humanizm w na lepszym tego słowa znaczeniu, czy wreszcie usiłowa-
nie pogoǳenia i z ednoczenia ducha chrześcĳańskiego z świeżo poznanym klasycyzmem
w sztuce, w literaturze i w ogóle we wszystkich ob awach życia? Istotne i zasadnicze róż-
nicy w tych trzech określeniach dopatrzyć się trudno; wszystkie mówią właściwie edno,
a różnią się mięǳy sobą, eżeli uż koniecznie różnicy szukać trzeba, edynie w tym, że gdy
dwa pierwsze podkreśla ą wyraźnie edną tylko, niewątpliwie rzeczywistą stronę z awiska,
trzecie, dalekie od ednostronności, goǳi szczęśliwie oba i obe mu e cały ogół ob awów
te od wprowaǳenia chrześcĳaństwa na ważnie sze może chwili ǳie owe : chrześcĳań-
stwo ucieleśnione i obleczone w klasycznie piękne formy świata starożytnego — oto ideał,
który przyświecał twórcom Odroǳenia. Taka Wieczerza, Systyna, Loggie i Stanze — nie
mówiąc o plastyce i architekturze, eszcze barǳie od starożytnych zależne — wszystkie
te arcyǳieła o treści szczerze chrześcĳańskie stworzyła fantaz a przepo ona na wskroś
formami klasycznymi. Nie inacze ma się rzecz i w literaturze; tu nawet poeci piszący po
łacinie odlewali w formach klasycznych myśl chrześcĳańską: Sannazaro opiewa w heksa-
metrach „połóg ǳiewicy” (De partu virginis), Vida układa Chrystyadę, Frakastoro wielbi
swego Józefa również w miarach epickich, a Flaminio w pięknych ambach paraazu-
e psalmy. Pod tą tedy powierzchnią klasyczną, powieǳmy nawet, pogańską, która tak
uderzyła oczy niektórych badaczy, kryła się przecież uta ona w głębi szczera religĳność,
a nawet prawowierność, i tym sobie też tłumaczymy ǳiwne na pozór z awisko, że u tych
niby pogańskich humanistów włoskich reformac a ednak nie doznała gościnnego przy-
ęcia, lecz przeciwnie reakc a katolicka przeciw północnemu „barbarzyństwu”, burzącemu
stare ołtarze, znalazła tu właśnie na gorliwszych zwolenników i dawne wiary obrońców.
Nie o przewrót choǳiło tym zwolennikom odgrzebanego „pogaństwa”, lecz o rzucenie
pomostu mięǳy średniowieczem a starożytnością, o sko arzenie myśli chrześcĳańskie
z klasycznością, o pogoǳenie dwu na pozór sprzecznych światów: stare chrześcĳańskie
prawdy z świeżo poznaną, a wiecznie młodą ideą starożytnego piękna.

Jednym z na gorętszych, a zarazem na znakomitszych zwolenników i przedstawicieli
tego kierunku est nieśmiertelny autor Orlanda Szalonego, Ludwik Ariost.

Potomek znakomite roǳiny, spokrewnione (od lewe ręki) z panu ącym domem
ferarskim, uroǳił się dnia  września  r. w Reggio nad Padem, z o ca Mikoła a,
który był tam wówczas dowódcą cytadeli, i matki Darii z Malagucych, roǳiny do ǳiś
dnia w Reggio kwitnące . Tam też spęǳił przyszły poeta swe lata ǳiecięce, następnie
w Rowigo, dokąd o ciec został przeniesiony. Otrzymawszy początkowe nauki w domu
roǳicielskim, kształcił się dale w Ferrarze i tam uż oǳieǳiczony widać po ǳiadku
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macierzystym talent literacki Ariosta tworzył krótkie dialogi, przedstawiane dorywczo
pod nieobecność roǳiców przez młodsze roǳeństwo, przy czym młoǳiutki autor pełnił
obowiązki dyrektora i reżysera; pierwszą z tych próbek miał być dialog Piramus i Tysbe. Ale
błogie te chwile niezamącone swobody i szczęścia miały się skończyć niebawem: o ciec,
ma ąc ǳiesięcioro potomstwa w domu, a średnią tylko fortunę, pragnął gorąco, ażeby
na starszy z roǳeństwa, Ludwik, ak na rychle za ął akie popłatne stanowisko i w tym
celu przeznaczył mu zawód prawnika, co znowuż nie szło w smak młodemu poecie.

Do glos i tekstów o ciec pchał mię dbały,
Mało rzec, bodźcem: ościeniem i ǳidą;
Pięć lat mi drogich te bzdurstwa zabrały…

(Satyra VI)

Na szczęście o ciec był na tyle rozumny, że wiǳąc u syna stałą niechęć, a nawet
i wstręt do studiów prawniczych, owych „bzdurstw” (ciance), ak e poeta nazywa, zanie-
chał z Muzami wo ny. Dwuǳiestoletni uż teraz Ariost, otrzymawszy wreszcie swobodę
i wolność pokierowania sobą wedle własnego upodobania i wyboru, rzuca się z zapałem
do studiów klasycznych, mianowicie do ęzyka i literatury łacińskie , i po czteroletnie
nauce pod słynnym Grzegorzem z Spoletu doprowaǳa do takie biegłości i znawstwa, że
późnie , za dni Leona X, zaǳiwiał uczony dwór papieski swą klasyczną uczonością i by-
strością, z aką ob aśniał na trudnie sze ustępy, z Horacego zwłaszcza, który obok Katulla
był ulubionym poetą Ariosta.

Były to może na szczęśliwsze chwile w życiu naszego poety — owe cztery czy pięć
lat nauki pod mistrzem Grzegorzem. Czas ǳielony mięǳy umiłowane za ęcie nauko-
we a obcowanie z miłymi druhami młodości, zwłaszcza z kuzynem Pandolfem Ariostem,
młoǳieńcem wielkich naǳiei, upływał niepostrzeżenie, szybko. Wrażenia swe i chwilo-
we uczucia tłumaczył nasz młoǳieniec uż wtenczas, ak to przystało poecie, na mowę
bogów, oczywiście klasycznych. Pokazu e się z tych łacińskich elegii, że młody poeta
obok przy aźni i piękne natury, uwielbiał też szczerze i gorąco bóstwo, ludźmi i bogami
władnące, co wiecznie uśmiechem zwycięża.

Zdala od mie skich gwarów wzgórza, pola, niwy
Obe mą cię niebawem, młoǳieńcze szczęśliwy:
Mnie arzmo me tyranki nie puszcza w tę drogę
I z druhem mie sc uroczych odwieǳić nie mogę;
Długim włosem nadobne ǳiewki oplątany,
Dźwigam, biedak, różane Amora ka dany.

Tak żegnał Pandolfa, wy eżdża ącego na wieś młody poeta w łacińskie elegii, po-
choǳące właśnie z owych szczęśliwych lat młoǳieńczych zapałów i uniesień. W inne
elegii, oskarża ąc się dobrodusznie sam o ciągłą nieustawiczność i zmienność, w ednym
przecież przyzna e sobie nasz poeta stałość niezmienną:

Nieustawiczny, zmienny, li w tem ednakowy,
Że brząkam ustawicznie słodkiemi okowy.

Dla rozwo u umysłowego Ariosta była niemałe wagi okoliczność, że Ferrara obfito-
wała podówczas w mężów uczonych i poetów, ak Leoniceno, Bembo, dwu Strozzów
(o ciec i syn), Tebaldeo, Grek Michał Marullo i inni. W gronie tych pokrewnych sobie
duchów do rzewał nasz poeta szybko, próbu ąc w małych utworach łacińskich poetyc-
kiego lotu, gdy wtem ciosy zawistne fortuny zaczęły spadać na głowę -letniego mło-
ǳieńca: stracił naprzód ulubionego mistrza Grzegorza, który w r.  przeniósł się do
Franc i ako wychowawca młodego Franciszka Sforzy i tam umarł.
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Ta strata wszystkich mych nieszczęść początek;
Wnet pożegnałem, acz w sercu rozdarty,
Talię z Euterpą, cały Muz ǳiewiątek:

Roǳic mi umarł; więc uż w obraz Marty
Musiałem z Maryi przenieść wzrok utkwiony,
Homer zamienion za wydatków karty.

O siostry kłopot, aby z mianem żony
Starsza szła z domu, bo następna czeka,
Tak, by ma ątek nie był uszczuplony;

Braćmi młodszymi — bo na mnie opieka
Spadła po o cu — kieru ę ak mogę,
By każdy z czasem wyszedł na człowieka,

Temu dwór, naukę, rycerską ostrogę
Ra ąc innemu, z ustawnem baczeniem,
By młody umysł na złą nie wszedł drogę.

(Satyra VI)

Nie dość domowych kłopotów: z grona serdecznych ubyła dusza ego duszy, krewniak
Pandolfo, ubył ǳielny żołnierz i poeta Marullo; a wszystkie te ciosy przypadły na chwilę
barǳo ciężką dla Italii, czasy powtórnego wtargnięcia Francuzów pod Ludwikiem XII.
Poeta był bliski rozpaczy.

Żrący mi duszę ró asunków brzydki
Zroǳił pragnienie, by wreszcie uż Parka
Węzeł śmiertelny zaǳiergła u nitki.

(Satyra VI)

Szczęściem do tego nie przyszło, ale nauka ęzyka i literatury greckie przepadła, gdyż
uż potem ani czasu, ani sposobności nie było.

Ma ątek, pozostawiony ǳieciom przez Mikoła a Ariosta, był dość znaczny, ale po-
ǳielony na  części ( synów i  córek) musiał się rozdrobnić i spadek każdego z ǳieci
okazał się skromnym. Na domiar młody Ludwik, nieodrodny syn Apollina, u Merkurego
akoś nigdy nie posiadał łaski. Trzeba było pomyśleć o przyszłości. Ma ąc wybór mięǳy
służbą u „gminu”, a dworstwem, wybrał bez wahania to, czym się za mowali przodkowie.

Jeśli cuǳego mam uż szukać chleba,
Toć lepie , że mię książę żywić raczy,
Niźli do gminu pukać, gdy potrzeba,

By kęs mieć chleba nieomal żebraczy;
Od tłumów różny w tem o całe nieba,
Dla których dworstwo wielką pańskość znaczy;

U mnie przeciwnie, est, czem est — niewolą.

(Satyra III)

Łacińskie epitalamium na wesele Alfonsa z osławioną Lukrec ą Borgią (w r. )
i pochwalny epigram na księcia Hipolita, obe mu ącego w następnym roku () bi-
skupstwo ferarskie, były nie ako zaleceniem się i wstępem do służby kardynała, którą też
niedługo potem rozpoczął. Trudno sobie pomyśleć dwa większe przeciwieństwa: kardynał
— zimny polityk i matematyk, dumny i opryskliwy samolub, hulaka, rozpustnik, racze
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do szabli niż do infuły zroǳony, i marzycielski, skromny, trzeźwy, na małym przesta-
ący i niezależność nade wszystko ceniący poeta! Dwie te natury, rzecz prosta, ani się
zbliżyć do siebie ani zrozumieć nie mogły, i kardynał, dumny ze swego poety, używał
go na częście do licznych wy azdów i poselstw, da ąc mu niezbyt pochlebną nazwę poeta
cavallaro. W przerwach mięǳy ednym wy azdem a drugim miał nasz poeta obowiązek
płodami swe Muzy uświetniać uroczystości dworskie, do czego zapewne więce okazywał
ochoty i powołania niż do ustawicznych roz azdów. Mały, lecz przepych lubiący dworek
ferarski przepadał za przedstawieniami teatralnymi, a do obowiązków dworskiego poety
należało pisać komedie, doglądać prób i wykonania na scenie, a nawet wygłaszać prologi.
Te to okoliczności zawǳięcza literatura włoska pięć komedii Ariosta, pisanych podług
wzorów klasycznych, z których pierwsza, Cassaria, wystawiona w r. , należy do na -
wcześnie szych, akie się w ogóle po awiły we Włoszech, walcząc pod tym względem
o pierwszeństwo edynie z Kalandryą Bibienny.

Ważnie sze nierównie i lepsze od komedii, po Orlanǳie na lepsze utwory Ariosta, są
ego satyry w liczbie , z których pierwsza pochoǳi z r. , ostatnia z . Są to więc,
podobnie ak ich prototyp, satyry Horacego, płody umysłu do rzałego, nie tyle satyry
w właściwym tego słowa znaczeniu, ile racze swobodne pogadanki spoko nego mędrca,
umysłu pod każdym względem zrównoważonego, wolnego od małostek i młoǳieńcze
stronności. Z tych tercyn, pogodnych i uśmiechniętych, a rzadko tylko poważnych lub
surowych, wyłania się całkowity i wyrazisty obraz samegoż poety: nie est to charakter
nieugięty — o ciągłą zmienność oskarża się sam w elegii Ad se ipsum — lub wcielona
energia, lecz natura na wskróś uczciwa i prawa, pociąga ąca swo ą serdecznością i skrom-
nością, a nade wszystko nieporównaną dobrocią, która też stanowi na wybitnie szy rys
charakteru Ariosta.

Niecha ma naukę i dobroć — lecz racze
Dobroć, niż naukę: gǳie dobroci niema,
Nauka niewiele mo em zdaniem znaczy.

(Satyra VI)

Tymi słowy polecał przy acielowi, Piotrowi Bembo, swego naturalnego syna², Virgi-
nio, posyła ąc go na nauki do Padwy.

Charakterystycznym rysem Ariosta, ako człowieka, była, ak to uż wiemy, ustawiczna
zmienność. Od prawa przerzuca się do poez i.

Już też książąt przewagi, Marsowe zapasy
Myślę w pieśni podawać na potomne czasy,
Gdy w tem zmienna myśl szepnie: «Marnu esz wiek młody:
Nie dla wieszczów ǳiś laury, nie dla nich nagrody».
Więc na dwór — i fortunę, ile siły zdolą,
Błagam, władczynię, pracą i ciężką niewolą.

Nie był to ednak właściwie charakter zmienny i niestały: w te ciągłe nieustawicz-
ności³ widnie e edna myśl i stałe dążenie do niezależności i swobody. Owo przerzucanie
się od prawa do poez i, od poez i do służby dworskie , a nawet rzemiosła rycerskiego —
wszystko to est gonitwa za szczęściem; po zawoǳie i rozczarowaniu w ednym kierunku
puszcza się nasz poeta drogą, co go ma doprowaǳić do upragnionego celu:

Mem marzeniem pagóry, chłodek ciemne groty
I murawa, zwilżana ponikiem⁴ w spiekoty:
Gǳie z ǳiewczą rzeszą Dryad Satyr stroi harce,
Niech palcem trącam lutnię lub gram na fu arce.

²naturalny syn — syn ze związku pozamałżeńskiego. [przypis edytorski]
³nieustawiczność — niestateczność, zmienność. [przypis edytorski]
⁴ponik (daw.) — strumyk. [przypis edytorski]
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O takim życiu, sielskim i niepodległym, marzył zawsze Ariost. Tymczasem ednak
trzeba było cierpliwie dźwigać „ arzmo kardynalskie”. Lata niewǳięczne służby nie były
przecież zmarnowane: wypełniła e w znaczne części praca twórcza nad na lepszym ǳie-
łem poety, na lepszym ze wszystkiego, co w ogóle wydało Odroǳenie — nad Orlandem
Szalonym.

Już od na młodszych lat rozczytywał się Ariost namiętnie w starych romansach rycer-
skich, których niezliczona ilość krążyła po Włoszech, Franc i i Hiszpanii. Jeżeli wierzyć
ednemu z biografów (Pignia), to poeta nasz nawet tłumaczył niektóre z tych powieści
z ęzyka hiszpańskiego i ancuskiego; tłumaczenie to ednak nie doszło naszych czasów.
W r.  ukazał się romans rycerski Pulciego Morgante, a  r. druku e się po raz wtóry
Orland Zakochany Bo arda, powiększony o trzecią część ob ętości, ale mimo to niedo-
kończony z powodu zaszłe tymczasem śmierci autora. Można sobie wystawić, ak oba te
utwory, a zwłaszcza OrlandBo arda poǳiałały na zapalną, cudownym światem rycerskim
przepo oną fantaz ę Ariosta! Laury Pulciego i Bo arda długo odbierały sen młodemu po-
ecie, aż wreszcie w r. , po nie akim wahaniu i próbach, których ślad dochował się
w Rime, zabrał się nasz Ariost do pracy nad wielkim poematem, która trwała z nieunik-
nionymi przerwami wskutek dyplomatycznych wy azdów całych lat ǳiesięć. Jak wszyscy
niemal wielcy poeci, nie ubiegał się i śpiewak Szalonego Orlanda o zupełną oryginal-
ność; co go ednak odróżnia w te mierze od wszystkich innych poetów, to osobliwość,
że zamiast czerpać wprost z przebogate skarbnicy podań średniowiecznych, wolał, ak to
mówią, przy ść do gotowego i posługiwać się żywymi płodami, akie zroǳiła edna z na -
bu nie szych fantaz i świata. Pod ął on wątek poetyckiego zmyślania tam, gǳie go był
z omdlałe ręki wypuścił Bo ardo, i snuł dale w tym samym duchu, eno z nieporównanie
większym mistrzostwem i wǳiękiem, nie przypuszcza ąc może, że ego ciąg dalszy zaćmi
i poda w zapomnienie głośny w swoim czasie poemat Bo arda. Wziąwszy w ten sposób
„po Bekwarku lutnią”, zyskiwał nasz poeta od razu wiele, bo cały legion plastycznych,
wybornymi nazwami oznaczonych bohaterów i bohaterek, ogranicza ąc własną twórczość
do zmyślania postaci epizodycznych, bohaterów i bohaterek wplatanych w opowiadanie
nowo wymyślonych przez siebie ustępów i nowel. Takie wspaniałe postacie, ak Orland,
Rynald, Brandymart, Bradamanta, Izabella, Fiordylizi i in. po stronie chrześcĳańskie ,
a z pogan Rodomont, Gradas, Sakrypant, Mandrykard, Angelika, Marfiza, Doralika itd.
— wszystko to dobrzy nasi zna omi z epopei Bo arda. Wrażenie przy czytaniu musiało
być podobne temu, akie odbiera czytelnik Potopu po poprzednim przeczytaniu Ogniem
i mieczem, tylko że w Ariostowym poemacie nie zaszło w stosunku do utworu Bo arda
takie przesunięcie ról głównych, ak w drugie części Sienkiewiczowskie trylogii w sto-
sunku do pierwsze . Orland Szalony był w r.  gotów, a w następnym wyszedł z druku,
przypisany kardynałowi Hipolitowi d’Este, z barǳo pochlebnym dla autora przywile em
Leona X na czele. Nie brak w Ariostowym poemacie pochwał, a nawet pochlebstw dla
kardynała i całego domu esteńskiego, z czego wysnuwano nie ednokrotnie ubliża ący
poecie zarzut niskiego służalstwa. Chyba niesłusznie: była to, podobnie ak u nas od-
powiednie zwycza e towarzyskie wszelkiego roǳa u, zdawkowa moneta owych czasów,
którą akby za powszechnym porozumieniem z uśmiechem przy mowano. Sam okaǳo-
ny do przesytu kardynał nie przywiązywał do owych zmyśleń, sławiących roǳinę Este,
akie ś osobliwsze wagi. „Ależ, mistrzu Ludwiku, skąd żeście u licha wytrzaśli wszystkie
te brednie?” miał zapytać autora Orlanda, lekceważąc widocznie, a racze ocenia ąc, ak
należało, pochlebstwa poety.

Powoǳenie Orlanda było ogromne; Ariost stał się od razu ulubionym wieszczem na-
rodu — ale w stosunku ego do kardynała, w położeniu materialnym nie zaszła zmiana na
lepsze. Zawieǳiony w swych naǳie ach poeta czekał tylko sposobności, ażeby mógł bez
obrazy niewǳięcznego mecenasa opuścić. Z myślą rozstania nosił się Ariost od dawna.
I tak w r.  pośpieszył on umyślnie do Rzymu, ażeby znanemu sobie eszcze z cza-
sów kardynalstwa, teraz świeżo obranemu papieżowi Leonowi X złożyć swo e życzenia
i zapukać do ego szczodrobliwości. Oto ak z humorem opisu e poeta swo e przy ęcie:

Z tronu się święta pochyla osoba,
Bierze za rękę, szczypnie w oba lica,
I pocałunek święty dawszy w oba,
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Bulli — połówką bez taksy zaszczyca
(Trudnie sza sprawa z Bibieną⁵ kochanym:
Nadszarpła mieszek druga połowica);

A a z podołkiem, naǳie ą wypchanym,
Ba, deszczem, chlapą i błotem szkaradnem,
Jeść i nocować idę pod Baranem.

(Satyra IV)

Nie obliczył marzyciel, ile to żarłocznych, a bliższych gąb czekało nasycenia z papie-
skie śpiżarni, nie pomyślał, że Leon X oǳieǳiczył po Juliuszu II głęboką nienawiść do
domu esteńskiego, którego poeta był wiernym sługą i chwalcą. Z rzadką miną wraca i tu
zawieǳiony Ariost do dawnego arzma i dźwiga e eszcze do r. , kiedy uż nastę-
pu e stanowczy rozbrat. W tym roku kardynał, wybiera ąc się na ob ęcie swego nowego
biskupstwa na Węgrzech, składał liczny dwór, ażeby tak zewnętrzną świetnością i przepy-
chem, ako też doborem znakomitości nadduna skich „barbarzyńców” wprawić w poǳiw
i olśnić. Mecenas liczył przy tym przede wszystkim na swego nadwornego poetę, wsła-
wionego uż wówczas twórcę Orlanda i — doznał zupełnego zawodu: Ariost oświadczył
grzecznie, ale stanowczo, że w daleką krainę, „w pobliże gór Ryfe skich” nie pozwala mu
echać — katar. Była to oczywiście wymówka, rzeczywistą zaś przyczyną obo ętność kar-
dynała i brak namacalnego uznania, a nadto, ak się zda e, słabość równie uporczywa,
eżeli nie uporczywsza, ak katar. Oto wraca ąc w r.  ze Rzymu, zabawił nasz poeta
dłuże , wedle świadectwa Fornarego  miesięcy, u przy aciela we Florenc i, gǳie poznał
i pokochał — tym razem szczerze i stale — piękną Florentynkę, Aleksandrę Benucci,
wdowę po Tytusie Strozzi. Obraz te ostatnie miłości Ariosta mamy uwieczniony w Or-
lanǳie (XLII).

Widać twarz na pięknie szą, twarz barǳo nadobną
Serdeczne białe głowy z marmuru białego,
Kształtnych nad poǳiw członków, oka poważnego;
Bieluchne alabastry czarną okrywała
Szatą, pereł, kamieni, złota nic nie miała.
Nie tak Wenus przechoǳi gwiazdy swą asnością,
Jako ta piękna pani niebieską gładkością
itd.

Doda my, że „anielska osoba” Aleksandry umieszczona tu w dobranym towarzystwie,
bo pomięǳy pięcioma księżniczkami z domu Este i dwiema Gonzagami: mie sce wcale
stosowne dla przyszłe małżonki księcia poetów. Mówię „przyszłe ”, gdyż poślubić ą na-
tychmiast nie pozwalało probostwo św. Agaty, z którego Ariost, lubo człowiek świecki,
ale nieżonaty, obycza em ówczesnym ako niby to przyszły proboszcz pobierał dochody.
Było to po tylu przelotnych miłostkach uczucie głębokie i trwałe, i ani czas, ani starość
nie potrafiły nic u ąć z młoǳieńczego zapału i uwielbienia, akie poeta, prześladowany
o to żartami przy aciół, okazywał zawsze umiłowane Aleksandrze. Teraz poświęcił dla
nie kardynała, który wymówki nie przy ął i poetę w niełasce odprawił. Krzywdę napra-
wił poniekąd brat kardynała, panu ący książę Alfons, zalicza ąc Ariosta w poczet swych
dworzan i wyznacza ąc skromny urgielcik. Ponieważ książę rzadko z Ferrary wy eżdżał,
więc też i poeta miał więce swobody i wolnego czasu, przy tym stosunek do tego księcia
humanisty i wybrednego znawcy poez i był dla Ariosta o wiele znośnie szy i lepszy, aniżeli
do wo owniczego kardynała. Ostatecznie była to ednak zależność, którą poeta, marzący
wciąż o czymś wręcz przeciwnym, boleśnie odczuwać musiał.

Chcesz wieǳieć, druhu, aki mó stosunek
⁵Bibiena właśc. Bernardo Dovizi da Bibbiena (–) — włoski pisarz, dyplomata, kardynał (od  r.),

przy aciel poety. Autor pierwsze włoskie komedii prozą Calandra. [przypis redakcy ny]
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ǲiś do książęcia i czy grzbiet cierpliwy
Mnie teraz czu e zmieniony ładunek,

Czy eszcze, chmurny, narzekam, i krzywy?
Wiem, że odsednion, powiesz, i bez rzazu
I szkapa ze mnie z natury leniwy;

Lecz a nie myśląc, powiem ci odrazu:
Jedno ak drugie — arzmo, a wiec wstrętne;
Ostatnia słuchać czy ego rozkazu!

(Satyra III)

Ideałem poety była zupełna swoboda i niezależność, życie skromne, spoko ne, ciche,
ale wygodne, a przede wszystkim wolne od męczących podróży i wy azdów. Oto własne
słowa poety:

Smacznie sza rzepa w własne chałupinie,
Co ą, opiekłszy, na końcu patyka
Czyszczę, zakrapiam octem, maczam w winie,

Niż cuǳy kwiczoł, kurka, pieczeń z ǳika;
I lepsza licha kołdrzyna na spanie,
Niż edwab, co go nić złota przetyka.

Wolę też błogie w domu próżnowanie,
Niźli ob eżdżać trząskiem Etyopy;
Co mię obchoǳą Scyci, Indyanie?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Znam Rzym, Toskanię, lombarǳkie równiny,

Górę, co Italią na poły rozkłada,
Morza, co płóczą⁶ italskie ǳieǳiny —
To mi wystarcza: resztę oko zbada

Łatwo, bez kosztów, Ptolome a śladem
Jeżdżąc wokoło, czy pokó , czy zwada.

(Satyra III)

Ale zachowanie się księcia, lubo⁷ barǳo dla poety życzliwe, nie zapowiadało tak ry-
chło ziszczenia Ariostowych marzeń o „własne chałupinie”. Toteż w trzecim roku służby
zdobył się nasz poeta na krok stanowczy, ażeby poprosić księcia albo o poprawienie losu,
albo — o łaskawą odprawę. Prośba odniosła pomyślny, lubo nie barǳo przez poetę po-
żądany skutek: Alfons powierzył mu połączony z znacznymi dochodami zarząd małego
górskiego kraiku, Garfagnana, który teraz właśnie, po śmierci Leona X odpadł od pań-
stwa kościelnego i przyłączył się na nowo do księstwa ferarskiego, dokąd z dawna należał.
Na tym stanowisku, w tym zapadłym kącie górskim mięǳy Modeną, Lukką, a Massą,
wśród na pół ǳikich górali, niezna ących innego prawa nad wendettę, wytrwał nasz po-
eta całe trzy lata, nie przy mu ąc nawet ofiarowane mu w r.  posady książęcego posła
na dworze nowego papieża, Klemensa VII.

Pan, chceli⁸ łaskę dać mi wielkie ceny,
Niech mię odwoła i eźǳić nie każe,
Jak do Argenty albo do Bondeny.

⁶płókać (daw.) — ǳiś popr.: płukać. [przypis edytorski]
⁷lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
⁸chceli — daw. konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: eśli chce. [przypis edytorski]

  Orland szalony, tom I 



(Satyra VII)

Tak pisał poeta do swego przy aciela, sekretarza królewskiego, Pustofila, odpowiada ąc
na zaszczytne pytanie co do owe dyplomatyczne posady w Rzymie.

Wyzwolenie przyszło w r. . Ariost, złożywszy za przyzwoleniem księcia swó kło-
potliwy (chociaż dochodny⁹) urząd, opuszcza z wielkim żalem mieszkańców Garfagnanę
i przenosi się na stałe do Ferrary, gǳie uż bez przerwy aż do śmierci przebywa. Z guber-
natora zosta e teraz nadwornym poetą, intendentem teatralnym i budowniczym w edne
osobie, gdyż wedle ego to wskazówek i planów zbudowano w pałacu książęcym wspania-
łą salę teatralną, w które pod naǳorem i kierownictwem poety odgrywano tłumaczone
umyślnie przezeń komedie Plauta i Terenc usza lub ego własne, na wzór tamtych dla
książęcego teatru pisane. Doczekał się wreszcie nasz Ariost tak długo, a daremnie dotąd
pożądane niezależności i swobody, gdyż właściwie służby i krępu ących go zobowiązań na
dworze nie miał żadnych. Za pieniąǳe, zaoszczęǳone w latach gubernatorstwa, zakupił
obszerny plac przy ulicy Mirasole i zbudował sobie dom, który z dumą mógł nazwać
własnym.

Mały domek, lecz czysty, wygodny choć ciasny,
Pańska mo a sieǳiba, bo za grosz mó własny.

Taki napis w ęzyku łacińskim umieścił na te swo e nowe sieǳibie; określa on może
lepie niż długie wywody charakter i usposobienie naszego poety. Tu się mógł swobodnie
oddawać drugiemu obok poez i ulubionemu za ęciu, ogrodnictwu, chociaż o hodowaniu
arzyn na mnie szego nie miał po ęcia, tak, że np. posaǳiwszy kaparki i ciesząc się uż
naprzód spoǳiewanym plonem, doczekał się — pospolitego bzu. Tu przeżywał poeta
szczęśliwy i pogodny wieczór żywota; uwielbiany przez naród, szanowany i zaszczyca-
ny przez wielkich tego świata — Karol V miał go według rozpowszechnionego poda-
nia uroczyście uwieńczyć wawrzynem — pracował dale nad ostatecznym wygłaǳeniem
i dodatkowym rozszerzeniem swego wielkiego poematu. W pierwszym wydaniu z r. 
liczył Orland Szalony pieśni , tyleż w drugim ( r.); teraz przygotował poeta trze-
cie, w którym obok drobnych zmian stylistycznych, znalazło się sześć pieśni nowych,
tak, że poemat zyskał ob ętość  pieśni. Nowe dodatki stanowią: nowela o Olimpii,
pieśni X i XI; przygoda Bradamanty w Trystanowym zamku z tym wszystkim, co się
z nią łączy, a więc pieśni XXXII  – XXXIII  i cała pieśń XXXVI, wreszcie historia
przeszkody odwleka ące Rugierowe małżeństwo i ego wyprawy na wschód, pieśni XLIV
 – XLVI . Jeszcze przed wsunięciem tego ostatniego epizodu zabrał się nasz poeta
do pracy nad dalszym ciągiem Orlanda, lecz późnie zamiar porzucił: są to owe Cinque
canti, powtarzane zwykle w zupełnych wydaniach Ariosta.

Powiększony i doprowaǳony do  pieśni Orland wyszedł z druku  r. Odtąd,
akby uż w zupełności spełnił swo e zadanie, począł przedwcześnie zestarzały poeta coraz
częście zapadać na zdrowiu. Na domiar utworzył mu się na szyi wrzód, który skutkiem
niewłaściwego leczenia zepsuł żołądek i sprowaǳił wycieńczenie sił; Ariost umarł, nie
przeżywszy spełna lat ,  czerwca  r.

Orland Szalony doczekał się przeszło stu wydań i został wcześnie przełożony na głów-
nie sze ęzyki europe skie. Na wcześnie sze tłumaczenie est ancuskie z r. , po nim
następu ą: hiszpańskie z r. , angielskie r. , polskie sprzed r. , wreszcie nie-
mieckie z lat –. Nie byliśmy więc i pod tym względem ostatni, tylko że w litera-
turze europe skie za mu emy dotąd mie sce po Niemcach, bo przekład polski spoczywał
długo w rękopisie i po awił się (niecały, bo tylko pierwszych  pieśni) dopiero na samym

⁹dochodny — ǳiś popr.: dochodowy. [przypis edytorski]
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schyłku XVIII w., w r. . Autorem tego pierwszego i aż do ostatnich czasów edynego
tłumaczenia Orlanda¹⁰ est synowiec¹¹ czarnoleskiego Jana, Piotr Kochanowski.

ǲiwnie po macoszemu obeszła się potomność, nie mówiąc uż nic o współczesnych,
z tłumaczem Tassa i Ariosta: ci, co mogli coś o nim eszcze z żywe tradyc i wieǳieć,
nie podali prawie żadnych wiadomości; na bliższy czasem Starowolski pominął go mil-
czeniem, choć nagrobek w Monumentach obok innych umieścił, Niesiecki poświęcił mu
zaledwie króciuchną wzmiankę. Już samo pochoǳenie naszego Piotra zmieniało się¹²
w ciągu trzech wieków niespełna trzykrotnie: naprzód kazano mu być bratem czarnole-
skiego Jana, potem synowcem z Mikoła a, nareszcie, w naszych uż czasach, synowcem
z innego brata, Piotra. Pierwszy domysł, niepoparty niczym, upadł uż dawno, zbity
gruntownie naprzód przez Aleksandra Krasickiego¹³, Przyborowskiego¹⁴, po nich przez
ks. Gackiego¹⁵ i Plenkiewicza¹⁶. Powodem ostatniego twierǳenia był ogłoszony przez
Wierzbowskiego akt prawny, w którym dnia . grudnia  występu e nob. Petrus Ko-
chanowski miles ordinis S. Iohannis Hierosolymitani, olim gen. Petri Kochanowski, vexilliferi
terrae sandomiriensis, filius¹⁷. Byłby to więc dowód niezbity, że Piotr Kochanowski był sy-
nem Piotra, oczywiście z Konar, a więc również synowiec poety Jana, tylko z innego brata,
aniżeli dotąd na podstawie zupełnie pewnych dokumentów przypuszczano. Tak by było,
gdyby ów Piotr, syn Piotra, był istotnie naszym Piotrem, tłumaczem Goffreda i Orlanda.
Ale przeczą temu dwie ważne okoliczności: naprzód to, że tłumacz, będąc uż w r. 
dowodnie sekretarzem królewskim, w następnym roku tego tytułu obok maltaństwa nie
położył, mimo że we wszystkich znanych nam aktach (nie wy mu ąc tytułowe karty Gof-
freda) podpisu e się zawsze sekretarzem J. K. Mci; druga, nie mnie ważna, że sekretarz
J. K. Mci, t . tłumacz Goffreda, ani w ednym znanym nam akcie obok sekretarstwa nie
przyzna e sobie godności kawalera maltańskiego. Stąd wniosek, zda mi się, pewny, że
Piotr, syn Piotra, kawaler maltański, a Piotr, sekretarz J. K. Mci, tłumacz Goffreda, są to
dwie całkiem różne osoby; akoż genealogia Plenkiewicza, na urzędowych aktach opar-
ta, wymienia istotnie dwu Piotrów Kochanowskich, braci pomięǳy sobą stry ecznych,
ednego, syna Piotra z Konar, drugiego, syna Mikoła a z Sycyny. Że tłumacz Goffreda
est właśnie owym Piotrem, synem Mikoła a z Sycyny, dowoǳi choćby tylko ta edna
okoliczność, że Piotr Kochanowski, sekretarz królewski — a tak się właśnie tytułu e tłu-
macz Jerozolimy Wyzwolonej — wznosi około r.  razem z bratem Adamem pomnik
matce, Katarzynie z Jasieńca, Mikoła a z Sycyny małżonce¹⁸. Twierǳenie o maltaństwie
Piotra tłumacz (którego mu Niesiecki nie przypisu e) puścił w świat niebaczny Krasicki¹⁹,
złuǳony dopiskiem w liście Próchnickiego: „Koluczkiego że à Malta nie masz, posylam

¹⁰pierwszego i aż do ostatnich czasów jedynego tłumaczenia Orlanda — w  r. ǳieło Ariosta ukazało się
w Warszawie, pod tytułem Orland oszalały w tłumaczeniu Felic ana Medarda Faleńskiego (–); wydanie
tłumaczenia Piotra Kochanowskiego, w naukowym opracowaniu prof. Jana Czubka wyszło nakładem Akademii
Umie ętności w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w  r.; wydanie Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich z  r. w oprac. Romana Pollaka (BN seria II, nr ) opiera się również na przekłaǳie
Piotra Kochanowskiego. [przypis edytorski]

¹¹synowiec (daw.) — syn brata; bratanek. [przypis edytorski]
¹²Już samo pochoǳenie naszego Piotra zmieniało się — [t . domniemania o tymże pochoǳeniu; por.] Wielka

encyklopedya illustrowana pod hasłem Kochanowski Piotr. [przypis edytorski]
¹³pochoǳenie (…) Piotra zmieniało się (…) trzykrotnie: naprzód kazano mu być bratem czarnoleskiego Jana

(…). Pierwszy domysł (…) upadł już dawno, zbity gruntownie naprzód przez Aleksandra Krasickiego — [por.]
Biblioteka nauk. Zakładu Ossol[ińskich], t. VI. [przypis redakcy ny]

¹⁴pochoǳenie (…) Piotra zmieniało się (…) trzykrotnie: naprzód kazano mu być bratem czarnoleskiego Jana
(…). Pierwszy domysł (…) upadł już dawno, zbity (…) przez (…) Przyborowskiego — [por. tegoż] Wiadomość
o życiu i pismach Jana Kochanowskiego, Poznań . [przypis redakcy ny]

¹⁵pochoǳenie (…) Piotra zmieniało się (…) trzykrotnie: naprzód kazano mu być bratem czarnoleskiego Ja-
na (…). Pierwszy domysł (…) upadł już dawno, zbity (…) przez (…) ks. Gackiego — [por.] O roǳinie Jana
Kochanowskiego, Warszawa . [przypis redakcy ny]

¹⁶pochoǳenie (…) Piotra zmieniało się (…) trzykrotnie: naprzód kazano mu być bratem czarnoleskiego Jana
(…). Pierwszy domysł (…) upadł już dawno, zbity (…) przez (…) Plenkiewicza — [por.] ǲieła Jana Kocha-
nowskiego, Wyd. pomn., t. IV, cz. I, Warszawa . [przypis redakcy ny]

¹⁷akt prawny (…) Petrus Kochanowski miles ordinis S. Iohannis Hierosolymitani (…) — [por.] Materyały
do ǳiejów piśmiennictwa polskiego t. II. Warszawa , s. . [przypis redakcy ny]

¹⁸Piotr Kochanowski (…) wznosi około r.  razem z bratem Adamem pomnik matce, Katarzynie z Jasień-
ca, Mikołaja z Sycyny małżonce — [por.] ks. Gacki: O roǳinie Jana Kochanowskiego, Warszawa , s. ;
Przyborowski, Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego, Poznań , s. . [przypis redakcy ny]

¹⁹Twierǳenie o maltaństwie Piotra tłumacza (…) puścił w świat niebaczny Krasicki — [por. J. I. Krasicki] O
rymotwórstwie i rymotwórcach. [przypis redakcy ny]
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otho W. M. list I. pana Kochanowskiego o thym²⁰”. Obecnie domysł ten, na kruche
podstawie oparty, należy, mówiąc ęzykiem tegoż Krasickiego, „mięǳy ba ki włożyć”.

O ciec naszego Piotra, Mikoła , autor Rotuł, był trzecim z kolei synem Piotra, sę-
ǳiego sandomierskiego. Przy ogólnych ǳiałach w r.  przypadła mu wspólnie z na -
młodszym Jakubem wielka wieś Sycyna z dopłatą  zł. W cztery lata późnie , czy że
Jakub doszedł do pełnoletniości, czy też Mikoła myślał o swym postanowieniu, nastą-
pił poǳiał Sycyny mięǳy obu dotąd „nieǳielnych” braci, przy czym część południowa
dostała się Jakubowi, północną otrzymał Mikoła ²¹. Jakoż niedługo potem, bo w r. ,
po mu e, nie szuka ąc żony, ak każe przysłowie, daleko, -kilkoletni Mikoła -letnią
Katarzynę, ǳieǳica wsi sąsiednie , Jasieńca, Adama Tymińskiego córkę. Ile ze wszystkie-
go widać, małżeństwo było szczęśliwe i Katarzyna w ciągu -letniego pożycia obdarzyła
małżonka ǳiesięciorgiem potomstwa; na starszy był Adam, późnie szy sęǳia lubelski,
drugi nasz Piotr, (ur.  r.) trzeci Mikoła , czwarty Jan, późnie szy kanonik krakow-
ski i gnieźnieński i również sekretarz J.K.M. († ), piąty Hieremiasz († ), szósty
Wszebor. Ponieważ nagrobek Katarzyny mówi o decem liberi, akta zaś wymienia ą tylko
sześciu synów, więc przypuścić się goǳi, że reszta roǳeństwa były córki. ǲiatek więc,
ak wiǳimy, było dużo, a ǳieǳictwo, połowa wioski wprawǳie dość duże , niewielkie.
Trzeba było pomyśleć o akimś dorobku; to też wiǳimy pana Mikoła a przez lat  (od
r.  do śmierci²²) na skromnym, lecz dochodnym urzęǳie podstarościego radom-
skiego. Pod względem charakteru i usposobienia est pan podstarości wiernym odbiciem
starszego brata, Jana: to samo zamiłowanie wsi i spoko nego żywota ziemiańskiego, ta
sama skromność w życiu, przestawanie na małym, serce otwarte dla bliźnich, dla przy a-
ciół zwłaszcza, a wreszcie ten sam pociąg do rozrywek umysłowych, do ksiąg i ciągłego
czytania.

Niech mi ogień wielki gore
I ksiąg mam pełną komorę.

(Napominanie II)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Towarzystwo z umarłemi
Wolałem mieć, niż z żywemi,
Którzy mię w cnocie ćwiczyli²³.

(Napominanie VI)

Talent poetycki posiadał Mikoła niewątpliwie, choć znacznie mnie szy niż brat star-
szy, i uprawiał go też, ak się zda e, mało. Przyna mnie o większych utworach ego Muzy
nie wiemy nic, a Rotuły, ten wierszowany testament dla ǳieci, które wkrótce miał osie-
rocić, pochoǳą z ostatnich lat (może z ostatniego roku) życia, kiedy to, złożony chorobą,
stracił wszelką naǳie ę wyzdrowienia.

I mo e też chore ciało
O ten żywot uż dba mało.

²⁰list Próchnickiego — zna du e się obecnie [; red. WL] w archiwum w Frauenburgu. Wiadomość o nim,
ako też o liście do biskupa płockiego, Szyszkowskiego, z r.  i wierny odpis zawǳięczam koleżeńskie
uczynności Dra A. M. Kurpiela. [przypis redakcy ny]

²¹Poǳiał Sycyny mięǳy obu dotąd „nieǳielnych” braci — w r.  (f. . p. octavas ss. Corp. Christi). R.
Plenkiewicz: Jan Kochanowski (ǲieła, wyd. pomn. t. IV. cz. I. Warszawa ), s. . Ks. Gacki (O roǳinie Jana
Kochanowskiego, s. ) wziął mylnie datę oblatowania () za rok sporząǳenia () dokumentu poǳiałowego.
[przypis redakcy ny]

²²wiǳimy pana Mikołaja przez lat  (od r.  do śmierci) na skromnym, lecz dochodnym urzęǳie podsta-
rościego radomskiego — [por.] ks. Gacki: O roǳinie (…), s. . [przypis redakcy ny]

²³Niech mi ogień wielki gore (…) w cnocie ćwiczyli — [por.] Rotuły Mikołaja Kochanowskiego do synów swoich.
W Krakowie. W drukarni Andrzeja Piotrkowczyka . [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Już w domu mó rząd mały,
Bom na wszystko uż niedbały.

(Napomienie XII)

Ideał ekonomiczny pana podstarościego est niezmiernie skromny:

Ma ąc, ǳiatki, wyżywienie,
Macie wielkie dobre mienie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niech mi brożek do nowego
Wedle staniku mo ego
Doda zboża i żywności
Dla czelaǳi i dla gości.

(Napomnienie II)

Koniec z końcem związać — oto szczyt marzeń pana Mikoła a. W latach gorszych
ucieczka do „skrzynki”, pochoǳące zapewne z żoninego posagu; skąd wziąć na wiano
dla córek, eżeli ich est więce , nie wspomina: kłopot to zapewne braci-ǳieǳiców. Bo
że o synach, których w roǳinach szlacheckich bywała niezwycza na ǳiś mnogość, nie
myślano wcale, zrozumieć łatwo wobec niezliczonych źródeł nie tylko „wyżywienia”, ale
i dostatków, z których młoǳież szlachecka owych czasów pełną garścią czerpać mogła.
Służba królewska, dwory panów świeckich i duchownych, wo skowość, starostwa, ǳier-
żawy królewszczyzn, urzędy świeckie i godności duchowne, wszystkie te stoły, mnie
lub więce obficie zastawione, nie tylko żywiły tłumy szlacheckie, ale dawały na częście
dostatki. W na gorszym razie brał młoǳieniec szlachecki za spłaconą w gotówce część
o cowizny tzw. arendę, t . ǳierżawę i miał przy ówczesnym ustro u społecznym nie tyl-
ko dostateczne „wyżywienie”, ale mógł nawet, ży ąc skromnie i oszczędnie, czerwieńcami
napełnić „skrzynkę” i zostać zamożnym poses onatem. Nieoǳownym ednak warunkiem
wszelkie „krescytywy” było nie zasklepiać się w ciasnym dla licznego potomstwa domu,
nie klepać biedy na szczupłym spłachciu o czystym, lecz puszczać się śmiało w świat prze-
stronny i szukać szczęścia u luǳi. Odraża ący przykład zasieǳiałego i na pół schłopiałego
szlachcica kreśli pan Mikoła ku przestroǳe swym ǳieciom w Napominaniu III :

ǲiatki, toć wam proroku ę
I za pewne obiecu ę,
Który z was dom zamiłu e,
Że prędko nęǳę uczu e.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musi mieszkać w ciemnym chyzie²⁴,
Lada się go co nagryzie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nie potka go z wianem żona,
Ani w przypadku obrona,
Do szczęścia drogę zagroǳi,
Które za pługiem nie choǳi.

W Napominaniu V mamy przeciwieństwo owego prostaka „w dymnym chyzie”, kon-
terfekt, ak się zda e, samegoż pana Mikoła a:

²⁴chyz a. chyż (daw., starop.) — uboga, niska chałupa. [przypis edytorski]
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Ale kto ma świat przestrony,
Ten dostanie z wianem żony.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Będą go wszyscy ważyli,
Za czym dostanie po chwili
Dla swe cnoty i godności
I chleba i ma ętności.

Że autor Rotuł, był na szerokim świecie, przemawia za tym ego późne ożenienie,
a dowoǳą ubocznie własne słowa w Napominaniu XI :

Mogłem być znaczny na świecie
I bogatszy w swym powiecie;
Dostałoby się też było,
By się było tym bawiło,
Albo urzędu akiego,
Albo chleba kapłańskiego,
Albo wioski od klasztoru,
Albo urgieltu od dworu.

Oczywiście nie mógłby tego wszystkiego dostać, sieǳąc, ak to mówią, w domu za
piecem. Rozum ednak i religĳne zasady wskazały mu inną drogę życia:

Wiǳiałem luǳkie starania,
Prozną pracą²⁵, asowania,
Nietrwałe właǳe tytuły,
Wsi, korony i infuły;
O które nigdy nie dbali,
Którzy Boga miłowali,
I ci, którzy mądrzy byli,
Takiemi rzeczy garǳili.

Umarł Mikoła Kochanowski w r. , osieraca ąc -letnią wdowę z ǳiesięciorgiem
ǳieci. Ma ątku im wielkiego nie przekazał, lecz zostawił rzecz daleko ważnie szą — dobre
imię i przykład.

Matki swe , ǳiatki, pyta cie
I u nie się dowiada cie,
Jakom się rząǳił na świecie,
A od nie sprawę weźmiecie.

Szczęśliwe ǳieci, do których o ciec tak o sobie oǳywać się może. A i owa Katarzy-
na z Tymińskich musiała być również niepospolita kobieta, kiedy pan podstarości z taką
ufnością na e świadectwo się powołu e, nie wyraża ąc nigǳie na mnie sze obawy o wy-
chowanie i przyszłość swych ǳiatek. Jakoż usprawiedliwia wdowa to dobre o nie mnie-
manie: z sześciu synów, czterech wyszło na luǳi, dwóch, ak się zda e, umarło młodo.
Umarła w r. ; na lepsze matce (optimae matri) wystawili w kaplicy Kochanowskich
w Zwoleniu około r.  pomnik dwa uż tylko wtedy ży ący synowie, Adam i Piotr.

Jak owdowiała matka pokierowała synami, a przede wszystkim, gǳie i akie im dała
wykształcenie, czy w kolonii akademickie w pobliskim Opatowie, czy też — co podob-
nie sza — trzymała do nich osobnego bakałarza (może na spółkę z Piotrem z Konar) —
co było dość zagęszczonym u ówczesne szlachty zwycza em, a na co uż Gliczner po-
wstawał — w braku akichkolwiek w te mierze wiadomości, powieǳieć nie umiemy.
To pewno, że w Akademii Krakowskie żaden z synów Mikoła a nie był, gdyż w Album
studiosorum, dość zresztą ubogie w nazwiska szlacheckie, żaden wpisany nie został. Nie

²⁵Wiǳiałem (…) Prozną pracą — [por.] Prozna praca wyd. z r. . [przypis redakcy ny]
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wiemy również, gǳie nasi podstarościce odbyli praktyczną szkołę życia. Szerokie zna o-
mości Kochanowskich, a zwłaszcza stry a poety, otwiera ą domysłom przestronne pole.
Za pobytem na dworze Zamo skiego przemawiałyby ścisłe i zażyłe stosunki z wielkim
hetmanem dwu stry ów, Jana i Andrze a; akoż istotnie eden z synów tłumacza Eneidy
przebywał akiś czas w otoczeniu Zamo skiego²⁶. Prze ście zwłaszcza dwu synów Miko-
ła a, naszego Piotra i Jana, do kancelarii królewskie , kazałoby się domyśleć, że przyszły
tłumacz kształcił się pierwe praktycznie i zaprawiał do pióra na dworze kanclerza, zanim,
polecony przez Zamo skiego, został sekretarzem J. K. Mci.

Ale z śliskiego pola domysłów przenieśmy się racze na pewny grunt dokumentów
i wiadomości. Są one, niestety, nader skąpe i na domiar dotyczą samych tylko zewnętrz-
nych okoliczności; natomiast takich, coby nam pozwoliły we rzeć w głąb te bądź co bądź
niepowszednie duszy, dokumentów choćby takich, ak Rotuły o ca, brak dotkliwy, zu-
pełny. Toteż nie piszemy właściwie życia naszego tłumacza, lecz poda emy edynie suchą
kronikę luźnych wydarzeń i faktów, akie nam przekazały urzędowe przeważnie akta i do-
kumenty. Dowiadu emy się tedy pod r. , że wtedy nastąpił pomięǳy  braci poǳiał
o cowizny, połowy Sycyny, przy czym Jan, widocznie uż o stanie duchownym myślący,
ustąpił, ak się wyraża dokument, (zapewne sprzedał) swo ą część starszym braciom, Ada-
mowi i naszemu Piotrowi²⁷. Z natury rzeczy wynika, że Piotr, ak i inni bracia, są przy
tym akcie obecni. W następnym roku () wiǳimy przyszłego tłumacza w Padwie,
gǳie do kasy nac i polskie złożył sex libras²⁸. Gdyby z wysokości datku można wyciągać
akikolwiek wniosek co do stanu ma ątkowego dawcy, to Piotr Kochanowski należałby
do luǳi średnio zamożnych, a nawet dostatnich, gdyż są tacy, co w tymże czasie dali od
niego mnie , bo , ,  a nawet edną librę; mięǳy innymi dał Stanislaus comes a Tar-
now tylko trzy libry, coby oczywiście przeciw naszemu wnioskowi poniekąd przemawiało.
Ważnie sza byłaby odpowiedź na pytanie, dokąd i po co nasz Kochanowski przez Padwę
prze eżdżał; bo że człowiek -letni chyba na naukę tam nie przy echał, wyda e się rze-
czą pewną. Żeby na własny koszt i dla własne przy emności lub nawet na ubileusz do
Rzymu podążał, trudno przypuścić, zważywszy z edne strony kosztowność takie podró-
ży w owych czasach, a z drugie szczupłość ǳieǳiczne fortuny i kupno części Janowe
w roku poprzednim. Nasuwałby się domysł, że może znalazł się w Padwie w orszaku a-
kiegoś wielkiego pana, dążącego czy to w akie sprawie dyplomatyczne czy na ubileusz
do Rzymu. Otóż mięǳy dawcami na rzecz polskie instytuc i w Padwie zna du emy ed-
nocześnie z naszym Piotrem rzeczywiście dwie osoby, z którymi nasz Kochanowski mógł
tę podróż odbywać ako dworzanin czyli sługa, ak się w owe czasy wyrażano, t . kar-
dynał Jerzy Raǳiwiłł i Stanisław Lubomirski, hrabia na Wiśniczu, starosta podówczas
sandecki, późnie szy podczaszy koronny i zwycięzca pod Chocimiem. Większe prawdo-
podobieństwo, eżeli tu tego słowa w ogóle użyć wolno, przemawiałoby za kardynałem,
a to głównie z powodu ścisłych stosunków, akie łączyły stry a Jana z roǳiną Raǳiwiłłów.
To by nam tłumaczyło, dlaczego nasz Piotr tak późno stosunkowo wszedł do kancelarii
królewskie ako sekretarz; widocznie nie od razu dostał się na dwór kanclerza, lecz mu-
siał pierwe „sługować” gǳie inǳie . Bądź ak bądź, nasz Kochanowski był w r.  we
Włoszech, a pobyt ten miał dla niego i dla literatury polskie ogromne znaczenie: tam
to zapewne poduczył się ęzyka i poznał dwa arcyǳieła literatury włoskie , które miał
następnie przyswoić o czyste literaturze. Pobyt ednak nie musiał być — i nie był też,
ak wiemy na pewno, długi, gdyż zna omość ęzyka włoskiego, przyna mnie w czasie tłu-
maczenia Orlanda, est u Kochanowskiego eszcze nader skromna, czego dowoǳą liczne
nieporozumienia i askrawe niezgodności z oryginałem.

W następnym roku () spotykamy się z naszym Piotrem, a racze z przedstawi-
cielami wszystkich czterech linii licznie rozroǳonych potomków Piotra, sęǳiego san-
domierskiego — piąty syn, poeta Jan, nie zostawił, ak wiadomo, męskiego potom-

²⁶Za pobytem na dworze Zamojskiego przemawiałyby ścisłe i zażyłe stosunki z wielkim hetmanem dwu stryjów,
Jana i Andrzeja; jakoż istotnie jeden z synów tłumacza Eneidy przebywał jakiś czas w otoczeniu Zamojskiego. —
[por.] ks. Gacki, O roǳinie Jana Kochanowskiego, s. ; [Wacław Aleksander] Macie owski, Piśm[iennictwo
polskie od czasów najdawniejszych aż do roku ], D. . [przypis redakcy ny]

²⁷Dowiadujemy się tedy pod r. , że wtedy nastąpił pomięǳy  braci poǳiał ojcowizny, połowy Sycyny (…)
— [por.] ks. Gacki, O roǳinie Jana Kochanowskiego, s. . [przypis redakcy ny]

²⁸W następnym roku () wiǳimy przyszłego tłumacza w Padwie (…) — [por.] Stanisław Windakiewicz,
Księgi nacyi polskiej w Padwie (Archiwum do ǳiejów i literatury w Polsce, t. VI, s. ). [przypis redakcy ny]
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stwa — w Czarnolesie, gǳie pod dość wysokim zakładem  zł sta e dnia  lutego
wspólny układ, oblatowany następnie — bez podania treści, ak zwykle — w czwartek
przed nieǳielą środopostną w Warszawie podczas se mu przez naszego Piotra i Jana, sy-
na Andrze a z Baryczy, tłumacza Eneidy. Co było powodem owe ta emnicze intercyzy?
— Zagadkę rozwiązu e skarga Jana Gniewosza, wu a i opiekuna trzech sióstr: Krysty-
ny, Elżbiety i Heleny Kochanowskich po Mikoła u Kochanowskim z Czarnolasu, stry u
(lubo nieroǳonym) zawiera ących układ Kochanowskich, wniesiona na Kochanowskich
z Policzny, Sycyny i Baryczy (oraz innych wspólników) o to, że nocą zbro nie napadli
na dwór w Strykowicach, gǳie u swe siostry, Doroty Boguszowe (żony skarżącego)
przebywały za ego wolą i wieǳą owe trzy panny Kochanowskie, tam rzeczone panny
przemocą porwali i „nieprzysto nie do miasta Markuszowic, do dworu Jana Firle a upro-
waǳili i tam edną z nich, nieletnią Helenę, bez e woli i bez przyzwolenia opiekuna, do
tego z pominięciem sióstr starszych, sprawcy porwania, Bartłomie owi Kazanowskiemu
w małżeństwo oddali²⁹. Sprawa asna: o pannę starał się ów sprawca napadu, Kazanowski,
a że opiekun ze strony macierzyste był mu przeciwny, więc dopiął swego przy pomocy
krewnych ze strony o czyste , t . Kochanowskich. Czy skarga odniosła skutek, nie wia-
domo i mało nas to obchoǳi; małżeństwa oczywiście rozerwać się nie dało i w r. 
występu e też Helena ako pani Kazanowska w pewnym akcie. Dla nas daleko ważnie sza
okoliczność, że linia sycyńska po Mikoła u, lubo układ w Czarnolesie podpisała, w owym
ednak napaǳie na dwór w Strykowicach żadnego nie brała uǳiału i dlatego w skarǳe
ani Piotr, ani inny brat wymieniony nie est. Czy nasz Piotr zostawał podówczas w takim
obowiązku, że się na wyprawę wyrwać nie mógł, czy też może nie zgaǳał się na takie
zakończenie sprawy, wobec braku akichkolwiek wiadomości rozstrzygnąć niepodobna.

Rok  zaznaczył się, ak się zda e, w życiu naszego tłumacza tym, że został naresz-
cie, -letni, sekretarzem królewskim, gdyż w ma u następnego roku () eǳie uż
ako sekretarz do Rawy, ażeby stamtąd odwieźć zupełną kwartę do Lwowa „na popłace-
nie zasłużonego żołnierzom inflanckim³⁰”. W tym też roku, może nawet eszcze w czasie
pobytu we Lwowie umarła  czerwca „na lepsza matka”, Katarzyna z Tymińskich. Po-
chowali ą zapewne w poǳiemiach kościoła zwoleńskiego; starszy brat ednak, Adam,
powziął myśl wzniesienia osobne kaplicy przy tymże kościele z przeznaczeniem, aby w e
sklepach spoczęły zwłoki roǳiny Kochanowskich; tam też przeniósł mięǳy –,
gdy kaplica była gotowa, ze zwłokami ǳiadków i stry a, poety Jana, czcigodne szczątki
roǳiców. Kaplicę wyposażył nasz Piotr Kochanowski sprzętem srebrnym (argentea supel-
lectili), zapewne lichtarzami i przyborami do mszy, oraz licznymi ornatami (multa veste
sacra), i przyozdobił gobelinami (acu pictis tabellis) przywiezionymi z zagranicy, a nadto
zapisał, zapewne testamentem, wieczysty fundusz. W tym też czasie wystawili oba bra-
cia, Adam i Piotr, w te że kaplicy pomnik przekazu ący potomności pamięć te dobre
matki³¹. Obok żałoby przyniósł ten rok roǳinie Mikoła a i pociechę, które ednak mat-
ka uż nie doczekała: w kilka miesięcy po e śmierci ( paźǳiernika ) zosta e trzeci
z kolei brat Jan, choć dopiero „minorum ordinum clericus” kanonikiem krakowskim³²;
nosi on późnie także tytuł sekretarza królewskiego, a do kanonii krakowskie przyłączył
eszcze gnieźnieńską. Aliści w rok potem znowu żałoba: umiera eden z młodszych braci
Eremian czy też Hieremiasz, ak w dokumentach, ( paźǳiernika ) w Lublinie³³,
dokąd się udał zapewne na popieranie akie ś sprawy. O Piotrze posiadamy z tego roku
dwie wiadomości, edną, że ako sekretarz królewski miał „zatrzymanego zasłużonego”
 zł, z czego połowę (w skarbie zawsze pustki!) miał mu za przechowaną do naszych

²⁹skarga Jana Gniewosza, wuja i opiekuna trzech sióstr: Krystyny, Elżbiety i Heleny Kochanowskich po Miko-
łaju Kochanowskim z Czarnolasu (…) — [por.] ks. Gacki: O roǳinie Jana Kochanowskiego, s. . [przypis
redakcy ny]

³⁰w maju następnego roku () jeǳie już jako sekretarz do Rawy (…) — [por.] Wierzbowski, Materyały
(…), s. . [przypis redakcy ny]

³¹W tym też roku [] (…) umarła  czerwca (…) Katarzyna z Tymińskich (…) Kaplicę wyposażył nasz
Piotr Kochanowski (…) wystawili obaj bracia, Adam i Piotr, w tejże kaplicy pomnik przekazujący potomności pamięć
tej dobrej matki — [por.] ks. Gacki, O roǳinie Jana Kochanowskiego, s.  i n. [przypis redakcy ny]

³² paźǳiernika  (…) zostaje trzeci z kolei brat Jan (…) kanonikiem krakowskim — [por.] Stanisław
Windakiewicz, Nieznane szczegóły o roǳinie Jana Kochanowskiego (Prace filolog. ). [przypis redakcy ny]

³³umiera jeden z młodszych braci Eremian czy też Hieremiasz (…)  paźǳiernika  w Lublinie — [por.]
Przyborowski, Wiadomość (…), s. . [przypis redakcy ny]
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czasów asygnatą królewską (z dnia  listopada  r.) wypłacić z arendy starostwa sam-
borskiego i żup ruskich Jerzy Mniszek³⁴; drugą, że na samym końcu tego roku lub po-
czątku następnego () eźǳił nasz sekretarz z polecenia królewskiego do Łomży na
odebranie tamte szego starostwa od wdowy po nieboszczyku staroście, Helżbiety z Dem-
bińskich Modliszewskie . Jakoż pod dniem  marca  poświadcza nasz Kochanowski,
ako administrator starostwa łomżyńskiego, że starostwo razem z przeszłoroczną krescen-
c ą od pani starościny odebrał³⁵. Jak długo administrował nasz sekretarz w Łomży? —
Oczywiście do zamianowania nowego starosty, co długo trwać nie mogło. Wiǳimy też
w następnym roku () pana sekretarza na inne administrac i, w Wielkopolsce, gǳie
czasowo zarząǳał starostwem u skim. Wyraźny ślad te administrac i dochował się w re-
kognic i Jana Izdbickiego, sęǳiego kaliskiego, w które pan sęǳia zezna e, ( lutego
), ako „od IMP. Piotra Kochanowskiego, sekretarza JKMci, administratora naten-
czas Usczkiego… złp. pięćset na swó urgielt odebrał³⁶. Alić niedługo widocznie popasał
i na te administrac i nasz Kochanowski, kiedy konstytuc a ma owa se mu tego samego
roku wyznacza go lustratorem z ramienia królewskiego „do rewidowania dóbr stołu na-
szego po zmarłe ręce i tych, któreby dotąd nie były rewidowane, abo na których summy
stare są extenuowane wedle konstytuc i Anni ”. Kochanowski razem z Stanisławem
Bykowskim, kasztelanem łęczyckim, od senatu i Pawłem Chocimowskim od rycerstwa
był przeznaczony do rewiz i królewszczyzn na Rusi i na Wołyniu³⁷.

Czy ednak rewiz a w tym burzliwym roku przyszła do skutku, nie wiemy. Pod na-
stępnym rokiem () zna du emy w cennym ǳiełku ks. Gackiego O roǳinie Jana
Kochanowskiego (s. )³⁸ ciekawą o naszym Kochanowskim wiadomość, że razem z bra-
tem Adamem, ako ǳieǳice Sycyny, z edne , a Marcin, syn Jakuba z Sycyny, z drugie
strony, Kochanowscy potwierǳa ą ów układ względem poǳiału Sycyny z r. , zǳia-
łany przez o ców. Pomĳamy prawniczą stronę sprawy, dlaczego by synowie mieli eszcze
potwierǳać umowę o ców, gdyż nie zna ąc aktu w całe rozciągłości, nie podobna nam
akiegokolwiek o nim sądu wydać; zaznaczamy tylko tę dla naszego Piotra charaktery-
styczną okoliczność, że spłaciwszy do spółki z Adamem innych braci, o ile eszcze żyli, ak
to uczynił z Janem eszcze w r. , występu e w tym roku () ako współwłaściciel
Sycyny, t . te połowy, która w r.  przypadła o cu Mikoła owi. Widocznie marzył nasz
pan sekretarz, podobnie ak Ariost, o spoko nym, ziemiańskim życiu na starość, a wszyst-
kie te azdy na usługach dworskich, owe kłopotliwe administrac e miały służyć do tego,
ażeby zdobyć aki taki dostatek, zapewnia ący mu na resztę życia niezależność i dobrobyt.
Do tego celu, wskazanego Rotułami, zbliżał się nasz Kochanowski z każdym rokiem, tak,
że w r.  mógł wziąć w połowie zastawem, w połowie arendą obszerne tuż pod Kra-
kowem dobra od Jana Firle a, widocznie przy aciela Kochanowskich, gdyż on to przed
 laty użyczył swego dworu w Markuszowicach na czasowe umieszczenie porwanych
przemocą córek śp. Mikoła a Kochanowskiego z Czarnolasu. Zna omość więc, eżeli nie
przy aźń, była dobra i dawna. Teraz tenże Firle , starosta lubelski, czy to potrzebu ąc go-
tówki, czy też nie chcąc dla słabego zdrowia — umarł w cztery lata potem — trudnić się
sam osobiście gospodarstwem, wypuszcza naszemu tłumaczowi dobra swe Balice, Burów,
Szczeglice i Niegoszowice w ten sposób, że połowę ma trzymać Kochanowski prawem
zastawu za pożyczonych   zł, a z drugie połowy płacić czynsz ǳierżawny; bliższe

³⁴O Piotrze (…), że jako sekretarz królewski miał „zatrzymanego zasłużonego”  zł (…) wypłacić z aren-
dy starostwa samborskiego i żup ruskich Jerzy Mniszek — [por.] Wierzbowski, Materyały (…), s. . [przypis
redakcy ny]

³⁵jeźǳił (…) z polecenia królewskiego do Łomży (…) pod datą  marca  poświadcza nasz Kochanowski,
jako administrator starostwa łomżyńskiego (…) — [por.] Wierzbowski, Materyały, s.  (z podobizną podpisu
Piotra Kochanowskiego). [przypis redakcy ny]

³⁶ślad tej administracji dochował się w rekognicji Jana Izdbickiego (…) jako „od IMP. Piotra Kochanowskiego,
sekretarza JKMci, administratora natenczas Usczkiego (…) jurgielt odebrał” — [por.] Wierzbowski, Materyały,
s. . [przypis redakcy ny]

³⁷(…) Kochanowski razem z Stanisławem Bykowskim, kasztelanem łęczyckim, od senatu i PawłemChocimowskim
od rycerstwa, był przeznaczony do rewizji królewszczyzn na Rusi i na Wołyniu — [por.] Volumina Legum pod
r.  (wyd. pĳarskie, t. II, s. ). Przy nazwisku Kochanowskiego nie dodano wprawǳie sekretarstwa;
ale nie ulega wątpliwości, że to est nasz tłumacz. W konstytuc ach niekiedy dopisywano tytuł, często ednak
opuszczano; tak np. w te że konstytuc i (s. ) wymieniony bez żadnego tytułu Wo ciech Sękowski, est uż
w r.  w inne konstytuc i (s. ) sekretarzem królewskim. [przypis redakcy ny]

³⁸ks. Gackiego O roǳinie Jana Kochanowskiego (s. ) — [por.] Gacki, O roǳinie Jana Kochanowskiego,
Warszawa . [przypis edytorski]
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szczegóły zna dowały się zapewne oznaczone w nieznane nam intercyzie, ze znane do
akt grodu lubelskiego, na którą się relac a intromisy na woźnego powołu e³⁹. Zaledwie
ednak ob ął nasz Kochanowski wymienione dobra, wprowaǳony przez woźnego dnia 
kwietnia  r., gdy niebawem znów rusza w drogę, tym razem uż nie na administrac ę
starostwa, ani do króla pod Smoleńsk, lecz do słoneczne Italii, o które zapewne marzył
od czasu pierwszego (w r. ) w nie pobytu. Powód wy azdu znamy w tym wypadku
dokładnie, gdyż go sam Kochanowski poda e; oto, co czytamy w księǳe nac i polskie
pod rokiem : Petrus de Sycyna Kochanowski, secr. reg. Patavium valetudinis recuperan-
dae causa . Junii a.  veniens dedit ungarum unum⁴⁰. A więc celem oǳyskania zdrowia
przybył nasz Kochanowski, ak wielu innych rodaków, zapisu ących się z darami do te że
księgi, oczywiście nie do same Padwy, która uzdrowiskiem nie była i nie est, lecz do
odległych tylko o  km słynnych podówczas aquae lub thermae Patavinae, a w szczegól-
ności do znanego uż starożytnym fons Aponi, ǳisie szego Abano⁴¹. Razem z Piotrem bawi
tym razem brat młodszy Jan, kanonik, teraz uż nie tylko krakowski, ale i gnieźnieński,
a nadto tak samo ak brat sekretarz J. K. M.; czy edynie choremu bratu towarzyszył, czy
też echał od króla w akie ś sprawie do Rzymu, nie wiadomo. Stan ma ątkowy Piotra est
teraz widocznie znacznie pomyślnie szy niż  lat temu, gdyż zamiast  liber, ak wtedy,
składa w ofierze na potrzeby rodaków ungarum unum, całego czerwieńca, a więc tyle,
co np. w tym samym roku po nim zapisany Krzysztof z Tęczyna Ossoliński, kasztelanic
podlaski. Jak długo bawił nasz Kochanowski we Włoszech, nie wiemy. To tylko pewna,
że w sierpniu następnego roku () est w kra u i to w Krakowie, gǳie widocznie na
stałe osiada. Dnia bowiem  sierpnia t.r. sta e przed aktami ławniczymi krakowskimi ur.
Marcin z Chrząstowa Chrząstowski, właściciel kamienicy przy ul. Brackie , Eforynowską
zwane , i zezna e na rzecz Piotra Kochanowskiego, sekretarza J. K. M., dług  zł; w dłu-
gu tym wypuszcza temuż wierzycielowi swemu pewne poko e w tylne części kamienicy,
wychoǳące na Psi Rynek naprzeciw kościoła św. Franciszka, a wymienione w inwen-
tarzu, sporząǳonym  sierpnia tegoż roku i podpisanym własnoręcznie tak przez ur.
dłużnika ak i ur. wierzyciela, bez żadnego czynszu lub też potrącania z pożyczonego ka-
pitału, naprzód na trzy lata, a potem na tak długo, aż wierzytelność bęǳie w całości
spłacona⁴². Dla ob aśnienia dodamy, że kamienica, zwana wówczas Eforynowską, mia-
ła dwa onty, eden główny od ulicy Brackie (ǳiś l.p.  przy ul. Brackie ) i drugi,
tylny, posticum w dokumencie zwany, wychoǳący na Psi Rynek (ǳiś plac Wszystkich
Świętych). Jest to obecnie osobna kamienica pod l.p.  przy placu Wszystkich Świętych,
odłączona w r.  od swe siostrzycy przy ulicy Brackie . W tym bowiem roku ( ma a
) sprzedali odłączoną uż kamienicę przy Psim Rynku Piotr, Przecław i Jan, synowie
śp. Marcina, Chrząstowscy obciążoną długiem Kochanowskiego za  złotych panu
Melchiorowi Michałowskiemu⁴³, a ten odprzedał ą we wtorek przed św. Wawrzyńcem

³⁹[szczegóły dotyczące ǳierżawy dóbr Balice, Burów, Szczeglice i Niegoszowice od Jana Firleja Piotrowi Kocha-
nowskiemu] znajdowały się zapewne oznaczone w nieznanej nam intercyzie, ze znanej do akt grodu lubelskiego, na
którą się relacja intromisyjna woźnego powołuje — [por.] Rel. castri crac., t. , s. . [przypis redakcy ny]

⁴⁰oto, co czytamy w księǳe nacji polskiej pod r.  (…) — [por.] Windakiewicz: Księgi nacyi polskiej, s. .
[przypis redakcy ny]

⁴¹do znanego już starożytnym fons Aponi, ǳisiejszego Abano — do Abano (thermae Patavinae) eźǳili w XVI
w. dość często Polacy. Tak wedle Acta actorum ven. capit. crac., vol. IV, r. , f.  towarzyszył chirurg Jakub
Janowi Gamratowi, wo ewoǳie mazowieckiemu, „ad thermas Patavinas”; (z notatek Dra J. Lachsa); w r.  (
marca) prze eżdżała królowa Bona przez pewną mie scowość w „paese Stigliano” „per andar alli bagni di Padova”
(ks. Jan Warchał, Materyały padewskie, rps.). W Ksiegach nacyi pol. w Padwie Windakiewicza spotykamy się też
przy nazwiskach dawców dość często z dodatkiem, że ten lub ów był w Padwie „causa recuperandae valetudinis”.
W słono- odo-bromo-siarczanych cieplicach (–°R) abańskich leczono się w XVI w. na przymiot, podagrę
i rozmaite reumatyzmy; która z tych chorób trapiła Kochanowskiego, nie podobna rozstrzygnąć. Ponieważ
ednak współczesny Oczko niewiele sobie dla ancy po cieplicach obiecu e (wyd. warszawskie , s. ),
przeto większe prawdopodobieństwo przemawia za podagrą lub reumatyzmem. [przypis redakcy ny]

⁴² sierpnia t.r. staje przed aktami ławniczymi krakowskimi ur. Marcin z Chrząstowa Chrząstowski, właściciel
kamienicy przy ul. Brackiej, Eforynowską zwanej, i zeznaje na rzecz Piotra Kochanowskiego, sekretarza J. K. M.,
dług  zł (…) — [por.] Scabinalia crac. , p. . Poczuwam się na tym mie scu do miłego obowiązku
złożyć p. Dr. St. Tomkowiczowi szczere poǳiękowanie za uǳielenie mi notatki z podaniem mie sc w księgach
mie skich krakowskich, gǳie się zna du ą wiadomości o Piotrze Kochanowskim. [przypis redakcy ny]

⁴³ maja  sprzedali odłączoną już kamienicę przy Psim Rynku Piotr, Przecław i Jan, synowie śp. Marcina,
Chrząstowscy (…) panu Melchiorowi Michałowskiemu — [por.] Scab. crac, , p. . [przypis redakcy ny]
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( sierpnia)  r. Piotrowi Kochanowskiemu⁴⁴. Poprzednio arenda Balickiego klucza,
następnie wyna ęcie stałego mieszkania na czas nieograniczony, wreszcie kupno kamie-
nicy — wszystko to dowoǳi, że nasz Kochanowski porzuca w tym czasie służbę dworską
i osiada na stałe w Krakowie, ażeby wykończyć rozpoczęte może dawnie prace literackie,
z których edna, Jerozolima Wyzwolona Tassa, wyszła w r.  u Cezarego w Krakowie.
Osiągnięta po wielu latach wysługi niezależność i dobrobyt czyniły esień tłumacza na-
der podobną do ostatnich lat Ariosta, podobnie ak służba dworska przypomina „ arzmo
kardynalskie” i „ciężką niewolę” Orlandowego śpiewaka.

Spoko ne te i szczęśliwe lata bywały ednak popieprzane małymi przykrościami. Ka-
mienica, które pan sekretarz był początkowo opiekunem, a późnie właścicielem, naba-
wiła go po dwakroć kłopotu. Oto w r. . eden z sąsiadów, Muty, w ścianę kamienicy,
którą się opiekował Kochanowski „włamał trąmów ośm”; zbudował też u siebie obdach,
„którym to obdachem, ako nam (t . wiertelnikom) IMć (Kochanowski) sprawę zdał, że
mu do te kamienice światła siełę u ął, bo pierwszy obdach nie beł tak wysoki, ako ten
teraz, którego IMć cierpieć nie chce, edno żeby beł taki, ako pierwszy”. „Wiǳieliśmy
też — zezna ą dale wiertelnicy — w te że kamienicy IMci p. Chrząstowskiego komin
w izbie na pierwszym piętrze przeciwko drzwiom, który IMć p. sekretarz nowo dał zmu-
rować i włamać w tęż ścianę, który est na półtrzeci ćwierci w głąb włąmany; a iż się
właśnie trafiło na trąmy Mutego, które są z tego komina, obawia się IMć, gdy się bęǳie
w tym kominie palić, akiego niebezpieczeństwa⁴⁵”. Koniec sprawy niewiadomy: Muty
zapewne owe tramy wy ął. Innym razem znowu — a było to w cztery lata późnie (
r.) — sprowaǳeni przez Kochanowskiego wiertelnicy opowiada ą nam o nowe psocie
drugiego sąsiada: „Wiǳieliśmy na tyle (kamienicy, teraz uż Michałowskiego) mur z ka-
mienice panów Łyskowiców (która miała ont do ulicy Groǳkie ) idący nad dach p.
Silnickiego i nad dach Imci p. Kochanowskiego, nowo wywieǳiony, w którym murze
wiǳieliśmy okien cztery, nowo w tymże murze nowym zmurowanych… a ty okna są
przeciwko latarnie IMci p. Kochanowskiego. Są też dwie ǳiurze albo okienka maluśkie,
uczynione w tym murze; których okien IMć pan Kochanowski cierpieć nie chce⁴⁶”. Obie
sprawy załatwiono zapewne po myśli pana sekretarza, gdyż w dokumentach dalszego
o nich śladu nie ma.

I zdrowie też nie dopisywało, ak się zda e, w tych czasach, naszemu Kochanowskie-
mu, gdyż w r.  wiǳimy go po raz trzeci we Włoszech, ak świadczy księga nac i
polskie , do które się wpisał, podobnie ak trzy lata przedtem, z datkiem ednego dukata
węgierskiego⁴⁷. Tym razem pobyt we Włoszech trwał, ak się zda e, dłuże ; przyna mnie
nie znamy żadnego aktu, który by stwierǳał obecność Kochanowskiego w kra u. Nawet
pozew (z  marca  r.) Andrze a i Henryka Firle ów, synów i spadkobierców zmarłego
tymczasem Jana, kasztelana wo nickiego, żąda ący od pana sekretarza odebrania złożone
w sąǳie sumy zastawne i ustąpienia z ǳierżawy, położył woźny i ogłosił czelaǳi (fami-
liae) w Balicach, a nie osobiście Kochanowskiemu w Krakowie⁴⁸. Może też nieobecnością
Kochanowskiego w kra u należy tłumaczyć okoliczność, że  ma a tegoż roku () ka-
mienicę Eforynowską (t . połowę przy Psim Rynku) kupu e nie Kochanowski, choć wi-
docznie miał uż ten zamiar, czyniąc znaczne w nią wkłady, lecz w nieobecności ego dobry
zapewne zna omy, Melchior Michałowski, może za pieniąǳe Kochanowskiego, ażeby ą
w dwa lata późnie ustąpić panu sekretarzowi aktem formalnym, który też est ces ą, a nie
aktem sprzedaży. To by nam też tłumaczyło, dlaczego wiertelnicy uż w r.  uważa ą
tęż kamienicę za własność Kochanowskiego: „(…) wyszliśmy za żądaniem IM. pana Piotra
Kochanowskiego, sekretarza J. K. Mci, na rewizyą do kamienice IMci”, gdy tymczasem
za pierwszym razem nazywa ą Kochanowskiego te że kamienicy tylko opiekunem. Ta też

⁴⁴[Melchior Michałowski odsprzedał kamienicę  sierpnia]  r. Piotrowi Kochanowskiemu — [por.] Scab.
crac, , p. . [przypis redakcy ny]

⁴⁵Wiǳieliśmy też, zeznają dalej wiertelnicy (…) jakiego niebezpieczeństwa — [por.] Acta relat. quartual. crac.
II, p. . [przypis redakcy ny]

⁴⁶Wiǳieliśmy na tyle (…) których okien IMć pan Kochanowski cierpieć nie chceActa relat. quartual. crac. II, —
p. . [przypis redakcy ny]

⁴⁷w r.  wiǳimy go po raz trzeci we Włoszech, jak świadczy księga nacji polskiej — [por.] St. Windakiewicz,
Księgi nacji poi. w Padwie, s. . [przypis redakcy ny]

⁴⁸pozew (z  marca  r.) Andrzeja i Henryka Firlejów (…) — [por.] Rel. castri crac. t. , p. . [przypis
redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



dopiero data ( czerwca ) stwierǳa dowodnie, że nasz Kochanowski zna dował się
wtedy w Krakowie. Tymczasem pod nieobecność, ak ze wszystkiego widać, Kochanow-
skiego w kra u spadł nań bolesny cios: w r. ,  lipca umiera młodszy brat, towarzysz
poprzednie (w r. ) wycieczki do Włoch, Jan, kanonik krakowski i gnieźnieński, oraz
sekretarz J. K. Mci. Jakaś nagła choroba zmogła w krótkim czasie wątły z natury or-
ganizm w Lublinie, gǳie nasz kanonik, wysłany przez kapitułę na trybunał, „z wielką
pilnością swó urząd (zapewne delegata) spełniał⁴⁹”. Pozostali uż tylko dwa bracia, Adam
i Piotr, uczcili go w Lublinie nagrobkiem, w którym umieścili też wzmiankę o innym
bracie, Eremianie, zmarłym przed  laty również w Lublinie.

Od powrotu z trzecie podróży do Włoch uż się nasz Kochanowski nie ruszył z Kra-
kowa; w spoko u i akim takim dostatku dożywa resztę dni, czas ǳieląc pomięǳy grono
przy aciół a Muzę. Przy aciół tych, niestety, imiennie nazwać nie umiemy z wy ątkiem
może ednego lub dwóch. Że się znał z ówczesnym biskupem krakowskim, Marcinem
Szyszkowskim, wypada z listu, pisanego z Krakowa (z  lipca ) do Szyszkowskiego,
gdy ten był eszcze biskupem płockim. Pismo obe mu e cokolwiek nad  stron rękopisu in
folio, lecz śladu akichś ściśle szych stosunków piszącego z biskupem płockim nie widać;
est to relac a polityczna, przesłana do Płocka wskutek żądania Szyszkowskiego, ażeby
mu Kochanowski „wypisał praesentem statum w Czechach i ako się skończyła dyssenzya
przeszła cesarza IMci z arcyksiążęciem IMścią Matyasem”. Cała relac a pisana inną ręką,
tylko dopisek est pióra pana sekretarza. Za to o innym współcześniku możemy z nie a-
kim podobieństwem do prawdy twierǳić, że go łączyły z naszym Kochanowskim związki
nie tylko dobre zna omości, ale i szczere przy aźni: był nim Jan Tęczyński, podczaszy
królowe , późnie szy wo ewoda krakowski. Poznał się z nim nasz tłumacz zapewne na
dworze, gǳie sekretarz królewski i podczaszy królowe stykać się ze sobą musieli często.
Podobieństwo usposobień i wspólne obu dworzanom zamiłowanie poez i zbliżyło ich do
siebie i zaǳiergnęło ścisły węzeł przy aźni, które owocem było wydanie w r.  Goffreda,
przypisanego podczaszemu. Jeżeliby wierzyć słowom dedykac i — a są one zbyt wyraźne
i asne, iżby e inacze tłumaczyć można — to w ostatecznym głaǳeniu i polerowaniu
tego poematu ostatni z Tęczyńskich brał uǳiał wybitny⁵⁰.

Ale skoro od ciebie (mo e rymy) poprawy dostały
I uż się w kosztownie szy stró poubierały
itd.

To chyba nie pusty azes i czcza gadanina bez treści. W akiż inny sposób mogłyby
rymy Kochanowskiego „dostać poprawy”, eżeli nie przez czynne przyłożenie ręki i współ-
pracownictwo Tęczyńskiego? Całe zresztą rozumowanie drugie i trzecie stro dedykac i
stanowczo za tym przemawia. „Tyś mi się z niemi światu ukazać rozkazał”, t . wydać Gof-
freda; „ony ednak (rymy, Goffred) nie miały przedsię z to (na tyle) śmiałości, świadome
dobrze swe niedoskonałości. Ale skoro od ciebie dostały poprawy” itd., ośmielił się Ko-
chanowski na wydanie. Mówić o „poprawianiu” tam, gǳie go nie było wcale, byłoby
nie szczytem grzeczności, lecz nadużyciem słowa, które przechoǳi nasze po ęcie i które-
go też naszemu Kochanowskiemu przypisywać nie śmiemy. Wierzymy racze , że Goffred
ostateczną swą postać, w akie go posiadamy, zawǳięcza w pewne części współpracow-
nictwu, czyli, ak się tłumacz wyraża, poprawie Tęczyńskiego.

Goffred wyszedł w Krakowie u Cezarego w r. . Już ednak arkusze do poprawy
otrzymywał nasz tłumacz na łożu, do którego go przykuła uporczywa słabość niewyle-
czona widać gruntownie we Włoszech; z te choroby uż się nasz tłumacz podnieść nie
miał⁵¹. Sam Kochanowski nie łuǳił się widocznie zbyt naǳie ą wyzdrowienia, kiedy

⁴⁹w Lublinie, gǳie (…) kanonik, wysłany przez kapitułę na trybunał, „z wielką pilnością swój urząd spełniał”
— [por.] Nagrobek w Przyborowskiego: Wiadomości o życiu i pismach Jana Kochanowskiego, s. . [przypis
redakcy ny]

⁵⁰w ostatecznym głaǳeniu i polerowaniu tego poematu ostatni z Tęczyńskich [Jan] brał uǳiał wybitny — myśl tę
wypowieǳiał pierwszy prof. A. Brückner w Wielkiej, encyklopedyi illustr pod wyrazem [t . hasłem] Kochanowski
Piotr. [przypis redakcy ny]

⁵¹w r.  (…) na łożu, do którego go przykuła uporczywa słabość (…) z tej choroby już się (…) podnieść nie miał
— „In lecto aegritudinis decumbens gen. Petrus de Sycyna Kochanowski S. R. M. secr.” wyraża się akt urzędowy,
a niże : „licet corpore aliquantum debilis” (Scab. crac. , p. ). [przypis redakcy ny]
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w dniu  grudnia tego roku „zelo pietatis ductus et saluti animae suae consulere cupiens”,
ak się dokument wyraża, uczynił formalny zapis czyli tzw. wyderkaf na rzecz sąsiednich
oo. Franciszkanów w kwocie  zł, płatnych w dwu ratach: na Trzech Króli i na św. Jana
Chrzciciela. Za to obowiązu ą się zakonnicy „tak za życia dobroǳie a, ak i po ego śmier-
ci za grzechy i na zbawienie duszy ego” co tyǳień odprawiać w swoim kościele przed
ołtarzem Poczęcia N. M. P., przy grobie fundatora mszę św., a w dniu ze ścia aniwer-
sarz cum officio pro defunctis⁵². Jak zatem wiǳimy, obrał sobie Kochanowski uż za życia
mie sce wiecznego spoczynku w kościele Franciszkanów i zapewne też i grób zmurować
kazał. Zostawała eszcze kamienica, którą w akiś sposób rozporząǳić należało. Sprzedał
ą wraz z obciąża ącym ą wyderkafem dnia  lipca  r. małżonkom Krzysztofowi i Zo-
fii Zygmuntowicom za  zł. Urząd ławniczy, podobnie ak przed  ½ rokiem przybył
osobiście do kamienicy uroǳonego pana Piotra Kochanowskiego, IKM. sekretarza, a pan
sekretarz „osobiście, na łożu niemocy spoczywa ąc, lubo na ciele niedomaga ący nieco (li-
cet corpore aliquantalum languidus), lecz na umyśle zupełnie zdrów” zeznał odpowiednią
rekognic ę⁵³. Owo wyrażenie ednak corpore aliquantulum languidus było widocznie wy-
pływem edynie luǳkich względów dla chorego; w rzeczywistości był nasz Kochanowski
uż śmiertelnie chory, gdyż w niecały miesiąc potem ( sierpnia) wedle napisu na na-
grobku uż nie żył⁵⁴. Napis na pomniku u oo. Franciszkanów w Krakowie, krótki, bez
żadnych pochwał dla zmarłego i wymienienia fundatora, przemawiałby za tym, że cały
pomnik, a zwłaszcza słowa na nim wyryte, są wypływem ostatnie woli Kochanowskiego.

Skromny napis nie wspomina wcale o zasługach nieboszczyka, nie poda e nawet na -
mnie sze wzmianki o za ęciach i pracach literackich Kochanowskiego, a ednak tłumacz
nasz ze swo ą Jerozolimą, a poniekąd i z Orlandem ze względu na wpływ, aki wywarł na
całą późnie szą literaturę — Mickiewicza i Słowackiego nie wy mu ąc — za ął zaszczyt-
ne mie sce też przy swym wielkim stry u, a pod pewnym przyna mnie względem nawet
zostawił go za sobą w tyle. Piotr Kochanowski est, śmiemy to twierǳić, większym mi-
strzem ęzyka, nie żeby ęzyk Goffreda i Orlanda był gładszy lub więce harmonĳny, lecz
że śmielszy, ędrnie szy, bogatszy, więce wyrobiony i więce też posiada rozmaitości niż
klasycznie piękny i posągowy ęzyk czarnoleskiego Jana. Nie przesaǳił też Załuski, nazy-
wa ąc Goffreda rex polonorum poematum, gdyż nie tylko dla ęzyka i nowe formy wiersza,
lecz także i treści, tak doskonale odpowiada ące rycerskim pociągom i porywom na-
rodowego ducha, była ta skromna z natury rzeczy praca tłumacza ożywczym źródłem,
z którego długie czasy mnie lub więce obficie czerpali potomni. Skromnie sze zapewne
mie sce w literaturze wypadnie wyznaczyć Orlandowi, gdyż w całości dotąd drukowany
nie był, a ogłoszenie pierwszych  pieśni przez Jacka Przybylskiego przypada na sam
koniec XVIII wieku (); okoliczność ednak, że pomimo tylu klęsk i zawieruch poli-
tycznych a małego poszanowania u nas „starych szpargałów”, dochowało się przecie, o ile
wiemy, do pierwsze części rękopisów sześć, a do drugie cztery, przemawiałaby wyraźnie
za tym, że Orland był dość rozpowszechniony i pilnie czytany. Jest też nasz Orland du-
chowym o cem wszystkich owych Paszkwalin, Argenid, Syloretów i innych „banialuk”,
zalega ących razem z Orlandem przeważnie w rękopisach półki biblioteczne; roi się od
nich po prostu nasza literatura XVII i XVIII wieku. Ale to rzecz osobnego studium, któ-
re teraz dopiero, po wydaniu całego Orlanda bęǳie możliwe. Nas tu barǳie obchoǳą
inne sprawy, a racze pytania, które się ściśle wiążą i z poematem, i z osobą tłumacza
i które dlatego nieodwłoczne ⁵⁵ wymaga ą odpowieǳi.

A naprzód autorstwo Kochanowskiego. Oǳywa ą się w literaturze niekiedy głosy,
wyraża ące pewną wątpliwość co do autorstwa Kochanowskiego: „W literaturze nasze

⁵²obowiązują się zakonnicy (…) co tyǳień odprawiać w swoim kościele przed ołtarzem Poczęcia N. M. P., przy
grobie fundatora mszę św., a w dniu zejścia aniwersarz cum officio pro defunctis — [por.] Scab. crac. , p. .
[przypis redakcy ny]

⁵³Urząd ławniczy (…) przybył osobiście do kamienicy (…) Piotra Kochanowskiego, IKM. sekretarza, a pan
sekretarz (…) zeznał odpowiednią rekognicję — [por.] Scab. crac. , p. . [przypis redakcy ny]

⁵⁴w rzeczywistości był nasz Kochanowski już śmiertelnie chory, gdyż w niecały miesiąc potem ( sierpnia) wedle
napisu na nagrobku już nie żył — mówię „wedle napisu na nagrobku”, gdyż akt krakowskiego urzędu ławniczego
z dnia  sierpnia  r. nie doda e do nazwiska Kochanowskiego „olim”; edno więc z dwo ga: albo pisarz aktu
zapomniał dodać owo słówko, albo też kamieniarz, ma ąc podaną niewyraźną liczbę, zamiast IX, wyrył na
kamieniu II. [przypis redakcy ny]

⁵⁵nieodwłoczny — ǳiś popr.: niezwłoczny. [przypis edytorski]
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istnie e przekład dwuǳiestu pięciu pieśni, przypisywany Piotrowi Kochanowskiemu, na
co ednak dowodu stanowczego nie ma. Przeciwnie owszem robota owa niezbyt się nada e
do podobnego przypuszczenia⁵⁶. Zewnętrznym powodem tych wątpliwości est okolicz-
ność, że w żadnym rękopisie nie est na tytule wymieniony tłumacz, a w rkp. cieszyńskim
podpisał się na samym końcu nawet nie aki „Andreas Ogłodowski”. Żeby się z panem
Andrze em naprzód rozprawić, powiem krótko, że Ogłodowski est częściowym przepi-
sywaczem Orlanda (ręka piąta, zob. niże ) i że pismo ego pochoǳi z końca XVII, eżeli
nie z początku XVIII w., że więc uż z tego powodu tłumaczem być nie może, gdyż ęzyk
Orlanda, ak to z pewnych archaizmów się pokazu e, należy do końca XVI lub początku
XVII w. Natomiast za autorstwem Kochanowskiego przemawia przede wszystkim ęzyk
przekładu: est on tak co do słownictwa, ak i stylu w Goffreǳie i Orlanǳie ten sam,
o czym każdy nieuprzeǳony czytelnik po przeczytaniu akich kilkunastu strof z łatwo-
ścią przekonać się może; napotykane częście może w Orlanǳie archaizmy tłumaczą się
całkiem naturalnie wcześnie szym powstaniem Orlanda, a więce może eszcze okolicz-
nością, że do ostatecznego wygłaǳania Goffreda dołożył ręki Tęczyński, który widocznie
owe archaizmy tępił. Autorstwo Kochanowskiego poświadcza też, lubo⁵⁷ ogólnikowo,
Olbrycht Karmanowski w wierszu poświęconym Piotrowi Kochanowskiemu:

(…) nauczone zdro e,
Z których coǳień wǳięcznie sze płyną rymy two e,
Rymy, acz gǳieś są insze, lecz a mówię o tych,
Którymiś nie przepomniał kawalerów złotych,
Co Pański grób z rąk pogan srogich wyzwolili⁵⁸.

Z tych słów wynika, zda mi się, na pewno, naprzód, że Karmanowski czytał Goffre-
da, zanim eszcze został skończony i wyszedł z druku, gdyż o drukowanych rymach nie
mógłby się wyrazić, że „coǳień wǳięcznie sze płyną”; następnie, że podczas pracy nad
Goffredem były uż „insze rymy” Kochanowskiego, których Karmanowski wyraźnie nie
wymienia, może dlatego, że ich nie czytał, a znał tylko ze słuchu. Owe „insze rymy” —
to zdaniem naszym właśnie Orland; chybabyśmy przypuścili, że te inne utwory, znacz-
nych rozmiarów, eżeli e Karmanowski obok Goffreda wymienia, tak z kretesem prze-
padły, że się ich żaden, choćby na mnie szy ślad, ani w współczesne ani w późnie sze
literaturze nie dochował. Tak ednak nie est. Posiadamy bowiem wyraźne i niepode -
rzane, bo współczesne świadectwo nieznane ręki, która pismem pierwsze połowy XVII
w. dopisała na rękopisie biblioteki Jagiellońskie : Scito, generose lector, huc usque poëma
fuisse nobilissimi viri, Petri Kochanowii, qui morte immatura praeventus pulcherrimo non
imposuit colophonem operi etc. Słowa te, tak wyraźne i asne, ak z edne strony rozstrzy-
ga ą sprawę autorstwa przekładu Orlanda stanowczo i ponad wszelką wątpliwość, tak
z drugie mogą nasuwać mniemanie, że pracę nad Orlandem rozpoczął nasz Kochanow-
ski dopiero po wydaniu Goffreda, gdyż przedwczesna śmierć wedle tego świadectwa nie
dozwoliła przekładu zupełnie wykończyć. Przeciw temu przypuszczeniu przemawia ed-
nak naprzód niezbyt szczęśliwy wybór zwykłego wiersza -zgłoskowego, nieukłada ącego
się nadto w stance oryginału, następnie uderza ąco słabsza zna omość ęzyka włoskiego
i większa stosunkowo archaiczność ęzyka w tłumaczeniu Orlanda. Jak tę sprzeczność
z owym świadectwem pogoǳić? Przede wszystkim nieznany świadek nie twierǳi wca-
le, iżby Kochanowski do przekładu Orlanda zabrał się dopiero w ostatnich latach życia,
tylko że przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu rzeczy ostatecznie wygłaǳić (colophonem
imponere); ubocznie tedy przyzna e, że przekład z grubsza uż był dawno gotowy. Jed-
no więc z dwo ga: albo Kochanowski nosił się w ostatnich latach z myślą poprawienia
i wydania Orlanda, lecz śmierć nie pozwoliła mu na wykonanie zamiaru, albo też może,
ak przypuszczamy, podczas ostatnie choroby (–) w chwilach, kiedy uspoko ony

⁵⁶W literaturze naszej istnieje przekład dwuǳiestu pięciu pieśni, przypisywany Piotrowi Kochanowskiemu (…)
przypuszczenia — Przedmowa do Orlanda Oszalałego (Biblioteka ǳieł wyborowych, Nr ). [przypis redak-
cy ny]

⁵⁷lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
⁵⁸nauczone zdroje (…) srogich wyzwolili— wiersz wydrukowany po raz trzeci w Wierzbowskiego Materyałach,

s. . [przypis redakcy ny]
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chwilowo ból podagryczny czy reumatyczny na to pozwalał, skracał sobie nudy, nieod-
łączne z leżeniem w łóżku, to czytaniem, to poprawianiem dawno z grubsza wykonane
roboty. Nasuwałoby się pytanie, czy w dochowanych rękopisach zna du e się aki ślad
tych ostatecznych poprawek Kochanowskiego i w którym mie scu śmierć wytrąciła pió-
ro tłumaczowi z ręki. Posiadamy nader ważny pod tym względem rękopis Z⁵⁹, który
nam na tę sprawę pożądane rzuci światło. Zawiera on  pieśni części drugie , t . pieśni
XXIV–XLVI; dwie pieśni zatem tego rękopisu, XXIV i XXV schoǳą się z tymiż pieśnia-
mi, przechowanymi w rkpsie J. Owóż porównanie obu odpisów tych pieśni prowaǳi do
ciekawego odkrycia, że pieśni XXIV i XXV posiadamy w dwu odmiennych redakc ach,
edne , gorsze (Z ), i drugie , lepsze (J ). Byłaby to kłopotliwa zagadka, mogąca napro-
waǳić wydawców i badaczy na mnie lub więce śmiałe przypuszczenia i domysły, gdyby
nie ów, w części uż przytoczony dopisek w J, który nam tę trudność wy aśnia po prostu
tym, że akaś nieznana ręka za ęła się poprawą i ostatecznym wygłaǳeniem poematu:
ne igitur magnificus labor sua corrueret imperfectione… sumpsi redigendi provinciam. Że
zaś dopisek umieszczony w J, stąd wniosek, że ten rękopis da e nam tekst w poprawne
redakc i anonima, gdy tymczasem Z wykazu ący znaczne różnice, est owym brulio-
nem (a racze odpisem ego), którego Kochanowski, zaskoczony przedwczesną śmiercią,
nie zdołał eszcze poprawić⁶⁰. Wygłaǳa ąca praca tłumacza urwałaby się tedy na pieśni
XXIII, co też z nie akim podobieństwem do prawdy potwierǳa tegoż rękopisu część
I (Z). Obe mu e ona pieśni I–XXIII, stanowiłaby więc z Z (p. XXIV–XLVI) całość,
gdyby nie to, że pismo te części (Z) est znacznie późnie sze, bo pochoǳi z . połowy,
a może nawet z końca XVII w. Że ednak wszystkie inne rękopisy części I dociąga ą do
pieśni XXV, a tylko Z urywa na pieśni XXIII, można tedy prawie na pewne twierǳić,
że Z est późnie szym odpisem zaginione części I, względem które Z stanowił ciąg
dalszy, że więc Z i Z, co do czasu wprawǳie różne, treścią swą ednak i pochoǳeniem
do siebie należą i tworzą razem pewną całość. Domysł ten sta e się niemal pewnikiem,
eżeli zważymy, że podobnie ak Z w pieśniach XXIII i XXIV różni się stanowczo od
wszystkich innych rękopisów, tak samo i Z w I–XXIII stanowi względem P, J, C, D,
S typ zupełnie odrębny. Mamy więc dla pierwsze części Orlanda (pieśni I–XXV) dwie
osobne grupy rękopisów; do pierwsze należą P, J, C, D, S, do drugie Z, Z i e-
go odpis W. Przypatrzmy się naprzód bliże rękopisowi Z. Uderza ą nas w nim mimo
barǳo starannego pisma dość liczne poprawki, a uż niestosunkowo wielka ich liczba
w pieśniach XXIV i XXV w porównaniu do pieśni następnych; est ich bowiem, licząc
wszystkie poprawki w ednym wierszu za edność, w pieśni XXIV , w XXV , podczas
gdy w następne (XXVI) spada ą nagle do , w XXVII podnoszą się nieco, bo dochoǳą
, ale w XXVIII znowu schoǳą do  i w tym stosunku mnie więce utrzymu ą się uż
stale. Do eszcze ciekawszego wyniku dochoǳimy, eżeli tekst mylny, t . wyrazy prze-
kreślone przez przepisywacza porównamy z odpowiednimi mie scami innych rękopisów
np. odpisu P. W tym celu wypisu ę charakterystyczne poprawki pieśni XXIV z Z, przy
czym ze względu na druk wyraz przekreślony wypadnie umieścić w nawiasie, a poprawkę
zamiast nad przekreślonym wyrazem, ak w rękopisie, tuż obok po skreślonym wyrazie.

XXIV. Argument, w.  (króla) cara tatarskiego.
, w. . Chłopstwo (Gburowie)… (było zabiło )umorzyli.
, w. . (Tam) On…
, w. . Była (pod mostem rzeka) a pod nią rzeka.
, w. . …gdy (onego) wieznia onego.
, w. . (Na sczescie był) w miescie cyrulik (w mieście) mieszkał przedni

doświadczony.
⁵⁹Rękopisy — Z = rkps bibl. hr. Zamo skich w Warszawie; P = rkps bibl. Poturzyckie hr. ǲieduszyckich we

Lwowie; J = rkps bibl. Jagiellońskie , w Krakowie; C = rkps bibl. ks. Czartoryskich w Krakowie; D = rkps bibl.
hr. Tarnowskich w ǲikowie; S = rkps mie skie t. z. Szersznikowskie (Scherschnicksche Stadtbibliothek)
w Cieszynie; B = rkps bibl. hr. Baworowskich we Lwowie; W = rkps bibl. uniwersyteckie w Warszawie.
Wszystkim zarządom powyższych bibliotek za chętne użyczenie rękopisów, i to na czas dłuższy, przez co to
pierwsze krytyczne wydanie stało się możliwym, składam na szczersze poǳiękowanie. [przypis redakcy ny]

⁶⁰J (…) ten rękopis daje nam tekst w poprawnej redakcji anonima, gdy tymczasemZ wykazujący znaczne różnice,
jest owym brulionem (a raczej odpisem jego), którego Kochanowski, zaskoczony przedwczesną śmiercią, nie zdołał
jeszcze poprawić — widocznie i poǳiał na tomy: I–XXV i XVI–XLIV, est ǳiełem anonima, gdy tymczasem
Kochanowski ǳielił nieco odmiennie: t. I = I–XXIII i t. II = XXIV–XLVI. [przypis redakcy ny]
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, w. . Przes ktorego (był prędko potem) do zdrowia przyszedł…
, w. . (Prowaǳę) W lanczuchu dyszy…
, w. . Isabellę (niewiem) co wieǳieć…
, w. . (A iabych go) bez gwałtu bez szturmu proznemu strachowi
, w. . (Proznemu) gwoli z rąk swych (dał) dałbym go nieprzy acielowi.
, w. . (Miałbyś mie) Słusznie bym tu był…
, w. . Po Francye (tam i sam) wszerz i wzdłuż…
, w. . (Którego nie mianu ę) Nie po tem mianować go…
, w. . …(miły) wierz to umarłego.
, w. . Bryliador (co) który się pasł…

Owóż eżeli te wszystkie mie sca porównamy z odpowiednimi mie scami P, to się
pokaże, że wszystkie przekreślone, a zatem za mylne uważane wyrazy rękopisu Z, zna -
du ą się, lecz bez piętna mylności, a więc nieprzekreślone w P (i zgodnych z nim J, C,
D, S), i słusznie, gdyż niemal zawsze są pod każdym względem lepsze i stosownie sze.
Czegóż to dowoǳi? — Nie czego innego, sąǳę, tylko, że przepisywacz Z miał przed
sobą brulion Kochanowskiego z poprawkami anonima. Był to, widać, przepisywacz su-
mienny, lecz ak wszyscy przepisywacze na rzeczy się nie rozumiał; zna ąc więc pismo
Kochanowskiego, postanowił odpisywać własnoręczny tekst Kochanowskiego, nie trosz-
cząc się wcale o akieś poprawki inne ręki. Łatwie było ednak postanowić niż wykonać
i nasz skrupulatny kopista co chwila niechcący zamiast słów Kochanowskiego zapęǳał
się pisać poprawki anonima; lecz złapawszy się na tym występku, ze zgrozą mazał niepo-
żądane mu wtręty, wpisu ąc u góry sumiennie pierwotny tekst tłumacza. W ten sposób
zysku emy nowy dowód na potwierǳenie słów anonima w J, że istotnie pewna część Or-
landa doznała z inne ręki poprawy. Że poprawki anonima nie przekracza ą pieśni XXV,
przemawia ą za tym naprzód ów dopisek, umieszczony w J po XXV pieśni, a następnie
okoliczność, że w Z, począwszy od pieśni XXVI owe zapędy pisarskie i przekreślania
słów zgodnych z tekstem innych rękopisów zupełnie usta ą. Z powyższych uwag wynika,
że pieśni XXIV i XXV posiadamy niewątpliwie w dwu odrębnych redakc ach: pierwot-
ne Kochanowskiego (Z i W ) i poprawione przez anonima (P, J, C, D, S). Inacze się
nieco ma rzecz z pieśniami I–XXIII. Wprawǳie i tu dwóch redakc i zaprzeczyć się nie
da, z edne strony Z, z drugie P, J, C, D, S, ale liczba odmianek mięǳy oboma tek-
stami est nieporównanie mnie sza i różnice dotyczą przeważnie samych tylko wyrazów,
a nadto Z schoǳi się eszcze niekiedy z innymi rękopisami i wykazu e, zwłaszcza z D,
tu i ówǳie pewną zgodność. Jakiż stąd wniosek? Oto, że anonim miał w tych pieśniach
(I–XXIII) mnie do poprawiania, gdyż uż sam tłumacz tę pracę w znaczne części wyko-
nał. Co do części drugie (pieśni XXVI–XLVI), to posiadamy ą w edne tylko redakc i,
a więc odpis brulionu Kochanowskiego. Co na więce dałyby się wykonać nie akie ślady
poprawek w pieśni XXVI, przechowanych w rękopisach S, B. Można by sobie to wytłu-
maczyć w ten sposób, że anonim, oddawszy poprawiony przez siebie rękopis pierwszych
 pieśni Cezaremu, poprawiał w dalszym ciągu brulion Kochanowskiego; dowieǳiawszy
się ednak — zapewne niedługo — o „niecenzuralności” części pierwsze (o czym niże )
przerwał na XXVI pieśni swą pracę, która by uż teraz nie miała żadnego celu. O tych
czterech rękopisach części drugie (Z, W, S, B) da się zresztą to samo powieǳieć, co
o rękopisach części pierwsze , t . że stanowią dwie grupy; do pierwsze należą Z ze swo-
im odpisem W, do drugie S, B. Każda z nich wypłynęła z ednego wspólnego źródła;
oba ednak pierwopisy wykazu ą tak nieliczne i drobne (na częście wyrazowe) różnice,
że e śmiało na karb dowolności lub nieuwagi przepisywaczy położyć można.

Wbrew skromności, z aką nieznany pisarz otwarcie mówi o swe nieudolności, mu-
simy ednak przyznać, że tekst pochoǳący z redakc i anonima est w tych właśnie mie -
scach, w których się różni od Z, prawie zawsze nie tylko gładszy i poprawnie szy, ale i pod
względem poetyckim lepszy. Kto był owym ostatecznym, a powieǳmy, wcale fortunnym
redaktorem te „wspaniałe ” Kochanowskiego pracy? Sąǳimy, że nie kto inny, tylko ten
sam przy aciel poety i wybredny znawca poez i, którego poprawki sam tłumacz poprzed-
nio był przy ął (do Goffreda) i któremu też swego Goffreda z pominięciem innych wielkich
panów poświęcił. Krótko mówiąc, przypuszczamy, że to Jan Tęczyński, podówczas pod-
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czaszy Je K. M., późnie szy wo ewoda krakowski († ), powodu ąc się nie tylko poǳi-
wem dla talentu Kochanowskiego ( ak się sam przyzna e), ale i uczuciem przy aźni oraz
wǳięczności za dedykac ę Goffreda, pod ął się zadania, o którego trudności i niebezpie-
czeństwach należyte miał wyobrażenie. Wobec tych dwu odmiennych poniekąd redakc i
znalazł się wydawca w nader trudnym i niewygodnym położeniu. Doszedłszy bowiem do
przekonania, że edynie Z da e pieśni I–XXV (a może i XXVI) w tłumaczeniu Kocha-
nowskiego bez żadnych poprawek obce ręki, powinien był może dać w swym wydaniu
tekst będący niewątpliwie własnością wymienionego na tytule tłumacza. Przeciw temu
przemawiały ednak liczne i ważne względy i okoliczności. Przede wszystkim przypuścić
należy, że sam tłumacz nie byłby w świat puścił swego przekładu w te postaci, w akie
nam go poda e Z, gdyż przecież ma ąc czas i środki, zamiast wcześnie szego Orlanda ogło-
sił drukiem późnie szego Goffreda. Przypuścić dale należy, że nasz Kochanowski, goǳąc
się na poprawę Goffreda, nie byłby zapewne odrzucił obcego współpracownictwa i co do
Orlanda, eżeli zwłaszcza, ak wszystko za tym przemawia, owym współpracownikiem,
może nawet na wyraźną prośbę tłumacza, był Tęczyński. Współcześni też i na bliższa po-
tomność przyznawała widocznie pierwszeństwo redakc i anonima przed brulionem Ko-
chanowskiego, gdy przeważnie, bo z ednym tylko wy ątkiem, sporząǳali sobie odpisy
z poprawionego przez anonima rękopisu.

Z tych tedy powodów postanowił wydawca ostatecznie, po długim namyśle, postąpić
w myśl samegoż tłumacza i dać rzecz lepszą zamiast gorsze i — co też coś waży — ogłosić
tekst taki, aki byśmy ǳiś zapewne edynie znali, gdyby zamierzone w roku  wydanie
było rzeczywiście przyszło do skutku; bo że anonim nie dla własne tylko przy emności
robił poprawki, lecz w celu ogłoszenia Orlanda drukiem, może uchoǳić za rzecz pewną.
Sąǳąc po wydaniu Goffreda, można na pewne przypuścić, że Orlanda miało być dwa
tomy t . tom I — pieśni I–XXV i tom II — pieśni XXVI–XLVI. Otóż anonim ukoń-
czywszy swą pracę nad tomem I, oddał rękopis wydawcy Goffreda, Cezaremu; istotnie
posiadamy też taki rękopis pierwszych  pieśni (P) z podpisem Cezarego i datą r. .
Do wydania ednak ani wtedy, ani późnie nie przyszło; dlaczego? — tylko domyślać się
możemy. Wydawca, mąż uczony i znawca poez i, a nawet sam kawałek poety, ale człowiek
ściśle katolickich zasad, ak tego dowoǳi choćby ego przy aźń z biskupami: Jędrze em
Lipskim, Jakubem Zaǳikiem i Pawłem Piaseckim⁶¹, nie miał zapewne nic pilnie szego,
ak poemat dać do cenzury duchowne . Oryginał był, ak wiemy, zaszczycony osobnym
przywile em papieskim; ale od dni Leona X nie darmo upłynął wiek cały, „pogaństwo”
XVI w. pogrzebano uż dawno, a reakc a „chrześcĳańska” i katolicka święciła uż wtedy
wszęǳie, a osobliwie u nas, swo e na świetnie sze tryum. Rękopis wrócił z cenzury bez
„imprimatur”. Może się nie pomylimy, utrzymu ąc, że to uż owe „złe niewiasty” pieśni
XIX do spółki z piękną Fiordyspiną pieśni XXV (nie mówiąc nic o chytre Fiamecie, wy-
stępu ące dopiero w pieśni XXVIII) pogrzebały polskiego Orlanda na całe niemal dwa
wieki. Wobec tego dalsza praca nad drugą połową poematu okazała się zupełnie zbytecz-
ną i tym też tłumaczymy sobie tę ǳiwną na pozór okoliczność, że redaktorska czynność
anonima zatrzymała się na pieśni XXV (czy też XXVI), nie tyka ąc dalszych, które by,
niestety, głaǳące ręki przy aciela może eszcze barǳie potrzebowały. W te tedy po-
prawione częścią przez tłumacza, częścią zaś przez bezimiennego pisarza postaci da emy
pierwszych  pieśni wedle rękopisu Cezarego (ǳiś P) i zgodnych z nim rękopisów J,
C, D, S, zaznacza ąc osobno obok pomyłek lub drobnych zmian przepisywaczy także
znacznie sze różnice, akie w wykazu e rękopis Z ; w ten sposób mogą badacze literatury
dla swoich celów z łatwością przywrócić i odbudować pierwotny tekst Kochanowskiego.
Część druga (pieśni XXVI–XLVI) opiera się uż cała na rękopisie Z (i ego późnie szym
odpisie W ), względem którego B i S służyły edynie za probierz. Przy mu ąc ednak
za podstawę dla części pierwsze rękopis P, dla drugie Z, nie krępował się wydawca
niewolniczo tekstem obu rękopisów, lecz porównywu ąc⁶² ciągle wszystkie rękopisy po-
mięǳy sobą, poprawiał widoczne błędy i pomyłki P i Z, a nadto przy mował niekiedy

⁶¹Wydawca, mąż uczony i znawca poezji, a nawet sam kawałek poety (…) jego przyjaźń z biskupami: Jędrze-
jem Lipskim, Jakubem Zaǳikiem i Pawłem Piaseckim — [por.] Bandtke, Historja drukarń krakowskich, s. .
[przypis redakcy ny]

⁶²porównywując — ǳiś popr.: porównu ąc. [przypis edytorski]
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do ninie szego wydania wyrazy i całe zwroty także z innych rękopisów, o czym niże (w
Odmianach rękopisów) szczegółową zda e sprawę.

Co do wartości naszego przekładu, to nie uprzeǳa ąc ostatecznego sądu, który do-
piero teraz, po wydaniu całości na podstawie szczegółowego studium bęǳie możliwy,
tyle uż ǳiś powieǳieć można, że tłumaczenie Orlanda, dokonane zwykłym wierszem
-zgłoskowym (zamiast -zgłoskowego), nie układa ącym się w stance oryginału, lecz
edynie w stro ośmiowierszowe, artyzmem i wiernością (o ile tego wyrazu o tłuma-
czu XVI w. używać można) stanowczo nie dorównywa Goffredowi. Jeżeli ednak za miarę
wartości przy miemy nie ścisłą i niewolniczą wierność tak treści, ak i formy, lecz pięk-
ność ęzyka, swobodę i naturalność opowiadania obok plastyczne wypukłości obrazów,
czyli krótko mówiąc, eżeli w ocenianiu zważymy na wrażenie, akie przekład sprawia na
czytelniku — a o co innego i oryginalnemu poecie nie choǳi — to wypadnie pracę
Kochanowskiego postawić barǳo wysoko, wyże nawet nad oba ( edno zupełne, drugie
częściowe) tłumaczenia czasów na nowszych. Jedno z nich (częściowe) ogłoszono w „Bi-
bliotece ǳieł wyborowych” (Nr ); oto dwie pierwsze stro:

Panie, Rycerze, broń, miłosne strzały,
Dworskie i grzmiące sprawy, śpiewać życzę.
Przez morza wtedy z Ayki zleciały
Na szkodę Francyi Maury na ezdnicze.
Agramant był im woǳem, król zuchwały!
Ten szedł drapieżne czynić tam zdobycze
Mszcząc o ca, w starciu poległego wrażem
Pod władcą, który Rzymskim był Cesarzem.

Chcę też wyśpiewać rymowaniem śmiałem
W Orlanda głowie ǳiwnych wzruszeń zmiany.
Bo on z miłości zmarniał, tknięty szałem,
Mąż ważny mięǳy Rycerskimi pany —
Byle ta, które duszę mą oddałem
I przez nią estem, ak i on narwany,
Skinieniem rączki swe nad wyraz miłem
Dała mi spełnić to, co zamierzyłem.

Chciałbym się barǳo mylić, lecz przekład pana Felic ana nie wyda e mi się ani dość
wiernym, ani swobodnym, ani poetyckim. Proszę przeczytać choćby tylko te dwie stro-
 w tłumaczeniu naszego Kochanowskiego: z wy ątkiem rymów, które uż tłumaczowi
XVI w. darować trzeba, wszystko u Kochanowskiego lepsze i pięknie sze. Ja przyna mnie
wolę Kochanowskiego „płeć białą, bohatyry, wo ny i miłości i godne pamięci ǳielno-
ści”, niż Felic ana „panie, rycerze, broń (!) miłosne strzały (!), dworskie i grzmiące (!)
sprawy”. Zapowiedź u tłumacza XVI w. „śpiewać będę” o ileż stosownie sza i zgodnie sza
z oryginałem niż wygniecione dla rymu „śpiewać życzę” nowoczesnego tłumacza. Wolę
a, że u Kochanowskiego „morskie brody przebyli Maurowie na ancuskie szkody”, niż
że u Felic ana „przez morza wtedy z Ayki zleciały (!) na szkodę Francyi Maury na ezd-
nicze”. Albo trzy ostatnie wiersze te stro! „Drapieżnych (!) zdobyczy” w oryginale ani
śladu; „wraży” chyba nie dowoǳi, zda mi się, dobrego smaku, a zwrot „o ca, poległego
pod władcą” też do zalet ęzykowych policzyć trudno. Jakże po prostu wspaniale brzmią
u Kochanowskiego te trzy wiersze, w dodatku prawie dosłownie wiernie oddane! A tak
samo i strofa druga. Nie chcę byna mnie twierǳić, że wszystkie stro u Felic ana są
takie złe, a u Kochanowskiego wszystkie takie dobre, ak te dwie pierwsze; to śmiem
utrzymywać, że przekład Kochanowskiego obok pięknego i prawǳiwie poetyckiego ę-
zyka oǳnacza się nieporównaną swobodą i naturalnością i dlatego w czytaniu taki gładki,
podczas gdy tłumaczenie Felic ana pod wszystkimi tymi względami niedomaga znacznie,
że więc i wrażenie mimo „długi wieków przeǳiał” sprawia Kochanowski ǳiś eszcze da-
leko większe, aniżeli nowoczesny ego współzawodnik.
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Obok niezupełnego przekładu Felic ana istnie e eszcze drugie, zupełne tłumaczenie
Orlanda, dokonane w ostatnich latach przez ks. Stefana Dembińskiego we Florenc i. Dla
porównania poda emy dwie pierwsze stance pieśni I:

I
ǲiewic, rycerstwa, czyny wam opowie
Pieśń ma, ich męstwo, gruchanie i żale,
Za onych czasów, kiedy to Maurowie
Do Francyi wpadli, przepłynąwszy fale,
Agramantowi ich powstało w głowie,
By w pierwszym gniewu, młoǳieńczym zapale
Śmierci Tro ana, pomścić serca bolu
Na onym wielkim cesarzu Karolu.

II
Chcę, by Orlanda pieśń ma to wsławiła,
Czego nie zrobił eszcze nikt z pieśniarzy,
Jak go rozumu miłość pozbawiła,
Choć był ceniony — ak się rzadko zdarzy;
eśli też owa, co mi (sic!) zachęciła,
I słów potęga, którą przedtem darzy
Mnie nie zawieǳie i dozwoli snadnie,
Bym się z obietnic wywiązał dokładnie.

Jak wiǳimy, „mierzono tu siły na zamiary” i niedo rzały ten owoc wytrwałe pracy nie
wy ǳie zapewne na świat z pyłów bibliotecznych Zakładu Ossolińskich, gǳie się obecnie
(pod Nr –) przechowu e. Tak tedy praca księcia naszych tłumaczów wytrzymu e
śmiało porównanie z istnie ącymi tłumaczeniami Orlanda i zapewne wiele eszcze wody
upłynie, zanim się zna ǳie aki pokrewny duchem Ariostowi tłumacz-poeta, który by nas
obdarzył prawǳiwie dobrym, nowoczesnym przekładem.

Przekład Kochanowskiego w ścisłym znaczeniu słowa zupełny nie est: brak mu w ogó-
le  strof i o tę też liczbę zwrotek est od oryginału krótszy. Ale i pod tym względem
część I (pieśni I–XXV) wyróżnia się korzystnie od części II (pieśni XXVI–XLVI); pod-
czas gdy bowiem w części I opuszczono edną edyną strofę, cała reszta opuszczeń, t . 
przypada na część II. Oto szczegółowy wykaz. Od pieśni I do XXIV liczba strof przekła-
du i oryginału est w każde pieśni ta sama; dopiero pieśń XXV okazu e w tłumaczeniu
w porównaniu z oryginałem brak edne stro, mianowicie  oryginału. Następne pieśni
są całe aż do XXXIII, w które znowu brak naprzód stro  i , a  i  (oryginału) są
zbite w edną ( tłumaczenia); brak wreszcie stro , tak, że ta pieśń liczy w przekła-
ǳie o  stro mnie ( przekładu,  oryginału). Pieśń XXXIV cała; w XXXV pieśni
brak stro  oryginału. Pieśń XXXVI cała; w pieśni XXXVII brak strof ,  i .
Pieśni XXXVIII i XXXIX całe; dopiero w pieśni XL brak edne stro,  oryginału.
Odtąd pieśni w tłumaczeniu są uż wszystkie krótsze od oryginału. I tak w pieśni XLI
brak  strof:  i , które ostatnie dwa wiersze pomieszczono w strofie  tłumaczenia;
w pieśni XLII brak  strof: – opuszczone, a stro  i  oraz  i  ściągnię-
to w obu wypadkach w edną t .  i  tłumaczenia. Na większa ednak luka przypada
na pieśń XLIII; brak tu aż  strof, bo naprzód całe , zresztą nieosobliwe w pomyśle,
noweli o Argii i Anzelmie (stro – oryginału), a nadto strof  i  oryginału.
W następne pieśni brak ,  i  stro oryginału, przez co pieśń ta [ est] w tłuma-
czeniu o  stro krótsza (–). Pieśń XLV liczy w tłumaczeniu  pieśni, a więc
o  mnie niż oryginał (); pochoǳi to stąd, że tłumacz dwa razy po dwie stro ory-
ginału (+= i +=) ściągnął w edną, a opuścił zupełnie trzy: , , i .
Wreszcie w pieśni ostatnie nie przełożył tłumacz  strof oryginału: , , , , , 
i , przez co pierwotna liczba strof  zmalała do .

W końcu eszcze słów parę o sposobie ninie szego wydania. Weszło uż niemal w zwy-
cza — zły czy dobry, nie rozstrzygam — spowiadać się we wstępie przed czytelnikiem
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z ta emnic czy grzechów wydawniczych, gdyż sprawa sama, z różnych względów dość za-
wiła, nie doczekała się dotąd zgodnego a stanowczego załatwienia. Nie pora i nie mie sce
w ciasnych ramach wstępu roztaczać rzecz całą; ograniczymy się do kilku niezbędnych
uwag. Wydawać Orlanda wiernie według pisowni rękopisów uż z tego względu było rze-
czą niepodobną, że edyny rękopis, zawiera ący całość, t . wszystkie  pieśni pochoǳi
z drugie połowy XVII w.; pisany nadto aż  rękami, przeważnie prostaków, używa ą-
cych nawet niekiedy form gwarowych (np. gmła zam. mgła), za podstawę do wydania
nie nada e się wcale. Pominąwszy uż bowiem tę okoliczność, iż mielibyśmy właściwie
pięć różnych ortografii, to nawet w razie u ednosta nienia, gdyby było możliwe, dostali-
byśmy akąś pisownię z końca XVII w., a nie tę, które się trzymał i używał Kochanowski.
Rzecz przedstawia się eszcze gorze , eżeli zważymy, ak różnymi drogami choǳą nasze
rękopisy a rzeczywista mowa narodu. Dość powieǳieć, że pominąwszy inne ǳiwactwa,
wszelkie kreski i kropki nad głoskami uważali nasi przepisywacze dawnych wieków za
rzecz zbyteczną, co w połączeniu z na fatalnie szym przecinkowaniem utrudnia nie tylko
czytanie, ale i zrozumienie treści rękopisu. Z tym niedbalstwem, z tym złym zwycza em,
inacze pisać a inacze mówić, zerwaliśmy na szczęście uż dawno i ǳiś wracać do nie-
go, byłoby, na lże się wyraża ąc, ǳiwactwem. Pozostawałaby eszcze pisownia Goffreda,
o które słusznie przypuścić można, że albo się e trzymał Kochanowski, albo przyna -
mnie na nią się zgaǳał, gdyż druk odbywał się zapewne pod ścisłym ego naǳorem. Ale
i tu powtarza się, lubo może w stopniu niższym, to samo, co stanowi u emną stronę rę-
kopisów: drukom Cezarego daleko do tego, żeby oddawały należycie dźwięki i brzmienia
żywego ęzyka, a przy tym grzeszą, ak w ogóle wszystkie druki XVII w. ciągłą i wytrwa-
łą nieustawicznością i nie ednosta nością, która nas, przyzwycza onych do czegoś wręcz
przeciwnego, dotkliwie razić musi. Gdyby się więc nawet udało wydawcy rozumowa-
niem ustalić pewne zasady ortografii XVII-wieczne , które pierwszą zasadą dowolność,
i według tych zasad wydać z rękopisów Orlanda, to cała ta robota byłaby obciążona
piętnem podmiotowości, a przez to pozbawiona owego tak słusznie przez gramatyków
wymaganego przymiotu autentyczności i wierności. Odsyła ąc więc badaczy nasze gło-
sowni i pisowni do pierwodruków, które znowuż dla XVII w. do rzadkości byna mnie
nie należą, a racze do wydań Łazarzowych, gdyż edynie sumienne i staranne druki te
firmy nada ą się do tego roǳa u badań, poda e wydawca ninie szego Orlanda w szacie
ortograficzne tegoczesne z zachowaniem brzmień i form gramatycznych w pierwotne
postaci XVII w. Drukować bowiem angyoł lub anyoł, y, iednostayny, iakiey, napoy, piie,
poymać, rozmaity, Bog, grob, pioro… a kazać czytać anioł, i, jednostajny, jakiej, napój, pĳe,
poimać (tak zawsze u Kochanowskiego), rozmajty (tak zawsze u Kochanowskiego), Bóg,
grób, pióro… byłoby to moim zdaniem, eżeli uż nie prostą niedorzecznością, to przyna -
mnie niepotrzebnym utrudnianiem czytania i zrozumienia. Tu by można zarzucić: „A
przecie przodkom naszym w XVII w. dawano do czytania takie właśnie niedbałe dru-
ki (nie mówiąc o rękopisach), i ta niedołężna pisownia nie raziła ich wcale ani im nie
przeszkaǳała w czytaniu”. Mógłbym się powołać na owego Pińczuka, któremu było do-
brze w błocie, bo przywyknął; wolę ednak powyższy zarzut odeprzeć uwagą, że kto nie
zna rzeczy lepsze , ten mnie dobrą ma za doskonałość, i przeciwnie, kto zna lepszą, nie
spo rzy na gorszą, i dlatego ǳiś każdy woli echać pociągiem pośpiesznym niż zwykłym,
choć różnica w czasie niewielka. To są rzeczy tak proste, a ednak wymagały uzasadnienia,
skoro oǳywa ą się głosy — przeważnie wśród nie-wydawców — żąda ące w wydaniach
pisarzy, nawet XVII w. powrotu do nieudolne pisowni (szkoda, że nie do szwabachy: to
by dopiero była wierność!) wydań pierwotnych.

Ale zasada, [by] oddawać pierwotne brzmienia wyrazów pisownią ǳisie szą, na pozór
tak prosta i naturalna, nastręcza przecież w wykonaniu, ak to zwykle bywa, trudności
nie lada. Powodów est dwa, naprzód brak umie ętne , wyczerpu ące historyczne gło-
sowni, która by wydawcy mogła służyć za przewodniczkę, po wtóre taka zmiana niektó-
rych brzmień w ęzyku, że ǳisie szy czytelnik, nawet gramatycznie wykształcony, uż ich
w wymowie odtworzyć nie zdoła. Do takich przebrzmiałych głosek należy a tzw. po-
chylone. Pytam każdego nieuprzeǳonego: po co kreskować (racze wzorem XVI i XVII
w. nie kreskować) a, kiedy ono dla wszystkich bez wy ątku czytelników (nie-badaczów
ęzyka) est nieuchwytną marą elize ską, gdyż nawet ci, którzy, ak podpisany, ma ą esz-
cze żywe poczucie tego a, w czytaniu go ednak wymawiać nie będą? Tak samo ma się
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rzecz i z e kreskowanym. W ostatnich znowuż czasach wygłoszono zasadę, żeby, posłu-
gu ąc się zresztą pisownią ǳisie szą, nie kreskować o, gdyż w drukach XVII i XVIII, a po
części i XVI w. owego kreskowania nie ma; w ednym wypadku zastosowano uż nawet
tę „historyczną” zasadę. Teoria ta ma dwie słabe strony. Naprzód, eżeli ó nie est hi-
storycznym, toć i j również nim nie est, a przecież owego niehistorycznego j z wydań
nie wyklucza się wcale, i słusznie, tylko ó. Po wtóre o używaniu pewne głoski rozstrzy-
gać powinna nie historyczność litery, lecz brzmienia: gdyby w XVII w. nie pochylano
w wymowie o, w takim razie o niekreskowane (zam. ó) byłoby ako tako usprawiedli-
wione. Mówię ako tako, t . w teorii, gdyż ǳisie szy czytelnik i tak by nie wymawiał
Bog, grob, pioro… lecz Bóg, grób, pióro… Ale tak nie est, bo pierwszy lepszy druk Ła-
zarzowy przekonywa nas ponad wszelką wątpliwość o istnieniu owego ó w XVI w. i to
w daleko szerszym zakresie niż ǳiś, a nikt chyba nie przypuści, żeby pochylanie miało
następnie ustać, ażeby znowuż po półtorawieczne przerwie drugim nawrotem po awić
się w ęzyku. Z tych powodów zachowu ąc ó (w ǳisie szym zakresie), zaniechano kre-
skowania a, tym barǳie , że wobec braku kresek w rękopisach rozróżnianie dwo akiego
a w druku przedstawiałoby niepokonane niemal trudności, a byłoby i tak edynie wyni-
kiem podmiotowego zapatrywania wydawcy. Natomiast starano się usilnie o dokładne
zachowanie brzmień i postaci gramatycznych, a za wzór służyły — z ednym wy ątkiem
— nie rękopisy, niezgodne mięǳy sobą i zabarwione na częście właściwościami ęzyko-
wymi przepisywaczy, lecz ęzyk niewątpliwie Kochanowskiego, t . ten, aki mamy przed
sobą w pierwszym wydaniu Goffreda z r. ; odtworzyć w Orlanǳie pisownią ǳisie szą
ęzyk Goffreda — to był ideał, który przyświecał wydawcy. Zadanie wobec bałamutne
nie ednosta ności i ciągłe dowolności pierwodruku niełatwe: trzeba było, choć z ciężkim
sercem, odważyć się nieraz na wybranie edne formy, głównie dlatego, że uwzględnia ąc
wszystkie odmianki, nie podobna ich było przecież w tym samym stosunku rozmieścić
w Orlanǳie, ak e spotykamy w Goffreǳie. Oto kilka przykładów. Od gorący czytamy
w Goffreǳie goręczszy raz (XIII ), najgoręcszy również raz (XVI ), wreszcie najgorętszy
cztery razy (III ; VI , ; XV ); wybrano dla Orlanda, nie ogląda ąc się na rękopisy,
formę -tszy. A oto przykład przeciwny. ǲisie szą końcówkę . stopnia -ższy (od cięż-
ki, ubogi…) odda e pierwodruk Goffreda zwycza nie przez -zszy; w czterech wypadkach
(VI ; XIX , , ) czytamy ednak -ższy — i tę właśnie formę przy ęto dla Or-
landa z uwagi, że w pierwszym wydaniu zapewne tylko przez niedbalstwo nie dawano
kropki nad z. Może na większy kłopot sprawiały końcówki przymiotnikowe i zaimkowe
przypadków . [Mie scownik] i . [Wołacz], obu liczb i . [Celownik] liczby mnogie ,
gdyż brzmienie ich waha się w pierwodruku Goffreda mięǳy -em, -emi a -ymy -ymi.
Język Kochanowskiego, sąǳąc z Goffreda, przechyla się ednak stanowczo ku formom
z e; i tak -em l. po . napotykamy w pierwsze pieśni  razy, gdy tymczasem -ym tylko
 razy; co zaś do przypadków lm., to czytamy e zwykle w formie -em i -emi, a tylko
wy ątkowo -ym, -ymi. Przy ęto ednosta ną formę z e, z wy ątkiem im (więce , lepie …),
który i w pierwodruku Jerozolimy zawsze w te formie się po awia. Inacze ma się rzecz
z podwó nymi formami był, była, było i beł, beła, beło, które obok siebie, niekiedy w ed-
nym wierszu Goffreda czytamy. Posiadamy na szczęście rękopis z r.  (P), który owe
formy w podobny sposób, ak pierwodruk, odda e, z czego oczywiście pochopnie skorzy-
stano; w pieśniach XXVI–XLVI w braku odpowiedniego rękopisu — P zawiera tylko
pierwszych  pieśni — trzeba się było znowuż uciec do u ednosta niania i stosu ąc się do
większości wypadków w Goffreǳie i w P, pisać wszęǳie beł (e zamknięte), gdy tymczasem
samogłoska otwarta (była, było…) pozostała niezmieniona. Zresztą starano się, ile moż-
na, zachować wiernie właściwości Goffredowego ęzyka nawet w takich drobiazgach, ak
podomno, ponno, ścieszka (bo . [Dopełniacz] lm. ścieszek), zwyciężca, śkło, garło, i formy
podwó ne, ak wszytek obok wszystek, prędki obok prętki (bo pręǳej i pręcej), przymować
obok przyjmować, nalepszy obok najlepszy, mieǳy i mięǳy, mieszkać i mięszkać, mieszać
i mięszać, jechać i jachać, powiedać i powiadać, pojźrzeć, poźrzeć, pojrzeć, a nawet pojźreć
itd.

Rękopisy. Do całego Orlanda posiadamy właściwie tylko eden rękopis, i to dość póź-
ny, gdyż pochoǳi z drugie połowy lub nawet z końca XVII w. Jest nim kodeks cie-
szyńskie tzw. Szersznikowskie mie skie biblioteki, który w skróceniu oznaczam literą
S. Zresztą istnie ą rękopisy, zawiera ące tylko edną, pierwszą lub drugą, część poematu;

  Orland szalony, tom I 



nawet dwa rękopisy biblioteki Zamoyskich, obe mu ące całego Orlanda, nie pochoǳą
z ednego czasu i znalazły się w edne bibliotece tylko przypadkiem. Że zaś trudno przy-
puścić, ażeby przepisywano ednocześnie tylko część edną, a opuszczano zupełnie część
drugą, więc domysł nie bęǳie może zbyt śmiały, że każdemu obecnie istnie ącemu odpi-
sowi edne części musiał pierwotnie odpowiadać zaginiony uż ǳiś odpis części drugie .
W ten sposób otrzymalibyśmy ślad istnienia co na mnie ǳiewięciu odpisów całego Or-
landa, co stanowi, ak na nasze stosunki, liczbę wcale pokaźną i dowoǳiłoby wielkie
poczytności krążącego w odpisach poematu.

. Zaczynamy od rękopisu Szersznikowskiego (S), zna du ącego się w mie skie bi-
bliotece w Cieszynie. Są to dwa folianty z . połowy XVII w.  x  cm, oznaczone
D.D. IV  a i D.D. IV  b oprawione, ak się zda e, współcześnie w tekturę z grzbietem
pergaminowym. Na grzbiecie obu rękopisów przylepiona kartka z napisem (ręką XIX
w.): „Andr. Ogłodowski Poemata polonico sermone”. Na pierwsze (niezapisane ) karcie
tomu II czytamy następu ące wiersze, napisane ręką XVIII w. (może pierwsze połowy):

In nomine Domini. Amen.
Były niebiosa Wypolerowane
Były nad krzystał Swietnieisze Obłoki
Mymusnął (sic!) Czoło Phebus moglowane (sic!)
Blask grzbiet Olimpu Ogarnuł (sic!) Wysoki
I Aquilony Aeolus Vzdane
Zataraszował W Iaskini głęboki
Wesoły Był ǳin (sic!) ptaszęta śpiewaly
Slicnym Zephiri smerem przygrawały.

Na stronie pierwsze (zapisane ) u dołu w obu tomach podpis właściciela edną ręką
(znacznie późnie szą): „Leopoldi Scherschnicii”, z tą tylko różnicą, że w tomie I ów podpis
zna du e się pod strofą  (pieśń I); bo też tom ten zaczyna się dopiero od [pieśni] I ,
w. : widać, że podpisany właściciel nabył ten tom uż niezupełny. Cztery ostatnie karty
mocno u dołu nadpsute. Tom I (pieśni I–XXV) liczy stron , tom II (pieśni XXVI–
XLVI) kart . W tomie I można odróżnić trzy odmienne pisma, w II nawet pięć.
Szczegółowo przedstawia się rzecz tak:

Ręka A pisała pieśni: I, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIII, XIV, XVI, XVII , –, w. ;
–; XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII –, w. ; –, XXIV, XXV.

Ręka B: II, III, VIII, X, XI, XV, XVII od  do końca; XXI, XXIII , w. –.
Ręka C: XVII –, ; , –.
W tomie II ręka A pisała: XXVI –;  do końca; XXVII –; XXVIII, XXIX,

XXX, –; .
Ręka B: XXVI  i ; XXXIX –,  do końca; XL , –, w. ;  do końca;

XLVI –.
Ręka C: XXVI –, –, –; XXXII –, w. ; XXXVIII –; XXXIX ;

XLI  [do] , w. ; XLII , w.  [do] , w. .
Ręka D: XXVII od  do końca; XXX – [i od]  do końca; XXXI –;

XXXII , w.  do końca.
Ręka E: XXXI – [i od]  do końca; XXXIII; XXXIV; XXXV; XXXVI; XXXVII;

XXXVIII – [i od]  do końca; XXXIX –, –, –; XL –, w. ; , –;
XLI – [i od] , w.  do końca; XLII –, w.  [i od] , w.  do końca; XLIII; XLIV;
XLV; XLVI – [i od]  do końca. Z te właśnie ręki pochoǳi podpis pod ostatnią
strofą poematu: „Andreas Ogłodowski”.

Nieosobliwi to pisarze. Nie podobna mi ich tu wszystkich charakteryzować szcze-
gółowo; powiem tylko, że opuszcza ą niekiedy wiersze, a nawet całe stro, to znowu
przerzuca ą wiersze i stro, ba, całe ustępy na niewłaściwe mie sce, a pisownia, nawet na
koniec XVII w., wprost ohydna: dobre im nawet takie gwarowe formy, ak wzięni i gmła.

. Rękopis biblioteki hr. Zamoyskich, Nr  (Z ), zawiera ący całego Orlanda, nie
est ednolity. Z pochoǳi, ak z pisma widać, z . połowy XVII w., oprawa (obu tomów)
świeża z herbem Zamoyskich; est to folium , x  cm, liczące stron , z których
dwie ostatnie dokle one i dopisane ręką XIX w. (XXIII, –); zawiera pierwszych 
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pieśni, pisanych (z małymi barǳo wy ątkami) edną ręką; tylko ustępy I –; XX –
i –; XXII  pochoǳą z inne ręki (B), a XVIII , w. – i połowę  wpisała ręka
C. Poprawek prawie że nie ma; co na więce dopisany wiersz na boku (II , w. ; XVII
, w. –) lub wpisany w środek mięǳy inne wiersze (VI , w. ). W pieśni V  est
tylko początek w. : „Niewiem eśliś…” i w.  „I ostre…”.

Rękopis Z; [wymiary]  x ,; kart ; est znacznie starszy, pochoǳi bowiem,
ak można wnosić ze sposobu pisania dużego A na podobieństwo małe greckie al,
z pierwsze połowy XVII w.; autografem ednak nie est, gdyż pismo Kochanowskiego,
znane z podobizny u Wierzbowskiego w Materyałach i przekalkowanego przez Dra A.
M. Kurpiela podpisu na liście z r.  (do Szyszkowskiego), est znacznie odmienne.
Zawiera pieśni XXIV–XLVI, pisane nader starannie edną ręką; taż sama ręka czyniła
poprawki z wy ątkiem pieśni XXVI, w które (obok poprawek pisarza XVII w.) akiś
pseudoklasyk z początku XIX w. zaczął wygłaǳać chropawe, ak mu się zdawało, wier-
sze Kochanowskiego; na szczęście nie ma tych poprawek dużo (w strofie  dwa wiersze,
w  dwa, w  dwa, w  cztery, w  dwa) i nie zasłania ą wcale pierwopisu. Rękopis Z
oǳnacza się także wśród innych tym, że brak w nim tylko  wierszy (XLI , w. –).
Formę Ludowik (Ariost) prze ęliśmy z tytułu tego właśnie (może na starszego) rękopisu:
Druga cześć Ludowika Ariosta.

. Rękopis  / biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (W ); [wymiary] , x ,;
kart  z drugie połowy XVII w. est odpisem, przeważnie dość wiernym Z i zawiera,
ak ego prototyp, pieśni XXIV–XLVI. Jak świadczą dopiski po pieśni XXV (karta )
i XXXI (karta ) „natrafił na to rękopismo przypadkiem” Ka etan Kwiatkowski (od
którego właśnie oba dopiski pochoǳą) i nabył e do swe biblioteki w r. . Rękopis
przeszedł naprzód darem, ak świadczy dopisek tegoż Kwiatkowskiego na karcie , do
biblioteki Towarzystwa Przy aciół Nauk, a następnie dostał się razem z innymi zbiorami do
biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Kwiatkowski przypisu e ten przekład któremuś
z Morsztynów, „w czym podobieństwo z toku wiersza, smaku i używania wyrazów wnosi”.

. Rękopis Biblioteki Poturzyckie (P) hr. ǲieduszyckich we Lwowie; [wymiary]
, x ,; kart . Oprawa (może z początku XVIII w.) w brunatną skórę z wyciska-
mi srebrnymi, na środku w ozdobach akby owalny medalion, w nim figura Chrystu-
sa na krzyżu i dwie niewiasty obok, wszystko wyciśnięte w złocie. Na ostatnie karcie
(, niezapisane ) u góry dopisek, w znaczne części albo wygryziony przez mole albo
zalany atramentem, odczytać ednak można eszcze: „a°  Franciscus… Caesarius ti-
po[graph]us regius”. Na karcie  (niezapisane ) napis pismem końca XVII w. lub początku
XVIII w.: Xiega Manuscriptorum Wierszow Polskich; niże „Dono accepi a Perillustri et
Admodum Rndo Domino Mathia Augustino Wolski Canonico Camenecensi Custode Gnali
Miechoviensi et Praeposito S. Hedvigis ad Cracoviam Stradomiensi”. Cały rękopis pisany
edną ręką barǳo starannie w dwie kolumny (z wy ątkiem początku, a niekiedy końca
pieśni) bez poprawek, co na więce wpisany wiersz, przez pomyłkę opuszczony (XII ,
w. ). XVIII , w.  napisany tylko początek wiersza: „Ten żagle” z dodatkiem „etc.”,
w pieśni XX na stro – zostawiono puste mie sce, które ednak pomieścić może
tylko  strof.

. Rękopis Biblioteki Jagiellońskie Nr  (J ) z pierwsze połowy XVII w., [wymiary]
, x ,; kart , oprawiony w białą skórę (może w XVIII w.), zawiera pierwszych 
pieśni, pisanych starannie dwiema rękami ([ręka] A [pieśni] I–XIV ; [ręka] B [pieśni]
XIV  do końca) bez poprawek; niekiedy brak całych wierszy i — rzecz ǳiwna — całe
XIX pieśni. A oto druga zagadka: w pieśni XXV zamiast strof – innych rękopisów
(P, C, D, S, Z, W ), zgodnych z oryginałem, poda e ten rękopis przeróbkę słabszą, którą
tu dla dokładności przytaczam.


Co a z ǳiwną ochotą zaraz uczyniłem,
Bom się też uż był na to śmiele odważyłem,
Nimem ednak ostatek poskładał oǳienia,
Prosiłem, by usiadła trochę, a leżenia
Poniechała, ma ąc e ǳiwną rzecz powieǳieć,
O które sama tylko miała ona wieǳieć.

  Orland szalony, tom I 



Na co ona z radością wielką pozwoliła,
I abym nic nie taił, usilnie prosiła.


Siadszy tedy obo e, rzekłem słowy temi
Do nie : «Gdym stąd onegda echała sporemi
Kłusami (myśląc prędko w domu się przywitać
Z swą bracią i siostrami), przyszło mi się pytać,
We wsi edne , którąbym ak na prodszą (sic!) drogą
W Jasne Górze stanęła swo ą własną nogą?
A gdy mi pokazano ednę ścieszkę krzywą,
Udałam się nią, adąc imo wodę żywą


Rzeki bystro płynące , kędy się kąpała
Nimfa edna, która ak skoro mnie u źrała,
Mile mnie pozdrowiwszy, dokądbym tak śpiesznie
Jechała, zopyta mnie, i gǳiem wczora wcześnie
Nocowała. Na co a barǳo się zǳiwiwszy,
Zastanowię się trochę i nic nie myśliwszy,
Wszystkom e powieǳiała, akoś mnie struǳoną,
U zdro u mięǳy lasy znalazła uśpioną,


I w towarzystwo z sobą wzięła, obuǳiwszy,
Potym w osobnym mie scu inszych zostawiwszy,
Serceś swo e zranione przedemną odkryła,
Które omylna postać męska zniewoliła,
A potym obaczywszy błąd mniemania swego,
W wielkim żalu zostałaś smutku serdecznego,
Gdyś nie mogła ugasić chęci rozpalonych,
Samym niepodobieństwem barǳie rozżarzonych;


I akeś bogów swoich usilnie prosiła,
Żeby ich moc ednę rzecz w przeciwną zmieniła;
Na ostatek, akoś mię z zamku prowaǳiła,
Udarowawszy, potym mile obłapiła.
Którą to powieść mo ę pilnie wysłuchawszy,
Ona bogini rzecze, nieco się zdumiawszy:
»Nigdyby[m] temu przedtym była nie wierzyła,
Żeby eszcze ta prawda mięǳy ludźmi była,


Ta prawda, mówię, która dawno wypęǳona,
W świecie się nie zna du e, sromotnie zelżona
Od wszystkich, lecz się w tobie wielce popisu e,
Bo mi przez two e usta siebie znamionu e,
A mianowicie skrytość dwóch serc znamienitych,
Od zawisne fortuny i Park nieużytych
Zmyśloną uroǳiwe płci męskie zasłoną
Ułowionych, gładkością zbytnią ozdobioną.


Które serca zwycza ną posilić słodkością
Mogłabym w skutku samym, by więtszą miłością
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Pałały, tym wzruszona, iż wszystko prawǳiwie
Powieǳiałaś przedemną, strzegąc się kłamliwie
Czego wyrzec; i mądrze, bowiem nic nie ta no
Przed nami, boginiami, i owszem zwycza no
U nas to est luǳkim się sprawom przypatrywać,
Złemi barǳo się brzyǳić, dobrym się ǳiwować.


I lubobyś cokolwiek była zataiła,
Wielkimbyś się przedemną wstydem zapaliła;
Nie dla czegom cię bowiem inszego pytała,
Tylko, żebym szczerości two e spróbowała.
W nagrodę które , w tym cię upewniam bezpiecznie,
Że każdy two e prośby otrzymasz koniecznie
Skutek«. Co a z weselem wielkim usłyszawszy,
Za taką dobroczynność e poǳiękowawszy».

Z ręki B pochoǳi na karcie  dopisek, ogłoszony uż przez Przybylskiego i Wisłoc-
kiego (Kat. rkpsów uniw. Jag.); mimo to powtarzam go dla ego ważności: Scito Generose
Lector huc vsque Poema fuisse Nobilissimi Viri Petri Kochanouii, qui morte immatura pra-
euentus pulcherrimo non imposuit Colophonem operi; ne igitur magnificus labor sua corrueret
imperfectione (bona fide testor, non ea animi ductus arrogantia, vt me sublimi acerrimoque
comparem ingenio, e squilla si quidem rosam nasci impossibile duco, lunaeque radiis non ma-
turescere botrum haud sum ignarus) sumpsi redigendi provinciam meae minus conuenientem
tenuitati, nisi humanissimus fauore supplebis defectum. Aue, faue Caetera carmen habet, si
lubeat.

. Rękopis biblioteki XX Czartoryskich (C) z połowy XVII w.; [wymiary] , x ,;
stron ; oprawiony w zielony pergamin z linĳkami wkoło złotymi; pisany edną ręką
bez poprawek, zawiera pieśni I–XXV. Na  stronie ręką początku XIX w. „W Warszawie
Zł. ”, nieco niże tąż samą ręką: „Orland Szalony od  do  xięgi”. Na stronie  i  pięć
strof ośmiowierszowych inną ręką, które tu poda emy:

NA ǱIEŃ UROCZYSTY
S. IAGNIESZKI PANNY Y MECZENNICZKI
IEYMOSCI PANI IAGNIESZCE BESTICI.

Anioła w ciele ułomnym wystawia,
Kościoł nam święty dorocznią ponawia,
Gdy ǳiś pamiątkę cne oblubienice
I ukochane Bogu gołembice.
Ta Barankowi wiecznie poślubiona,
Iego iest świętym imieniem rzeczona,
Sam ią Baranek gdy sobie ręku e,
Agnieszką to iest Owieczką mianuie.

Godność to wielka, kogo przedwieczny Bog
Nietylko liczy w liczbie swych wiecznych sług,
Ale tesz własnym imieniem ozdabia,
Kogo do trzody swoiey przysposabia,
Pasterz Niebieski, który co rzecz ǳiwna,
Rzecz niesłychana, y światu przeciwna
Sam iest Pasterzem, sam iest y Barankiem,
Oraz y Oycem, oraz y kochankiem.

Niebu Owieczkę świat isz był powinien,
Oddał ią przez miecz, a ktosz temu winien?
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Miłość zaprawdę, miłość Christusowa,
Miłość odważna, miłość Nektarowa.
Ta świętey Pannie męki osłoǳiła,
Ta czyste pierśi męstwem uzbroiła,
Przez ogień, przez miecz do Baranka swego
Poszła Owieczka z wieku ǳiecinnego.

Ey toć iusz pono Baranka nikomu
Nie da Owieczka z Niebieskiego domu?
Da: bowiem w niebie zazdrość nie panu e:
Otoć Baranka ǳisia ofiaruie
Zacna Matrono, za iedno wiązanie,
I święta twego na powinszowanie.
Czyli Baranek, nie wiem czy iagniątko,
To wiem, ze ciche, ze nieme bydlątko.

Szczyrey dobroci zywy to iest abrys,
Nad którym Muza pisze taki napis:
Iako Baranek wzór iest niewinności;
Takeś ty wszelkiey wzorem przystoyności
Zacna Matrono y cnot znamienitych
Żywym obrazem, y darów obfitych.
Tak wysokiemi uczczona przymioty,
Zyi, Cna Matrono, zyi długo wiek złoty.

Tytuł i niektóre wyrazy, ak Bóg, Agnieszka, Christusowa, oraz pierwsza litera każde
stro powleczone złotem. Pismo nie Kochanowskiego, znacznie późnie sze, wiersz nie-
udolny wyklucza ą wszelką myśl, akoby nasz tłumacz miał ten rękopis ofiarować Agniesz-
ce Bestici. Dodam, że mąż Agnieszki, Oktawian Bestici, był kupcem krakowskim i umarł
w r. , gdyż tę datę nosi inwentarz, po ego śmierci spisany, a dochowany w zbiorach
Akademii.

. Rękopis biblioteki ǲikowskie (D) hr. Tarnowskich z XVII (około połowy) w.;
[wymiary] , x ; stron ; oprawiony w żółtą skórę współcześnie. Zawiera pieśni
I–XXV –, w. ; brak [od pieśni] XII , w.  [do] XIII –, w. ; karta ze stronicami
– (pieśń X , w. –) wyrwana; alegorii nie ma. Na stronie  wyciśnięto: „I.
Stokowski R. G. W. K.”. Pismo edne ręki z barǳo nielicznymi poprawkami inne ręki,
która też brak tu i ówǳie wiersza zaznaczyła na boku: „NB, defectum”.

. Rękopis biblioteki hr. Baworowskich (B) we Lwowie z XVII w.; [wymiary] ,
x ; oprawiony w skórę brunatną z złotymi wyciskami na grzbiecie ( ak się zda e, w w.
XVIII); liczy stron , z czego –, – niezapisane. Na wewnętrzne stronie
tylne okładki litografowane ex libris z herbem Jelita i „L. Dembowski”. Na czele tytuł
ręką XIX w.: Orland Szalony, poema heroi-komiczne w XLVI pieśniach przez Ludwika
Ariosta po włosku napisane, a przez Piotra Kochanowskiego, Kawalera Maltańskiego, se-
kretarza Królewskiego na Polskie przełożone. Roku . Na drugie stronie  karty est
naprzód umieszczona „Wiadomość o tłumaczu Rolanda ( sic!) Szalonego” (same znane
ogólniki) z podpisem „I. C. R.  / Pułtusk”. Taż sama ręka dopisała eszcze poniże :
„Ostatni właściciel te książki JP. Józef Glaubicz Rokossowski utrzymywał to za pewne
podanie, że w większe części est zapisane własną ręką Kochanowskiego. Nabyłem ten
rękopism w r.  w Kaliszu”. Wreszcie na stronie  dopisała inna ręka: „Rękopism ten
(vide Bendkowskiego Literatura) ma się zna dować w bibliotece po X-ciu Albercie Sa-
sko Cieszyńskim. Ja go nabyłem za zł.  od pułkownika Regulskiego w r. . Leon
Dembowski”. Rękopis zawiera pieśni XXVI–XLVI –, pisanych przeważnie edną rę-
ką; tylko ustępy XLI – i XLII – pochoǳą z inne ręki (z końca XVII lub pocz.
XVIII w.), a pismem XIX wieku dopisano XXVI – i – (wszystko wedle liczenia
przestrzeganego w rękopisie).
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    ⁶³
Pieśń I

Allegorye. „Zawady” [w rękopisach:] P, J, C, D; Zwady” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Ten, co da e, co może i na co go sta e” [w rękopisach:] P, J, D; „Ten to

da e…” [w rękopisie:] C; „Ten to da e, co może, i na to go sta e” [w rękopisie:] Z.
, w. . „wczas” [w rękopisie:] Z ; „wciąsz” [w rękopisach:] P, J, C, D.
, w. . „A też” — wydawca; „A że” [w rękopisach:] P, J, C, D, Z.
, w.  „(…) kiedy nie wieǳieli” [w rękopisie:] Z ; „kędy (…)” [w rękopisach:] P, J,

C, D.
, w. . „I z adowitą mową” [w rękopisach:] P, J, C; „I adowitą” [w rękopisach:]

D, Z.
, w.  „(…) okropne lasy” [w rękopisach:] P, J, C, D; „okrutne (…)” [w rękopisie:]

Z.
. „drzewa” [w rękopisach:] P, D, Z, S; „drzewo” [w rękopisach:] J, C.
, w. . „Na wczesne” [w rękopisach:] P, J, C, S; „Na wǳięczne” [w rękopisie:] Z ;

„Na wietrze” [w rękopisie:] D.
. „pomieszało” [w rękopisach:] P, C, D, Z, S; „pomieszały” [w rękopisie:] J.
, w. . „Tam sobie” [w rękopisach:] P, C, S; „Tam w sobie” [w rękopisach:] J, Z,

D.
, w. . „Bĳą wątpliwe” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „wątpliwe” [w rękopisie:] Z.
, w. . „tygrzycę” [w rękopisach:] P,C, S; „tygrysę” [w rękopisach:] J, Z ; „tygrydę”

[w rękopisie:] D.
, w. . „z konia” [w rękopisach:] P, J, D, S; „z siodła” [w rękopisach:] C, Z.

Pieśń II
, w. . „A wzdychaniem” [w rękopisach:] C, D, Z, S; „A z wzdychaniem” [w

rękopisach:] P, J.
, w. . „przypadł” [w rękopisach:] P, C, Z, S; „przepadł” [w rękopisach:] J, D.
, w. . „I że go z tem i teraz do niej (…)” [w rękopisie:] D; „I że ją z tem do niego”

[w rękopisach:] P, J, C, Z, S.
, w. . „od echał” [w rękopisach:] C, D; „u echał” [w rękopisach:] P, J, S, (w

[rękopisie:] Z tego wiersza brak).
, w. , , . [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
w. . „Bo się osęka długa u spodku podniosła”;
w. . „Kiedy w gront uderzyło, jak do ziemie doszła”;
w. . „Bo się za rozczośnieniem powoli łamała” [w rękopisie:] Z.

Pieśń III
, w.  „(…) to a na tym czynie” — wydawca; „bo ja” [w rękopisach:] P, J, C, D, Z,

S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Nabożeństwem, skruchami” [w rękopisie:]

Z.
, w. . „Co wszytek świat” [w rękopisach:] C, D, S; „I wszytek” [w rękopisie:] J ;

„Wszytek” [w rękopisie:] P; Które ten świat ozdobi? [w rękopisie:] Z.
, w. ; , w. . „z karty” [w rękopisach:] C, Z ; „z czarty” [w rękopisach:] P, J, D;

„z czartem” [w rękopisie:] S.
, w. . [w rękopisie:] D; „I Piceny i Umbry wnet opanowało” [w rękopisach:] P,

C; „I Picenów i Umbrów moc opanowało” [w rękopisie:] Z ; „I w Picenach i Umbrach
wnetby panowało” [w rękopisach:] J, S.

, w. . „(…) i swo e stanowi” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ ako mu stanowi” [w
rękopisie:] Z.

⁶³Rękopisy (oznaczenia) — Z = rkps bibl. hr. Zamo skich w Warszawie; P = rkps bibl. Poturzyckie hr.
ǲieduszyckich we Lwowie; J = rkps bibl. Jagiellońskie , w Krakowie; C = rkps bibl. ks. Czartoryskich w Kra-
kowie; D = rkps bibl. hr. Tarnowskich w ǲikowie; S = rkps mie skie t. z. Szersznikowskie (Scherschnicksche
Stadtbibliothek) w Cieszynie; B = rkps bibl. hr. Baworowskich we Lwowie; W = rkps bibl. uniwersyteckie
w Warszawie. [przypis edytorski]
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, w. . „(…) los Marsa odmienny” [w rękopisie:] Z ; „z losem Mars odmienny” [w
rękopisach:] P, D; „złotem Mars odmienny” [w rękopisach:] J, C, S.

. „obfite Rawenny” [w rękopisie:] Z ; „żyzne Nowterenny” [w rękopisach:] P, J, C,
D, S.

, w. . „Jako kiedy nań przyciąć” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I ako kiedy nań
sieć” [w rękopisie:] Z.

, w. . „w wtórem pomyśleniu” [w rękopisach:] P, J, C, S; „w two em pomyśleniu”
[w rękopisach:] D, Z.

, w. . „o płci, o roǳinie” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „o inszej roǳinie” [w
rękopisie:] Z.

Pieśń IV
, w. . „mało doznawamy” [w rękopisach:] P, J, C, S; „nadto” [w rękopisie:] D;

„często” [w rękopisie:] Z.
, w. . „siodłu” [w rękopisach:] P, J, C, S; „siodła” [w rękopisach:] D, Z.
, w. . „to nim wkoło kręci” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „to nim zaś w bok kręci”

[w rękopisie:] Z.
, w. . „i miał swe zabawy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „i wziął się zabawy” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „nicianemi” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „siecianemi” [w rękopisie:] Z.
, w. . „włożony” [w rękopisach:] P, C, D, S, Z ; „złożony” [w rękopisie:] J.
, w. . „Dźwięki wo ennych żelaz” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Dźwięk w się

tłukących żelaz” [w rękopisie:] Z.
, w. . „siła wiodła” [w rękopisach:] P, J, C, S; „zwiodła” [w rękopisie:] D; „podła”

[w rękopisie:] Z.
, w. . „Dowód” [w rękopisach:] P, J, C, S; „Powód” [w rękopisach:] Z, D.
, w. I. „Więc i posag” [w rękopisach:] P, D, Z ; „Więce ” [w rękopisach:] J, C, S.
, w. . „z te miary” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „te kary” [w rękopisie:] Z.
. „żadne kary” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „z żadne miary” [w rękopisie:] Z.

Pieśń V
, w. . „w lasy i niemieszkaną puszczą wprowaǳoną” [w rękopisie:] D, „Daleko,

chcąc ą zabić, w las zaprowaǳoną” [w rękopisie:] Z, „Daleko, zamordować chcąc, w las
wprowaǳoną” [w rękopisach:] J, C, S, „Daleko, zamordować chcąc, zaprowaǳoną” [w
rękopisie:] P.

, w. . „ucześnikiemem siebie” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „sobie” [w rękopisie:]
Z.

, w. . „Ponieważ w Szkocye nikt nad niego” [w rękopisie:] Z, „Ponieważ i w Szko-
cye nikt nadeń” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.

, w. . „Dawnie , niżliś ty począł; zaczem ci być ta ne” [w rękopisie:] Z, „Dawnie ,
aniżliś ą ty poznał, i być ta ne” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.

. „Nie mogą te miłości nasze” [w rękopisie:] Z ; „Już nie mogą te nasze chęci” [w
rękopisach:] P, J, C, D, S.

. „ est zapał” [w rękopisie:] Z ; „miłość” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „Jeżeli chcesz, am przysiąǳ” [w rękopisie:] Z ; „Jeśli chcesz, am ci przysiąǳ”

[w rękopisie:] D; „I eśli chcesz, am przysiąǳ” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „w różnych potrzebach” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „potyczkach” [w

rękopisie:] Z.
. „zasług jego” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „zasług godnych” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C D, S; „Jawne luǳie więc zwykli zwoǳić” [w ręko-

pisie:] Z.
, w. . „osławić i wydrzeć” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ułowić, pomazać” [w

rękopisie:] Z.
. ,Ja, com” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „któram” [w rękopisie:] Z.
, w. . „do piersi” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „do boku” [w rękopisie:] Z.
, w. . „o zdrowie” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z ; „na zdrowie” [w rękopisie:] D.
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, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Żaden, żaden przyczyny od azdu” [w ręko-
pisie:] Z.

, w. . „przypomina ąc” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „na myśl przywoǳąc” [w
rękopisie:] Z.

, w. . „i zbytnie się zdumiał” [w rękopisie:] Z ; „zbytecznie się zdumiał” [w ręko-
pisach:] P, J, C, D, S.

, w. . [w rękopisach:] P, C, J, D, S; „wtem przed królem wnet stanie, a lud biegł,
chcąc wieǳieć” [w rękopisie:] Z.

Pieśń VI
, w. . „ten ogień” [w rękopisie:] Z ; „te gniewy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „i morze broǳiła” [w rękopisach:] J, C, S; „i w morze wchoǳiła” [w ręko-

pisach:] P, Z, D.
, w. . „mniemali” [w rękopisie:] Z ; „wiǳieli” [w rękopisach:] P, J, C, S, D, (w

[rękopisie] D, druga ręka dopisała u góry: „patrzali”).
, w. . „I niestatku” [w rękopisie:] Z ; „Niestałości” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „za złoto właściwe” [w rękopisie:] Z ; „za złoto własne est” [w rękopisach:]

P, I. C, S; „że złoto własne est” [w rękopisie:] D.
, w. . „wziąwszy” [w rękopisie:] Z, P; „wǳiawszy” [w rękopisie:] D; „zd ąwszy”

[w rękopisach:] J, C; (w [rękopisie] S tego wiersza brak).
, w. . „I pamięć ćmił” [w rękopisie:] D; „I pamięci i zmysły” [w rękopisie:] Z ; „I

pamięć em i zmysły” [w rękopisach:] P, C, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Miłosne odkrywa ą spólne sobie skargi” [w

rękopisie:] Z.

Pieśń VII
Arg. . „chytra” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „chciwa” [w rękopisie:] Z.
, w. . „nigǳie nie” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „niewiele” [w rękopisie:] Z.
, w. . „palcem ukazały” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „palcem wnet skazały” [w

rękopisie:] Z.
. . „wykłada” [w rękopisach:] P, J, C, Z, S; „wydawa” [w rękopisie:] D.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Że mieli o te nocy” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Arachny” [w rękopisie:] P, J, C, D, S; „mistrzynie ” [w rękopisie:] Z.
, w. . „zażęta” [w rękopisie:] Z ; „za ęta” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
. . „W czem się z czarnoksiężnikiem” [w rękopisach:] D, Z ; „I z czarnoksiężnikiem

się” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „przekazy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przeszkody” [w rękopisie:] Z.
, w. . „I który go” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I w bo u go” [w rękopisie:] Z.
, w. . „były” [w rękopisie:] P, J, C, S, D; „było” [w rękopisie:] Z.
. „Jakich (…) nie miały” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Jakie (…) miewały” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „piżmami” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „i piżmy” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Takąm” — wydawca; „Taką” [w rękopisie:] D; „Jakom” [w rękopisach:] J,

C, S; „Jako” [w rękopisie:] P; „Tęż a” [w rękopisie:] Z.
, w. . „badania (…) źwierzęcych” [w rękopisie:] Z ; „zbadania (…) źwierzęce” [w

rękopisach:] P, J, C, S; „zbadane (…) źwierzęce” [w rękopisie:] D.
, w. . „Zaprawdęś tego dobre założył początki”.
w. . „Gdy tu mężnych ǳieł pierwsze ukazu esz wziątki” (sic!) Z, „I zasługiś pokazał

te mo e pamiątki” [w rękopisach:] C, S; w [w rękopisach:] P, J, D brak.
, w. . „któremi” — wydawca; „które cni” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z.
, w. . „wzbuǳeni” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ruszeni” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Tak wielcy (…) two e ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Tak serdeczni (…)

twe ” [w rękopisie:] Z.
, w. . „wszytkie go czary zaraz odbieżały” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „wszytkie

od niego czary uciekały” [w rękopisie:] Z.
, w. . „w te postawie” [w rękopisach:] P, J, C, S; „w tym sposobie” [w rękopisach:]

D, Z.
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w. . „znać na awie” [w rękopisach:] P, J, C, S; „znać po sobie” [w rękopisach:] D,
Z.

, w. . „I znała go” [w rękopisach:] P, C, D, S; „I zwała go” [w rękopisach:] J, Z.

Pieśń VIII
, w. . „oni szpetnemi” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „zaraz” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Lub na błota” [w rękopisie:] Z ; „Lub na pustych” [w rękopisach:] P, J, C,

D, S.
, w. . [w rękopisie:] D; „Jeśli stanie i eśli tam się zastanowi” [w rękopisach:] P, J,

C, S, Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „Blask, skoro się rozświecił, uderzył go w oczy” [w ręko-

pisach:] P, J, C, D, S.
. „Bo myśliwca” [w rękopisie:] Z ; „A myśliwca” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „że rad nierad pływał” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „chocia nierad pływał”

[w rękopisie:] Z.
, w. . „mnie sze wszytkie” [w rękopisie:] Z ; „mnie sze potem” [w rękopisach:] P,

J, C, D, S.
, w. . „coś mi zaszkoǳiła, szkoǳić” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „coś uż szko-

ǳiła, zaszkoǳić” [w rękopisie:] Z.
, w. . „ześli” [w rękopisie:] Z ; „wyśli” [w rękopisach:] P, C, S, D; „myśli” [w

rękopisie:] J.
, w. . „bez lądu” [w rękopisie:] Z ; „nad lądem” [w rękopisie:] P, J, C, S, D.
, w. . „na mowy” [w rękopisie:] J ; „nawowy” [w rękopisie:] Z ; „z namowy” [w

rękopisach:] P, C, D, S.
, w. . „nigdy żaden z tych, co służą” [w rękopisie:] Z ; „nikt nadeń z tych, co

hołdu ą” [w rękopisach:] P, C, S, D; „nikt żaden z tych, co hołdu ą” [w rękopisie:] J.
, w. . „które z strachu” [w rękopisie:] Z ; „jako z strachu” [w rękopisach:] P, C, D,

S.
, w. . „Almontowi” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z ; powinno być „Amostan-

towi” (tak w oryg.). Ponieważ ednak po wstawieniu, „Amostantowi” byłoby za dużo
zgłosek, a wszystkie rękopisy ma ą „Almontowi był”, więc błąd zda e się pochoǳić od
tłumacza, a nie od przepisywaczy, zwłaszcza że „tamtę” (w. ) [w rękopisach:] J, C, S
może się odnosić tylko do „szachownicy”, którą Orland zabrał Almontowi; [rękopisy] Z,
D ma ą „tamten”, co tu zgoła niestosowne. [Rękopis] P, ma „tamte”, lecz wyraz ten na
„czarne znaki” (w. ) ściągać się nie może, gdyż w przeciwieństwie do dalsze , t . „tamte ”
szachownicy byłyby znaki „te”, a nie „tamte”; zapewne należy czytać „tamtę”.

, w. . „zaraz mu bramę otworzono” [w rękopisie:] Z ; „zawsze mu bramę otwarzano”
[w rękopisach:] P, J, C, D, S.

Pieśń IX
, w. . „opanu e” [w rękopisie:] Z ; „opatru e” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „stró ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „stan” [w rękopisie:] Z.
, w. , . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; te dwa wiersze zna du ą się w [rękopisie] Z

na końcu stro i ma ą kształt taki:
„A to czynił, gdy na swem uż wy echał wozie
Febus i po murzyńskiem trząsł światło obozie”.

, w. . „zwieǳił” [w rękopisie:] D; „z eźǳił” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . „przystawić” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przypuścić” [w rękopisie:] Z.
, w. . „I umyślił” — wydawca; „Umyśliwszy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z.
, w. . „mĳała Piąta noc” [w rękopisie:] Z ; „bić (być [w rękopisie] P) miała Piąta

w noc” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „zaraz mu” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „(…) mi” [w rękopisie:] Z.
, w. . „ ego” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „mego” [w rękopisie:] Z.
, w. , , . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; = w. , , ,  [w rękopisie:] Z.
, w. . „mu ten” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „mu się” [w rękopisie:] Z.
, w. . „przybęǳie” [w rękopisach:] P, J, C, S; „przy eǳie” [w rękopisach:] D, Z.
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, w. . „spozywał” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „strwożywał” [w rękopisie:] Z.
, w. . „i tak (…) wyniǳie” [w rękopisach:] P, J, C, S; „(…) u ǳie” [w rękopisie:]

D; „bo tak (…) uż nie u ǳie” [w rękopisie:] Z.
, w. . „swe krzywe” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „straszliwe” [w rękopisie:] Z.
w. . „straszliwe” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „gniewliwe” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Ona się w zad rozwlecze” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „A ta bez omiesz-

kania” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „Zgodnie i białą kartę i hełmy podnoszą” [w rękopisach:]

P, J, C, D, S.
, w. . „ e ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ ą” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Gotu ąc się” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Gotu e się” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, D; „Kosztownie szebyście mieć w Zelandye chcieli”

[w rękopisie:] Z „Kosztownie szeby snać być w Zelandye miało”
. „Ale wątpię, aby się na nie echać chciało” [w rękopisach:] C, S.

Pieśń X
Allegorya. „Niewypowieǳiane” [w rękopisach:] P, J, C, S; „Niewymowne” [w rę-

kopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Którem były zagrzane żąǳe, umorzyli” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „uszczu ą” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „uszczwa ą” [w rękopisie:] Z.
, w. . „A owoce” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Źle owoce” [w rękopisie:] Z.
, w. . „uśpiło” [w rękopisie:] Z ; „uśpiły” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „przyszłe ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przykre ” [w rękopisie:] Z.
, w. . „pomocy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „z pomocą” [w rękopisie:] Z.
, w. . Z ; „Promienie z spodku suche, drobne piaski grzały” [w rękopisach:] P, J,

C, D, S.
, w. . „a te” [w rękopisie:] Z ; „a iż” [w rękopisie:] P, J, C, D, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Ona na to: Wieǳ o tem, iż to wkrótce

sprawię” [w rękopisie:] Z.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I nadale za dwa dni stąd obu wyprawię” [w

rękopisie:] Z.
, w. . P, J, C, D, S; „Gdy w te droǳe nad wielkiem uż był Kwiryǳa em” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „zwieǳieć” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „wiǳieć” [w rękopisie:] Z.
, w. . „możne ” [w rękopisach:] P, J, C, S; „mężne ” [w rękopisie:] D; „zacne ” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „które” — wydawca; „którą” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z.
, w. . „książęcia się z Glocestru czerwieni” [w rękopisie:] Z („Del duca di Gloce-

stra”); „glocerskiego grabie się czerwieni” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „z ziemnych am” [w rękopisie:] Z ; „z swoich am” [w rękopisach:] P, J, C,

D, S.
, w. . „oczy w e oczy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „oczy w nie chciwe” [w

rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, S, D; „przerwała i tłucze” [w rękopisie:] J ; „co wszytko

przerwawszy się tłucze” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XI
, w. . „iść” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „u ść” [w rękopisie:] Z.
, w. . „nadany” [w rękopisie:] Z ; „oddany” [w rękopisach:] P, J, C, D S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Stal tłucze, mury kruszy, rozwala i pru e”

[w rękopisie:] Z.
, w. . „namiąższą” [w rękopisach:] C, S; „namieższą” [w rękopisie:] P; „namnie szą”

[w rękopisach:] J, D, Z.
, w. . „Jakie ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Jakie” [w rękopisie:] Z.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S;
w. . „Nad którą którą swych dowcipów długo” [w rękopisie:] Z.
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w. . „Lubo inszy silili przedni” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XII
, w. . „nie mówię” — wydawca; „nie mówić” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „tak

mówić” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „Który go także Orland wziął był Almontowi” [w rękopi-

sach:] P, J, C, D, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I onę pierwszą swoję żąǳą odmieniła” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „co go poimać” [w rękopisie:] Z ; „którego porwać” [w rękopisach:] P, J,

C, D, S.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „lecz nie mnie skwapliwa” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „przybieżeli” [w rękopisach:] C, D; „przebieżeli” [w rękopisach:] P, J, S, Z.
, w. . „słuszneć” [w rękopisie:] D; „słusznieć” [w rękopisach:] P, J, C, S; „Słusznie

się wiǳi, gdy mię” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Z wypławnego” [w rękopisach:] D, Z, S; „Z wyprawnego” [w rękopisach:]

P, J, C.
, w. . „skąpych cięcia nie czyni” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z. Por. XV , w.

; XXX , w. ; Zebrania przypowieści i przysłowia polskich Wacław Potocki (Rps. Osso-
lineum Nr ); „Prziczia z siebie szkodliwich nie daię”; „Rzeczposp. polska chromiąc
tuła się” (Rocznik filarecki , s. ), Zda e się, że „cięcie” odczuwano ako imię zbio-
rowe ([ ak:] prącie, kłósie, węgle, kamienie, grzybienie, liście, gałęzie… r.n.); „skąpych
cięcia” byłaby więc tzw. constructio ad intellectum.

, w. . „przybiegli” [w rękopisach:] D, S, Z ; „przebiegli” [w rękopisach:] P, J, C.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „I ako błyskawica nagle mu znikała” [w rękopisach:] P,

J, C, D, S.
, w. . [w rękopisach:] J, D, Z ; „co mi należy” [w rękopisach:] P, C; „co mi

należało” [w rękopisie:] S.
, w. . „nieokreszone ” [w rękopisach:] P, J, C; „nieokreślone ” [w rękopisie:] Z ;

„nieokrzesone ” [w rękopisie:] D, S.
, w. . „Tak ego szczęście” [w rękopisie:] Z ; „Tak e szczęście” [w rękopisach:] J,

C, S; „Ta ze szczęście” [w rękopisie:] P; „Tak to tam szczęście” [w rękopisie:] D.
, w. . „potrwożonych” [w rękopisach:] P, J,C,D, S; „potrwożałych” [w rękopisie:]

Z.

Pieśń XIII
Allegorya. „Niewierność” — wydawca; „Niewinność” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . „doskonałe ” — wydawca; „doskonały” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . „mowę” [w rękopisach:] P, C, S, Z ; „minę” [w rękopisie:] J.
, w. . [w rękopisie:] C; „Żem serce swe skłoniła, ale do takiego” [w rękopisie:] Z ;

„Żem serce swo e obróciła do takiego” [w rękopisie:] P; „Żem serce swo e dała, swo e do
takiego” [w rękopisie:] J ; „Żem serce swo e wdała do takiego” [w rękopisie:] S.

, w. . „wielkiego” [w rękopisach:] P, C, D, S, Z ; „wszytkiego” [w rękopisie:] J.
, w. . „do azdy” [w rękopisach:] P, C, D, S; „dla azdy” [w rękopisach:] J, Z.
, w. –. [w rękopisie:] Z ;
w. . „Wyrzucała, ako mu tam dufał i wierzył”,
w . „Że mu się mnie mó Zerbin kochany powierzył” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bieżąc bojaźnią zdjęta zawieszonem” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „nie sieǳiesz” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „usięǳiesz” [w rękopisie:] Z.
, w. . „szko cę” [w rękopisach:] P, J, C, S; „zbó cę” [w rękopisach:] D, Z.
. „kwapiąc się” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „bez zwłoki” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] C, D, S, Z ; „I co miał robotny wiek przyść” [w rękopisie:]

P; „I co miało na późny wiek przyść, powiadała” [w rękopisie:] J.
, w. . „w wielkie sporze” [w rękopisie:] J ; „w wielkie sforze” [w rękopisie:] Z ;

„w wielkiem sporze” [w rękopisach:] P, C, D, S.
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, w. . „doktorką” [w rękopisach:] J, C, D, S; „doktora” [w rękopisie:] P; „dok-
torem” [w rękopisie:] Z.

, w. . „bęǳie” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „sięǳie” [w rękopisie:] Z.
, w. –. [w rękopisach:] Z ; w. . „Ale nad insze chwały mieć bęǳie oto ta” [w

rękopisie:] J ; ,Ale nad insze chwały mieć oto ta” [w rękopisach:] P, C, D, S.
w. . „Pobożna pani eszcze za swego żywota” [w rękopisie:] J.
, w. . — wydawca; „Bych miała Aldę książęcia” [w rękopisie:] Z ; „Bych miał Aldę

książęcia” [w rękopisach:] P, J, C, D, S. Może by należało czytać z wyrzutnią: „Bych miał
Aldę, książęcia”, ak „Morz Egiejskiego” w Goffreǳie (I , w. )?

. „będą” [w rękopisie:] Z ; „były” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „pod eżdżać” [w rękopisach:] Z, P; „od eżdżać” [w rękopisach:] J, C, D, S.
. . „nad niem” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z ; „na niem” [w rękopisie:] D.
, w. . „dla wasze ” [w rękopisach:] P, S; „do wasze ” [w rękopisie:] C; „dla nasze ”

[w rękopisach:] J, D, Z.
, w. . „spół wszyscy” [w rękopisie:] Z ; „źle wszyscy” [w rękopisach:] P, J, C, S;

„ile wszyscy” [w rękopisie:] D.
, w. . „wyprawili” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „rozprawili” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XIV
, w. . „Za twą sprawą zwycięstwo mało wielkie ceny” — wydawca; „mają wiel-

kie ceny” [w rękopisie:] Z ; „Za twą sprawą ako chciał (…)” (reszty wiersza brak) [w
rękopisach:] P, J, C, D, „Za twą sprawą ako chciał Sarreny” [w rękopisie:] S.

, w. , „je wsparł” [w rękopisach:] Z, D; „się wsparł” [w rękopisach:] P, J, C, S.
. „już, już zwyciężcami” [w rękopisie:] Z ; „nigdy zwyciężcami” [w rękopisach:] P,

D, S; „niegdy” [w rękopisach:] J, C.
, w. . „Z temiś” [w rękopisie:] Z ; „Z tycheś” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „złamał” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Złamawszy” [w rękopisie:] Z.
. „całe swo e” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „białe” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „Niż się em Ryminowi (…)” (reszty brak) [w rękopisach:]

P, J, C, D, S.
, w. . „zabite ” [w rękopisie:] Z ; „zabitych” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „ogromne złamało” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „okrutne spadało” [w

rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, S, D; „siła doświadczyło” [w rękopisie:] Z.
w. . „Że śmierć akakolwiek każdemu niemiła” [w rękopisach:] P, J, C, S; „ aka-

kolwiek jest każdemu” [w rękopisie:] D; „Że umrzeć akąkolwiek śmiercią est niemiło”
[w rękopisie:] Z.

, w. . „Że cierpliwie ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Już cierpliwie ” [w rękopisie:]
Z.

, w. . „albo w pałacach” [w rękopisie:] D; „ale” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
. . „Były skoroby” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Byłyby skoro przy dą” [w rę-

kopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „nie sądobretak nasze” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „zaraz” brak w [rękopisach:] P, J,C, S; „Żeby go płomieniem

swojem zapaliła” [w rękopisie:] D.
, w. . „kędy sen przebywa” [w rękopisie:] D; „w którem” [w rękopisie:] Z ; „yze

miewa” [w rękopisie:] J ; w [rękopisach:] C, S brak.
. „Bo bez” [w rękopisie:] Z ; „I bez” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „kiedy odp.” [w

rękopisach:] P, J, C, D, S; „i źle odp.” [w rękopisie:] Z.
, w. . „skoczyli” [w rękopisie:] Z ; „spuścili” [w rękopisie:] J, C, D,. S; „puścili”

[w rękopisie:] P.
, w. . „toż” [w rękopisie:] Z ; „to” [w rękopisie:] D; „co” [w rękopisach:] P, J, C,

S.
, w. . „Grzmieniu” [w rękopisie:] Z ; „Brzmieniu” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
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Pieśń XV
, w. . [w rękopisie:] Z ; „A swoi zaś w tem znaczne szkody nie popadną” [w ręko-

pisie:] D; „A swo e znaczne szkody nie popadną” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „ogniem” [w rękopisie:] D; „światłem” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S, „(…) że woli Choć to daleko z drogi i w onej

zakoli Nawrócić się do Persów” [w rękopisie:] Z.
, w. . „dobre” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „duże” [w rękopisie:] Z.
. „straszliwe grzmienia” [w rękopisie:] Z ; „żadnego grzmienia” [w rękopisach:] P, J,

C, D, S.
, w. . „bądź kędy” [w rękopisie:] Z ; „bądź gǳie się” [w rękopisach:] P, J, C, D,

S.
, w. . „niosące” [w rękopisach:] P, C, S; „noszące” [w rękopisach:] J, D; „ma ące”

[w rękopisie:] Z.
, w. . „I już pod tem” [w rękopisie:] D;, Tak iż pod tem” [w rękopisie:] Z ; „Już

pod tem” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z. Może by więc należało czytać Pompeius(

zgłosek).
. „uprzątnie” [w rękopisie:] Z ; „uprzątnął” [w rękopisach:] J, C, D, S; „uprzątną”

[w rękopisie:] P.
, w. . „co ich żywo pooǳiera” [w rękopisie:] D; „co e srogi żywo zǳiera” [w

rękopisie:] Z ; „co e i żywo oǳiera” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „zostawi” [w rękopisach:] P, D, Z ; „wybawi” [w rękopisach:] J, C, S.
, w. . „przyciągniony” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przywieǳiony” [w rękopi-

sie:] Z.
, w. . „Że aby swoich sideł” — wydawca; „Żeby aby swoich sideł” [w rękopisie:]

P; „Żeby aby swych sideł” [w rękopisach:] J, C, D, S, Z.
, w. . „wypławnego” [w rękopisie:] Z ; „wybranego” [w rękopisach:] P, J, C, D,

S.
. „w na słabsze ” [w rękopisach:] P, D, Z ; „nalepsze ” [w rękopisach:] J, C, S.
, w. . „Że” [w rękopisie:] P; „Za” [w rękopisach:] J, C, D, S, Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Orylem bó okrutny zastał” [w rękopisie:]

Z.
, w. . „zdrapali” [w rękopisach:] J, C, D; „zszarpali” [w rękopisie:] S; „trąpili” [w

rękopisie:] P;, zrąbali” [w rękopisie:] Z.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S, (w [rękopisach] P, J, C, S, zam. „nogę”, „ręką”);

„lub głowę, on zdrową” [w rękopisie:] Z.
, w. . „dni” [w rękopisie:] D; „mil” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . „miał na czoło” [w rękopisie:] D; „miał czoło” [w rękopisach:] P, J, C, S.

w. . „Zastali go: on zamku chce mocnego czoło”
w. . „Kalifowi odnowić i murami wkoło”
w. . „Kalwary ską ma górę okrążyć mocnemi”
w. . „I na równe pół mile obwieść ą długiemi” [w rękopisie:] Z,

, w. . „Ale zaś tak obłudną” — wydawca; „obłudnej” [w rękopisach:] J, C, D, S,
Z ; „w tak obłudnej” [w rękopisie:] P.

Pieśń XVI
, w. . [w rękopisach:] D, Z ; „Że edno est nie lże sze” [w rękopisie:] C; „Że ed-

no est me lże sze” [w rękopisach:] J, S; „Że edno est lże sze, niż srogie mo emu” [w
rękopisie:] P.

, w. . „doznawa” [w rękopisach:] D, Z ; „dostawa” [w rękopisach:] P, J, C, S.
. „mie sce sercu” [w rękopisach:] D, Z ; „mie sca serce” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „bo by kęs” — wydawca; „bo bym kęs” [w rękopisie:] Z ; „bo by też” [w

rękopisach:] J, C, D, S; „bo bym też” [w rękopisie:] P.
, w. . „obróciła” [w rękopisie:] D; „obaliła” [w rękopisie:] Z ; „obaczyła” [w ręko-

pisach:] P, J, C, S.
, w. . „chcą” [w rękopisach:] P, C, D, S; „Chcąc” [w rękopisach:] J, Z.
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, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Tu głowa przy pniu leży z karków swoich
zd ęta” [w rękopisie:] Z.

, w. . [w rękopisie:] Z ; „Gniew i wściekłość nie wściąga” [w rękopisie:] D; „I
gniew i wściekłość wściąga” [w rękopisach:] P, J, C, S.

. „ogniami pożercami” [w rękopisach:] C, D, S; „pożarami” [w rękopisie:] J ; „po-
żerającemi” [w rękopisie:] P; „og. łakomemi” [w rękopisie:] Z.

, w. . „przeprawił” [w rękopisie:] D; „wyprawił” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . „nad rzeką” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przy rzece” [w rękopisie:] Z.
, w. . „miał bliżej” [w rękopisach:] P, J, C, D; „blizko” [w rękopisie:] S; „miał

okrzet” [w rękopisie:] Z.
, w. . „lękliwe tyły” — wydawca (Por. , w. ); „siły” [w rękopisach:] P, J, C, D,

S, Z.
. „w tamte stronie” [w rękopisie:] Z ; „z tamte strony” [w rękopisach:] J, D; „tamte

strony” [w rękopisach:] P, C, S.
, w. . „wǳięczności” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „słodkości” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bez omieszkania obóz użby był stracony”

[w rękopisie:] Z.
, w. . „skrwawiony” [w rękopisach:] P, J, C, S; „stalony” [w rękopisach:] D, Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „Że na co na mnie sze broni swe używał” [w rękopisach:]

P, J, C, S, „Że na to na zacnie sze broni swe używał” [w rękopisie:] D.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Z pułkami, które mu słał” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XVII
Allegorya. [w rękopisach:] P, J, C, S; „serca nizkiego im podle szy i nikczemnie szy

bywa ą, tem więce o sobie rozumie ą” [w rękopisie:] Z.
, w. . „rzeźwości” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „czerstwości” [w rękopisie:] Z.
, w. . „napełnionych” [w rękopisach:] P, J,C,D, S; „nakarmionych” [w rękopisie:]

Z.
, w. . „lezie” [w rękopisie:] Z ; „iǳie” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. –. „zostawiały — wychaǳały” [w rękopisie:] D; „zostawiły — wychoǳiły”

[w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Do askinie zaś na noc z stadem pomieszany”

[w rękopisie:] Z.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Ta twarzą żałościwą” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] C; „bęǳie chciał powiadać” [w rękopisie:] Z ; „wam powiadać”

[w rękopisach:] P, J, D, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, S; „na chrześcĳańszemi” [w rękopisie:] D;
w. . „Bo eżeli królmi być chrześcĳańskiemi
w. . „Pragniecie i wy druǳy także powszechnemi” [w rękopisie:] Z,

, w. . [w rękopisach:] D, Z ; „więtszych urazów” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „rozciągał” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „wyciągał” [w rękopisie:] Z.
, w. . „wstępowali” [w rękopisach:] D, Z ; „w ezǳywali” [w rękopisach:] P, C, S;

„wy eżdżali” [w rękopisie:] J.
, w. . „ǳieła wykładali” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „być go wykładali” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „podrąbił” [w rękopisach:] P, J, D, S, Z ; „podrąbał” [w rękopisie:] D.
, w. . [w rękopisach:] J, C, D, S; „I wszyscy się i król sam luǳie ǳiwowali” [w

rękopisie:] P, „Twarzy zarumieniwszy, ǳiwnie się wstydali” [w rękopisie:] Z.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I po ednemu milczkiem z echali od dworu” [w

rękopisie:] Z.
w. . [w rękopisie:] D; „Na gonitwy” itd. [w rękopisach:] P, J, C, S; „Nie chcąc

dalszego w srogich bo ach czynić sporu” [w rękopisie:] Z.
, w. . „był z czcią wprowaǳony” [w rękopisie:] Z ; „z pompą wprowaǳony” [w

rękopisach:] J, C, S; „był przyprowaǳony” [w rękopisie:] P.
, w. . „która była” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „racze było” [w rękopisie:] Z.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S;
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w. . „Od gminu, od którego stamtąd wypęǳony
w. . Miał być dale samem ich wrzaskiem i gwizdaniem
w. . Bo nie zna ąc, ktoby był, wyli wrzeszcząc za niem” [w rękopisie:] Z,
w. . I pod szybienice (sic!) bel przyprowaǳony
w. . Na tamto mie sce z wrzaskiem ich i gwizdaniem
w. . Którzy nie zna ąc, kto beł, przecie wyli za niem” [w rękopisie:] P,

, w. . „Jak tarcz” [w rękopisie:] P; „Tak” [w rękopisach:] J, C, D, S, Z.

Pieśń XVIII
, w. . „przyna mnie ucho” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „z ochotą ucho” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „wśród miasta” [w rękopisie:] P; „śród miasta” [w rękopisie:] D; „wśród

miasto” [w rękopisach:] J, C, S, Z.
, w. . „A ona” [w rękopisie:] P; „Aż ona” [w rękopisach:] J, C, D, S; „I ona” [w

rękopisie:] Z.
, w. . „co czynić miała” [w rękopisie:] Z ; „co się udała” [w rękopisach:] J, C, S;

„co się etc.” (sic!) [w rękopisie:] P; „w te sprawie ą siła” [w rękopisie:] D.
,. „gore” [w rękopisie:] P; przez pomyłkę „gorą” [w rękopisach:] J, C, D, S; „pała”

[w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; („two emu” widoczna pomyłka zam. „swo emu”) „O swo-

em przedsięwzięciu nie powiem nikomu” (inną ręką) [w rękopisie:] C; „mojemu” [w
rękopisie:] D;
„O swo em przedsięwzięciu nie da znać nikomu” [w rękopisie:] S,
„I swó mu nie chce wierzać choć przy aźliwemu” [w rękopisie:] J,
„O swo em przedsięwzięciu etc.” (sic!) [w rękopisie:] P.

, w. . „obiecał żenie” [w rękopisach:] D, S, Z ; „odbieżał żony” [w rękopisach:] J,
C; „odbieżał żonę” [w rękopisie:] P; „ adęcy” [w rękopisie:] Z ; „ adący” [w rękopisach:]
P, J, C, D, S.

, w. . „Bo niosło” [w rękopisie:] Z ; „Co niosło” [w rękopisach:] P, J, C, D, S;
„mężnie sze ” [w rękopisie:] D; „możnie sze ” [w rękopisach:] P, C, S, Z ; „nieznośnie -
sze ” [w rękopisie:] J.

, w. . „Którzy” — wydawca; „Który” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z.
, w. . — wydawca; „Chytry, bo by mu beł dał Gryfon (!) całą wiarę” [w rękopi-

sach:] P, J, C, D, S, Z.
, w. . „oświeciło” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „rozświeciło” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Które ” — wydawca; „Który” [w rękopisach:] P, J, C, D, S, Z.
,. „woǳe” [w rękopisach:] J, C, D, S; „woǳa” [w rękopisie:] Z ; „woǳą” [w

rękopisie:] P.
, w. . „usto ą” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z ; „uko ą” [w rękopisie:] D.
, w. . „rozczął” [w rękopisach:] P, Z, S; „rozcał” [w rękopisie:] D; „rozciął” [w

rękopisie:] C; „rozłączył” [w rękopisie:] J.
, w. . „polerowną” [w rękopisie:] Z ; „dość hartowną” [w rękopisie:] S; „sczaro-

waną” [w rękopisie:] C; „ i takowąż” [w rękopisie:] J ; „ukochaną” [w rękopisie:] P (w
[rękopisie] D, ½ wiersza brak).

, w. . „co byli” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „co było” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Podkrólemu” [w rękopisie:] Z ; „podkrólowi” [w rękopisach:] P, J, C, D,

S.
, w. . „Męstwem” [w rękopisie:] Z ; „sławą” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „dżdżami zimnemi” [w rękopisie:] Z ; „oǳiane (!) zimnemi” [w rękopisie:]

P; „grady zimnemi” [w rękopisach:] J, C, S; „zdrady (!) zim.” [w rękopisie:] S.
. „I mrozem niewytrwanem” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Z mrozem niewytrzy-

manem” [w rękopisie:] Z.
, w. . „sztuki” [w rękopisach:] J, D; „skutki” [w rękopisach:] P, C, S, Z.
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w. . [w rękopisie:] J ; „Ten żagle i poprzeczne (…)” (reszty brak) [w rękopisach:] P, C,
D, S;
„Tem czasem asne z gromem lecą błyskawice” [w rękopisie:] Z,

, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Kiedy szczęście kazało, zażywać pogody” [w
rękopisie:] Z.

, w. . „Prawǳiwe ” [w rękopisach:] P, J, C, S; „Prawǳiwą” [w rękopisach:] D,
Z.

, w. . „w swe mie sca” [w rękopisie:] Z ; „na mie sca” [w rękopisach:] P, J, C, D,
S.

, w. . „srogie źwierze” [w rękopisach:] P, J,D, S, Z ; „srogie twarzy” [w rękopisie:]
C.

Pieśń XIX
, w. . [w rękopisach:] P, C, D; „zdrowo go darował” [w rękopisie:] S; „zdrowiem

go darował” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Mó cnotliwy” [w rękopisach:] P, C, D, S; „O serdeczny” [w rękopisie:] Z.
, w. . „na scieszce” [w rękopisie:] D; „na sczęscze” [w rękopisie:] P; „na szczęście”

[w rękopisach:] C, S, Z.
, w. . „obłąǳone ” [w rękopisach:] P, D, S, Z ; „odłączone ” [w rękopisie:] C.
, w. . „poprzeczny” [w rękopisach:] P, C, S, Z ; „przeciwny” [w rękopisie:] D.
, w. . „ǳiwnie” [w rękopisie:] Z ; „srogo” [w rękopisach:] P, C, S; „sroǳe” [w

rękopisie:] D.
, w. . [w rękopisie:] D; „Kiedy powątpliwością oną rozrywali” [w rękopisach:] P,

C, S; „Więc eśliby też w mie scu dłuże tam czekali” [w rękopisie:] Z.
, w. . „tczą” [w rękopisach:] P, C; „tkcą” [w rękopisie:] D; „tką” [w rękopisach:]

Z, S.
, w. . „przez losy” [w rękopisach:] P, C, D, S; „przed czasem” [w rękopisie:] Z.
, w. . „wikłaniny” [w rękopisach:] P, C, D, S; „uwikłania” [w rękopisie:] Z.
, w. –. „skoczyło — złożyło” [w rękopisach:] P, C; przez pomyłkę „zginęło” [w

rękopisach:] D, S; „skoczyli — złożyli” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Obrała” [w rękopisie:] Z ; „Obrali” [w rękopisach:] P, C, D, S.
, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „Gǳie granica z lędźwiami i ziebrami była” [w

rękopisie:] Z.
. „otrzymanie” [w rękopisach:] P, C, S, Z ; „otrzymane” [w rękopisie:] D.
. „Ustrzeżenie” [w rękopisie:] Z ; „ustrzeżone” [w rękopisach:] P, C, U. S.
, w. . „pożycza ą” [w rękopisach:] P, C, D, S; „powierza ą” [w rękopisie:] Z.
, w. . „ uż dnia” [w rękopisie:] D; „ognia” [w rękopisach:] P, C, S, Z.
, w. . „ edli” [w rękopisach:] P, C, S, Z ; „legli” [w rękopisie:] D.
, w. . „barzie ” [w rękopisie:] Z ; „więce ” [w rękopisie:] P, C, D, S.
, w. . „zdumiony” [w rękopisie:] D; „zdumiący” [w rękopisach:] P, C, S; „zdum-

nacy” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XX
, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S, Z ; „aby na zimnie dobrze obłapiały” [w ręko-

pisie:] J.
, w. . „rządów i łask” [w rękopisach:] J, C, D,. S; „łóż” [w rękopisie:] P; „Towa-

rzyszami swoich rządów uczyniły” [w rękopisie:] Z.
, w. . „mięższeć brzemiony” [w rękopisach:] C, D, S; „nosić brzemiony” [w rę-

kopisie:] P; „miesieć i roǳić” [w rękopisie:] J ; „nosić brzemienia” [w rękopisie:] Z.
, w. . „kuźnic” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „łożnic” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] D; „Kiedybym na two e” (brak  zgłoski) [w rękopisach:] P,

J, C, S; „Kiedybym się na two e słowa nie zmiękczyła” (rym w. . „miała”!) [w rękopisie:]
Z.

, w. . [w rękopisie:] P, J, C, D, S; „Tych wszystkich, którzy niemi będą zawia-
dować” [w rękopisie:] Z.
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, w. . „mocnie szemu” [w rękopisach:] P, J, C, S; „mężnie szemu” [w rękopisach:]
D, Z.

, w. . [w rękopisach:] J, C, D, S; „Trafia się, że niektórzy” [w rękopisie:] P; „Trafiać
się niektórem, iż tak postępu ą” (brak  zgłoski) [w rękopisie:] Z.

w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Ale tak rzadcy” [w rękopisie:] Z.
, w. . „W którem” — wydawca; „W które ” [w rękopisie:] Z ; „Który” [w ręko-

pisach:] P, J, C, D, S.
w. . „i tam” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; ,sam tam” [w rękopisie:] Z.
w. . [w rękopisach:] J, C, D, S; „Ażby był z wielu znaków pewnych upewniony” [w

rękopisach:] Z, P.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Iże z pamiętnem znakiem swoich sił bez

wieści” [w rękopisie:] Z.
, w. . „na zdobyczy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „dla zdobyczy” [w rękopisie:]

Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bo tuszyły wiǳąc” [w rękopisie:] Z.
, w. . „rozbiegszy się” [w rękopisach:] P, J,C,D, S; „rozwiódszy się” [w rękopisie:]

Z.
, w. . „wzrzedna” [w rękopisach:] P, J ; „wrzedna” [w rękopisach:] C, S; „zrzedna”

[w rękopisach:] D, Z.
, w. . „sarnę” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „babę” [w rękopisie:] Z ; „szpetną”

[w rękopisach:] P, J, C, S, D; „sieǳąc” [w rękopisie:] Z.
. „babę” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ ą wnet” [w rękopisie:] Z.
, w. . „bieży” [w rękopisach:] D, Z ; „zewrze” [w rękopisach:] J, C, „gore” [w

rękopisie:] P.
, w. . „Jako” [w rękopisie:] D; „Jedno” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . [w rękopisach:] D, Z ; „Już ą sama sobie mie ” [w rękopisach:] P, J, C, S.
, w. . „na siła” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „na mało” [w rękopisie:] Z.
, w. –. „Marfizę — w paiżę” — wydawca; „Marfizie — paizę” [w rękopisach:]

P, D, S; „Marfizie — paizie” [w rękopisach:] J, C, S.
, w. . „Dwaǳieścia” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Na ǳiesięć” [w rękopisie:]

Z.
, w. . „pożyć” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „użyć” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XXI
, w. . „święte ” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „szczere ” [w rękopisie:] Z.
, w. . „w głowę” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z ; „główne ” [w rękopisie:] D.
w. . „Powieǳiała” („wy” przemazane) [w rękopisie:] D; „wypowieǳiał” [w rękopi-

sach:] P, J, C, S, Z.
w. . „na to się udał” [w rękopisie:] D; „jako” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
w. . „zgubił i zagłaǳił” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „wybił i wygłaǳił” [w ręko-

pisie:] Z.
, w. . „z siodła” [w rękopisach:] P, J, C, S; „z konia” [w rękopisach:] D, Z.
, w. . „Powiennie sza” [w rękopisie:] Z ; „Powinnie sza” [w rękopisach:] P, J, C,

S; „Powczennie sza” [w rękopisie:] D.
, w. . „Twarz upłakaną, włosy roztargane” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Twarz

wybladłą, włosy rozczochrane” ( zgłoski brak) [w rękopisie:] Z.
, w. . „złośnica” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „złościwa” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „będę mu ednaki” [w rękopisie:] Z.
, w. . „społem” [w rękopisach:] J, C, D, S, Z ; „razem” [w rękopisie:] P.
, w. . „kiedy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „kędy” [w rękopisie:] Z.
, w. . „iść” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „uść” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XXII
, w. . „orężem” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „żelazem” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Zbro ny” [w rękopisie:] Z ; „zbó ca” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „z uzdy” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „z woǳy” [w rękopisie:] Z.
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, w. –. „tęgą — przysięgą” [w rękopisach:] P, C, D, Z ; „tego — do tego” [w
rękopisie:] J ; „tego — u niego” [w rękopisie:] S.

, w. . „przyǳie czynić” [w rękopisie:] D; „bęǳie czynić” [w rękopisach:] P, J, C,
S, Z.

, w. . [w rękopisach:] P, D, Z ; „I pilnie z blizka w oczy po twarzy we źrzała” [w
rękopisach:] J, C, S.

, w. . „w pośrzodek paiża” [w rękopisie:] D; „paiżem” [w rękopisach:] J, C, S;
„kopią” [w rękopisie:] Z.

Pieśń XXIII
, w. . „zostawa ą” [w rękopisie:] Z ; „w mie scu swem zosta ą” [w rękopisie:] D; „w

mie scu potyka ą” [w rękopisach:] P, J, C; „z górami schaǳa ą” [w rękopisie:] S.
, w. . — wydawca; „Że pienięǳy tak wielą zamków swoich na du e” [w rękopisach:]

P, J, C, D, S, „Że pienięǳy tak wiele w zamkach swych na du e” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „Nie mógł jako naleźć A uż tak wierzył” [w rękopisach:]

P, J, C, S, „Nie mógł był lepiej naleźć i sam wierzył” [w rękopisie:] D.
, w. . „głowę i szy ę” [w rękopisie:] D; „oczy i szy ę” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . „woǳą” [w rękopisach:] P, C, D, S, Z ; „woǳem” [w rękopisie:] J.
, w. . „Walumbrosa” [w rękopisie:] Z ; „w Walumbrozie” [w rękopisach:] P, J, C,

D, S.
, w. . [w rękopisach:] D, Z ; „A to o tem toż oba o owem gadali” [w rękopisach:]

P, J, C, S.
, w. . [w rękopisie:] D; „czy beł koń opowieǳiała” [w rękopisach:] P, J, C, S, Z.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Który rad z drogi proste w stronę ustępu e”

[w rękopisie:] Z.
, w. . — „Bacząc tylo, że tak pan” [w rękopisie:] Z.
, w. . — „Orland ego mowę” [w rękopisie:] Z.
, w. . [w rękopisie:] Z ; „A temu tułów na pół” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „w blizkiem lesie” [w rękopisach:] P, Z ; „w onem lesie” [w rękopisach:] J,

C, D, S.
, w. . „zewnątrz” [w rękopisie:] J ; „wewnątrz” [w rękopisach:] P, C, D, S, Z.
, w. . „sroǳe zabitego” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „zdradą” [w rękopisie:] Z.
, w. . Z ; „Czasu ten nie chce tracić, który z każde strony” [w rękopisach:] J, D,

S; „kiedy” [w rękopisie:] P; „kędy” [w rękopisie:] C.
, w. . „za włosy u grzywy” [w rękopisach:] D, Z ; „za włosy za grzywy” [w ręko-

pisach:] J, C; „za włosy i grzywę” [w rękopisie:] S; „za włosy ze grzywy” [w rękopisie:]
P.

, w. . „beł chłoǳony” [w rękopisie:] Z ; „zmorzony” [w rękopisach:] J, C, D, S;
„i goǳiny one ”(!) [w rękopisie:] P.

, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „tem je barzie odżywia i puszcza płomienie”
[w rękopisie:] Z.

, w. . „skusili” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „służyli” [w rękopisie:] Z.
, w. . „Chędoży” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „odpina” [w rękopisie:] Z.
, w. . „ma niepokó ” [w rękopisie:] D; „na niepokó ” [w rękopisach:] P, J, C, S;

„swój niepokó ” [w rękopisie:] Z.
, w. . „ uż obrony” [w rękopisach:] J, C, D, S; „rozebrany” [w rękopisie:] P.
, w. . „przy wąkopie” [w rękopisach:] P, C, D, S; „przy okopie” [w rękopisie:] J.

Pieśń XXIV
Argument, w. . „Odorykowi złemu” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Odorykowi

dobry” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Orlanda mężnego” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „grabie serdecznego” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . „króla” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „cara” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Izabella go płacze” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Izabella narzeka” [w ręko-

pisach:] Z, W.

  Orland szalony, tom I 



w. . „i Rodomont potem się rozchoǳą” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „z Rodo-
montem i zaś się rozchoǳą” [w rękopisach:] Z, W.

w. . „prędko” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „prędką” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „jawnie wyraźne” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „jakby wyraźne” [w rękopi-

sach:] Z, W.
w. . „musi mieć” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ma przecię” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Aza to” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bo zaź to” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „ ednoż est” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „równe z tem” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „skutki” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „środki” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „tak, ak las” [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „ akby las” [w rękopisach:] Z, W.

, w. –. [w rękopisach:] P, J,C,D, S; „Lecz mi rzecze ktokolwiek: Czemu tak strofu esz
Z tego grzechu, a sam wprost do niego wędru esz” [w rękopisach:] Z, W,

w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Odpowiedam” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Już się przecię do samych kości popsowało” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „srogie czynił” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „częścią woły” [w rękopisach:] D, Z, W ; „wali” [w rękopisie:] J ; „woli” [w

rękopisie:] C, S; „woła” [w rękopisie:] P.
w. . „Konie tłucze” [w rękopisach:] Z, W ; „kole” [w rękopisach:] P, J, C, D, S.
, w. . „głos ǳwonów” [w rękopisach:] Z, W ; „dźwięk” [w rękopisach:] P, J, C, D,

S.
w. . [w rękopisie:] P, J, C, D, S; „W tysiącznych kupach edni na dół” [w rękopisie:]

Z, W.
w. . — „Z siekierami, z łuczywem, kosami, z różnami” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Druǳy ku gorze biegli gwałtem w one chwili” [w rękopisach:] Z, W.
, . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „podległą szturmom strasznem wodę” [w rękopi-

sach:] Z, W.
w. . — „Lecz zaś druga dobrze się więtsza ukazu e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J,C,D, S; „Trzecia już najstraszniejsza i dale ” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . — „I szerze się” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Tak właśnie tłuszcza chłopska w on czas przypadała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „i z dołu bieżała” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „gdy mu w ręce wpadli” [w rękopisach:] Z, W.

w. –. — „I dał próbę tem jawną, że lepie z daleka
Od szalonego chłopstwa stać i być człowieka” [w rękopisach:] Z, W,

w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „Oni mu namnie szkoǳić nie mogą, bo
(…)” [w rękopisach:] Z, W.

w. . „Na sroższych od żelaza razów się nie bało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Tę łaskę sam mu Pan Bóg dał, a to z te miary” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „umrzeć, co się zgiomaǳili” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . — „Gburowie pewnieby go tam już umorzyli” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „wieczne niebo tem udarowało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Że bez zbro e, bez szable zawsze mógł być cało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Że mu i cięty raz i sztych nie szkoǳił” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . — „nawrócił” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „zbytniem strachem” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „On żołęǳia” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Żołądek zwłaszcza dawno” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Potem ich krwią i mięsem z siercią brzuch zgłodniały” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Posilał i żołądek natkał zapróżniały”. Z, W.
, w. . — „Izabella, co obok z niem wespół echała” [w rękopisach:] Z, W.
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w. . — „Odoryk to beł zdra ca na koniu (…)” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Z niem cuǳych kra ów siła z eźǳił i pomierzył”
w. . — „Jego swą ǳiewkę oddał szczere życzliwości”
w. . „Gdy z pewnych przyczyn wprzód zbiegł z galicy skie włości” [w rękopisach:]

Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Powiedała, bo o niej nie wieǳiał, miłemu”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . — „niżli się z niemi” [w rękopisach:] Z, W.
w. –. [w rękopisach:] Z, W ; w. . „gdy onego” (brak  zgłosek) [w rękopisach:] J,

C, S, P; „beła, gdy onego” [w rękopisie:] D.
w. . „Więźnia u źrzeli mocno pokrępowanego” [w rękopisie:] J, C, S.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Poznawszy” [w rękopisie:] Z, W.
w. . — „Iż zacnego rodu miał” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „gdy już wiǳę z tobą” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „używaćnie trzeba” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Już to wszytko do uszu twych dawno doniosła” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „dla niej” [w rękopisach:] Z, W ; „dla nich” [w rękopisach:] J, C, S, D, P.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I bieżałem” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Potem, dowieǳiawszy się wszytkiego skutecznie” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Biegłem w las, chcąc ich naleźć gǳiekolwiek

koniecznie” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Szukam śladu” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Który około” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Do ziemie, niż doktorów, coby uzdrowili” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „Gospodarzam zostawił ledwie w pół

żywego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przedni doświadczony” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Przez którego do zdrowia przyszedł, uleczony” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Na konieśmy się potem, na zbro e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „złem szukać” [w rękopisach:] Z, W.

w. . „Wziąwszy wieść, iż na dworze królewskiem się chował”
„W Biskalie , gǳiem srogi bó z niem odprawował” [w rękopisach:] Z, W,

, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Rzecz wszystkę usłyszawszy” [w rękopisach:]
Z, W.

w. . — „Bo… pokonany” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Kiedy mi się poddawał” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Abym go lub to zabił lub w pęcieniewolił” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Teraz w łańcuchu dyszy, a ty” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Osądź go według wole , wziąwszy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Jeśli ma na prostą śmierć” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Bo słysząc, żeś do wo ska” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „abych cię mógł gǳie” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Izabellę, co wieǳieć (…)” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „milczał królewic” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . —„(…) zawsze się na dował” [w rękopisie:] Z, W.
w. . „Grzech na świecie: sameś stem sposobów próbował” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „(…) zły od cnotliwego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Zaraz bez obron w moc się” [w rękopisach:] Z, W.
w. , . — „sta e — podda e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . zamku, we wszytko co est opatrzony” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „A bez gwałtu, bez szturmu, próżnemu strachowi” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Gwoli z rąk swych dałbym go nieprzy acielowi” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Słuszniebym tu beł zdra cą” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Żem się upsnął, nie czyniąc wedle twego zdania” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Mnie szą stąd mam sromotę, mnie sze urągania” [w rękopisach:] Z, W.
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, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „Bo gǳie est nad moc naszę dobrze
potężnie szy” [w rękopisach:] Z, W.

w. . „Nieprzy aciel, tameśmy wymówki godnie szy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Bo zamku, który mo e podany beł wierze” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Broniłem póty (…)” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Poniewoli, Bóg wiǳi, zgrzeszyć się musiało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Gwałt wielki, przykry, tęgi, gwałt na mnie (…)” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Cóż za ǳiw, żem nie strzymał, przysięgę przestąpił” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I ǳiwnie niechcącego” [w rękopisach:] Z,

W.
, w.  — „Kiedy uważa ego (…)” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Kiedy dawno ścisłą z niem (…)” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „Dopiero zerwał” [w rękopisach:] Z, W ; „Dopiero mu zd ął” [w rękopisach:]

P, J, C, S, D.
, w. . „Bez skutku, bo żadnego” [w rękopisach:] Z, W ; „I bez skutku żadnego”

[w rękopisach:] J, C, S, D, P.
w. . „bez żadnej prace” [w rękopisach:] Z, W ; „bez wielkie prace” [w rękopisach:]

J, C, S, D, P.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „i zawściągnąć kazał” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „A tom zdrajcę namyślił” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „uczynił z miłości” [w rękopisach:] C, S, D; „z mylności” [w rękopisie:] J ; „z

omylności” [w rękopisie:] P; „z lekkości” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „O czem… siła historyka” [w ręko-

pisach:] Z, W.
w. . „Miłość zdra czyna z mie sca przysięgi ruszyła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „I do sprośnie szych, cięższych” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Zaraz bęǳie, a słusznie sam mam być karany” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „i z wiernej pomocy” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „Czyniąc ako o krzywdę własną o nię w bo u” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J,C,D, S; w. . „wszak to terminmały” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „Po Francye wszerz i wdłuż” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Dla złamane przysięgi i widome zdrady” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Rzadkie mięǳy dawnemi pismy i przykłady” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; . „A tak beła baba” [w rękopisach:] Z, W

( zgłoski brak).
w. . „(…) kłopotów nie zbęǳie” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Tak obo e zostało na złe pokaranie” [w rękopisach:] Z, W, (rym: „poǳiałane”!).
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „(…) na niem, ako umyślili” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . — „Po achał dale ” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Nie po tem mianować go” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „(…) nic nie dbał na swo ę przysięgę” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Tuż przy samiuchne droǳe” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Almont zaś toż emu” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „Którzy nie wieǳąc, gǳie beł, trapić się musieli” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „Zwłaszcza, że nie tak długo” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Że obo e wieǳieć chcą” [w rękopisach:] Z,

W.
, w. . — „Które z askinią nalazł” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „w gęstwinę” — wydawca; „w gęstwinie” [w rękopisach:] J, C, S, D, P, Z,

W.
w. . „poznawa grabinę” [w rękopisach:] J, C, D, P; „w grabinie” [w rękopisach:] Z,

W ; „poznawa grabinie” [w rękopisie:] S.
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, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; , Co się niefortunnemu” [w rękopisach:] Z,
W.

, w. . — „i ocz się asu e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „ est i wzrok się jej psu e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Od morza się do morza drugiego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „I wysokie Pireny” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Zerbina, Izabellę” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „ I ostremi broniami” [w rękopisach:] Z, W.
, w. , . — w. . „dużemu królowi” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „I gǳie spada, w bok koniem chyżo uskaku e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „ z mo ą wielką męką” [w rękopisach:] Z, W ; „mo ą wielką męką” [w

rękopisach:] P, J, C, S, D.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Coś niewiele” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „męstwo i serce” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Więc i łokcia i uda” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „co z najduższej mocy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „i znaku nie miała” [w rękopisach:] Z, W.
, w. , . — „pozbywa — przybywa” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „ eźǳi, szuka” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „A on” [w rękopisach:] Z, W ; „Bo on” [w rękopisach:] P, J, C, S, D.
. P, J, C, D, S; „temi czasy” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „u rzę, wiede to umarłego” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „gdy cnego wyprawił” [w rękopisie:] D; „jego” [w rękopisie:] C; „gdy onego

wyprawił” [w rękopisach:] P, J, S; „gdy w jaskinią wprawił” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Mdłej ǳiewki, kto i wrzaski” [w rękopisach:]

Z, W.
, w. . — „w sobie utopiła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „gwałtuśmiałe ręki” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „z nią słowy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „które zakon nowy” [w rękopisach:] J,C, S, P, Z,W ; „ ako zakon” [w rękopisie:]

D.
, w. . „obaczy inszego” [w rękopisach:] Z, W ; „ akiego” [w rękopisach:] P, J, C,

S, D.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Aw sobie” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „tą swą próżną mową” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „co to bó ” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „Jakby się przed niem sto lamp wielkich zapaliło” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „Rodomont ledwie wszytkie uż nie zbywa siły” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Bĳe głową w zad konia” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „iǳie, z cięciwy” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „i awny upadek” [w rękopisach:] Z, W, D; „ awnie” [w rękopisach:] P, J,

C, S.
, w. . „Aby ich” [w rękopisach:] Z, W ; „ ą” [w rękopisach:] P, J, C, S, D.

Pieśń XXV
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „co się w nich cięższego na du e” [w rękopisach:]

Z, W.
, w. . — „Do szczerego się na czas rzuciwszy ednania” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Od nich, gdy go cesarskie obegnały mocy” [w rękopisach:] Z, W.
, w.  — „Co zacz byli? — Bęǳiecie w krótkim czasie wieǳieć” [w rękopisach:] Z,

W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bo mi” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „w polu nalezioną” [w rękopisach:] Z, W.
, w. – [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „Z tych jeden, co umyślnie rozesłani byli”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . „Aby jego rycerze w obóz zgromaǳili” [w rękopisach:] Z, W.
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w. . „Ten poznawszy go, mówi zaraz Rugierowi” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Jako duszno i ciężko ich Agramantowi” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „I eśli” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „żołnierstwa spół się przechaǳało” [w rękopi-

sach:] Z, W.
, w. . — „Bo znano” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „im mu się barziej” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „O zaprawdę, ona jest: na to się puściła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Aby biednego więźnia prędko wyzwoliła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Lecz iż się e ta sprawa źle ponno nadała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „czemu mnie nie chciała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Mieć z sobą, żeby jaką pomoc ze mnie miała” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Tak myśląc, zajątrzony broni swej dobywa” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . — „Krawe ǳieło” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Jako więc stado szpaków mdłych, gdy ezior blizko” [w rękopisach:] Z,

W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Na adszy się czynią swe szczebiecąc igrzysko”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . — „I ednego połapi z nich” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „swą wpadł Rugier śmiały” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Sześciom czyli ǳiesięciom zd ął z ich karków głowy” [w rękopisach:] Z,

W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „siedmiom e porozczepiał” [w rękopisach:] Z, W.
w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „nie nakryli głów swoich hełmami” [w rękopi-

sach:] Z, W.
w. . „Lecz i hełmy małoby, to pewna, pomogły” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Boby tak niewymownych strzymać” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Taka moc jego była” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Ledwoby…porównało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Dużością albo jakie nagłówniejsze ǳiało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Niebo drży, ziemia huczy, morze” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Dwa, choć raz szablą machnął” [w rękopisach:] Z, \V.
w. . — „Bo takie Balizarda szabla” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Ale swojej roboty prędko” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „wiǳiana kiedy” [w rękopisach:] Z, W ; „kiedy” brak P, J, C, S; „Jego wiǳiana

i moc barzo wielka była” [w rękopisie:] D, ,.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Na ramię i bronią” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „wielką ǳiwniekrzywdą” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Słowy, jakie namędrsze w głowie wyna dował” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „wiele powinien jest, wieǳiał” [w rękopisach:]

Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Nie słyszę z uciesznemi i pięknemi słowy”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . „Więc cóż to est wżdy, że mi tak ǳięku e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Cóż to wżdy est dla Boga; czemuż, czemu, mego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „imienia własnego” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „I powieǳ mi, eśliś się kędy wiǳiał ze mną”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . — „A nie taj, proszę, swego imienia” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „gǳieś wiǳiał raczej siostrę” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Bo mi” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „O czemby trzeba wiele mówić” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „które się słusznie zaǳiwicie” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „I ta mi się stąd, żem e jest” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Tak w drogę… dalej się puściła” Z, W.
, w. . — „przy gajuzielonem” [w rękopisach:] Z, W.
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, w. . — „I w żelazo kromtwarzy” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Gǳie, iż e przeszkoǳić nikt” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „biedna na dowała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Niż darmo piękną ǳiewkę swem wzrokiem urażać” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „A prawdę ona szczerą bez chyby mówiła” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . — „Bo to nikczemność” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Drewnu przysto na, gdyby ten młoǳian, któremu” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Tak po lekku do rzeczy same przystępu e” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . — „I z nienagła, iż est płcią białą, ukazu e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . —„Bo ona…kochać nie przestawa” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Dlatego, ale się w moc po staremu dawa” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Miłości, ani serca może zwabić swego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Które do oka siostry me zbiegło wǳięcznego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bo gdy pomyśli, że” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „słyszał e wzdychanie” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Ktoby beł wiǳiał gorzki płacz” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „samby pewnie z nią płakał” [w rękopisach:] Z,

W.
w. . — „I pomyślnegobym się” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Sama tylko me żąǳe, którym nie pomogą” [w rękopisie:] D.
w. . — „Lubby to dobra była lub zła; teraz mo e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „końca swego mieć nie mogą” — wydawca; brak „swego” [w rękopisach:] P, J,

C, S.
w. . „Żadne dowcipy, bo w nich końca mieć nie mogą” [w rękopisie:] D.
w. . „Nagrody mieć nie mogą przeraźliwe zno e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Gdyż mi już” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Przestać było na męce akie ob.” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Bom a w luǳiach” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „(…) z serca miłowała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Owca w owcy się kocha abo w łanie łani” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — „Zawsze biała płeć żąǳe swe do mężczyzn miała” [w rękopisach:] Z,

W.
w. . „Zawsze też pożądany skutek w tem doznała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Prócz te , która umyślnie w krowę z drzewa wlazła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Na miłość nową sposób nowy wynalazła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „swem najostrszem rozumem” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „A ten mi zawiązało” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „czyni włosowi w kęǳierze złotemu” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . — „żąǳom i próżnej chciwości” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Chce e frasunek wybić, żal wytrącić z głowy” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Bo ta, która” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „cięże utyskuje” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Już też wieczorną gwiazdę słońce nachylało” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „do dom nawraca ą” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Pęǳi ich precz królewna, siostrę nalegała” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Trudno było odmówić” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „Bo wiǳąc” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Racze akiego z takich postępków z te miary” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Bała się obmowiska i znaczne przywary” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Aby ci, co ą w męskich wielekroć wiǳieli” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Szaciech, źle o nie w sposób ten nie rozumieli” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Dlatego swe płci wǳiewa przysto ne oǳienie” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Tusząc, że tak złe o nie zginie rozumienie” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „przypadło na oczy” [w rękopisach:] Z, W.
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w. . — „Zda się, a ona sobie”…
, w. – — w. . „Jako w chorobie nagłej gorączką spalony” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Jeśli uśnie, pragnieniem ciężkiemnademdlony” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Śni mu się to o woǳie, to inszem napo u” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Tak na e żąǳą, na e gorące pragnienie” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Ocknąwszy, ręką maca, na jawi probuje” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Które , gdy o od eźǳie” [w rękopisach:] Z,

W.
w. . — „Królewna e przy pięknem od złota sieǳeniu” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Hiszpańskiego wieść każe konia na żegnaniu” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Kosztowny niemniej zwierzchny nasuwień” [w

rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Sióstra zaś tak” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Więc oczy podobały, rumiana agoda” [w

rękopisach:] Z, W.
w. . — „Alem nie śmiał miłości odkryć, bo” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Ten, co serce pozwala ranić bez naǳie e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Z one jednak powieści” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „w sercu mem” Z, W.
, w. . — „Miłość rozcząwszy mojem zamysłom pomogła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Rady zdrowej dodała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „rzecz skutek swój wziąć miała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „tem raźniej” [w rękopisach:] Z, W,
w. . — „Omylić” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Nikomu przed się wziętych rzeczy nie odkrywam” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Idę zaraz tam” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Skoroby się od niego o mnie” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Chętna z pokojów swoich iǳie Fiordyspina” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Twarz ma ǳiwnie wesołą, zbytnie się radu e” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „(…) łaski pokazu e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „zbiera mi włos w świetniejsze pleciony klejnoty”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „Tak cienki, że tej zdrady nikt się nie domyślił” [w

rękopisach:] Z, W.
, w. . „O akom z wielu szyǳił” — wydawca;
„O akom z wielu szyǳiła” [w rękopisach:] C, S, P, ( zgłoska za wiele);
„Jakom z wielu szyǳiła” [w rękopisach:] Z, W, D,

, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „(…) wszytek obciążony” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Ażebym z nią nocował” [w rękopisie:] D; „Abym sam z nią nocował” [w rękopi-
sach:] Z, W ;
„Abym z nią nocował” [w rękopisach:] C, P, S, ( zgłoski brak).

, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „jakoś rozumiała” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Powiem wprzód, dlaczegom się” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Piękna ǳiewko, kiedyćby” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „mogła preczem od echała” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „Lecz w droǳe z gościńca mię życzliwe bitego”

[w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „Szczęście zaprowaǳiło” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „Skoczę chyżo, abym e w nieszczęściu pomogła” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „I szablą, bom inacze ratować nie mogła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Wnet rybitwa przebĳam najokrutniejszego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Ona wtem z brzegu do dna skoczyła samego” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Nie bęǳiesz za to, wierz mi bez nagrody” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „I w tej z dawnych lat rzece” [w rękopisach:] Z, W.
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, w. . [w rękopisach:] P, C, D, S; „Siłą mogę, wieǳ pewnie” [w rękopisach:] Z,
W.

w. . — „(…) gdym je wymówiła” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Ja nie proszę na ono” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Albo w każdej potrzebie zwycieżcą” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Ale, aby lub ciebie jako” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Lub niewieścią mo ę płeć” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „w wodę ponurzyła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Która moję płeć, nie wiem ako, odmieniła” [w

rękopisach:] Z, W.
, w. . — „wiary, tak mniemam, nie dała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „rzekł, aona też ręką” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „Co wszytkie o te rzeczy wraz stracił naǳie e” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „Które pragnął od żalu” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „schnie, wzdycha, że e ” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Jeśli ą potem z jakiej przygody” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „szczęściu onemu radu e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J, C, D, S; w. . „Tak Fiordyspina, chociaż ręką spro-

bowała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Prawdy tej, nad którą nic milszego nie miała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Nie wierzy przecię ręce” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Mniema, że to jest mara senna w ciemnem mroku” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „wątpliwa, żeby dotąd spała” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Zaczem próbę pewniejszą w tej mierze mieć chciała”Z, W.
w. . „Mówiąc: Jeśli to jest sen” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Życzę, o życzę, abym się” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. [w rękopisach:] P, J,C,D, S; . „miłości słodki rozczynali” [w rękopisach:]

Z, W.
w. . „W tem szturmie szabel, mieczów, aział nie zażywamy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Oszczepów, strzał, kusz, łuków, dard, śpisów nie mamy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Bez drabin wlazłem” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Wytknąwszy” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, S; „pociech i słodkości” [w rękopisach:] Z, W, D.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „srogiemu zaraz odniesiono” [w rękopisach:]

Z, W.
w.  — „te snadniusieńko wieǳieć” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Z której akom żałosny” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Tam w on czas Rugierowi samę rzecz odkrywał” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „A do niej ścieszka” [w rękopisach:] Z, W ; „A do niego ścieszka” [w rękopisach:]

P, J, C, S, D.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Aldygiere i mądry, dobry, mężny, śmiały”

[w rękopisach:] Z, W.
, w. . „miał jednę” [w rękopisach:] Z, W ; „miał we dnie” [w rękopisach:] P, J, C,

S, D.
, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „Że na niecnotliwszy nasz Bertoladź z Ba ony”

[w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Goǳinę, mieǳy ednem” [w rękopisach:] Z, W.
w.  — „Jutro stawić chce pewnie a sam” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Lecz iż droga” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Chocia ich są ochotne wole” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „panowie zamrużali oczy” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Rugiera śpią; tego troskliwa” [w rękopisach:] Z, W.
, w. –. — w. . „o którem przez posła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Agramantowego wieść niesmaczna go doszła” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „Tkwi mu w sercu głęboko i wiǳi” [w rękopisach:] Z, W.
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, w. . [w rękopisach:] P, J, C, D, S; „pomocy i prętkiej obrony” [w rękopisach:]
Z, W.

w.  — „opacznego nie u ǳie” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „A obelgi mu z miary takiej nie życzyła” [w rękopisach:] Z, W
, w. . — „Aby e nie opuścił” [w rękopisach:] Z, W.
w.  — „Skoro mu własną żoną zostać” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „Lecz się i w tem” [w rękopisach:] Z, W.
w. . — „Zaniesie ta emnicę tę do Białe Góry” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . — „A miał” [w rękopisach:] Z, W.

Pieśń XXVI
Argument. w. . [w rękopisie:] S; „Malagiz z alabastru figurę” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisie:] S; „O Marfizę, króla zaś z Sarce R….” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisie:] S; „Straszny bó ” [w rękopisach:] Z, W.
w. . [w rękopisie:] S; „Z obiema, w ǳieło krwawe z młodu zaprawiony” [w rękopi-

sach:] Z, W.
, w. . „wnet tobie” [w rękopisie:] S; „w tem” [w rękopisach:] Z, W, B.
, w. . „przodkować” [w rękopisach:] Z, W, B„ „sermować” [w rękopisie:] S.
, w. . „na uczone” [w rękopisach:] Z, W, B; „nałożone” [w rękopisie:] S.
, w. . [w rękopisach:] S, B; „Synowie, którzy bracią swą odbić golowi” [w rękopi-

sach:] Z, W.
w. . „Obadwa wraz” [w rękopisach:] Z, W, B; „wnet” [w rękopisie:] S.
w. . [w rękopisach:] S, B; „czynić z szalbierstwa umieli” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „Leci martwy” [w rękopisach:] S, B; „leci, jak snop” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „połknie, tę zabĳe” [w rękopisach:] S, B; „udusi” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . [w rękopisach:] S, B; „Z Marfizą, co est męstwa wzór piękny ǳiwnego” [w

rękopisach:] Z, W.
, w. . „pilnasię ǳiwu e” [w rękopisach:] S, B; „z strachem się” [w rękopisach:] Z,

W.
, w. . „żartkiego” [w rękopisach:] S, B; „rączego” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „wielkich sztuk od srebra” [w rękopisach:] S, B; „ǳiwnych sztuk od złota” [w

rękopisach:] Z, W.
, w. . „złoty włos” [w rękopisach:] S, B; „śliczny” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „własna postać” [w rękopisach:] S, B; „wszytka” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „okrutna była” [w rękopisach:] S, B; „ogromna” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „podłabi, pokruszy” [w rękopisach:] B, Z, W ; „podławi” [w rękopisie:] S.
, w. . „rozpiera” [w rękopisach:] Z, W ; „rozbiera” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „z niem chciał” [w rękopisie:] S; „śmiał” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „zraził” [w rękopisie:] S; „zsaǳił” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „się strzaskały” [w rękopisach:] Z, W, B; „się spadały” [w rękopisie:] S.
, w. . „bieży” [w rękopisach:] S, B; „leci” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „hamu e” [w rękopisach:] S, B; „tamu e” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „nie pojedna” [w rękopisach:] S, B; „nie porówna” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „zostawu e” [w rękopisach:] Z, W ; „pokazu e” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „zapalczywy” [w rękopisach:] S, B; „ adowity” [w rękopisach:] Z, W.
w. . „co biegł” — wydawca; „w bieg chciwy” [w rękopisie:] S; „w bieg obfity” [w

rękopisach:] Z, W, B.

Pieśń XXVII
, w. . „wypęǳona” [w rękopisach:] Z, W ; „rozpuszczona” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „nauczyli” [w rękopisach:] S, B; „nałożyli” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „niezleczone rany” [w rękopisach:] Z, W ; „niezliczone rany” [w rękopisach:]

S, B.
, w. . „podał” [w rękopisach:] Z, W ; „dodał” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „sobie wĳą” [w rękopisach:] B, W ; „sobą wĳą” [w rękopisach:] S, Z.
, w. . [w rękopisach:] S, B; „(…) to postanowili” [w rękopisach:] Z, W.
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w. . [w rękopisach:] S, B; „(…) naszych aby w szcząt zgłaǳili” [w rękopisach:] Z,
W.

, w. . „Z porazu” [w rękopisie:] B; „Z porażki” [w rękopisie:] S; „Z pożaru” [w
rękopisach:] Z, W.

, w. . „zazdrość i hardości” [w rękopisach:] Z, W ; „hardość i śmiałości” [w ręko-
pisach:] S, B.

, w. . „poruczył” [w rękopisach:] Z, W ; „rozkazał” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „gorszego” [w rękopisach:] Z, W ; „inszego” [w rękopisach:] S, B.
. „pogańskiemi” [w rękopisach:] Z, W ; „statecznemi” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „brzydliwy” [w rękopisach:] Z, W ; „złośliwy” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „stanowi two emu” [w rękopisach:] S, B; „honorowi twemu” [w rękopisach:]

Z, W.
, w. . „niechma swojej zapłatę roboty” [w rękopisach:] Z, W ; „niech wykrętne ustaną

roboty” [w rękopisie:] S; „niech na swoje ustaną roboty” [w rękopisie:] B.
, w. . — wydawca; „Obiesić, co szubieńce wysokie godnego” [w rękopisach:] B,

Z, W ; „Obiesić na szubieńcy wysokie drugiego” [w rękopisie:] S.
, w. . „niechcąc rozwięzu e” [w rękopisach:] Z, W, B; „wiǳąc rozwięzu e” [w

rękopisie:] S.
, w. . „uciechy” [w rękopisach:] Z, W ; „zabawy” [w rękopisie:] S; „ochoty” [w

rękopisie:] B.
, w. . „zelżywości” — wydawca; „znieważywszy” [w rękopisach:] S, B; „z niena-

wiści” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „zesłane” [w rękopisach:] Z, W ; „wydane” [w rękopisach:] S, B.
, w. , „odbiegły” [w rękopisach:] Z, W ; „odeszły” [w rękopisach:] S, B.
, w. . [w rękopisie:] S; „zarazem z tem mogę opowieǳieć” [w rękopisach:] Z, W

( zgłoska za wiele); „Na złość żonom ja zarazem mogę opowieǳieć” [w rękopisie:] B.

Pieśń XXVIII
, w. . „albo cztery” [w rękopisach:] Z, W, B; „albo więcej” [w rękopisie:] S.
, w. . „zbytniego” [w rękopisach:] Z, W ; „wielkiego” [w rękopisach:] S, B.
. „ładnego” [w rękopisach:] Z, W ; „wielkiego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „wielkiego” [w rękopisach:] Z, W ; „ ednego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „zwieǳił” [w rękopisach:] S, B; „obszedł” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „by nie baczył” [w rękopisach:] S, B; „boby mniemał” [w rękopisach:] Z,

W.
, w. . „(…) co wielkie stąd wiǳieli” [w rękopisach:] Z, W ; „które stąd wiǳieli”

[w rękopisach:] S, B.
, w. . „na mężczyźnie ednem” [w rękopisach:] Z, W ; „na mężczyźnie edne ” [w

rękopisach:] S, B.
, w. . „nalegali” [w rękopisach:] Z, W ; „nakuczali” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „ ednaki” [w rękopisach:] Z, W ; „miechy obadwa” [w rękopisach:] S, B.
w. . „W Zatcie” [w rękopisach:] Z, W ; „W karczmie” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „cicho cofnął” [w rękopisach:] S, B; „chyżo cofnął” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „takiego” [w rękopisach:] Z, W ; „żadnego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „dłuże ” [w rękopisach:] Z, W ; „więce ” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „z niego” [w rękopisach:] Z, W ; „ ego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „tkwiała” [w rękopisie:] W ; „tchwiała” [w rękopisie:] Z ; „kwiała” [w ręko-

pisie:] B; „trwała” [w rękopisie:] S.
, w. . „dosuży” [w rękopisie:] Z ; „dosuszy” [w rękopisie:] W ; „doszuszy” [w rę-

kopisie:] S; „dosieǳis” [w rękopisie:] B.
, w. . [w rękopisach:] S, Z, W ; „Strumień bieży zodyak gwiazd aśnie szych ćmiąc

śliczny” [w rękopisie:] B.
. „I razy” [w rękopisach:] Z, W ; „I żary” [w rękopisie:] S; „Pożary” [w rękopisie:]

B.
, w. . [w rękopisach:] Z, W ; „(…) nie zna, jej powieść bajką” [w rękopisie:] S (w

[rękopisie] B, wiersz niezupełny).
, w. . „tak świętego” [w rękopisach:] Z, W ; „tak swojego” [w rękopisach:] S, B.
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Pieśń XXIX
Argument. w. . „z końców” [w rękopisach:] Z, W, B; „z kra ów” [w rękopisie:] S.
, w. . „wysokiem” [w rękopisach:] Z, W ; „szerokiem” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „jak szczurek” — wydawca; „tak szczurek” [w rękopisach:] S, B, Z, W.
, w. . [w rękopisach:] Z, W ; „Do końca ednak nie ma dotrzymać przysięgi” [w

rękopisach:] S, B.
, w. . „zostawu e” [w rękopisach:] Z, W ; „ukazu e” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „I w skok” [w rękopisach:] S, B; „I w róg” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „z rzeki, zanurzony” [w rękopisach:] Z, W ; „z wody, pogrążony” [w ręko-

pisach:] S, B.
, w. . — wydawca; „Jeśli chce w przepaść, eśli w on wąwóz tak srogi” [w rękopisie:]

Z, W, „Jeśli chce, w przepaść, w on wąwóz głęboki” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „wyniosłego” [w rękopisach:] Z, W ; „wysokiego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „dużych” [w rękopisach:] Z, W ; „ǳikich” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „wsiada” [w rękopisach:] Z, W ; „wpada” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „cu!” [w rękopisach:] B, Z, W ; „czo” [w rękopisie:] S.

Pieśń XXX
, w. . „na drugą” [w rękopisach:] Z, W ; „na inszą” [w rękopisach:] S, B.
. „w mie scu onem” [w rękopisach:] S, W, Z ; „w ednem” [w rękopisie:] B.
, w. . „zuchwałą” [w rękopisach:] S, B; „zuważną” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „niebezpieczny” [w rękopisach:] Z, W ; „nierozumny” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „wyniǳie” [w rękopisach:] Z, W ; „przeniǳie” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „spycha” [w rękopisach:] Z, W ; „wpycha” [w rękopisach:] S, B,.
, w. . „upatru e” [w rękopisach:] Z, W ; „ukazu e” [w rękopisach:] S, B.
, w. . [w rękopisach:] S,B; „Od kopie , a przecię nie ednemu szy a” [w rękopisach:]

Z, W.
, w. . „siecze” [w rękopisach:] Z, W ; „tłucze” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „srogiego” [w rękopisach:] Z, W ; „mocnego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „nic nie waǳi” [w rękopisach:] S, B; „nic nie raǳi” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „lunęła” [w rękopisie:] W ; „linęła” [w rękopisach:] S, Z ; „płynęła” [w

rękopisie:] B.
, w. . „przesiekszy” [w rękopisach:] S, B; „przeszedszy” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „usty” [w rękopisach:] Z, W ; „mową” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „do niego” [w rękopisach:] Z, W ; „do tego” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „śliczną urodę” [w rękopisach:] Z, W ; „świeżą” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „(…) bladła i wzdychała” [w rękopisach:] Z, W ; „mdlała i myślała” [w rę-

kopisach:] S, B.

Pieśń XXXI
. . „ugrzanemu” [w rękopisach:] Z, W ; „zagrzanemu” [w rękopisach:] S, B.
, w. . [w rękopisach:] Z, W ; „I myśl z trosk rozmaitych ustawnie wywoǳi” [w

rękopisach:] S, B.
, w. . „(…) rozczepił” [w rękopisach:] Z, W ; „rozpęǳił” [w rękopisach:] S, B.
, w. . [w rękopisach:] Z, W ; „W kochaniu u mnie zacnem był, zawszem go ważył”

[w rękopisach:] S, B.
, w. . „straszne” [w rękopisach:] Z, W ; „znaczne” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „o zmazę” [w rękopisach:] Z, W ; „o sławę” [w rękopisach:] S, W.
, w. . „do rzeli” [w rękopisach:] S, W ; „za rzeli” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „(…) swemi siłami” [w rękopisie:] S; „Sarracenami” [w rękopisach:] Z, W,

B.
, w. . „(…) z niego farbu e” [w rękopisach:] Z, W ; „ ego smaru e” [w rękopisach:]

S, B.
, w. . „jak wiec”… wyd; „tak więc” [w rękopisach:] S, B, Z, W.
w. . „jak tygrys” — wydawca; „tak tygrys” [w rękopisach:] S, B, Z, W.
, w. . „odmieniły” [w rękopisach:] Z, W ; „obróciły” [w rękopisach:] S, B.
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, w. . „z nię śmiałości” [w rękopisach:] Z, W ; „sweśmiałości” [w rękopisach:] S,
B.

, w. . „za sobą” [w rękopisach:] Z, W ; „po sobie” [w rękopisach:] S, B.
, w. . [w rękopisach:] Z, W ; „(…) swo em własnem ciałem” [w rękopisie:] S;

„swo em własnem koniem” [w rękopisie:] B.
, w. [w rękopisie:] S; „(…) nie zgubiły” [w rękopisach:] Z, W ; „nie utopiły” [w

rękopisach:] S, B.
, w. . „(…) u eǳiesz” [w rękopisach:] Z, W ; „uniǳiesz” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „(…) pracą pomagał dwo aką” [w rękopisach:] Z, W ; „braciom pomagał

dwo ako” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „przykremi słowy” [w rękopisach:] Z, W ; „głupiemi słowy” [w rękopisach:]

S, B.
, w. . „asu ą” [w rękopisach:] Z, W ; „ǳiwu ą” [w rękopisach:] S, B.

Pieśń XXXII
, w. . „psu e” [w rękopisach:] Z, W; „tru e” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „Szatę (…) trefną” [w rękopisach:] Z, W ; „sztuczną” [w rękopisach:] S, B.

Pieśń XXXIII
, w. . „mocna to” [w rękopisach:] Z, W ; „aawna to” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „prędcy” [w rękopisach:] Z, W ; „możni” [w rękopisie:] B; „mocni” [w rę-

kopisie:] S.
, w. . „przybrać” [w rękopisach:] Z, W ; „przebrać” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „(…) mieć mogą” [w rękopisach:] S, B; „wziąć mogą” [w rękopisach:] Z, W.
, w. , . [w rękopisach:] B, Z, W ; w. . „sztuką rów rozbiera”.
w. . „tak ich dobrze zwiera” [w rękopisie:] S.
, w. . „wypęǳony” [w rękopisach:] Z, W ; „wyrzucony” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „żmie” [w rękopisach:] Z, W ; „rwie” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „woǳa” [w rękopisach:] Z, W, B; „woǳe” [w rękopisie:] S.
, w. . „wielkiem krokom” [w rękopisach:]Z,W,B; „biegiem krokom” [w rękopisie:]

S.
, w. . „Z na przednie szego” — wydawca; „Na przednie szego” [w rękopisach:] Z,

W, B, S.

Pieśń XXXIV
, w. . „żytło” [w rękopisach:] S, Z, W ; „żywot” [w rękopisie:] B.
, w. . „żałośliwy” [w rękopisach:] Z, W ; „przeraźliwy” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „sporo” [w rękopisach:] Z, W, B; „skoro” [w rękopisie:] S.
, w. . „swem zwykłem” [w rękopisie:] B; „swem zwykle” [w rękopisach:] S, Z, W.
, w. . „bleszczy” [w rękopisach:] Z, W ; „błyszczy” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „tu, ako” — wydawca; „ ako tu” [w rękopisach:] Z, W, B; „ ako to” [w

rękopisie:] S.
, w. . „płomienne ” [w rękopisach:] Z, W ; „ogniste ” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „luna” — wydawca; „ziemia” [w rękopisach:] S, B, Z, W.
, w. . „lepia” — wydawca; „lepiu dostatek” [w rękopisie:] Z ; „lepui” [w rękopi-

sach:] W, S; „lepu dostatek” [w rękopisie:] B; por. XLV , w.  „lepiem osidlony” [w
rękopisach:] Z, W.

, w. . „ustrzyga” [w rękopisach:] Z, W ; „ucina” [w rękopisach:] S, B.

Pieśń XXXV
, w. . „z orlentalskiej strony” [w rękopisach:] Z, W ; „z orbentańskie ” [w rękopi-

sach:] S, B.
, w. . „twoje brzydkie” [w rękopisach:] S, B, Z ; „ciało brzydkie” [w rękopisie:] W

(ciało poprawione z twoje).

Pieśń XXXVI
, w. . „okrucieństwa” [w rękopisie:] B; „srogie czyny” [w rękopisie:] S; „obycza e”

[w rękopisach:] Z, W.
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, w. . „swą osobą” [w rękopisie:] S; „z swą” [w rękopisach:] B, Z, W.
, w. . „z Eneą” (tak w oryg.) — wydawca; „z Troilem” [w rękopisach:] Z, W, B; „z

Achillem” [w rękopisie:] S.
, w. . „najgęstsza potrzeba” [w rękopisach:] Z, W ; „na więtsza” [w rękopisach:] S,

B.
, w. . „Serdeczna ǳiewko” [w rękopisach:] Z, W ; „Nasrozsza” [w rękopisach:] S,

B.
, w. . „Mnie ważył” [w rękopisach:] Z, W ; „Nie ważył” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „gotowiono” [w rękopisach:] S, B; „gotowano” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „z wielu kamieni” [w rękopisie:] Z ; „z wielu kamienic” [w rękopisie:] W ;

„z kilku kamienic” [w rękopisie:] B; „z kilku kamiesc” (!) S.

Pieśń XL
, w. . „plon” [w rękopisie:] W ; „płon” [w rękopisach:] Z, B, S.
, w. . „lecieli” [w rękopisach:] Z, W ; „się mieli” S, B.

Pieśń XLI
, w. . „ramionmi” [w rękopisach:] Z, W ; „ramiony” [w rękopisach:] S, B.
, w. ,. dopisane w [rękopisie] B, inną ręką (XVII w.); inne rękopisy tych dwu

wierszy nie ma ą.
, w.  — wydawca; „I którego beł panem Rugier zawołany” [w rękopisach:] S, B,

Z, W.

Pieśń XLII
, w. . „W sercu twem, potykają” [w rękopisach:] Z, W ; „twem, a on bierze” [w

rękopisach:] S, B.
, w. . „Co nadeń nie beł” — wydawca; „Tego, co nie był” [w rękopisach:] S, B, Z,

W.
, w. . „zdrewniały” [w rękopisach:] Z, W ; „sdrętwiały” [w rękopisie:] S; „strę-

twiały” [w rękopisie:] B.
, w. . „Italia” — wydawca; „Apulia” [w rękopisach:] S, B, Z, W.
, w. . „rozumu bystrego” [w rękopisach:] Z, W ; „umysłu bystrego” [w rękopisach:]

S, B.

Pieśń XLIII
, w. . „sztuki” [w rękopisie:] B, (popr. inną ręką z skutki) „skutki” [w rękopisach:]

Z, W, S.
, w. . „ostydła” [w rękopisach:] Z, W ; „ostygła” [w rękopisach:] S, B.
, w. .„światłość” [w rękopisach:] B; „śmiałość” [w rękopisach:] S, Z, W.
, w. . [w rękopisach:] S, Z, W ; „Nigǳie sie od staruszka nie [ruszył] świętego”

[w rękopisie:] B (popr. inną ręką XVII w.).

Pieśń XLIV
, w. . „(…) upłakana” [w rękopisach:] S, B; „niebłagana” [w rękopisach:] Z, W.
, w. . „Istru” — wydawca (tak w oryg.); „Dniestru” [w rękopisach:] S, B, Z, W.

Pieśń XLV
, w. . „w zbiorach” [w rękopisach:] Z, W ; „w skrobiach” [w rękopisie:] S; „w

dołach” [w rękopisie:] B.
, w. . „uprzykrzone” [w rękopisie:] B (wskutek poprawki inne ręki); „niewesołe”

[w rękopisach:] S, Z, W.
, w. . „znieś” [w rękopisach:] W, B (wskutek poprawki inne ręki); „zniść” [w

rękopisie:] Z ; „zniszcz” [w rękopisie:] S.
, w. . „rozsiepywa” [w rękopisach:] Z, W, S; „rozczepywa” [w rękopisie:] B.
, w. . „uniknąć” [w rękopisach:] Z, W ; „umknąć się” [w rękopisach:] S, B.

Pieśń XLVI
, w. . „Zatopił” [w rękopisach:] Z, W ; „zakropił” [w rękopisach:] S, B.
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, w. . „co raz to bliżej” [w rękopisach:] S, B; „co raz to dalej” [w rękopisach:] Z,
W.

, w. . „naciągał” [w rękopisach:] Z, W ; „wymagał” [w rękopisach:] S, B.
, w. . „zasromaną” [w rękopisach:] Z, W ; „niezrównaną” [w rękopisach:] S, B.
, w. ,. — wydawca; w. . „Strygońskiem, a on radę lub krew le e w bo u”.
w. . „Zdrową królowi da e lub wesół w poko u” [w rękopisach:] Z, W, S.
, w. . „wyprawnego” [w rękopisach:] Z, W ; „wybornego” [w rękopisach:] S, B.

.  
Argument
Angelika przez pola, przez lasy ucieka
Sama edna; Rynalda koń ego nie czeka,
On za niem pełny gniewu i miłości choǳi,
Potem straszny z Feratem po edynek zwoǳi.
Ferat czyni przysięgę, że z strony przyłbice
Strzyma lepie , niż pierwe , swo e obietnice.
Sakrypant swą na du e pannę mieǳy lasy;
Ale mu dobry Rynald przerwał ego wczasy.

Allegorye
W te pierwsze pieśni w Orlanǳie, Rynalǳie, Feracie i Sakrypancie wiǳiemy, ako

więtsza moc est miłości, niźli każda insza na świecie; w Angelice przeciwnem obycza-
em znać się da e, ako w baczne i roztropne białe głowie więtsza się stateczność, niż
w mężczyźnie, na du e, która tyle się tylko powolną pokazu e, ile e uczciwe⁶⁴ pozwa-
la. Zawady potem, które się trafia ą tem rycerzom, którzy na e uczciwem gwałt chcieli
uczynić, znać nam da ą, ako nieba niemal zawżdy życzliwe się pokazu ą tem, którzy się
w niem kocha ą.

. Skład pierwszy
Płeć białą, bohatyry, wo ny i miłości
Śpiewać będę i godne pamięci ǳielności,
Które się ǳiały w on czas, kiedy morskie brody
Przebyli Murzynowie⁶⁵ na ancuskie szkody,
Idąc za króla swego nieutrzymanemi,
Agramanta⁶⁶ młodego, gniewami wściekłemi,
Który się przysiągł zemścić na cesarzu Karle⁶⁷
Śmierci króla Tro ana⁶⁸ i sieść⁶⁹ mu na garle.


W te że pieśni odemnie bęǳiecie wieǳieli,
Czegoście dotąd w prozie i w rymie nie mieli
O Orlanǳie,⁷⁰ co z wielkie oszalał miłości,
Bywszy przedtem tak sławny i wzięty z mądrości,
Jeśli ta, co mi ostrzy dowcip i wymowę
I dla które zachoǳę, ako i on, w głowę,
Dozwoli mi, żebym mógł, ako sobie życzę,
Uiścić wam swe słowo i swą obietnicę.

⁶⁴uczciwe (daw.) — tu: uczciwość; cnota. [przypis edytorski]
⁶⁵Murzynowie — [tu:] Maurowie. [przypis redakcy ny]
⁶⁶Agramant — syn Tro ana, król aykański. [przypis redakcy ny]
⁶⁷cesarz Karzeł — Karol Wielki. [przypis redakcy ny]
⁶⁸Trojan — o ciec Agramanta, zginął z ręki Karolowego siostrzeńca, Orlanda. [przypis redakcy ny]
⁶⁹sieść (daw.) — usiąść. [przypis edytorski]
⁷⁰Orland — syn Milona z Anglantu i Berty, siostry Karola Wielkiego, bohater poematu. [przypis redakcy ny]
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O zacna Herkulesa⁷¹ krwi zawołanego
Ozdobo i edyna czci wieku naszego,
Hipolicie⁷²! przym⁷³ z łaską i wǳięcznością, proszę,
Co przed cię z pokłonami, sługa twó , przynoszę:
To, com twemu domowi powinien, po którem
Znam takie łaski, mogę część zapłacić piórem;
A nie mniema , żeć mały upominek da e
Ten, co da e, co może, i na co go sta e.


Dowiesz się bohatyrmi mięǳy przednie szemi,
Które sławić zamyślam rymami mo emi,
O Rugierze⁷⁴, który beł obfitego płodu
Początkiem zacnych ǳiadów i two ego rodu.
Jego ǳieła i ego nieśmiertelne sprawy
Usłyszysz, eśli insze opuścisz zabawy;
Przeto poważne myśli odkłada na stronę,
A słucha , coć z history dawnych przypomionę.


Orland, który się dawno gładkie rozmiłował
Angeliki⁷⁵ i kwoli e pozostawował
Niezliczone pamiątki zwycięstwa w Indye
I w dalekie tatarskie ziemi i w Medye ,
Wrócił się z nią, wsławiony ǳiełami wielkiemi,
Na zachód słońca, kędy pod Pirene skiemi
Górami cesarz Karzeł z swemi Francuzami
I z niemieckiemi wo ski leżał obozami,


Aby dał tak śmiałemu odpór przepychowi
Przeciwko Marsylemu⁷⁶ i Agramantowi;
Z których eden z gorące Ayki wywoǳił,
Kto się eno do szable i kopie goǳił;
Drugi wszytkę na głowę ruszył Hiszpanią,
Aby zgubił i zniszczył do szczętu Francyą.
Właśnie tam w ten czas trafił Orland⁷⁷ pomieniony;
Ale prędko żałował, że przybeł w te strony,


Bo stracił swo ę miłą. O nieszczęście silne!
O ako luǳkie sądy często są omylne!

⁷¹Herkules — [tu:] Herkules I d’Este, książę Ferrary, o ciec Alfonsa i Hipolita; pozbawiony tronu i wygnany
z Ferrary przez brata swego, bękarta Mikoła a I, Leonella, bawił na dworze Alfonsa I, króla Neapolu („króla
Katalony”), gǳie zostawił pamięć swych ǳieł rycerskich; powrócił z wygnania i ob ął rządy w Ferrarze dopiero
po śmierci Borsa, brata Leonella. [przypis redakcy ny]

⁷²Hipolit — kardynał Hipolit Este, statysta, wo ownik, niepospolity matematyk, mecenas Ariosta. [przypis
redakcy ny]

⁷³przym (daw.) — przy m; przy mĳ. [przypis edytorski]
⁷⁴Rugier — syn Rugiera i Galacyelli (Galacye ), brat Marfizy, narzeczony Bradamanty, eden z głównie szych

bohaterów poematu. [przypis redakcy ny]
⁷⁵Angelika— córka króla kata skiego (w Chinach), Galaona, edna z głównych bohaterek poematu. [przypis

redakcy ny]
⁷⁶Marsyli — król hiszpański. [przypis redakcy ny]
⁷⁷tam w ten czas trafił Orland — Orland przybył z dalekiego wschodu, gǳie walczył w obronie oblężone (w

e zamku Albraka) Angeliki. [przypis redakcy ny]
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Tę, którą z takiem trudem, z służbą tak stateczną
Od Hespery skich brzegów⁷⁸ wo ną niebezpieczną
Do Eo skich⁷⁹ obronił, wzięto mu w swe ziemi,
Nie dobywa ąc miecza, i mięǳy swo emi.
Mądry cesarz mu ą wziął, chcąc mieć ugaszony
Wielki ogień, co się uż szerzył, zapalony.


Kilka dni się był przedtem z stry ecznem swem bratem,
Rynaldem, Orland zwaǳił i uż beli na tem
Bić się z sobą obadwa, okrutną miłością
Zagrzani i cudowną u ęci gładkością;
A wiǳąc cesarz, że ich nie mógł dla te zwady
Użyć tak, ako trzeba, w bo u, te zawady
Znosił i Angelikę, przyczynę onego
Ich gniewu, do książęcia oddał bawarskiego⁸⁰,


Obiecawszy, że ą miał dać temu w nagrodę,
Któryby tam był więtszą z nich uczynił szkodę
W nieprzy acielu w on czas i któryby sobie
Mężnie w bitwie z pogany począł w one dobie.
Lecz się inacze stało, niż się spoǳiewali,
Bo chrześcĳanie, ako zły los chciał, przegrali;
Tamże został bawarskie książę poimany
I w stanowisku ego namiot odbieżany.


W którem skoro udatna królewna została,
Co w nagrodę i korzyść zwycięzcy iść miała,
Nim się bitwa skończyła, konia wskok dopadła
I kiedy było trzeba, z obozu wypadła,
Czu ąc, że onego dnia życzliwe pogaństwu,
A przeciwne miało być szczęście chrześcĳaństwu;
I w echała do lasu ednego gęstego,
Gǳie w ciasne droǳe kogoś potkała pieszego.


Wszytek beł w karacenie⁸¹, paiż⁸² na ramieniu,
Hełm na głowie, u boku miecz miał na rzemieniu, .
A tak rączo biegł, ako ledwie więc biega ą
Zawodnicy⁸³, gǳie drogie zakłady czeka ą.
Nie tak prędko powraca pasterka swe nogi,
Kiedy gǳie blizko węża obaczy u drogi,
Jako prędko, gdy tego rycerza zoczyła,
Lękliwa Angelika woǳa⁸⁴ powróciła.

⁷⁸Hesperyjskie brzegi — zachodnie. [przypis redakcy ny]
⁷⁹Eojskie [brzegi] — wschodnie, od Eos, utrzenka. [przypis redakcy ny]
⁸⁰książęcia (…) bawarskiego, — książę bawarski nazywał się Nam (Namo), Nestor pośród Karolowych pala-

dynów; był o cem czterech bohaterów, wspominanych dość często w tym poemacie: Awina, Awoliona, Ottona
i Berlingiera. [przypis redakcy ny]

⁸¹karacena — pancerz łuskowaty. [przypis redakcy ny]
⁸²paiż — tarcza. [przypis redakcy ny]
⁸³zawodnik — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁸⁴woǳa —  przyp. [B.] lm. [przypis redakcy ny]
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Beł to wielki bohatyr, pan z Albańskie Góry⁸⁵,
Syn Amonów⁸⁶, z przednie szych we Francye , który
ǲiwnem trafunkiem stracił beł świeżo ǳielnego
Ba arda⁸⁷, konia swego co nakochańszego.
Ten, edno e co za źrzał, poznał warkocz złoty,
Choć z daleka, i one anielskie przymioty
I piękną twarz, dla które sroǳe skłopotany,
W kręte sieci miłości został uwikłany.


Wzad wylękniona ǳiewka konia nawróciła
I wczas wypuściwszy mu woǳe⁸⁸, poskoczyła
I eśli lepsza była ścieszka na gęstwinie,
Jeśli na rządkiem lesie, w one złe goǳinie
Nie patrzyła, ani dróg lepszych obierała;
Upuściwszy z rąk woǳe, tak się zapomniała,
To w tę, to w owę stronę bieżąc w pełnem biegu
Tak długo, aż trafiła do ednego brzegu,


Do brzegu, gǳie stał Ferat⁸⁹ wszytek ukurzony,
Który na tamto mie sce przyszedł upragniony,
Spracowany po bitwie i po długiem bo u,
Chcąc się napić i wytchnąć po gorącem zno u;
Potem się tam zabawił niechcąc, bo z przygody,
Kiedy pił, spadł mu szyszak z głowy mięǳy wody,
Tak że tam musiał chwilę poniewoli zostać,
Bo go zaś nie mógł nazad żadną miarą dostać.


Co eno mocy miała i co głosu w sobie,
Wrzeszczała bo aźliwa ǳiewka w one dobie.
Na nagły wrzask Sarracen na brzeg prędko skoczy
I przypatru e się e i trzyma w nie oczy
I poznał ą, gdy blizko do niego przypadła.
Chocia beła zmartwiała, choć beła pobladła,
A też o nie nie słyszał dotąd nic w swe uszy,
Że to est Angelika gładka, pewnie tuszy.


A iż beł zawżdy luǳki i ako waleczni
Dwa bracia, akom wam uż powieǳiał, stry eczni,
Podomno⁹⁰ niemnie kochał, niemnie ą miłował,
Chocia sobie był głowy w hełm nie obwarował,
Chcąc e ratować, miecza dobywał od boku
I na Rynalda bieżał w zapęǳonem skoku;

⁸⁵Albańska Góra — Montalbano, zamek Montauban we Franc i, którego położenie niewiadome. [przypis
redakcy ny]

⁸⁶Amon — Amon z Dordony, syn Bernarda, a o ciec Rynalda; syn Amonów: Rynald. [przypis redakcy ny]
⁸⁷Bajard — rumak Rynalda. [przypis redakcy ny]
⁸⁸woǳe —  przyp. [B.] lm. [przypis redakcy ny]
⁸⁹Ferat — syn Lanfuzy, bohater saraceński. [przypis redakcy ny]
⁹⁰podomno (daw.) — podobno. [przypis redakcy ny]
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A nie tylko się z sobą oba przedtem znali,
Ale się i w potrzebie z sobą kosztowali⁹¹.


Zatem będąc uż pieszo, ęli z sobą męskie⁹²
Czynić, zada ąc sobie wza em razy ciężkie,
Którem nie tylko ten blach⁹³ i cienki i mały,
Ale i nakowalnie⁹⁴ ledwieby wytrwały.
Tem czasem, kiedy oni okrutnie się bili
I siekli na się, wiǳąc, że się zabawili,
Angelika konia w bok ostrogami kole
I precz od nich ucieka do łasa przez pole.


A ci, kiedy się długo bez skutku silili,
Aby się byli ako obadwa pożyli,
Bo tak ten, ako i ów był mąż doświadczony
I w takowem rzemieśle ednako ćwiczony,
Pierwszy beł pan z Montalby⁹⁵, który Hiszpanowi
Kilka słów w one czasy rzekł bohatyrowi,
Jako ten, w którem sroższe płomienie gora ą
I barzie mu podomno⁹⁶ serca dosięga ą:


»Mniemasz, że mi źle czynisz? Ale uwierz temu,
»Że przy mnie czynisz razem źle sobie samemu;
»Jeśli dla tego, że cię, ako i mnie strzały
»I śmiertelne z e oczu trafiły postrzały,
»Co za korzyść stąd weźmiesz, że mię tu tak trzymasz?
»Bo chocia mię zabĳesz, albo i poimasz,
»Przecię tem nic nie wskórasz, bo ona, o którą
»Traciwa czas, bĳąc się, uż dotąd za górą.


»Daleko lepie , eśli i ty ą miłu esz,
»Że e drogę przebieżysz i że ą zszlaku esz
»Zaraz, zaraz — na mnie sze omieszkanie waǳi —
»Póki się od nas eszcze dale nie odsąǳi.
»A skoro bęǳie w ręku, nad którem dostanie
»Który zwycięstwa, ten niech przy nie się zostanie;
»Bo inakszem sposobem, czego barzo blizko,
»Szkodę i tylko bęǳiem mieli pośmiewisko«.


Podobało się w on czas to poganinowi;
I dali pokó zwaǳie i po edynkowi
I gniewy umorzyli zaraz w niepamięci
I tak do siebie zgodne obrócili chęci,
Że kiedy pieszo Rynald odchoǳił od wody,

⁹¹kosztowali się z sobą — próbowali się z sobą. [przypis redakcy ny]
⁹²męskie — (przysłówek) [po męsku]. [przypis redakcy ny]
⁹³blach — blacha, część zbroi. [przypis redakcy ny]
⁹⁴nakowalnia — kowadło. [przypis redakcy ny]
⁹⁵Montalba — zamek Montauban niewiadomego położenia we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁹⁶podomno (daw.) — podobno. [przypis redakcy ny]
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Nie dopuścił mu Ferat one niedogody⁹⁷
I prosił, aby zań wsiadł; i tak oba w tropy
Biegli na cwał, pilnu ąc Angeliki stopy.


O wielka onych dawnych rycerzów dobroci,
Niesłychana tych wieków! To różne oto ci
Wiary beli, obydwa w edne się kochali,
Dopiero sobie srogie razy zadawali:
A teraz przez gęsty las z sobą tylko sami
Bez pode zrzenia adą krzywemi ścieszkami.
Koń, którego w bok bodą dwakroć dwie ostroǳe,
Stawił ich na rozstaniu i dwoiste droǳe.


Na te sto ąc wątpliwi, kiedy nie wieǳieli,
Którą się w one czasy za nią puścić mieli
I którą się kata ska królewna udała,
Bo obo a ednako ślad pokazowała,
Na ostatek obadwa tak się namyślili,
Że się na szczęście ten tą, ów ową puścili.
Ferat po lesie błąǳił tak długo, aż przyszedł
Znowu na ono mie sce, skąd beł pierwe wyszedł,


Skąd beł wyszedł do rzeki i do one wody,
W którą mu hełm, kiedy pił, spadł z głowy z przygody;
A iż się gładkie naleźć nie spoǳiewał więce
Angeliki, szyszaka chciał szukać co pręce
I właśnie na tem mie scu, kędy go upuścił,
Wlazł do rzeki głębokie i na dół się spuścił;
Ale on beł piaskami tak zasuty na dnie,
Że go pewnie nie bęǳie mógł dobyć tak snadnie.


Potem uciąwszy brzozę sękowatą sobie
Ostrem mieczem z blizkiego lasu w one dobie,
Okrzesał ą i mnie sze gałęzie z nie obił
I wszęǳie ą po rzece mięǳy piaskiem robił;
Ale kiedy tak długo tam się bawił z gniewem
I bez żadnego skutku wodę mącił drzewem,
Ukazał mu się po pas akiś rycerz z wody⁹⁸
Barzo straszny i barzo ogromne urody.


Wszytek beł, ako trzeba, zbro ny okrom głowy,
A w ręce prawe trzymał szyszak Feratowy,
Onże własny, którego bez żadnego skutku
Tak długo szukał, pełny i gniewu i smutku;

⁹⁷niedogoda — niedogodność, niewygoda. [przypis redakcy ny]
⁹⁸jakiś rycerz z wody — Argala, brat Angeliki. Zabił go w po edynku Ferat, złożywszy poprzednio obietnicę,

że ego ciało z całą zbro ą wrzuci do pobliskie rzeki; wymówił sobie tylko hełm na cztery dni, gdyż ego własny
został zniszczony, i dotąd słowa nie dotrzymał. Powód po edynku podany [w pieśni] VIII , w. . [przypis
redakcy ny]
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I z adowitą mową, gdy go ukazował,
Sarracena nie uczcił i nie uszanował.
»Zdra co — prawi — Maranie brzydki⁹⁹! com ci winien,
»Że hełm chcesz wziąć, któryś mi wrócić był powinien?


»Pomnisz, gdyś Angeliki brata zamordował —
»Tenem a est, pohańcze! — żeś mi obiecował,
»Zbro ę i ego insze oręże z tem nowem
»Szyszakiem w rzekę zaraz wrzucić, dobrem słowem;
»A eśli mi go teraz przeciw two e wole
»Szczęście dało, nie gryź się i darmo nie bole —
»Albo się gryź dla tego, żeć to z każde miary
»Zadam, żeś mi nie strzymał obiecane wiary.


»Ale eśliś tak chciwy na hełm doskonały,
»Możesz go mieć, a z więtszą sławą: taki śmiały
»Orland nosi, a drugi i lepszy i trwalszy
»I podomno¹⁰⁰ ma Rynald eszcze doskonalszy;
»Ten, w którem grabia Orland choǳi, Almontowy¹⁰¹,
»Ten, w którem pan z Montalby, bywał Mambrynowy¹⁰².
»Z tych któregokolwiek chcesz, możesz męstwem dostać,
»A mnie się dopuść przy tem, akoś przyrzekł, zostać«.


Na ǳiw niespoǳiewany poganin się zmienił,
Wszytek pobladł i pierwszą swą barwę odmienił;
Włosy mu na eżone wszytkie na łbie wstały,
Chciał przemówić, ale go słowa odbieżały.
A słysząc od Argale¹⁰³, co go zamordował
Dobrze przedtem — tak się zwał, tak mu się mianował —
Że mu złamaną wiarę wymiatał na oczy,
Z hańby, z gniewu nie stoi w mie scu o swe mocy.


A nie mogąc tak prędko na to, co mu zadał,
Zdobyć się na wymówkę, bo prawdę powiadał,
Prawdę szczerą powiadał, zżymał się i zęby
Ściskał, nie chcąc otworzyć zasromane gęby;
Ale go wstyd tak trapił i prze mował tęgi,
Że na żywot Lanfuzy¹⁰⁴ swe czynił przysięgi!
Nie choǳić w inszem hełmie krom, co w Aspramoncie
Otrzymał, zabiwszy go, Orland na Almoncie.

⁹⁹Zdrajco (…) Maranie brzydki! — wyraz marrano, pochoǳenia hiszpańskiego, oznaczał pierwotnie Maura,
który pozornie przy ął wiarę chrześcĳańską; przeszedłszy do ęzyka włoskiego, stał się, podobnie ak u nas cygan,
imieniem pospolitym, przybiera ąc znaczenie: „wiarołomca” lub „zdra ca”. Tłumacz uważał go tu ednak, ak się
zda e, za imię własne i pozostawił w brzmieniu oryginału; podobnie: XII , w. . [przypis redakcy ny]

¹⁰⁰podomno (daw.) — podobno. [przypis redakcy ny]
¹⁰¹Almont — syn Agolanta, brat Tro ana, stry Agramanta, zabity przez młoǳieńczego Orlanda pod Aspro-

monte. [przypis redakcy ny]
¹⁰²Mambryn — król saraceński, który prowaǳił wo nę z chrześcĳanami, zabity przez Rynalda. [przypis re-

dakcy ny]
¹⁰³Argala — syn Galaona, króla kata skiego, brat Angeliki. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁴Lanfuza — Saracenka, matka Ferata. [przypis redakcy ny]
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I strzymał tę przysięgę i ślub obiecany
Lepie , niżli on pierwszy, i tak sasowany
Z onego mie sca poszedł, że wiele dni potem
Trapił się i gryzł w sobie, tylko myśląc o tem,
Gǳie się bawił na on czas Orland pomieniony,
Chcąc go iść szukać, by też i w na dalsze strony.
Ale insza przygoda Rynalda potkała,
Co mu się różna droga od tego dostała.


Nie wiele ubiegł, kiedy trafił się¹⁰⁵ z swem koniem,
A on przed niem wskok bieżał; i puścił się po niem,
Woła nań wielkiem głosem i gromi go harǳie:
»Zastanów się, zastanów, psia strawo, Ba arǳie!
»Źle mi barzo bez ciebie: postó , postó , zbiegu!«
Ale Ba ard uciekał eszcze w prętszem biegu.
Gniewa się Rynald — ale teraz o niem skrócę,
A do gładkie się znowu Angeliki wrócę.


Przez niemieszkane mie sca biegła w one czasy,
Przez chrósty, błota, bagna, przez okropne lasy;
Jeśli słyszy, że się gǳie suche liście¹⁰⁶ kruszy
I że wiatr albo trawy albo drzewa ruszy,
Dobrze w ziemię nie wpadnie, a na strachy próżne
ǲiwne ścieszki i drogi wyna du e różne
I lada cień u rzawszy, nagle się lękała,
Mniema ąc, że Rynalda tuż za sobą miała.


Jako licha sarneczka w o czyste dąbrowie,
Kiedy u źrzy, że cicho skradłszy się, w parowie
Głodny lampart ostrem kłem ubogie macierzy
Lubo lwie szczenię w piersi albo w bok uderzy,
Z ednego chróstu bieży do drugiego z strachu
I drży nęǳna i mniema nieboga z przestrachu,
Gdy się e lada ziółko dotknie, że uż w zębie
I że uż est u zwierza okrutnego w gębie:


Tak właśnie Angelika na on czas bieżała,
A gǳie i w którą stronę, sama nie wieǳiała;
I półtora dnia całe, noc ednę błąǳiła,
Aż do ednego lasu pięknego trafiła,
W którem wiatrek powiewał, a dwie rzeczki małe
Szły śrzodkiem, odżywia ąc trawy zagorzałe;
A woda rozerwana po drobnem kamieniu
Wypychała wǳięczny dźwięk, co się krył w strumieniu.

¹⁰⁵trafić się z kim — spotkać się z kim. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁶liście — r. n. [przypis redakcy ny]
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Przy echawszy tam na to mie sce, rozumiała,
Że uż niebezpieczeństwa żadnego nie miała
I że Rynald od nie beł w on czas w mil tysiącu;
I zemdlona po truǳie i wielkiem gorącu,
Odpoczynąć tam sobie i wytchnąć myśliła
I konia, zd ąwszy uzdę, na trawę puściła,
A koń przy one piękne woǳie w onem czasie
Samopas się nad brzegiem to tam, to sam pasie.


Niedaleko u rzała murawę zieloną,
Cierniem i różą polną wokoło otoczoną,
Które wody zwierciadłem beły, mięǳy drzewy
Czyniąc mnie przykre słońca gorącego gniewy.
We śrzodku plac sprawiło równy przyroǳenie
Na wczesne¹⁰⁷ mieǳy chłody miłemi sieǳenie;
A tak się z gałęziami pomieszało liście¹⁰⁸,
Że słońcu, nie rzkąc oku, hamowało przyście.


Wewnątrz, gǳieś po rzał, trawy i rozkoszne ziele
Stało za mchy natkane i miękkie pościele.
Tam sobie piękna ǳiewka dopiero wytchnęła
I tam się położyła i trochę usnęła;
Ale niedługo spała i odpoczywała,
Bo akiś tenten¹⁰⁹ i chrzęst nagle usłyszała.
Porwie się i barzo się, utrapiona, boi:
W tem u źrzy, że ktoś przyszedł na brzeg w świetne zbroi.


Jeśli przy aciel, eśli nieprzy aciel bęǳie,
Domyślić się nie może i zostawa w błęǳie;
Bĳą wątpliwe serce strachy i naǳie e,
A wzdychaniem powietrze ustawicznem grze e.
I u rzy, że zemdlony rycerz z wielkie części
Na brzegu stanął, głowę podparwszy na pięści,
Tak barzo zamyślony, że się zdał być taki,
Jako słup marmurowy albo kamień aki.


Więce , niżli goǳinę, głową nachylony
Ku ziemi stał bohatyr w mie scu, zamyślony.
Potem począł żałośnie z tak ciężkiem wzdychaniem,
Z takiem płaczem narzekać i z takiem stękaniem,
Żeby beł mógł i kamień nawiętsze twardości
I na sroższą tygrzycę¹¹⁰ wzbuǳić do litości;
A tak gęste łzy puszczał, że oczy strumieniem,
A piersi się zdaleka zdały być kamieniem.

¹⁰⁷wczesne — wygodne. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁸liście — r. n. [przypis redakcy ny]
¹⁰⁹tenten (daw.) — tętent. [przypis redakcy ny]
¹¹⁰tygrzyca (daw.) — tygrysica. [przypis redakcy ny]
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»Czemu mi — pry¹¹¹ — złe myśli, serce tak psu ecie?
»Przecz mi co raz, to więce żalu przyda ecie,
»Kiedym nie zażył, kiedym omieszkał pogody,
»Kiedy inszy dostałe oberwał agody?
»Jam ledwie słowa, ledwiem wzroki miał użyte,
»A kto inszy korzyści otrzymał obfite.
»Kwiat mię i owoc minął: na cóż się asować?
»Na co sobie myśleniem dla nie serce psować?


»Panna est właśnie, ako kwiat piękny różany,
»Ubezpieczony płotem i obwarowany,
»Że go pasterz i trzoda mĳa, zioła chciwa;
»Słońce mu est łaskawe, pogoda życzliwa,
»Miłemi i wolnemi głaǳi się wiatrami,
»Odżywia go wczesny deszcz z mokremi rosami,
»ǲiewki krasne i piękne urody młoǳieńcy
»Raǳi z niego skroń zdobią pachniącemi wieńcy.


»Ale skoro zostawi macierzyńskie pręty,
»Już więce ǳiewkom ani młoǳieńcom est wzięty;
»Nieba mu pierwsze swo e dary tak odbiorą,
»Że i na dobre myśli¹¹² i wieńce nie biorą.
»l panna, skoro straci te swe pierwsze kwiaty,
»Które więce , niż złoto, niżli skarb bogaty,
»Niżli oko i żywot, ważyć sobie miała,
»Mało co młódź odmienna bęǳie o nię dbała.


»Niech nie dba, niecha tylko temu bęǳie miła,
»Któremu swo e łaski tak ho nie życzyła.
» srogi, o przeciwny, o losie niegodny!
»Już się inszy ob edli, a am eszcze głodny.
»Możeż to być, żeby mi miłą być nie miała?
»Mogęż o własny żywot nie dbać? Pierwe ciała
»Dusza mego odbieży: chcę to stale chować,
»Że żyć nie chcę, eśli e mam przestać miłować«.


Domyślam się, że mię kto spyta mięǳy wami,
Kto to płacząc, z takiemi narzeka żalami?
Nie zata ę i powiem: Jest to zawołany
Król cyrkaski¹¹³, imieniem Sakrypant¹¹⁴ nazwany.
I tego wam dołożę, że ego żałości
Przyczyna z same tylko pochoǳi miłości
I że też beł eden z tych, którzy e służyli;
Dla tego go poznała zaraz w one chwili.

¹¹¹pry — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
¹¹²dobre myśli — wesołość. [przypis redakcy ny]
¹¹³cyrkaski — [od:] Cyrkasy, kraina na Kaukazie. [przypis redakcy ny]
¹¹⁴Sakrypant — król cyrkaski, bohater saraceński. [przypis redakcy ny]
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Dla nie tu teraz prawie od samego końca
Wschodnich kra ów dalekich zbiegł na zachód słońca
I dowieǳiał się, kiedy przez Indyą echał,
Jako z nią grabia Orland na zachód u echał.
We Francy e się także od wielu nauczył,
Jako ą cesarz w sekwestr książęciu poruczył
I ako ą w nagrodę temu obiecował,
Coby beł lepie złote lilie ¹¹⁵ ratował.


Był w obozie i wiǳiał, kiedy zwyciężony
Cesarz wziął wielką klęskę i beł porażony;
Szukał wszęǳie swe miłe , sroǳe tęskniąc po nie ,
Ale nie mógł nic dotąd dowieǳieć się o nie .
I ta beła przyczyna, że ból tak nieznośny
Cierpiał w sercu i że tak narzekał żałosny,
Tak płakał, tak sam siebie niewidomie psował,
Że ledwie biegu słońcu żalem nie hamował.


Kiedy tam tak Sakrypant łzami się rozpływał
I na różne się skargi i żale zdobywał
I temi i inszemi narzekał słowami,
Których łatwie możecie domyślić się sami,
Tak fortuna życzliwa ego w on czas chciała,
Że e gładka kata ska królewna¹¹⁶ słyszała;
Słyszała, ako trzeba: tak w edne goǳinie
Przy ǳie do rąk to, co nas przez lat wiele minie!


Barzo pilnie słuchała piękna Angelika
Płaczu, słów, narzekania swego miłośnika;
A choć dawno o ego szczerości wieǳiała,
Przedsię się namnie nad niem użalić nie chciała,
Ani mu ulżyć bolu z ran Kupidynowych,
Twardsza kruszca, zimnie sza słupów marmurowych,
Jako ta, co tak o swe trzymała gładkości,
Że nikt na świecie nie beł goǳien e miłości.


Jednak wiǳąc, że sama tylko w wielkiem lesie,
Wziąć go sobie za woǳa myśli w onem czesie;
Bo uporny być musi, kto po szy ę w woǳie
Stoi, a o ratunek nie woła w przygoǳie.
Gǳieby sobie pogodę¹¹⁷ onę upuściła,
Jużby na taką drugą nie rychło trafiła.
Bo doświadczyła nieraz, że mieǳy inszemi
Ten król beł e naszczerszy z sługami wszystkiemi.

¹¹⁵złotej liliej — t . Franc i, gdyż królowie ancuscy używali herbu lilii. [przypis redakcy ny]
¹¹⁶katajska królewna — Angelika; Kataj, kraina w północnych Chinach, państwo Galaona, o ca Angeliki;

[przypis redakcy ny]
¹¹⁷pogoda (daw.) — [tu:] sposobność. [przypis redakcy ny]
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Ale nie przeto go chce tego utrapienia
Zbawić albo akiego dodać mu ulżenia
I za tak długie służby i za przeszłe szkody
Pocieszyć go i słuszne życzyć mu nagrody;
Ale na du e sztuki, wymyśla chytrości
Zatrzymać go w naǳiei swo e życzliwości
Dotąd, ażby potrzebie swo e dogoǳiła,
A potem się do zwykłe twardości wróciła.


I tam, gǳie sobie swó żal król z Cyrkas¹¹⁸ rozwoǳi,
Nagle z cienia i z one gęstwy tak wychoǳi,
Jako się trafia wyniść z lasu lub z askinie
Na scenę lubo z Delu¹¹⁹, lub z Cypru boginie ¹²⁰,
I rzecze: »Sakrypancie! bądź mi pozdrowiony!
»Broń, akoś zwykł, me dobre sławy z każde strony,
»A nie da tego Boże, abym w pode źrzeniu
»I w tak złem być u ciebie miała rozumieniu!«


Nigdy z taką radością na miłego syna,
O którem nieszczęśliwa przyszła ta nowina,
Że zginął i rota się bez niego wracała
Z potrzeby, utrapiona matka nie we źrzała,
Jaka była na on czas tam w cyrkaskiem panie,
Kiedy nagle i kiedy tak niespoǳiewanie
Wspaniały chód, powagę z niebieską ozdobą
I anielskie piękności obaczył przed sobą.


Pełen skrytego ognia, do nie się pokwapi,
Pełen ogniste żąǳe ; ona go obłapi,
Ściska ąc go za szy ę, czegoby mu była
Podobno tak w Kata u¹²¹ swem nie uczyniła.
Zaraz sobie tuszyła, zaraz serce wzięła,
Że kiedy go tą chęcią swo ą tak u ęła,
Ma ąc go z sobą, do swe wróci się o czyzny
I wrychle u źrzy państwa i swó Kata żyzny.


O wszytkiem dostateczną sprawę mu dawała
I to, co się z nią ǳiało, wszytko powiedała
Odtąd, ako beł od nie o pomoc posłany
Na wschód do nabate skie ¹²² króla Serykany¹²³,
Jako e czci i sławy Orland beł obrońca,
Jako ą przeprowaǳił aż na zachód słońca,

¹¹⁸król z Cyrkas — Sakrypant; Cyrkas: kraina na Kaukazie. [przypis redakcy ny]
¹¹⁹z Delu (bogini) — bogini Diana (Artemis). [przypis redakcy ny]
¹²⁰z Cypru bogini — Wenus (Aodyta), gdyż na Cyprze była głośna sieǳiba e kultu. [przypis redakcy ny]
¹²¹Kataj — kraina w północnych Chinach, państwo Galaona, o ca Angeliki. [przypis redakcy ny]
¹²²nabatejski — właściwie arabski; Ariost używa ednak tego wyrazu w znaczeniu ogólnie szym: wschodni.

[przypis redakcy ny]
¹²³Serykana — państwo Gradasa, kraina gǳieś za Indiami, w Chinach leżąca. [przypis redakcy ny]
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Jako swó kwiat panieński wcale zachowała
Tak, ak go, wyszedszy na świat, z matki miała.


Podobno beła prawda, ale z każde miary
Według rozumu temu nie da każdy wiary;
Atoli on na on czas uwierzył wszystkiemu,
A snaćby beł uwierzył i czemu więtszemu,
Bo miłość tak wzrok bierze i tak go przyda e,
Że za rzecz niewidomą wiǳianą uda e,
Niewiǳianą przeciwnie za wiǳianą liczy:
Każdy temu rad wierzy, czego sobie życzy.


Mówi z sobą po cichu: »Jeśli te pogody¹²⁴
»Nie umiał Orland zażyć, nie bęǳie bez szkody.
»Nieżyczliwe fortuny niecha nie winu e,
»Niech to racze swo emu głupstwu przypisu e.
»Ja pewnie z niego nie chcę przykładu i ako
»On, a szczęścia upuścić nie chcę lada ako:
»Błaznembych był, kiedybym go miał naśladować,
»A potem narzeka ąc, sam siebie winować.


»Urwę a świeżą różą, kiedy się dostała,
»Któraby mogła zwiędnąć, gǳieby się przestała;
»A urwę ą za pory, urwę ą za rosy.
»Wiem też, że to są te płci na więtsze rozkoszy,
»I chocia się gniewa ą, chocia narzeka ą,
»Chocia płaczą — nie z serca i pewnie zmyśla ą.
»Ale a do zmyślonych łez, gniewu, odmowy,
»Nie uczynić, co myślę, nie estem gotowy«.


To mówiąc, do lubego bo u się gotował;
Ale mu przeszkoǳono, bo dźwięk następował
I bił go w uszy akiś grzmot z gęstego lasu,
Że to musiał odłożyć do inszego czasu.
Szyszak na głowę tylko w one czasy włożył,
Bo się beł zbro e nigdy nie zwłóczyć przyłożył;
I tak porwawszy woǳe¹²⁵, konia dosiadł w skoku
I czekał pogotowiu, ma ąc drzewo w toku.


A wtem mu się ukazał, gǳie beł wąwóz ciasny,
Ile mógł znać z postawy, akiś rycerz straszny;
Szata na niem białością mogła zrównać z śniegiem,
Kita także u hełmu, a biegł wielkiem biegiem.
Sakrypant, że tamtędy tak nie na czas echał,
Że dla niego rad nierad swych rzeczy zaniechał
I że mu przerwał onę przedsięwziętą sprawę,
Krzywo patrzy i srogą czyni mu postawę.

¹²⁴tej pogody — te sposobności. [przypis redakcy ny]
¹²⁵woǳe —  przyp. [B.] lm. [przypis redakcy ny]
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Wyzywa go, gdy bliże nad echał, i woła,
Rozumie ąc, że ego sile ów nie zdoła
I że go z konia zbĳe. Tamten też rozumie,
Że tak wiele w tem ǳiele, ako i ów umie,
I ego one fuki¹²⁶ w poły ucina ąc,
Kopią w tok¹²⁷ włożywszy i uż ą składa ąc,
Zwarł konia ostrogami; i tak w one dobie
Biegli z wielkiem zapędem oba przeciw sobie.


Nigdy z więtszą srogością rozgniewani bycy
Przy piękne , ulubione swo e ałowicy
Nie tłuką się, wza em się nie bodą rogami.
Oba sobie paiże¹²⁸ przebili grotami;
Z tak srogiego potkania góry i doliny
I lasy gęste drżały, pola i niziny.
Jeszcze dobrze, że zbro e mieli doskonałe,
Że wżdy piersi za niemi zostały em całe.


Nie krzywo oba konie bieżały pod niemi:
Uderzyli się we łby razami ciężkiemi;
Sakrypantow żywotni¹²⁹, chocia trzymał o tem,
Że nie miał w swo e sta nie lepszego, zdechł potem.
Padł i drugi, ale był godnie szy obroku,
Bo powstał, skoro poczuł ostrogi u boku;
A tamten rozciągniony, przywaliwszy pana,
Został zdechły bez dusze i ściągnął kolana.


Nieznany rycerz, który na koniu się został,
Rozumie ąc, że dosyć sławy wziął i dostał,
Gdy ego nieprzy aciel na ziemi uż leżał,
Zbitego bohatyra zarazem odbieżał;
I nie chcąc uż dale z niem nic poczynać więce ,
Nie zastanawia ąc się, biegł w długą¹³⁰ co pręce ,
I nim przy ǳie do siebie poganin po chwili,
Tem on bęǳie albo wpół, albo w dobre mili.


Jako więc pracowity oracz wylękniony,
W niepogodę piorunem srogiem ogłuszony,
Kiedy uż trzaskawica¹³¹ i on grom ustawa,
Podle wołów zabitych z wielkiem żalem wstawa,
Dąb, który się wysokiem swem gałęziem¹³² zdobił,
Wiǳi bez pierwsze krasy, grom e z niego obił:

¹²⁶fuki (daw.) — ła ania, krzyki, groźby. [przypis redakcy ny]
¹²⁷tok — [tu:] rurka rzemienna, w którą się wkłada tylec kopii. [przypis redakcy ny]
¹²⁸paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
¹²⁹żywotni [koń] — ulubiony, na którym bohater zwykle eźǳi. [przypis redakcy ny]
¹³⁰biegł w długą — wzdłuż, t . prosto przed siebie uciekał. [przypis redakcy ny]
¹³¹trzaskawica — grzmot. [przypis redakcy ny]
¹³²gałęzie — [daw.] r. n. [przypis redakcy ny]
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Taki beł król cyrkaski i tak pełen trwogi,
Kiedy przy Angelice powstawał na nogi.


Stęka ciężko nie z bolu kości nadtłuczone ,
Albo nogi lub ręki które nawinione ,
Ale ze wstydu, bo się barzie — wieǳcie o tem —
Nie wstyǳił przez wszytek wiek i przedtem i potem;
Bo krom, że na to, kiedy konia zbył, patrzała,
Z pod niego go kochana ego ratowała.
Trudnoby się był na nim kto dopytał słowa,
By była nie łagodna królewnina mowa:


»Nie masz się czego wstyǳić: nie two a to wina,
»Cny królu! Z konia złego wszytka est przyczyna,
»Którego lepie było wprząǳ w wóz, niż go chować
»Do bo u, kiedy tak miał w gonitwie szwankować.
»Aleć i on może się nie chlubić z wygrane ,
»I owszem go rozumiem bliższem być przegrane ;
»Bliższy pewnie przegrane on est mo em zdaniem,
»Bo placu nie dotrzymał, a tyś dotąd na niem«.


Tak Angelika w on czas Sakrypanta cieszy:
A w tem kogoś obaczą, wiǳą, że się śpieszy,
Bo koniowi wypuszczał¹³³, co edno miał skoku;
Twarz miał smętną, bicz w ręku, a trąbkę u boku.
Kiedy nad echał, pytał Sakrypanta: »Bracie!
»Proszę, powieǳ mi, eśliś potkał w białe szacie
»Z białą tarczą i z białą u szyszaka kitą
»Bohatyra akiego, adąc¹³⁴ drogą bitą?«


Nie zataił Sakrypant i tak odpowieǳiał:
»Dopiero mię zbił z konia; ale abym wieǳiał,
»Kto mię z siodła wysaǳił, żem bił ziemię głową,
»Powieǳ mi, kto to taki i ako go zową?
»Gościńcem prosto eǳie w tę stronę: mam za to,
»Że go prętko pościgniesz«. — On mu zasię na to:
»Powiem, lecz nie wiem, akoć taka bęǳie miła
»Nowina: ǳiewica cię z konia wysaǳiła,


»ǲiewica, na wszytek świat wsławiona z gładkości,
»Ale eszcze daleko sławnie sza z ǳielności,
»Z śmiałego serca. Ale azaż takich mało,
»Co ich toż od nie także, co ciebie potkało?
»Imię e , eśli wieǳieć pragniesz, Bradamanta¹³⁵«.
Co rzekłszy, żałosnego odbiegł Sakrypanta.

¹³³koniowi wypuszczał — wypuszczał woǳe, ruszał biegiem. [przypis redakcy ny]
¹³⁴Bohatyra (…) jadąc — zamiast: jadącego. [przypis redakcy ny]
¹³⁵Bradamanta — ǳiewica-rycerka, córka Amona i Beatryczy, córki księcia bawarskiego Nama, edna

z przednie szych bohaterek poematu. [przypis redakcy ny]
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Nie wie, co mówić, co ma czynić, zawstyǳony,
Stroskany i na twarzy sromem zapalony.


Rozmyśla ąc tam chwilę on przypadek sobie,
Bez skutku się asował barzo w one dobie;
A wiǳąc, że go z konia zbiła białagłowa,
Przesiadł się na inszy koń, nie mówiąc i słowa,
A nowe go nieszczęście przecię sroǳe bodło.
W tem królewnę kata ską wziął za się, za siodło,
Odłożywszy swe wczasy i swe krotofile
Na spoko nie sze mie sce i weselsze chwile.


Nie u echali beli spełna dwu mil eszcze,
Kiedy w lesie na edno natrafili mie sce,
Gǳie wielki akiś tenten¹³⁶ i grzmot usłyszeli;
Ktoby beł, co go czynił, poznać nie umieli,
Ale stanąwszy trochę, obaczyli potem
Konia z bogatem rzędem i czapragiem złotem;
Skacze, ak sarn¹³⁷, przez wody, przez błota, przez głogi,
Drzewa wali, uprząta to, co trudni drogi.


»Jeśli dobrze przed liściem i przed gałęziami
»Wiǳę — mówi królewna — Ba ard to przed nami,
»Co z takiem pędem bieży i co sobie drogę
»Gwałtem przez lasy czyni; mylić się nie mogę:
»Ten est pewnie, uż ten est, użem go poznała.
»Wielką z niego dogodę¹³⁸ wnet bęǳiewa miała,
»Aboć mu kto powieǳiał o nasze potrzebie;
»Bo trudno ma eden koń znieść i mnie i ciebie.


Zsiadł Sakrypant z swo ego konia nie leniwy,
Zamyśla ąc mu dopaść woǳe albo grzywy;
Ale tak prętko Ba ard nogami nań ciska,
Obróciwszy zad, że grom ledwie pręce błyska.
Zabiłby go beł pewnie, by go beł uderzył
I dosiągł w ono mie sce, ako beł wymierzył;
Bo tak mocne kopyta, tak duże miał krzyże,
Żeby beł stłukł i górę, by z na twardsze spiże¹³⁹.


Potem do Angeliki sam, nie przymuszony,
Przystępu e łaskawy i upokorzony,
I ako pies, koło nie skoki wyprawu e,
Co się panu, kiedy się wraca skąd, radu e;
Znał ą Ba ardi pomniał, kiedy go karmiła,

¹³⁶tenten — tętent. [przypis redakcy ny]
¹³⁷sarn — rogacz. [przypis redakcy ny]
¹³⁸dogoda (daw.) — wygoda. [przypis redakcy ny]
¹³⁹spiża (daw.) — spiż. [przypis redakcy ny]
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W Albrace¹⁴⁰ i swą ręką obrok mu nosiła
W ten czas, kiedy się sroǳe w Rynalǳie kochała,
Którego zasię teraz tak nienawiǳiała.


Lewą ręką woǳe¹⁴¹ mu królewna u ęła,
A prawą szy ę głaskać i grzywę poczęła:
On się pod moc e da e, że wszytko, co chciała,
Z niem tak, ako z barankiem sobie poczynała;
A wtem mężny Sakrypant, swó czas upatrzywszy,
Osiadł go i obrócił, żartko nań wskoczywszy.
Angelika też zatem zaraz się przesiadła
I nie za siodłem, ale w siedle uż usiadła.


Potem obróciwszy się, z trafunku pieszego
Obaczyła, we zbroi następu ącego,
I spłonęła, niezmiernem ogniem przerażona,
Poznawszy, że to beł syn książęcia Amona.
Ten ą sroǳe miłu e, ta go nienawiǳi,
Jako kaczka sokoła, tak go rada wiǳi;
Beł ten czas, kiedy się ą¹⁴² on brzyǳił, a ona
Srogiem ogniem dla niego była rozpalona.


Tego przyczyną były dwie pewne krynice
Od siebie niedaleko, przez wązkie granice,
U Ardenny¹⁴³, co skutki w sobie miały ǳiwne,
Skutki różne i sobie we wszytkiem przeciwne:
Kto z edne , gore srogą miłością, kto z wody
Drugie pĳe, odmienia ognie w zimne lody.
Z edne Rynald, z drugie się królewna napiła:
Ten miłu e okrutnie, ta się em¹⁴⁴ brzyǳiła.


On ǳiwny napó , z adem skrytem pomieszany,
Co w nienawiść obraca ogień pożądany,
Czyni, że Angelika, skoro obaczyła
Rynalda, pogodną twarz chmurą zasłoniła
I Sakrypanta prosi dla Boga żywego
Z smętną mową i twarzą, aby tam onego
Rycerza w tamtem mie scu tak długo nie czekał,
Ale aby z nią w stronę nadale uciekał.


»I tak to słabo o mnie — mówi e — trzymacie?
»Tak mię za nikczemnego i za tchórza macie,
»Że tak łatwie od tego macie mi być wzięci
»I że was nie obronię? Tak wam to z pamięci

¹⁴⁰Albraka — zamek w Kata u (w Chinach). [przypis redakcy ny]
¹⁴¹woǳe —  przyp. [B.] lm. [przypis redakcy ny]
¹⁴²ją — [tu:] nią. [przypis redakcy ny]
¹⁴³Ardenna — las Ardeński, ǳiś uż nieistnie ący, w dep[artamencie] Charente-Inferieure. [przypis redak-

cy ny]
¹⁴⁴jem (daw.) — ǳiś: nim. [przypis redakcy ny]
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»Już wyszło to, com czynił w Albrace¹⁴⁵ odkrycie¹⁴⁶?
»Już podobno i one nocy nie pomnicie,
»Kiedym dla was sam a sam, a niedawno temu,
»Stanął przeciwko wo sku Agrykanowemu¹⁴⁷? «


Nie mówi nic i nie wie, co czynić: niebogi
Już barǳo blizko Rynald, który okrzyk srogi
Czyni na Sakrypanta i grozi mu harǳie,
Obaczywszy, że eǳie na ego Ba arǳie
I że z niem w towarzystwie królewna echała,
Która mu taką mękę i ból zadawała —
Ale, co ci dwa dale mięǳy sobą mieli,
W drugie pieśni odemnie bęǳiecie wieǳieli.

Koniec pieśni pierwszej.

.  
Argument
Pustelnik zmyślonemi rozǳiela larwami
Mięǳy dwiema srogi bó spółmiłośnikami.
Rynald się tam obraca, gǳie go miłość wieǳie,
Ale inǳie , tam, gǳie mu cesarz każe, eǳie.
Bradamanta, szuka ąc Rugiera swo ego,
Pinabella¹⁴⁸ na du e niesprawiedliwego,
Pinabella z Magance, od którego ręku
Mało nie ginie, ale wiesza się na sęku.

Allegorye
Przez wiarę, którą Rynald i Sakrypant dał zaraz fałszywem namowom ducha, od pu-

stelnika posłanego, takie przez rozbo e i tarcz uczarowaną starego Atlanta znaczy się w te
wtóre pieśni, ako i gǳieinǳie w te księǳe, gwałt i oszukanie, których używa ą żąǳe
te cielesne przeciwko rozumowi i cnocie człowiecze . W Pinabellu, który chce stracić
białogłowę, która dla ego dobrego eǳie, znaczy się, te złe i niewǳięczne przyroǳenie
nie zwycięży się żadnem dobroǳie stwem.

. Skład pierwszy
O zła, niesprawiedliwa, bezecna miłości!
Przecz nasze żąǳe trzymasz tak rzadko w sforności?
Co masz stąd za pociechę, że się nie zgaǳa ą
Dwie serca i że wole przeciwne miewa ą?
Nie każesz iść przez miałkie i przez asne brody,
Ale mię pchasz w głąb na dno w pomącone wody;
Ciągniesz mię gwałtem od te , co mię rada wiǳi,
A tę każesz miłować, co mię nienawiǳi!

¹⁴⁵com czynił w Albrace — Angelikę oblegał w e zamku Albrace król tatarski, Agrykan. Po stronie Angeliki
walczył mięǳy innymi Sakrypant, któremu królewna, napadem nocnym Agrykana zagrożona, zawǳięczała swe
ocalenie. [przypis redakcy ny]

¹⁴⁶odkrycie — (przysłówek) [w sposób otwarty; otwarcie; awnie]. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁷Agrykan — król Tartarii, o ciec Mandrykardów. [przypis redakcy ny]
¹⁴⁸Pinabell — syn Anzelma z domu maganckiego. [przypis redakcy ny]
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Twa to sprawa, że Rynald tak sobie smaku e
Angelikę i tak ą okrutnie miłu e,
Gdy się em¹⁴⁹ ona brzyǳi; a gdy się kochała
Ona w niem, chęci po niem namnie sze nie znała.
Brzyǳił się ą¹⁵⁰, ak wężem; atoli mu ona
Wzgarda est nienagorze od nie nagroǳona,
Bo go sobie tak barzo teraz obmierziła,
Żeby na śmierć, niżli nań, pręǳe zezwoliła.


Rynald na Sakrypanta krzyknie w one dobie:
»Zsiądź mi z konia, złoǳie u! Nic a darmo sobie
»Nie dam wziąć; weźmieli kto, na kupi¹⁵¹ utraci
»I dobrze mi to pewnie i drogo zapłaci.
»A nietylko chcę konia od ciebie własnego,
»Ale i te tak piękne panny, boś takiego
»Towarzystwa nie goǳien; taki też łotrowi
»Koń się nigdy nie ze ǳie, ani złoǳie owi«.


»Łżesz, ako pies, abym a miał być złoǳie aki
»Albo łotr, ako mówisz; sameś racze taki,
»Jako od luǳi słyszę, akom się dowieǳiał«.
— Z niemnie szem mu Sakrypant fukiem¹⁵² odpowieǳiał —
»Wnetże się to da wiǳieć, który z nas mocnie szy
»I który i te panny i konia godnie szy.
»Co do panny, w tem z tobą nie rozumiem różno,
»Że tak piękne na świecie drugie szukać próżno«.


Jako więc pospolicie dwa psi na przestrzeni,
Z różnych przyczyn wza emnie z sobą powaǳeni,
Pierwe na się z daleka warczą i szczeka ą,
A oczy się em świecą i ogniem gora ą,
Potem z na eżonemi na grzbietach sierciami
Ostremi, ako wściekli, sieką się zębami:
Tak w ten czas od słów i od uszczypliwe mowy
Szli do szabel Sakrypant i syn Amonowy,


Ten pieszo, ów na koniu. — Ale wy mniemacie,
Że miał konny przed pieszem? — I owszem tak macie,
Że nie mia! nic; trudnie daleko eznemu
Przyszło czynić w tem bo u, aniźli pieszemu.
Wiecież, czemu? — Ten koń miał dowcip przyroǳony
I nie chciał, aby ego pan bel obrażony.
Ani ręką, ani go może zbić ostrogą,
Aby eden krok stąpił, gǳie chce eźǳiec, nogą.

¹⁴⁹jem (daw.) — nim. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁰ją — [tu:] nią. [przypis redakcy ny]
¹⁵¹kupia (daw.) — towar. [przypis redakcy ny]
¹⁵²fuk (daw.) — ła anie, krzyk, groźba. [przypis redakcy ny]
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Kiedy chciał w skok i w zawód, to mu się zasaǳił,
Choć mu ostrogi dobrze o boki zawaǳił;
Kiedy zaś lekkiem cwałem albo myślił kłusać,
Rozpierał się na mie scu i nie chciał się ruszać
I mięǳy nogi głowę kładł sobie z wierzganiem;
A nie mogąc mu od ąć uporu karaniem,
Prawą ręką na przedniem łęku wyniesiony,
Skoczył z niego Sakrypant żartko z lewe strony.


Kiedy uż zbył król z Cyrkas konia w snadnem skoku
Tak ǳiwnego, było co wiǳieć, kiedy w kroku
Przeciw sobie rycerze tak wielcy stanęli
I strasznemi razami sięgać się poczęli,
Mieczmi gołemi siekąc eden na drugiego
To z wierzchu, to ze spodu; u Wulkanowego
Ogniska Cyklopowie ognistemi młoty
Ledwie tak Jowiszowe pilnu ą roboty.


To pełne, to zmyślone i skąpe¹⁵³ czynili
Sztychy; znać, że się oba szermować uczyli.
To wyciągnieni, to w się ściśnieni i zbici,
Raz za tarczą, drugi raz potrosze odkryci,
Czasem wprzód, czasem nazad kroków pomyka ą,
To mie sce cięciom da ą, to e odbĳa ą,
Nakoło idąc; a gǳie eden ustępu e,
Na to mie sce zarazem drugi następu e.


Wtem akoś barzo blizko Rynald zapęǳony
Pod Sakrypanta wszytek podpadł, podsaǳony,
Który mu przecię zbytnie wystawił miąższości
Puklerz, z stali i twarde urobiony kości.
Ciął nań Rynald fusbertą tak barzo, że lasy
Zadrżały, uderzone dźwiękiem w one czasy,
I że się przyszło padać stali i żelazu,
A temu ramię ścierpło od tęgiego razu.


Jako skoro lękliwa ǳiewka obaczyła,
Że fusbertą żelazo i kość przepęǳiła
I że e rycerz mocno tak beł uderzony,
Zbladła, ako złoczyńca, na śmierć wywieǳiony.
Tak się e zda, że dłuże nie trzeba tam czekać,
I myśli przed Rynaldem co pręǳe uciekać,
Którego ona sobie tak barzo zbrzyǳiła,
Jako emu przeciwnem kształtem była miła.


I w inszą stronę zaraz rzuciwszy woǳami,
Uciekała ciasnemi w gęstwie drożyskami,

¹⁵³skąpe (…) sztychy — [tu:] słabe sztychy. [przypis redakcy ny]
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Ustawicznie bladą twarz nazad obraca ąc
I, że za sobą miała Rynalda, mniema ąc.
Jeszcze była nie barzo wiele u echała,
Gdy pustelnika w pewne dolinie potkała;
Brodę miał aż do pasa, sam beł na we źrzeniu
Nabożny, w zakonniczem i podłem oǳieniu.


Laty, a eszcze barzie posty wycieńczony,
Na leniwem osiełku echał pochylony.
Zdało się, że tych świeckich, doczesnych, odmiennych
Zaniechawszy, myśl w rzeczach utopił zbawiennych.
Ten, kiedy go na one nad achała droǳe
Panna z anielską twarzą i wiǳiał, że sroǳe
Pobladła i że z troski i z trudu zemdlała,
Żal go u ął, wiǳąc, co nęǳnica cierpiała.


Prosiła, aby się e użalił, niebogi,
I naprostsze z onych mie sc nauczył e drogi,
Którąby do morskiego portu do echała,
Chcąc, żeby o Rynalǳie więce nie słyszała,
Jechać z Francye . Mnich, co czarnoksięstwo umiał,
Cieszył ą tak, ako mógł i ako rozumiał,
Obiecu ąc, że wkrótce snadno miał być zd ęty
Z nie on kłopot; a zatem sięgnął do kalety


I foremne z nie dobył z pargaminu księgi;
Którą skoro otworzył, rozwiązawszy wstęgi,
Ledwo co ednę kartę przeczytał u kra a,
Wyszedł szatan w postaci lekkiego loka a,
A ten mu rozkazu e. Klątwą przymuszony,
Pobiegł duch zły z zapędem, gǳie bel wyprawiony,
Gǳie się mieczmi gromili oni dwa rycerze,
I skoczywszy mięǳy nie, stanowi przymierze.


»Powieǳcie mi — mówi em — cobyście wskórali,
»Choćbyście na ostatek się pozabĳali?
»I co za korzyść za te trudy swe weźmiecie,
»Skoro skończycie, skoro bić się przestaniecie,
»Jeśli grabia z Anglantu¹⁵⁴ — podobno go znacie? —
»Nadobną Angelikę, o którą wy macie
»Taki spór mięǳy sobą i taki bó srogi,
»Ma bez zwady, bez prące i bez żadne trwogi?


»Potkałem ich stąd w mili: do Paryża adą
»Szyǳąc z was, że się z taką adowitą zwadą,
»Z takiem zażarciem na się — tak im zły duch plecie —
»Bez pożytku żadnego tak długo bĳecie.

¹⁵⁴grabia z Anglantu — Anglant: gród Angers we Franc i; grabia z Anglantu: Orland, syn Milona, grabi
z Anglantu. [przypis redakcy ny]
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»Lepie by się podomno śladem puścić za niem:
»Doścignęlibyście go eszcze mo em zdaniem;
»Bo eśli do Paryża w eǳie z nią bezpiecznie,
»Jużeż po nie , użeście stracili ą wiecznie«.


Wiǳielibyście byli, aką postać mieli
I ako się obadwa byli zapomnieli
Na tę nowinę smętni i ukłopotani,
Że od spółmiłośnika beli oszukani.
Amonów syn do swego Ba arda odchoǳił,
A wzdychaniem swą żałość sam sobie rozwoǳił;
Na ostatek Orlanda, rozgniewany sroǳe,
Przysiągł zabić, eśli go doścignie gǳie w droǳe.


Przyszedłszy, gǳie stał Ba ard, zaraz go dosiada
I bieży na niem na cwał i stamtąd wypada;
Od eżdża ąc: »Bądź łaskaw!« temu nie powiadał,
Nie rzkąc, aby go prosił, aby beł zań wsiadał.
Koń kłóty ostrogami, wali, łamie, psu e,
Cokolwiek mu zawaǳa i co go hamu e;
Ani go rzeki, ani błota, ani głogi,
Ani skały żadne zbić mogą z proste drogi.


Ale się ǳiwu ecie, wiǳę, Ba ardowi,
Że się teraz tak łatwie¹⁵⁵ dał wziąć Rynaldowi,
Co przedtem nie eden ǳień musiał biegać za niem,
Goniąc go to tam, to sam z gniewem, narzekaniem.
Wieǳcie, że miał człowieczy zmysł i nie ze złości,
Nie z narowu to czynił, nie z niepowolności¹⁵⁶,
Ale aby prowaǳił pana tam, gǳie była
Angelika, bo wieǳiał, ako go paliła.


Wiǳiał, kiedy z namiotu w pole wypadała,
I wszęǳie e pilnował, gǳie się obracała;
Wszęǳie za nią biegł w tropy, wszęǳie o nie wieǳiał,
To dlatego, że w on czas pan na niem nie sieǳiał.
Bo po edynek z wielkiem ednem w one dobie
Rycerzem pieszo czynić rzekli beli sobie.
Potem z daleka za nią ustawicznie choǳił,
Bo ą wprowaǳić w ręce panu swemu goǳił.


Myślił go na nię nawieść i dlatego lasem
Napierwe się wprzód przed nią puścił onem czasem;
Nie chciał e ednak na się dać wsieść, żeby była
W inszą się stronę na niem gǳie nie obróciła.
On to sprawił, że się z niem potkała dwa razy,

¹⁵⁵łatwie (daw.) — ǳiś: łatwo. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁶niepowolność (daw.) — nieposłuszeństwo. [przypis edytorski]
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Chocia okrom pożytku dwie stąd wziął przekazy¹⁵⁷:
Pierwszą, eśli pomnicie, miał od hiszpańskiego
Rycerza, a od króla drugą cyrkaskiego.


A teraz piekielnemu onemu duchowi,
Który kata skie ǳiewki stopy Rynaldowi
Omylne pokazował i ślad nieprawǳiwy,
Uwierzył także Ba ard i czekał cierpliwy.
Rynald we wszystkiem biegu bieży i kieru e
Do Paryża, a coraz bo cem go za mu e.
Gniew go i miłość grze e, a biegł tak teskliwy,
Że nie rzkąc koń, ale wiatr zdał mu się leniwy.


Prawie do same nocy i kiedy uż mroki
Wsta ą, co wszytkie biorą wzrokowi widoki,
Gonił grabię Orlanda Rynald rozgniewany:
Tak barzo beł od ducha złego oszukany!
Potem tak długo eźǳił rano i wieczorem,
Wszytko wielkiem gościńcem, wszytko bitem torem.
Aż u źrzał miasto, w którem cesarz się zawierał
I ostatki swoich wo sk pogromionych zbierał.


Bo, że od Agramanta króla oblężenia
Spoǳiewał się, potrzeby to do pożywienia,
To do obrony z wielką pilnością gotował,
Wałów i zaniedbanych murów poprawował.
Przykopu wgłąb podbiera, który miasta strzeże,
Baszty strzelbą i mocne opatru e wieże;
Pomyślą do Anglie dla luǳi wyprawić
I znowu świeże luǳie, świeże wo sko sprawić.


Chce znowu wyniść w pole z swo emi wo skami,
Znowu zamyśla skusić Marsa z Murzynami.
Rynalda wyprawu e zaraz w drogę nową
Do Brytanów, które ǳiś Anglikami zową;
On się gryzie, nie przeto, żeby tamtych kra ów
I tamte ziemie nie rad wiǳiał obycza ów,
Ale stąd, że mu zaraz wsiadać rozkazano,
Że mu dnia na ostatek wytchnąć tam nie dano.


Nic barzie nie po myśli było Rynaldowi
Nad to, że nie mógł dosyć swemu zamysłowi
Uczynić i szukać te , co mu zadawała
Taki ból i serce mu z piersi wyǳierała;
Ale nie mógł inacze , musiał biedź przez ǳięki,
Posłuszny cesarzowi: mus ma swe osęki.

¹⁵⁷przekaza (daw.) — przeszkoda, zawada. [przypis redakcy ny]
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Do Kales¹⁵⁸ w kilka goǳin przypadł w one dobie
I zarazem wsiadł w okręt, nie wytchnąwszy sobie.


Prawie nad wolą wszytkich ćwiczonych żeglarzów
I mimo doświadczonych radę marynarzów
Wsiadł, chcąc się prędko wrócić; morze się burzyło
I wielką niepogodą i chmurą groziło.
Z swych lekce poważonych sił wiatry gniewliwe
Poczęły wody mięszać i wały straszliwe
Miotać z takiem zapędem i z taką wściekłością,
Że się w okręt wǳierały z wielką nawałnością.


Co więtsze żagle biegli żeglarze spuścili,
Raǳiby zaś, by ako nazad się wrócili
Do tychże portów, z których wyszli dla przyczyny
Skwapliwego rycerza one złe goǳiny.
Wiatr, że bez pozwolenia ego te śmiałości
Użyli, pełen gniewu i zapalczywości,
Dmie okrutnie i grozi, że ich na dno wpęǳi,
Jeśli chcą iść gǳieinǳie , nie tam, gǳie ich pęǳi.


Raz go z prawe , drugi raz z lewe ma ą ławy,
A co raz więtszy wsta e. Ćwiczeni w te sprawy
Żeglarze nizkie tylko żagle wyciąga ą
I nakoło głębokie morze przebiega ą —
Ale iż różnych postaw i nici mi trzeba,
A wszystkie ednem razem rozpocząć potrzeba,
Rynalda miotanego po morzu zapomnię,
A o cne Bradamancie teraz co przypomnię.


Nieporównane siły ǳiewica to była,
Która niedawno z konia Sakrypanta zbiła.
Godna takiego brata, Rynalda roǳona,
Z Amona i Beaty¹⁵⁹ księżny uroǳona,
Po wszytkie się Francye męstwem i śmiałością
I na cesarskiem dworze wsławiła ǳielnością.
Jeśli miał wielką sławę Rynald, e roǳony,
Ona pewnie niemnie szą miała z każde strony.

¹⁵⁸Kales — miasto portowe Calais we Franc i. [przypis redakcy ny]
¹⁵⁹Beata a. Beatryce — małżonka Amona, matka Bradamanty. [przypis redakcy ny]
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Miłował ą bohatyr daleko wsławiony¹⁶⁰,
Co z Ayki chciwością sławy uwieǳiony,
W ten kra beł przyszedł z wo skiem króla Agramanta.
Spłoǳił go Rugier z piękne córki Agolanta¹⁶¹,
A ta, co się nie ze lwa ǳikiego zroǳiła
I nie z niedźwieǳia, takiem sługą nie garǳiła;
Acz nieprawie¹⁶² łaskawe szczęście na się mieli,
Bo się raz tylko zeszli i z sobą wiǳieli.


Odtąd szukała swego miłego, którego
Zwano tak, ako o ca; a nigdy żadnego
Towarzystwa więc z sobą miewać nie chciewała
I sama tylko w drogę nadalszą eżdżała,
Tak bezpieczna, akby e sto koni eźǳiło.
A kiedy się e dobrze na on czas zdarzyło
Z Sakrypantem, wprzód przez las, więc przez górę długą
Prze echawszy, stanęła nad wesołą strugą,


Co pośrzodkiem zielone łąki szła cieniami
I wysokiemi zewsząd okryta drzewami,
Upragnione pielgrzymy często napawa ąc
I na wczasy po przykrem truǳie namawia ąc;
Pagórek ą uprawny od gorących bronił
Południowych promieni i sobą zasłonił.
Tam skoro bystrem okiem z trafunku po źrzała
Bradamanta, rycerza akiegoś u źrzała,


Rycerza, który w miłem i przy emnem chłoǳie
Przy piękne , prze źrzoczyste , kryształowe woǳie
Na brzegu zamyślony sieǳiał mieǳy drzewy
W cieniu, które Febowe hamowały gniewy.
Hełm niedaleko niego wisiał hecowany¹⁶³
U wysokiego dębu, koń stał uwiązany;
Głowę miał pochyloną ku ziemi, wzrok smutny:
Znać, że go akiś trapił srogi żal, okrutny.


Żąǳa ta, którą wszyscy z przyroǳenia mamy,
Że się o cuǳych rzeczach raǳi więc pytamy¹⁶⁴,
Sprawiła, że ǳiewica o ego żałości

¹⁶⁰bohatyr daleko wsławiony — Rugier, eden z pierwszych bohaterów nasze epopei, prao ciec książąt Esteń-
skich. Bo ardo wyprowaǳa ego ród aż z Troi, od syna Hektorowego, Astyanaksa, który nie zginął, ak chcą
podania greckie, lecz schronił się na Sycylię i tam po ąwszy za żonę królową Syrakuz, miał z nią syna Polido-
ra; od tego pochoǳą Konstans, prao ciec Karola Wielkiego i Klodwig, którego potomkiem był Rugier, pan
na Reggio (Rysa) w Kalabryi. Po ął on za żonę Galacyellę, córkę Agolanta, lecz zginął z ręki własnego brata,
Beltrama, który chciał również i bratową zgłaǳić; ta zdołała się ednak ocalić ucieczką do Ayki, gǳie powi-
ła bliźnięta: naszego bohatera, Rugiera, i Marfizę, również ednę z wybitnie szych postaci poematu. [przypis
redakcy ny]

¹⁶¹Agolant — ǳiad króla Agramanta, o ciec Galac elli, matki Rugiera i Marfizy. [przypis redakcy ny]
¹⁶²nieprawie (daw.) — nieprawǳiwie, niezupełnie. [przypis redakcy ny]
¹⁶³hecowany (daw.) — polerowany. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁴się o cuǳych rzeczach (…) pytamy (daw.) — pytać o czym. [przypis redakcy ny]
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I o przyczynę pyta wielkie doległości.
Nie trzymał e na słowie, namnie nie odkładał
I zaraz e , o co się asował, powiadał.
Bo imo¹⁶⁵ luǳkość, które ku niemu użyła,
Znał z postaci, że mężnem bohatyrem była.


»Prowaǳiłem — powieda — ezdy i piechoty
»Do obozu tam, kędy cesarz pod namioty
»Marsylego nad górą Pireny¹⁶⁶ pilnował,
»Aby mu wstręty czynił i przeście hamował;
»I miałem z sobą pannę cudowne gładkości,
»Dla które dotąd serce gore mi z miłości;
»Niedaleko Rodanu¹⁶⁷ u źrzę wtem przy błoniu
»Zbro nego, sieǳącego na skrzydlatem koniu.


»Ten, lubo był w śmiertelne ciało obleczony
»Człowiek, lubo piekielny duch zły potępiony,
»Skoro obaczył ǳiewkę mo ę ukochaną
»I onę e niebieską gładkość niezrównaną,
»Jako sokół, gdy na dół dla obłowu leci,
»Porwie ą, spadszy żartko, i precz z nią odleci;
»Ledwiem się postrzegł, skoro przypadł ten ǳiw srogi,
»A użem na powietrzu wrzask słyszał niebogi.


»Tak więc ukrada kania kurczę odłączone
»Kokoszy i paznogciem unosi ściśnione,
»A ta na swą niepilność narzeka po dworze
»I na swą zgubę gdacze i darmo krokorze.
»Myślę sobie, co czynić? Na powietrzną drogę
»Nie ze dę się bez skrzydeł, a latać nie mogę.
»On się zawarł na skale; koń mam zmordowany
»Z twarde , skaliste drogi, samem spracowany!


»Ale ako ten, cobym radnie był otwarte
»Piersi u siebie wiǳiał i serce wydarte,
»Bez rządu i bez woǳa luǳiem wprzód wyprawił,
»A samem się tu szukać straty swe zabawił.
»Gǳie był przystęp snadnie szy, gǳie mnie przykra skała,
»Jeźǳiłem to tam, to sam, ak miłość kazała,
»I gǳiem mniemał, żem naleść miał rozbó cę, który
»Uniósł mó skarb lotnemi po powietrzu pióry.


»Tyǳieniem cały eźǳił rano i wieczorem,
»Nie drogą, ani ścieszką, ani bitem torem,
»Ale po górach, skałach, kamieniach, gǳie znaku

¹⁶⁵imo (daw.) — mimo. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁶góra Pireny — góry pirene skie. [przypis redakcy ny]
¹⁶⁷niedaleko Rodanu— w oryg.Rodonna, więc nie rzeka Rodan, lecz miasto, może ǳis[ie sze] Rodez w Ower-

nii. [przypis redakcy ny]
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»Stopy luǳkie nie było i żadnego szlaku,
»Ażem trafił dolinę do przebycia trudną,
»Straszną z askini gęstych, pustą i nieludną,
»Gǳie we śrzodku na skale pięknie położony
»Stał zamek, mocnem murem wkoło otoczony.


»Świecił się, ako ogień, i błyszczał z daleka,
»Nie od śmiertelne ręki, ani od człowieka,
»Nie z cegły urobiony, nie z akich kamieni,
»Ale, akom sprawę wziął, czarci nauczeni,
»Kaǳeniem i mocnemi przyzwani klątwami
»I przymuszeni gwałtem mądremi rymami,
»Z same go tylko szczere stali zbudowali,
»Którą z ogniem stygĳską wodą hartowali¹⁶⁸.


»Ona stal tak est świetna, tak gładka, że skazy
»Ani rǳe, ani żadne mieć nie może zmazy.
»W nocy, we dnie po wszytkie okolicy krąży,
»Tu się wraca, kiedy się zdobyczą obciąży.
»Nic od niego bezpieczno nie est: tylko ła ą,
»Tylko klną, tylko za niem z daleka patrza ą.
»Tam mo ę ǳiewkę zawarł, a a z żalu mdle ę,
»Bo, abym e wzad dostał, straciłem naǳie ę.


»I tak teraz, niestetyż, tylko się ǳiwu ę,
»Tylko niedostępnego zamku tu pilnu ę;
»Raǳić sobie nie mogę, tak, ako lisica,
»Kiedy słysząc, że głodna na gniaźǳie orlica
»Łupi miłego syna, kręci się strapiona
»I na pomoc nie może iść, z piór obnażona;
»Tak nikomu przystępu nie da przykra skała,
»Krom ptaków, które w skrzydła natura ubrała.


»Gdym tak u zamku czekał i u one skały,
»Przywiódł tam dwu rycerzów akiś karzeł mały,
»Którzy mi do dawnych żąǳ naǳie e przydali,
»Ale próżno, bo i ci niewiele wskórali.
»Obadwa byli sławni i wielcy mężowie:
»Ten się Gradasem, królem serykańskiem, zowie,
»Ten zaś Rugier, bohatyr młody, w same porze,
»Sławny na aykańskiem z męstwa swego dworze.


»»Przyszli ci — mówi do mnie karzeł — chcą spróbować
»»Swego szczęścia i męstwa, chcą się pokosztować¹⁶⁹
»»Z tem panem tego zamku, z tem rozbó cą srogiem,

¹⁶⁸Którą z ogniem stygĳską wodą hartowali — zamiast: „ogniem i stygĳską falą”. Poeta nasz lubi często (choć
nie zawsze szczęśliwie, ak tu właśnie) opuszczać i łączące dwa rzeczowniki i następnie eden z nich kłaść w przyp.
 [Msc.] z przyimkiem z. [przypis redakcy ny]

¹⁶⁹pokosztować się z kimś — spróbować się, zmierzyć się. [przypis redakcy ny]
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»»Co we zbroi na ptaku eźǳi czworonogiem««.
»Jam ich zasię tak prosił: Prze Bóg się zmiłu cie,
»A w mo em utrapieniu ciężkiem mię ratu cie!
»Jeśli się wam zdarzy ten straszny ǳiw okrócić,
»Chcie cie mi nazad pannę, którą mi wziął, wrócić.


»Potem, gęstemi łzami żal mó potwierǳa ąc,
»Powiadałem, akom ą stracił, nic nie ta ąc.
»Oni mnie — Bóg em zapłać — łagodnie cieszyli,
»Potem z góry wysokie na równią schoǳili.
»Z dalekam patrzał na nich, kiedy się potkali,
»Prosząc Boga za niemi, aby bó wygrali.
»Podle zamku równiny beło na opoce
»Tak wiele, ako człowiek ciśnie dwakroć z proce.


»Beło pod samem zamkiem niemałe spieranie
»Mięǳy niemi na on czas o pierwsze potkanie;
»Atoli się przecię wprzód potkał Gradas śmiały,
»Lub mu Rugier ustąpił, lub tak losy chciały.
»A skoro ducha dodał mocnego rogowi,
»Dawa ąc znać brzydkiemu czarnoksiężnikowi,
»Skoro on dźwięk usłyszał, wy echał ochotny,
»Wszytek w zupełne zbroi, a pod niem koń lotny.


»Naprzód wzgórę lekkiemi uważony pióry,
»Pomału się podnosi, ako żóraw, który
»Napierwe się zapuszcza nogami prędkiemi,
»Potem nizko podlata tuż przy same ziemi;
»Ale kiedy uż skrzydła rozciągnie szeroko,
»Niedościgłemi pióry wzbĳa się wysoko:
»Tak czarownik na on czas w górę beł wyleciał,
»Że ledwie ptak Jowiszów¹⁷⁰ wyszsze kiedy wzleciał.


»A kiedy zaś zrozumiał, kiedy beło trzeba,
»Spadł, ako szyb¹⁷¹, ścisnąwszy skrzydłami, od nieba
»Tak, ako prędki sokół po gołębia spada,
»Albo po kaczkę, co ǳień albo dwa nie ada;
»Z wielkiem, złożonem drzewem i on spadł z wysoka
»Podobno eszcze pręǳe , niżli w mgnieniu oka.
»Gradas ledwie postrzeże, że spada, a ono
»Albo tuż nad niem, albo uż go uderzono.


»Barzo go czarnoksiężnik na on czas pogromił
»I na pierwszem starciu oń kopią ułomił.
»A Gradas tylko wiatr siekł i machał po wietrze
»Bez skutku, bo mu zaraz ubiegł na powietrze.
»Od tak ciężkiego razu i od tak mocnego

¹⁷⁰ptak Jowiszów — orzeł. [przypis redakcy ny]
¹⁷¹szyb — orzeł kle ony z papieru. [przypis redakcy ny]
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»Uderzenia onego rycerza lotnego
»Alfana¹⁷², Gradasowa klacz, paść musiała,
»Chocia równia urodą i ǳiełem nie miała.


»Wszytkie gwiazdy od nieba czarnoksiężnik zmierzył
»I na nieostrożnego Rugiera uderzył;
»Na Rugiera uderzył, kiedy nań nie patrzył,
»Bo się beł na Gradasa, kiedy padł, zapatrzył.
»Poznał Rugier, że siły namnie nie żałował
»I że dobrze przyłożył, koń pod niem szwankował,
»A kiedy się obrócił i chciał go ciąć mieczem,
»Szedł wzgórę, ledwie okiem dościgły¹⁷³ człowieczem.


»To króla z Serykany, to Rugiera bĳe,
»To w łeb, to w piersi, to w grzbiet: a kto go poży e?
»Oni darmo wiatr sieką i darmo macha ą,
»Szkoǳić mu nic nie mogą, kiedy piór nie ma ą.
»Czasem przestrone czyni po powietrzu koło,
»W tamtego wrzkomo mierzy, a temu da w czoło.
»Obiema kłaǳie ǳiwne na oczy zasłony,
»Że nie wiǳą, od które ich załata strony.


»Mięǳy dwiema na ziemi, a trzeciem od nieba
»Trwała ona potyczka i ona potrzeba
»Dotąd, aż noc i ciemne mroki nastąpiły,
»Które swemi cieniami wszytek świat okryły.
»Nic nie przydawam nad to, co było: oto tem
»Okiemem na to patrzał, ale przedsię o tem
»Nie każdemu powiadam; bo tak wielkie ǳiwy
»Barzie na ba ki poszły¹⁷⁴, niż na czyn prawǳiwy.


»Puklerz wielki, ogromny, na którem pokrowiec
»Był piękny, atłasowy, uskrzydlony łowiec
»Zawiesił beł na sobie, na lewem ramieniu;
»Że go tak długo nie zd ął, to mi w poǳiwieniu.
»Każdemu, co nań we źrzał bez pokrowca, oczy
»Zaćmił we mgnieniu oka — tak beł ǳiwne mocy —
»Że upadał na ziemię podobny trupowi
»I dostawał się więźniem czarnoksiężnikowi.


»Niemasz na świecie drugie tak świetne światłości,
»Jako się on lśniał puklerz, akie beł asności,
»Na którą paść obadwa rycerze musieli,
»Kiedy wzrok utracili i mało wiǳieli.
»I am zmysł, choć z daleka, stracił był, lecz zasię
»Przyszedłem wżdy do siebie po niemałem czasie.

¹⁷²Alfana — klacz Gradasowa. [przypis redakcy ny]
¹⁷³dościgły — [tu:] mogący być dościgniony. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁴na bajki poszły (daw.) — [tu:] były podobne do ba ek, wyglądały ak ba ki. [przypis redakcy ny]
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»Więce em ich nie wiǳiał i karła w równinie,
»Tylko plac próżny, a mrok w górze i w dolinie.


»I dlategom rozumiał o lotnem rycerzu,
»Że mocą tego blasku, który miał w puklerzu,
»Mnie naǳie e, a onych pozbawił wolności,
»I tak zostawam w pierwsze nieszczęsne żałości.
»Potemem żegnał zamek czarnoksiężnikowy,
»Gǳie był mó skarb zawarty, ostatniemi słowy.
»Teraz mi powieǳ, eśli mąk, które pochoǳą
»Z miłości, wszytkich inszych mo e nie przechoǳą?«


Tak powieda ąc swo e żałości i szkody,
Do swych się smutków wrócił. Beł to grabia młody,
Pinabel, syn Anǳelma starego — kto słyszał —
Z Magance¹⁷⁵, co się z Brzegu Wysokiego¹⁷⁶ pisał,
Który nie chciał, aby się sam tylko na dował
Dobry w swem złem naroǳie, i tak się sprawował
Że nie tylko z swo emi drugiemi porównał
W sprosnych, obrzydłych grzechach, ale e przerównał¹⁷⁷.


Z różną twarzą nadobna Bradamanta wieści
I te Magańczykowe ¹⁷⁸ słuchała powieści.
Bo skoro o Rugierze zrazu usłyszała,
Na twarzy się wesołą być pokazowała;
Ale skoro przypomniał, że w okowy wzięty,
U ął ą żal i smętek wielki, niepo ęty.
I nie raz, nie dwa mówił Pinabel z początku,
Bo się chciała wszytkiego dowieǳieć do szczątku.


A gdy się wypytała o wszytkiem statecznie:
»Śpi na obo e ucho — powiada — bezpiecznie
»I możesz ten ǳień sobie poczytać szczęśliwy,
»Żem cię tu natrafiła. Nie bądź nic wątpliwy:
»Wiedź mię zaraz na zamek, gǳie w pierze ubrany
»Jest ten koń z swo em panem i twó skarb kochany;
»Tuszę, że two a praca nie bęǳie daremną,
»Jeśli szczęście łaskawie obe ǳie się ze mną«.


»Mnieć o to nic — powiada — ukażę a drogę
»I kroki darmo tracić tobie kwoli mogę,
»Straciwszy co więtszego, albo wszytko racze ,
»Kiedy tak chcesz, kiedy być nie może inacze .
»Ale namyśl się dobrze: Coć po te śmiałości?

¹⁷⁵Maganca — Mogunc a; dom z Magancy był śmiertelnym wrogiem domu z Jasne Góry (Clermont).
[przypis redakcy ny]

¹⁷⁶Brzeg Wysoki — Altariva, gród Magańczyków. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁷przerównał (daw.) — przewyższył. [przypis redakcy ny]
¹⁷⁸Magańczyk — eden z rodu z Magancy (Mogunc i). [przypis redakcy ny]
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»Szukać śmierci lub miłe zbawić się wolności?
»Bo eśli cię zabĳe, albo da okować,
»Jako inszych, to mnie zaś bęǳiesz chciał winować«.


To rzekszy, szedł do konia i wsiadszy nań, eǳie,
A mężną Bradamantę prowaǳi i wieǳie,
Która koniecznie myśli kwoli Rugierowi
Zginąć albo łeb uciąć czarnoksiężnikowi.
Wtem za niemi posłaniec spiesznie po eżdża ąc,
Biegł: »Postó cie! postó cie!« zdaleka woła ąc,
Co Sakrypantowi dał sprawę, że to była
Ta, która go na droǳe z konia drzewem zbiła,


A teraz od Narbony¹⁷⁹ niósł e rzeczy nowe
I od Monpolieru¹⁸⁰, że Agramantowe
Chorągwie¹⁸¹ mnie sze zamki z ednosta ne zgody
Podnosiły ze wszytkiem brzegiem martwe wody¹⁸²
I to, że w Marsylie nie dobrze szły rzeczy
I że w niebezpieczeństwie bęǳie bez odsieczy
I że go z tem i teraz do nie wyprawiła
Prosząc, ako powinna, aby e broniła.


Marsylią ze wszytkiem żyznem e powiatem
I to, cokolwiek mięǳy Rodanem bogatem
I mięǳy Warem¹⁸³ leży, cesarz był darował
Amonownie, bo ą czcił i barzo miłował.
Widywał ą więc często na dworze w gonitwach
I wieǳiał, ako sobie poczynała w bitwach.
Teraz, akom powieǳiał, beł ten wyprawiony
Do nie od Marsylie posłaniec w te strony.


Długo tam Bradamanta myśliła, wątpliwa,
Co czynić: tam ą i cześć i powinność wzywa,
Tu e zasię raǳiła i rozkazowała
Miłość silna, która e serce zagrzewała.
Ale się naostatek namyśla i woli
Iść, gǳie tuszy, że swego Rugiera wyzwoli.
Chce, eśliby nie mogła skrzydlatemu sprostać
Rycerzowi, w pęcie z niem i w więzieniu zostać.


Atoli przecię dała odkaź tak łaskawy
Posłańcowi, że się zdał być wesół z odprawy,

¹⁷⁹Narbona — miasto Narbonne w południowe Franc i. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁰Monpolier — miasto Montpellier w południowe Franc i. [przypis redakcy ny]
¹⁸¹Agramantowe chorągwie (…) zamki (…) podnosiły — podnosić czy eś chorągwie, [t .] prze ść na czy ąś

stronę. [przypis redakcy ny]
¹⁸²martwa woda — część morza, odǳielona namuliskiem, tak, że woda morska nie dochoǳi; tu okolica

miasta Aignes-Martes w południowe Franc i. [przypis redakcy ny]
¹⁸³War — rzeka w południowe Franc i, wpływa na zachód od Nicei do Morza Śróǳiemnego. [przypis re-

dakcy ny]
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I zaczętą kończyła drogę z Magańczykiem
Pinabelem, na ten czas swo em przewodnikiem;
Który postawę zmienił, z mów onego posła
Wieǳąc, że z tego domu i roǳiny poszła,
Który tak nienawiǳi: wie, coby ǳiałała,
Gǳieby, że z maganckiego domu beł, wieǳiała.


Mięǳy domem z Magance, a domem te córy
Była sroga nieprzy aźń¹⁸⁴ i wielki spór, który
Trwał dotąd od dawnych lat. Często się bĳali
Mięǳy sobą, często krew wza em rozlewali;
Dlatego teraz nad nią uczynek złośliwy,
Zdraǳiecki chce wykonać grof niesprawiedliwy,
Albo, czas upatrzywszy, samę ą zostawić,
A sam się w inszą drogę ukradkiem wyprawić.


I tak mu wszystkie zmysły w on czas opanował,
Tak go strach wielkooki za serce u mował,
Tak wroǳona nienawiść, tak go bodły trwogi,
Że ustąpił w eden las z zamyślone drogi.
Śrzodkiem lasu szła góra, w które końcu skała
Ostra z żywych kamieni przykro się wydała;
A książęcia z Dordony¹⁸⁵ córka za niem eǳie
Wszęǳie, gǳie się obróci i gǳie konia wieǳie.


Myślił sobie po cichu chytry w onem czesie
Pinabel, żeby e zbył ako w onem lesie.
»Trzeba się nam — powiada — śpieszyć za pogody¹⁸⁶,
»I póki noc nie za ǳie, do akie gospody;
»Za tą górą, zda mi się, ma być przy dolinie
»Jeden piękny zameczek w przestrone równinie.
»Lepie wieǳieć, niż mniemać: a na skałę w adę
»I dowiem się; ty czeka , a a wnet przy adę«.


To rzekszy, konia zaciął i od nie poskoczył
I na stronę do góry skwapliwy wyboczył,
Upatru ąc, eśliby drogi nie na echał,
Którąby e ako zbył i cicho od echał.
Skoro w echał na skałę przykrą i wysoką,
Nalazł askinią, łokci trzyǳieści głęboką,
Od oskard¹⁸⁷ wykowaną i twardego młota;
Sama szła w głąb, a miała edne wielkie wrota;

¹⁸⁴sroga nieprzyjaźń — mięǳy domem Maganckim a domem z Jasne Góry miała powstać stąd, że kiedy
głowa rodu Magańczyków, Ganelon, popadł u Karola Wielkiego w niełaskę, mie sce ego w sercu cesarskim
za ął Orland ze swą roǳiną. [przypis redakcy ny]

¹⁸⁵Dordona — ǳiś nazwa rzeki i departamentu we Franc i. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁶pogoda (daw.) — sposobność. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁷oskard — . przyp. [D.] lm. [ǳiś: oskardów]. [przypis redakcy ny]
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Wielkie, szerokie wrota nizko w dole miała,
Któremi przystęp w dalszą, wielką sień dawała;
Do wierzchu ode spodku światłość wychoǳiła,
Jakoby się na dole pochodnia paliła.
Kiedy tam stał wątpliwy, córka Amonowa,
Co z daleka echała za niem, nie gotowa
Czekać, ako e kazał, bo się błędu strzegła,
U one go askinie , gǳie czekał, nadbiegła.


Kiedy mu sztuka nie szła, którą chciał wyprawić
Nad nią, kiedy e nie mógł same tam zostawić,
Żeby beł od nie wolny, wymyślił niecnota
Nowy fortel zbawić ą zdrowia i żywota.
Puścił się przeciwko nie i kazał e w górę
Jechać i ukazał e w one skale ǳiurę,
Powieda ąc, że wiǳiał na dole w askinie
Jednę pannę, gładkością podobną boginie ,


I że znać po postaci i po drogie szacie,
Bo się beła ubrała stro no i bogacie,
Że była z wysokiego stanu i od ręki,
Nie wie, czy e była tam trzymana przez ǳięki,
I że uż się beł począł na dół spuszczać po nie ,
Aby się był dowieǳieć mógł wszystkiego o nie ;
Ale ktoś niezna omy bronił tego pilnie
I ciągnął ą do głębsze askinie usilnie.


Jako śmiała, tak zasię nieostrożna była
Bradamanta: wszytkiemu zaraz uwierzyła.
Myśli panny ratować i puścić się sama
W ǳiurę, którą przestrona miała w sobie ama.
Upatru ąc sposobu, u źrzy dąb zdaleka
Z rozłożystem gałęziem¹⁸⁸, saǳony od wieka,
I dobywszy ostrego miecza, ednę utnie
I wraca się i w amę popuszcza ą chutnie.


Ucięty koniec grabi dała trzymać w ręce,
A sama się spuszczała na dół po osęce.
Pierwe nogi przed sobą w askinią puściła,
Potem się na ramionach za niemi ważyła.
Rozśmie e się Pinabel zatem, bo rozumie,
Że tam zginie, i pyta, eśli skakać umie?
»Duszkoż¹⁸⁹ — prawi — mieć cię tu ze wszystkiem plemieniem
»I zgłaǳić e do szczęta zaraz i z nasieniem!«

¹⁸⁸gałęzie — [daw.] r. n. [przypis redakcy ny]
¹⁸⁹duszkoż — wyraz gorącego życzenia: ej, żeby! [przypis redakcy ny]
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Wtem ą zdra ca upuścił. Fortuna tak chciała,
Że tam śmierci niewinne ǳiewki uchowała,
Bo się osęka długa u spodku złamała,
Kiedy w grunt uderzywszy, ziemie doleciała.
Przepadłać się, ale ą przecie utrzymała,
Gdy się w cieśnie szem mie scu powoli łamała.
Nim wstała, długą chwilę leżała tam potem —
Ale wam w drugie pieśni wolę śpiewać o tem.

Koniec pieśni wtórej.

.  
Argument
Nadobna Bradamanta, przyszedszy ku sobie
Po wysokiem spadnieniu w ciemne one dobie,
W askinie prorokinią Melissę¹⁹⁰ na du e,
Która e zacnych wnuków postać ukazu e,
A potem e przestrogi dawa i nauki,
Jako w niwecz obrócić Atlantowe¹⁹¹ sztuki,
Jako pierścień chytremu od ąć Brunellowi,
Jako wolność z inszemi wrócić Rugierowi.

Allegorye
W te trzecie pieśni, w które poeta przepowiada i ukazu e potomki zacnego domu

esteńskiego pierwe , niźli się uroǳili, Bóg chce, aby osoby zacne beły światu zna ome
przedtem, niż wynĳdą na świat, i ży ąc i po śmierci. Przeciwnem obycza em luǳie nik-
czemni i marni, ledwie może rzec, że ży ą, póki tu są na świecie, ale tylko cień i liczbę
czynią.

. Skład pierwszy
Kto mi głos, kto tak słowa wyborne daru e,
Jakie tak zawołana sprawa potrzebu e;
Kto przytknie lekkie skrzydła do wiersza mo ego,
Żeby doleciał mego zmysłu wysokiego?
Trzeba, żeby mię ogień zagrzewał obfity,
Dobrze gorętszy, niż ten zwykły, pospolity,
Bo ta część właśnie panu mo emu należy,
Co śpiewa ego ǳiady, skąd ego ród bieży;


Nad który mięǳy rody wszytkiemi zacnemi,
Których niebo obrało rząd czynić na ziemi,
O Febie, co przenikasz wszytko okiem swo em,
Nie wiǳisz zacnie szego bo em i poko em,
I któryby swą zacność w dłuższy wiek zachował,
I zachowa, eśli ten, któryś mi darował,
Duch wieszczy mię nie myli, dokąd swą obręczą
Nieba około polów¹⁹² kołem się pokręcą.

¹⁹⁰Melissa — wiedźma, opiekunka Bradamanty. [przypis redakcy ny]
¹⁹¹Atlant — czarownik, wychowawca Rugiera i Marfizy. [przypis redakcy ny]
¹⁹²pol (daw.) — biegun. [przypis redakcy ny]
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A chcąc śpiewać ego czci godne, ako trzeba,
Nie mo e by mi lutni, ale twe potrzeba,
Którąś ty bogi cieszył i czynił wesele
Jowiszowi, gdy wściekłe pobił ǳiewięsiele¹⁹³.
Jeśli będę miał lepsze od ciebie naczynie
Rzezać tak godny kamień, to a na tem czynie
Chcę pokazać, co umiem, i że rzeczy skrócę,
Na to wszytek mó dowcip i siłę obrócę.


Teraz lada naczyniem robotę poczynać
I co z mięższego tylko kamień chcę obcinać,
Nad którem inszem czasem dłuże się zabawię
I pięknie go wygłaǳę i lepie wyprawię.
Ale idę do tego teraz z pieśnią swo ą,
Co nie bęǳie bezpieczny za tarczą, za zbro ą,
Do Pinabella, mówię, grabie na Magancie,
Co się spoǳiewał żywot od ąć Bradamancie.


Mniemał zdra ca, że się tam koniecznie zabiła
I że szy ę w głębokie askini złomiła,
I odchoǳił zarazem dołu i wrot onych,
Swo ą zdradą zmazanych i poplugawionych,
I wsiadszy na koń, echał dale ukwapliwy;
A ako ten, co beł zły i niesprawiedliwy,
Przyda ąc grzech do grzechu, złość do złości nowe ,
Po ął za sobą konia córki Amonowe .


Ale da my mu pokó : co komu inszemu
Żywot chciał wziąć, przyǳie go dać emu samemu;
A wróćmy się do panny, co zaraz u obu
Progów była w eden czas i śmierci i grobu.
Skoro wstała po długie chwili, ogłuszona,
Ciężkiem onem spadnieniem na bok uderzona,
Wchoǳiła w przestrone drzwi, które e do drugie
Sieni przystęp dawały, szerokie i długie .


W kwadrat ą wykowali mądrzy rzemieśnicy,
Podobną akie wielkie , nabożne kaplicy;
Z drogiego ą marmuru trzymały filary,
Dwoistem rzędem w równe postawione pary.
W pośrzodku e stał ołtarz misterne roboty,
Przed niem kaganiec wisiał wszytek szczerozłoty,
Który w obudwu sieniach mocą swe światłości
Tam i sam niewesołe wyganiał ciemności.


Przyszedszy Bradamanta na to mie sce święte,
Nabożeństwem i skruchą wnętrzną swe u ęte

¹⁹³ǳiewięsiel (daw.) — olbrzym, gigant. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



Serce niosąc, upadła nizko na kolana,
Porucza ąc się w ręce na wyższego Pana;
A w tem u małe furty skrzypnęły zawiasy,
Która beła przeciw nie , a z nie w one czasy
Bez pasa, bez zawicia¹⁹⁴, bosa wychoǳiła
Jedna i imieniem ą własnem pozdrowiła:


»O Bradamanto! któraś tu teraz w te dobie
»Za wolą Bożą przyszła, dawno mi o tobie
»Duch proroka Merlina¹⁹⁵ wieszczy przepowiedał
»I wiǳę, że nie chybił i prawdę powiedał,
»Żeś miała wniść w askinią i w ten dół głęboki
»Nawieǳić ego święte kości i zewłoki,
»I dlategom tu przyszła, żebym ci odkryła,
»Co o tobie łaskawa gwiazda uraǳiła.


»Merlin, uczony wieszczek, te skały wykował
»I ten grób, który wiǳisz, dla siebie zbudował.
»Który chciał mieć głęboko w ziemi, niewiǳiany,
»Kiedy od ǳiewki z Lagu¹⁹⁶ został oszukany.
»Tu są ostatki ego śmiertelnego ciała,
»Tu, eśliś kiedy o tem od kogo słyszała,
»Chcąc się e przypodobać, żywo się położył,
»Ale został umarły i więce nie ożył.


»Mieszka ego duch żywy przy umarłem ciele
»Dotąd, aż mu na męki albo na wesele
»Każą, gdy go anielskie trąby głos obuǳi,
»Jako albo zbiele e albo się ubruǳi.
»Głos ego w tem poǳiemnem grobie także żywię,
»Jako wnetże usłyszysz, który niewątpliwie
»Przeszłe rzeczy powiada, przyszłe proroku e,
»Kiedy się kto u niego czego dowiadu e.


»Kilka to dni minęło, akom tu z krainy
»Barzo dalekie przyszła¹⁹⁷, to dla te przyczyny,
»Żeby mię Merlin edne zbyt ta emne sprawy
»Nauczył, należące do mo e zabawy.
»Potemem tu zupełny miesiąc wymieszkała,
»Pragnąc się z tobą wiǳieć i na cięm czekała;

¹⁹⁴zawicie (daw.) — czepek. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁵Merlin — sławny czaroǳie bretoński, założyciel zakonu „Okrągłego Stołu”, postać niezupełnie ba eczna;

był to właściwie bard bretoński, żył w V i VI w. nasze ery. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁶ǳiewka z Lagu — oryg. „donna del Lago”, „pani Jeziora”, Wiwiana, kochanka Merlina. Merlin położył

się z e namowy do zbudowanego przez siebie grobu dla przekonania się, czy nie za mały dla niego; tymczasem
Wiwiana za pomocą czarów, które wyłuǳiła od niego, sprawiła, że uż z grobu wyniść nie mógł. [przypis
redakcy ny]

¹⁹⁷jakom tu z krainy / Barzo dalekiej przyszła— tą „krainą barzo daleką” są Włochy, a w szczególności Mantua,
skąd pochoǳiła przemawia ąca tu do Bradamanty wiedźma Melissa; spotkamy się z nią eszcze w dalszych
pieśniach poematu. Że wiedźma włoska za mu e się tak gorąco Bradamantą, matką rodu Estensów, zrozumieć
łatwo. [przypis redakcy ny]
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»A Merlin, co nie chybi nigdy w powiadaniu,
»Ten ǳień właśnie naznaczył twemu przy echaniu«.


Zdumiała Bradamanta stoi na te mowy
Obce i niewiǳiane nigdy białe głowy.
Barzo się one rzeczy ǳiwować poczęła
I nie wie, eśli spała, eśli się ocknęła.
Jednak się przecie potem wrychle ośmieliła:
»Gǳieżem się a tak Bogu — prawi — zasłużyła,
»Żeby mieli co o mnie prorocy powiadać
»I mó tu przy azd dobrze przedtem przepowiadać?«


Potem z wesołą twarzą dale szła, onemu
Rada szczęściu swo emu niespoǳiewanemu.
Patrząc po wszytkich stronach, tam się obróciła
Kędy ą nauczona wiedma prowaǳiła,
Gǳie duch Merlinów mieszkał podle swoich kości
W trunnie¹⁹⁸ z kamienia wielkie ceny i drogości,
Który tak świetny, tak beł wypolerowany,
Że bez słońca oświecał wszystkie tamte ściany.


Lub to marmury drugie ma ą przyroǳenie,
Że ako małe świece porusza ą cienie,
Lub to klątwy czyniły i rymy uczone
I z gwiazd upilnowanych znaki wyciśnione —
Jakoż to podobnie sza u mnie — światłość ona,
Ze wszystkich stron po wielkiem sklepie rozǳielona,
Wszytko, czem się zdobiło mie sce, malowania
I farby odkrywała i sztuczne rzezania.


Ledwie co Bradamanta, od wiedmy mistrzynie
Prowaǳona, do głębsze wstąpiła askinie,
Gǳie właśnie ona była trunna Merlinowa,
Ozwał się duch i takie do nie mówił słowa:
»O zacna krwi! o piękna ǳiewko, uroǳiwa!
»Niecha ci zawsze bęǳie fortuna życzliwa,
»Z które wyniść czystego żywota ma plemię,
»Co wszytek świat ozdobi i cną włoską ziemię.


»Krew, która z Tro e iǳie, z dawna zawołana,
»W tobie przez dwie co lepsze zrzódła pomieszana¹⁹⁹,
»Poda na świat ozdobę i kwiat wszytkich rodów,
»Poważony z swe sławy u różnych narodów;

¹⁹⁸trunna (daw.) — trumna. [przypis redakcy ny]
¹⁹⁹Krew, która z Troje iǳie, (…) przez dwie co lepsze zrzódła pomieszana — wnuk Priama, Frankus, miał być

według kronik prao cem rodu królewskiego we Franc i, z którego się także dom Jasnogórski (a więc i Bradaman-
ta) wywoǳi. A że Rugier pochoǳił od innego wnuka Priama, Astianaksa (dom Mongrana), więc w potomku
Rugiera i Bradamanty płynie dwo aka krew tro ańska, zmieszana przez małżeństwo tych dwo ga bohaterów.
[przypis redakcy ny]
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»Nad który pod zachodem, wschodem i arktykiem²⁰⁰
»Zacnie szego nie bęǳie i pod antarktykiem²⁰¹;
»Z tego wyniść cesarze ma ą zawołani,
»Książęta, margrabiowie i wielcy hetmani,


»Zacni bohatyrowie i mężni rycerze,
»Którzy tak czasu wo ny, ako i w przymierze,
»Sławni będą na świecie i ǳieły wielkiemi
»Pierwsze ozdoby wrócą swo e włoskie ziemi,
»Gǳie będą trzymać sceptra pobożni panowie.
»Którzy, ako Numowie i Augustusowie,
»Pilnu ąc powierzone od Boga opieki,
»Sprawiedliwemi rządy złote wrócą wieki.


»Przeto, aby się wszytko skutkiem wypełniło,
»Co o tobie łaskawe niebo uraǳiło,
»Które cię przeznaczyło z wieka rycerzowi
»Wielkiemu za małżonkę, cnemu Rugierowi,
»Puść się śmiele za swo ą rozpoczętą drogą,
»A puść z dobrą otuchą; bo żadne nie mogą
»Przekazy sprawić, abyś na pierwszem potkaniu
»Nie zbiła tego, co go trzyma w poimaniu«.


Rzekszy to, Merlin umilkł, aby swó czas miała
Czarownica, która się w on czas gotowała
Ob awić Bradamancie skryte ta emnice
I ukazać e wszytkie e przyszłe ǳieǳice;
Nieprzeliczoną liczbę duchów obierała,
Których podobno z piekła była zawołała,
Albo też i skądinąd do kupy zebranych,
W różne stro e i w różną twarz poubieranych.


Potem ą do kaplice za sobą wwabiła,
W które beła tak wielkie koło zakreśliła,
Że się w niem zmieścić mogła, wszytka rozciągniona
I ze dwie pięǳi nad to, wiedma nauczona;
A żeby e duchowie źli nie obrazili,
Nakryła ą zasłoną z wierzchu w one chwili
I mówi, aby milcząc pilnie w nią patrzyła,
Potem księgi dobyła i z karty mówiła;


Z karty mówiła, a wtem z głębokie askinie
Wychoǳili duchowie w niezliczonem gminie;
Ale do skreślonego ako przyszli koła,
Jako murem wstrąceni, odwracali czoła;
Do tego sklepu, w którem śmiertelna zewłoka
Leżała w drogie trunnie wielkiego proroka,

²⁰⁰arktyk — północ (od Arktos: niedźwieǳica, wóz). [przypis redakcy ny]
²⁰¹antarktyk — przeciw-północ, południe. [przypis redakcy ny]
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Od dawnych wieków mało słychanemi cudy,
Obszedszy ą trzy razy, wchoǳiły obłudy²⁰².


»Kiedybym ci postawy, imiona i sprawy —
Mówi do Bradamanty wiedma — i zabawy
»Miała wszystkich wyliczać, którem ci tu zwiodła
»Pierwe , niż na świat wyszli, i przed cię przywiodła,
»Co wieǳieć, dokądbym cię musiała zabawić,
»Bobym się edne nocy nie mogła odprawić;
»Przeto niektóre tylko ukazać mi trzeba,
»Jako czas zniesie, ako ukaże potrzeba.


»Patrza naprzód na tego, co to sam osobny
»Stoi daleko inszych, a barzoć podobny
»Zostawa, a ktoby go nie poznał z we źrzenia?
»Ten bęǳie twego płodu początkiem, z nasienia
»Poczęty w tobie twego małżonka Rugiera,
»Który mężnie zabĳe złego Pontyera²⁰³
»I nad temi się pomści słusznie, sprawiedliwie,
»Którzy mu o ca ego zabili zdradliwie.


»Możny Dezyderyus ego sprawą bęǳie
»Zbity, król longobarǳki, a za to osięǳie
»Piękny powiat esteński i gród Kalaony²⁰⁴
»Od na wyszsze w nagrodę otrzyma korony.
»Ten za niem zaś wnuk ego, Ubertus imieniem,
»Ozdoba hespery skich kra ów; z poǳiwieniem
»Wielkie sławy dostanie i ǳielnością wzięty,
»Nie eden raz od pogan zbroni kościół święty.


»Tu Olbrychta, wielkiego wiǳisz kapitana;
»Ugon za niem, ego syn, co Medyolana
»Dobęǳie i wyrzuci z niego ślizkie węże²⁰⁵,
»A sławą swą do nieba i do gwiazd dosięże.
»Ten drugi est Akcyus, który po swem bracie
»Insubry²⁰⁶ trzymać bęǳie; ten zaś w długie szacie
»Jest Olbrychcik, który swą radą potężnego
»Wyrzuci z ego synem z Włoch Berengarego;


»Któremu od wielkiego cesarza Ottona
»Cna Alda, ego ǳiewka, bęǳie poślubiona.
»To zaś est drugi Ugon, co idąc, postawa,

²⁰²obłuda — duch, mara. [przypis redakcy ny]
²⁰³zabĳe złego Pontyera — Pontyer, zamek Poitiers we Franc i, własność roǳiny Maganca; zły Pontyer: po-

tomek panów z Pontieru, t . Magańczyk. [przypis redakcy ny]
²⁰⁴Kalaona — Calaon, zamek w okolicy Padwy. [przypis redakcy ny]
²⁰⁵wyrzuci z niego ślizkie węże — t . Sforców, którzy w herbie mieli godło mediolańskie, węże; por. XIII ,

w. . [przypis redakcy ny]
²⁰⁶Insubrowie — nazwa narodu w starożytności, ma ącego swe sieǳiby nad górnym Padem; tu rozumie poeta

przez ten wyraz mieszkańców księstwa mediolańskiego. [przypis redakcy ny]
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»Syn ego, który o ca męstwem nie zostawa;
»Ten dla słuszne przyczyny siły swe obróci
»Na Rzymiany i w krótkiem czasie e okróci,
»I trzeciego Ottona z papieżem wybawi
»Z oblężenia i znowu na wolności stawi.


»Patrz na Fulka, co państwy darował swo emi
»Roǳonego, które miał w żyzne włoskie ziemi,
»A sam się na bogate księstwo wyprawo wał
»Do Niemiec, na którem zaś długi czas panował
»I podawał swą rękę domowi wielkiemu,
»Który uż z edne strony upadał, Saskiemu,
»I po proste linie ǳieǳiczki macierze
»Zatrzyma go z swem rodem w zwykłe ego mierze.


»Ten, co to iǳie do nas, est Akcyus wtóry,
»Do poko u skłonnie szy, niż do bo u, który
»Ma dwu synów — ano są za niem — Olbrychcika
» Bertolda; eden z nich wtórego Henryka
»Swą ǳielnością i męstwem, siłami małemi
»Pod parmeńskiemi mury porazi mocnemi,
»Niemieckie możne wo sko zetrze i zagubi;
»Drugi czystą Matyldę grabiankę poślubi.


»Przez męstwo tak zacnego małżeństwa dostanie,
»Co onych wieków pewnie — to est mo e zdanie —
»Wielka była, w posagu pół państwa włoskiego
»I mieć za sobą wnuczkę Henryka pierwszego.
»Ano i Bertoldów syn, twó Rynald kochany,
»Który sławę bęǳie miał i dank zawołany,
»Że apostolski stolec od śmiertelne kosy
»I z ręku Fryderyka wyrwie Barbarosy²⁰⁷,


»Ano drugi Akcyus i ten, co Werony
»Z swem powiatem dostanie, margrabia z Ankony!
»Ten tytuł u cesarza Ottona czwartego
»I u Honoryusza²⁰⁸ wysłuży wtórego.
»Ale wiǳę, żebym cię długo tu trzymała,
»Kiedybym ci tych wszystkich ukazować miała
»Z twe krwie, co apostolskie stolice podniosą
»Chorągiew i co za nię zwycięstwa odniosą.


»To Obiǳi, to est Fulk, to Akcyusowie,
»Ugowie, Henrykowie dwa , to zaś Gwelfowie;
»Z których eden podbić ma Umbry i książęcie
»Godne tytuły weźmie w bogatem Spolecie.
»Ano ten, co łzy zetrze, srogie zgoi rany

²⁰⁷Fryderyk Barbarosa — Fryderyk Barbarossa (–), cesarz rzymsko-niemiecki. [przypis redakcy ny]
²⁰⁸Honoryusz wtóry — Honoriusz II, papież (–). [przypis redakcy ny]
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»Włoskie ziemi, Akcyus piąty zawołany,
»Który — z czego się barzo ten zacny ród chlubi —
»Eǳelina²⁰⁹ porazi, poima, zagubi;


»Eǳelina tyrana, krwie przelewcę, złości
»Niesłychane i mało wierzone srogości,
»Co tracąc lud niewinny, tak wielkie da szkody
»I tak popsu e piękne Auzonie ²¹⁰ grody,
»Że okrucieństwem swo em Nerona, Ka usza²¹¹
»I Syllę i srogiego prze ǳie Maryusza²¹².
»Tenże potem wielkiego prędko wo ownika
»Porazi i zepsu e, wtórego Frydryka.


»Bęǳie panował w mieście bogatem²¹³ szczęśliwie,
»Które nad rzeką leży, gǳie Febus płaczliwie
»Syna swo ego wołał²¹⁴, który nieuczonie
»Lotne wozy kierował i szalone konie,
»Kędy żałosne siostry bursztynem płakały,
»Gdy Cygnowi²¹⁵ łabęcie pióra wyrastały;
»A apostolska mu e stolica za długi
»Czas służone w nagrodę daru e zasługi,


»Uczyniłabym krzywdę Aldobrandynowi²¹⁶,
»Kiedybym go minęła, który papieżowi
»Przeciwko Ottonowi pomoc dać czwartemu
»I przeciwko wo skowi chce gibellińskiemu,
»Co pod Kapitolium bęǳie podbiegało
»I Piceny²¹⁷ i Umbry²¹⁸ wzięte panowało;
»A nie mogąc bez skarbu dać e , ako życzył,
»Radby u Florencye pienięǳy pożyczył.


»Lecz nie ma ąc kle notu i lepsze zastawy,
»Brata u nich zastawi dla tak pilne sprawy,
»Chorągwie swe, przywykłe zwycięstwom, rozwinie,
»Wo sko niemieckie zbĳe pręce , niż w goǳinie,
»Państwa kościelne sprawi swobodne i wolne

²⁰⁹Eǳelin — Ezzelino da Romano (–), władca Padwy i Werony, eden z na okrutnie szych tyranów,
akich zna ą ǳie e. [przypis redakcy ny]

²¹⁰Auzonia — inna nazwa Italii. [przypis redakcy ny]
²¹¹Kajusz — cesarz rzymski Kaligula. [przypis redakcy ny]
²¹²Maryusz — syn chłopa spod Arpinum, dostąpił na wyższych godności w Rzymie;  r. przed Chr. [przypis

redakcy ny]
²¹³w mieście bogatem — w Ferrarze nad Padem. [przypis redakcy ny]
²¹⁴Febus płaczliwie / Syna swojego wołał (…) żałosne siostry bursztynem płakały (…) Cygnowi łabęcie pióra wy-

rastały — syn Febusa est Faeton, który nieszczęśliwą swo ą azdę po niebie przypłacił śmiercią w nurtach Padu;
ego siostry Heliady zostały zamienione w topole, wyda ące bursztyn, a przy aciel Cygnus w łabęǳia. [przypis
redakcy ny]

²¹⁵Cygnus — przy aciel Faetonta, zamieniony przez Apollina w łabęǳia. [przypis redakcy ny]
²¹⁶Aldobrandyn — Aldobrandino d’Este, pierwszy margrabia ferarski. [przypis redakcy ny]
²¹⁷Piceny — Picenowie, mieszkańcy Picenum, krainy leżące w środk[owe ] Italii, nad Morzem Adriatyckim;

ǳiś Marca d’Ancona. [przypis redakcy ny]
²¹⁸Umbry — Umbrowie, mieszkańcy starożytne Umbrii w środkowe Italii nad Morzem Adriatyckim, na

zachód od Etrurii (Toskanii). [przypis redakcy ny]
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»I grabie na Celanie pokarze swawolne
»I na służbie pasterza potem na wyższego
»Dokończy lat i wieku swo ego młodego.


»Akcyus po niem weźmie, brat ego roǳony,
»W ǳieǳictwo piękny Pezar²¹⁹ i powiat Ankony
»I miasta od Troentu²²⁰ aż do Izauryna²²¹²²²
»Mięǳy morzem i mięǳy górą Apennina.
»Ale nie tylko w miastach, w zamkach i we złocie
»Bęǳie po niem ǳieǳiczył, ale i we cnocie
»I w ǳielności; bo wszytko tamto szczęście bierze:
»Nad cnotą mocy nie ma, ta zawżdy w swe mierze.


»Ano i Rynald, w którem promień nie ciemnie szy
»ǲielności się zaświeci pewnie ani mnie szy,
»Jeśli śmierć lub fortuna ego wielkich chęci
»Nie rozerwie do godnych spraw wieczne pamięci;
»Bo ę się z Neapolim akie złe nowiny,
»Gǳie za o ca w zakłaǳie bęǳie. To edyny
»Jest Obiǳi, co eszcze w niedoszłe młodości
»Weźmie po starem ǳiadu wielkie osiadłości.


»Ten rozszerzy swe księstwo i panem zostanie
»Na Reǳiu²²³ i Modeny zaś potem dostanie,
»A wszytka okolica z ednosta ne zgody
»Za pana go chcieć bęǳie i bliższe narody.
»Akcy, szósty ego syn, bęǳie miał hetmaństwo
»Apostolskie stolice, a ma wielkie państwo
»Wziąć w posagu i księstwo obfite Adrye ²²⁴
»Z córką Karła wtórego²²⁵, króla Sycylie .


»Przypatrz się teraz temu pięknemu gronowi
»I zebranemu z panów przesławnych węzłowi:
»Obiǳiemu z Olbrychtem i Mikoła owi,
»Chromemu i zacnemu Aldobrandynowi!
»Nie wspomnię, że do swych państw Faencę²²⁶ przyłączą
»I uż z lepszą trwałością daleko słynącą
»Adryą²²⁷, co tak mogła wiele, że nazwala
»Słone wody od siebie i imię em dała.

²¹⁹Pezar — miasto nad Adriatykiem w środkowych Włoszech. [przypis redakcy ny]
²²⁰Troent — rzeka; wpada pod Askoli do Morza Adriatyckiego. [przypis redakcy ny]
²²¹Izauryn — rzeka Isauro we Włoszech, wpada do Morza Adriatyckiego pod miastem Pesaro. [przypis

redakcy ny]
²²²od Troentu aż do Izauryna — marchia Ankońska. [przypis redakcy ny]
²²³Reǳio — Reggio, miasto w księstwie modeńskim. [przypis redakcy ny]
²²⁴Adria — nowsze wydania krytyczne np. Caselli, ma ą Andria: miasto pod Bari w południowych Włoszech.

[przypis redakcy ny]
²²⁵Karzeł wtóry, król Sycyliej — Karol II Andegaweński (–), z przydomkiem „Kulawy”, syn Karola

I Andegaweńskiego, król Sycylii od . [przypis redakcy ny]
²²⁶Faenca — miasto w środkowych Włoszech, niedaleko Rawenny. [przypis redakcy ny]
²²⁷Adrya — miasto w północnych Włoszech, od którego Morze Adriatyckie otrzymało nazwę. [przypis re-

dakcy ny]
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»I ten powiat obfity, któremu Grekowie
»Imię dali od wonne róże ²²⁸ w swo e mowie,
»I miasto, które w śrzodku rybnych ezior stoi²²⁹
»I obu się gąb Padu wezbranego boi,
»Kędy mieszka ą luǳie raǳi niepogoǳie
»I wiatrom ak na więtszym i wzburzone woǳie.
»Nie wspominam Argenty²³⁰ i Lugu²³¹ i cudnych
»Zameczków i miasteczek i tysiąc wsi ludnych.


»To zaś Mikoła ²³² stoi we złotem ubierze,
»Co go sobie w ǳieciństwie za pana obierze
»Jego ziemia, co w niwecz rady Tydeowe²³³
»Obróci, co rokosze spuszczą nań domowe.
»To będą ego pierwsze ǳiecinne zabawy:
»Zbro ę dźwigać, przywykać do rycerskie sprawy;
»Stądże potem, gdy wieku słusznego doroście,
»Nieporównany z niego bohatyr uroście.


»Tych, co mu wierzgać będą, zamysły kry ome
»Obróci na ichże złe i szkody widome.
»Bęǳie wszytkie sztuki znał, wszytkie ich fortele
»I sprawi, że nie trafią w oznaczone cele.
»Wszak się tego, acz późno, trzeci Otton dowie,
»Toż podobno i tyran z Parmy o niem powie,
»Którego razem z państwa i z żywota złupi:
»Godna płaca za pełne oszukania kupi!


»Przybęǳie potem granic i siły zacnemu
»Pokoleniu i twemu domowi możnemu;
»Ale w niem tak panowie będą sprawiedliwi,
»Że się nie rzucą na tych, którzy em niekrzywi.
»I dlatego Stworzyciel z wyroku wiecznego
»Nie zamierzył mu czasu i kresu żadnego,
»Ale chce, aby w nigdy nieprzerwane lata
»Szczęśliwie ziemie rząǳił, póki stanie świata.


»Nie wiǳisz Leonella²³⁴, młodego panięcia?
»Ano tam masz i Borsa²³⁵, pierwszego książęcia,

²²⁸Imię dali od wonnej różej — poeta ma na myśli miasto Rowigo, rzymskie Rhodigium, które wyprowaǳano
od [gr.] ροδον [rodon]: róża. [przypis redakcy ny]

²²⁹miasto, które w śrzodku rybnych jezior stoi — Comacchio nad Padem, niedaleko u ścia. W czasie burzy
chronią się ryby morskie do koryta Padu, gǳie e mieszkańcy Comacchio z łatwością poławia ą i dlatego „raǳi
niepogoǳie” w. . [przypis redakcy ny]

²³⁰Argenta — miasto nad odnogą Padu, Po di Primaro. [przypis redakcy ny]
²³¹Lug — Lugo, wieś w prowinc i Vicenza w północnych Włoszech. [przypis redakcy ny]
²³²Mikołaj — Mikoła d’Este, o ciec Leonella, Borsa i Herkulesa I. [przypis redakcy ny]
²³³rady Tydeowe — Tideo (Tadeusz) hrabia Conio raǳił Azzonowi d’Este, wygnanemu z Ferrary, podnieść

broń przeciw Mikoła owi d’Este (w. ). [przypis redakcy ny]
²³⁴Leonello — syn naturalny Mikoła a d’Este (strofa ), pozbawił tronu i wypęǳił Herkulesa, ślubnego syna

tegoż Mikoła a. [przypis redakcy ny]
²³⁵Borso — nieślubny syn Mikoła a d’Este (strofa ); panował w Ferrarze po swym bracie Leonellu. [przypis

redakcy ny]
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»Który więtszych tryumfów dostanie poko em,
»Niżli druǳy wo nami i surowym bo em,
»Zamknie Marsa w głęboką ciemnicę, wypęǳi
»Wściekłość dobytych mieczów, która państwa nęǳi.
»To nawiętsze staranie ego, aby mieli
»Rząd i pokó poddani i żyli weseli.


»Ano Herkules²³⁶, który z nogą sąsiadowi
»Oparzoną wymawia i swo e stanowi
»Pod Butrem²³⁷ wo sko śmiałą twarzą i piersiami,
»Które uż uciekało, u ęte strachami,
»Nie, aby miał od niego wziąć miasto nagrody
»Wo nę, nie, żeby z wo skiem pod same ogrody
»I przedmieścia podchoǳił; a nie wiem, czy w bo u,
»Czy bęǳie zawołańszy w rząǳie i poko u.


»Bęǳie mięǳy Kalabry²³⁸ trwała i Lukany²³⁹
»Pamięć ego wielkich ǳieł, gǳie król z Katalany²⁴⁰
»Da mu pierwszą pochwałę i dank z wygranego
»Po edynku i placu w niem otrzymanego.
»Z nie ednego bęǳie miał swo ego zwycięstwa
»Mie sce mięǳy hetmany wielkiemi i z męstwa.
»Potem weźmie ǳielnością państwo, co mu mało
»Nie trzyǳieści lat przedtem słusznie należało.


»I eśli które państwo i miasto swo emu
»Panu ma być powinno, tedy ego emu;
»Nie stąd, że go przyczyni, że e rozprzestrzeni
»I murami obtoczy, nie stąd, że odmieni
»Błota na żyzne niwy, nie, że niezwycza ne
»Topieliska w zagony obróci roǳa ne,
»Nie stąd, że e kościołmi, ratuszmi ozdobi,
»Teatr, rynków dla wczasu poddanych narobi,


»Nie stąd, że e obroni i uchowa straty,
»Kiedy na nie lew gębę rozǳiewi skrzydlaty²⁴¹;
»Nie stąd, że kiedy będą ancuskie pochodnie
»Latać po włoskie ziemi, samo się swobodnie
»Zachowa, niepodległe żadnym strachom ani
»Gwałtem od wo sk potężnych wyciśnione dani;
»Nie za te dobroǳie stwa, nie za wielkie inne,
»Herkulesie, twe państwa zostanąć powinne:

²³⁶Herkules — [tu:] Herkules I d’Este, książę Ferrary, o ciec Alfonsa i Hipolita; pozbawiony tronu i wygnany
z Ferrary przez brata swego, bękarta Mikoła a I, Leonella, bawił na dworze Alfonsa I, króla Neapolu, („króla
Katalony”), gǳie zostawił pamięć swych ǳieł rycerskich; powrócił z wygnania i ob ął rządy w Ferrarze dopiero
po śmierci Borsa, brata Leonella. [przypis redakcy ny]

²³⁷Butro — zamek Budrio w okolicy Rawenny; w bitwie pod Budrio w  oǳnaczył się Herkules I d’Este,
o ciec Alfonsa. [przypis redakcy ny]

²³⁸Kalabry — Kalabrowie, mieszkańcy Kalabrii, krainy w południowych Włoszech. [przypis redakcy ny]
²³⁹Lukany — Lukanowie, mieszkańcy Lukanii w południowe Italii. [przypis redakcy ny]
²⁴⁰król z Katalany (t . z Katalonii) — Alfons I, król Neapolu. [przypis redakcy ny]
²⁴¹lew (…) skrzydlaty — ak wiadomo, herb Wenec i, oznacza też Wenec ę samą. [przypis redakcy ny]
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»Ale za to, że em dasz godne siebie syny,
»Alfonsa²⁴² z Hipolitem²⁴³, kwiat zacne roǳiny,
»Którzy ako roǳeni będą Lakonowie,
»Tyndarskiego łabęcia²⁴⁴ przesławni synowie²⁴⁵,
»Co sobie swo e dusze wza em pożyczali
»I na przemiany żyli, także umierali;
»I ci właśnie raǳiby żywota samego
»Pozbyli, gǳieby trzeba eden dla drugiego.


»Miłość i chęci tych dwu bracie , ak stateczne
»Uczyni, tak i barzie poddane bezpieczne,
»Jak kiedyby za mury byli troistemi,
»Zrobionemi rękami Mulcyberowemi.
»Ten Alfons do rozumu swego wysokiego
»Przyda tak wielką dobroć za wieku przyszłego,
»Że świat bęǳie rozumiał, że się mu wróciła
»Astrea, co go była dawno opuściła.


»A też bęǳie po prawǳie o cowskie ǳielności
»I rozumu i wielkie trzeba ostrożności,
»Bo bęǳie miał co czynić z edne z potężnemi
»I nagle przypadłemi wo ski weneckiemi,
»Z drugie strony będąc sam z wo ska swego trochą,
»Nie wiem, ako ą nazwać: z matką, czy z macochą²⁴⁶?
»Jeśli z matką, mało co bęǳie pobożnie sza
»I mało, niż Medea²⁴⁷, synom swem chętnie sza.


»A ilekroć wypadnie ziemią albo wodą,
»Lubo we dnie, lub kiedy mroki cienie wiodą,
»Tylekroć za zdarzeniem szczęśliwe wycieczki
»Da pamiętne pogromy lub wielkie ucieczki;
»Doświadczą tego wo ska romańskie²⁴⁸, nierady
»Zwieǳione na życzliwe sobie w bó sąsiady,
»Kiedy z nich krew pociecze strumieniem niezmiernem
»W polach mięǳy Zaniolem²⁴⁹, Padem i Santernem²⁵⁰.

²⁴²Alfons — Alfons I, syn Herkulesa I, księcia Ferrary, brat Hipolita. [przypis redakcy ny]
²⁴³Hipolit — kardynał Hipolit Este, statysta, wo ownik, niepospolity matematyk, mecenas Ariosta. [przypis

redakcy ny]
²⁴⁴Tyndarski łabąć — Jowisz (Zeus) pod postacią łabęǳia nawieǳa ący żonę Tyndareusa, Ledę. [przypis

redakcy ny]
²⁴⁵Lakonowie, Tyndarskiego łabęcia przesławni synowie — Kastor i Polluks, synowie Tyndareusa, króla Sparty

w Lakonii; eden z nich, Polluks, był synem Jowisza (Zeusa) — łabęǳia. [przypis redakcy ny]
²⁴⁶…z matką, czy z macochą — rozumie tu zapewne Kościół rzymski, którego głowa, „pasterz przewielebny”

(, ) Juliusz II, zawzięty wróg Alfonsa, połączył się przeciw niemu z Wenec anami, ale „w polach mięǳy
Zaniolem, Padem i Santernem” (, ) poniósł sromotną klęskę. [przypis redakcy ny]

²⁴⁷Medea — żona Jazona, żeby się pomścić na nim za złamanie wiary, zabiła własnych dwóch synów. [przypis
redakcy ny]

²⁴⁸wojska romańskie (wł. le genti da Romagnia) — z Romanii, krainy sąsiadu ące od południa z księstwem
ferarskim, a należące do papieża. [przypis redakcy ny]

²⁴⁹Zaniol — Zanniolo, kanał spławny, uchoǳący do Po di Pomaro pod Bastią. [przypis redakcy ny]
²⁵⁰Santern — rzeka Santerno, prawy dopływ Padu (Po-Primaro). [przypis redakcy ny]
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»Doświadczy w tychże mie scach niemnie lud służebny
»Hiszpański, który zwieǳie pasterz przewielebny,
»Który pod niem Bastyą²⁵¹ obronną otrzyma
»I starostę mu na nie weźmie i poima
»I zabĳe. On na miecz ostry z te przyczyny
»Wszystkich da, że nie bęǳie kto miał nieść nowiny
»Do Rzymu, że Bastyą szturmem oǳyskano
»I że na nie obrońcę wszystkie wy ścinano.


»Jego siłą i radą i przewagą męską
»Król ancuski papieża zbĳe wielką klęską
»I Hiszpana, ako chce los Marsa odmienny,
»Na nieprze źrzanem polu obfite Rawenny.
»Konie będą po brzuchy broǳić po równinie
»We krwi, która potokiem szerokiem popłynie,
»Wiǳąc tak wielu różnych narodów pod nieby
»Niemców, Włochów, Hiszpanów, Francuzów pogrzeby.


»Ten w kapłańskiem ubierze, u dołu rozpiętem,
»Co włos piękny szarłatnem okrywa biretem,
»Z powagą, z dosto eństwem luǳkiem i wspaniałem,
»Jest rzymskiego kościoła zacnem kardynałem.
»Hipolit imię ego; mądremi rymami
»Bęǳie o niem co pisać, ako i prozami,
»Goǳien, aby, ako miał Augustus swo ego,
»I on też na Marona²⁵² natrafił akiego.


»Jako słońce oświeca wszytko promieniami
»Stokroć aśnie , niż miesiąc z wszytkiemi gwiazdami:
»Tak on równem sposobem na aśnie oświeci
»Swó ród ǳiełami, wieczne godnemi pamięci.
»Wiǳę, że smętno z trochą ezdy i piechoty
»Wy eżdża, ale pełen wraca się ochoty,
»Wiodąc piętnaście galer ze wszystkiemi sprzęty,
»Bez liczby skrzydlatemu lwowi²⁵³ łup od ęty.


»Ato sto ą przed tobą oba Zygmuntowie
»I młoǳi, których wszystkich pięć w liczbie, synowie
»Z o cem swo em, Alfonsem zawołanem, który
»Za ǳie sławą za morza, za wysokie góry.
»Z tych Herkules²⁵⁴, wtóry zięć królowi wielkiemu —
I palcem go ukaże — bęǳie ancuskiemu.

²⁵¹Bastya — Bastia del Genivolo, szańce nad rzeką Zanniolo w północnych Włoszech. [przypis redakcy ny]
²⁵²Maron — poeta rzymski P[ublius] Wergilius Maro, autor epopei Eneis, Sielanek i Ziemiaństwa; zm.  po

Chr. [przypis redakcy ny]
²⁵³skrzydlaty lew — ak wiadomo, herb Wenec i, oznacza też Wenec ę samą. [przypis redakcy ny]
²⁵⁴Herkules, wtóry zięć królowi wielkiemu — Herkules d’Este, syn Alfonsa, po ął za żonę Renatę, córkę króla

ancuskiego („wielkiego”), Ludwika XII. [przypis redakcy ny]
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»Ten zasię est Hipolit²⁵⁵ drugi w tymże rzęǳie;
»Nie mnie sławny nad stry a w swo em domu bęǳie.


»To zaś trzeci Franciszek²⁵⁶, to dwa Alfonsowie²⁵⁷!
»Ale, akoś słyszała w pierwsze mo e mowie,
»Kiedybych uroǳiwe rózgi latorośli
»Wszystkie wyliczać miała i tych, co z nie poszli,
»Trzebaby, żeby nieba kilkakroć okryły
»Mrokami i kilkakroć dniem się oświeciły,
»I uż też czas podobno więce cię nie bawić
»I eśliś się stęskniła, obłudy²⁵⁸ odprawić«.


Tak nauczona wiedma kończyła swe czary
I zawiązała księgi i puściła mary,
Które we mgnieniu oka w tem sklepie znikały,
Gǳie Merlina proroka zewłoki leżały.
A wtem się Bradamanta nadobna ozwała
I swo e przewodniczki na on czas pytała:
»A to kto, ci dwa smętni²⁵⁹ — zda się, że się bali —
»Co mięǳy Hipolitem a Alfonsem stali?


»Wzdychali postępu ąc, głowy pochylone
»I wzroki pokazu ąc w ziemi utopione.
»Zdało mi się, że bracia przed niemi stronili
»I towarzystwa akoś z niemi się chronili«.
Na to pytanie wiedma postawę zmieniła
I zdało się, że z oczu łez coś upuściła;
»O nieszczęśni! — zawoła — do czego was mowy
»I długie złych, bezecnych przywiodły namowy!


»O, godni Herkulesa wielkiego synowie!
»O, dobrzy i łaskawi, o święci panowie!
»Wżdyć wasza krew — próżno to — nieszczęśni oto ci:
»Okry cie ich występek z wroǳone dobroci«.
I cicho e poszepce: »Coć — powiada — po tem?
»I mnie się uż nie goǳi więce mówić o tem;
»Trzyma racze miód w uściech i zaży słodkości,
»A nie tęsknĳ z tem, żeć w nie nie chcę kłaść gorzkości.


»Skoro lepie oświtnie — akoż, ile mogę
»Zrozumieć, zorze wschoǳą — pó dę z tobą w drogę
»Do zamku z twarde stali, w którem twó kochany
»Rugier est za ostrożną strażą poimany,

²⁵⁵Hipolit — syn Alfonsa I d’Este, synowiec kardynała Hipolita. [przypis redakcy ny]
²⁵⁶Franciszek — Franciszek d’Este, syn Alfonsa I. [przypis redakcy ny]
²⁵⁷dwaj Alfonsowie — Alfons i Alfonsino, naturalni synowie Alfonsa I. [przypis redakcy ny]
²⁵⁸obłuda — [tu:] duch, mara. [przypis redakcy ny]
²⁵⁹ci dwaj smętni — byli to dwa synowie Herkulesa I, prawy syn, Ferdynand, i nieślubny, Juliusz. Zaplątani

w spisek przeciw swym braciom, Alfonsowi i Hipolitowi, zostali, gdy się rzecz wykryła, skazani na śmierć, lecz
na szafocie ułaskawieni na dożywotnie więzienie. [przypis redakcy ny]
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»I przewodniczkąć będę aż do tego czasu,
»Aż obaczę, że cię uż wyprowaǳę z lasu.
»Skoro morza do eǳiem, drogi cię nauczę,
»Że nie zbłąǳisz, byś chciała; potem cię porzucę«.


Tak tam na on czas śmiała ǳiewica została
I niemałą z Merlinem chwilę rozmawiała,
Który raǳił, aby się łaskawie stawiła
Rugierowi i swoich chęci mu nie kryła.
A skoro się poczęło rozdniewać i trochy
Światła za rzało, ciemne zostawiała lochy,
Idąc chwilę przez cienie głębokie askinie
W towarzystwie uczone swo e prorokinie .


Z askinie one weszły na dolinę, trudną
Do nalezienia w górach, ciasną i nieludną.
Stamtąd cały ǳień sobie nie odpoczywa ąc,
Popędliwe²⁶⁰ potoki gęste przebywa ąc,
Przez góry zbyt wysokie powole echały,
A to to, to owo to sobie powiadały
Zwycza em pospolitem u podróżnych luǳi,
Bo i czas pręǳe ze ǳie i nie tak się struǳi.


Takich nawięce rozmów było mięǳy niemi
O sztukach i o różnych sposobach, któremi
Mogłaby Bradamanta Rugiera wybawić
I na utracone go wolności postawić;
A ona e życzliwe użyczała rady:
»Choćbyś — pry²⁶¹ — męstwem doszła Marsa i Pallady,
»Choćbyś nawiętsze wo sko z sobą prowaǳiła,
»Przeciębyś czarownika emi²⁶² nie pożyła.


»Bo okrom, że ma zamek tak obronny i że
»Mur est około niego, urobiony z spiże²⁶³,
»Okrom tego, że ma koń z przyprawnćmi pióry,
»Na którem po powietrzu wylata do góry,
»Zawieszony zwykł nosić puklerz na rzemieniu,
»Kiedy się uż ma z kiem bić, na lewem ramieniu,
»Który takiego skutku i takie est mocy,
»Że, wiǳiany, odbiera zmysły i ćmi oczy.


»A eśli też tak myślisz, żebyś tem wygrała,
»Kiedybyś bĳąc się z niem, oczy zawierała,
»Jako bęǳiesz wieǳiała, kiedy mu się bronić?
»Jako, kiedy nań przyciąć, kiedy się zasłonić?

²⁶⁰popędliwy potok — rwący potok. [przypis redakcy ny]
²⁶¹pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
²⁶²jemi (daw.) — nimi. [przypis redakcy ny]
²⁶³spiża (daw.) — spiż. [przypis redakcy ny]
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»Ale, abyś bezpieczna była z każde miary
»Od śmiertelnego blasku i żebyś te czary
»Znieść mogła, nauczę cię sposobu ednego,
»A niemasz okrom tego na świecie inszego.


»Pierścień drogi Agramant, wielki król Libie ²⁶⁴,
»Ma, ukraǳiony pewne królowe w Indye ,
»Który ednemu swemu dał dworzaninowi,
»Co w kilku mil przed nami eǳie, Brunellowi²⁶⁵,
»Takie mocy, że komu na palec go daǳą,
»Żadne gusła i żadne czary mu nie waǳą;
»I eśli est czarownik w swych czarach uczony,
»Brunel chytry w swych sztukach niemnie est ćwiczony.


»Taki przebieglec na to w ten czas beł obrany
»I od króla dlatego w te kra e posłany,
»Aby swo em dowcipem i pierścieniem onem
»W takich rzeczach uż nie raz, nie dwa doświadczonem,
»Rugiera wyswoboǳił i uchował zguby,
»Jako o tem przed królem wielkie czynił chluby
»I z upewnieniem mu to w on czas obiecował,
»Bo Agramant Rugiera nad insze miłował.


»Ale żeby twó Rugier nie Agramantowi
»Ani wyprawionemu na to Brunellowi,
»Ale tobie same swą swobodę przyznawał
»I tobie tylko za nię powinny zostawał,
»Nauczę cię sposobu pewnego: brzegami
»Po eǳiesz trzy dni całe w tę stronę, piaskami
»Przy morzu, którego wnet do eǳiem; przy woǳie
»Trzeciego dnia z Brunellem z eǳiesz się w gospoǳie.


»Ale abyś go znała z wzrostu i z postawy,
»Na sześć pięǳi est tylko, włos ma kęǳierzawy,
»Kęǳierzawy, czarny włos, na skórze est śniady,
»Oczy ma zbyt wypukłe, sam na twarzy blady,
»Płaskonosy, policzki oba zbyt brodate,
»Rozoko²⁶⁶ patrzy, a brwi ma barzo kosmate;
»Żupan krótki i ciasny i opięty na niem,
»Z pętlicami, a przodków zagiął ukasaniem.


»Przyǳieć z niem do poznania, ako bywa, słowy
»I do spólne o czarach tak wielkich rozmowy.
»Dawa mu znać, akoż w tem prawdębyś mówiła,
»Żebyś z czarnoksiężnikiem rada się spatrzyła²⁶⁷;

²⁶⁴Libia — dawna nazwa Ayki północne . [przypis redakcy ny]
²⁶⁵Brunel — król Tyngitany, słynny złoǳie . [przypis redakcy ny]
²⁶⁶rozoko patrzy (daw.) — zezem patrzy. [przypis redakcy ny]
²⁶⁷spatrzyć się (daw.) — spróbować się, zmierzyć się. [przypis redakcy ny]
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»Ale waru się wymknąć przed niem z tem pierścieniem,
»Który gusła obraca w niwecz z poǳiwieniem.
»On ci swe ofiarować bęǳie zatem chęci
»I tam cię poprowaǳi, gǳie się zamek świeci.


»Puść go z blizka przed sobą i pilnu go wszęǳie,
»A kiedy uż pod inszem zamkiem z tobą bęǳie,
»Zabĳ go bez odwłoki żadne z mo e rady,
»Bobyś zasię wielkie w tem nalazła zawady
»I miałby czas wytknąć cię w wtórem pomyśleniu
»I zakryć się tą mocą, którą ma w pierścieniu
»I zginął ciby zaraz z oczu w one dobie,
»Skoroby edno pierścień w gębę włożył sobie«.


W tych rozmowach nad słone przy echały wody,
Gǳie swe wieǳie Garona przeźrzoczyste brody,
Niedaleko Borde e ²⁶⁸; tam się pożegnały
I z żalem się i z płaczem z sobą roz echały.
Bradamanta po eżdżą i pilnie się śpieszy,
A dobrą się otuchą i naǳie ą cieszy;
I ednego dnia w samy wieczór przy echała
Do gospody, w które uż Brunella zastała.


Poznała go zarazem, tylko nań we źrzawszy,
Tak dobrze go swą myślą przedtem opisawszy;
Przystąpi się do niego i luǳko go wita
I potem go, to o to, to o owo pyta.
Odpowiada e Brunei, ale wszystko zmyśla,
Ale i Bradamanta niemnie też wymyśla
O imieniu, o czyźnie, o płci, o roǳinie,
A na ręce mu patrzy tysiąc kroć w goǳinie.


Wieǳiała, że beł antem i dlatego stała
Ostrożnie, bo się, aby e nie okradł, bała.
Pobliżu²⁶⁹ się do niego nigdy nie przymyka,
A eśli się on przymknie, ona się odmyka;
A w tem usłyszą akiś grzmot i zamieszanie
I nagłe akieś luǳi po domu bieganie.
Co to było takiego, w drugie pieśni pocznę,
A teraz, odpuście mi, że sobie odpocznę.

Koniec pieśni trzeciej.

²⁶⁸Bordeja — miasto Bordaux we Franc i. [przypis redakcy ny]
²⁶⁹pobliżu (daw.) — w pobliżu. [przypis redakcy ny]
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.  
Argument
Ma ąc pierścień przy sobie, zwycięża Atlanta
I Rugiera wybawia piękna Bradamanta;
Który na hipogryfie²⁷⁰ tak lata wysoko,
Że ziemie ledwie do rzeć może ego oko.
Rynald, co się był udał szukać Angeliki,
Musi, rad nie rad, pierwe nawieǳić Angliki,
Do których go zarazem cesarz wyprawu e,
I tam potem niewinne królewny ratu e.

Allegorye
Moc ta, którą ten, co urobił pierścień Angeliki, uprosił mu lub przez modlitwy lub

akiem inszem sposobem u Boga, że wszystkie czary wniwecz obracał, ukazu e nam, ako
właǳe niebieskie ma ą moc nad piekielnemi, od których pochoǳą gusła, i ako Bóg
łaskawie ratu e każdego, który się chce o to starać, aby ogniem rozumu zwyciężał żąǳe
i prawdą fałsze.

. Skład pierwszy
Acz ma ą swe przygany zawźdy nieszczerości
I da ą znak umysłu złego i chytrości,
Jednak przecię wiǳiemy, że się przygaǳa ą
Do wielu spraw i wielkie pożytki dawa ą.
Nie eden tego doznał, nie eden to powie,
Że przez to uszedł szkody i zachował zdrowie²⁷¹;
Bo mięǳy przy acioły nie zawsze mieszkamy,
Gǳie zazdrości, gǳie złości mało doznawamy.


Jeśli po długie próbie ledwie mięǳy wielem
Na ǳiesz, ktoć się prawǳiwem stawi przy acielem
I któremubyś wza em te swo e umysły
I wszytkie swo e odkrył prawǳiwe zamysły,
Mniemam, że Bradamantę wymówić się goǳi,
Że się antowskie²⁷² z antem Brunellem obchoǳi,
Łgarzem, łotrem, zmyślaczem, co ona wieǳiała,
Bo e to nań Melissa wszystko powieǳiała.


Zmyśla też ona dobrze i tak się goǳiło
Ze wszystkich łgarzów o cem, co ich kiedy było.
Na ręce mu, akom wam powieǳiał, patrzała,
Bo, że brały, kędy nic nie kładły, wieǳiała;
A wtem akiś zgiełk, z krzykiem zmieszany, powstanie.
Porwie się Bradamanta, mówiąc: »O, mó Panie!
»O naświętsza ǲiewico! cóż to wżdy takiego?«
I biegła na dźwięk zgiełku onego wielkiego.

²⁷⁰hipogryf — zwierz ba eczny: pół gryfa a pół konia. [przypis redakcy ny]
²⁷¹zdrowie — [tu:] życie. [przypis redakcy ny]
²⁷²frantowskie — (przysłówek) po antowsku. [przypis redakcy ny]
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I u źrzy z gospodarzem czeladź wylęknioną
Na ulicy, a drugą w oknach rozsaǳoną.
Wszyscy wzroki ku górze obrócone mieli,
Jakby zaćmienie albo kometę wiǳieli.
Obaczy Bradamanta niesłychane ǳiwy,
Na akie pewnie każdy zostałby wątpliwy,
Kiedyby ich nie wiǳiał własnem swo em okiem:
Rycerza na skrzydlatem koniu pod obłokiem.


Z obudwu stron miał skrzydła poprzyprawowane,
Nie edną, ale różną barwą malowane;
Sam rycerz tak świetną miał zbro ę, że blaskami
Ciskała, a na zachód obracał woǳami,
Potem się na dół spuszczał, ako po cięciwie,
I utopił się w górach; a ako prawǳiwie
Powiadali, był to on czarnoksiężnik, który
Często tamten przemierzał kra lotnemi pióry.


Czasem pod same niebo i aż do gwiazd wbiega,
A czasem ziemie ledwie skrzydłami nie sięga.
Wielką szkodę tamtemu kra owi przynosi,
Bo na pięknie sze ǳiewki kradnie i unosi,
Tak, że panny niebogie, które gładkość ma ą,
Albo przyna mnie , że są gładkie, tak mniema ą,
Pięǳią z domów wychoǳić przed drapieżnem źwierzem
Nie śmie ą i kry ą się przed srogiem rycerzem.


»Na Pirene skie górze zamek postawiony
»Trzyma — mówił gospodarz — od czartów zrobiony,
»Wszytek z stali, tak dobrze wypolerowany,
»Że ego blask z słonecznem mógł być porównany.
»Nie eden się do niego bohatyr obrócił,
»Ale się stamtąd żaden do tych dob nie wrócił,
»Tak, że się barzo bo ę, że są poimani,
»Albo, czego strzeż Boże, są pozabĳani«.


Z wielką córka Amona słuchała pilnością
Gospodarza, z otuchą i z pewną dufnością,
Że skoro od Brunella pierścienia dostanie,
Opuszczony on zamek i pusty zostanie.
Mówi do gospodarza, aby e akiego
Do zamku przewodnika nalazł świadomego.
»Nie mogę — prawi — wytrwać: a szczęścia próbować
»I z tem czarnoksiężnikiem muszę się kosztować²⁷³«.


»Przewodnika — ozwie się Brunei — nie potrzeba:
»Po adę a tam z tobą, wiem drogę, ak trzeba,

²⁷³kosztować się z kim (daw.) — próbować się z kim. [przypis redakcy ny]
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»I mam ą opisaną, mam i insze rzeczy
»Zawieść cię tam, uż ty to porucz mo e pieczy«.
Rzekł i to, że ma pieścień, ale umilkł potem,
I na coby beł dobry nie dołożył o tem.
»Radać — ona odpowie — z tobą będę wszęǳie«,
Mówiąc w sobie po cichu: »Mó to pierścień bęǳie! «


Co e była potrzeba, to mu powieǳiała,
A co e mogło waǳić, o tem zamilczała.
Miał gospodarz koń piękny; o cenę pytała
I z niem się oń, nie mówiąc wiele, stargowała.
Naza utrz barzo rano i nad zwycza wstali
I eno co oświtło, z gospody echali;
I edną się doliną ciasną z pośpieszaniem
Puścili, a ona tuż przed niem albo za niem.


Z góry na górę adąc i z lasu do lasu,
W echali na Pyrenę, z które może czasu
Pogodnego dnia różne piaski i Francyą
Z edne strony, a z drugie wiǳieć Hiszpanią,
Jako dwie morza widać, gdy w Apennin w eǳie,
Tuskańskie²⁷⁴ i Słowieńskie²⁷⁵, z drogi, która wieǳie
Do dawnego przez ostrą górę Kameldołu²⁷⁶;
Potem do głębokiego w eżdżali padołu.


We śrzodku beła skała, na które stalone
Mury mocnego zamku widać postawione;
Które wierzch sięga nieba i est co nawyszszy,
Tak, że każdy est w tamte okolicy niższy.
Kto nie ptakiem, niecha tam darmo nie przymierza;
Próżno i o tem myślić, kiedy niema pierza.
»Onoż zamek — mówi e Brunei — w którem trzyma
»Czarnoksiężnik uczony więźnie, które ima«.


Ze czterech stron sciosany był z dołu ku górze,
Jak po spuszczonem, co ma w końcu ołów, sznurze.
Ścieszek nie znać i drabin nie widać sposobnych,
Po którychby mógł doleźć pałaców ozdobnych,
I znać, że est mieszkaniem i gniazdem ǳiwnego
Zwierzęcia, które lata, z we źrzenia samego.
Tu Bradamanta w on czas goǳinę poznała,
Które Brunella zabić i pierścień wziąć miała.


Ale się bała akie sromoty nabawić,
Gǳieby miała w tak podłe krwi ręce okrwawić.
Myśli, chociaż nie weźmie garła Brunellowi,

²⁷⁴Tuskańskie (morze) — Morze Tyrreńskie. [przypis redakcy ny]
²⁷⁵Słowieńskie (morze) — il mare Schiavo, Morze Adriatyckie. [przypis redakcy ny]
²⁷⁶Kameldoł — Camaldoli w Apeninach, słynny klasztor, kolebka kamedułów. [przypis redakcy ny]
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Że drogiemu zostanie panią pierścieniowi.
Ani się postrzegł Brunei, kiedy nań przypadła,
Kiedy go uchwyciła i powróz nań kładła,
I u dębu go wiązać ednego poczęła,
Ale mu pierwe z palca on pierścień zemknęła.


Płakał Brunei i czynił narzekania różne,
Ale wszytkie bez skutku, wszytkie były próżne.
Potem z eżdżała wolno z góry, aż w nizinie
I w one małe była pod zamkiem równinie;
I, aby konia siodłał czarnoksiężnik, srogiem
Dźwiękiem znać mu dawa ąc, krzywem trąbi rogiem.
Do dźwięku straszne groźby i fuków²⁷⁷ używa
I na po edynek go wabi i wyzywa.


Mały czas wyszedł, ako czarownik uczony,
Usłyszawszy głos i dźwięk, wy echał z swe brony;
Zawodnik²⁷⁸ uskrzydlony, straszny w onem czesie
Przeciwko nie go prosto przez powietrze niesie.
Ona się nic nie boi i nie trwoży sobą,
Wiǳi, że e nie może szkoǳić oną dobą:
Miecza, drzewa²⁷⁹, buławy nie ma, żeby sprawić
Mógł co i blach²⁸⁰ na nie stłuc albo poǳiurawić.


Na lewe ręce tylko puklerz zawieszony,
Uwiniony w edwabny pokrowiec czerwony,
A w prawe księgi trzymał, któremi straszliwy
Nieuwierzone czynił i sprawował ǳiwy.
Często się więc tak zdało, że kopią składał,
Że się bał nieprzy aciel, by się blach nie spadał.
Czasem, że miecz wynosił i że chciał ciąć srogo:
A on tam stał z daleka i nie tknął nikogo.


Nie rozumie cie, aby on koń był zmyślony!
Własny beł naturalny, z gryfa²⁸¹ uroǳony
O ca, a matki klacze; pióra miał i głowę
Skrzydła i nogi przednie i gębę o cowę —
Hipogryfem go zwano — ale zaś ostatki
I insze członki były podobne do matki.
Na Ryfe skich²⁸² się górach, acz rzadko, więc roǳą
Za morzem Lodowatem, i stąmtąd wychoǳą.


Przywiódł go tu przez czary, na staniu go chował,
Nim go siodłu przyuczył i niż go zhołdował;

²⁷⁷fuk (daw.) — ła anie, krzyk, groźba. [przypis redakcy ny]
²⁷⁸zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
²⁷⁹drzewo — [tu:] kopia; [drzewce]. [przypis redakcy ny]
²⁸⁰blach — blacha, część zbroi. [przypis redakcy ny]
²⁸¹gryf — zwierz ba eczny z lwim tułowiem, a głową i skrzydłami orlimi. [przypis redakcy ny]
²⁸²Ryfejskie góry— tak nazywali starożytni góry gǳieś na dalekie północy leżące (Ural?). [przypis redakcy ny]
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Ćwicząc się z niem ustawnie, miesiąc na niem eźǳił,
Niż go dobrze wyćwiczył i niż go u eźǳił.
Jakoż tak go wyprawił, że koły ciasnemi
I wężykiem w powietrzu czynił i na ziemi
Każdą rzecz inszą czynił przez czary fałszywie
Okrom te , która była właśnie i prawǳiwie.


Wszytkie rzeczy, akom rzekł, beły tam zmyślone,
Białe za czarne udał, żółte za czerwone;
Ale mu to nie poszło²⁸³ z tą, co pierścień miała,
Co rzeczy w swem estestwie, ak trzeba, wiǳiała;
Toli się przedsię sama z sobą tam ćwiczyła
I w prawo się siec mieczem i odlew uczyła;
Koniowi to popuszcza, to niem wkoło kręci,
Melissine przestrogi ma ąc na pamięci.


A skoro na równinie i na onem błoniu
Pobiegała sobie kęs na wyprawnem koniu,
Zsiadła z niego i pieszo na nogach została,
Aby radę swe wieszczki lepie wykonała;
Czarnoksiężnik wtem czyni ostateczne czary,
O pierścieniu onem nic nie wie z żadne miary:
Odkrywa wielki puklerz i tak sobie tuszy,
Że e blaskiem ode mie i oczy i uszy.


Mógł go on zawsze odkryć, kiedy mu się zdało,
Nie bawiąc nic rycerzów, ale mu się chciało
Wiǳieć aki piękny skok z kopią złożoną,
A ako kto do miecza rękę miał wprawioną;
Jako chytry kot czyni, który swe igranie
Z szczurkiem więc odprawu e i ma stąd kochanie,
I tak długo z niem igra, tak długo z niem pląsze,
Aż mu się też uprzykrzy i na śmierć go kąsze.


W inszych wszytkich potyczkach rycerze szczurkowi,
A czarnoksiężnik zaś beł podobny kotowi;
Ale to podobieństwo nie służyło potem
Dla pierścienia i nie beł więce onem kotem.
Ostrożnie Bradamanta stoi i co trzeba,
Czyni, gdy się uż miała zaczynać potrzeba,
I u źrzawszy, że puklerz odkrył, w te że dobie
Na ziemię padła, oczy zamrużywszy sobie.


Nie dlatego, aby e światło co waǳiło
I żeby ą tak, ako inszych, uraziło;
Ale, żeby mniema ąc czarnoksiężnik o nie ,
Że to od prawdy padła, skoczył z konia do nie .
Nie zbłąǳiła i nic się w tem nie omyliła;

²⁸³nie poszło — [tu:] nie udało się. [przypis redakcy ny]
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Bo ledwie tylko głową w ziemię uderzyła,
Jako prędko latawiec przestronemi koły
Spadł na ziemię i stanął na nogach wesoły.


Zawieszał zaraz puklerz ogromny u łęku,
Który uż beł uwinął w pokrowiec, i w ręku
Nie ma ąc nic krom księgi, szedł tam, gǳie leżała,
Co nań, ako na kozę wilk z lasu, dybała.
Porwie się, gdy nadchoǳił, i stanie na nogi
I ściska go, dopadłszy: owego strach srogi
Tak zde mu e zarazem, że księgi uczone
Upuścił z rąk, co cuda sprawowały one.


Powróz drótowy, którem boki opasował;
I którem poimane rycerze krępował,
Rozumie ąc, że mu miał na nię także służyć,
Jako na insze, brała, myśląc go nań użyć;
Już go, ma ąc na ziemi, wiązała powrozem.
Jeśli się e nie bronił i nie trząsł porożem²⁸⁴,
Wymówił go wiek słaby, niedołężny, stary,
U nie zaś siła była, co nie miała miary.


Zabić go i mieczem mu uciąć łeb myśliła;
I uż zwyciężną²⁸⁵ rękę w górę wynosiła,
Ale u źrzawszy go w twarz, cięcie hamowała
I tak podłym zwycięstwem zelżyć się nie chciała,
Wiǳąc nęǳnego starca, tak. barzo smętnego,
Wzgarǳonego, słabego, laty skrzywionego,
Których miał pod ośmǳiesiąt, na twarzy zmarskami²⁸⁶,
A na głowie siwemi okryty włosami.


»Utni mi łeb — powiada — dla Boga cię proszę;
»Niech śmierć za upominek od ciebie odnoszę«.
Ale mu się ona wziąć żywot tak zbraniała,
Jako, że się on zbyć go napierał, wiǳiała.
Potem się chcąc wszytkiego statecznie dowieǳieć,
Mówiła, aby e chciał prawǳiwie powieǳieć,
Ktoby beł i dla czego on zamek zbudował,
Z którego luǳie szkoǳił i tak barzo psował.


»Nie ze złego umysłu — odpowie, wzdycha ąc
I często zmarszczoną twarz łzami polewa ąc —
»Postawiłem ten zamek na wysokie skale,
»Nie z chciwości się bawię tem rozbo em, ale
»Abym śmierci ednego rycerza i szkody
»I złe , w którem się kocham, uchował przygody,

²⁸⁴trząść porożem — [tu przen.:] stawiać się wrogo, grozić. [przypis redakcy ny]
²⁸⁵zwyciężny (daw.) — zwycięski. [przypis redakcy ny]
²⁸⁶zmarska (daw.) — zmarszczka. [przypis redakcy ny]
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»Który chrześcĳaninem bywszy, ako skryty
»Wyrok niebieski chce, ma zdradą być zabity.


»Gǳie eno słońce świeci, nie na ǳie takiego
»Młoǳieńca, tak ǳielnego i tak podobnego.
»Mamli wszytko powieǳieć? — Rugier est nazwany,
»U mnie prawie z ǳieciny małe wychowany!
»Przyszedł tu do Francye z królem Agramantem,
»Uwieǳiony chciwością sławy; am Atlantem,
»Jako ociec synowi zawżdym mu się stawił,
»I radbym go beł z przygód wszytkich złych wybawił.


»Dla Rugieram ten zamek samego zbudował,
»Któregom tak, akoś uż słyszała, miłował,
»Aby beł od nieszczęścia cały i bezpieczny,
»Któremu, ako znam z gwiazd, grozi wyrok wieczny;
»Jemum gwoli tu naniósł panien co pięknie szych
»I rycerzów i inszych luǳi co zacnie szych,
»Aby nie mogąc wyniść z niego z mo e sprawy,
»Mnie tęsknił w towarzystwie i miał swe zabawy.


»Okrom tego, że em stąd wyniść nie dawa ą,
»Ma ą wszytko, czego się edno napiera ą.
»Nie schoǳi mu na wszytkiem, kto eno tu za ǳie;
»Co edno est na świecie, wszytko w zamku na ǳie:
»Pieśni, gier, muzyk, stro ów drogich, potraw dosyć,
»Czego serce pożądać i gęba śmie prosić.
»Zasiałem beł i żniwa dośpiewały²⁸⁷ mo e,
»Ale mi popsowało wszytko przyście two e.


»Jeśli serce tak piękne, ako twarz, u ciebie,
»Nie porz²⁸⁸ moich zamysłów, dogódź me potrzebie!
»Weź sobie, chceszli, puklerz, atoć go daru ę,
»I koniać skrzydlatego także ustępu ę.
»Nie wchodź w zamek: z rycerzów, których tu dostatek,
»Weź ednego, albo dwu, a zostaw ostatek —
»Albo wszytkich, co ich est, weźmi sobie racze
»Krom Rugiera, eśli być nie może inacze .


»Ale eśli i tego chcesz mi wziąć koniecznie
»I uczynić mi ten żal i zgubić mię wiecznie,
»Jeśli go do Francye z tych kra ów uwieǳiesz,
»Wolę, że mię zabĳesz, niżli stąd po eǳiesz«.
Odpowie Bradamanta: »Już gdacz, ako raczysz:
»Rugiera chcę koniecznie, ale się nie baczysz,
»Że mi to chcesz darować, co uż nie est two e:
»I konia i ten puklerz, bo to wszytko mo e.

²⁸⁷dośpiewać — [tu:] do rzeć. [przypis redakcy ny]
²⁸⁸nie porz (daw.) — nie psu , nie udaremnia . [przypis redakcy ny]
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»Ale chociaby ta rzecz w two e mocy była,
»Wziąć i dać, abym na tem ymarku straciła.
»A że, ako powiadasz, Rugieraś tu chował,
»Abyś go w niebie przygód prze źrzanych uchował,
»Albo pleciesz i wieǳieć tych rzeczy nie możesz,
»Albo eśli wiesz, przeciw niebu nie pomożesz.
»Ale eśli nie zgadniesz przypadku two ego
»Tak blizkiego, nie zgadniesz pewnie i cuǳego.


»Śmierci się pewnie darmo odemnie napierasz;
»Ale eśli się na nię tak barzo wyǳierasz,
»Choćby e komu bronił wszytek świat przez ǳięki,
»Może ą mieć wspaniałe serce z własne ręki.
»Jednak pierwe , niż zdechniesz, czyń to, coć rozkażę:
»Wszytkie więźnie, co ich est, wypuścić ci każę«.
Tak w ten czas Bradamanta mówi Atlantowi
I pęǳi go przed sobą przeciwko zamkowi.


Tak nęǳny starzec w on czas smętny, upłakany
Wlókł się, swo em powrozem własnem powiązany,
A Bradamanta za niem tuż następowała,
I chocia był związany, ledwie mu dufała.
Nie wiele coś uszedszy, przywiódł ą do ǳiury
Jedne wielkie askinie , w samem końcu góry,
Z kamiennemi stopniami okrągłego wschodu,
Któremi wysokiego dochoǳili grodu.


Doszedszy tam, próg zaraz czarownik wymował,
Który był charaktermi²⁸⁹ ǳiwnemi zrysował.
Pod niemi beły garce, co dymy puszczały
Ustawicznie i ogień zakryty chowały.
Skoro e czarnoksiężnik potłukł, tak zarazem
Zginęły mury, kryte stalą i żelazem,
Zginął zamek i wieże wszytkie z każde strony
Tak, akoby tam przedtem nie był postawiony.


Wtem się e wymknął Atlant, ako więc uwięzły
Ptak w lepie lub nakryty nicianemi węzły.
Co wieǳieć, gǳie się poǳiał, w niwecz obróciwszy
Zamek i na swoboǳie więźnie zostawiwszy.
Białegłowy tak same zostały na ziemi,
Opuszczone od zamku z rycerzmi wszytkiemi;
A byli tam snać tacy, którzy żałowali,
Że onych wielkich wczasów swoich postradali.


Tam skoro zniknął zamek, króla Sakrypanta
I króla z Serykany wiǳi Bradamanta;

²⁸⁹charakter — [tu:] znak, pismo. [przypis redakcy ny]
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Tam i parę przy aciół wiernych: Parasylda,
Co z Rynaldem ze wschodu przyszedł, i Irylda
I inszych barzo wiele; a potem swo ego
Na ostatku nalazła Rugiera mężnego,
Który z nią odprawował na pierwsze poznanie
Z niewymówioną swo ą radością witanie.


Miłował ą tak barzo Rugier, że własnego.
Serca tak nie miłował i zdrowia swo ego
Od czasu i dnia tego, w który obnażona
Z szyszaka, emu gwoli została raniona²⁹⁰;
Jako albo od kogo? — Musiałbym się bawić
Barzo długo, kiedybym wszytko miał wyprawić,
I ako się po lesie ǳień i noc szukali,
A dopiero się z sobą teraz na dowali.


Więc zna ąc, ako była bohatyrką wielką,
Że sama tylko ego est wybawicielką,
Tak ma serce pociechy pełne i radości,
Że mniema, że nikt nie est większe szczęśliwości.
Potem z echawszy z góry, z koni pozsiadali
I na plac, gǳie ǳiewica wygrała, w echali;
Gǳie stał hipogryf, który z łęku zawieszony
Miał wielki puklerz, ale w pokrowiec włożony.


Czekał tam, w mie scu sto ąc, gdy się przybliżała
Bradamanta, która go wziąć za woǳe²⁹¹ chciała;
Ale się e uskoczył i wyciągnionemi
Skrzydły leciał i stanął kęs dale na ziemi.
Znowu się za niem puści, on znowu uciekał,
I potem, blizko padszy, na ziemi e czekał.
Tak więc wrona na piasku, kiedy przyskaku e
Pies, który ą chce porwać, ona ulatu e.


Rugier, Gradas, Sakrypant i inszy, co z góry
Zeszli, gdy zamek zniknął z stalonemi mury,
To tam, to sam w różne się strony obracali,
Jako się, gǳie hipogryf miał paść, spoǳiewali.
On, skoro ich na różne rozprowaǳił mie sca,
Bo każdy z nich chciał nań wsieść, a on nie chciał eźca,

²⁹⁰(Bradamanta) została raniona — według Bo arda (ks. III p. . i .) rzecz miała się tak: W bitwie Franków
z Saracenami pod Montalbanem przyszło do straszne walki mięǳy Bradamantą a Rodomontem, królem Algie-
ru. Wtem nad eżdża Rugier i przynosi wiadomość o zupełne porażce Karola Wielkiego Bradamanta prosi tedy
Rodomonta, iżby walki zaprzestać, gdyż chce w te ciężkie chwili połączyć się z cesarzem. Rodomont ednak
odmawia. Wtedy Rugier, lubo sam Saracen, pod ął się dalsze walki z Rodomontem w zastępstwie ǳiewicy. Ta
oddala się, lecz niespoko na o los Rugiera, wraca po chwili, właśnie w tym czasie, kiedy Rodomont, ogłuszony
cięciem Rugiera, wypuścił z ręku miecz i woǳe. Szlachetność Rugiera, który nie korzystał ze swe przewagi,
skłoniła króla algierskiego do zaprzestania walki. Po oddaleniu się Rodomonta zapytu e Rugier chrześcĳanina
o stan i imię i akież było ego zǳiwienie, gdy w mniemanym rycerzu odkrył cudowne urody ǳiewicę. Obo e
uczuli naraz moc i potęgę niezwalczone miłości. Wtem nadbiega hufiec Saracenów i eden z nich ciął Brada-
mantę w odkrytą głowę. Kochankowie rzuca ą się na napastników, ale w wirze walki tracą się z oczu i odtąd
przez długi czas nie mogli się znaleźć. [przypis redakcy ny]

²⁹¹woǳe —  przyp. [B.] lm. [przypis redakcy ny]
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W doliny i w wysokie góry, skały, lasy,
Nakoniec przy Rugierze stanął w one czasy.


A te wszytkie sprawował rzeczy Atlant stary,
Który się nie przestawał starać z każde miary,
Aby niebezpieczeństwa Rugiera uchował;
O tem ustawnie myślił, o to się asował,
I teraz hipogryfa posłał za niem w tropy,
Aby go wyprowaǳił i uwiódł z Europy.
Wziął go Rugier i chciał go powieść, ale gwałtem
Opierał się i nie chciał za niem żadnem kształtem.


Zsiadł z Frontyna²⁹², chcąc raǳić temu uporowi,
— Takie był Rugier imię dał swemu koniowi —
A na tego wsiadł zaraz, który beł z skrzydłami,
I karze go za ego upór ostrogami.
On napierwe na nogach bieżał i po ziemi,
Potem poszedł w powietrze piórami lotnemi,
Jako sokół, kiedy mu czapkę z głowy spuści
I na ptaka go z ręki myśliwiec wypuści.


W takiem niebezpieczeństwie ǳiewka utrapiona
Wiǳąc swego Rugiera, sroǳe wylękniona,
Zostawszy bez pamięci, sama z siebie wyszła
I nie rychło do zmysłów utrapionych przyszła.
Słyszała, co się stało Ganimedesowi²⁹³,
Który był zaniesiony w niebo Jowiszowi:
Boi się, aby się też nie zstało i emu,
Niemnie nadeń pięknemu i uroǳiwemu.


Do góry, utrapiona, szy ę wyciągała
I za niem upłakane oczy obracała.
Na ostatek, kiedy go nie mogła oczami,
Sięgała go stroskanem sercem i myślami;
Płakała, narzekała, poko u nie miała
Od żalu i mieć go też umyślnie nie chciała;
A kiedy uż nie mogła doścignąć go wzrokiem,
Do Frontyna z płaczliwem powróciła krokiem.


Potem się namyśliła, tusząc, że się wróci,
I że e eszcze szczęście Rugiera przywróci,
W tem mie scu go samego tam nie zostawować,
Ale go po ąć z sobą i emu dochować.
Hipogryf się zatrzymać nie dał zawściągniony,
I tak beł na niem Rugier wysoko wniesiony,

²⁹²Frontyn — rumak Rugiera. [przypis redakcy ny]
²⁹³Ganimedes — syn Trosa, króla tro ańskiego, przez orła dla swe piękności na rozkaz Jowisza (Zeusa) po-

rwany, pełnił na Olimpie służbę podczaszego. [przypis redakcy ny]
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Że nie mógł ziemie poznać, która się zniżyła
W równiny, a która się w góry podnosiła.


Ale kiedy tak wleciał wysoko, że okiem
Próżno go było do źrzeć i na bystrszem wzrokiem,
Udał się tem gościńcem, którem słońce choǳi,
Gdy z rakiem w towarzystwie koło swe obchoǳi²⁹⁴,
I leci, smarownemu równy okrętowi,
Kiedy się życzliwemu poruczy wiatrowi.
Niech zdrów lata; a o niem teraz skrócić mogę,
A przypomnię tem czasem Rynaldową drogę.


Dwa dni całe biegł Rynald po głębokie woǳie,
Dwa dni całe był w szturmie i w te niepogoǳie,
A wiatry wściekłe, które dąć nie przestawały,
To go na zachód, to zaś na północy gnały,
Nakoniec obróciły okręt w one czasy
Pod Szkocyą, gǳie widać Kalidońskie lasy²⁹⁵,
Gǳie często słychać mięǳy puszczami gęstemi
Dźwięki wo ennych żelaz pod dęby wielkiemi.


Często więc do nie błędni rycerze eżdża ą
Z Brytannie i tam swe siły doświadcza ą;
Ale i z Norwegie i z Niemiec tam płyną
I z Francye , co męstwem akiem wielkiem słyną.
Kto słaby, niecha się tam — a raǳę — nie kwapi,
Bo miasto sławy i czci śmierć pewną ułapi.
ǲiwy tam poczynione beły od Trystana²⁹⁶,
Lancylota, Galassa, Arta²⁹⁷ i Galwana


I inszych bohatyrów przesławnych onego
Dawnie szego zakonu²⁹⁸ i teraźnie szego;
Są tam po ǳiś ǳień znaki męstwa i śmiałości
I wystawne pamiątki ich wielkie ǳielności;
Siła ich też tam ginie, których siła wiodła.
Rynald swą zbro ę bierze i Ba arda siodła,
I ku wielkiemu prosto wysiada lasowi,
U Beroik²⁹⁹ się czekać kazawszy szyprowi.

²⁹⁴Gdy [słońce] z rakiem w towarzystwie koło swe obchoǳi — [por.] „Gdy słońce Raka zagrzewa” (Pieśń święto-
jańska o Sobótce Kochanowskiego). Podczas letniego przesilenia dnia z nocą wchoǳi słońce w konstelac ę Raka.
[przypis redakcy ny]

²⁹⁵Kalidońskie lasy — szkockie; Szkoc a nazywała się w starożytności Kaledonią. [przypis redakcy ny]
²⁹⁶Trystan — eden z na sławnie szych rycerzy „Okrągłego Stołu”. [przypis redakcy ny]
²⁹⁷Art — Artur, król bryty ski, odnowiciel zakonu „Okrągłego Stołu”; miał żyć w V wieku. [przypis redak-

cy ny]
²⁹⁸bohatyrów przesławnych onego / Dawniejszego zakonu — poeta ma na myśli zakon „Okrągłego Stołu”, za-

łożony za poradą Merlina przez starego króla bryty skiego, Utra Pandragona, a odnowiony przez syna ego,
Artura. [przypis redakcy ny]

²⁹⁹Beroiki — miasto Berwick nad u ściem rzeki Tweed, na granicy Anglii i Szkoc i. [przypis redakcy ny]
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Bez towarzystwa, tylko sam, onego czasu
W echał wielki bohatyr do wielkiego lasu,
Różne drogi obiera, różne ścieszki miewa,
Bo się tak naleść akie przygody spoǳiewa.
Do ednego pierwszego dnia trafił klasztoru,
Który wielką część swego dostatku i zbioru
Uǳiela tem, którzy się do niego trafia ą
I którzy sławy szukać w te lasy eżdża ą.


Wielką tam Rynaldowi luǳkość i chęć na tem
Mie scu pokazowali mniszy z swem opatem;
Który skoro umorzył żąǳe przyroǳone
I kiedy uż obrusy były poprzątnione,
Pytał, ako rycerze, błąǳący po świecie,
Przygody na dowali często w tem powiecie
I z którychby mógł człowiek łatwie być poznany
Swo em ǳiełem, czy chwały, czy goǳien przygany.


Powieǳieli, że eżdżąc lasami onemi,
Mógłby się z przygodami potkać w nich różnemi;
Ale ak mie sca, tak są i sprawy zakryte,
I ǳieł czasem nie wieǳą, choć są znamienite.
»Jeśli tak wiele w męstwie i ǳielności umiesz,
»Szuka sławy, gǳie, że e dostaniesz, rozumiesz,
»Żeby z twych ǳieł, kiedy e położą na szale,
»Sąǳono, czy w sromocie, czy staniesz w pochwale.


»Ale eśli tak barzo sławy i ozdoby
»I pragniesz tu pokazać swe ǳielności proby,
»Jest mie sce, est i sposób, aki się błędnemu
»Rycerzowi z dawnych lat nie trafił żadnemu:
»Córka króla naszego w wielkiem się na du e
»Nieszczęściu i obrony pilnie potrzebu e
»Na przeciwko ednemu — Lurkaniem się zowie —
»Rycerzowi, co e wziąć chce sławę i zdrowie.


»Ten niebogę oskarżył do o ca złośliwie,
»Podobno z nienawiści i niesprawiedliwie,
»Że zastał o północy, gdy powróz spuszczała
»Z ganku, po którem kogoś do siebie wciągała.
»Według praw tego państwa ma być osąǳona
»Na ogień, eśli kogo nie na ǳie strapiona,
»Coby w miesiąc, który uż wychoǳi, uczynił
»Dowód przeciwko zdra cy, że ą źle obwinił.


»Niezbożne są i srogie w tem królestwie prawa,
»Mięǳy któremi taka edna est ustawa,
»Że każda białagłowa śmierćby zasłużyła,
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»Coby się okrom męża grzechu dopuściła;
»I nie może mieć żadne na świecie obrony,
»Okrom, żeby się nalazł rycerz niestrwożony,
»Coby oskarżyciela zabił w po edynku
»I pokazał, że tego nie winna uczynku.


»Król żałosny z one tak obelżywe skargi,
»Po miastach, po miasteczkach dał wytrąbić w targi,
»Że ktoby ego ǳiewki pod ął się obrony
»I pokazał, że to fałsz szczery, wymyślony,
»Że mu swo ę Gineprę — tak ǳie ą³⁰⁰ królewnie —
»W małżeństwo i z posagiem bogatem da pewnie
»Takiem, akiby się dać w takiem stanie goǳił,
»By się tylko szlachcicem, nie chłopem uroǳił.


»Gǳie³⁰¹ się o to za miesiąc żaden nie pokusi,
»Albo pokusiwszy się, przegra, umrzeć musi;
»I tobie, edno się chcie dobrze w tem osąǳić,
»Lepie tam iść, niżli tu po tych lesiech błąǳić.
»Bo okrom czci i sławy, które stąd nabęǳiesz,
»I którą wiecznie słynąć mięǳy ludźmi bęǳiesz,
»Miałbyś kwiat wszytkich panien, które edno liczą
»Mięǳy Indem a mięǳy Atlańską granicą³⁰²,


»Więc i posag tak wielki i siła pienięǳy,
»Żebyś uż mógł na wieki wypowieǳieć nęǳy,
»K temu łaskę królewską, gǳieby³⁰³ za twą sprawą
»Zniósł z córki obelżenie i zmazę plugawą.
»Ale eszcze z rycerskie więce powinności
»Masz dać obronę te płci, tem więce czystości
»Nigdy nie pode źrzane i szczerą pot warzą
»Niewinnie obciążone , którą wszęǳie karzą«.


Pomyśliwszy kęs Rynald, mnichom tak odpowie:
»I tak uboga ǳiewka ma utracić zdrowie
»O to tylko, że komu za ego wierności
»Uǳieliła w nagrodę pożądne miłości?
»Przeklęty, który prawo tak srogie uchwalił,
»Ale i to przeklęty, ktoby e pochwalił!
»Słusznie niecha umiera racze okrutnica,
»Nieżyczliwa wiernego sługi miłośnica!


»Lub to prawda, lubo fałsz, a nie patrzę na to;
»Owszem godna pochwały mo em zdaniem za to,
»Że czy ę chęć wza emną chęcią nagroǳiła,

³⁰⁰ǳieją komu (daw.) — [tu:] nazywa ą. [przypis redakcy ny]
³⁰¹gǳie — [tu:] eżeli. [przypis redakcy ny]
³⁰²Atlańska granica — północna Ayka, gǳie leżą góry Atlas. [przypis redakcy ny]
³⁰³gǳieby — [tu:] eżeliby. [przypis redakcy ny]
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»Byle to cicho była i skrycie czyniła.
»Jam u siebie bronić e i pomoc uraǳił,
»Tylko mi da cie woǳa, coby mię prowaǳił,
»Jedno ako napręǳe ; bo a pewnie tuszę,
»Że potwarca nie wskóra, o co się pokuszę.


»Nie twierǳę, że niewinna, bo nie mogąc wieǳieć
»Doskonale te rzeczy, mógłbym fałsz powieǳieć;
»To tylko chcę powieǳieć, że ona z te miary
»Nie ma za ten uczynek cierpieć żadne kary
»I że to był i głupi i niesprawiedliwy,
»Który prawo uczynił i statut tak krzywy,
»I trzeba go, ako zły, koniecznie zepsować,
»A inszy, sprawiedliwszy i lepszy uknować.


»Jeśli równe płomienie i chęci wza emne
»Obo ę płeć przez sprawy natury ta emne
»Przymusza ą do skutku miłości słodkiego,
»Co się zda wielkiem grzechem u gminu głupiego:
»Dlaczego nęǳne ǳiewki ma ą mieć karanie,
»Że z ednem albo dwiema wystąpią³⁰⁴, i na nie
»Tylko prawo est za to, co my popełniamy
»Z tysiącem ich, a chwałę za to eszcze mamy?


»Barzo w tem tak nierównem prawie pobłąǳono
»I białe płci wyraźną krzywdę uczyniono;
»I pokazać chcę, że to niesłusznie ǳiała ą,
»Że e tak długo cierpią i wykonywa ą«.
Zakonnicy się wszyscy z Rynaldem zgoǳili,
Że starzy nieostrożnie sobie postąpili
I że król winien, że go, mogąc, nie poprawi
I na se mie lepszego, niż to, nie ustawi.


Naza utrz, skoro zorze wschoǳić poczynały
I świty się rumiane światu ukazały,
Rynald oblókszy zbro ę³⁰⁵ i konia dosiadszy,
Opatowi za dobrą cześć³⁰⁶ poǳiękowawszy,
Puścił się w umyślną drogę w one czasy
I kilka mil, kwapiąc się, przez straszliwe lasy
Jechał do królewskiego ozdobnego dworu
Z przewodnikiem, którego wziął z sobą z klasztoru.


Ścieszkami, nie gościńcem bitem, się puścili
Umyślnie, żeby sobie co drogi skrócili;
A wtem wielkie wołanie i płacz usłyszeli,
Iżeby się pewnego czego dowieǳieli,

³⁰⁴wystąpić — [tu:] wykroczyć. [przypis redakcy ny]
³⁰⁵oblec zbroję — nałożyć zbro ę. [przypis redakcy ny]
³⁰⁶cześć (daw.) — poczęstunek, przy ęcie. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



Obadwa poskoczyli na swych koniach z drogi
Ku dolinie, z które on wychoǳił wrzask srogi;
I u źrzeli, że stali acyś dwa łotrowie
Na zdrowie niezna ome piękne białe głowie.


Wszytka była żałosna i zbyt wylękniona,
Na oczu i na twarzy łzami omoczona,
A dwa zbó cy koło nie z mieczami gołemi
Stali, myśląc ą zabić, klęczącą na ziemi.
Ona nęǳna, to łzami, które wylewała,
To pokorną blizką śmierć prośbą odkładała.
Przypadł Rynald zarazem z ogromnemi fuki³⁰⁷
Na swem rączem Ba arǳie na zdra cę ha duki.


Oni, ako skoro grzmot koński usłyszeli
I potem, że bieżano przeciw niem, wiǳieli,
Nie czeka ąc lękliwe tyły obrócili
I po onych się dołach głębokich pokryli.
On ich więce nie gonił, ale się obrócił
Do wylęknione ǳiewki, a żeby czas skrócił
Kazał ą wziąć na konia i tak, e pyta ąc
O onę e przygodę, echał pośpiesza ąc.


I kiedy się e adąc, z blizka przypatrował,
Gładkość i obycza e piękne w nie na dował,
Choć się była wylękła, choć była pobladła
Po przestrachu w złem razie, w który była wpadła.
Znowu e Rynald pytał, coby za przyczyna
Była te złe przygody? Ona mu chuǳina
Poczęła sprawę dawać o wszytkiem odkrycie³⁰⁸ —
Ale o tem aż w drugie pieśni usłyszycie.

Koniec pieśni czwartej.

.   
Argument
Lurkani rozumie ąc, że ego roǳony
Dla Ginepry sam sobie wziął żywot wzmierziony,
Mniema ąc, że książęciu więtszą albańskiemu
Łaskę pokazowała i chęć, niźli emu,
Skarży przed o cem na nię, w nierząǳie ą wini,
Z którem potem brat ego po edynek czyni,
Uta ony przyszedszy; wtem niespoǳiewanie
Rynald dał albańskiemu książęciu karanie.

³⁰⁷fuki (daw.) — ła ania, krzyki, groźby. [przypis redakcy ny]
³⁰⁸odkrycie — (przysłówek) [w sposób otwarty; otwarcie]. [przypis redakcy ny]
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Allegorye
Wielka niewǳięczność Polineksowa przeciwko Dalinǳie i szczera złość, w potwa-

rzeniu Ginepry światu ǳiwnie ob awiona i położona na czoło z wielką szczerością i szczę-
ściem, które się łączy z męstwem Aryodantowem, ubezpiecza nas z każde strony, że Bóg
sprawiedliwy nigdy nie dopuści złem luǳiom cieszyć się długo z ich złych uczynków,
a dobrych zawsze ratu e w ich niewinności.

. Skład pierwszy
Wszytkie źwierzęta, co się na ziemi chowa ą,
Albo z sobą spoko nie i w zgoǳie mieszka ą,
Albo eśli em z sobą przychoǳi do bo u,
Zawżdy samiec z samicą są z sobą w poko u.
Z niedźwieǳicą swą niedźwiedź nie ma nigdy wo ny,
Podle lwice swe leży zawżdy lew spoko ny;
Bezpiecznie z wilkiem choǳi po lesie wilczyca
I nie boi się swego byka ałowica.


Co za ęǳa piekielna luǳi zaraziła,
Co za Megera³⁰⁹ ad swó w serca em puściła,
Że małżeńskiemi węzły powiązane pary
Częste zwady i częste czynią z sobą swary?
Bywa i to, że sobie dla lekkie obrazy
Twarzy drapią i wza em ciężkie czynią razy;
Wiǳiem łoża małżeńskie łzami omoczone,
A czasem i krwią z głupich gniewów splugawione.


Ja mniemam, że kto przyǳie do tego nałogu,
Przeciwi się naturze i samemu Bogu,
Który twarz — bo to mnie sza, że się waǳą słowy —
Albo włos śmie urazić piękne białe głowy;
Ale kto ą żelazem lub trucizną strawi,
Albo kto ą udusi, lub węzłem udawi,
Wierzyć nie chcę, aby beł człowiek każdy taki,
Ale w luǳkie postaci piekielny duch aki.


Tacy dwa rozbó nicy oni być musieli,
Którzy tę piękną pannę zamordować chcieli,
Aby się nikt dowieǳieć nie mógł, zawieǳioną
W lasy i w niemieszkaną puszczą wprowaǳoną.
Przyszedłem beł do tego, ako Rynaldowi
Sprawę, swo emu w on czas wybawicielowi,
O swem onem nieszczęściu dać się gotowała;
Teraz, adąc z niem w drogę, tak ą rozczynała:


»Usłyszysz okrucieństwo prawie niesłychane
»I ledwie uwierzone i wypowieǳiane,
»O akiem ani w Tebach nigdy nie słyszano,
»O akiem i w Micenach nigdy nie wieǳiano;
»I eśli słońce kiedy światło na świat wieǳie

³⁰⁹Megera— edna z trzech Erynii (Furii), bogini pomsty, karała za zbrodnie, do których sama też pod uǳała.
[przypis redakcy ny]
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»Dale od nas swem wozem, niż od inszych eǳie,
»Wierzę, że po niewoli wstępu e w te kra e,
»Nie chcąc patrzać na tak złych luǳi obycza e.


»To nie ǳiw, że się luǳie mięǳy sobą waǳą
»I nieprzy aźni z sobą i waśni prowaǳą;
»To ǳiw, stać temu na śmierć, co cię tak miłu e,
»Że dobrze lże swe zdrowie, niż two e szacu e.
»Ale abyś mógł wieǳieć, z akie ci przyczyny
»Chcieli mi żywot od ąć i za akie winy,
»Wszytkoć powiem i wszytko odkry ę prawǳiwie
»To, co się ze mną ǳiało; ty słucha cierpliwie.


»Tak wieǳ, że mię ǳiewczyną do dworu oddano
»I do aucymeru³¹⁰ mię do królewny dano,
»Z którą rostąc pospołu, wielkąm łaskę znała
»I pierwszem u nie mie sce imo³¹¹ insze miała.
»Ale miłość bezecna moc nade mną wzięła,
»Tak żem się nieszczęśliwa bawić ą³¹² poczęła,
»Udawszy mi na dworze za co nagładszego
»Książęcia nade wszytkie insze albańskiego³¹³.


»Miłowałam go z dusze, on też pokazował,
»Że mię także wza emnie i szczerze miłował.
»Prawda, że twarz wiǳiemy i słowa słyszemy,
»Ale co est na sercu, wieǳieć nie możemy.
»Atolim a wszytkiemu w on czas uwierzyła
»I ucześnikiemem go siebie uczyniła,
»Wpuściwszy go — o wielkie niebaczenie mo e! —
»Gǳie beły królewnine ostatnie poko e,


»Gǳie był gmach, w którem rzeczy co droższe chowała
»I w którem często swo ę łożnicę miewała,
»Z którego mógł na ganek wyniść, postawiony
»Na ambugach³¹⁴, odkryty, z muru wywieǳiony.
»Tędy więc po drabinie na to urobione
»Na górę do mnie właził, z sznurów uplecione ,
»I częstom mu ą sama ręką swą spuszczała,
»Ilem go kolwiek razów mieć u siebie chciała.


»Nie raz tego bywało; zawżdym to czyniła,
»Kiedym się od królewny kolwiek ułacniła,
»Która więc pospolicie łoża odmieniała,
»Zeby gorąca w letnie nocy nie cierpiała.

³¹⁰fraucymer — dwór, orszak niewieści. [przypis redakcy ny]
³¹¹imo (daw.) — mimo. [przypis redakcy ny]
³¹²ją — [tu:] nią. [przypis redakcy ny]
³¹³Książę (…) albański — Polineks; księstwo Albany w Szkoc i. [przypis redakcy ny]
³¹⁴frambuga — sklepienie półkoliste, arkada. [przypis redakcy ny]
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»Od nikogo albańskie książę niewiǳiany
»Nie był, kiedy przychoǳił, ode mnie przyzwany;
»Bo tę stronę pałacu było postawiono
»Na ustroniu, którędy nigdy nie choǳono.


»Tak one nasze sprawy i schaǳki wza emne
»Trwały kilka miesięcy i były ta emne,
»A miłość pomnożenie co raz więtsze brała,
»Która mię wewnątrz srogiem ogniem rozpalała;
»I takem wzrok i oczy beła utraciła,
»Tak mi się umiał udać, żem się nie baczyła,
»Że wszytko zmyślał, że mię nieszczerze miłował
»I nie ednem to znakiem awnie pokazował.


»Prętko potem swą miłość puścił w nową drogę:
»Zakochał się w królewnie. Ja wieǳieć nie mogę,
»Jeśli w ten czas dopiero miłować ą począł,
»Jeśli przedtem, niż ze mną miłość swą rozpoczął.
»Patrz-że, ako zły człowiek obchoǳił się ze mną
»I eśli nie miał mocy zupełne nade mną:
»Powierzył mi się tego, prosząc, iłem mogła,
»Abym mu u Ginepry do łaski pomogła,


»Powiada ąc na on czas i tak to uda ąc,
»Że to nieszczerze czynił i wszytko zmyśla ąc,
»A że tylko dla tego zmierzał w tamtę stronę,
»Aby ą mógł otrzymać od króla za żonę,
»Tusząc, żeby król na to spowinowacenie
»Przypadł, gǳieby swe dała na to pozwolenie,
»Ponieważ w Szkocye nikt nad niego zacnością
»I ma ętnością nie miał i rodowitością,


»Przypomina ąc i to, gǳieby³¹⁵ tego dostał,
»I królowi za mo ą sprawą zięciem został,
»Żeby u niego zatem uż był z każde strony
»W łasce i nade wszytkie insze podwyszszony;
»Co wszytko chciał staraniu memu przypisować,
»Obiecu ąc to mo e dobroǳie stwo chować
»Ustawicznie w pamięci i żem wprzód przed żoną
»U niego w miłości być miała położoną.


»Ja zaś, któram nioczem nigdy nie myśliła,
»Jedno, abym go sobie była zniewoliła,
»I gdym po niem poznała aki niesmak zgoła,
»Żadną miarą nie mogłam w on ǳień być wesoła,
»Ilekroć mi się edno pogoda podała,
»O niemem się w rozmowy z królewną wdawała,

³¹⁵gǳieby — [tu:] eżeli by. [przypis redakcy ny]
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»Chwaląc, ako beł grzeczny, i wszytkom czyniła,
»Żeby była swo ę chęć do niego skłoniła.


»Bóg sam wiǳi, że mu nic na mnie nie schoǳiło,
»I co się edno mogło, wszytko się czyniło.
»Lecz próżne me staranie, próżna była mowa:
»Nie dała sobie na to Ginepra rzec słowa,
»Upodobawszy sobie ednego grzecznego
»I gładkiego rycerza i uroǳiwego,
»Wspaniałego i barzo pięknych obycza ów,
»Który tu beł z dalekich przybeł włoskich kra ów.


»Barzo młodo i eszcze nie w słuszne swe porze
»Przy echał tu beł z bratem i potem na dworze
»Urosszy, beł tak z niego rycerz doskonały,
»Że mężnie szego nadeń te kra e nie miały.
»Król, wiǳąc to, wielką mu łaskę pokazowa!
»I opatrzył go dobrze i moc mu darował
»I zamków i miasteczek ze wsiami pięknemi
»I porównał go z pany inszemi swo emi.


»Chętny król, chętna była Aryodantowi³¹⁶
»Córka — to było imię temu rycerzowi —
»Nie stąd, że był ǳielnością i męstwem wsławiony,
»Ale, że beł miłością dla nie rozpalony;
»Bo wieǳiała, że w Tro e zapalone takie
»I w sykulskie ³¹⁷ nie były górze ognie, akie
»Były w Aryodancie, które w niem gorzały
»I serca mu samego płomieniem sięgały.


»Ta miłość tak serdeczna przeciwko królewnie,
»O które z wielu znaków uż wieǳiała pewnie,
»Była tego przyczyną, żem a nic książęciu
»Nie mogła u nie sprawić w ego przedsięwzięciu,
»I owszem, imem go e więce zalecała
»I o łaskęm się u nie na niego starała,
»Tem barzie em³¹⁸, ganiąc go, przede mną garǳiła
»I eszcze barzie serce do niego traciła.


»Zaczemem mu mówiła, aby beł swo emu
»Dał pokó zamysłowi onemu próżnemu,
»Że wszytkie beły ego naǳie e stracone
»U te , co ma gǳie inǳie serce obrócone;
»Potemem mu odkryła i wypowieǳiała,
»Jako Aryodanta barzo miłowała,

³¹⁶Aryodant — bohater noweli opowieǳiane przez Dalindę. [przypis redakcy ny]
³¹⁷sykulska góra — sycylĳska, Etna. [przypis redakcy ny]
³¹⁸jem (daw.) — nim. [przypis redakcy ny]
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»Tak, żeby wszytkie morskie wody nie zgasiły
»Tych ogniów, co e serce dla niego paliły.


»Taką ode mnie w on czas przestrzeżony mową
»Polineks — tak książęcia albańskiego zową —
»I doznawszy sam przez się, że starania one
»I chęci ego były od nie pogarǳone,
»Nie tylko że nie przestał zawzięcia swo ego,
»Ale wiǳąc, że barzie ważono inszego,
»Nie mógł ścierpieć te wzgardy i pełen hardości,
»W nienawiść i w gniew swo e obrócił miłości.


»Mięǳy Aryodantem przez swą chytrą radę
»I mięǳy Gineprą chcąc niezgodę i zwadę
»I nieprzy aźń uczynić niewypowieǳianą,
»Nieodpuszczoną nigdy i niepo ednaną,
»Myśląc nadto Gineprę o sławę przyprawić,
»Czegoby się nie mogła, póki żywa, sprawić,
»Nie powierza ąc się te swe rady złośliwe
»Nikomu i mnie same , sobie tak życzliwe ,


»Namyśliwszy się na to, potka mię tą mową:
»»Tak wieǳ, mo a Dalindo³¹⁹! — Dalindą mię zową —
»»Że ako drzewo, ze pnia kilkakroć wycięte,
»»Z korzenia znowu rózgi wypuszcza za ęte,
»»Tak i mó głupi upór, choć mu nie przychoǳi
»»Do skutku ego zamysł, choć mu się źle woǳi
»»I choć go nieszczęście złem zdarzeniem ucina,
»»Chcąc wykonać swe żąǳe, znowu róść poczyna.


»»Wieǳ, że nie pragnę tego dla smaku akiego,
»»Ale żebych zwyciężył sam siebie samego;
»»A wiǳąc, że to w rzeczy same być nie może,
»»Zmyślone podobieństwo siła mi pomoże.
»»Przeto cię proszę, dogódź w tem mo e potrzebie,
»»Kiedy mię, akoś zwykła, puścisz więc do siebie,
»»Gdy królewna pó ǳie spać rozebrana, a ty
»»Ubierz się w one od nie zewleczone szaty.


»»Tak się ubierz i tak włos da sobie utrafić
»I stara się, abyś w to umiała potrafić,
»Żebyś się ak na barzie podobną e zstała,
»Kiedy z ganku sznur po mię spuszczać bęǳiesz miała,
»A a cię w stro u i w e u źrzawszy osobie,
»Tak to potężnie w głowie uprzędę swe sobie,
»Że to est ona własna; tak od siebie będę
»Oszukany i żąǳe uporne pozbędę«.

³¹⁹Dalinda — bohaterka noweli przez siebie opowieǳiane . [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»Ja prostaczka i któram była utraciła
»Wszytek rozum, anim się tego domyśliła,
»Że ono ustawiczne ego naleganie
»Było na awną zdradę i na oszukanie,
»Takem się, ako kazał zły człowiek, ubrała
»I stanąwszy na ganku, sznurem poń spuszczała,
»Anim zdrady postrzegła, aż wielkie urosły
»Szkody, które z onego oszukania poszły.


»Tem czasem Polineksus mówił w one dobie
»Tak Aryodantowi, którzy przedtem sobie
»Wielkiemi przy acioły byli, niż się ęli
»Królewny, niż ą oba miłować poczęli.
»»Jest to u mnie w niemałem — prawi — poǳiwieniu,
»»Że ma ąc cię, ako wiesz, w wielkiem poważeniu
»»I będąc gotów w każde służyć ci potrzebie,
»»Teraz mi się to tak źle oddawa od ciebie.


»»Mniemam, żeć to nie ta na i wiesz to uż pewnie,
»»Jako od dawnych czasów rad służę królewnie
»»I akom uż uczynił zaciągi³²⁰ u pana,
»»Prosząc, aby mi była w małżeństwo oddana.
»»Przeto czemu się ze mną bez pożytku ścierasz³²¹,
»»I e się, wieǳąc o nię mó zaciąg, napierasz?
»»Ja, kiedybym beł tobą, lub ty mną, wierz temu,
»»Nie przeszkaǳałbym pewnie staraniu two emu«.


»Odpowie Aryodant: »I a się ǳiwu ę
»»Jeszcze daleko więce , który ą miłu ę
»»Dawnie , niżliś ty poznał; zaczem ci być ta ne
»»Nie mogą te miłości nasze ednosta ne,
»»I wiesz dobrze, aki est zapał mięǳy nami
»»I akośmy zgodnemi sprzężeni sercami
»»I że cię nie miłu e, a mnie tylko żoną
»»Życzy sobie od o ca zostać poślubioną.


»»Przeto, czemu się też ty na tę nie oglądasz
»»Przy aźń, którą masz ze mną i przecz rzeczy żądasz
»»Tak niesłuszne ode mnie, wiǳąc, że w miłości
»»Przodek u nie przed tobą mam krom wątpliwości
»»I że mi ą w małżeństwo da król, ako i ty,
»»Spoǳiewam się, chociam tu nie tak rodowity?
»»Wiem też to, że u króla łaskę mam nie mnie szą,
»»A co więtsza, królewnę mam sobie chętnie szą«.

³²⁰zaciąg — [tu:] trud, staranie. [przypis redakcy ny]
³²¹ścierać się (daw.) — [tu:] współzawodniczyć. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»Odpowie książę na to: »Jako — prawi — wszędy,
»»Tak w miłości naczęstsze zwykły bywać błędy.
»»Ty wierzysz, żeć chętnie sza; a też tak o sobie
»»Trzymam: ale to łatwie poznać w małe dobie.
»»Co z nią masz i coś więc z nią zwykł mówić ta emnie,
»»Powieǳ mi, ać też wszytko odkry ę wza emnie,
»»A stąd, ako się na ǳie, którego miłu e
»»Barzie , ten niech zwyciężcy placu ustępu e.


»»Jeżeli chcesz, am przysiąǳ zarazem gotowy,
»»Że w milczeniu wszytkie chcę trzymać two e mowy;
»»A a też to o tobie niewątpliwie wierzę,
»»Że nikomu nie powiesz, czegoć się powierzę«.
»Zgoǳili się natychmiast i na świętą księgę,
»Kładli palce i wza em czynili przysięgę;
»A skoro ą obadwa tamże odprawili,
»Aryodant napierwszy począł w one chwili,


»Pokazu ąc prawǳiwie to, co miał z królewną:
»Jako od nie miał słowną obietnicę pewną
»I na piśmie z przysięgą wielką uczynioną,
»Że nikomu nie chciała zostać poślubioną
»Okrom niego samego i gǳieby³²² wiǳiała
»O ca sobie przecznego³²³, że się zaklinała,
»Jeśliby w tem e wole nie miano dogoǳić,
»Żyć w panieństwie do śmierci i za mąż nie choǳić;


»I że ego naǳie e były takie wagi
»Za uczynione w różnych potrzebach przewagi
»I które eszcze czynić, nigdy niestrwożony,
»Beł gotowy dla króla i ego korony,
»Że go król miał z tych zasług ego uważenia
»Godnem rozumieć z sobą spowinowacenia;
»Po którem taką łaskę zawżdy znał i który
»Nie przeczyłby w tem woli swe kochane córy.


»»Tak mi — pry³²⁴ — Polineksie, mó los est życzliwy,
»»Iż w te mierze rzadki est tak, ak a, szczęśliwy;
»»A więce też nie pragnę i większe pewności
»»Nad tę nie potrzebu ę o e życzliwości,
»»Ani chcę więce u nie , kiedy za mię woli
»»I kiedy mi małżeństwo umowne pozwoli,
»»A żądać też co więce po nie niewątpliwa,
»»Żeby beł próżny zamysł, bo dobra, cnotliwa«.

³²²gǳieby — [tu:] eżeli by. [przypis redakcy ny]
³²³przeczny (daw.) — przeciwny. [przypis redakcy ny]
³²⁴pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»Skoro mu to powieǳiał Aryodant młody,
»Jakie czekał za służby od króla nagrody,
»Polineksus, który uż dawno o tem raǳił,
»Aby go beł z Gineprą spuścił³²⁵ i powaǳił,
»Tak zaś począł: »Jać także wypowiem wza emnie
»»Wszytkę sprawę: o, akoś daleki ode mnie!
»»Przyznasz mi to sam wnetże, edno bądź cierpliwy,
»»Żem a z te miary tylko na świecie szczęśliwy.


»»Tak masz wieǳieć, że zmyśla i z ciebie się śmie e,
»»Da ąc ci próżne tylko słowa i naǳie e,
»»I kiedy mi się trafi, że mam z nią rozmowy,
»»Szyǳi z ciebie i mówi, żeś oszalał z głowy.
»»Mam a e łaski pewnie dobrze więtsze znaki,
»»Nie gołe obietnice, albo papier aki,
»»Nie same pisma próżne i acz mało potem
»»Chlubić się z takich rzeczy, ednak tak wieǳ o tem:


»»Przez eden miesiąc nie raz, nie dwa, nie trzy razy,
»»Nie cztery, nie pięć, nie sześć bez żadne przekazy³²⁶,
»»Ale i kilkanaście nocy u nie bywam
»»I swo e z nią uciechy i wczasu zażywam;
»»A stąd sądź, eśli mogą z memi uciechami
»»Porównać twe naǳie e i z temi plotkami.
»»Przeto uda się inǳie , a placu inszemu
»»Ustępu , więtszą łaskę u nie ma ącemu«.


»»Odpowie Aryodant gniewem pobuǳony:
»»Nie wierzę temu i wiem, że to fałsz zmyślony
»»Od ciebie, któryś na to dawno się usaǳił,
»»Abyś mię tak odstraszył i od nie odsąǳił;
»»Ale iż niewstydliwie i źleś ą — obwinił
»»I krzywdęś i cnocie e i sławie uczynił,
»»Trzebać tego dowoǳić, a a cię tak ważę,
»»Jak fałszerza i zdra cę, i wnet to pokażę«.


»On na to: »O wątpliwe rzeczy i uczynki,
»»Nie o awne rycerze zwoǳą po edynki.
»»Dosyć teraz mie na tem, żeć to pewne nocy
»»Wszytko, kiedy bęǳiesz chciał, wystawię na oczy«.
»Wyląkł się Aryodant, zimnem tkniony mrozem,
»Tak, akoby mu w serce kto uderzył nożem,
»I edno, że zupełne nie dał temu wiary,
»Włożonoby go było zarazem na mary.

³²⁵spuścić kogo z kim (daw.) — poróżnić. [przypis redakcy ny]
³²⁶przekaza (daw.) — przeszkoda, zawada [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»Serce sroǳe zranione u niego, twarz blada,
»Usta gorzkie, wszytek drży i tak odpowiada:
»»Już to próżno; eśli to pokażesz prawǳiwie,
»»Żeć się two e stawiło szczęście tak życzliwie,
»»Upewniam cię, żeć więce nie chcę zastępować,
»»Jeśli cię tak ma, ako powiadasz, miłować;
»»Ale wierzyć nie będę, dokąd tego swemi
»»Oczyma, co udawasz, nie uźrzę własnemi«.


»»Gdy bęǳie czas po temu, bęǳiesz — prawi — wieǳiał«.
»Odchoǳił zatem książę, skoro to powieǳiał.
»Trzecia noc, eśli dobrze pomnię, nadchaǳała,
»Jako się ze mną zmówił, abym go czekała.
»Ażeby wraz miał obłów z napiętego wnika³²⁷,
»Poszedł bez zwłoki żadne do spółmiłośnika,
»Mówiąc, aby się w pustkach te nocy zataił
»Za pałacem, gǳie się lud choǳić nie zwyczaił.


»I ukazał to mie sce Aryodantowi
»Na ustroniu przeciwko onemu gankowi;
»Ale on to u siebie inacze uważał
»I tak rozumiał, że mu dla tego ukazał
»One ustronne pustki i mie sce osobne
»Za pałacem, do skryte zasadki³²⁸ podobne,
»Aby go był mógł łatwie zabić, chcąc mu w rzeczy
»Ukazać na królewnę niepodobne rzeczy.


»Jednak się iść namyślił i tam się zachował
»W onych pustkach, ale się dobrze nagotował,
»Żeby się śmierci nie bał i z sobą nie trwożył
»I gǳieby się nań porwał, żeby go nie pożył.
»Był na dworze brat ego, Lurkani nazwany,
»Wielką siłą i śmiałem sercem zawołany;
»O tem tak wiele trzymał, ma ąc go przy sobie,
»Jakoby miał ǳiesiąci inszych w one dobie.


»Tego tylko wziął z sobą w onę drogę swo ę,
»Kazawszy mu dobrą broń i dobrą mieć zbro ę.
»Lurkani, po co tam szedł, namnie nic nie wieǳiał,
»Boby beł brat nikomu o tem nie powieǳiał.
»Tak, ako kamień niesie, z ręki wyciśniony,
»Postawił go od siebie w pustkach z edne strony,
»»Tu stó — powiada — ale proszę cię, mó bracie,
»»Nie rusza się, aż krzyknę i zawołam na cię«.

³²⁷wnik a. wnyk — roǳa sideł. [przypis redakcy ny]
³²⁸zasadka (daw.) — zasaǳka. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»»Uczynię to, co każesz« — powieǳiał roǳony.
»I tak tam Aryodant przyszedł utrapiony
»I zataił się w. pustkach, ako albańskiemu
»Książęciu rzekł, przeciwko gankowi onemu,
»Gǳie i on także przyszedł na swą złą robotę,
»Chcąc królewnę osławić³²⁹ i wydrzeć e cnotę.
»I dał mi znak, ako zwykł. Ja, com nie wieǳiała
»I któram się nigdy tych zdrad nie domyślała,


»W białe , srebrogłowowe szacie haowane ,
»W złote rózgi u dołu wkoło bramowane ,
»W czepku także ze złota, przetknionem mie scami
»Dartemi, cielistemi wszęǳie edwabiami,
»Jako się krom królewny żadna nie stroiła,
»Usłyszawszy zwykły znak, śpieszniem wychoǳiła
»Na ganek, który tak beł z muru wywieǳiony,
»Że mię na niem możono wiǳieć z każde strony.


»Lurkani w tem o bracie swem przywątpięwa ąc
»I że w niebezpieczeństwie akiem beł, mniema ąc,
»Lubo, ako to bywa, że więc cuǳe sprawy
»Raǳi wiemy, beł w ten czas tak barzo ciekawy,
»Że się skradł na to mie sce, nakryty cieniami.
»I po cichu poszedł tam ciemnemi ścieszkami,
»I przy onychże pustkach stanął uta ony,
»Na dwanaście od brata kroków podemkniony.


»Ja nie wieǳąc nioczem, akom powieǳiała,
»W królewninem ubierze na gankum czekała,
»Jakom to przedtem nie raz i nie dwa czyniła,
»Ilekrociem się na to we dnie z niem zmówiła.
»Znać było po poświecie³³⁰ królewnine szaty;
»Więceśmy sobie były i wzrostem i laty
»I we źrzeniem podobne tak, że rozumieli,
»Że nie mnie, ale własną królewnę wiǳieli.


»Tem więce , że był mięǳy pałacową ścianą
»Plac niemały i oną stroną niemieszkaną,
»Że nie mógł dobrze rzeczy rozeznać oczyma:
»Tak fałsz za prawdę udał Polineks obiema.
»Co rozumiesz, akie miał w on czas utrapienie
»Aryodant, aki żal na ono wiǳenie?
»Książę wtem po spuszczone odemnie drabinie
»Właził do mnie na ganek w one złe goǳinie.

³²⁹osława (daw.) — zła sława. [przypis redakcy ny]
³³⁰poświata — [tu:] światło księżycowe. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»Skoro dolazł, u szy em mu się uwiesiła,
»Tusząc, żem od nikogo wiǳiana nie była.
»Potemem go to w oczy, to w twarz całowała,
»Tak, akom mu to zawżdy przedtem więc czyniała³³¹.
»On mi więce i nad swó zwycza pochlebu e
»I swo e niecnotliwe , złe zdrady ratu e.
»Drugi na tak żałosne wiǳenie zwieǳiony,
»Sto ąc zdaleka, wszytko wiǳi utrapiony.


»Takiem beł przerażony żalem, nieszczęśliwy,
»Że żyć więce na świecie nie chciał i skwapliwy,
»Miecz dobyty głowicą na ziemię położył,
»A koniec sobie ostry do piersi przyłożył.
»Lurkani wtem, który tam stał, nakryty cieniem,
»Patrząc na onę sprawę z wielkiem poǳiwieniem,
»Gdy książę, acz nie wieǳiał, kto beł po spuszczonem
»Sznurze do mnie wlazł, przypadł krokiem zapęǳonem


»I zahamował brata, że z swe własne ręki
»Śmierci sobie nie zadał, ako chciał przez ǳięki³³²,
»Bo, by beł stał kęs dale aby na dwa kroki,
»Zabiłby mu się brat beł bez dalsze odwłoki.
»I krzyknie nań: »O głupi! o bracie szalony!
»»Czemuś rozumu pozbył, żeś tak omamiony,
»»Że chcesz dla niecnotliwe umrzeć białe głowy,
»»Od które eś zwieǳiony nieszczeremi słowy?


»»Niecha racze ta umrze, co śmierć zasłużyła,
»»Ale two a niecha by z lepszą sławą była!
»»Miłowałeś, póki e zdrady były skryte:
»»Bądź e nieprzy acielem, kiedy są odkryte.
»»Wszakeś wiǳiał, wszak to uż nie est ta emnica:
»»Doznałeś rzeczą samą, że z nie nierządnica.
»»Racze tem mieczem, którem chciałeś się żywota
»»Zbawić, dowiedź królowi tego, że niecnota«.


»Tak w on czas Aryodant, gdy mu brat przeszkoǳił,
»Hamował się i z mie sca onego odchoǳił;
»Ale nie przeto myśli spuścić co z pierwszego
»Przedsięwzięcia, ale e do czasu inszego
»Odkłada, na samego siebie za ątrzone
»Serce niosąc, okrutnem żalem przeboǳione.
»Jednak zmyśla przed bratem, że uż nie ma w głowie
»Te myśli, żeby sobie sam miał stać o zdrowie.

³³¹czyniać — zwykle czynić (robić) coś. [przypis edytorski]
³³²przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




»Jako skoro mrok dniowi ustąpił asnemu,
»Nie mówiąc nic nikomu ani roǳonemu,
»Jechał w drogę sam eden, ale gǳie? — nie wieǳieć,
»Że o niem nikt kilka dni nie umiał powieǳieć.
»Żaden przyczyny pewne od azdu nagłego
»Nie wieǳiał, krom książęcia, a krom roǳonego.
»Różnie to na pałacu sobie rozbierali,
»Różnie to po Szkocye wszytkie wykładali.


»W ǳiewięć albo w ǳiesięć dni przyszedł eden pewny
»Podróżny na dwór i szedł prosto do królewny
»I przyniósł e żałosne i smętne nowiny
»O tem, że Aryodant nęǳny nie z przyczyny
»Wiatrów wielkich, nie w szturmie, ani w niepogoǳie,
»Ale z swe dobre wole zginął w morskie woǳie,
»Skoczywszy zapęǳony z końca ostre skały
»Barzo przykro i głową na dół mięǳy wały.


»»Ale pierwe , niżli — pry — skoczył mięǳy wody,
»»Mnie, którym się tam w droǳe potkał z niem z przygody,
»»Rzekł: Pódź za mną, abyś mógł to, co niewątpliwie
»»U źrzysz okiem swem, odnieść Gineprze prawǳiwie;
»»A powieǳ e ode mnie, że mi to wzrok sprawił
»»Nazbyt bystry, wzrok bystry o to mię przyprawił,
»»I żebym to beł drogo zapłacił i kupił,
»»Kiedyby mi był przedtem oczy kto wyłupił.


»»Byliśmy w pewnem mie scu — Nizką Głową³³³ zową —
»»Co w morze trochę wchoǳi ku Irlanǳie głową.
»»To skoro rzekł, wiǳiałem, kiedy zapęǳony
»»Głową na dół uczynił w morze skok szalony.
»»Takem go tam zostawił i śpieszniem szedł potem
»»Tu, abym ci dał sprawę dostateczną o tem«.
»Ginepra na żałosną nowinę pobladła
»I zmartwiała i siły pozbywszy, upadła.


»Boże mó ! czego potem nęǳna nie czyniła,
»Kiedy się na swem wiernem łożu położyła?
»Niebieską twarz gniewliwem paznogciem drapała,
»Piersi tłukła pięściami, złote włosy rwała,
»Częstokroć sobie onę ostateczną mowę
»Co raz przypomina ąc Aryodantowę,
»Że przyczyna onego szalonego skoku
»Z ostre skały z bystrego wszytka poszła wzroku.


»Wszęǳie się rozgłosiła ta wieść w one dobie,
»Że od wielkie żałości sam śmierć zadał sobie.

³³³Nizka Głowa (Capo Basso) — przylądek w Szkoc i; który nie wiadomo. [przypis redakcy ny]
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»Płakał go król, płakała rada i dworzanie,
»Płakał go i aucymer³³⁴ i dworowe panie,
»Ale na barzie płakał brat ego roǳony,
»W tak nieuhamowanem żalu utopiony,
»Że ledwie na się swoich rąk ego przykładem
»Nie obrócił i nie szedł za niem świeżem śladem.


»I kiedy to rozbierał i sobie rachował,
»Królewnę winną śmierci ego być na dował,
»Tak tusząc, że z onego nocnego wiǳenia
»Wszytka przyczyna ego urosła zginienia;
»I od wielkie chciwości pomsty zaślepiony,
»Od gniewu i srogiego żalu zwyciężony,
»Odważył sobie wszytko i królewską łaskę
»I nienawiść wszytkiego państwa mieć za aszkę.


»I przyszedszy przed króla, na przestrone sali,
»Gdy w nawiętsze gromaǳie luǳie przed niem stali,
»Tak począł swą rzecz: »Tak wieǳ, królu miłościwy,
»»Że dla twe córki zginął mó brat nieszczęśliwy;
»»Ona mu sama dała do tego przyczynę
»»I dlatego e same tylko da ę winę.
»»Z żalu sobie śmierć zadał, kiedy ą w nierząǳie
»»Zastał, tak ako się to pokaże na sąǳie.


»»Miłował ą i wszyscy wieǳieć o tem mogą,
»»A miłował uczciwie i zwycza ną drogą,
»»Tusząc za swe przewagi, którycheś się dosyć
»»Napatrzył, w małżeństwo ą u ciebie uprosić.
»»Ale gdy on z daleka poglądał na liście³³⁵
»»I liścia tylko wąchał, drugi oczywiście
»»Na zachowane drzewo wlazł niespoǳiewany
»»I ukradkiem oberwał owoc pożądany«.


»I powiadał, że wiǳiał własnem swo em okiem
»Gineprę samę ednę na ganku wysokiem
»I że z niego drabinę plecioną spuszczała
»I po nie przystęp komuś do siebie dawała;
»Którego nie mógł poznać, bo żeby beł ta ny,
»Włosy zakrył i ubiór nosił niezwycza ny.
»Przydał i to, że kto mu fałsz w te sprawie zada,
»Bronią tego dowieǳie, że prawdę powiada.


»Co mniemasz, ako beł z te żałosny nowiny
»I ako się król wstyǳił, część³³⁶ dla te przyczyny,
»Że tego o swe córce nigdy nie rozumiał,

³³⁴fraucymer — dwór, orszak niewieści. [przypis redakcy ny]
³³⁵liście — [daw.] r. n. [to liście]. [przypis redakcy ny]
³³⁶część — [tu:] częścią; [częściowo, po części]. [przypis redakcy ny]
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»Co teraz o nie słyszy, i zbytnie się zdumiał;
»Część, że wiǳi, że eśli aki niestrwożony
»Rycerz się nie pode mie Ginepry obrony,
»Coby chciał Lurkaniemu fałsz ręką pokazać,
»Musi ą na srogą śmierć według prawa skazać.


»Nie wiem, eśliś wiadomy est prawa naszego
»I ostrych ǳiwnie ustaw państwa tutecznego,
»Które na okrutną śmierć te wszystkie skazu ą,
»Które z kiem inszem, okrom męża, występu ą³³⁷;
»Umrze każda koniecznie, eśliby akiego
»Za miesiąc nie nalazła rycerza mężnego,
»Coby złemu potwarcy ręką w po edynku
»Nie ukazał, że tego nie winna uczynku.


»Król, któremu się tak zda, że ą potwarzono,
»Kazał, aby po wszytkiem państwie wytrąbiono,
»Że ą z wielkiem posagiem da temu za żonę,
»Który z nie zde mie zmazę i osławę³³⁸ onę.
»Ktoby się tego pod ął, nie słychać żadnego;
»Owszem tylko patrza ą eden na drugiego,
»Bo ten Lurkani tak est męstwem zawołany,
»Że się nikt nie chce kusić oń mięǳy dworzany.


»Nadto tak zła fortuna chciała królewnina,
»Że w państwie teraz niemasz brata e , Zerbina³³⁹,
»Który z domu wy echał, minęły dwie lecie,
»Szukać sławy swem męstwem tam i sam po świecie.
»Bo kiedyby się tu gǳie niedaleko bawił,
»Albo kiedyby go kto wcześnie o tem sprawił,
»Niepochybnieby przybiegł i wstąpił w bó ostry
»Z Lurkaniem i ratował nieszczęśliwe siostry.


»Król też, coby nie tylko chciał się z po edynku,
»Ale i z inszych sprawić³⁴⁰ miar o tem uczynku,
»Prawdali to, czy fałsz, albo eśli słusznie
»Lurkani chce, aby ą na śmierć skazać dusznie,
»Kazał wziąć panny, które w poko u bywały,
»Bo eśliby to prawda, o temby wieǳiały.
»Ja, wiǳąc, gǳieby też z tem przyszło także do mnie,
»O książęciuby było barzo źle i o mnie.


»I dlategom pocichu z dworu u echała
»I do książęciam te że nocy przy echała,
»Ukazu ąc upadek ego i mó blizki,

³³⁷wystąpić — [tu:] wykroczyć; [por.: występek]. [przypis redakcy ny]
³³⁸osława (daw.) — zła sława. [przypis redakcy ny]
³³⁹Zerbin — królewicz szkocki, bohater chrześcĳański. [przypis redakcy ny]
³⁴⁰sprawić się o czem (daw.) — przekonać się. [przypis redakcy ny]
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»Gǳieby mię wzięto, ako insze towarzyszki.
»On mię chwalił, żem sobie dobrze postąpiła,
»Potem kazał, abym się w drogę wyprawiła
»Blizko do ego zamku, nic tam nie zmieszkawszy,
»Dla przeprowaǳenia mi dwu swoich przydawszy.


»Jużem ci powieǳiała, akie miał pewności
»O mo e przeciw sobie Polineks szczerości.
»Ty osądź, eśli mię był miłować wza emnie
»Winien za zakład chęci, który miał ode mnie.
»Teraz słucha nagrody, aka mię potkała,
»I ako mi się mo a uprze mość oddała,
»A patrz, eśli się która przy aźni stateczne
»Ma spoǳiewać w nagrodę miłości serdeczne .


»Naostatek niewǳięczny, okrutny, złośliwy,
»Prętko o mo e wierze począł być wątpliwy,
»Obawia ąc się, abym one złe roboty
»Za czasem nie odkryła i ego niecnoty.
»I zmyślił, że mię chciał mieć gǳie blizko na stronie
»Dotąd, aż król powoli w gniewie swem opłonie,
»Posyła ąc mię wrzkomo na mie sce bezpieczne,
»A on myślał zły człowiek, na zginienie wieczne.


»Bo onem dwiema, którem prowaǳić mię kazał
»Do pewnego swo ego zamku, to rozkazał
»Pota emnie, aby mię zarazem zabili,
»Skoroby mię w te lasy gęste wprowaǳili;
»I uż mieli wykonać ego rozkazanie,
»Byś beł na wrzask nie przypadł i mo e wołanie«.
Tak Rynaldowi w on czas Dalinda mężnemu
Powiadała, drogę swą spiesznie kończącemu,


Co był rad niepodobnie temu przypadkowi
I niespoǳiewanemu swemu trafunkowi,
Że tę nalazł, od które dostał wiadomości
O wyraźne królewskie córki niewinności;
I eśli się e gwoli chciał bić, choćby ono
Było wiadomą prawdą, co na nię mówiono,
Teraz wieǳąc, że to fałsz i potwarzy asne,
Ochotnie szy chce dla nie wstąpić w szranki ciasne.


Do świętego Andrze a miasta³⁴¹ bitem torem,
Kędy król sam ze wszytkiem mieszkał swo em dworem
I gǳie on po edynek sławny miał być, który
Miał na on czas rozstrzygnąć sprawę ego córy,
Kwapił się syn Amonów, po eżdża ąc śpiesznie,
Chcąc, aby nie omieszkał i przy echał wcześnie.

³⁴¹miasto świętego Andrzeja — Saint Andrews, dawna stolica Szkoc i. [przypis redakcy ny]
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A wtem, kiedy uż miasto obaczył zdaleka,
Potkał z nowiną świeżą ednego człowieka:


Że do dworu przy echał rycerz akiś pewny,
Który się pod ął bo em obronić królewny;
Nie znał go nikt, bo hełmu nigdy nie odkrywał
I niezwykłego herbu na tarczy używał,
I ako się tam stawił i w echał na mie sce,
Gǳie miał być bó , że go w twarz nikt nie wiǳiał eszcze;
Nakoniec ego loka , kiedy oń pytano,
Klął się, że nie wie, kto beł i ako go zwano.


Usłyszawszy onę rzecz, śpiesznie po eżdżali
Tak długo, aż pod mury same przy echali.
Dalinda dale echać, bo ąc się, nie chciała,
Nakoniec z Rynaldowe namowy echała.
Zawarte było miasto; pyta ą wrotnego³⁴²,
Dlaczego bramę czasu zamyka onego?
Odpowieǳiał, że wszyscy niemal luǳie wyszli
Z domów, aby wczas na plac naznaczony przyszli,


Gǳie w drugiem końcu miasta rycerz niezna omy
Miał czynić po edynek awny i widomy
Na placu wymierzonem z Lurkaniem, i eśli
Nie bĳą się uż dotąd, w szranki pewnie weszli.
Nie wściągano Rynalda i bramę otwarto
I skoro w echał, zaraz za niem ą zawarto.
Rynald przez puste miasto bieżąc, konia boǳie
I zostawu e w pierwsze Dalindę gospoǳie,


Czyniąc e serce, aby sobą nie trwożyła
I do ego zwrócenia sobie nie tęskniła;
A sam się ku placowi onemu udawa,
Gǳie uż bĳących się dwu rycerzów zastawa.
Bił się mężnie Lurkani, gniewem oślepiony,
Naprzeciwko królewnie; ten zaś, co z e strony,
Niemnie , ma ąc po sobie luǳkie życzliwości,
Mężnie odpierał siłę i ego śmiałości.


Było z niemi pospołu w szrankach pieszo stro nych
Sześć rycerzów, od głowy aż do stopy zbro nych,
Siódmy książę albańskie beł świetno ubrany,
Ma ąc pod sobą ǳielny koń, w bród farbowany³⁴³.
On sam rząd czynił, on beł do straży obranem,
Jako ten, który szockiem w ten czas beł hetmanem;
A z niebezpieczeństwa się królewny radował
Na sercu i wesołą postać ukazował.

³⁴²wrotny (daw.) — zawiera ący i otwiera ący wrota. [przypis redakcy ny]
³⁴³w bród farbowany [koń] — obficie, cały farbowany. [przypis redakcy ny]
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Rynald wtem mięǳy gęstem ludem w one dobie
Jeǳie, Ba ard przestroną czyni drogę sobie;
Bo kto bystrość i rzeźwość ego chodu czu e,
Ustępu ąc, znać dawa, że nie nachramu e.
Tak się tam Rynald stawia, wszytek okazały,
Wszytkiem się zda być rycerz wielki i wspaniały;
Wtem przed królem stanie, a lud biegł, chcący wieǳieć,
Z czem przy echał i co chciał królowi powieǳieć.


»Wielki królu! każ — prawi — rozwieść tych co pręce
»I niecha by się z sobą uż nie bili więce !
»Bo tak wieǳ: którykolwiek zginie, niewątpliwie
»Niewinnie zginąć musi i niesprawiedliwie!
»Jeden, że ma po sobie słuszność, tak rozumie,
»Lecz się myli i kłama, choć kłamać nie umie,
»I tenże błąd, co brata ego zdrowia zbawił,
»I ego przeciw two e córce tak zakrwawił.


»Drugi nie wie, eśli się wziął za sprawiedliwą,
»Ale z szczere dobroci, żąǳą sławy chciwą
»Odważył się, ako cny rycerz, na zginienie,
»Chcąc ratować od śmierci tak piękne stworzenie.
»Ja obronę i pomoc niosę niewinności,
»Ale zgubę fałszowi, zdraǳie i chytrości!
»Ale każ wprzód tych rozwieść i rozerwać, proszę,
»A posłucha cierpliwie, co przed cię przyniosę«.


Na powagę rycerza, w on czas tak godnego,
Jakiem się zdał być Rynald z po źrzenia samego,
Kazał król, aby zaraz mięǳy nie wstąpili
I aby się em więce bić nie dopuścili;
Któremu wespół z radą, panom i dworowi,
Także pospolitemu wszytkiemu ludowi
Rynald odkrył książęcia albańskiego radę
I przeciwko królewnie fałsz i ego zdradę.


Potem się bronią w ręku dowieść ofiarował,
Że to prawda, co mówił i co pokazował.
Kazano Polineksa wołać; on przyzwany
Stanął, ale na twarzy wszytek pomieszany,
Jednak tego wszytkiego zapierał się śmiele.
Rynald na to powieǳiał: »Nie trzeba tu wiele,
»Da się tu wnetże wiǳieć«. Ten i ów beł zbro ny,
Plac gotowy: tak zaraz szli z sobą do wo ny.


O ako się król cieszył i lud pospolity,
Że miał bronić królewny rycerz znamienity,
Tusząc, że Bóg pokaże w sprawiedliwem sąǳie,
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Że to fałsz beł, że była zastana w nierząǳie.
Wielką wszyscy nadętość w książęciu wiǳieli,
Że beł chytry, okrutny, zły, wszyscy wieǳieli,
Tak, że nie beł ǳiw żaden, że i to uczynił
I tak zdradliwie córkę królewską obwinił.


Serce mu drżało z strachu, wszytek zbladł na twarzy,
Tkniony wewnątrz sumieniem zmyślone potwarzy.
Zatem za wytrąbieniem trzeciem drzewo³⁴⁴ w toku³⁴⁵
Złożył; ale i Rynald ze wszytkiego skoku
Także przeciwko niemu bieżał i tak mierzył,
Żeby go prosto w piersi trafił i uderzył.
Jakoż się skutek potem z ego żąǳą zgoǳił:
Właśnie go w piersi ostrą kopią ugoǳił.


Od konia kilka łokci z siodła wysaǳony,
Padł, ma ąc koniec drzewa w piersiach przyłomiony.
Leżącego na ziemi Rynald następu e,
Zsiadszy z konia, i hełm mu kryty rozwięzu e.
On się bronić nie może, ręce tylko wznosi
I u niego pokornie miłosierǳia prosi,
I tak, że król mógł słyszeć i bliższy dworzanie,
Wyznał awnie, że słuszne za fałsz wziął karanie.


Coś eszcze więce nad to chciał mówić, gdy leżał
Na ziemi, ale go głos i żywot odbieżał.
Król wiǳąc swą fałszywie ǳiewkę oskarżoną,
Od osławy³⁴⁶ i śmierci razem wybawioną,
Beł weselszy i barzie został pocieszony,
Niżli kiedyby zbywszy państwa i korony,
Teraz mu ą zaś na skroń kłaǳiono; samego
Poważa i czci tylko Rynalda mężnego.


I poznawszy go z twarzy, gdy szyszak zd ął z głowy —
Bo go przedtem widywał — nabożnemi słowy
ǲiękował Bogu, że mu tak godny ratunek,
Jaki to beł, w czas posłał na ego asunek.
Tam też zaś niezna omy drugi rycerz, który
Przy echał beł na on czas dla królewskie córy
Wszytek zbró no, aby e w tem razie ratował,
Wszytkiemu się, na stronie sto ąc, przypatrował.


Ten beł proszon od króla, aby mu powieǳiał
Imię swo e, albo zd ął szyszak, żeby wieǳiał,
Jako mu to nagroǳić, i aby pokazał,
Że ego dobrą wolą wysoko poważał.

³⁴⁴drzewo — [tu:] kopia; [por.: drzewce]. [przypis redakcy ny]
³⁴⁵tok — [tu:] rurka rzemienna, w którą się wkłada tylec kopii. [przypis redakcy ny]
³⁴⁶osława (daw.) — zła sława. [przypis redakcy ny]
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On też na te królewskie prośby i namowy
Nie chciał się dłuże bawić i szyszak zd ął z głowy.
Kto to beł i ak się zwał? — Jeśli chcecie wieǳieć,
O wszytkiem w drugie pieśni wolę wam powieǳieć.

Koniec pieśni piątej.

.  
Argument
Albańskie księstwo da ą Aryodantowi
W posagu, cne Ginepry wybawicielowi.
Rugier ma ąc pod sobą koń ǳiwny, skrzydlaty,
Trafia, gǳie beł Alcyny chytre dwór bogaty;
O które się nierząǳie potem dowiadu e
Od mirtu i wy echać od nie się gotu e;
Ale wstręty na du e potem i obrony,
Na nowy bó od pięknych ǳiewek prowaǳony.

Allegorye
Pałac Alcyny w te szóste pieśni i sama Alcyna, która nacieszywszy się chwilę z swemi

miłośnikami, potem e obracała w drzewa i w źwierzęta, znać nam da e, ako rozkoszy
cielesne ode mu ą postać luǳką, nie tylko rozum, człowiekowi, który się na nie uda.

. Skład pierwszy
Myli się, kto źle czyniąc, rozumie, że złości
I grzech i ego zdrady ma ą być w skrytości;
Bo powietrze, które ma wszęǳie koło siebie,
I ziemia sama woła, w które e pogrzebie,
Choćby wszyscy milczeli, i Bóg to sprawu e
Częstokroć, że grzech, skoro czas mały folgu e,
Tak grzesznika prowaǳi i tak oszukiwa,
Że, niepytany, niechcąc sam siebie odkrywa.


I Polineks na on czas mniemał nieszczęśliwy,
Że miał być ta ny ego uczynek złośliwy,
Kiedyby beł Dalindę, ako się usaǳił,
Która to sama mogła ob awić, zagłaǳił.
Przydawszy grzech do grzechu, tak się stąd ucieszył,
Że złe, które mógł odwlec, sam sobie przyśpieszył.
Mógł e zwlec lub mu zniknąć³⁴⁷ człowiek niepobożny,
A teraz sam wbiegł pędem na śmierć, nieostrożny.


I razem i ma ętność i żywot utracił
I co daleko więtsza, czcią tego przypłacił.
Powieǳiałem wam przedtem, ako poznać chciano
Rycerza, który, kto był, eszcze nie wieǳiano;
Teraz tę historyą kończę. Kiedy pilnie
Król, aby mu się odkrył, prosił go usilnie,

³⁴⁷zniknąć czemu (daw.) — [tu:] uniknąć czego. [przypis redakcy ny]
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Pokazał, że był, zd ąwszy z głowy hełm spiżany,
Aryodant, po wszytkie Szkocye płakany.


Którego rozumie ąc, że uż beł zginiony,
Płakała i królewna i ego roǳony,
Płakał król i wszytek lud, dworzanie płakali,
Bo wielką ego dobroć wszyscy miłowali.
To były szczere plotki, które rozsiał o niem
On pielgrzym, że utonął i uż było po niem.
Prawda ednak, że wiǳiał, kiedy z ostre skały
Głową na dół z zapędem skoczył mięǳy wały.


Ale ako się często trafia stroskanemu,
Z ostateczne naǳie e nagle zrzuconemu,
Że się śmierci napiera i chciwie e czeka,
A kiedy blizko przyǳie, to przed nią ucieka:
Tak Aryodant, w morze na on czas wskoczywszy,
Wiǳąc, że źle, prędko się na śmierć rozmyśliwszy,
Tak się długo mocował z wodą, że nie zginął
I z morskich nawałności zdrów na brzeg wypłynął.


I chciwości swe zbytnie na śmierć przygania ąc
I szaleństwem ą wielkiem w sobie nazywa ąc,
Szedł w drogę, umaczany, od brzegu onego,
Aż domek pustelnika natrafił ednego;
I tam chwilę pomieszkać i z niem się zabawić,
Aż dotąd sobie myślił, ażby się mógł sprawić,
Jeśli³⁴⁸ piękna Ginepra miała się radować
Z tego ego przypadku, eśli³⁴⁹ go żałować.


Tam to naprzód usłyszał, że gdy się otarła
Ona wieść o e uszy, mało nie umarła
Od okrutnego żalu i wszęǳie mówiono
Po Szkocye , że o e żywocie wątpiono;
Co beł przeciwny skutek we wszytkiem onemu
Omylnemu tak barzo wiǳeniu swo emu.
Potem wieǳiał zaś i to, co Lurkan uczynił,
I ako cną Gineprę przed królem obwinił.


Nie mnie szem gniewem pałał przeciw niemu pewnie,
Jaką pałał miłością przeciwko królewnie;
Zdał mu się być niesłuszny on ego uczynek,
Chocia o ego krzywdę miał wniść w po edynek.
Słysząc potem, że dotąd nie beł nikt gotowy,
Coby chciał o królewnę wstąpić w bó Marsowy,
I że za tak mężnego Lurkaniego mieli,
Że się z niem bić i z niem się kosztować nie śmieli.

³⁴⁸jeśli — [tu:] czy. [przypis redakcy ny]
³⁴⁹jeśli — [tu:] czy. [przypis redakcy ny]
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I że nadto ci, którzy Lurkaniego znali,
Tak o ego baczeniu i cnocie trzymali,
Że kiedyby to beł fałsz aki nieprawǳiwy,
Co powiadał, nie szedłby na raz tak wątpliwy,
I każdy się obawiał, który beł z e strony,
Żeby się beł niesłusznie pod ął te obrony —
Nakoniec po rozwaǳe i długiem rozmyśle
Stanąć przeciwko bratu zawarł³⁵⁰ na umyśle.


»Nie mógłbym — prawi — słyszeć i znieść te nowiny,
»Żeby nieszczęsna miała umrzeć z me przyczyny,
»I śmierćby mi dopiero przykra być musiała,
»Kiedyby przed oczyma memi umrzeć miała.
»Próżno to: ona sercu mo emu panu e,
»Ona zdrowiem i mo em żywotem szafu e.
»Lub słusznie lub niesłusznie da ą e tę winę,
»Byle ona została żywą, a niech zginę.


»Wiem, że się o niesłuszną biorę i u mu ę
»I że zginę, lecz o to namnie się asu ę;
»Barzie o to, że gdy mię zabĳą, i ona
»Za mą śmiercią musi być na śmierć osąǳona.
»Jedna mi tylko w śmierci pociecha zostawa,
»Że eśli ą Polineks, ako to udawa,
»Miłu e, obaczy to i dobrze uważy,
»Że e odbieży, że się dla nie nie odważy.


»U źrzy i mnie, którym tak od nie urażony,
»Że na śmierć pó dę dla e zdrowia i obrony,
»I ednem razem pomstę odniosę nad bratem,
»Który ten ogień wzniecił tak wielki, a zatem
»Sprawię, że to obaczy, że nie inszy skutek
»Bęǳie ego postępku, edno żal i smutek:
»Mniema ąc, że się brata pomści sam nad bratem,
»Zostanie mężobó cą i okrutnem katem«.


Skoro to w swoich myślach zawarł³⁵¹ w one dobie,
Nowego konia, nowe zbro e dostał sobie.
Wszytek się czarno ubrał, tarcz mu uczerniono,
Po brzegach zmalowano żółto i zielono³⁵².
Z trafunku potkał w droǳe pewnego loka a,
Który beł niewiadomy tamecznego kra a;
Tego tylko wziął z sobą i tak, niepoznany,
Stanął przeciwko bratu, we zbro ę ubrany.

³⁵⁰zawarł na umyśle — [tu:] postanowił. [przypis redakcy ny]
³⁵¹w (…) myślach zawarł — [tu:] postanowił. [przypis redakcy ny]
³⁵²zmalowano żółto i zielono — barwa żółto-zielona oznaczała u średniowiecznych rycerzy rozpacz. [przypis

redakcy ny]
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To, co się zasię stało, słyszeliście o tem,
I ako się dał poznać Aryodant potem;
Z czego król tak się cieszył, ako z wybawienia
Swo e córki od śmierci i od obelżenia,
Uważa ąc, że w dawny i w ten wiek ǳisie szy
Nie beł nigdy miłośnik szczerszy i wiernie szy,
Który po takie krzywǳie i takie urazie
Stanął przeciwko bratu w onem e złem razie.


I z swe łaski ku niemu i na zdanie panów
Swoich radnych i wszytkich przednie szych dworzanów
I gwoli proszącemu za niem Rynaldowi
Dał za żonę Gineprę Aryodantowi;
Księstwo albańskie, które po śmierci książęce
Na króla przypadało, przydawszy mu więce
Wsi do niego przyległych i bliższe powiaty,
Swo e kochane córce dał w posag bogaty.


I to Rynald uprosił, że imo³⁵³ się puścił
Swą obrazę i wszytko Dalinǳie odpuścił;
Która, że ślub ta emny beła uczyniła,
Syta świata, do Boga myśli obróciła
I zarazem się w drogę puściła z Szkocye ,
Chcąc mniszką zostać w pewnem klasztorze w Dacye ³⁵⁴.
Ale mi się uż wrócić do Rugiera trzeba,
Który na lekkiem źwierzu wyleciał pod nieba.


Lubo Rugier beł śmiały i mąż niestrwożony
I nie zbladł i na twarzy nie beł odmieniony,
Ja temu wierzyć nie chcę, żeby mu nie drżało
I żeby mu się serce w on czas bać nie miało.
Tak daleko wyleciał w niezwykłe prętkości,
Że nietylko Europę w wielkie odległości,
Ale uż beł i znaki minął³⁵⁵ i zostawił,
Które za kres żeglarzom Herkules ustawił³⁵⁶,


Bo hipogryf, ǳiwny zwierz, tak prętko skrzydłami
Machał i tak prętko siekł powietrze piórami,
Żeby beł rączem lotem nie dał wprzód ptakowi,
Który prętkie pioruny nosi Jowiszowi.
Jeśli który ptak lotem i rączością słynie,

³⁵³imo (daw.) — mimo. [przypis redakcy ny]
³⁵⁴Dacya — przez Dac ę rozumie tu Ariost Danię, a nie Dac ę w zwykłym znaczeniu, t . ǳiś Rumunię

i Siedmiogród. Jeszcze w XV w. pisze kancelaria papieska: „(…) in regno Dacie, Suetie, Norvegie”. (H. Ehrenberg,
Urkunden und Aktenstücke auf Geschichte der in der heut. Prov. Posen vereinigten ehem. poln. Landestheile, Leipzig
, s. ). [przypis redakcy ny]

³⁵⁵znaki minął — słupy Herkulesa, Abila po stronie aykańskie , Kalpe w Hiszpanii (ǳiś cieśnina Gibral-
tarska). [przypis redakcy ny]

³⁵⁶znaki (…) które za kres żeglarzom Herkules ustawił — Herkules na wyprawie po woły Gerionesa wbił dwa
słupy, eden po stronie europe skie , Kalpe, drugi w Ayce, Abila, nad Cieśniną Gibraltarską, która ego dopiero
miała być ǳiełem. [przypis redakcy ny]
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On każdego wyścignie i każdego minie.
Wierzę, że gromy tylko same pręǳe lecą,
Które nieba ogniste na dół z góry miecą.


Skoro wielką część świata przebiegł, nie zstępu ąc
W lewo i w prawo, ale nabarzie prostu ąc,
Nakoniec syt powietrza, wielkiemi kołami
Na ednę pewną wyspę powracał skrzydłami,
Podobną te , na które po długiem męczeniu
Swo ego miłośnika i swem zata eniu
Nadobna Aretusa³⁵⁷ próżno uchoǳiła
Ślepą drogą poǳiemną i morze broǳiła.


Tak wiele świata przebiegł, a nie wiǳiał eszcze
Tak rozkosznego kra u, ako ono mie sce;
Ale choćby beł wszytek i tam i sam różno
Przewiǳiał, takie drugie naleść było próżno.
Nad którem zakoli wszy koły przestronemi
Z Rugierem koń skrzydlaty, spuszczał się ku ziemi,
Gǳie pagórki uprawne, prze źrzoczyste wody,
Łąki i brzegi piękne i pyszne ogrody,


Łąki wesołe i w nich w rzędy usaǳone
Różne drzewa, i w owoc i w kwiat opatrzone,
I palmy i cyprysy i pięknie kwitnące
Pomarańcze i mirty i cedry pachniące
Sprawą gęstego liścia³⁵⁸ i przy emnych cieniów
Używały gorąca słonecznych promieniów,
A mięǳy gałęziami słowicy latali
I rozkosznemi garły wǳięcznie przebierali.


Mięǳy rumianą różą i białą lilią,
Które tam zawżdy świeże z ciepłych wiatrów ży ą,
Przechoǳą się za ące prętkie z królikami
I wyniosłe elenie z pysznemi czołami;
Nie bo ą się bezpieczni, bo ich tam nie straszą,
Lub się w trawie pokładą, lubo się w nie pasą.
Skaczą pierzchliwe sarny i chyże daniele,
Których tamte równiny ma ą barzo wiele.


Gdy niedaleko ziemi beł zwierz niestateczny,
Tak blizko, że skok z niego nie beł niebezpieczny,
Rugier wsparty na ręce i kęs wyniesiony
Na łęku, skoczył z niego na wzgórek zielony
I mocno w ręku trzyma u wóǳ długie pasy,
Bo ąc się, aby wzgórę nie biegł w one czasy.

³⁵⁷Aretusa — nimfa Aretusa uciekała na próżno przed bożkiem rzecznym, Alfeusem, drogą podmorską do
Sycylii. [przypis redakcy ny]

³⁵⁸liście — [daw.] r. n. [przypis redakcy ny]
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Potem go przywięzu e do mirtu ednego
Mięǳy sośnią³⁵⁹ i dębem u brzegu morskiego.


I przy zdro u, obeszłem³⁶⁰ płodnemi palmami
I wkoło opasanem pięknemi cedrami,
Rozebrał się ze zbro e, hełm i rękawice
I tarcz zrzucił i złożył tuż podle krynice;
I raz do gór, a drugi raz do morskie wody
Obracał twarz na wiatry, przynoszące chłody,
Które z wolnem szemraniem wierzchy drzew ogromnych
Trzęsły, lip, sosien³⁶¹, buków i dębów niezłomnych.


Czasem sobie spoconą twarz, czoło rękami
I suche wargi płócze zimnemi wodami,
Aby się mu zagrzane ochłoǳiły żyły,
Które się w niem z dźwigania zbro e rozpaliły.
Jakoż słusznie z nią tęsknił i nie ǳiwna była,
Że mu się tak na on czas barzo uprzykrzyła,
Bo w nie bez odpoczynku ubiegł w lot źwierzęcy,
Jeśli nie więce , wielkich mil pod pięć tysięcy.


Tam mięǳy gałęziami ustro one w pierze
Sto ąc w cieniu i chłoǳie ono ǳiwne źwierzę,
Porwie się, chcąc uciekać, bo mu się tak zdało,
Że nań coś straszliwego z gęstwy wypadało,
I mirtem, u którego było uwiązane,
Tak trząsł, że opadały rózgi przyłamane,
I porusza go prawie z samego korzenia,
Ale mocnego urwać nie może rzemienia.


Jako pień, który ma drzeń³⁶² próżny i nadgniły,
Kiedy się podeń ognie mocne podłożyły,
Skoro w niem płomień strawi mokre wilgotności
I wiatr wielki, który miał w śrzodku swych wnętrzności,
Ożywa się i sapi i dźwięk czyni na dnie,
Aż drogę na ǳie, którą do wierzchu wypadnie:
Tak piszczał i tak sapał, od konia ciągniony,
I nakoniec się ozwał on mirt urażony.


Ozwał się, ako trzeba, głosem dosyć głośnem
I wyraźnem, lecz smętnem i barzo żałosnem:
»Jeśli — prawi — pobożność i luǳkość miłu esz,
»Jeśli akie litości mie sce zostawu esz,
»Jakoć wiǳę przystoi i ako postawą
»I twarzą ukazu esz skłonną i łaskawą,

³⁵⁹sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
³⁶⁰obeszły (daw.) — [tu:] otoczony. [przypis redakcy ny]
³⁶¹sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
³⁶²drżeń (daw.) — rǳeń. [przypis redakcy ny]
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»Odwiąż konia ode mnie: dosyć ciężkie razy
»I męki wewnątrz cierpię krom zwierzchnie urazy!«


Na pierwszy dźwięk onego głosu twarz obrócił
I wstał Rugier zaraz i do mirtu powrócił;
I gdy on głos wyraźnie słyszał i zrozumiał,
Że mirt mówi, ako żyw, barzie się nie zdumiał,
I skoczywszy, lotnego konia odwięzował,
A wstydem zaś rumiane agody farbował.
»Ktośkolwiek, odpuść — prawi — proszę, mo e winie,
»Lub człowiecze , lub leśne esteś duch boginie.


»Nie wiǳiałem — cudowne to są u mnie rzeczy! —
»Żeby pod skórą w drzewie mieszkał duch człowieczy.
»To sprawiło, żem mie sce to obrał koniowi,
»I uczyniłem krzywdę two emu mirtowi.
»Ale proszę, niecha wiem, ktoś, co się tu kry esz
»I w tem drzewie pod skórą chropowatą ży esz
»Z głosem i z duszą luǳką: tak cię niecha ady
»Powietrzne i zarazy mĳa ą i grady!


»I eślić za tę krzywdę będę mógł i szkodę
»Jakiem swem dobroǳie stwem uczynić nagrodę,
»Na mo ę piękną ǳiewkę ślub kładę u ciebie,
»Która mem sercem władnie i ma e u siebie,
»Że to chętnie pokażę i skutkiem i słowy,
»Żem na two ę posługę zawżdy est gotowy«.
Skoro to Rugier wyrzekł, zadrżał oczywiście
Mirt od dołu do wierzchu, że spadało liście³⁶³.


Widać beło, gdy skóra pocić się poczęła,
Jako gałąź, która się dopiero ucięła,
Kiedy ą w ogień włożą, a ona mokrością
Darmo się ode mu e i swą wilgotnością.
Potem rzekł: »Twa mię dobroć do tego przywoǳi,
»Którać, wiǳę, z luǳkości przeciw mnie pochoǳi,
»Żeć wszytko, ktom est i skąd, wypowieǳieć muszę,
»Kto mię obrócił i w mirt zawarł mo ę duszę.


»Jam beł mięǳy pierwszemi we Francye pany
»Niepośledni, imieniem Astolf³⁶⁴ mianowany;
»Orland i Rynald, oba rycerze waleczni,
»Sławni po wszytkiem świecie beli mi stry eczni.
»Na mię po ześciu o ca mo ego, Ottona³⁶⁵,
»Przypaść miała ǳieǳictwem angielska korona.

³⁶³liście — [daw.] r. n. [przypis redakcy ny]
³⁶⁴Astolf — syn króla bryty skiego, Ottona, brata Amona i Milona; dlatego „stry eczny” Orlanda i Rynalda.

[przypis redakcy ny]
³⁶⁵Otton — król angielski, o ciec Astolfa. [przypis redakcy ny]
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»Byłem gładki, czemem moc pięknych pań przeraził,
»Alem nakoniec tylko sam siebie obraził.


»Wraca ąc się od wyspów³⁶⁶ ostatniego końca,
»Które morze indy skie my e na wschód słońca,
»Tam, gǳie beł ze mną Rynald, męstwem zawołany
»I z wielą inszych w ślepem więzieniu trzymany,
»Skąd nas potem — wszak światu awne są te sprawy —
»Wszystkich razem wybawił wielki rycerz z Brawy.
»Potemeśmy na zachód morskiemi brzegami
»Poszli, tam, gǳie północny wiatr kręci piaskami.


»I ako nasza droga i złe losy chciały,
»Które nas do nieszczęścia gwałtem pociągały,
»Jednego dnia poranu weszliśmy w równiny,
»Gǳie był zamek nad morzem bogate Alcyny³⁶⁷.
»Nie było e w niem w ten czas, inǳie się bawiła,
»Bośmy zastali, że się na brzegu cieszyła,
»I wiǳieliśmy, kiedy wyciągała wszędy,
»Gǳie stała, ryby na brzeg bez sieci, bez wędy.


»Biegli do nie zapędem prędcy delfinowie
»I z rozǳiewioną gębą ogromni wyzowie;
»Głowaczowie³⁶⁸ i salpy razem przybiegały
»I wraz swo e leniwe sny zostawowały;
»Mułowie³⁶⁹ i łosiowie³⁷⁰ biegli ednąż drogą,
»Mĳa ąc się i płynąc, ak napręǳe mogą,
»Pistryki³⁷¹, fizytery³⁷² z orkami³⁷³ wielkiemi
»I okrutne baleny³⁷⁴ z grzbietami strasznemi.


»Wiǳieliśmy ednego tamże wieloryba —
»Próżno to: nie może być w morzu więtsza ryba —
»Na edenaście kroków, mogę to rzec śmiele,
»Z wody słone zbyt miąższe ukazował skrzele.
»Wszyscyśmy, co nas było, w tem błęǳie zostali,
»Bo się z mie sca nie ruszał, wszyscyśmy mniemali,
»Że to na woǳie aki beł wysepek³⁷⁵ mały:
»Tak się daleko oba końce rozciągały.

³⁶⁶wysep (daw.) — wyspa. [przypis redakcy ny]
³⁶⁷Alcyna — wiedźma, postać alegoryczna, wyobraża ąca gnuśność i rozpustę. [przypis redakcy ny]
³⁶⁸głowacz — gatunek wieloryba. [przypis redakcy ny]
³⁶⁹muł (z wł. mulo) — [tu:] wielka ryba morska. [przypis redakcy ny]
³⁷⁰łoś — [tu:] łosoś. [przypis redakcy ny]
³⁷¹pistryk — wielka ryba morska. [przypis redakcy ny]
³⁷²fizyter — wielka ryba morska. [przypis redakcy ny]
³⁷³orka — [tu:] potwór morski. [przypis redakcy ny]
³⁷⁴balena — potwór, ǳiw morski. [przypis redakcy ny]
³⁷⁵wysepek (daw.) — wysepka. [przypis redakcy ny]
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»Na gołe tylko słowa i na proste czary
»Biegł rybi roǳa do nie , ako do ofiary.
»Ta Alcyna est siostra Morgany³⁷⁶ roǳona,
»Nie wiem, czy młodsza laty, czy wprzód uroǳona,
»Czy sobie są bliźnięta. Ta, gdy mię u źrzała,
»Żem się e akoś udał, twarzą znać dawała,
»Myśląc chytrze, aby mnie od mego odwiodła
»Towarzystwa i łatwie myśli swe dowiodła.


»Potkawszy nas, z wesołą twarzą przywitała
»I wielką nam uczciwość i cześć wyrząǳała:
»»Proszę, proszę, rycerze, abyście przy ęli
»»To, co dom ma, a zemną sobie ǳiś wytchnęli.
»»Jakoż kiedybyście się zabawić co chcieli,
»»Łowybyście moich ryb rozlicznych wiǳieli,
»»Gołych, kosmatych, z łuską, bez łuski: a trzeba
»»Wieǳieć, że ich mam więce , niż gwiazd ma ą nieba«.


»Naszy się zatem wiǳieć syren napiera ą,
»Które gniewliwe morze śpiewaniem błaga ą.
»Takeśmy stamtąd poszli tam, gǳie się wracała
»Zawsze edne goǳiny, które nie chybiała,
»I tam nam ukazała, akom rzekł, wielkiego
»Wieloryba, wysepce małe podobnego.
»Ja, com był zawżdy, czego ǳiś mi żal, ciekawy,
»Orce one wskoczyłem prętko na bok prawy.


»Rynald, bo ąc się o mnie, mówił mi z Dudonem³⁷⁷,
»Abym nie choǳił, abym nie był tak szalonem.
»Alcyna zatem obu onych zostawiła
»I śmiała się wesoło i za mną skoczyła.
»Potem wielorybowi rozkazała płynąć:
»Jam się uląkł, mniema ąc, żem miał zaraz zginąć.
»On poszedł wierzchem morza w niedościgłem biegu;
»Chciałem skoczyć, alem beł daleko od brzegu.


»Rynald, chcąc mię ratować, skoczył mięǳy wały
»I mało nie utonął, bo wiatry powstały;
»Wiatry srogie powstały, które niepogodę
»Sprawiły i wzburzyły ze dna morską wodę.
»Co się z niem potem stało, a wieǳieć nie mogę.
»Alcyna wtem, ciesząc mię, poszła w mokrą drogę
»I na straszliwem ǳiwie spół ze mną echała
»I wśród morza całą noc i ǳień mię trzymała.

³⁷⁶Morgana — siostra Alcyny i Logistylli, wiedźma, więziła w swym pałacu podmorskim Zylanta, syna Mo-
nodanta, króla Damogiru. [przypis redakcy ny]

³⁷⁷Dudon — królewicz duński, syn króla Ugiera. [przypis redakcy ny]
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»Ażeśmy przy echali do wyspy osobne ,
»Które część est pod właǳą Alcyny nadobne ,
»Która ą Logistylli³⁷⁸, siestrze swe , od ęła,
»Co po o cu w ǳieǳictwo wszytko państwo wzięła;
»To dlatego, że ona sama est zroǳona
»Uczciwie i w małżeństwie od o ca spłoǳona,
»Te zaś obie tak, ako luǳie powiada ą,
»Z cuǳołostwa brzydkiego spłoǳone być ma ą.


»A ako te obie są wielkie nierządnice,
»I niecnoty i, ako wieǳą, czarownice,
»A ta zasię w czystości okrom zmazy żywie
»I rząǳi się w swem stanie dobrze i uczciwie,
»Otóż te się przeciw nie obiedwie sprzysięgły,
»Aby same rząǳiły i ten kra osięgły,
»Kiedyby ą z te wyspy, ako chcą, wyparły;
»Jakoż uż mało nie sto zamków e wydarły.


»I na łokiećby ziemie e nie zostawiły,
»Bo na nię nieraz wo ska potężne zwoǳiły;
»Ale em z edne strony góra zastępu e,
»Z drugie strony brzeg morski przeście em hamu e,
»Tak, ako góra i brzeg est mięǳy Szkocyą,
»Co e od siebie ǳieli, a mięǳy Anglią.
»Ale przecie Alcyna i Morgana rady
»Wzięłyby e ostatek, by nie te zawady.


»Niema insze przyczyny para sióstr złośliwa
»Żadne do nie okrom te , że dobra, cnotliwa.
»Ale tego dopowiem, akom w mirt zielony
»Od Alcyny beł chytre potem obrócony.
»Tak masz wieǳieć, że barzo we mnie się kochała
»I z dusze mię, mogę tak mówić, miłowała;
»I a ą niemnie , zna ąc, że mi tak życzliwa
»I że tak beła gładka i tak uroǳiwa.


»Takem chwilę zażywał cudowne gładkości,
»Wiǳąc, że się w nie wszytkie zebrały piękności;
»Bo co swe przyroǳenie dary rozǳieliło,
»To te , to owe , w nie się wszytko zgromaǳiło.
»Francya mi i wszytkie rzeczy z głowy wyszły,
»W nie serce, w nie mam wszytkie utopione zmysły;
»W nie się kończyły zawżdy, w nie się poczynały
»Mo e myśli i nigdy odwieść się nie dały.


»I ona mię, akom rzekł, także miłowała,
»Serdecznie i o inszych, okrom mnie, nie dbała;

³⁷⁸Logistylla — cnotliwa wiedźma, siostra Alcyny i Morgany. [przypis redakcy ny]
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»Mnie gwoli miłośniki wszytkie opuściła,
»Bo nimem się a trafił, miała inszych »siła.
»Jam zawsze przy e boku we dnie beł i w nocy,
»Mnie właǳe , mnie nad sobą dopuściła mocy,
»Ze mną wszytkie zabawy; przyszło-li do mowy,
»Ni o czem, eno o mnie, były e rozmowy.


»Ale na co się tykać roz ątrzone rany,
»Nie mogąc od nikogo w nie być ratowany?
»Na co przeszłe wspominać dobro? Barzie szkoǳi,
»Głowę tem psować, co się na nic nie przygoǳi.
»Bo kiedym tak rozumiał, żem beł u Alcyny
»W nawiętsze łasce, nie wiem, dla akie przyczyny
»Odmienna białagłowa nagle mną wzgarǳiła
»I serce, mnie raz dane, inǳie obróciła.


»Dopierom, acz po czasie, postrzegł w e miłości
»I niestatku i wielkie nieustawiczności,
»Bo nie byłem w e łasce dwu miesięcy więce ,
»Jako inszego wzięła, a mnie co napręce
»Precz kazała i tak mię od siebie wygnała
»I więce do mnie chęci swych skłonić nie chciała.
»Dowieǳiałem się potem, że inszych niemało,
»Nie tylko mnie samego, to od nie potkało.


»Ale żeby po świecie eżdżąc, nie mówili
»O nie i wszeteczeństwa e nie osławili,
»Bierze em twarz³⁷⁹ tę, którą ma ą z przyroǳenia,
»A w dęby e tam i sam i w sośnie odmienia,
»W cedry, w palmy i w buki i w wielkie topole
»I w różne drzewa, których wiǳisz pełne pole,
»Czasem, ako się wiedmie podoba, w bydlęta,
»W ptaki, zdro e, kamienie i w ǳikie źwierzęta.


»A ty, któryś tu torem niezwycza ne drogi
»Wszedł na śmiertelną wyspę, na upadek srogi
»Dawnego miłośnika i zgubę, którego
»Odmieni pewnie w drzewo, albo w co takiego,
»To prawda, że ty w wielkie łasce u nie bęǳiesz
»I wszytkie rządy weźmiesz i kra ten osięǳiesz;
»Ale wieǳ, że nakoniec zostać ci bydlęciem
»Lub drzewem lubo ptakiem lub akiem źwierzęciem.


»Jam cię ato o wszytkiem dostatecznie sprawił,
»Nie żebych wierzył, żebyś tem się stąd wybawił,
»Ale kiedyś uż dobrze tę sprawę zrozumiał,
»Abyś sobie postąpić i poczynać umiał.

³⁷⁹twarz (daw.) — [tu:] postać. [przypis redakcy ny]
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»Bo ako różne twarzy³⁸⁰ Bóg luǳiom rozda e,
»Tak em dowcip i różne dawa obycza e.
»Podobno bęǳiesz umiał zabieżeć swe szkoǳie
»I lepie , niżli druǳy, rząǳić się w przygoǳie«.


Rugier, który miał o tem sprawę dostateczną,
Że Bradamanta siostrą była mu stry eczną,
Żałował, że przez sprosne czarownice sprawę
Odmienił w nieme drzewo człowieczą postawę,
I dla kochane ǳiewki, którą tak miłował,
Radby go w onem ego nieszczęściu ratował,
A iż nie ma sposobu, iż mu nie pomoże,
Słowy go tylko cieszy i czyni, co może.


Cieszył Rugier Astolfa, ako mógł, i potem
Z pilnością się u niego dowiadował o tem,
Jeśli mógł prześć przez góry, lubo przez równiny
Do Logistylle, państwa mĳa ąc Alcyny.
Że była insza droga, ale kamienista,
Przykra i niebezpieczna i barǳo skalista,
Jeśli uszedszy trochę, puści drogę w lewo,
A prawą weźmie w góry, powieǳiało drzewo.


Ale eśli w tę stronę pó ǳie lub po eǳie,
Niecha wie, że niewiele tą drogą u eǳie;
Bo się potka z e strażą, która zastępować
Zwykła tamten gościeniec i luǳi hamować,
Bo tam głębsze Alcyna, niż na cztery chłopy,
Miasto murów rzuciła rowy i przekopy
I nikogo, ktoby ą chciał minąć, nie puszcza.
Rugier drzewu ǳięku e i w drogę się puszcza,


Tusząc sobie, że go straż ona nie zawściągnie.
Hipogryfa prowaǳi i za sobą ciągnie;
Nie chciał nań wsieść, bo ąc się, aby w czem nie zbłąǳił,
By mu tego, co pierwe , teraz nie wyrząǳił
I nad wolą go ego nie niósł dale , niżli
Potrzeba chce; a teraz tylko o tem myśli,
Aby do Logistylle zdrów przybył krainy
I beł bezpieczny od zdrad bezecne Alcyny.


Wsieść na konia swo ego namyślał się potem
I tak przebyć do piękne Logistylle lotem;
Ale mu nie dowierza, naprzód, że miał skrzydła,
A potem, że nie słuchał woǳe³⁸¹ i węǳidła.
Czasem sobie sam mówi: »Prze dę akiem kształtem,
A będą-li mi bronić, więc mocą i gwałtem«.

³⁸⁰twarz (daw.) — [tu:] postać. [przypis redakcy ny]
³⁸¹woǳa — r. ż. [przypis redakcy ny]
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A wtem nad morzem miasto Alcynine mało
Więce , niż w dobre mili, wiǳieć mu się zdało.


Z daleka mu się długie mury ukazały,
Które wielki kra w sobie kołem zawierały.
Wysokość ich est ǳiwna, a wszytko ze złota
Szczerego, od twardego ukowane młota.
Siła est tych, którzy tak trzyma ą, tak sąǳą,
Że to tam alchimia³⁸², ale pewnie błąǳą;
Może też być, że zgadli: a, co e nie umiem,
Iż się świeci, za złoto właściwe rozumiem.


Jako skoro się pod mur przybliżył wysoki,
Nad który mocnie szego świat, ako szeroki,
Nie ma, puścił gościniec z ubitego toru,
Który szedł przez równiny do wielkiego dworu;
I myśląc minąć drogę i bogate mury,
Udał się bezpiecznie szem w prawo mięǳy góry.
Ale kiedy niósł dale ukwapliwe nogi,
Potkał hufiec, który go chciał zbić z one drogi.


Nikt na świecie postaci nie wiǳiał ǳiwnie szych
Ani szpetnie szych twarzy ani foremnie szych;
Jedni małpie, a druǳy kocie głowy ma ą,
Dopiero być od szy e ludźmi poczyna ą;
Ci kozie nogi ma ą, ci kopyta krowie,
Są z niemi i mieszańcy, sroǳy Centaurowie,
Są luǳie niewstydliwi z głupiemi starcami,
Ci naǳy, ci różnemi nakryci skórami.


Ten bez uzdy na koniu, ten zaś w uźǳienicy,
Ten na wole, a tamten eǳie na oślicy;
Ten zasiadł na Centaura, ten, ako pokusa³⁸³,
Orła wielkiego, a ten ma pod sobą strusa.
Ten ǳban u gęby trzyma, ten róg — akie stro e! —
Ten samiec, ten samica, a ten est obo e.
Ci osęki, ci rożny, ci niosą motyki,
Jedni ma ą kosztury, druǳy basałyki³⁸⁴.


Tych wszytkich beł rotmistrzem eden z świniem uchem,
Z tłustą twarzą szeroką, z barzo wielkiem brzuchem,
Pĳany, że o świecie nic a nic nie wieǳiał,
A na żółwiu, leniwo barzo adąc, sieǳiał.
Prowaǳili go pod niem z te i z owe strony;
Poplwał się wszytek, wźrok miał na dół pochylony.

³⁸²alchimia — sztuka robienia złota; tu metonimia: sztuczne złoto. [przypis redakcy ny]
³⁸³pokusa — [tu:] duch piekielny, mara. [przypis redakcy ny]
³⁸⁴basałyk — batog z uwiązaną na końcu kulką ołowianą. [przypis redakcy ny]
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Jedni mu czoło, druǳy wąsy ocierali,
A druǳy czyniąc mu wiatr, chustkami machali.


Jeden, co luǳką postać i brzuch miał i nogi,
A psią szy ę i uszy i pysk brzydki, srogi,
Szczekał nań, aby droǳe, którą się obrócił,
Dał pokó , a nie mĳał miasta i powrócił.
On na to: »Nie powrócę i pó dę swą drogą,
»Póki tem, który wiǳisz, ręce władać mogą«.
I miecz mu ukazował, który mu do gęby
Obrócił, kiedy warczał i wyszczerzał zęby.


Oszczepem się plugawy, sprosny ǳiw zamierzył;
Ale Rugier uprzeǳił i pierwe uderzył
I sztychem nieuchronnem brzuch przepęǳił pełny,
Że na dwie pięǳi przepadł tyłem miecz śmiertelny.
Wtem wziąwszy tarcz na ramię, ako rycerz mężny,
Siekł; ale nieprzy aciel barzo beł potężny
I tak wielki, że okrył koło niego pole:
Ten w zad siecze, ten w oczy, ten go z boku kole.


On ze wszytkiemi zaraz srogi bó rozczyna,
Temu łeb, temu piersi na poły rozcina.
Małe wstręty na du e miecz cnego rycerza:
Nie miał z nich żaden zbro e, szyszaka, pancerza.
Ale go naostatek tak barzo ściska ą,
Tak nań to stąd, to zowąd, zewsząd naciera ą,
Żeby mu było trzeba tam tak gęste ręki,
Jako miał Bryareus³⁸⁵, on olbrzym stóręki.


Kiedyby beł pokrowiec z puklerza onego
Od Atlanta u łęku zd ął zostawionego,
Który, eśli pomnicie, blaskiem oczy psował
I pamięć ćmił i zmysły wszytkie ode mował,
Łatwieby e beł pobił rycerz niezwalczony,
Boby beł padł na ziemi każdy, oślepiony;
Ale się strzegł sposobów takich, bo w te cele
Mierzył: męstwem wygrawać, a nie przez fortele.


Co bądź, to bądź, woli tam śmierć zaraz otrzymać,
Aniżeli się tak marnem luǳiom dać poimać;
A wtem od złotych murów z bramy ukwapliwe
Wy eżdżały dwie piękne ǳiewki uroǳiwe.
Znać było z obycza ów, z postawy i z chodu,
Że były wysokiego i zacnego rodu
I że nie u pasterzów, ale się na dworze
Wychowały, a były prawie w same porze.

³⁸⁵Bryareus — eden z trzech mitologicznych olbrzymów, ma ących po  rąk i  głów. [przypis redakcy ny]
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Sieǳiały, ta z ednego, ta z drugiego kra a,
Na ednorożcu³⁸⁶, co beł bielszy gronosta a.
Obie były tak piękne, tak bogatem stro em
Ubrane w drogie szaty cuǳoziemskiem kro em,
Że ktoby się wszytkiemu u nich przypatrował,
Niebieskiegoby oka na to potrzebował,
Aby mógł o nich sąǳić, i kiedyby miała
Ciało piękność, takby się malować musiała


Jechały obie tam, gǳie Rugier był ściśniony
I od brzydkiego hufcu wkoło otoczony.
Zaraz się sprosne ǳiwy porozstępowały,
A one wtem Rugiera mężnego witały;
Który barwą różaną agody farbował,
Kiedy pannom za luǳki postępek ǳiękował,
Gotowy będąc z niemi, o co go prosiły,
Iść do złotego miasta, gǳie go prowaǳiły.


Ozdoby, które piękną bramę ubierały,
Trochę się wydawały i występowały;
Wszytkie e części zwierzchnie, wysokie i spodnie
Nakryły drogie perły i kamienie wschodnie.
Trzymały ą, na cztery rzędy rozǳielone,
Z ednego dyamentu filary zrobione;
Który eśli prawǳiwy, eśli beł fałszywy³⁸⁷,
Nie wiem, toli³⁸⁸ się świecił i miał ogień żywy.


Po gankach się nad bramą często przebiegały
Piękne panny i nazbyt bezpiecznie³⁸⁹ igrały;
Które gdyby postępki miały poważnie sze,
Tyle dwo eby były podomno pięknie sze.
Wszytkie na sobie miały ubiory zielone
I wieńcami z różnych ziół głowy ozdobione.
Te go z ofiarowaniem i podług zwycza u
Do rozkosznego w on czas prowaǳiły ra u.


Zwać ra em mie sce może³⁹⁰, gǳie się uroǳiła
Słodka miłość i gǳie swe gniazdo założyła.
Wszystek tam wiek, wszystek czas po pysznych obiadach
Na tańcach, na grach albo trawią na biesiadach;
Myślenie czarnych włosów siwizną nie dwoi,
W sercu tam, ako żywo, troska nie postoi.
Niewczas tam nie ma mie sca, nie ma niedostatek,
Tam pełnem rogiem le e swe dary dostatek.

³⁸⁶jednorożec — zwierz ba eczny: koń z rogiem na czole. [przypis redakcy ny]
³⁸⁷jeśli prawǳiwy, jeśli beł fałszywy — czy prawǳiwy, czy był fałszywy. [przypis redakcy ny]
³⁸⁸toli (daw.) — atoli, przecie. [przypis redakcy ny]
³⁸⁹bezpiecznie — śmiało. [przypis redakcy ny]
³⁹⁰może (daw.) — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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Tu, gǳie się zda, że zawżdy śmie e się wesoło,
Zawżdy pogodne kwiecień ukazu e czoło.
Ozdobieni na głowach rozkwitłemi wieńcy,
Różne zabawy ma ą panny i młoǳieńcy:
Ten skacze, ten tańcu e, ten wytycha w cieniu,
Ten śpiewa przy ciekącem albo gra strumieniu;
Ci się wza em cału ąc w zapalone wargi,
Odkrywa ą sobie spół swe miłosne skargi.


Po wierzchu wielkich sosien³⁹¹ i szerokolistych
Dębów i buków i lip gęstych, nieprze źrzystych
Młode i niedorosłe Miłości igra ą
I z zwycięstwa swo ego pociech zażywa ą:
Ta sidło, ta sieć stawia, ta ciągnie łuk krzywy
I niepochybne strzały wypuszcza z cięciwy;
Ta na oślep bełt ostrzy, ta hartu żelescu
Przydawa, żeby mocnie uderzyć po mie scu.


Tu konia Rugierowi podano inszego,
Pięknego i ǳielnego, siercią cisawego,
Na którem siodło drogie i rząd był bogaty,
Kamieniami saǳony; a pierwszy, skrzydlaty,
Co posłuszny staremu bywał Atlantowi,
Rozkazano pewnemu wieść masztalerzowi,
Aby go za Rugierem prowaǳił powole
I nie czynił mu gwałtu i żadne niewole .


Wtem one piękne ǳiewki, które straszliwemu
Rugiera obroniły hufcowi brzydkiemu,
Który mu w ego droǳe wstręt czynił przez ǳięki³⁹²,
Kiedy się udał w góry w stronę z prawe ręki,
Tak mówiły: »Twe męstwo, rycerzu wspaniały,
»O któremeśmy siła z różnych mie sc słyszały,
»Czyni nam takie serce, że cię myślem użyć,
»Abyś nam w edne sprawie nasze chciał posłużyć.


»Do eǳiemy nadale za małą goǳinę
»Wielkiego bagna, które ǳieli tę równinę,
»Do którego może być eszcze równa mila,
»Gǳie mostu okrutnica strzeże Eryfila;
»Tych, którzy prześć na drugą stronę ma ą wolą,
»Łupi, kradnie i czasem zabiera w niewolą.
»Olbrzymka est, a gębę i zęby ma szkapie,
»Łapy, by u niedźwieǳia, paznokciami drapie.

³⁹¹sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
³⁹²przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
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»Mało na tem, że droga i wszytka ta strona,
»Któraby beła wolna, kiedyby nie ona,
»Nie est nigdy bezpieczna: częstokroć przez swo e
»Na azdy na ten ogród czyni niepoko e.
»I wieǳ, że w brzydkiem hufcu, który wypadł z miasta
»Na cię, ma siła synów okrutna niewiasta.
»Nie wydawa ą w niwczem macierze synowie,
»Zbó cy, ako i ona, złoǳie e, łotrowie«.


On na to: »O nadobne, o cne białe głowy!
»Nie edenem bó tylko odprawić gotowy,
»Ale i sto gwoli wam, kiedykolwiek chcecie,
»I to wszytko uczynię, co mi rozkażecie.
»Nie przeto miecz i zbro ę noszę, abym włości
»Posiadał albo złota dostawał z chciwości,
»Ale, abym mógł luǳiom, którzy mię chcą użyć,
»Tem więce pięknem pannom, akoście wy, służyć«.


Rugierowi udatne ǳiewki ǳiękowały,
I z niem o one sprawie wszytko rozmawiały,
Jadąc pospołu, gǳie ich był gościniec prosty,
Aż przy echali na brzeg i na długie mosty
I u źrzeli olbrzymkę we zbroi złocone ,
Szmaragi³⁹³ i pięknemi szafiry saǳone . —
Alem was dłuże bawił, niżlim się spoǳiewał:
Jako się Rugier z nią bił, potem będę śpiewał.

Koniec pieśni szóstej.

.  
Argument
Rugier gwoli nadobnem pannom w onę chwilę
Zwycięża ǳiewięsiłkę³⁹⁴, srogą Eryfilę.
Potem do labiryntu wstępu e ślepego,
W którem chytra Alcyna trzyma nie ednego.
Melissa mu ego błąd wystawia na oczy
I ma z sobą nań tamże gotowe pomocy.
On się wstyǳi swych błędów; potem, przestrzeżony,
Namawia się, ako ma uciec z tamte strony.

Allegorye
Przez bó Rugierów z Eryfilą, niżli do echał zamku Alcyninego, znać się da e, że miłość

nie bywa nigdy bez kłopotu, a przez to, że ą Rugier zbił z konia, a nie zabił e , pokazu e
się, że w miłości spory i przeszkody zawsze być muszą. Rugier, który zdrów uchoǳi,
uciekszy, ukazu e, że ako przeciwko inszem wszytkiem grzechom trzeba iść potykać się
i zwyciężyć e mężnie, tak miłości, które kto się imie, co raz to barzie wiecznie trzeba tył
ukazować i zwyciężać ą samem uciekaniem.

³⁹³szmarag (daw.) — szmaragd. [przypis redakcy ny]
³⁹⁴ǳiewięsiłka — olbrzymka. [przypis redakcy ny]
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. Skład pierwszy
Ten, kto po świecie eźǳi daleko od domu,
Widywa ǳiwne rzeczy, które kiedy komu
Powiada, przy echawszy, ci, którzy słucha ą,
I za łgarza go ma ą i nie dowierza ą;
I lud prosty nie wierzy i uszy zatyka
Przed tem, czego nie wiǳi i palcem nie tyka.
I a wiem, że ci, którzy nigǳie nie eźǳili,
Mało albo nic pieśni me będą wierzyli.


Nie przestanę a śpiewać dla takie przyczyny
I nie dbam nic o głupie i nikczemne gminy.
Niecha u nich, eśli tak chcą, będę fałszywy,
Bylem u was, co rozum macie, beł prawǳiwy.
Wam a śpiewam, wam się chcę samem przypodobać
I wiem, że się wam zwykły me prace podobać.
Na temem przedtem stanął, ako w onę chwilę
Strzegącą obaczyli mostu Eryfilę.


Zbro ę na sobie z kruszcu wybornego miała,
Którą drogiem kamieniem osaǳić kazała.
Beł w nie rubin, co płomień wydawał obfity,
Beł smarag, był hiacynt, były chryzolity³⁹⁵.
Na koniu ǳiewięsiłka³⁹⁶ brzydka, nie eźǳiła,
Ale sobie do azdy wilka okróciła;
I na on czas bieżała na niem w wielkiem pęǳie
Do mostu w drogiem siedle i w bogatem rzęǳie.


W żadne puszczy takiego niemasz, bo od dołu
Do wierzchu dobrze wyszszy beł wielkiego wołu.
Węǳidła mu — to ǳiwna! — w gębę nie włożyła:
Nie wiem, ako e słuchał, ako go rząǳiła.
Zwierzchnia szata na zbroi na eźcy³⁹⁷ plugawe
Barwy, nie wiem, ako zwać, akoby szarawe ,
Takiem kro em, akiego wiele używa ą
Prałaci co na dworze papieskiem mieszka ą.


Miasto herbu zaś miała na tarczy brzuchatą
Wymalowaną żabę krótką a pękatą.
Panny, co w towarzystwie z Rugierem echały,
U źrzawszy ą: »Onoż est!« palcem ukazały.
Ona uż była za most ku niem wy echała;
Nie chcąc ich puścić, ako inszem czyniwała³⁹⁸,
Wołała na Rugiera, aby wzad powrócił;
On zaś wyzywa ąc ą, do nie się obrócił.

³⁹⁵chryzolit — drogi kamień zielono-żółty. [przypis redakcy ny]
³⁹⁶ǳiewięsiłka — olbrzymka. [przypis redakcy ny]
³⁹⁷najeźca — [tu:] niewiasta adąca na koniu. [przypis redakcy ny]
³⁹⁸czyniwać — zwykle czynić (robić) [przypis edytorski]
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Olbrzymka niemnie śmiała, niemnie popędliwa,
Przeciwko niemu bodła wilka, bo u chciwa,
I tak, że ziemia drżała, biegła z wielkiem gniewem,
Mierząc do piersi mocnem Rugierowi drzewem³⁹⁹.
Ale on beł lepszy mistrz, bo lepie wymierzył,
I właśnie ą pod szyszak trafił i uderzył,
Tak uderzył, że z siodła przez ǳięki⁴⁰⁰ wypadła
I na ziemię na kilka łokci nazad padła.


Zbiwszy bohatyr z konia sprosną białągłowę,
Dobył miecza i chciał e uciąć pyszną głowę;
I mógł to snadnie sprawić, bo ako zabita,
Leżała mięǳy trawą ęǳa adowita.
Ale panny krzyknęły: »Nie bĳ, nie bĳ! Dosyć,
Żeś wygrał« i silnie poczęły go prosić,
Aby miecz schował i tę uprzątnąwszy trwogę,
Most prze echał i kończył rozpoczętą drogę.


Uczynił wszytko Rugier, co ǳiewice chciały,
Które się przykrą drogą przez las z niem udały.
Nie tylko, że kamieni była pełna, ale
Szła ciasno i wprost pod sznur ku wysokie skale.
Skoro byli na wierzchu samem góry one ,
W echali w piękne łąki równiny przestrone ,
Gǳie obaczyli pałac budowny, wysoki,
Jakiego w sobie nie ma świat, ako szeroki.


Wyszła była Alcyna z zamku i czekała
Przed bramą, gǳie Rugiera mężnego witała
Z twarzą⁴⁰¹ pańskie powagi, pańskiego pozoru,
Prowaǳąc go w pośrzodek bogatego dworu.
Ale i inszy wszyscy z takiem go witaniem
Przy mowali, z taką czcią i ofiarowaniem,
Że kiedyby się do nich sam Bóg chciał ukazać.
Nie mogliby go barzie i czcić i uważać.


Nie stąd się pałacowi ǳiwować potrzeba,
Że nadeń pięknie szego pod okrągiem nieba
Nie na ǳie, ale że w niem luǳie tak cnotliwi
I tak luǳcy mieszkali i tak dobrotliwi.
Więc i mało co różnie rozkwitłemi laty
I gładkością mieszkańce ma pałac bogaty;
Sama tylko Alcyna wszystkich zaś pięknością
Przechoǳi, ako słońce gwiazdy swą asnością.

³⁹⁹drzewo — [tu:] kopia; [por.: drzewce]. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁰przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁴⁰¹twarz (daw.) — [tu:] postać. [przypis redakcy ny]
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Stan⁴⁰² tak piękny i tak ma dobrze pomierzony,
Jaki tylko zmalu e malarz nauczony;
U długie i na węzły powiązane kosy
Lśniały się, ako złoto, e żółtawe włosy.
Róże się, wychowane w sabe skich ogrodach⁴⁰³,
Z fiołkami rozeszły po gładkich agodach;
Z głaǳonych alabastrów ma wyniosłe czoło,
Którem po wszystkich stronach obraca wesoło.


Pode dwiema cienkiemi, czarnemi łukami
Są dwie oczy, ale e lepie zwać gwiazdami,
Oczy, pełne litości, samy w się ubrane,
W których skrzydlata Miłość gniazdo ma usłane,
I widać prawie⁴⁰⁴ dobrze, kiedy z nich wychoǳi
I łuk ciągnie i w serca widomie ugoǳi.
Twarz ǳieli nos tak piękny — wolę was nie bawić —
Że sama zazdrość nie wie, gǳieby go poprawić.


Pod niem wǳięczne, w niemnie sze zostawa ąc chwale,
Są usta, w przyroǳone ubrane korale.
W nie dwa rzędy wybranych pereł zawiera ą
Słodkie wargi i kiedy trzeba, otwiera ą.
Skąd idą słowa, z szczere złożone luǳkości,
Które zmiękcza ą serca nawiętsze twardości.
Tamże się i śmiech wǳięczny roǳi, co wyǳiera
Serca i kiedy zechce, ziemski ra otwiera.


Szy a biała, okrągła, śniegowi podobna,
A mleku zasię est pierś pełna i ozdobna,
Z które się z alabastru dwie abłka wyda ą,
Niedo rzałe i twarde, które tak igra ą,
Jako więc pospolicie igra ą w pogody
Na pierwszem brzegu wolnem wiatrem bite wody.
Dale Argus⁴⁰⁵ nie prze źrzy, lecz znać, że się zgaǳa,
Co na wierzchu, z tem, co się kry ąc, nie wychaǳa.


Łokcie z swe sprawiedliwe nie wychoǳą miary,
Ręka biała, przydłuższem⁴⁰⁶ wązka, z swemi dary,
Które ma od natury, nie mnie się pyszniła;
Z nie się węzeł i żadna nie wyda e żyła.
Naostatek poważnem krokiem depcą drogi
Białe, krótkie i suche i okrągłe nogi.

⁴⁰²stan (daw.) — [tu:] budowa ciała, postać, postawa [przypis redakcy ny]
⁴⁰³sabejskie ogrody— kraina Sabeów (ǳiś Jemen) słynęła w starożytności z hodowli balsamu i innych wonności.

[przypis redakcy ny]
⁴⁰⁴prawie (daw.) — prawǳiwie. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁵Argus — stróż kochanki Zeusowe , Io, którą Hera z zazdrości przemieniła w krowę; miał  oczu na

całym ciele. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁶przydłuższem — (przysłówek) ręka przydłuższem wązka: podłużno-wąska. [przypis redakcy ny]
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Przy anielskich pięknościach umysł wyniesiony
Nie chce się kryć i z swe się wykłada zasłony.


We wszytkich swoich częściach sidła postawiła,
Lub się śmie e, lub śpiewa, lub szła, lub mówiła,
I że w nich teraz uwiązł Rugier ułowiony,
Niemasz ǳiwu, e wielką chęcią zniewolony.
To, co mu o nie drzewo świeżo powiadało,
Że chytra, że zdradliwa, pomaga mu mało;
Że tak piękny śmiech z zdradą choǳić w edne sforze
Żadną miarą nie może, stoi przy uporze.


I rozumie, że słusznie Astolf pomieniony
Na brzegu onem od nie w mirt beł obrócony
Za niewǳięczność i akie nieuszanowania
I że goǳien więtszego, niż tego, karania.
Wszytkie przestrogi, które potrzebnie udawał,
Wszytko, co o nie przed niem mówił i powiadał,
Rozumiał za szczery fałsz, i że mu z chciwości
Z same to pochoǳiło albo też z zazdrości.


Bradamantę, którą tak szalenie miłował,
Z serca i z myśli wszytkich zaraz wyforował,
Bo mu dawne Alcyna rany przez swe czary
Zgoiła i ogień w niem ugasiła stary,
Swą go tylko miłością teraz obciążywszy
I sama mu się w sercu głęboko wyrywszy,
Tak, że goǳien wymówki Rugier, że lekkością
I że tam w ten czas zgrzeszył nieustawicznością.


U stołu się muzyki różne ozywały,
Instrumenty i lutnie i skrzypice grały,
Dźwięki wǳięczne powietrze słodką harmonią
Czasem razem, a czasem na przemiany bĳą.
Byli tam i ci, którzy przez śpiewanie głośne
Przypadki tak wesołe, ako i żałosne,
Miłości powiedali i co w poezye
Przybrane wymyślali trefne fantazye.


Bankiety, które Nina⁴⁰⁷ wielkiego synowie
I perscy poślednie szy⁴⁰⁸ czynili królowie⁴⁰⁹,
I on tak sławny, który Kleopatra dała,
Gdy rzymskiego zwyciężcę⁴¹⁰ ho nie częstowała,

⁴⁰⁷Ninus — król asyry ski, założyciel miasta Niniwy. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁸pośledniejszy (daw.) — [tu:] następny. [przypis redakcy ny]
⁴⁰⁹Bankiety, które Nina wielkiego synowie / I perscy (…) czynili królowie — Królowie asyry scy (zwłaszcza

ostatni z nich Sardanapal), „Nina synowie”, i późnie si królowie perscy słynęli z gnuśności i zbytków. [przypis
redakcy ny]

⁴¹⁰Kleopatra (…) rzymskiego zwyciężcę hojnie częstowała — „rzymski zwyciężca” est Markus Antonius, trium-
wir. [przypis redakcy ny]
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Bełby tylko podobny temu, który swemu
Dała miłośnikowi Alcyna nowemu;
Pysznie szy być nie może tam, gǳie w złote czaszy
Jowiszowi pić da e Ganimed podczaszy.


Skoro drogie potrawy i stół poprzątnęli,
Sieǳąc wesołem kołem, grać te grę poczęli,
W które się wza em w ucho cicho wszeptywa ą
I w ta emnicy, co chcą, sobie powiada ą.
Nie puścili obo e darmo te pogody
I odkryli swą miłość sobie bez przeszkody;
Naostatek zawarli to, wstawszy od stołu,
Iże mieli te nocy być z sobą pospołu.


Dosyć prętko nad zwycza one gry przestali,
Którą się inszych czasów dłuże zabawiali;
Wtem z lanemi świecami do izby wchoǳili
Pacholęta i mroki ogniami pęǳili.
Za przyściem ich i wszytkich od stołu powstaniem
Wstał też Rugier, a przed niem szło siła i za niem;
Tak do pewnego gmachu poszedł do pościeli,
Który za napięknie szy i chłodnie szy mieli.


Dano zatem konfektów i dobrego wina,
Które tam zanieść przedtem kazała Alcyna;
Gǳie wypiwszy po kilku, nizko się skłonili
I dobrą mu noc dawszy, wszyscy odchoǳili.
Rugier sam zostawiony, wlazł w drogie forboty⁴¹¹
I w pościel nauczone Arachny⁴¹² roboty,
Co raz ucha na wszytkie strony nastawia ąc
I eśli uż Alcyna iǳie, wygląda ąc.


Wznosi głowę na lada, by namnie sze rucho⁴¹³,
Mniema ąc, że uż iǳie i wyciąga ucho.
Zda mu się, że coś słyszy, chocia nic nie słyszy,
I obaczywszy swó błąd, wzdycha w one ciszy;
Czasem wstawa i iǳie i drzwi kęs uchyla
I zagląda i zasię zna, że się omyła,
A co raz klnie goǳinę, że mu nieżyczliwa
I że nierychło mĳa i że tak leniwa.


Często, że uż musiała wyniść, praktykował⁴¹⁴
I wiele było kroków od gmachu, rachował,
Gǳie leżał, gniewa ąc się na długie czekanie,

⁴¹¹forboty — koronki. [przypis redakcy ny]
⁴¹²Arachne — mityczna królewna ygĳska, mistrzyni w tkactwie; Pallas Atene, bogini sztuk i rzemiosł,

zamieniła ą z zazdrości w pa ąka. [przypis redakcy ny]
⁴¹³rucho (daw.) — ruch. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁴praktykować (daw.) — [tu:] domyślać się, wnioskować, wróżyć. [przypis redakcy ny]
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Do tego, gǳie Alcyna miała swe mieszkanie.
ǲiwne rozmysły w głowie tworzy i na du e,
Co to, co ą tak długo trzyma i hamu e;
Boi się akie nagle przypadłe przeszkody,
By go nie omyliły spoǳiewane gody.


Skoro po dosyć długiem czasie koniec dała
Drogiem piżmom, któremi się perfumowała,
Kiedy beł czas i słuszna nadeszła goǳina,
Że wszyscy spali, że nic nie słychać, Alcyna
Cicho z swego poko u sama tylko wyszła
I ważąc się pomału na to mie sce przyszła,
Gǳie w Rugierze naǳie a i bo aźń niemały
Czas utroskane myśli i serce mieszały.


Skoro u źrzał namieśnik⁴¹⁵ Astolfów nad sobą
Śmie ące się dwie gwiaźǳie z niebieską ozdobą,
Jakby mu z żył zażęta siarka⁴¹⁶ szła ku górze,
Nie może się rozpostrzeć i zmieścić w swe skórze;
I da ąc obrok żąǳe i zgłodniałe duszy,
Pływa w morzu rozkoszy aż po same uszy
I porwawszy się z łoża, na rękę ą bierze,
Ani chce czekać, aż się przyna mnie rozbierze.


Acz beła nocne szaty swe na się nie wzięła,
Tylko się w lekką akąś taę⁴¹⁷ uwinęła
Na koszulę tak piękną, że żadna pięknie sza
I cieńsza być nie mogła, ani subtelnie sza.
Gdy ą obłapił, to ta cienka, którą miała,
Opadła ą, że tylko w samem gźle⁴¹⁸ została,
Które tak wszytkich członków kryło ta emnice,
Jako lilie kry ą prze źrzyste śklenice.


Nigdy tak nie ściska ą mocno pokręcone
Bluszcze drzewa, od siebie chciwie obłapione,
Ani macica swo e tyczy⁴¹⁹, ako oni,
Zbiera ąc na wargi z tchów owoc wǳięcznych woni,
Woni tak wǳięcznych, akich ogrody sabe skie⁴²⁰
I hyble skie⁴²¹ i morze niema Erytre skie⁴²² —
Lepie by sami o swych słodkościach umieli
Mówić, co często w gębie dwa ęzyki mieli.

⁴¹⁵namieśnik (daw.) — zastępca. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁶zażęta siarka — siarka za ęta ogniem, zapalona. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁷tafta — kita ka. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁸gzło (daw.) — koszula. [przypis redakcy ny]
⁴¹⁹tycza (daw.) — tyka. [przypis redakcy ny]
⁴²⁰Woni tak wǳięcznych, jakich ogrody sabejskie — kraina Sabeów (ǳiś Jemen) słynęła w starożytności z ho-

dowli balsamu i innych wonności. [przypis redakcy ny]
⁴²¹ogrody (…) hyblejskie — góra Hybla na Sycylii słynęła w starożytności z pachnących ziół. [przypis redak-

cy ny]
⁴²²morze Erytrejskie — Morze Czerwone. [przypis redakcy ny]
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To rzeczy beły ta ne i nic niewieǳiane,
Albo eśli wieǳiane, przyna mnie milczane;
Bo zamilczywa cnoty, ale wyuzdany
Jest ęzyk luǳki, kiedy wie akie przygany.
Wszyscy, którzy w bogatem pałacu mieszkali,
Rugierowi uczciwość wielką wyrząǳali;
Wszyscy go czczą, szanu ą, wszyscy się kłania ą,
Wszyscy go, bo Alcyna tak chce, poważa ą.


Wszytkie w sobie uciechy ma pałac bogaty:
Tu się kilkakroć na ǳień przebiera ą w szaty,
W szaty nie ednem tylko urobione kro em,
Różnych barw i narodów różnych różnem stro em.
Tu bankiety są gęste, biesiady coǳienne,
Łaźnie, sceny⁴²³, gonitwy i tańce odmienne;
Czasem sobie miłosne, dawne w chłodnym cieniu
Powieści powiada ą, przy pięknem strumieniu.


Czasem w doliny, czasem w pagórki kwitnące,
Jadą z charty i szczu ą lękliwe za ące;
Czasem wyżły ciekawe w chrósty zapuszcza ą
I w trawy, którzy płoche ptastwo wypęǳa ą;
Jedni lepy i sidła i dwoiste poły⁴²⁴
Stawia ą na drobnie sze ptastwa i kwiczoły;
Druǳy wędami ryby albo ciągną z wody
Mnie szą siecią, a czasem wielkiemi niewody.


Tak Rugier swych rozkoszy i wczasów używał,
Kiedy możny Agramant miast wielkich dobywał
Pod cesarzem, o którem czas mi co powieǳieć,
Także o Bradamancie nie waǳi wam wieǳieć,
Która żal niewymowny na sercu cierpiała
I swo ego miłego czas długi płakała,
Kiedy wiǳiała, pełna niewymowne trwogi,
Że go mięǳy obłoki niósł ptak czworonogi.


O te wam pierwe powiem. Długo w one czasy
Jeźǳiła, szuka ąc go, przez puszcze, przez lasy,
Po rozmaitych miastach, po wsiach, po dolinach,
Po górach, po przestronych polach i równinach.
Nie mogła o niem nigǳie ⁴²⁵ dostać wiadomości:
W tak wielkie się oddalił od nie dalekości.
Do pogańskiego wo ska częstokroć eżdżała,
Ale się i tam o niem nic nie dowieǳiała.

⁴²³sceny — [tu:] przedstawienia teatralne. [przypis redakcy ny]
⁴²⁴poły (daw.) — sieć podwó na na ptaki. [przypis redakcy ny]
⁴²⁵nigǳiej (daw.) — nigǳie. [przypis redakcy ny]
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Na każdy się ǳień pyta tego, to owego,
Żeby się mogła czego dowieǳieć pewnego;
Przez różne stanowiska to tu, to owo tu,
Z ednego do drugiego przechoǳi namiotu;
Naǳie ą się stroskana akokolwiek cieszy,
Szuka go i gǳie ezni i gǳie beli pieszy;
Co wszytko pierścień czynił, tą mocą nadany,
Że kto go w gębie trzymał, nie mógł być wiǳiany.


Aby miał zginąć, wiary dać nie może temu;
Zda się e rozumowi przeciwna wszytkiemu,
Aby śmierć tak wielkiego człowieka być miała
Ta na i żeby tego wieść nie rozwołała⁴²⁶.
Nie może tego po ąć i naleść u siebie
W swe głowie, gǳie się bawi, czy tu, czy na niebie;
Toli⁴²⁷ przecię, tam i sam szuka ąc go, eǳie,
A w towarzystwie z sobą żale i łzy wieǳie.


Nakoniec się namyśla w one wątpliwości
Jechać tam, kędy leżą Merlinowe kości,
I wołać nań tak długo, ażby się zmiłował
Nad nią ego zimny grób i wypraktykował⁴²⁸
I dał e pewną sprawę, eśli Rugier żywy,
Jeśli go z tego świata los wziął nieżyczliwy;
Bo wieǳąc pewne rzeczy, użby się trzymała
Te rady, któraby się na lepsza udała.


Tak chcąc uczynić dosyć temu zamysłowi,
Jechała mięǳy lasy ku Pontyerowi⁴²⁹,
Tam, gǳie na ostre skale Merlina proroka
Odpoczywała w grobie śmiertelna zewłoka.
Ale uczona wiedma tak się w nie kochała,
Że e od tego czasu z myśli nie spuszczała,
Którego e przez ǳiwne sprawy czarownicze
Ukazała w askinie e przyszłe ǳieǳice.


A wieǳąc, że z życzliwych przeznaczenia bogów
Wielkich być bohatyrów, a racze półbogów
Matką miała, tych, którzy ǳiełami godnemi
Sławni i zawołani mieli być na ziemi,
Ma o nie pilną pieczą i wie prorokini,
Nie tylko to, co mówi, ale i co czyni.
O Rugierze wieǳiała naprzód wyzwolonem,
I gdy się do Indye obrócił, straconem.

⁴²⁶rozwołać (daw.) — rozgłosić. [przypis redakcy ny]
⁴²⁷toli (daw.) — atoli, przecie. [przypis redakcy ny]
⁴²⁸wypraktykować (daw.) — [tu:] wywróżyć. [przypis redakcy ny]
⁴²⁹Pontyer — Pontrieu w Bretanii, gǳie ǳiś eszcze pokazu ą pasterze mniemany grób Merlina. [przypis

redakcy ny]
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Wiǳiała, gdy niezwykłą, niebezpieczną drogą
I tak wysoko, że go ledwie do źrzeć mogą,
Na twardoustem koniu i ubranem w skrzydła
Jechał, którego wściągnąć nie mogły węǳidła;
Wieǳiała i to, ako gnuśniał w próżnowaniu,
W tańcach, we grach, w biesiadach, w długiem wysypianiu.
Więce na swego króla uż nie pamięta ąc,
Na swą ǳiewkę i na cześć się nie ogląda ąc.


I takby był co lepszy kwitnące młodości
Wiek rycerz wielki strawił w nikczemne marności,
Aby beł potem razem i duszę i ciało
Stracił, akoż uż barzo do tego się miało;
I cześć ego i sława, która wiecznie słynie,
Chocia człowiek umiera, chocia ciało ginie,
I która grobu nie zna, ako inszych wielu,
Zginęłaby lub w pierwszem urwała się zielu.


Ale szlachetna wieszczka, która w one dobie
Więce o niem myśliła, niżli sam o sobie,
Do sławy i do cnoty chce go akiem kształtem
Nawieść, a eśli nie chce z dobre woli, gwałtem:
Jako uczony lekarz, który wielkie razy
Leczy ady i ogniem, a czasem żelazy,
A chocia się z początku chorego namęczy,
Na ostatek uzdrowi i ranę uleczy.


Lecz Alcynę tak barzo beła zaślepiła
Zła miłość, że ni o czem nigdy nie myśliła,
Tylko o tem, żeby z niem nadłuże mieszkała,
W czem się z czarnoksiężnikiem Atlantem zgaǳała;
Który wolał, żeby beł beze czci u świata
I bez sławy żadne żył ak na dłuższe lata,
Niżby z nawiętszą sławą za ego opieku⁴³⁰
Miał mu być u ęty rok eden z ego wieku


I dlatego go posłał na wysep⁴³¹ spoko ny,
Aby zapomniał bo ów i surowe wo ny;
A ako czarnoksiężnik rozsądny i stary,
Co wszytkie gusła wieǳiał, wszytkie umiał czary
Tak w miłości utopił myśli Rugierowe,
Tak w Alcynie smakował⁴³² delicye nowe,
Żeby go nigdy z swego nie puściła dwora,
Choćby beł lat starego doczekał Nestora.

⁴³⁰opiek (daw.) — opieka. [przypis redakcy ny]
⁴³¹wysep (daw.) — wyspa. [przypis redakcy ny]
⁴³²smakować (daw.) — dodawać smaku, cukrować. [przypis redakcy ny]
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Teraz wracam się do te , która, co się stało,
Mogła wieǳieć przez czary, i co się ǳiać miało.
Udała się i w drogę obróciła nową,
Chcąc się umyślnie potkać z córką Amonową.
Skoro ą Bradamanta błędna obaczyła,
Pierwszą troskę w naǳie ę zaraz odmieniła;
A ta ą przywitawszy, wszytko e odkrywa,
Jako Rugier z Alcyną wczasów swych zażywa.


Kiedy to utroskana ǳiewka usłyszała,
Ledwie żywa od żalu wielkiego została,
Wiǳąc, że ą Alcyna do niego ubieży
I weźmie go e , eśli temu nie zabieży,
A nie zabieży prędko. Ale ą cieszyła
I plastr, gǳie ą bolało, wiedma przyłożyła,
Obiecu ąc z przysięgą, że od nie wybawi
Rugiera i że go e za kilka dni stawi.


»Jeśli — prawi — przy sobie masz on pierścień ǳiwny,
»Który est wszytkiem gusłom i czarom przeciwny,
»Nic nie wątpię, że gǳie go z sobą będę miała
»Tam, kędy twó Alcyna skarb opanowała,
»Pewnieć z sobą two ego miłego przywiodę,
»I wiem, że nie omylę, że cię nie zawiodę:
»ǲiś wieczorem, wszak drogi nie trzeba mi pytać,
»Wynidę, a tam stanę, skoro pocznie świtać«.


Potem e powiadała wszytko one doby,
Jakiemi go śrzodkami, akiemi sposoby
Miała z onych rozkoszy i wczasów z Indye
Uwieść i wrócić się z niem znowu do Francye .
Wszytko, co chciała, była uczynić gotowa
I pierścień zd ąwszy z palca córa Amonowa,
Dała go e i serce by e rada dała,
By miłego swo ego tylko ratowała,


Prosząc, aby e z swo e z Rugierem opieki
Nie puszczała, któremu tysiąc w długie wieki
Zdrowia i tysiąc szczęścia przez nię posyłała;
Potem się do Prowence⁴³³ w drogę obracała.
Wiedma także w swą drogę, różną od nie poszła,
Ażeby co napręǳe poselstwo odniosła;
Zdobyła się, nie wiem gǳie, na konia wszytkiego
Okrom nóg, które były cisawe, czarnego.


Podomno beł aki duch zły z piekła wyzwany,
Lub latawiec do one posługi obrany.

⁴³³Prowenca lub Prowincya — kraina Provence w południowe Franc i. [przypis redakcy ny]
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Na niem echała bosa z włosami długiemi,
Na wiatr rozpuszczonemi i rostarganemi;
Ale wprzód pierścień z palca zd ęła i schowała,
Aby przezeń w swych czarach przekazy⁴³⁴ nie miała.
I tak prętko bieżała, że rane goǳiny
Przy echała do wyspy bogate Alcyny.


Tam się foremnie⁴³⁵ w postać inszą odmieniła,
Wzrostu sobie na piędź i więce przyczyniła,
Członki miąższe sprawiła, właśnie takie miary,
Jakie mniemała, że beł czarnoksiężnik stary,
On czarnoksiężnik, który Rugiera miłował
I który go z ǳiecięcia małego uchował.
Długą brodą sobie twarz przyoǳiała, którą
Okryła razem z czołem pomarszczoną skórą.


Tak go twarzą, tak wzrostem, tak mową trafiła,
Tak go dobrze postawą wszytką wyraziła,
Że z nie beł własny⁴³⁶ Atlant stary, ako chciała.
Potem utaiwszy się cicho, pilnowała,
Aż się ednego czasu zdarzyła goǳina,
Które swego kochanka odeszła Alcyna;
Jakoż za wielkiem szczęściem te sprawie pomogła,
Bo pół goǳiny wytrwać bez niego nie mogła.


Jako e było trzeba, zastała samego,
Z poranku miłych chłodów zażywa ącego
Przy piękne struǳe, która z pagórku płynęła
I w małem, czystem blizko eziorku ginęła.
Ubiór na niem bogaty i dosyć beł stro ny,
Próżnowaniu i miękkiem zabawom przysto ny,
Który beł Alcyninych własnych rąk robota,
Utkany to z edwabiów, to z ciągłego złota.


U szy e mu na piersiach wisiało noszenie⁴³⁷,
W którem były bogate i drogie kamienie,
Na ręku, przedtem męskich, a teraz kąǳiele
Godnych, nieprzepłacone lśniały się manele⁴³⁸.
Obudwu uszu koniec miał od nie przekłuty
I złotemi, cienkiemi przepęǳony dróty,
U których przeźrzoczyste dwie perle wisiały,
Jakich indy skie kra e bogate nie miały.

⁴³⁴przekaza (daw.) — przeszkoda, zawada. [przypis redakcy ny]
⁴³⁵foremnie — gładko, sztucznie, zgrabnie. [przypis redakcy ny]
⁴³⁶własny — [tu:] prawǳiwy. [przypis redakcy ny]
⁴³⁷noszenie (daw.) — [tu:] to, co się nosi, na szyi zwłaszcza, medalion. [przypis redakcy ny]
⁴³⁸manele (daw.) — [tu:] naramiennice. [przypis redakcy ny]
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Włosy nosił w pierścienie ukęǳierzawione,
Mokre z drogich zapachów, piżmami skropione,
Obycza e i postać, ako miłośnicy
I gachowie i miękcy ma ą zalotnicy.
Wszytek beł popsowany, a zgoła zdrowego
Nic w niem nie było, okrom imienia samego.
Tak beł Rugier od wieszczki w on czas naleziony
I tak barzo od siebie wszytek odmieniony!


W postaci mu się własne chytra Atlantowe
Ta wiedma ukazała i w twarzy surowe ,
Którą więc zawżdy Rugier w pierwsze swe młodości
W poważeniu i wielkie miewał uczciwości,
Z wzrokiem groźnem, gniewliwem i z fukiem⁴³⁹ wspaniałem,
Jakiego się bał, kiedy beł ǳiecięciem małem.
»Takąm — prawi — pociechę obiecował sobie
»Za prace i staranie, którem miał o tobie!


»A dla tegożem a to śpikami cię lwiemi
»A miasto mleka mózgi karmił niedźwieǳiemi?
»Dla tegom cię, gdyś począł wyrastać z ǳiecięcia,
»Wprawował na sroższego nie bać się źwierzęcia,
»Węże dusić po amach, po lesiech i z gęby
»Wyǳierać ǳikiem wieprzom kły i ostre zęby,
»Abyś tak wychowanem i tak wyćwiczonem
»Będąc, nakoniec został Alcyny Adonem⁴⁴⁰?


»Toli to est, w czem mię tak nieba upewniały
»I co mi przyrzekały i obiecowały
»Odpowieǳi, proroctwa i upilnowane
»Gwiazdy i różne wróżki⁴⁴¹ i sny wykładane
»I badania ta emne zwierzęcych wnętrzności,
»Na którychem wiek strawił aż do te starości,
»Że skorobyś edno beł w słusznem swo em lecie,
»Nie miałeś mieć w ǳielności równego na świecie?


»Zaprawdę tego dobre zakładasz początki,
»Gdy tu mężnych ǳieł pierwsze ukazu esz wątki!
»Prze ǳiesz, wiǳę, niedługo dawne wo owniki:
»Aleksandra, Julego, zwyciężcę Ayki!
»Ktoby się beł spoǳiewał słyszeć te nowiny,
»Żebyś się niewolnikiem uczynił Alcyny,
»Ażeby to wiǳiano, żeś u nie w niewole ,
»Na szyi i na ręku masz łańcuch z e wole !

⁴³⁹fuk (daw.) — ła anie, krzyk, groźba. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁰Adon — Adonis, mityczny młoǳian, kochany przez Aodytę; tu: kochanek. [przypis redakcy ny]
⁴⁴¹wróżka — [tu:] wróżba. [przypis redakcy ny]
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»Jeśli cię cześć nie rusza własna i cne sprawy,
»Na które cię niebieski obrał los łaskawy,
»Czemu za źrzysz i czemu umykasz własnemu
»Dobra naznaczonego potomstwu swo emu?
»Czemu przez cię ma czysty żywot być zamkniony,
»Który z wyroków wiecznych, two em napełniony
»Nasieniem, ma ród z siebie wydać zawołany,
»Który wiecznie w swe sławie ma trwać bez odmiany?


»Nie broń szlachetnem duchom swemi uporami,
»Które mięǳy wiecznemi zrosły ideami,
»Aby na się nie miały zwierzchniego brzemienia
»Wziąć z drzewa, które z twego wyróść ma korzenia.
»Niech nie giną tryum, któremi synowie
»I wnukowie i zacni twoi potomkowie
»Ma ą przez nalezione od cnoty sposoby
»Przywrócić włoską ziemię do pierwsze ozdoby.


»Do czego nie tylko cię ma ą zacne duchy
»Pobuǳać, które z wiecznych wyroków otuchy
»Z twego rodnego drzewa wyszedszy, wielkiemi
»ǲiełami sławni, będą panować na ziemi,
»Ale dwie tylko dusze, dwu bracie roǳonych,
»Alfonsa z Hipolitem, którzy czasów onych
»Wszytkich miną, od piękne wzbuǳeni ochoty,
»Przez wszytkie stopnie, które prowaǳą do cnoty.


»O tychem ci obu zwykł beł powiadać więce ,
»Niżli o wszytkich innych z two e krwie książęce ,
»Że ci mieǳy wszytkiemi twemi potomkami
»Nazacnie szy ma ą być sławą i cnotami,
»I żem w tobie doznawał nawiętsze pilności
»W słuchaniu, kiedym ci ich powiadał ǳielności,
»I wiem, akoś się cieszył, że bohatyrowie
»Tak wielcy mieli być krwie two e potomkowie.


»Co ta two a kochanka ma, czego nie ma ą
»Insze wszytkie, które się w zamtuzie⁴⁴² chowa ą?
«Mniemasz, żeś ty sam eden? Siłaż twa bogini
»Ma inszych, z któremi toż, co i z tobą, czyni?
»Ale żebyś ą poznał i dał temu wiarę
»Wszytkiemu, kto ona est, zdym⁴⁴³ z nie wprzód maszkarę⁴⁴⁴:
»Weź ten pierścień na palec i tak z niem pódź do nie ,
»A potem się, ako est piękna, dowiesz o nie «.

⁴⁴²zamtuz — dom rozpusty. [przypis redakcy ny]
⁴⁴³zdym (daw.) — zde mĳ. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴maszkara — [tu:] maska. [przypis edytorski]
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Rugier na ony słowa stoi, zawstyǳony,
Nie wie, co rzec, wzrok w ziemi trzyma utopiony;
Wtem mu wiedma na palec pierścień włoży mały,
Zaczem wszytkie go czary zaraz odbieżały.
Skoro przyszedł do siebie, tak beł zasromany,
Tak na się i sromotę swo ę rozgniewany,
Żeby rad beł, żeby go w ziemię zakopano
Na sto łokci, by go w twarz tylko nie wiǳiano.


Skoro tego uczona wiedma domówiła,
We mgnieniu oka na się swą postać włożyła;
Bo Atlantowe więce było nie potrzeba,
Sprawiwszy, po co przyszła i co było trzeba.
Jeszczem wam nie powieǳiał o te białe głowie,
Jako e imię własne; wiedźciesz, że się zowie
Melissa, co się teraz cnemu ob awiła
Rycerzowi i po co przyszła, ozna miła,


Wyprawiona do niego od piękne ǳiewice,
Pełne ustawicznego żalu i tesknice,
Po to, aby go z pęta tego wyzwoliła,
Które nań przez swe czary Alcyna włożyła.
I żeby w więtsze waǳe, więtsze beła ceny
U niego, wzięła postać Atlanta z Kareny⁴⁴⁵;
A teraz przywiódszy go do zdrowia, życzliwa,
Wszytko mu chce powieǳieć, wszytko mu odkrywa.


»ǲiewka — powiada — która za swe życzliwości
»Godnie szaby daleko twe była miłości,
»I które eś, eśli to masz eszcze w pamięci,
»Wolność swo ę powinien, przy swe zwykłe chęci
»Ten ci pierścień od siebie oddać mi kazała,
»A i sercećby była swe rada posłała,
»Kiedyby się do twego zdrowia przydać mogło,
»I kiedybyć, ako ten pierścień, co pomogło«.


To rzekszy, Rugierowi potem ukazu e,
Jako go miłowała i teraz miłu e,
I e przeciwko niemu szczerość, więc zabawy
I sławę i ǳielności i e zacne sprawy;
I takich z niem sposobów na on czas używa,
Tak ostrożnego posła kresy⁴⁴⁶ zachowywa,
Że sobie tak omierził i zbrzyǳił Alcynę,
Jako węża akiego lub aką gaǳinę.

⁴⁴⁵Karena — góry w północne Ayce. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁶kresa (daw.) — [tu:] linia, granica. [przypis redakcy ny]
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Brzyǳi się, co ą przedtem tak barzo miłował.
Ale niechby się temu żaden nie ǳiwował,
Bo tę miłość przeciw nie czary sprawowały,
Które, kiedy miał pierścień, uż mocy nie miały.
Ale się za pierścieniem i to pokazało,
Że cokolwiek pięknego w nie się na dowało,
Cuǳe było i nie e , a teraz piękności
Poszły i same tylko zostały sprosności.


Jako więc pospolicie często ǳiecię małe,
Kiedy schowawszy abłko piękne i do źrzałe,
Zapomni go — akoż to bywa rzecz nie nowa —
I zaś z trafunku przyǳie tam, gǳie e zachowa,
A zastawszy e zgniłe, barzo się ǳiwu e,
Że e inaksze, niż go odeszło, na du e,
I co się w niem kochało, co mu było miłe,
Uderza e o ziemię, kiedy wiǳi zgniłe:


Tak Rugier, wróciwszy się na on czas z kwapieniem
Do Alcyny, posłuszny swe wieszczce, z pierścieniem,
Który, kto ma na palcu, czary mu nie szkoǳą,
I na nic się, choć e kto czyni, nie przygoǳą,
Miasto te , akie odszedł, teraz, gdy za radą
Melissiną się do nie wrócił, tak szkaradą⁴⁴⁷,
Tak ą sprosną zastawa, że nie wierzy, aby
Na świecie były starsze i szpetnie sze baby.


Twarz bladą, wyschłą miała, okrytą zmarskami,
A głowę zaś rzadkiemi, siwemi włosami;
Wzrost sześci pięǳi spełna nie przechoǳił, z gęby
Wszytkie e beły zgoła uż wypadły zęby.
Hekubę i Sybillę laty przechoǳiła
I żadna dłuże nad nię niewiasta nie żyła;
Ale skryte tem wiekom nauki umiała,
Któremi się zdała być gładka i młodniała.


Przez te się zdała piękna i młoda nauki,
Czem Rugiera i insze zwoǳiła nieuki;
Ale pierścień otworzył i wyłożył karty,
W których się utaiwał długo fałsz zawarty.
Przeto nie przypisu cie żadnemu ǳiwowi,
Że tak prętko wypadła z serca Rugierowi,
Bo wiǳi, że tak szpetna i uż z żadne miary
Nic mu szkoǳić nie mogą e gusła i czary.


Ale ako raǳiła wieszczka, w te postawie
Że ą sobie omierził, nie dał znać na awie,

⁴⁴⁷szkaradą — [tu przymiotnik:] szkaradną. [przypis redakcy ny]
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Aż wszytkie członki okrył, co było zarazem,
Zbro ą i zaniedbanem uż dawno żelazem;
I aby u Alcyny nie wszedł w pode źrzenie,
Uczynił wynalazek i nowe zmyślenie,
Że chciał spróbować, eśli utył w one dobie
Od tego czasu, ako nie miał go na sobie.


Ubrawszy się we zbro ę, opasał bok twardą
— Tak ego szablę zwano — swo ą Balizardą⁴⁴⁸
I wziął puklerz, eśli go znacie, ǳiwne mocy,
Który wzrok ode mował i blaskiem ćmił oczy,
Nie tylko oczy, ale i pamięć i zmysły,
Że się zdało, że wszytkie z głowy zaraz wyszły;
Wziął go, w zwykły pokrowiec ego uwiniony,
I tak go niósł na sobie, przez się zawieszony.


Potem szedszy do sta nie, wziął konia ednego
I osiodłał go sobie, wszytkiego wronego.
Tego mu sama w on czas Melissa obrała,
Bo ako beł zbyt rączy i ǳielny, wieǳiała
I znała go: imieniem Rabikan⁴⁴⁹ rzeczony,
Który tam beł pospołu z grofem zaniesiony
Na wielkiem wielorybie, co teraz u ęty
I obrócony w drzewo, wiatrom czyni wstręty.


Mógł wziąć i hipogryfa i uwieść go z dwora,
Co go od Rabikana ǳieliła przywora⁴⁵⁰;
Lecz wiedma rzekła, żeby na niem się nie puszczał,
Kiedy z chłopem uciekał, kiedy stwardouściał.
Do tego Rugierowi to obiecowała,
Że go naza utrz z kra u tego uwieść miała
I dostawszy go, munsztuk przybrać mu powole ,
Żeby go słuchał i te nie miał z niem niewole .


Więc eśli go nie weźmie, nic się nie domyśli
Alcyna, że chce uciec, ako sobie myśli.
Uczynił wszytko Rugier, co Melissa chciała,
Która mu, niewidoma, do ucha szeptała.
Tak za radą życzliwe one czarownice
Zostawu e pałace stare nierządnice
I cicho się przybliża i do bramy eǳie,
Która do Logistylle prostą drogą wieǳie.


Z dobytą szablą na straż wpadł, niespoǳiewany,
Jednych pobił, a drugiem pozadawał rany;
I uprzątnąwszy ten wstręt, gǳie gościniec prosty

⁴⁴⁸Balizarda — szabla Rugiera. [przypis redakcy ny]
⁴⁴⁹Rabikan — rumak pierwotnie Argali, następnie Astolfa. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁰przywora (daw.) — przegroda. [przypis redakcy ny]
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Prowaǳił w ego drogę, prze echał przez mosty,
I niż się dowieǳiała wszytkiego Alcyna,
Daleko się oddalił — ale uż goǳina
Minęła: dale powiem, ako one chwile
I którędy prze echał do cne Logistylle.

Koniec pieśni siódmej.

.  
Argument
Rugier spiesznie ucieka; wiedma Anglikowi
Pierwszą postać z inszemi wraca, Astolfowi.
Cny Rynald w Brytannie lud każe gromaǳić,
Który ma Paryżowi na odsiecz prowaǳić.
Srogie orce zastana podle pustelnika,
Wydana est na pokarm nęǳna Angelika.
Grabia Orland straszliwem snem sroǳe strwożony,
Ukwapliwy z Paryża eǳie w cuǳe strony.

Allegorye
Logistylla, do które Rugier uciekszy, zdrów zostawa, kłaǳie nam przed oczy nasz

rozum własny, do którego, kiedy się uciekamy, cali zosta emy. Alcyna, która nie może
umrzeć, póki świat światem, ukazu e, że żąǳe miłości są nieśmiertelne i nigdy w czło-
wieku, który est nazwany mikrokosmem, to est małem światem, póki go zstawa⁴⁵¹, nie
umiera. Toż i Orland w te że pieśni ukazu e, który uż w dostałem⁴⁵² wieku tak daw-
no się rozmiłowawszy Angeliki, od miłości przymuszony, opuścił króla swego, o czyznę,
nakoniec i wiarę, aby tylko wszęǳie beł z nią pospołu.

. Skład pierwszy
O ako mieǳy nami wiele est na ziemi
Czarowników, czarownic, o których nie wiemy;
Którzy sobie swą postać i twarz odmienia ą
I w luǳie często miłość obłudną wzbuǳa ą,
Nie przez czary, nie przez złych duchów zaklinanie,
Nie przez złączonych z sobą gwiazd upilnowanie,
Ale kłamstwem, chytrością, zmyślaniem, zdradami,
Serca luǳkie mocnemi ściska ą węzłami.


Ktoby miał Angeliki, a racze baczenia
I rozumu ten pierścień, mógłby bez wątpienia
Każdego w twarz, aki est, poznać i chytrości
I oszukania pełne wieǳieć nieszczerości.
Siła ich, co się zdaǳą na twarzy pięknemi,
Ale zde m em maszkarę: aż oni szpetnemi.
Wielkie miał szczęście Rugier, akom wam powieǳiał,
Że miał pierścień, przez który wszytkę prawdę wieǳiał.

⁴⁵¹póki (…) zstawa — póki starcza; póki est. [przypis edytorski]
⁴⁵²dostały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
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Jużeście to słyszeli, ako niestrwożony
Na Rabikanie rycerz przy echał do brony,
Jako niespoǳiewanie wpadł z mieczem dobytem
Na straż, ako nie eden z nie został zabitem,
Nie eden także rannem, tak, że bez swe szkody
Gwałtem prze echał przez most i spuszczone wzwody⁴⁵³.
Potem się ku lasowi w drogę swą zapuścił,
Ale go eden sługa Alcyny nie puścił.


Myśliwiec był, sokoła miał na edne pięści,
Przez którego dostawał obłowu, po części
Na przyległe często go ezioro puszcza ąc
Lub na błota w śrzodku pól, obłowu dosta ąc;
Przy sobie psa, co przy niem tuż bieżał, wiernego,
Pod ezdka zaś pod sobą miał lada akiego;
A wiǳąc, że Rugier biegł tak prędko, poczekał
Na droǳe, rozumie ąc, że pewnie uciekał.


Skoro przybliżywszy się Rugier, nań nadbieżał,
Pyta harǳie, dlaczego takiem pędem bieżał?
On nic nie odpowiada na to myśliwcowi
I bieży po staremu ani się stanowi.
Myśliwiec wiǳąc, że się Rugier nie ozywa,
Woła w głos i na niego lewą ręką kiwa:
»Co rzeczesz — prawi — kiedy musisz stanąć zgoła
»Ode mnie i od tego wściągniony sokoła?«


To wymówiwszy, z ręki puszcza ptaka, który
Rabikana rączego zalatu e z góry.
Łowiec z swo ego konia na ziemię zskaku e
I uzdę z głowy, munsztuk z gęby mu wy mu e:
On bieży, ako strzała, puszczona z cięciwy,
Kąsaniem i wierzganiem srogi, zapalczywy;
Ale się i myśliwiec puścił pieszo po niem,
Naszczuwa ąc go to psem, to ptakiem, to koniem.


I pies za Rabikanem poszedł tak w pogonią⁴⁵⁴,
Jako lekkie za ące lampartowie gonią.
Za wielką się sromotę to zda Rugierowi,
Gdy nie stanie i gdy się tam nie zastanowi:
Obróci się na tego, co go pieszo goni,
A nie wiǳąc u niego żadne insze broni
Krom palcata, którem psa uczy i wprawu e,
Nie chce szable dobywać i rękę hamu e.

⁴⁵³wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁴pogonia (daw.) — pogoń. [przypis redakcy ny]
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On go zatnie palcatem, przypadszy na drogę,
Pies go także, dosiągszy, kąsa w lewą nogę
I koń często wierzga ąc, zadkiem nań wymierzy
I mocno go w prawy bok nogami uderzy;
Ale i ptak, lata ąc wielkiemi kołami,
Spadał na dół i twarz mu drapał paznogciami.
Rabikan wylękniony tak est pełen trwogi,
Że ani ręki słuchać ani chce ostrogi.


Rugier zatem dobywa szable, przymuszony,
I żeby mógł uprzątnąć on szturm uprzykrzony,
Czasem sztychem, a czasem ostrzem sokołowi,
Psu i natarczywemu grozi myśliwcowi.
Ale się barzie przykrzą, barzie go hamu ą
I to z boku, to mu wprzód drogę zastępu ą;
Że go w niebezpieczeństwo i sromotę wprawią,
Wiǳi Rugier, eśli go dłuże co zabawią.


Wie, że za niem pogonią⁴⁵⁵ bęǳie od Alcyny,
Jeśli się em da wściągnąć małe pół goǳiny;
Bo słychać było wszęǳie z te i z owe strony
Koło zamku, że bito w bębny, w trąby, w ǳwony.
Na psa mu się sromota zda szable dobywać
I na bezbronnego e myśliwca używać:
Mnie sza hańba, gdy tylko puklerza uży e,
Który miał od Atlanta, kiedy go odkry e.


I tak namyśliwszy się, kiedy śmiały łowiec
Bliże się przymknął podeń, zd ął z niego pokrowiec:
Pokazał puklerz zaraz doświadczone mocy,
Skoro się blask rozniecił i uderzył w oczy,
Bo myśliwca zarazem zmysły odbieżały,
Padł pies, padł koń, sokoła pióra nie trzymały.
Rugier z tamtego mie sca od eżdża wesołem,
Wiǳąc, że śpi myśliwiec, koń i pies z sokołem.


Alcyna, skoro e to doszło, akiem kształtem
Uciekł i straży posiekł i prze echał gwałtem,
Tak była tą nowiną w sercu przerażona,
Że mało nie umarła, żalem zwyciężona;
Szaty darła, twarz sobie paznogciem drapała,
Nieostrożną i głupią siebie nazywała,
W larmę⁴⁵⁶ bĳe i luǳie do gromady zbiera
I gonić się Rugiera zbiegłego wybiera.

⁴⁵⁵pogonia (daw.) — pogoń. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁶larma (daw.) — trwoga, wezwanie do broni. [przypis redakcy ny]
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Na dwie części rozǳiela i lud rozprawu e:
Jednych w drogę, którą się udał, wyprawu e,
Do morskiego się portu obraca z drugiemi,
I wsiadszy na okręty, sama eǳie z niemi.
Czerni się pod żaglami morze, a po woǳie
Czynią wtem siwe piany niedościgłe łoǳie;
Tak się e chce Rugiera, że się nie postrzega,
Że nieosaǳonego pałacu odbiega.


Żadne na mocnem zamku nie zostawia straży:
Tak się kwapi, tak sobie wszytko lekceważy,
By go tylko lub żywo lub martwo dostała.
Melissa też, co na to cicho pilnowała,
Po opuszczonem szuka pałacu powole ,
Chcąc tych, co pod e właǳą beli, wziąć z niewole ;
Charaktery⁴⁵⁷ i znaki wydrożone psu e,
Obrazy pali, węzły, wichry rozwięzu e.


Zaczem przez pole biegli dawni miłośnicy,
Którzy, ako się zdało brzydkie czarownicy,
W drzewa, w bydła, w kamienie, w zdro e obróceni,
Od Melissy w swą postać beli odmienieni.
I wszyscy się udali Rugierowem śladem,
Ucieka ąc przed wiedmy rozgniewane adem;
Zdrowo do Logistylle nakoniec przybyli,
Skąd się do Persów, Indów, Greków zaś wrócili.


Wszytkich Melissa do swych kra ów odesłała,
Za co niezmierne ǳięki od nich otrzymała.
O książęciu angielskiem pierwszą miała pieczą,
Jemu napierwe postać wróciła człowieczą,
Do czego Rugierowe pomogły przyczyny,
I że z cną Bradamantą szedł z edne roǳiny;
Który e i pierścienia swego chciał pozwolić,
Aby się mógł beł Astolf tem pręǳe wyzwolić.


Na prośby Rugierowe, z Melissine sprawy
Dostał, akom rzekł, Astolf człowiecze postawy;
Która nie miała dosyć, że mu pierwszą postać
Wróciła, ale zbro e obiecała dostać
I kopie ze złota, która gdy zabodła,
Każdyby namężnie szy wypaść musiał z siodła.
Teraz e panem Astolf, przedtem beł Argali;
Oba nią we Francye czci wielkie dostali.


Nalazła ą Melissa w pałacu schowaną
Pospołu z ego zbro ą, złotem nabĳaną,

⁴⁵⁷charakter — [tu:] znak, pismo, [litera]. [przypis redakcy ny]
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Którą mu była wzięła niedawno królowa
I oddała ą temu, co rynsztunki chowa.
To sprawiwszy, osiadła grzbiet hipogryfowi,
Kazawszy wsieść pomału za się Astolfowi,
I z niem do Logistylle adąc, tak kwapiła,
Że Rugiera goǳiną dobrą uprzeǳiła.


Tem czasem mięǳy cierniem, mięǳy kamieniami,
Rugier do mądre wieszczki obracał woǳami
Z skały na skałę, konia za mu ąc ostrogą,
Przykrą, pustą zarosłą i nieznaczną drogą,
Aż z niesłychanem trudem w dolinę przybywa,
Które odnoga wodą brzeg ślizki umywa;
Mięǳy morzem i górą pewną położona
Na południe, piaszczysta, bezludna, spalona.


O przyległy pagórek słońce uderzone
I zasię promieniami swemi odtrącone,
I powietrze i piasek suchy tak paliło,
Żeby się śkło z gorąca było roztopiło.
Ptacy w cieniu milczeli i odpoczywali,
Sami świercze zbytniemu gorącu ła ali
Przykrem rymem po chróstach, po trawach na dworze,
Ogłusza ąc doliny, góry, niebo, morze.


Trud ledwie wytrzymany, słoneczne promienie
Przykre, ale daleko przykrze sze pragnienie
Spracowanego barzo rycerza trapiły
I wszęǳie go przez suche piaski prowaǳiły.
Ale iżby was tęskno było i niegrzeczy,
Kiedybych was na edne tylko bawił rzeczy,
Małą chwilę Rugiera w gorącu od adę,
A do Szkocye szukać Rynalda po adę.


Wszyscy barzo na on czas Rynalda ważyli,
Król, królewna i szkoccy panowie go czcili;
Który potem królowi, dostawszy słuchania,
Opowieǳiał przyczynę swego przy echania,
Jako był od swo ego pana do Szkocye
I do blizkie o pomoc posłany Anglie ,
Ukazawszy, że ą beł przeciwko pogaństwu,
Cesarzowi powinien, więc i chrześcĳaństwu.


Powieǳiano od króia, ile sił zstawało
I ile się królestwo ego rozciągało,
Że zawżdy wspierać sławy był gotów z swe strony
I ratować cesarza i ego korony
I że chocia go barzo czas ściskał, potężne
Miał kazać zebrać wo sko i piesze i ezne;
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I kiedyby beł młodszem i nie tak starganem
Pracami, samby mu beł woǳem i hetmanem.


Ale i tenby go wzgląd nie zatrzymał w ziemi,
Aby się ruszyć nie miał sam z wo ski swo emi,
Kiedyby nie miał swego edynego syna,
I dowcipu i wielkie ǳielności Zerbina,
Którego miasto siebie chciał mieć na hetmaństwie.
Prawda, że go nie było w ten czas w ego państwie;
Ale że się miał wrócić dosyć wcześnie, tuszył,
Nimby wyprawił wo sko i nimby e ruszył.


Po wszytkie ziemi swo e listy rozpisu e
Przypowiedne, piechotę i ezdę przy mu e;
Pieniąǳe wczas sposabia, okręty z pilnością
Rynsztunkami i różną ładu e żywnością.
Wtem Rynald do Anglie przy echał skwapliwy,
A król go odprowaǳał — tak mu beł życzliwy —
Aż do samych Beroik i tak powiedali,
Że obadwa płakali, kiedy się żegnali.


Kiedy dobry wiatr powstał i słońce pogody
Pewne obiecowało, Rynald szedł do wody.
Skoro wsiadł w łódź, żeglarze powrozy zbierali
I od brzegów ą w drogę wiosły odpychali.
Tak achali, aż byli tam, gǳie z niewściągnionem
Pławem swem piękny Tamis⁴⁵⁸ ginie w morzu słonem,
Skąd potem łódź przez wielki ustęp morski poszła
Do Londru⁴⁵⁹, używa ąc i żaglu i wiosła.


I cesarz i król Otton, który w oblężeniu
Beł z cesarzem w Paryżu, dał na odprawieniu
Do książęcia z Walie ⁴⁶⁰ pisma wyrażone
Rynaldowi i znaki przedtem umówione,
Aby się pilnie starał i tak o tem raǳił,
Jakoby co nawiętsze do portów sprowaǳił
Wo sko i do Kales e w armacie przeprawił,
A stamtąd do Francye potem e wyprawił.


Książę, który beł został na mie scu Ottona
I którego słuchała angielska korona,
Tak przy mował i tak czcił Rynalda mężnego,
Żeby beł nie mógł barzie czcić króla swo ego;
I zaraz na królewskie chciał mieć rozkazanie
Po wszytkiem państwie popis i okazowanie,

⁴⁵⁸Tamis — rzeka Tamiza w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁴⁵⁹Londr (daw., z .) — Londyn. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁰Walia — księstwo w Anglii. [przypis redakcy ny]
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I ǳień pewny i blizki naznaczył, którego
Miał się wszytek lud ściągnąć do portu morskiego.


Ale mi trzeba czynić tak, ako dobremu
Lutniście, na biesieǳie zacne gra ącemu,
Który głosy odmienia, bĳąc w te i w owe
Strony, czasem basowe, czasem tenorowe.
Terazem, o Rynalǳie mówiąc, sobie wspomniał,
Żem dawno Angeliki nadobne zapomniał,
Którąm zostawił, ako rączo uciekała
I ako pustelnika na droǳe potkała.


Powiem aką część małą historye o nie .
Pomnicie, ako mnicha, co się trafił do nie ,
Aby e drogę skazał do morza, dla Boga
Prosiła: tak się bała Rynalda nieboga.
Wierzy, że umrze, eśli morza nie przebęǳie,
Bo od niego w Europie bezpieczna nie bęǳie.
Ale stary pustelnik, który ą zabawił,
Żeby z niem pomieszkała, radby ako sprawił,


Przerażony na sercu z anielskie gładkości,
Która w niem oziębione zagrzała wnętrzności;
Ale wiǳąc, że ona o to nic nie dbała
I w drogę dalszą achać, nie bawiąc się, chciała,
Aby za nią nadążył, przez sto ubogiemu
Sztychów dał osiełkowi ostrogą swo emu.
Ale on ledwie stępią wlecze się leniwo,
Na cwał pewnie nie pó ǳie nigdy, ako żywo.


A iż śpiesznie po eżdżać Angelika ęła,
Wiǳąc, żeby mu zbyła i z oczu zginęła,
Wrócił się w zad i przyzwał do swego mieszkania
Czartów, zawsze posłusznych ego rozkazania.
Jednego sobie obrał, którego nauczył,
Na co go potrzebował; temu to poruczył,
Aby wszedł zaraz w konia, co niósł w czasy one
Gładką ǳiewkę i ego serce zapalone.


Jako więc pospolicie pies zwycza ny, który
Goni małe zwierzęta, przez pola, przez góry,
Gdy edną stroną bieży liszka albo za ąc,
On mu drogę zabiega, na ślad nic nie dba ąc,
Potem się na przechoǳie zasaǳi i skradnie
I czeka, że mu samo zwierzę w gębę wpadnie:
Tak mnich choć różną drogą Angelikę goni,
Pewna, że mu nie zbęǳie⁴⁶¹, że mu się nie schroni.

⁴⁶¹nie zbęǳie (daw.) — [tu:] nie ucieknie, nie u ǳie. [przypis redakcy ny]
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Jużem a zgadł, tak wieǳcie, użem się domyślił
I powiem inszem czasem, co mnich sobie myślił,
Czego się Angelika ani domyślała,
I raz mnie , drugi więce na ǳień u eżdżała
Na koniu, który uż beł barzo obciążony,
Bo się w niem krył piekielny duch zły zata ony,
Jako się czasem ogień mały kry e, który
Potem straszne zapały wymiata do góry.


A wtem się Angelika w swą drogę udawa
Przy morzu, które mężne Gaszkony napawa,
I po brzegu przy same woǳie konia wieǳie
I gǳie wilgotność twardszą drogę dawa, eǳie.
A wtem e konia szatan, co się w niem zakrywał,
Gwałtem wciągnął do wody, że rad nierad pływał.
Nie wie, co rzec, lękliwa ǳiewka, tylko w ręku
Siodło ściska i mocno trzyma się u łęku.


Chce nazad, ale im go barzie woǳą wściąga,
Upornie w głębią iǳie i szy ę wyciąga.
Szatę swo ę, żeby e nie zmaczać, zebrała
I nóg, strzegąc się wody, wzgórę umykała.
Wiatrek wolny bił złote włosy rozplecione
I tam i sam po obu ramionach puszczone;
Więtsze wiatry ucichły i cicho milczały
I z morzem się tak piękne twarzy ǳiwowały.


Ona na zad do ziemie mdłe obraca oczy,
A gęstemi łzami twarz i zanadrze moczy.
Patrzy na brzegi, ale brzegi ucieka ą
I coraz mnie sze wszytkie, nakoniec znika ą.
Koń, który z nią tam i sam pływał mięǳy wały,
Na ostatek ą wyniósł na wyspę, gǳie skały
I ciemne amy beły i straszne askinie,
O te , kiedy się zmierzkać⁴⁶² poczyna, goǳinie.


Skoro się w te pustelnie sama obaczyła,
Co z samego we źrzenia strach wielki czyniła,
O tem czasie, kiedy uż w ocean głęboki
Febus wchoǳił i noc swe wypuszczała mroki,
W takie twarzy i w takie postawie stanęła,
Taką barwę i taką postać na się wzięła,
Żeby beł każdy wątpił, wiǳąc ą z daleka,
Czy kamień takiem kształtem, czy wiǳiał człowieka.


Zdumiała i wątpliwa na niepewne ziemi
Stoi z roztarganemi i na eżonemi

⁴⁶²zmierzkać (daw.) — zmierzchać. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



Włosami i od żalu słowa nie mówiła,
Tylko do nieba ciężkie oczy podnosiła,
Jakby skarżąc się cicho na surowe bogi,
Że na nię wszytkie oraz posyłali trwogi.
Chwilę sto ąc bez mowy, potem się ozwała
I ęzyk na żal, oczy na łzy rozwiązała:


»Cóż wżdy⁴⁶³ dale , fortuno, chcesz poczynać ze mną?
»Po co mię męczysz? Po co pastwisz się nade mną?
»Co mi więce wziąć możesz, edno ten stroskany
»Żywot, na więtsze męki teraz zachowany?
»Na coś mię z nawałności morskich wybawiła?
»Czemum dni nieszczęśliwych ǳiś nie dokończyła?
»Nie masz dosyć na moich żalach, że przez ǳięki⁴⁶⁴
»Żywoteś mi na cięższe przydłużyła męki?


»Nie wiem, żebyś uż mogła nade mną przewoǳić
»I barzie nad to, coś mi zaszkoǳiła, szkoǳić.
»Przez cięm, nęǳna, z królestwa mego wypęǳona,
»Gǳie nie będę podomno nigdy przywrócona.
»Przez cięm, co est daleko więtsza, utraciła
»Dobrą sławę; bo chociam skutkiem nie zgrzeszyła,
»Przedsię ze mnie przyczyna i z mego tułania,
»Że cierpię obmówiska i złe domniemania.


»Każda za nic nie stoi i każda nie płaci,
»Która cnotę i która czystość raz utraci.
»To mi waǳi, żem młoda, i to, że mię ma ą
»Za gładką, lubo prawdę lub fałsz powiada ą.
»Niestetyż! nie ǳięku ę niebu za te dary,
»Bo stąd wszytko nieszczęście mo e z każde miary;
»Dla te em Argalego, brata, utraciła,
»Ani go sczarowana zbro a wyzwoliła.


»Dla te i król tatarski, Agrykan z Kaona⁴⁶⁵,
»W niwecz mego obrócił o ca, Galaona⁴⁶⁶,
»Co był królem w Indye i w żyznem Kata u,
»A am do tego przyszła, że po różnem kra u
»Od rana do wieczora odmieniam gospodę,
»Łzy pĳąc i na swo ę narzeka ąc szkodę.
»Jeśliś mię czci zbawiła i o ca miłego
»I królestwa, na cóż mię chcesz chować gorszego?


»Jeśliś mię w morzu teraz utopić nie chciała,
»I podomnoć się lekka śmierć nie podobała,

⁴⁶³wżdy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁶⁴przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁵Kafron — wyrazu „Kaon” nie zna oryginał. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁶Galafron — król Kata u w Chinach, o ciec Angeliki i Argali. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



»Więc się napastw nademną i ześli co pręce
»ǲiki źwierz, niech mię poźrze, a nie męcz mię więce .
»Za na więtsze odemnie, za nacięższe męki,
»Bylem tylko zginęła, bęǳiesz miała ǳięki«.
Tak z płaczem utrapiona ǳiewka narzekała,
Gdy nagle pustelnika z daleka u źrzała.


Od patrzącego z ostre skały pustelnika
Wiǳiana była dobrze w on czas Angelika,
Gdy wypłynąwszy z wody, z konia utrapiona
Zsiadała na on wysep, sroǳe wylękniona;
Dokąd on tyǳień przedtem przy echał na czarcie,
Przymuszonem od klątwy, czytane na karcie.
Szedł do nie z nabożeństwem wielkiem, lecz zmyślonem,
Jakoby Pawłem⁴⁶⁷, ako był Hilaryonem⁴⁶⁸.


Skoro go utrapiona ǳiewka obaczyła,
Do siebie, nie zna ąc go, trochę przychoǳiła
I mdłe serce z nienagła strachy opuszczały,
Choć eszcze zwykłe barwy agody nie miały.
Kiedy beł blizko, będąc uż lepsze naǳie e,
Rzekła: »Zmiłu się, o cze: źle się ze mną ǳie e«.
I mową, rozerwaną z łykania⁴⁶⁹, dawała
Sprawę i co on wieǳiał lepie , powiadała.


Cieszył ą, że się wątpić nikomu nie goǳi
W łasce Pańskie , i z pisma e tego dowoǳi
I w one swo e mowie i nabożne raǳie
Na twarz e i pod brodę śmiałą rękę kłaǳie.
Potem ą chce obłapić i swó z wielką chęcią
Zakon gwałci; ale mu w piersi dała pięścią
I potem go od siebie ręką odepchnęła
I wszytka się na piękne twarzy zapłonęła.


Pustelnik nie mieszka ąc, sięgnął wtem do taszki
I dobył z nie natychmiast edne małe flaszki
I w oczy, z których miłość swych ogniów dosięga
I w których nagorętsze pochodnie zażega,
Z lekka ednę z nie puścił kroplę takie mocy,
Że sen na ociężałe zaraz kłaǳie oczy.
Padła na wznak na suchem piasku Angelika
Na wszytkie zgrzybiałego wole rozbó nika.


Obłapia ą i wszęǳie, na grzech odważony,
Maca, gǳie chce: ona śpi i nie ma obrony.
Czasem w piersi, a czasem w usta ą cału e:

⁴⁶⁷Paweł — pustelnik w Egipcie. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁸Hilaryon — pustelnik w Palestynie. [przypis redakcy ny]
⁴⁶⁹łykanie — [tu:] łkanie. [przypis redakcy ny]
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Żywy człowiek nie wiǳi. Ale koń szwanku e,
Koń szwanku e pod mnichem i zemdlone ciało
Z chciwą żąǳą koniecznie zgaǳać się nie chciało.
Stary beł koń, zda mi się, że nierychło wstanie:
Im mu się barzie przykrzy, tem pręǳe ustanie.


Wszytkich dróg szuka, wszytkich sposobów używa,
Ale mu nic rzeźwości przedsię nie przybywa.
Darmo go coraz ciągnie woǳami długiemi:
Po staremu kark trzyma schylony na ziemi.
Naostatek mnich usnął przy ǳiewce uśpione :
Patrzcież nowe przygody ǳiewki utrapione !
Tak fortuna, gdy kogo pode mie się z blizka,
Nierychło z niem swo ego. przestanie igrzyska.


Ale mi eden trzeba wprzód przypadek srogi
Powieǳieć wam i z proste kęs wyboczyć drogi.
Jest na morzu północnem przeciw zachodowi
Podległa wielkie plaǳe i niepoko owi
Za Hibernią⁴⁷⁰ wyspa, nazwana Ebuda⁴⁷¹,
Żyzna, ale mieszkana od rzadkiego luda,
Który orka i morskie stada zepsowały,
Które tam Proteusa mścić się przychaǳały.


Pisze pewny historyk stary, że przed laty
Trzymał ten kra eden król możny i bogaty,
Który miał ednę córkę cudowne gładkości
I tak piękne urody i takie wǳięczności,
Że kiedy się po słonem piasku przechoǳiła,
Proteusa w pośrzodku morza zapaliła.
Ten ą samę nalazszy, zgwałcił z przymuszeniem
I nowem obciążoną zostawił brzemieniem.


Króla, który beł srogi, okrutny, surowy,
Tak ta rzecz uraziła, że żadne obmowy
Nie przy mu ąc, nie chciał się koniecznie zmiłować
Albo lże pokarawszy, garłem ą darować,
I tak woǳe wściekłemu wypuścił gniewowi,
Że ani e odpuścił ani brzemieniowi,
I wnuka, co nie zgrzeszył, zagłaǳił swo ego
Niewinnego i eszcze nieuroǳonego.


Proteus, który bydła Neptunowe pasie
I morską wodą władnie, słysząc uż po czasie,
Na ako ostre przyszła ego ǳiewka sądy,
Łamie wraz wszytkie prawa, wszytkie psu e rządy
I straszne morskie ǳiwy, baleny z orkami

⁴⁷⁰Hibernia — dawna nazwa Irlandii. [przypis redakcy ny]
⁴⁷¹Ebuda — wyspa, prawdopodobnie edna z Hebryd na zachód od Szkoc i. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



Wyprawu e na wyspę wielkiemi stadami,
Które nie tylko woły z trzodami mnie szemi,
Ale i wsi pustoszą z mieszkańcy swo emi.


Wpada ą i na miasta, murem otoczone,
I często e trzyma ą długo obleżone,
Choć to w nocy i we dnie strzegą luǳie zbro ni,
Zawżdy w trwoǳe i w strachu, zawżdy niespoko ni.
Wsi pustkami zostały, z pól pouciekali
Oracze; ażeby się ako ratowali,
Do proroctwa wysłali swych raǳić się, eśli
Mogą być tego wolni, którzy tu odnieśli:


Że potrzeba, aby tak piękną naleziono
Pannę, ako ta była, co ą udawiono;
Którą na brzegu morskiem ma ą Proteowi
Ofiarować, eśli chcą uść ego gniewowi.
Jeśli mu się spodoba, że na nie przestanie,
Weźmie ą i oddali od nich to karanie;
Jeśli nie, niecha drugie i trzecie szuka ą,
Tak piękne i tak długo, aż go ubłaga ą.


Tak się począł ten twardy los mięǳy wszytkiemi,
Które beły z twarzami co na pięknie szemi,
Że na każdy ǳień ednę Proteowi niosą,
Aż go tą, która mu się spodoba, przeproszą.
Pierwsza, druga i insze wszytkie zbyły garła,
Bo e łakoma orka z adła i pożarła,
Która, gdy insze straszne odchaǳa ą stada,
U portu zwycza nego wygląda obiada.


Ja nie wiem, czy to prawda, czy to tylko ba ą,
Co o tem Proteusie luǳie powiada ą;
Toli na białegłowy w tamtem kra u stary
Zwycza i na niezbożne zostawia ofiary,
Że orka, co każdy ǳień do portu przychoǳi,
Obkarmiona ich ciały pięknemi odchoǳi;
Acz się ǳiewką uroǳić est po wszytkiem świecie
Nieszczęście, w tem dopiero wielkie est powiecie.


O nieszczęśliwe panny, które z dalekiego
Kra u fortuna pęǳi do brzegu srogiego!
Kędy luǳie okrutni nad brzegiem czeka ą
I krwią gładkich pielgrzymek bogi swe błaga ą.
Bo im więce do ofiar biorą cuǳoziemek,
Tem mnie ginie od straszne orki samych ziemek;
Ale, iż nie zawżdy wiatr przynosi zdobyczy,
Po wszytkie e szuka ą wszęǳie okolicy.
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Wszytko prawie tam i sam morze przebiega ą,
Fusty, baty, okręty więtsze wysyła ą,
Za eżdża ą w daleki, a czasem w kra blizki,
Ratunku na swe zwykłe szuka ąc uciski.
Siła ich dostawa ą rozbo em i gwałtem
I za pieniąǳe siła, siła inszem kształtem:
Tak ich zdobytych z różnych kra ów pełne wieże
Zawżdy ma ą, których straż ustawiczna strzeże.


Jedna ich wielka fusta⁴⁷², ziemie się trzyma ąc
I brzegi one wyspy bez lądu mĳa ąc,
Kędy na suchem piasku ǳiewka utrapiona
Leżała podle mnicha, we śnie utopiona,
Wysaǳiła kilka swych żeglarzów z przygody
Na pustą wyspę dla drew i dla słodkie wody;
Którzy naleźli, wszedszy w mieszkania źwierzęce,
Angelikę u mnicha starego na ręce.


O nieoszacowana, o droga zdobyczy,
Jakie nigdy nie byli godni rozbó nicy!
O fortuno! ktoby rzekł, żebyś moc na ziemi
Tak wielką nad rzeczami miała mieć luǳkiemi,
Żeś na pokarm ǳiwowi ǳiewkę zostawiła,
Nad którą gładsza nigdy na świecie nie była,
Dla które król Agrykan z połową Scytye
Od Kaukazkich bram na śmierć przyszedł do Indye !


Dla które król Sakrypant zdrowie swe odważył
I nad którą lże i cześć i królestwo ważył,
O którą grabia Orland nie raz się zastawił,
Dla które rozum stracił i sławę splugawił
I dla które wszytek świat z swemi narodami
Mieszał się prawie z gruntu długiemi wo nami;
A teraz sama edna zostawszy — mó Boże! —
Od nikogo mieć żadne pomocy nie może.


Gdy ą tak rozbó nicy leżącą zastali,
Pierwe ą, niż się ze snu ocknęła, związali
I mnicha, choć się na nic nie zszedł, nie odeszli,
Ale go z nią pospołu do fusty⁴⁷³ zanieśli;
Potem żagle na maszty wysokie włożyli
I z drogą do Ebudy korzyścią przybyli,
Którą do mocne wieże warowne schowali
I dnia, którego na nię los miał paść, czekali.

⁴⁷²fusta (daw.) — okręt. [przypis edytorski]
⁴⁷³fusta (daw.) — okręt. [przypis edytorski]
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Tak wiele gładkość mogła, że się do litości,
Nie chcąc, skłonili luǳie tak wielkie srogości,
Którzy e śmierć odwlekli i te byli wole
Chować ą na dalszy czas od wielkie niewole ;
I póki edno panny z inszych kra ów mieli,
Podać na śmierć anielskie piękności nie chcieli.
Nakoniec była Orce od srogiego luda
Zawieǳiona, a wszytka płakała Ebuda.


Kto może wypowieǳieć skargi, kto łykania,
Kto wrzaski, kto wzdychania, kto łzy, narzekania,
Gdy w łańcuchu oddana blizkiemu zginieniu,
Sieǳiała, posaǳona na zimnem kamieniu,
Gǳie mokre na bladą twarz perły wylewała
I od srogiego ǳiwu śmierci wyglądała?
Ja nie mogę od żalu mówić: muszę skrócić
O tem teraz, a rymy gǳie inǳie obrócić.


Inszą nie tak żałosną historyą pocznę,
Aż przydę k sobie i aż po żalu odpocznę;
Bo nie tylko a, ale węże adowite
I tygry nagniewliwsze, krwie nigdy niesyte,
I na sroższy źwierzowie, co mięǳy Nilową
Wodą, a mięǳy górą błąǳą Atlantową,
Nie mogłyby bez żalu być, gdyby wiǳiały
Angelikę u ostre uwiązaną skały.


O, kiedyby beł Orland wieǳiał ten przypadek,
Co e w Paryżu szukał, gdyby e upadek
Mogli beli rycerze wieǳieć dwa wybrani⁴⁷⁴,
Przez czarta od chytrego mnicha oszukani,
Przez tysiącby się śmierci byli przebĳali,
Aby beli kochane ǳiewki ratowali;
Ale choćby wieǳieli, małoby sprawili,
Kiedy od nie na on czas tak daleko byli.


Tem czasem król Agramant w koło otoczony
Wo skiem potężnem ściskał Paryż obleżony,
Co ednego dnia przyszedł ku temu końcowi,
Że mało w ręce nie wpadł nieprzy acielowi;
I edno, że nabożne prośby ukoiły
Nieba, które obfite wody wypuściły,
Jużby beło upadło od szable pogańskie
I Francye i Rzeszy imię chrześcĳańskie .


Na pobożne modlitwy cesarza starego
Od Twórce dżdże obfite nagle na wyższego

⁴⁷⁴rycerze (…) dwaj wybrani — Rynald i Sakrypant; por. II,  i n. [przypis redakcy ny]
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Spuszczone gasić ogniów za ętych pomogły,
Których siły człowiecze ugasić nie mogły.
Mądry, kto się w przygoǳie do nieba ucieka:
Od niego na pewnie sze pomocy niech czeka.
Jakoż cesarz Bogu to tylko przypisował,
Że go tak w wielkie trwoǳe on sam poratował.


Tem czasem grabia Orland na przykre pościeli
Myśl swą na różne części rozrywa i ǳieli;
Tam i sam ą obraca i zaś ą w zad bierze,
W ednem mie scu, nie w edne trzyma ąc ą mierze,
Jako gdy wodny drżący blask est uderzony
Od słońca lub od córki nadobne Latony,
Po przestronem pałacu biega w prętkiem kroku
Z góry na dół to z tego, to z owego boku.


Angelika, która mu na myśl przychoǳiła,
I owszem, która mu z nie nigdy nie schoǳiła,
Pochodnią mu za ętą w sercu rozpalała,
Która się zdała we dnie, że była wytlała.
Przy echała beła z niem aż na zachód słońca
Od Kata u żyznego ostatniego końca,
Gǳie straciwszy ą, nie mógł naleść e strapiony
Tam, gǳie beł pod Bordelą⁴⁷⁵ Cesarz porażony.


Na to teraz narzeka stroskany i w sobie
Darmo się na swe głupstwo skarżył w one dobie:
»O, akom się — powiada — serce mo e, z tobą
»Źle obszedł, który mogąc mieć cię zawżdy z sobą,
»Mieć cię zawżdy, ponieważ taka two a była
»Dobroć, żeby mi beła tego nie broniła,
»Dopuściłem cię sobie wziąć z ręku Namówi⁴⁷⁶;
»Ale cóż, kiedy się tak zdało cesarzowi!


»Czemum się racze z tego ako nie wymówił?
»I podomnoby mi beł cesarz nie odmówił;
»A choćby też odmówił, ktoby beł tak śmiały,
»Coby mi cię gwałtem wziąć chciał, kto tak zuchwały?
»Nie lepie było użyć miecza w takiem razie
» serce sobie wydrzeć dać w takie urazie?
»I cesarzby mi beł e nie mógł ze wszytkiemi
»Gwałtem i mocą od ąć wo skami swo emi.


»Bym ą beł wżdy w obronnem zamku gǳie posaǳił
»Tu w Paryżu i strażą mocną go osaǳił!
»Ato nieostrożności swe garłem przypłacę
»I podomno, niestetyż, wiecznie ą utracę!

⁴⁷⁵Bordela — miasto Bordaux we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁴⁷⁶Nam — książę bawarski. [przypis redakcy ny]
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»Kto e mógł lepie nad mię i strzeǳ i pilnować,
»Com beł żywota dla nie winien odżałować,
»Strzeǳ ą pilnie , niż oka swego byłem winien,
»Którym dla nie na każdą śmierć iść beł powinien?


»Gǳieś, mo a ǳiewko droga, bezemnie została?
»Tak młoda i tak gładka, gǳieś mi się poǳiała?
»Jako owca od trzody swo e odłączona
»I kiedy mroki padną, w lesie obłąǳona,
»Ozywa się, tam i sam po lesie biega ąc,
»Na pasterza, aza ą usłyszy, czeka ąc
»Tak długo, że głodny wilk na głos przyǳie do nie ,
»A ubogi z daleka pasterz płacze po nie .


»Gǳieś poszła? Gǳieś teraz est? Czy mieǳy ǳikiemi
»Sama tylko gǳie błąǳisz zwierzami srogiemi?
»Czyś na lesie, niestetyż, bez straży two ego
»Na wilki gǳie trafiła Orlanda wiernego,
»Coć gwałtem zepsowali kwiat piękny, kwiat drogi,
»Który mię mógł posaǳić w niebie mięǳy bogi,
»Którym a cale chował, niżli oni przyszli,
»Abym beł twoich czystych nie uraził myśli?


»Czego czekam krom śmierci, eśli ten bogaty
»Kwiat mi wzięto, eślim się doczekał te straty?
»Boże mó ! wszytkie insze na sroższe przygody
»Przepuść na mię, te tylko zachowa mię szkody!
»Bo inacze a z ręki własne umrzeć muszę
»I potępić nieszczęsną ednem razem duszę«.
Tak głosem narzeka ąc, Orland utrapiony
Mówił z sobą, okrutnem żalem przerażony.


Po wszytkich stronach w on czas uż ziemskie stworzenie
Dawało spracowanem zmysłom odpocznienie
Po pierzu, po pościelach, mięǳy pachniącemi
Zioły i kamieniami i drzewy różnemi;
Ty sam ledwie zamykasz oczy powiekami,
Bity w serce Orlanǳie przykremi myślami,
Któreć nie chcą dać i te trochy snu małego
W poko u zażyć, prętko ucieka ącego.


Zdało mu się, że sieǳiał na brzegu, przybranem
W różne kwiecie i z różnych farb umalowanem,
Patrząc na alabastry i na przyroǳone
Purpury, własną ręką Miłości skropione,
I na dwie piękne gwieźǳie, z których, wzięty w troki
Od miłości, zgłoǳone duszy brał obroki;
Twarz i oczy wspominam te , co z śrzodka ciała
Orlandowi stroskane serce wyǳierała.

  Orland szalony, tom I 




Zażywał takich pociech i takie radości,
Jakie nigdy żaden z tych, co służą miłości;
A wtem się wicher srogi w tę stronę obracał,
Który kwiecie popsował, drzewa powywracał;
Jaki ledwie est, kiedy w gniewie i w uporze
Wściekłe wiatry miesza ą ziemię, niebo, morze.
Zdało mu się, że szukał, gǳieby się przed szkodą
I przed oną tak wielką ukrył niepogodą.


W tem gubi, nie wie, ako, za niespoǳiewaną
Chmurą, co świat okryła, swą ǳiewkę kochaną
I głosem, co go zsta e, za onem zgubieniem
Napełnia pola, lasy e łubem imieniem;
A wtem, kiedy tam i sam po lesie biega ąc,
Wołał po one puszcze , ucha nadstawia ąc,
Zdało mu się, że słyszał, że mu się ozwała
I »Ratu mię, dla Boga, Orlanǳie!« wołała.


Obraca się na on głos i wzdłuż po głębokiem
Lesie i wszerz bez skutku biega wielkiem krokiem.
O, aki żal nieznośny, aką mękę czu e,
Że swo ego drogiego skarbu nie na du e!
A wtem znowu usłyszy: »Darmo mię pożądasz:
Już mię więce , Orlanǳie, wiecznie nie oglądasz«.
Ocknął się na ten straszny głos, we śnie słyszany,
Spocony i na twarzy wszytek upłakany.


I nie myśląc, że we śnie wiǳenia się roǳą
Fałszywe, które z strachu, lub z żąǳe pochoǳą,
Pewnie tuszy, że ego ǳiewka ulubiona
W wielkiem niebezpieczeństwie est gǳie położona.
I nagle, ako piorun, z łoża się porwawszy,
W zbro ę się tylko swo ę zwycza ną ubrawszy,
Bryliadora konia wziął z sobą swo ego,
Nie biorąc i loka a i sługi żadnego.


Ażeby w każde stronie, w którą się udawał,
W dosto eństwie swem cały bez zmazy zostawał,
Nie wziął z sobą swych zwykłych znaków, ani one
Szachownice tak sławne ⁴⁷⁷, białe i czerwone ;
Ale się w czernią ubrał i czarne wziął znaki,
Aby się z ego żalem zgaǳały i taki
Był stró , ako i serce, bo tamtę mężnemu
Almontowi ⁴⁷⁸beł od ął, świeżo zabitemu.

⁴⁷⁷Nie wziął z sobą (…) Szachownice tak sławnej, białej i czerwonej — był to herb Almonta; Orland, zabiwszy
go, nosił ego hełm i tarczę z herbem, przedstawia ącym szachownicę pomalowaną na biało i czerwono. [przypis
redakcy ny]

⁴⁷⁸Almontowi — tak ma ą wszystkie rękopisy; w oryginale ednak: a uno Amostante; ma to być wyraz arabski
i znaczyć: dowódca. [przypis redakcy ny]
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O północy wy eżdża ani cesarzowi
Myśli się opowieǳieć, swo emu stry owi;
Nakoniec Brandymarta⁴⁷⁹ nie żegna, swo ego
Towarzysza wiernego i tak kochanego;
A skoro Febus złote rozpuścił promienie
I pod ziemię wypęǳił niewesołe cienie,
I słońce się po wszystkiem świecie rozświeciło,
Postrzegł cesarz, że ego synowca nie było.


Z wielkiem swo em na on czas usłyszał niesmakiem
O wy eźǳie synowca swego lada akiem,
I że, kiedy go było na pilnie , po echał
I przed swo ą się radą skarżyć nie zaniechał,
Na niego o ten od azd sroǳe rozgniewany,
Na du ąc nań przymówki i różne przygany
I grożąc mu, eśli się nie wróci, że wszęǳie
Będą wieǳieć, że prętko żal mu tego bęǳie.


Brandymart też, którego Orland tak miłował,
Jako siebie samego, za niem się gotował,
Chcąc, aby się w zad wrócił za ego namową,
Dotkliwą wielu luǳi urażony mową;
I ledwie chciał poczekać, ażby nastąpiły
Ciemne mroki na ziemię, coby go nakryły;
Fiordylizie⁴⁸⁰ swo e nic o tem nie powieǳiał,
Bo żeby mu tę drogę rozwieść chciała, wieǳiał.


Była to edna panna, które on rad służył
I bez nie żadnego dnia wesoło nie użył,
Panna zbyt obycza ów pięknych i gładkości
I dowcipu wielkiego i rzadkie mądrości;
A teraz e nie żegnał dla tego samego,
Że się miał do nie wrócić eszcze dnia onego.
Ale mu się zaś pewna przygoda trafiła,
Która go dłuże , niżli umyślił, bawiła.


Miesiąc go Fiordyliza wątpliwa czekała;
Ale kiedy czeka ąc tak długo, wiǳiała,
Że się do nie nie wracał, tak się uteskniła,
Że się w tęż drogę bez sług za niem wyprawiła.
Długo i tam i sam go szukała po świecie,
Tak, ako w historye o tem mieć bęǳiecie;
Ale was temi dwiema nie chcę teraz bawić,
Bo muszę pierwe pana z Anglantu odprawić.

⁴⁷⁹Brandymart — syn Monodanta, mąż Fiordylizy. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁰Fiordylizi — córka władcy miasta Lica (Laodycea) w Syrii, małżonka Brandymarta. [przypis redakcy ny]
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Który skoro odmienił dawne Almontowe
Sławne herby i na się insze włożył, nowe,
Szedł do bramy i w ucho po cichu powieǳiał
Rotmistrzowi, który straż trzymał: »Abyś wieǳiał:
Jam est grabia«. Zaraz mu bramę otworzono
I tak, ako rozkazał, wzwód⁴⁸¹ na dół spuszczono;
Stamtąd do nieprzy aciół eǳie w prostą drogę —
Ale a więce śpiewać, tak wieǳcie, nie mogę./

Koniec pieśni ósmej.

.   
Argument

Orland słyszy Ebudy niezbożne zwycza e,
Która na śmierć morskiemu ǳiwowi wyda e
Piękne panny; chce tam bydź, ale go tak boli
Krzywda cne Olimpie ⁴⁸², że iść pierwe woli
Przeciwko Cimoskowi, królowi Fryzye ,
Który trzyma w więzieniu męża Olimpie .
Zabĳa go i inszych luǳi ego wiele;
Olimpia z Birenem eǳie na wesele.

Allegorye
W te ǳiewiąte pieśni est przykład pamiętne , szczere i stałe miłości, która się

w statecznych i ǳielnych białychgłowach pospolicie na du e.

. Skład pierwszy
Czego sroga, zdradliwa miłość nie sprawu e,
Czego nie czyni z sercem, które opanu e,
Jeśli mogła wyrazić Orlandowi cnemu
Tę wierność, którą panu winien beł swo emu!
Zawżdy mądry i baczny — by tak beł do końca! —
I pilny beł Kościoła świętego obrońca,
A teraz dla miłości na stry a swo ego,
Na cześć swo ę i nie dba na Boga samego.


Ale go a wymawiam, owszem się radu ę,
Że w mem złem towarzysza takiego na du ę;
Bom i a na me dobre słaby i schorzały,
Na złe zdrowy i duży⁴⁸³, uż to czas nie mały.
W czerni wszytek ubrany, z Paryża się puszcza
I tak wiele swych dobrych przy aciół opuszcza,
Gǳie aykańskie wo ska i hiszpańskie miały
Stanowiska i w polu obozem leżały.

⁴⁸¹wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
⁴⁸²Olimpia — bohaterka noweli. [przypis redakcy ny]
⁴⁸³duży — [tu:] silny. [przypis redakcy ny]
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I owszem nie obozem, ale pod drzewami,
Rozproszeni po polu gwałtownemi dżdżami,
I pod dachami leżą, w różne zgromaǳeni
Kupy, bliże i dale siebie położeni;
Wszyscy śpią i po ziemi wzdłuż się rozściąga ą,
Dżdżem strapieni, i głowy ręką podpiera ą.
Orland mógłby ich nabić, ako śpiącem bywa,
Ale swe Duryndany⁴⁸⁴ na nie nie dobywa.


Takiego serca Orland mężny est, że śpiących
I choćby mógł, bić nie chce odpoczywa ących.
Po różnych stanowiskach swe ǳiewki patrza ąc,
Choǳi mieǳy pogaństwem, tam i sam biega ąc;
Jeśli kogo zastanie, że nie śpi i czu e,
Urodę mu i e twarz i stró opisu e,
Prosząc, eśliby o nie co słyszał i wieǳiał,
Aby mu, kędyby ą mógł naleść, powieǳiał.


Skoro Febus na złotem wy echawszy wozie,
Światło puścił po wszytkiem murzyńskiem obozie,
Zbiegał i wszytkie mie sca zwieǳił, niepoznany,
Dlatego, że arabskiem stro em beł ubrany.
Pomogło mu niemało i to, że cuǳemi
Umiał się dobrze zmówić ęzyki różnemi,
Z których tak aykański doskonale umiał,
Że go drugi z Trypola⁴⁸⁵ rodem być rozumiał.


Tak w obozie mieszkania i swo e zabawy
Miał trzy dni całe dla te tylko same sprawy.
Potem stamtąd wy eżdża; szuka ąc swe straty,
Nie tylko wsi i miasta i bliższe powiaty,
Ale i Uwernią⁴⁸⁶ obfitą nawieǳił
I namnie sze miasteczka u Gaszkonów zwieǳił.
Z Prowence do Brytonów⁴⁸⁷ i zaś z Pikardye ⁴⁸⁸
Zbiegał wszęǳie do samych granic Hiszpanie .


Gdy się paźǳiernik kończy, listopad poczyna,
Gdy się uż dobrze esień i zimno zaczyna,
Kiedy liście wiatr i mróz z drzewa obĳa ą,
Kiedy ptastwa drobnie sze stadami lata ą,
Wy echał pan z Anglantu za paryską bronę
I puścił się dla zguby swo e w drogę onę,
Ani e przestał szukać, póki zima trwała,
Ani kiedy się wiosna piękna poczynała.

⁴⁸⁴Duryndana — szabla Orlanda, wedle Turpina „quod durum ictum dat”. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁵Trypol — miasto w północne Ayce, stolica Trypolitanii. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁶Uwernia — kraina Auvergne we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁷Brytonowie — Bretonowie, mieszkańcy Bretanii (Bretagne) we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁴⁸⁸Pikardya — kraina w północne Franc i. [przypis redakcy ny]
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Jednego dnia tak, ako miewał w obycza u,
Jeżdżąc z miasta do miasta i z kra u do kra u,
Stanął nad rzeką, która ǳieli z Normandami
Brytony⁴⁸⁹, bodąc blizkie swe morze rogami;
Ze dżdża, z rozpuszczonego od gorąca śniegu
Wezbrawszy, biegła w bystrem w one czasy biegu,
A w ednę zgromaǳone kupę wielkie wody,
Zrzuciwszy mosty, wszytkie pobrały przechody.


Patrzy Orland po brzegach, ale ani domu
Pobliżu⁴⁹⁰, ani łoǳi, ani wiǳi promu.
Jako na drugą stronę ma prześć, nie rozumie,
Kiedy latać, ako ptak, i pływać nie umie.
A w tem wiǳi, że prosto przez bystre powoǳi
Przeciwko niemu panna eǳie w krzywe łoǳi;
Która, że chce do niego, ręką znać dawała,
Ale łoǳi do ziemie przystawić nie chciała.


Nie chciała zgoła na brzeg i z daleka stała,
Bo, żeby gwałtem nie wsiadł, podomno się bała.
Grabia prosi, aby się z łoǳią przybliżyła
I żeby go na drugą stronę wysaǳiła.
Ona na to: »Przewozić żadnego nie mogę,
»Coby echać nie przysiągł zemną w ednę drogę
»I któryby się bo u nie pod ął ednego,
»Bo u barzo słusznego i sprawiedliwego.


»Przeto eśli odemnie chcesz być przewieziony
»I na drugiem być brzegu rzeki wysaǳony,
»Obieca mi, że niż ten miesiąc, który iǳie
»Po teraźnie szem, spełna minie i wyniǳie,
»Że się z irlanǳkiem królem, który się gotu e
»I na morze armatę⁴⁹¹ możną wyprawu e,
»Złączysz pospołu wyspę Ebudę wo ować,
»Nad którą sroższe niemasz, i wscząt ą zepsować.


»Wieǳ, że za Hibernią, obeszłą⁴⁹² wodami,
»Mięǳy inszemi, których tam siła, wyspami
»Jedna, którą Ebudą zdawna zową, leży,
»Co luǳie swe wysyła na łup i kraǳieży;
»I ile edno pięknych białychgłów dostawa,
»Na pokarm e strasznemu ǳiwowi wydawa,
»Co na każdy ǳień na brzeg z morza występu e
»I zawsze z nowe panny potrawę na du e.

⁴⁸⁹Stanął nad rzeką, która ǳieli z Normandami / Brytony — tą rzeką ma być Coësnon, wpada ący niedaleko
od Saint-Malo do Oceanu Atlantyckiego. [przypis redakcy ny]

⁴⁹⁰pobliżu — [tu:] w pobliżu. [przypis redakcy ny]
⁴⁹¹armata — [tu:] armada, flota. [przypis redakcy ny]
⁴⁹²obeszła wodami — [tu:] otoczona wodami. [przypis redakcy ny]
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»Barzo siła tych, które kupcy przedawa ą
»Co pięknie sze i których zbó cy dostawa ą,
»Jako ich wiele ginie, ktoby chciał spisować?
»Nie trudno, ednę na ǳień kładąc, porachować.
»Przeto, eśli masz w sobie cokolwiek litości,
»Jeśliś est przy acielem te płci i miłości,
»I ty chcie mięǳy temi, proszę, być obranem,
»Co na tę wo nę adą z hiberneńskiem panem«.


Ledwie Orland dosłuchał one wszytkie sprawy,
Jako przysiągł chcieć pierwszem być do te wyprawy;
Bo postępku żadnego albo rzeczy krzywe
Nie mógł nigdy wycierpieć i niesprawiedliwe .
I począł się obawiać, aby nie dostali
Angeliki ci, którzy w Ebuǳie mieszkali,
Ponieważ szuka ąc e po świecie, co wieǳieć,
Gǳie nie był, a nie mógł się nic o nie dowieǳieć.


Tak mu ono myślenie głowę pomieszało,
Że pierwsze przedsięwzięcie w niem się odmieniało,
I umyślił w tem kra u więce się nie bawić,
Ale się do Ebudy co pręǳe przeprawić.
I eszcze drugi Febus w morze nie zachoǳił,
Jako mu u świętego Mola⁴⁹³ się nagoǳił
Jeden okręt, w który wsiadł, i kiedy mĳała
Piąta noc, minął górę świętego Michała⁴⁹⁴.


Bryakę⁴⁹⁵ i Landrygler⁴⁹⁶ w lewo zostawu e
I wielkich brzegów żyznych Brytannów za mu e;
Potem do białych piasków eǳie, która strona,
Część Anglie , z dawna się zowie Albiona⁴⁹⁷.
Ale wiatr południowy nakoniec usta e,
A co mięǳy zachodem i północą wsta e,
Dmie na nich takiem gwałtem, że żagle zbiera ą
I raǳi go, nieraǳi w tył okrętu ma ą.


Co za cztery dni okręt, tam się obraca ąc,
To za eden ǳień uszedł, nazad się wraca ąc,
Wpośrzód morza trzymany, gǳie na głębsze wały,
Aby się nie roztrącił o piaski, o skały.
Wiatry, które cztery dni tak gwałtowne trwały,
Piątego dnia łaskawsze uż być poczynały

⁴⁹³święty Mol — miasto portowe Saint-Malo we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁴góra świętego Michała — Mont Saint-Michel w Normandii. [przypis redakcy ny]
⁴⁹⁵Bryaka — miasto nadmorskie Saint-Brieuc w departamencie Côtes du Nord we Franc i. [przypis redak-

cy ny]
⁴⁹⁶Landrygler — Treguier, dawnie Lantriguier, miasto portowe w departamencie Côtes du Nord we Franc i.

[przypis redakcy ny]
⁴⁹⁷Albiona — Anglia. [przypis redakcy ny]
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I bez wielkiego wstrętu dopuściły łoǳi
Wniść, gǳie rzeka Anwersa⁴⁹⁸ w morze wielkie wchoǳi.


Skoro po niebezpiecznem mądry szyper biegu
Okręt w port wprowaǳiwszy, uchwycił się brzegu,
Z miasta, które nad rzeką było z prawe strony,
Przyszedł do nich mąż eden, laty obciążony,
Jako włos pokazował; który gdy po moście
Małem wszedł do okrętu i przywitał goście,
Do grabie się Orlanda obrócił z swą mową,
Rozumie ąc, że on beł mięǳy niemi głową.


Ten mu od edne panny poselstwo przynosił
I żeby szedł na małą chwilę do nie , prosił,
Przydawszy, że ą naleść miał ǳiwne gładkości
I ucieszną w rozmowie i wielkie mądrości.
Gǳieby też chciał poczekać, ażby się wybrała,
Samaby do okrętu zaraz przy echała,
Ażeby nie beł twardszy nad insze błąǳące
Rycerze, często w tamten kra przy eżdża ące.


I że do tych dób żaden nie trafił się eszcze,
Który ziemią lub wodą przybył na to mie sce,
Któryby z oną panną nie miał się rozmówić
I o pewnem przypadku nie chciał z nią pomówić.
Orland, który się nigdy wytknąć w nieluǳkości
Nie dał i zawżdy bywał wielkie układności,
Wysiadł na dół z okrętu i szedł ukwapliwy
W tę drogę, gǳie go starzec prowaǳił szeǳiwy⁴⁹⁹.


Skoro poszedł do miasta grabia pomieniony,
Beł od starca on ego w pałac wprowaǳony,
Gǳie go panna żałosna u wschodu czekała,
Jako e smętna postać i twarz znać dawała
I ściany, bo poko e z wielkiemi salami
Wszytkie były obite czarnemi suknami;
Która skoro z Anglantu pana przywitała,
Posaǳiwszy go w krześle, tak mu powiadała:


»Wieǳ, że był Olandyi⁵⁰⁰ grabia o cem mo em,
»Który się we mnie kochał barzo mieǳy swo em
»Inszem potomstwem, wielkąm łaskę po niem znała.
»Siostry żadne , dwu bracie roǳonychem miała;
»O com go edno śmiała dnia którego prosić,
»Zwykłam beła swe skutki w prośbach swych odnosić.

⁴⁹⁸rzeka Anwersa — Antwerpia; w tł. mylnie „rzeka Anwersa”, gdyż w oryg. est: fiume d’Anwersa, co znaczy
rzeka Antwerpii, t . Skalda. [przypis redakcy ny]

⁴⁹⁹szeǳiwy (daw.) — sęǳiwy. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁰Olandya — Holandia. [przypis redakcy ny]
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»Gdym tak żyła w kochaniu u o ca mo ego,
»Trafił się nam eden gość do kra u naszego.


»Przy echał do nas młody książę z Zelandye ⁵⁰¹,
»Który walczyć z Murzyny szedł do Biskalie ⁵⁰².
»Wiek rozkwitły i gładkość ego niezrównana
»I miłość, eszcze nigdy ode mnie nieznana,
»Zaraz mu mo e proste serce zniewoliła,
»Tem więce , ilem mogła poznać, żem wierzyła
»I teraz eszcze wierzę i wiem niewątpliwie,
»Że mię wza em miłu e szczerze i prawǳiwie.


»Przez te dni, które złemi wściągniony wiatrami,
»Inszem złemi, ale mnie dobremi, był z nami —
»Inszem czterǳieści, mnie się pół goǳiną zdały:
»Tak prętko przechoǳiły, tak prętko mĳały! —
»Przychoǳiło nam często do spólne rozmowy,
»Gǳieśmy sobie małżeństwo wyranemi słowy,
»Skoroby się do domu wrócił, obiecali
»I am emu, a on mnie wza em ślubowali.


»Ledwie co Biren⁵⁰³ z państwa wy echał naszego —
»Takiem imieniem zwano mo ego miłego —
»Jako zaraz bogaty król blizkie Fryzye ,
»Która tylko przez rzekę est od Olandye ,
»Naznaczywszy mię dawno żoną Arbantowi,
»Którego miał ednego, swo emu synowi,
»Wyprawił posły do nas, którzy przy echali
»I u o ca mię ego synowi żądali.


»Ja zaś, któram nie mogła gwałcić z żadne miary
»Obietnice i raz mu poślubione wiary,
»A choćbym też i mogła, miłość nie kazała,
»Abym tak być niewǳięczna Birenowi miała,
»Chcąc, żeby ony o mnie namowy ustały,
»Które się uż z obo e strony zawierały,
»Wyraźniem o cu rzekła, żem umrzeć wolała,
»Aniżlibym iść za mąż do Fryzye miała.


»Mó o ciec, który mi beł zawżdy tak łaskawy,
»Nie chciał przeciw me wole zawierać te sprawy,
»I aby mię utulił i smutku pozbawił,
»Zrzucił zaczęte zmowy i posły odprawił;
»Czem się tak barzo hardy król yski uraził
»I tak mu z nienawiścią gniew serce przeraził,

⁵⁰¹Zelandya — prowinc a w Niderlandach. [przypis redakcy ny]
⁵⁰²Biskalia — kra Basków, Biska a. [przypis redakcy ny]
⁵⁰³Biren — książę Zelandii, bohater noweli opowieǳiane przez Olimpię. [przypis redakcy ny]
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»Że wszedł do Olandye z wo ski potężnemi
»W niwecz mó ród obrócić, szkoǳić nasze ziemi.


»Krom tego, że est mocny, ako powieda ą,
»Tak duży, że duższego wieki te nie ma ą,
»Jest tak chytry, żeby też, by nawiętsza siła,
»Dowcip i śmiałość nicby mu nie uczyniła:
»Nosi broń, za dawnego i za tego wieka
»Od żadnego krom niego nieznaną człowieka,
»Żelazną prostą rurę, które długość mĳa
»Dwa łokcia, a prochem ą i kulą nabĳa.


»Nie do źrzy okiem, ako prętko się dotyka
»Ogniem rury, która proch i kule zamyka,
»Że ledwie pręǳe lekarz, który wszytkę siłę
»Na prętkie cięcie saǳi, tnie chorego w żyłę;
»Czem żelazo z tak srogiem hukiem kulę ciska,
»Jako kiedy niebo grzmi, ako gdy się błyska,
»I niemnie , ako piorun, którędy przechoǳi,
»Pali, psu e, gruchoce, rozrywa i szkoǳi.


»Obu mi bracie zabił takiemi żelazy,
»Tą zdradą wo sko nasze poraził dwa razy:
»W pierwszem starciu pierwszemu przez zbro ę przepadła
»Kula i w pół serca go trafiwszy, wypadła;
»W drugie także potrzebie i brata drugiego
»Zabił, z przegrane bitwy ucieka ącego;
»Którego z daleka w tył trafił pod krzyżami,
»A kula drugą stroną wypadła piersiami.


»Ale i o ca takąż śmiercią świata zbawił,
»Kiedy się w zamku, który sam mu ten zostawił,
»Zawarł, wszytkie mu insze, co ich miał, pobrawszy,
»Ledwie nie ze wszytkiego państwa go wygnawszy.
»Bo kiedy i tam i sam, będąc obleżony,
»Biegał po murze, różne gotu ąc obrony,
»Przyłożywszy do twarzy żelazo, wymierzył
»I w czoło mięǳy oczy zdra ca go uderzył.


»Kiedym o ca i bracie miłe postradała
»I wszytkie Olandye ǳieǳiczkąm została,
»Król yski, aby nogę w mo e państwo wstawił,
»Do mnie i mego ludu poselstwo wyprawił,
»Obiecu ąc wo ska zwieść i z niemi spoko nie
»Wy echać z Olandye , dawszy pokó wo nie,
»Jeślibych teraz, na com wprzód nie pozwalała,
»Arbanta, syna ego, za męża wziąć chciała.
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»Z nienawiści, w ktćre beł u mnie król zdradliwy
»I co tego pomagał, lud ego złośliwy,
»Co mi o ca zabiwszy i bracią, o czyznę
»Spaliwszy, eszcze drażnił niezarosłą bliznę,
»Nie chciałam krzywdy zgoła uczynić swo emu
»Birenowi, ode mnie wprzód upewnionemu,
»Nie wchoǳić z nikiem w śluby ani w żadne zmowy,
»Dokądby się nie wrócił z Hiszpanie zdrowy.


«Takąm odpowiedź w on czas ego posłom dała,
»Że za edno złe tysiąc cierpiećbym wolała
»I że mię żywo spalą, naostatek wolę,
»I popiół na wiatr puszczą, niż na to pozwolę.
»Mó lud chce mi to rozwieść i nie tylko prosi,
»Ale się i oświadcza i awnie to głosi,
»Że i miasto poddaǳą i mnie z mo em dworem,
»Niżliby wszyscy mieli zginąć mem uporem.


»Ale kiedy wiǳieli, żem twarda na prośby
»I na ich oświadczania i surowe groźby,
»Królowi tak, ako się z tem opowiedali,
»Fryskiemu i mnie w ręce i miasto podali.
»Nie potkała mię żadna od niego sromota
»I obiecał mi nie brać państwa i żywota,
»Bylem tylko co z pierwsze twardości spuściła,
»A na małżeństwo z ego synem pozwoliła.


»Wiǳąc, że mi gwałt czynią, chcę umrzeć przez ǳięki⁵⁰⁴,
»Bym się tylko wybawić mogła z ego ręki;
»Alem na to, strapiona, nabarzie bolała,
»Gǳiebym⁵⁰⁵ nie zemściwszy się nad niem, umrzeć miała.
»I za długiem te rzeczy wiǳę rozbieraniem,
»Że się tylko ratować mogę tem zmyślaniem,
»Że o to proszę, nie rzkąc, abym chcieć nie miała,
»Żebym królowi prętko niewiastą⁵⁰⁶ została.


»I obieram dwu bracie z tych, którzy zmarłemu
»Przez długi czas służyli o cowi mo emu,
»Obu mądrych, dowcipnych i wielkie śmiałości,
»I wielkie , co est więtsza, przeciw mnie wierności,
»Co się z nami na dworze pospołu schowali
»Od tego czasu, kiedy eszcze beli mali,
»I wiem, żeby obadwa swo ego własnego
»Zdrowia nie żałowali dla zdrowia mo ego.

⁵⁰⁴przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁵gǳiebym — [tu:] eżeli bym. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁶niewiasta (daw.) — synowa. [przypis redakcy ny]
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»Temem swe ozna miła wszytkie ta emnice
»I otrzymałam od nich pewne obietnice,
»Że mię chcieli ratować; eden do Flandrye ⁵⁰⁷
»Jeǳie, drugi zostawa przy mnie w Olandye .
»Tem czasem kiedy z swoich i z cuǳych ziem wiele
»Różnych gości sproszono na mo e wesele,
»Przyszła nowina, że się Biren uż gotował
»Iść z potężną armatą, aby nas ratował.


»Bo kiedy pierwsze wo sko o ca mego zbito,
»W którem mi roǳonego ednego zabito,
»Do Biskalie sługęm swego wskok wysłała
»I przezeń Birenowi wszytkom wypisała.
»Tem czasem, gdy się on nam na pomoc gotował,
»Ostatek król Fryzye wziął i opanował,
»O czem Biren nie wieǳąc, uprzątnąwszy wstręty,
»Już był do Olandye ruszył swe okręty.


»Kiedy uż takich nowin przychoǳiło wiele,
»Rozkazał król synowi odprawić wesele,
»A sam na morze wyszedł przeciw Birenowi,
»Gǳie, ako przeciwnemu zdało się losowi,
»Poraził go i książę samo poimano;
»Ale tu u nas eszcze tego nie wieǳiano.
»Wtem Arbant ze mną wziął ślub, małżeństwo do końca
»Chcąc wypełnić w łożnicy po zachoǳie słońca.


»Jam była za obiciem swo ego schowała
»Wiernego, który zaraz, akom rozkazała,
»Nie chciał czekać, ażby się pan młody położył,
»Ale ze wszytkie siły tak dobrze przyłożył,
»Tak dobrze wyniesionem przyłożył toporem,
»Że z niego dusza z mową wyszła ednem torem.
»Jam się też kęs do tego przyczyniła ǳieła
»I przyskoczywszy nagle, garłom mu przerżnęła.


»Tak, ako wół do atek pada przywieǳiony,
»Padł pan młody, siekierą ostrą uderzony,
»Na złość, na wzgardę ego o cu Cimoskowi⁵⁰⁸ —
»To własne yzy skiemu imię est królowi —
»Który mi o ca, który bracią zamordował,
»I żeby mi o czyznę wziął i opanował,
»Chciał mię wydać za syna, a potem niecnota
»Chciałby mię był podomno pozbawić żywota.

⁵⁰⁷Flandrya — kraina w Belgii. [przypis redakcy ny]
⁵⁰⁸Cimoskus — król Fryz i. [przypis redakcy ny]
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»Nim się to ogłosiło, nim się to odkryło,
»Wziąwszy z sobą, co więce stało⁵⁰⁹, mnie ważyło,
»Spuścił się mó towarzysz po powrozie z góry
»Z okna na fustę⁵¹⁰, która czekała pod mury,
»W które beł ze Flandrie brat ego przy echał
»I nas oczekiwa ąc, pod pałac pod echał;
»Wtemeśmy wiosła woǳie, a żagle wiatrowi
»Dali i ako Bóg chciał, u echali zdrowi.


»Nie wiem, czy beł król barzie żalem przerażony
»Po swem synu, czy barzie gniewem zapalony
»Przeciwko mnie, kiedy tam drugiego dnia potem
»Przy echawszy po bitwie, dowieǳiał się o tem;
»Wracał się tryumfu ąc z zwycięstwa swo ego
»I z książęcia, w potrzebie te poimanego,
»Tusząc, że na wesele, na radość przybęǳie,
»Ale na ǳie, że pełno smutku i łez wszęǳie.


»Nienawiść przeciwko mnie i żałość po synie
»W żadne mu nie dawa ą poko u goǳinie;
»Ale iż płacz umarłych i żałość nie wzmaga,
»A pomsta na nienawiść siła zaś pomaga,
»Kazał części swych myśli, które na płakanie
»I na żal miał obrócić i na narzekanie,
»Złączyć się z nienawiścią, szukać mię i w ręce
»Srogie podać, żebym tak umarła na męce.


»O kiem wieǳiał, lub słyszał, że mó albo onych
»Przy aciel był moich sług, dwu bracie roǳonych,
»Którzy mi pomagali, wszytkich tych spożywały
»Pościnał, wsi ich spalił, czci poodsąǳywał⁵¹¹.
»Chciał i Birena zabić z te że okrutności,
»Wieǳąc, że nad tę więtsze nie mógł mi żałości,
»Uczynić; ale się zaś rozmyślił, mniema ąc,
»Że mię miał łatwie dostać, żywego go ma ąc.


»Ale mu twardy sposób król nieuproszony
»Podawa: rok mu kłaǳie, właśnie zamierzony⁵¹²,
»Który, kiedy się skończy, żywić go nie bęǳie,
»Jeśli się na powinne takie nie zdobęǳie
»I takie przy acioły, coby mię dostali
»Lub mocą lub fortelem i emu oddali,
»Tak, że nie ma inszego sposobu i drogi,
»Tylko przez mą śmierć, Biren wolen być ubogi.

⁵⁰⁹co więcej stało — co miało większą wartość, więce kosztowało. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁰fusta (daw.) — okręt. [przypis edytorski]
⁵¹¹poodsąǳywał czci — oczernił (odsąǳił od czci); zbezcześcił. [przypis edytorski]
⁵¹²zamierzony — [tu:] wymierzony. [przypis redakcy ny]
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»Tylko, żem eszcze sama siebie nie zgubiła,
»Wszystkom dla ego zdrowia do tych dob czyniła:
»Sześć zamków swoich, którem we Flandrye miała,
»Przedaciem lada ako dla niego musiała;
»Pieniąǳem potraciła, część straż przena mu ąc,
»Część na króla, aby go puścił, naprawu ąc,
»Część, chcąc na ego szkody blizkie cuǳoziemce
»Pobuǳić i ruszyć nań, Angliki i Niemce.


»Lub nic sprawić nie mogli lub nie uczynili
»Umyślnie tego, w czem mię beli upewnili,
»Słowa mi tylko gołe, nie pomoc dawali
»I garǳą mną, kiedy mię z pienięǳy obrali.
»Teraz uż się rok kończy, który gdy wyniǳie,
»Każda pomoc uż późno i po czasie przyǳie.
»Skarby nic nie pomogą, tak że nieszczęsnemu
»Przyǳie nakoniec umrzeć mężowi mo emu.


»Dla niegom o ca, bracią dla niegom straciła,
»Dla niegom, nieszczęśliwa, o czyzny pozbyła,
»Dla niego i tę trochę, co było zostało,
»Co na me wychowanie⁵¹³ obrócić się miało,
»Przedawszy za co za to, wszystkom rozprószyła,
»Abym go z rąk tyranna złego wyzwoliła.
»Teraz nic nie zostawa, tylko z dobre wole
»Iść w srogie ręce, aby on wyszedł z niewole .


»Jeśli tedy nic mi uż więce nie zostawa,
»Jeśli sposobów inszych zbawić go nie zstawa,
»Jeno żywot położyć, tem się nic nie trwożę:
»Zawżdy go barzo rada dla niego położę.
»O to się tylko bo ę, o to się asu ę,
»Że nie wiǳę i w głowie swo e nie na du ę,
»Jako mam być bezpieczna i na to się spuścić,
»Że go, ma ąc mię w ręku, bęǳie chciał wypuścić.


»Obawiam się, niestetyż, aby mię dostawszy
»I naokrutnie szych mi mąk nazadawawszy,
»Birena nie wypuścił, który mu mnie winien,
»Aby mi za swó żywot zostawał powinien,
»I ako ten, którego gniew u ął tak tęgi
»Przeciwko mnie i nie dba na żadne przysięgi,
»Nie przestanie na mo e śmierci i odkry e
»Swą zdradę: zabiwszy mnie, i ego zabĳe.


»Dla tego się umawiam zawżdy o tem z wami,
»Co się w ten kra trafiacie cnemi rycerzami,

⁵¹³wychowanie (daw.) — [tu:] wyżywienie, utrzymanie. [przypis redakcy ny]
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»Abym, raǳąc się wielu, ednego trafiła,
»Od któregobym się wżdy tego nauczyła,
»Jako mam być bezpieczna, gdy się w ręce stawię
»Tyrannowi, że swego Birena wybawię,
»I żeby go zaś nie chciał z więzienia wypuścić,
»Albo go na srogi miecz, ako i mnie, puścić.


»Nie ednemum mówiła o to rycerzowi,
»Aby, kiedy się dam w moc nieprzy acielowi,
»Był przy mnie i ślubował za yskiego pana,
»Że tak ten ymark i ta stanąć ma odmiana,
»Żeby w ednemże czasie i on wypuszczony
»I am mu beła dana; bo tak z każde strony
»Szczęśliwa umrę, eśli swą śmiercią mo emu
»Żywot i wolność zaraz przywrócę miłemu.


»Ale do tego czasu nikogo w tę drogę
»Z sobą do złego króla namówić nie mogę,
»Któryby mi ślubował, że gdy przed niem stanę,
»A naprze się mnie gwałtem i za mię w odmianę
»Nie wyzwoli Birena i wolno nie puści,
»Że mu mię wziąć przeciw me wole nie dopuści;
»Każdy się one straszne ego broni boi,
»Które nikt nie odeprze w namocnie sze zbroi.


»Przeto, eśli twe męstwo zgaǳa się z surową
»I postawą i twarzą tą Herkulesową
»I tak mniemasz, że mię mu możesz niewątpliwie
»Wziąć, kiedyby co czynić chciał niesprawiedliwie,
»Proszę cię, odda mię mu z two e własne ręki,
»Żeby za mię Birena dać musiał przez ǳięki⁵¹⁴;
»Bo ma ąc cię przy sobie, nie dbam, że swawolny
»Tyran mię każe stracić, a on bęǳie wolny«.


Taki koniec powieści swo e panna dała,
Którą łzami z wzdychaniem często przerywała.
Orland, skoro umilkła, który utrapionem
I zawsze rad pomagał krzywdą uciśnionem,
Nie chciał się z nią rozciągać szerokiemi słowy,
Bo z przyroǳenia długie nie używał mowy,
Ale e rękę da e i więce ślubu e
Uczynić, niżli prosi i niż potrzebu e.


Nie myśli o tem, aby gwoli Birenowi
Miała się okrutnemu dać w ręce królowi;
Dufa tak swemu męstwu i swe dobre broni,
Że obo e i ego i one obroni.
Tegoż dnia w onę drogę wsiada ą na wodę,

⁵¹⁴przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
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Ma ąc sobie życzliwy i wiatr i pogodę.
Kwapi się pan z Anglantu, nie chce długo mieszkać,
Bo ąc się do Ebudy na wo nę omieszkać.


Jadą mądrzy żeglarze wielkiemi stawami⁵¹⁵,
Obraca ąc w tę stronę i w owę żaglami;
Wiǳą obiedwie wyspie w zelandy skie ziemi,
Tę przed sobą, a ta się w zad kry e za niemi.
Grabia do Olandye wysiadł dnia trzeciego;
Ale ta, co się skarży na króla yskiego,
Nie wysiadła, bo Orland tuszy, niż wysięǳie,
Że usłyszy, że szy e zły tyran pozbęǳie.


Jeǳie wszystek we zbroi wielki rycerz z Brawy⁵¹⁶,
Koń pod niem barzie ciężki, niż lekki, cisawy,
Koń cisawy, który się uroǳił w Danie ,
Ale z małego źrzebca urósł we Flandrye .
Bo iż się na tę drogę na fuście wyprawił,
U Bretonów⁵¹⁷ swo ego, wsiada ąc, zostawił,
Swo ego Bryladora, konia tak ǳielnego,
Że sobie nie miał okrom Ba arda równego.


Przy eżdża do Dordreku⁵¹⁸ Orland i u brony
Zastawa lud żołnierski wielki, zgromaǳony,
Częścią, że każde państwo zawżdy, zwłaszcza nowe,
Bo aźń i pode źrzenie ma z sobą gotowe,
Częścią, że wszęǳie głośna nowina latała,
Że się uż z Zelandye armata ruszała,
Którą władnął i którą w rząǳie tęgo trzymał
Brat książęcia, którego król yski poimał.


Orland tam przy echawszy, mówi z nich ednemu,
Aby od niego odniósł królowi swo emu,
Że go eden na szablę i drzewo⁵¹⁹ pozywa
Rycerz błędny z umową pewną, ako bywa:
Jeśli go król zwycięży, da w ręce królowi
Pannę, która od ęła żywot Arbantowi,
Którą w tak blizkiem mie scu niedaleko chowa,
Że, kiedy e każe przyść, zawżdy est gotowa;


Ale zaś potrzebu e tego z drugie strony,
Że eśli król od niego bęǳie zwyciężony,
Książęcia z Zelandye z więzienia wypuści
I w swą drogę, gǳie zechce, zarazem go puści.

⁵¹⁵wielkie stawy — [tu:] morze. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁶rycerz z Brawy — Brawa, tyle co Bla a, Blaye, miasto w departamencie Girondy we Franc i; rycerz z Brawy:

Roland. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁷Bretonowie — mieszkańcy Bretanii (Bretagne) we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁸Dordrek — miasto Dordrecht w Holandii. [przypis redakcy ny]
⁵¹⁹drzewo — [tu:] kopia; [por. drzewce]. [przypis redakcy ny]
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Drab królowi poselstwo odniósł ukwapliwy;
Ale on, który zawsze beł zły, niecnotliwy
I którego postępek każdy beł szkarady⁵²⁰,
Uciekł się do chytrości, do złych sztuk, do zdrady.


Myśli, eśli dostanie rycerza samego,
Który do niego draba wyprawił onego,
Że bęǳie miał i pannę, eśli odnieść umiał
Drab poselstwo i eśli, że ą miał, zrozumiał.
Wnet trzyǳieści człowieka ścieszkami wyprawił,
Nie tą bramą, w które drab grabię był zostawił,
Ale inszą, ustronną, którzy ku zamkowi
Wielkiem kołem w tył zaszli cnemu Orlandowi.


A tem czasem go zdra ca zabawiać rozkazał,
Aż przyszli na to mie sce, które em ukazał,
Od niego w tył posłani i eźni i pieszy;
Sam się także z trzyǳiestą drugich z bramy śpieszy.
Jako więc wielką knie ę i zwierz z każde strony
Okrąża pospolicie myśliwiec uczony,
Albo ako rybitwi i ryby i wody
Okrąża ą na Gople długiem i niewody:


Tak wszytkie król yzy ski drogi zastępu e
I żeby nieprzy aciel nie uciekł, pilnu e.
Nie chce inacze , edno, że mu żywo przyǳie
Wręce, i tak rozumie, że mu to wyniǳie.
Śmiertelne broni, które na nieprzy aciele
Używał, którą ich tak pozabĳał wiele,
Nie wziął z sobą, mniema ąc, że e tam nie trzeba.
Kędy tylko poimać, nie zabić potrzeba.


Jako uczony ptasznik częstokroć czyniwa⁵²¹,
Który więc pierwsze ptaki żywo zachowywa
I na spary⁵²² albo e obraca na waby,
Aby druǳy spadali na znane powaby:
Taki beł król Cimoskus na on czas z swo emi.
Ale zasię nie chciał być Orland mięǳy temi,
Co się wprzód wziąć dawa ą, i niósł śmiałe czoło
Na zdra cę i rozerwał uczynione koło.


Dawszy bo cem koniowi w bok, na zgromaǳone,
Gǳie ich było nawięce , niósł drzewo⁵²³ złożone
I napierwe ednego, potem i drugiego
I więce inszych na nie wǳiał aż do szóstego.

⁵²⁰szkarady — [tu:] szkaradny. [przypis redakcy ny]
⁵²¹czyniwa — zwykle czyni (robi, postępu e). [przypis edytorski]
⁵²²spar (z niem. die Sparre) — drążek, na którym zna du e się wabik, t . ptak wabiący. [przypis redakcy ny]
⁵²³drzewo — [tu:] kopia; [por. drzewce]. [przypis redakcy ny]
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Tak wszytkich sześciu drzewo na sobie dźwigało,
Bo się ich na niem zmieścić trudno więce miało;
Siódmego puścił, który trochę dosiężony
Z te rany potem umarł, grotem obrażony.


Nie inacze , kiedy kto ciągłemi polami
Albo ptaków nałowi lgniącemi lepami,
Potem na drewnie z pierza oskubione długiem
Po ednemu powǳiewa, ednego po drugiem,
I tak długo ich wtykać na nie nie przestawa,
Aż e wszytko wypełni i szpilki nie stawa,
Potem drzewo od siebie grabia precz zacisnął,
A dobytą od boku Duryndaną błysnął.


Złamał drzewo, akom rzekł, i szable dobywał,
Szable, które raz nigdy daremny nie bywał:
Za każdym razem, lub beł sztychowy lub cięty,
Albo śmiertelnie ranny albo chłop beł ścięty.
Zbro a e na mocnie sza żadna nie strzymała,
Gǳie dosięgła, krew płynąć strumieniem musiała.
Dopiero Cimoskowi żal, że w one dobie
Nie ma ognia i rury żelazne przy sobie.


Woła głosem na swoich i grozi i fuka⁵²⁴,
Aby mu ą przynieśli; ale choć się spuka,
Nikt nie słyszy, bo który u ǳie w miasto zdrowy,
Nie myśli znowu natrzeć na miecz Orlandowy.
A wiǳąc król yzy ski, że każdy ucieka,
I on o sobie raǳi i więce nie czeka;
Bieży do bramy, woła na swych: »Wzwód⁵²⁵ podnoście!«
Ale bez skutku, bo uż grabia beł na moście.


Wiǳąc, że źle, zaraz tył lękliwy podawa,
A grabia pan obu bram i mostu zostawa;
On ucieka i eszcze pręce , niżli słuǳy,
Uprzeǳa wszystkich, bo koń rętszy miał, niż druǳy.
Nie chce się Orland bawić na nikczemnem gminie,
Króla chce i ma dosyć, że król tylko zginie;
Ale koń ma pod sobą ciężki i leniwy,
A Cimosków, ak strzała, gdy ą pchnie z cięciwy.


Z edne drogi do drugie bieżąc, Orlandowi
Z oczu ginie; ale się potem zastanowi
I wraca w zad, ako mu skoro⁵²⁶ ego ono
Żelazo z zapalonem knotem przyniesiono,

⁵²⁴fukać (daw.) — ła ać, gromić. [przypis redakcy ny]
⁵²⁵wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
⁵²⁶jako skoro (daw.) — ak tylko. [przypis redakcy ny]
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I za węgłem się, cicho sto ąc, utaiwa⁵²⁷
I na grabię, kiedy nań wpadnie, oczekiwa
W mie scu, tak ako łowiec ze psy zwykł ukryty
I z oszczepem, gdy nań wieprz bieży adowity.


Który gałęzie łamie i gǳie kły swe krzywe,
Upienione i czoło obraca straszliwe,
Zda się, że drzewa z gruntu wywrócone wali
I że las, ako wielki, po chwili obali.
Król się za słupem czai i grabie pilnu e
I że mu cło zapłaci⁵²⁸, sobie obiecu e.
Skoro na celu stanął, on ogień do ǳiury
Przyłożył, gǳie beł oddech w końcu długie rury.


Ona się wzad rozwlecze, ako chmura, błyska,
A wprzód huczy i tak dźwięk na powietrze ciska,
Że mury drżą, ziemia się trzęsie pod nogami,
Niebo grzmi, uderzone strasznemi dźwiękami,
Jako śmiertelny piorun, który niewidomy
Spada na dół z strasznemi niebieskiemi gromy.
Ale król ukwapliwy niedobrze wymierzył,
Nie dotrzymał i nie tam, kędy chciał, uderzył.


Ja mniemam, że podomno z chęci i z wielkiego
Kwapienia chybił w on czas Orlanda mężnego;
Albo że kiedy serce drży z lękliwą duszą,
I oko nie dotrzyma i ręce drżeć muszą.
Albo Bóg z dobroci swe kazał kuli minąć,
Nie chcąc, aby tak prętko miał tak zacny zginąć
Jego rycerz; atoli konia w brzuch ugoǳił,
Że padł zaraz i więce po świecie nie choǳił.


Padł na ziemię i z eźcem i tamże zostawa
Na mie scu i bez dusze; ale eźǳiec wstawa
I tak prętko na nogi i tak chyżo skoczy,
Że się zda, że z spadnenia przybyło mu mocy.
Jako wstawał libĳski Anteus⁵²⁹ silnie szy,
O ziemię uderzony, i dobrze mocnie szy,
Tak się zdało, że grabia wstawał i że siła
W dwó nasób w niem mocnie sza po padnieniu była.


Kto wiǳiał, kiedy chmura nagłem ogniem błyśnie,
Który straszliwem gromem sam Jupiter ciśnie
I przepęǳi w zawarte mie sce, gǳie schowane
Leżą węgle, z saletrą i z siarką zmieszane;

⁵²⁷utaiwać się — ukrywać się; kryć się. [przypis edytorski]
⁵²⁸cło zapłacić — [tu:] otrzymać karę, zapłacić. [przypis redakcy ny]
⁵²⁹Anteus — syn Pose dona i Ziemi, olbrzym; dopóki dotykał ziemi, nikt go nie mógł w zapasach pokonać.

[przypis redakcy ny]
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Ledwie padnie, ledwie tknie, ako się nagłemi
Ziemia i niebo świeci ogniami strasznemi,
Które mury z samego gruntu wyrywa ą
I wielkiemi kamieńmi do nieba ciska ą:


Taki beł właśnie Orland i tak się zdał srogi,
Kiedy stanął po onem padnieniu na nogi,
Tak straszną postać i twarz i wzrok niósł gniewliwy,
Żeby się go sam Mars bał, nie tylko lękliwy
Król yzy ski: śpiesznie wzad powracał, woǳami
Ucieka ąc przed ego srogiemi gniewami;
Ale tak prętko za niem biegł Orland skwapliwy,
Jako leci bełt⁵³⁰, z prętkie wypchany cięciwy.


I czego nie mógł sprawić i uczynić koniem,
To teraz sprawi, pieszo puściwszy się po niem.
Tak rączo za niem bieży i tak prętkiem krokiem,
Że ktoby na to własnem swem nie patrzył okiem,
Nie dałby temu wiary. Potem go w pół drogi
Dościga i spuszcza nań z góry raz tak srogi,
Tak mocno wyniesionem mieczem w szyszak bĳe,
Że mu głowę rozǳielił aż do same szy e.


Tem czasem się po mieście nowe poczynały
Zamieszania i nowe rozruchy wstawały.
Bo brat Birenów, który z okrętów wysaǳił
Luǳie swe, które z kra u swo ego prowaǳił,
Przyszedszy i zastawszy otworzone brony,
Wszedł w miasto, w którem tak lud został potrwożony,
Tak został potrwożony od grabie mężnego,
Że e przebiegł wzdłuż i wszerz bez wstrętu żadnego.


Wszęǳie po mieście różną ucieka ą drogą,
Co za luǳie są, czego chcą, wieǳieć nie mogą;
Ale skoro nakoniec po stro u, po mowie,
Po chorągwiach poznali, że są Zelandowie,
Zgodnie kartę białą ich hetmanowi niosą
I podda ą się wszyscy i poko u proszą,
Chcąc em pomóǳ na Fryzy, którzy poimali
I dotąd ich książęcia w więzieniu trzymali.


Nieprzy acielem wielkiem było narodowi
Fryskiemu wszytko miasto, ako i królowi,
Że em pana własnego zabił i że krzywy⁵³¹
I zawżdy beł okrutny i niesprawiedliwy.
Orland, który przy aciel beł obo e strony,
Pogoǳił ich, a skoro pokó był zamkniony,

⁵³⁰bełt — [tu:] pocisk, strzała. [przypis redakcy ny]
⁵³¹krzywy (daw.) — nieprzychylny; niesprawiedliwy. [przypis edytorski]
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I ci i tamci siły swo e z ednoczyli
I wszytkie Fryzy, które naleźli, wybili.


Do wieże i do więźniów kluczy nie szukali,
Ale kłódki potłukli, drzwi powybĳali.
Biren grabi z Anglantu wielkie czyni ǳięki,
Że go z tyrańskie męstwem wyswoboǳił ręki.
Potem poszli z inszemi tam, gǳie niepo ęcie
Stroskana Olympia czekała w okręcie —
Tak się własnem imieniem panna nazywała,
Które ǳieǳictwem ona wyspa należała —


Która na on czas o tem nigdy nie myśliła,
Aby miał Orland dla nie uczynić tak siła,
Dosyć ma ąc, żeby ą w smutku był zostawił,
A Birena samego z więzienia wybawił.
Wszyscy ą czczą, wszyscy e szanu ą poddani,
Raǳi, że się wróciła ich ǳieǳiczna pani.
Siłaby o tem mówić, ako się witali
Biren z nią, ako grabi spoinie ǳiękowali.


Na o cowskie ą zatem stolicy saǳa ą
I wszyscy e powinną wierność przysięga ą;
Ona zaś Birenowi, którego obrała
Za małżonka, któremu serce darowała,
Samę siebie i państwo swo e w moc odda e;
Ale on, iż ma achać prętko w obce kra e,
Zamki wszytkie i wszytkie miasta roǳonemu
I rząd na wszytkie wyspie porucza swo emu,


Gotu ąc się nawieǳić znowu Zelandyą
I wziąć z sobą małżonkę swo ę, Olimpią,
Skąd zasię do Fryzye namyślał żeglować
I tam szczęścia swo ego skusić i sprobować,
Ma ąc uż w swoich ręku zakład sporząǳony,
Przez który mógł łatwie dość tamteczne korony:
Córkę króla yskiego, tam mięǳy inszemi
Od niego nalezioną więźniami zacnemi.


I udawa do luǳi, że ą roǳonemu
Za żonę bratu oddać zamyśla młodszemu.
Pan z Anglantu tegoż dnia, którego wybawił
Birena, stamtąd w drogę swo ę się wyprawił;
I mięǳy zdobyczami nie chciał wziąć wszytkiemi
Od siebie dostanemi i pozyskanemi
Okrom broni, od ęte yskiemu królowi,
Która skutki czyniła równe piorunowi.
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Nie dla tego ą bierze grabia pomieniony,
Aby e miał do swo e używać obrony,
Bo mniemał, że się iść w bó z fortelem nie goǳi
I że to zawsze z serca małego pochoǳi,
Ale żeby ą schował tak, żeby koniecznie
Więce szkoǳić nie mogła człowiekowi wiecznie;
Wziął grabia z sobą zaraz⁵³² kule, co ich było,
I proch i to, co edno do tego służyło.


Z tem wszytkiem adąc grabia, słone wody porze;
Ale gdy z odnóg w echał na głębokie morze,
Tak, że uż beło ziemie i brzegu żadnego
Nie wiǳieć, tak prawego ako i lewego,
Wziął ą i rzekł: »Abyś uż więce nie szkoǳiła
»I żeby mięǳy mężnem, a nikczemnem była
»Różnica i nikt nie miał żadne więce w tobie
»Naǳie e i dufności, zostańże tu sobie.


»O przeklęta, o broni, w piekle urobiona
»I z abissów⁵³³ na luǳkie szkody przyniesiona,
»Którą sam swo ą ręką Belzebub ukował,
»Aby świat przez cię szkoǳił i w niwecz zepsował,
»Do piekła, skądeś wyszła, teraz idź, a szkody
»Więce nie czyń!« — To mówiąc, wrzucił ą do wody.
Tem czasem wielkie płótna wiatry napełniały
I do wyspy okrutne okręt obracały.


Takie żąǳe i takie Orlanda chciwości
Zagrzewa ą dostąpić akie wiadomości,
Jeśli⁵³⁴ się tam kochana ego nie na du e,
Którą barzie , niż żywot swó własny, miłu e.
Nie śmie do Hibernie wstąpić, aby zasię
Tam się czem nie zabawił i potem sam na się
Nie narzekał, kiedyby dłuże tam co zmieszkać
I szukać Angeliki swo e miał omieszkać.


Nie chce, chocia tam blizko, wstąpić do Anglie ,
Nie chce także obrócić i do Hibernie
Ani na brzeg przeciwny. — Ale niecha eǳie
Tam, gǳie go ślepy bożek, co weń strzelił, wieǳie;
Ja się tem czasem, grabię puściwszy, przeniosę
Do Olandye i was tamże z sobą proszę:
Wiem, że wam, ako i mnie, nie byłoby miło,
Kiedyby się wesele bez was odprawiło.

⁵³²zaraz — [tu:] zarazem. [przypis redakcy ny]
⁵³³abissy — otchłań, poǳiemie, „przepaście dolne”. [przypis redakcy ny]
⁵³⁴jeśli — [tu:] czy. [przypis redakcy ny]
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Ma to tam być kosztowne i wielkie wesele,
Na które zewsząd gości zaproszono wiele;
Kosztownie szeby znać mieć w Zelandye chcieli,
Ale nie chcę, abyście na nie achać mieli.
Ja wątpię, aby doszło, bo e pomiesza ą
Nowe przypadki, które uż się poczyna ą;
Czego, eśli statecznie dowieǳieć się chcecie,
Powiem wam w drugie ⁵³⁵ pieśni, eśli się ze ǳiecie.

Koniec pieśni ǳiewiątej.

.   
Argument
Birena nowa miłość pali i użega⁵³⁶;
Swe Olimpie w nocy na wyspie odbiega.
Rugier państwo Alcyny brzydkie zostawu e,
A do Logistylle się kra u wyprawu e;
A ta mu okrócone da e źwierze lotne,
Na którem adąc, z góry ezne i piechotne
Wiǳi wo ska angielskie, a potem srogiemu
Angelikę wyǳiera ǳiwowi morskiemu.

Allegorye
Niewypowieǳiane okrucieństwo i niewǳięczność Birenowa przeciwko Olimpie , któ-

ra go tak barzo miłowała i która mu się tak dobrze zasłużyła, upomina i przestrzega, aby
każdy był ostrożny w miłości; ukazu e przytem odmienność i niestateczność luǳi mło-
dych. Przez Logistyllę, która Rugierowi konia skrzydlatego da e, aby na niem po powie-
trzu eżdżąc, wszytek świat wiǳiał, wyraża luǳi tych, którzy ży ą pod posłuszeństwem
rozumu i baczenia, wylatu ąc w górę, szczęśliwi i sławni po wszytkiem świecie.

. Skład pierwszy
Cokolwiek kiedy było na świecie miłości,
Cokolwiek uprze mości, cokolwiek szczerości
I co serc stałych, które wiernie miłowały
I w szczęściu i w nieszczęściu stateczność chowały,
Napierwsze Olympia mie sce bęǳie miała
Mem zdaniem, choć się e źle e szczerość oddała,
I wiem, że więtsza miłość za dawnego wieku
I tego nigdy w żadnem nie była człowieku,


I że tak w nie Birena swego upewniła,
Tak mu awnie uprze mość swo ę oświadczyła,
Jako żadna; trudnoby komu barzie miała
Oświadczyć, by mu dobrze serce ukazała.
I eśli są tak wierne i tak dusze zgodne,
Zobopólne miłości i wza emne godne,
Godna est Olimpia, żeby ą szanował,
Żeby ą barzie Biren, niż siebie, miłował

⁵³⁵w drugiej pieśni — w inne pieśni. [przypis redakcy ny]
⁵³⁶użegać — palić. [przypis redakcy ny]
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I żeby e też wiarę zachował statecznie
I dla insze e nigdy nie opuszczał wiecznie,
Choćby dobrze tak gładka i tak piękna była,
Jako ta, co Europę z Azyą spuściła⁵³⁷⁵³⁸,
I żeby racze mowę i słuch i wzrok stracił,
Pierwe sławę i żywot nakoniec utracił,
I eśli co na świecie est eszcze więtszego,
Aniżli przy aciela tak doświadczonego.


Jeśli ą Biren szczerze i wiernie miłował
I tak, ako go ona, eśli e zachował
Stateczność, ako mu ą ona zachowała,
Jeśli mu serca insza nie opanowała,
Albo eśli za wierność i szczerość w miłości
Tak wielkie dał się wytknąć w akie niewǳięczności,
Powiem wam i uczynię, że się zaǳiwicie
I że wargi ściśniecie i brwi nakrzywicie.


A skoro usłyszycie, aka ą potkała
Nagroda, ako się e szczerość e oddała,
Raǳę wam, przestrzegam was, piękne białegłowy:
Nie da cie się uwoǳić miłośnikom słowy!
By tylko taki dostał tego, czego żąda,
Na Boga się, co wszytko wiǳi, nie ogląda,
Przysięga, obietnice utwierǳa klątwami,
Które się po powietrzu roznoszą wiatrami.


Obietnice, przysięgi wszytkie uczynione
Od wiatrów po powietrzu lecą rozprószone,
Skoro swe miłośnicy pragnienie zgasili,
Którem byli zagrzane żąǳe zapalili.
Niecha płaczą, niech proszą: wy nie dowierza cie
I ostrożnie sze z tego przykładu bywa cie.
Szczęśliwy to, o piękna biała płci, co szkody
Może się własne ustrzeǳ z inszego przygody!


Strzeżcie się — napominam — strzeżcie gładkie młoǳi,
Które wiek z pierwszych kwiatów dopiero wychoǳi:
Prętko giną i rostą ich nieutrzymane
Coraz odmienne żąǳe, ak ognie słomiane.
Jako gonią myśliwcy wskok ucieka ące
Po górach i po lesiech w zimno, w znó za ące;
Ale gdy e uszczu ą, mało o nie dba ą,
A o te tylko sto ą, które ucieka ą:

⁵³⁷spuścić kogo z kim (daw.) — poróżnić. [przypis redakcy ny]
⁵³⁸ta, co Europę z Azyą spuściła — Helena, dla które Grecy (Europa) walczyli z Tro anami (z Az ą). [przypis

redakcy ny]
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Tak i ci młoǳikowie, którzy w swe miłości
Doznawa ą więc po was częstokroć twardości,
Wszytkieby swe starania raǳi obrócili,
Wszytkie siły, aby was sobie zniewolili;
Ale skoro nad wami zwycięstwa dostaną,
Miłować was, służyć wam zarazem przestaną,
Gǳie inǳie swe odmienne żąǳe obraca ąc,
Dawnych waszych miłości mało pamięta ąc.


Nie chcę a wam, tak wieǳcie, tego zakazować,
Abyście się nie miały dopuścić miłować,
Bobyście były płonne podobne macicy,
Która ginie na ziemi, nie wsparta na tyczy⁵³⁹;
Ale tylko pierwszych mchów, nieustawiczności
Podległych, strzeǳ się raǳę i niestateczności,
A owoce nie twarde i nic nie do rzałe
Zbierać, ale coby też nie były prze źrzałe.


Że wam eszcze nie wyszło z pamięci, am pewny,
Jako w on czas tryzy skie dostano królewny,
Którą tak, ako wszęǳie wieści rozsiewano,
Birenowemu bratu w małżeństwie dać miano.
Ale to, co trzęsiono⁵⁴⁰ około te ǳiewki,
Plotki beły; bo Biren sam chciał te polewki,
Co nie chciał tak być głupi, aby ą inszemu
Miał dać wypić, chcąc sobie schować ą samemu.


Czternastu lat zupełnych eszcze ta nie miała
I róże się nadobne i świeże równała,
Która dopiero na świat z węzła swego końcem
Wyǳiera się i równo z nowem roście słońcem.
Tak się e zaraz Biren zapalony chwycił⁵⁴¹,
Jako ogień, gdy czynu⁵⁴² suchego zachwycił,
Albo ako kiedy go w kłosy uroǳiwe
Już do źrzałe włożą gǳie ręce zazdrościwe.


Tak i on w ten czas swo e zapalił chciwości
I tak wspłonął, prze ęty aż do samych kości,
Skoro e po zabitem o cu swem płaczące
Trochę za źrzał i po łzach twarz ociera ące .
Jako kiedy na wrzącą wodę zimną le ą,
Piany na nie nadęte giną i niszcze ą,
Tak miłość Olimpie i w niem zwyciężona
Od nowe namiestniczki⁵⁴³, była zagaszona.

⁵³⁹tycza (daw.) — tyka. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁰to, co trzęsiono około tej ǳiewki — [tu:] to, co o nie głoszono, rozpowiadano. [przypis redakcy ny]
⁵⁴¹chwycić się kogo — zakochać się w kim. [przypis redakcy ny]
⁵⁴²czyn — [tu:] machina wo enna. [przypis redakcy ny]
⁵⁴³namiestniczka — zastępczyni. [przypis redakcy ny]
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Nie tylko, że e był syt, tak mu się sprzykrzyła,
Że ledwie patrzyć może w mie sce, gǳie choǳiła;
A druga tak go pali, że albo się wściecze
Albo umrze, eśli to długo się odwlecze.
Jednak aż przyǳie ten ǳień, w który obiecu e
Swo e żąǳe wypełnić, chciwości hamu e
I z Olimpie w źwierzchnie , zmyślone postawie
Wolami swo e wole łączy w każde sprawie.


Jeśli drugą czci i z nią luǳko się obchoǳi,
A czci więce bez chyby, aniżli się goǳi,
Nikt na złe nie wykłada, każdy pobożności
I dobroci przyczyta i ego luǳkości,
Bo ratować w nieszczęściu luǳi opuszczonych
I cieszyć przygodami złemi utrapionych
Chwały est racze godna, aniżli sromoty,
A tem więce niewinne , tem więce sieroty.


O mocny Boże, ako często luǳie błąǳą!
Jako źle i omylnie czasem rzeczy sąǳą!
Birena niecnotliwe sprawy i przeklęte
Rozumie ą pobożne i ma ą za święte!
Już żeglarze i wiosła i żagle do biegu
Podawszy, bezpiecznego od eżdżali brzegu
I nieśli, raǳi słońcu i piękne pogoǳie,
Książęcia zelanǳkiego po głębokie woǳie.


Już em wszytkie, a wszytkie z oczu zuciekały⁵⁴⁴
Granice Olandye i pozad zostały,
Bo aby mogli minąć królestwo Fryzye ,
W prawy bok obracali sztyry ku Szkocye ,
Kiedy wiatry okrutne i srogie powstały,
Które e trzy dni całe na głębi trzymały.
Prawie samem wieczorem późno dnia trzeciego
Przy echali do wyspu⁵⁴⁵ ednego pustego.


Skoro armata⁵⁴⁶ łona⁵⁴⁷ małego dopadła,
Olimpia z okrętu na ziemię wysiadła
I próżna pode źrzenia i strachu, wesoła,
Wieczerzała z Birenem u małego stoła;
Potem w namiot rozbity odszedszy obo e,
Poszli brać na swe trudy pożądne⁵⁴⁸ poko e.
Inszy wszyscy do swych się okrętów wracali
I w nich także słodkiemi sny odpoczywali.

⁵⁴⁴zuciekać — uciekać, znikać. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁵wysep (daw. r.m.) — wyspa. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁶armata — [tu:] armada, flota. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁷łono (z łac. sinus) — zatoka. [przypis redakcy ny]
⁵⁴⁸pożądne — [tu:] pożądane. [przypis redakcy ny]
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I strach i niepogoda, która ich trzymała
Kilka dni, przez które nic, albo mało spała,
I że była w ustronnem mie scu, gǳie wołania
Ani żadnego słychać było kołatania,
Więc, że ą, kiedy z nią beł pospołu e miły,
Żadne myśli i żadne troski nie trapiły,
Tak twardo Olimpią uśpiło ubogą,
Że szczurcy i niedźwieǳie twarǳie spać się nie mogą.


Ale nieszczery Biren, któremu od ęła
Sen umyślona zdrada, czu ąc, że usnęła,
Wsta e z łóżka i w węzeł swo e szaty zbiera
I tak się barzo kwapi, że się nie ubiera;
I namiot zostawiwszy, bieży prętkiem biegiem
Tam, gǳie ego armata czekała nad brzegiem,
I ako mógł nacisze , na głębią się puszcza
I brzeg i snem zmorzoną małżonkę opuszcza.


W zad brzeg i Olimpia nieszczęsna została,
Która nie ocuca ąc⁵⁴⁹ całkiem, dotąd spała,
Aż utrzenka rumiana, wsiadszy na złocony
Wóz, po ziemi swe srebrne rozpuściła śrzony;
I kiedy uż na brzegu morskiem Alcyona⁵⁵⁰
Narzekała, nieszczęściem dawnem urażona,
Ani śpiąc, ani czu ąc, rękę wyprawiła
Po to, aby Birena swego obłapiła.


Ale próżno: nikogo ręka nie na du e,
Wraca ą wzad i zasię znowu wyprawu e,
Wszytko darmo; obiema potem i rękoma
I z obu stron go maca bez skutku nogoma.
Naostatek otwiera oczy ociężałe,
Lecz nikogo nie wiǳi; zaczem owdowiałe
Pierze, skoczywszy z łoża lękliwa, opuszcza
I wypadszy z namiotu, do brzegu się puszcza.


Bieżąc do morza, drapie wybladłe agody,
Będąc uż pewną wieszczką swo e przyszłe szkody;
Włosy niewinne rwała, piersi pięścią biła,
Patrzy — bo pełnem ogniem Cyntya⁵⁵¹ świeciła —
I to tam, to sam swego upatru e zbiega,
Ale okrom samego nic nie wiǳi brzega;
Woła głosem Birena, ale tylko skały
Na imię Birenowe e się oǳywały.

⁵⁴⁹ocucać — buǳić się, ocknąć. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁰Alcyona — Alkione, żona króla trachińskiego, Keiksa, który zginął w czasie podróży morskie ; Alkiona,

znalazłszy ego ciało na brzegu morskim, szerzyła nad zwłokami skargi i narzekania, które tak bogów wzruszyły,
iż obo e zamienili w zimorodków. [przypis redakcy ny]

⁵⁵¹Cyntya — bogini Diana (Artemis), tak nazwana od góry Cyntos, gǳie się miała uroǳić. [przypis redak-
cy ny]
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Na brzegu ostatecznem ostra wychoǳiła
Skała, którą tak woda wałami wybiła,
Że wewnątrz była próżna, ze spodku skrzywiona,
Na kształt łuku nad morzem przykro zawieszona
Na te wierzch Olympia skwapliwa wbieżała —
Taką śmiałość i serce w sobie takie miała! —
I z daleka wiǳiała Birenowe nagle
Ucieka ące płótna i niewierne żagle.


Wiǳiała albo się e podomno tak zdało,
Że wiǳiała, bo było nie dobrze odniało⁵⁵²,
A zadrżawszy, na ziemię, ako martwa, padła
I na twarzy, zimnie sza nad śniegi, pobladła;
Ale po małe chwili, ako skoro wstała,
Na morze przeraźliwe wrzaski obracała,
Częstokroć, ile mogła, woła ąc swo ego
I powtarza ąc imię małżonka srogiego.


A czego nie mógł mdły głos, nie mogło wołanie,
Dokładały gęste łzy i ręku łamanie:
»Dokąd się kwapisz? Dokąd, okrutny, uciekasz?
»Przecz słusznego brzemienia z okrętem nie czekasz?
»Niecha mię weźmie, wszak mu to zacięży mało,
»Że kiedy serce niesie, poniesie i ciało!«
I żeby się w zad wrócił okręt, znaki dawa
I to ręką, to szatą machać nie przestawa.


Ale wiatry, co niosły po głębokie woǳie
Niewiernego młoǳieńca ukwapliwe łoǳie,
Niosły zaraz i skargi, łzy i narzekanie
Nieszczęsne Olimpie i wrzask i wołanie.
Trzykroć się zapęǳona z brzegu zanosiła
Skoczyć, aby się była w morzu utopiła;
Na ostatek poglądać na wody przestała
I wróciła się na zad, gǳie w nocy leżała,


I upadszy na łożu, łzami e moczyła
I schyliwszy twarz na dół, do niego mówiła:
»Wczora się nas na tobie położyło dwo e,
»A ǳiś dlaczego z ciebie nie wsta em obo e?
»O okrutny Birenie, o zły, o zdradliwy!
»O dniu, któregom na świat wyszła, nieszczęśliwy!
»Samam edna! Kto mię tu ratu e niebogę?
»Wiǳieć żadne naǳie e pomocy nie mogę!


»Próżno na te pustynie luǳi upatru ę;
»Mieszkania tu luǳkiego znaku nie na du ę,

⁵⁵²odniało (daw.) — ǳień się zrobił. [przypis redakcy ny]
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»Okrętu darmo patrzę, niemasz żadne łoǳi,
»Na które bym przebyła przez morskie powoǳi.
»Głodem nawet umorzyć muszę sama siebie,
»Nikt mi oczu nie zawrze, nikt mię nie pogrzebie,
»Jeśli mię w swoich brzuchach nie pogrzebią samy
»Źwierzęta, których pełne muszą być te amy.


»Bo ę się i zda mi się, że uż z nich wychoǳą,
»Że uż na mię lwi, wilcy i niedźwieǳie goǳą
»I tygry srogie, które przyroǳenie w gęby
»I w paznogcie i w ostre uzbroiło zęby;
»Lecz którą mi sroższą śmierć dać źwierzowie ma ą,
»Nad cię, o źwierzu sroższy wszytkich, co się ta ą
»W tych amach! Te przestaną na tem, gdy raz zginę,
»A ty mi tysiąc śmierci zadawasz w goǳinę!


»Da ⁵⁵³ to, że aki żeglarz trafi się z przygody,
»Co mię wziąwszy, powiezie przez głębokie wody
»I że szarpania u dę od źwierzów gniewliwych
»I śmierci inszych różnych sposobów straszliwych:
»Gǳież mię, czy w Olandye wysaǳi, gǳie mo e
»Wszytkie porty i zamki przyszły w ręce two e?
»Czyli do miasta, gǳiem się, nęǳna, uroǳiła,
»Kiedym i to przez zdradę two ę utraciła?


»Tyś mi wziął mo e państwo i sameś się panem
»Uczynił i mnie same i mo em poddanem.
»Na toś w nie cuǳoziemców zaraz naprowaǳił,
»Na toś emi⁵⁵⁴ i zamki i miasta osaǳił?
»Czy mam iść do Flandrye , gǳiem wszytko przedała,
»Com na swe wychowanie⁵⁵⁵ była zachowała,
»Gwoli tobie, abyś beł z śmierci wybawiony?
»Dokąd, w które, niestetyż, udać się mam strony?


»Podomno do Fryzye , gǳiem mogła królową
»Zostać, alem nie chciała dla ciebie, co głową
»Ociec z bracią zapłacił i co ostatniego
»Było wszytko przyczyną upadku mo ego.
»Ale niecha swych żalów więce nie odnawiam,
»Com dla ciebie czyniła, niech ci nie wymawiam;
»Ty to lepie masz wieǳieć. To takie nagrody
»Od ciebie mam za swo e utraty i szkody?


»By edno zbó cy morscy tu nie przy echali
»I za niewolnicę mię gǳie nie zaprzedali
»Pierwe , niż na mię wilki i lwy i niedźwieǳie

⁵⁵³daj to, że (daw.) — przypuśćmy, że. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁴jemi (daw.) — nimi. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁵wychowanie (daw.) — [tu:] wyżywienie, utrzymanie. [przypis redakcy ny]
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»I insze srogie źwierze mó zły los nawieǳie,
»Pierwe , niż mię powole i z długą przewłoką
»Za eǳą⁵⁵⁶ i do swych am sztukami powloką«.
To mówiąc, niewinnemu włosowi rękami
Krzywdę czyni i rwie go pełnemi garściami.


Potem się znowu porwie i do brzega puszcza,
Głowę kręci i włosy na wiatry rozpuszcza
I każdem swem postępkiem zda się skłopotana,
Że est od złych piekielnych duchów opętana,
Albo, ako Hekuba, kiedy oszalała,
Gdy swego Polidora martwego u źrzała;
Czasem stoi na skale, w morze patrząc, ale
I sama skamieniałe est podobna skale.


Ale niecha narzeka, aż się nazad wrócę,
A teraz do Rugiera znowu się obrócę,
Który po długiem brzegu po eżdża ąc rączo,
Kwapił się w południowe na więtsze gorąco;
W pagórek uderzone nazad się wracały
Promienie, od nich wierzchem drobne piaski wrzały.
Zbro a na niem od słońca tak się rozpaliła,
Że się ledwo nie w ogień wszytka obróciła.


Gdy go tak i struǳenie i pragnienie sroǳe
Trapiło po piaszczyste , puste one droǳe,
Jadąc dale , gorącem przykrem upalony
I brzemieniem ogniste zbro e obciążony,
Zastał przy edne stare puste wieży w cieniu.
Podle brzegu trzy panie, piękne na we źrzeniu,
Które po obycza ach, z stro u i ubioru
Znał, że beły z Alcyny rozkosznego dworu.


Na perskich, złotem tkanych kobiercach sieǳiały
I w miłem chłoǳie różnych uciech zażywały;
Stół miały zastawiony cukrami słodkiemi
I winy w kryształowem naczyniu różnemi;
Na brzegu uwiązana łódź mała czekała
I z morskiemi wodami przy ziemi igrała,
Ażby wiatry, co były wszystkie ucichnęły,
Znowu płócienne łona wolno wyciągnęły.


Te skoro obaczyły, że konia woǳami
Nie wściągał i mĳał ich suchemi piaskami
Rugier, nie chcąc się bawić, wszytek uzno ony
Na twarzy i na suchych wargach upragniony,
Mówiły mu, aby w zad woǳami powracał
I tak chciwie do drogi serca nie obracał,

⁵⁵⁶zajeść (daw.) — pozbawić życia. [przypis redakcy ny]
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Aby odpocznąć w cieniu i ciału swo emu
Słusznych posiłków nie miał dać utruǳonemu.


Zaczem edna do konia blizko przystąpiła
I do strzemienia mu się, żeby zsiadł, rzuciła;
A druga mu w krysztale wino podawała
I pragnienia mu eszcze więce przydawała.
Ale Rugier tańcować nie chciał po tem graniu,
Bo wiǳiał, że w namnie szem ego omieszkaniu
Niebezpieczeństwo było, boby go dognała
Alcyna, co się za niem w pogonią udała.


Nie tak prętko saletry i siarki, dotknione
Małą skrą, wymiata ą mury wywalone
I morze nie tak szumi, nie tak huczą wały,
Kiedy e wściekłe wichry ze dna pomięszały,
Jako wiǳąc, że Rugier wściągnąć się nie dawa
I bezpieczny w swą drogę prosto się udawa
I garǳi emi⁵⁵⁷ — a te za gładkie się miały —
Gniew trzecią z nich zapalił i przepych⁵⁵⁸ zuchwały.


Jako nabarzie mogła, na niego wołała:
»Nie szlachciceś, nie rycerz, dobrzem cię poznała;
»Co masz, toś wszytko ukradł, boć tak w piękne zbroi
»I na tak dobrem koniu eźǳić nie przystoi;
»A tak est, nie inacze , bo cię znam po sierci.
»Boda cię rozǳielono, niecnoto, na ćwierci!
»Boda cię obieszono, ulta u, szpetniku!
»Zdra co, chłopie, złoǳie u, łotrze, rozbó niku!«


Na takie obelżywe i sromotne słowa,
Któremi nań wołała harda białagłowa,
Rugier cierpliwy milczał i nie odpowieǳiał,
Bo, że mu beł sromotny swar z nią, dobrze wieǳiał.
Ona zatem ze dwiema drugiemi siostrami
Wsiadła w łódź, co gotowa stała, i wiosłami
Pośpieszała skwapliwa za niem prędkiem biegiem,
Goniąc go, kiedy echał tuż nad samem brzegiem.


Grozi, fuka⁵⁵⁹, sromoci, klnie go i szkalu e
I co raz nowy sposób ła ania na du e;
On tem czasem na ciasną odnogę przy eǳie,
Która do zamku piękne Logistylle wieǳie,
Gǳie wiǳiał prze eżdża ąc, kiedy się gotował
I zaraz się na drugą stronę przeprawował

⁵⁵⁷jemi (daw.) — nimi. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁸przepych (daw.) — [tu:] pycha. [przypis redakcy ny]
⁵⁵⁹fukać (daw.) — ła ać, gromić. [przypis redakcy ny]
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W bacie starzec, co dobrze o Rugierze wieǳiał
I na łoǳi umyślnie, pilnu ąc go, sieǳiał.


Skoro go edno za źrzał, poszedł w prętkim biegu
W swe łoǳi, chcąc go przewieźć do lepszego brzegu;
Który baczny i w każde beł rozumny sprawie,
Jeśli serce po wierzchnie znać może⁵⁶⁰ postawie.
Rugier wsiadł w łódź zarazem i Bogu ǳiękował,
Że w droǳe niebezpieczne zdrowo go zachował;
I gada ąc z żeglarzem bacznem i ćwiczonem,
Jechał po morzu cichem i uspoko onem.


Chwalił Rugiera, że się tak dobrze postawił,
Że się wczas od Alcyny i przedtem wybawił,
Niż go uczarowanem kubkiem upoiła,
Jako więc miłośnikom wszytkiem swem czyniła;
I że prze echał w piękne Logistylle kra e,
Gǳie miał uźrzeć pobożne, święte obycza e
I piękność wieczną, która tak pociech użycza,
Że serce zawsze karmi, ale nie nasyca.


»Ta — prawi — tak zniewala, tak duszę u mu e,
»Że na pierwsze we źrzenie każdy się ǳiwu e,
»Każdy ą czci, a kto się lepie e powaǳe
»Przypatrzy, insze dobra trzyma w małe waǳe;
»One miłość est różna od inszych miłości,
»Gǳie serca gryzą strachy, naǳie e, chciwości:
»W te żąǳa nie na du e, czego nie dostawa,
»I u źrzawszy ą, na tem stoi i zostawa.


»Insze u nie są, zacny rycerzu, zabawy,
»Nie tańce, nie muzyki, perfumy, potrawy;
»Ale akoby człowiek myślami czystemi
»Nieba dosiągł, nie zawsze bawiąc się przy ziemi,
»I akoby skosztował w tem śmiertelnem ciele
»Pociech wiecznych, z których est na trwalsze wesele«.
Tak mówiąc nauczony przewodnik, po woǳie
Sztyr obracał do brzegu ukwapliwe łoǳie,


Kiedy u źrzał, że morza wielką część nakryły
Okręty, co się za niem w pogonią puściły,
Które wiedma Alcyna sama prowaǳiła,
Jako skoro⁵⁶¹ e mocnem wo skiem osaǳiła,
Aby albo stracone zguby swe dostała,
Albo państwo i siebie w upadek podała;
Pierwszą tego przyczyną miłość, co ą grze e,
Ale niemnie i krzywda, na którą bole e.

⁵⁶⁰może — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
⁵⁶¹jako skoro (daw.) — ak tylko. [przypis redakcy ny]
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Jako żywo, ako się na świat uroǳiła,
Więtszem gniewem i żalem serca nie trapiła;
Dlatego tak pośpieszać kazała wiosłami,
Że okręty z obu stron toczyły pianami.
Morze i ziemia na huk wielki nie milczała
I echo swe odgłosy wszęǳie rozsyłała.
»Odkry , Rugierze, odkry puklerz sczarowany,
»Jeśli nie chcesz być zabit, albo poimany!«


Tak mówił Logistyllin żeglarz do rycerza,
Który, gdy to usłyszał, do swego puklerza
Rzucił się odważony i nie myśląc wiele,
Odkrył go i obrócił na nieprzy aciele.
Puklerz Atlantów, ǳiwne i cudowne mocy,
Uraził prześladowców Rugierowych oczy,
Że skoro nań we źrzeli, zarazem olśnęli
I spadać w morze z galer na szy ę poczęli.


Jeden, który na zamku Wysokiem pilnował
I tego dnia straż swo ę zwykłą odprawował,
Skoro postrzegł armaty, w ǳwon bĳe na wieży:
Lud się na dźwięk gromaǳi i do portu bieży.
Strzelba gęsta z mocnych baszt bez przestanku biła
Na armatę, co cnego Rugiera goniła;
Zewsząd mu wyprawione posiłki bieżały,
Że nakoniec u echał bezpieczny i cały.


Cztery nadobne panie⁵⁶² na brzeg przy echały,
Co luǳie zgromaǳone w pułki szykowały,
Które była wysłała zaraz Logistylla:
Poważna Andronika i czysta Dycylla,
Roztropna Fronezya i pełna ochoty
Soozyna, które część więtsza te roboty
Niż inszem należała, wo sko niezliczone
Od zamku aż do morza wiodą rozciągnione.


W porcie z wielu okrętów i galer szerokiem
Stała mocna armata pod zamkiem wysokiem
Na uderzenie w ǳwony i we dnie i w nocy
Przeciw nieprzy acielskie pogotowiu mocy.
Zaczem się sroga bitwa mięǳy przeciwnemi
Stronami poczynała na morzu, na ziemi.
Gdy Alcyna przegrała, ako szczęście chciało,
Królestwo, siestrze wzięte, z gruntu się mieszało.

⁵⁶²Cztery nadobne panie (…) Andronika (…) Dycylla (…) Fronezya (…) Sofrozyna — wymienione tu cztery
„panie” przedstawia ą niewątpliwie cztery cnoty kardynalne, ak to uż ich imiona wskazu ą: Andronika — mę-
stwo, Dycylla — sprawiedliwość, Fronezya — roztropność, Soozyna — umiarkowanie. [przypis redakcy ny]
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O, ako różny koniec, niż luǳie wierzyli,
Zstał się teraz z te bitwy i niżli tuszyli!
Bo Alcyna nie tylko swego nie dostała
Miłośnika, na co lud tak wielki zebrała,
Aleć z tak wielkie liczby okrętów, któremi
Wszytko morze okryła z wo skami możnemi,
Ledwie co sama z ognia w edne małe łoǳi,
Którem wszytka armata zgorzała, uchoǳi.


Ucieka, inszy na czem uciekać nie mieli,
Potonęli, lub zbici byli, lub zgorzeli;
Ale nie tak zbitego wo ska żałowała,
Jako, że miłośnika swego postradała.
Dlatego zawżdy stęka i we dnie i w nocy,
Dlatego e ustawnie łzami płyną oczy,
I że umrzeć, chocia chce, nie może przez ǳięki⁵⁶³,
To e żalu, to smętku, to przyczynia męki.


Bo takie wiedmy, ży ąc nieprzetrwane lata,
Umrzeć nigdy nie mogą, póki zstawa świata.
By nie to, takiem żalem była przerażona,
Żeby e była Kloto⁵⁶⁴ dowiła przęǳiona,
Albo się, ako Dydo⁵⁶⁵, żelazem przebiła,
Albo, ako królowa Nilu⁵⁶⁶ uczyniła,
Śmiertelnem snemby była, mało zwykłą drogą,
Na śmierć poszła; lecz wiedmy umierać nie mogą.


Ale a uż Alcynę w e żalu opuszczę,
A do cnego Rugiera znowu się zapuszczę,
Którego, ako skoro⁵⁶⁷ przewoźnik szeǳiwy⁵⁶⁸
Wysaǳił na bezpieczny brzeg, emu życzliwy,
ǲięku ąc Bogu, że z tak nieuchronne siły
Zdrowie uwiódł, do morza obrócił swe tyły
I wesół dale poniósł ukwapliwe kroki
Po suchem piasku tam, gǳie zamek beł wysoki.


Pięknie szego, ako świat ciągnie się szeroko,
Przedtem i potem luǳkie nie wiǳiało oko;
Mury w sobie kamienie takie ceny ma ą,
Że z niemi dyamenty nigdy nie zrówna ą.
U nas takich nie słychać i ktoby chciał o nich
Mieć wiadomość zupełną, trzeba echać do nich;
Takich, byście szukali i po wszystkiem świecie,
Chyba tam albo w niebie, pewnie nie na ǳiecie.

⁵⁶³przez ǳięki — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁴Kloto — „prządka’’, bogini przeznaczenia, przędła nić żywota, którą ucinała Atropos. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁵Dydo — królowa kartagińska, opuszczona przez Eneasza, zakończyła samobó stwem. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁶królowa Nilu — Kleopatra. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁷jako skoro (daw.) — ak tylko. [przypis redakcy ny]
⁵⁶⁸szeǳiwy (daw.) — sęǳiwy. [przypis redakcy ny]
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Wszytkie się em kłania ą nadroższe kamienie,
Co więtsza, że człowiek w nich na pierwsze we źrzenie
Wiǳi się aż do serca i swo e roboty
Wszytkie, i dobre i złe, i grzechy i cnoty,
Tak, że wiary nie dawa tem, co pochlebu ą,
I tem, co w niem przygany niesłuszne na du ą,
I zna ąc się samego, nikomu inszemu,
Ale wierzy, patrząc w nie, sam sobie samemu.


Ich asność est podobna słoneczne asności,
Które koło siebie ma tak wiele światłości,
Że wszęǳie i kiedy chce, Febie, na złość tobie
ǲień asny sobie czyni, kto e ma przy sobie.
Ale nie tylko ǳiwne same są kamienie,
Ale i ich misterne i sztuczne zrobienie,
Tak, że trudno rozsąǳić, trudno porachować,
Co droże : czy robotę, czy same szacować.


Na wysokich ambugach⁵⁶⁹, które tak się zdały,
Że ich miasto podpory nieba używały,
Były ogrody pyszne, o akie w nizinie
I więtsze i pięknie sze trudno na równinie.
Zieleniały się mięǳy śpicami⁵⁷⁰ asnemi
Różne drzewa pachniące z szczepami pięknemi,
Które tak czasu zimy, ako czasu lata
Dawały moc owocu i wonnego kwiata.


Takich drzew inǳie niemasz, akie się tam roǳą
I akie tam owoce i kwiecia wychoǳą,
Lilie, gelseminy⁵⁷¹, fiołki wonnie sze,
Amaranty⁵⁷² i róże, tam dobrze pięknie sze.
Gǳie inǳie równo z słońcem roǳi się i ginie,
W edne z niem martwą głowę pochyla goǳinie
I pręt osierociały opuszcza, pogrzebu
Szuka ąc, kwiat podległy odmiennemu niebu;


Ale tu zawżdy wiosna, zawżdy się zieleni
I czas żaden wiecznego kwiecia nic nie mieni;
Nie, żeby przyroǳenie na tamte ogrody
Wcześnie sze i życzliwsze dawało pogody,
Ale swą Logistylla pracą i uprawą,
Nie potrzebu ąc nieba ani na łaskawą
Spuszcza ąc się pogodę, chocia się to zdała
Nie podobna, ustawną wiosnę tam trzymała.

⁵⁶⁹frambuga — sklepienie półkoliste, arkada. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁰śpica — wierzchołek. [przypis redakcy ny]
⁵⁷¹gelsemin — aśmin. [przypis redakcy ny]
⁵⁷²amarant — nazwa kwiatu. [przypis redakcy ny]
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Logistylla dawała to znać Rugierowi,
Że tak zacnemu w swo em królestwie gościowi
Była rada, kazawszy, aby go ważyli,
Aby mu wszyscy wielką uczciwość czynili.
Przyszedł do nie beł przed tem Astolf zawołany,
Od Rugiera, który mu beł rad, tam zastany;
I inszy potem wszyscy przyszli, którem była
Melissa ich postaci pierwsze przywróciła.


Skoro sobie kilka dni u nie odpocznęli,
Rugier i książę Astolf zmawiać się poczęli
Czołem bić⁵⁷³ Logistylli, oba żąǳe zgodne
Ma ąc, znowu zaś kra e nawieǳić zachodne.
Melissa od obudwu przemowę czyniła,
Od obu cne królowe pokornie prosiła,
Aby ich nauczyła, aby em pomogła,
Żeby się zacna para nazad wrócić mogła.


Ona na to: »Ja myślę sama o te sprawie,
»Tuszę, żeć e za dwa dni nadale wyprawię«.
Zaczem chwilę w swe głowie sobie rozbierała,
Żeby Rugiera, potem książę ratowała;
I zawarła⁵⁷⁴, żeby się pierwszy wrócił zatem
Do akwitańskich brzegów⁵⁷⁵ na koniu skrzydlatem,
Aż drugiego wyprawi; ale mu węǳidła
Chce dać pierwe urobić na swawolne skrzydła.


Uczy go, co ma czynić, kiedy się ma puścić
W górę na lotnem koniu, co kiedy się spuścić,
Co kiedy prętko lecieć, albo chce kołami,
Co kiedy ma stać w mie scu, ważąc się skrzydłami;
I to, co dobry eźǳiec zwykł czynić na ziemi,
Wprawu ąc konia biegać sposoby różnemi,
To wszytko Rugier czynił po powietrzu, który
Już się wyćwiczył rząǳić zawodnika⁵⁷⁶ z pióry.


A skoro się ze wszytkiem Rugier nagotował,
Logistyllę pożegnał i za cześć⁵⁷⁷ ǳiękował,
Z którą potem beł zawsze uprze mem złączony
Sercem, i tak po echał od nie w dalsze strony.
Ale wprzód o Rugierze, który poszedł lotem,
O książęciu angielskiem przypomnię wam potem,
Jako późno i z więtszą pracą do sławnego
Dworu się stamtąd wrócił cesarza wielkiego.

⁵⁷³czołem bić — [tu:] żegnać się z kim. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁴zawarła (daw.) — [tu:] postanowiła. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁵akwitańskie brzegi — południowo-zachodnie Franc i. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁶zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁷cześć — [tu:] poczęstunek, przy ęcie. [przypis redakcy ny]
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Tak stamtąd Rugier echał, ale nie w tęż kole ,
Którą wprzód musiał echać przeciw swo e wole ,
Gdy go wszytko nad morzem, nie chcąc insze drogi,
Że rzadko ziemię wiǳiał, niósł koń czworonogi.
Ale teraz, kiedy mu okrócił swąwolą,
Kiedy słuchać i musi iść za ego wolą,
Chce inszą drogą nazad, ako uczynili
Trze królowie, kiedy się Heroda chronili.


Jadąc tam, zostawu e państwo Hiszpanie ,
Puszcza się do Indye po proste linie
Tam, kędy ą podlewa wielkie wschodnie morze,
Kędy dwie wiedmie były z sobą w wielkiem sporze;
A potem się namyślił udać w insze pola,
Nie w te, gǳie wiatry króla słucha ą Eola,
Chce skończyć krąg zupełny i poczęte koło
Tak, ako słońce wszytek świat okrąża wkoło.


Kiedy beł w one droǳe nad wielkiem Kwinsa em⁵⁷⁸
Poszedł mięǳy Manǳianą⁵⁷⁹, a mięǳy Kata em.
Stamtąd szedł nad Imawem⁵⁸⁰, w prawo zostawu ąc
Serykanę, i coraz spuszczał się, kieru ąc
Wzdłuż od Hiperbore skie ⁵⁸¹ nieluǳkie Scytye
Do Hirkany⁵⁸², i za ął części Sarmacye .
Kiedy beł tam, gǳie ǳieli od Azyi morze
Europę, wiǳiał Rusów, Prusy i Pomorze.


Choć Rugier Bradamantę tak barzo miłował
I choć się do nie kwapił, ale ak skosztował
Smaku, który miał zawsze zwieǳieć⁵⁸³ świat, popuścił
Woǳe w tem swo e żąǳe i dale się puścił;
Chocia nie prosto echał i choć z drogi zstąpił,
I do Polski, do Węgier i do Niemiec wstąpił
I tak długo kra ami północnemi echał,
Aż potem do ostatnich Anglików przy echał.


Ale wy — bobyście się omylili sroǳe —
Nie wierzcie, aby zawsze w tak dalekie droǳe
Rugier miał stać na skrzydłach i zawżdy o głoǳie:
Wieǳcie, że zawsze stawa wieczorem w gospoǳie.
Tak go chęć wiǳieć morza i ziemię u ęła,
Że mu kilka miesięcy ona droga wzięła,

⁵⁷⁸Kwinsaj — może miasto Nankin w Chinach. [przypis redakcy ny]
⁵⁷⁹Manǳiana — zapewne południowe Chiny z stolicą Kwinsa (Nanking). [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁰Imawus — góry Himala a. [przypis redakcy ny]
⁵⁸¹Hiperborejska (…) Scytya — północna. Hiperboreowie, naród ba eczny, mieszka ący na dalekie północy.

[przypis redakcy ny]
⁵⁸²Hirkana — kraina mięǳy Morzem Kaspĳskim a Medią, północna Pers a. [przypis redakcy ny]
⁵⁸³zwieǳieć — zwieǳić, poznać. [przypis redakcy ny]
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A teraz przy Londynie rano dnia ednego
Nad Tamizem zawściągnął źwierzęcia lotnego.


Kędy wiǳiał pod miastem na łąkach ochotne
Przemĳa ące roty, ezne i piechotne,
Które się, w piękne hufce sprawione, pisały
I na dźwięk trąby, bębnów ogromnych mĳały
Wszytkie przed zawołanem Jasne Góry panem,
Który, akom wam wyszsze powieǳiał, posłanem
Beł w te kra e o pomoc od oblężonego
W Paryżu od pogaństwa cesarza wielkiego.


Właśnie się tam trafiło echać Rugierowi,
Kiedy luǳie pisali pisarze wo skowi.
I spuścił się na ziemię, aby się dowieǳiał
O wszytkiem, co to beło; zaczem mu powieǳiał
Jeden, którego pytał, że to z Hibernie
I szkockiego królestwa i możne Anglie
I z okolicznych luǳie się schoǳili
I chorągwie, ma ąc iść w drogę, podnosili


I skoroby się edno wo ska popisały,
Że się do morza wszytkie ściągać zaraz miały,
Gǳie armata czekała, żeby e i posła
Cesarskiego przez wielki ocean przeniosła;
Że Paryż oblężony i ancuskie rzeczy
W te tylko same miały naǳie ę odsieczy.
»Ale lepie , żeć będę luǳie i hetmany
»Mianował z przednie szemi woǳami i pany:


»Ta na więtsza chorągiew, którą lampartowie
»Z fiordylizą⁵⁸⁴ prowaǳą angielscy panowie,
»Jest samego hetmana, za którą iść ma ą
»Wszytkie insze, co na tę wo nę się zbiera ą;
»A żebyś wieǳiał, kto est wo sku starszą głową,
»Jest mąż wielki, którego Leonettem zowią,
»Zacne książę z Linkastru⁵⁸⁵, synowiec naszego
»Króla, sławny z ǳielności, z rozumu wielkiego.


»Za hetmańską chorągwią wielką, co przodku e,
»Pierwszy grabia z Warwece⁵⁸⁶ zaraz następu e,
»Rykard własnem imieniem, z swem ludem ćwiczonem,
»Który trzy białe skrzydła ma w polu zielonem.
»Ta zasię książęcia się z Glocestru⁵⁸⁷ czerwieni,

⁵⁸⁴fiordyliza (. fleur-de-lis) — lilia; połączona z herbem angielskim, leopardem [„lampartowie”], oznaczała
prawa królów angielskich do posiadania Franc i. [przypis redakcy ny]

⁵⁸⁵Linkaster — hrabstwo Lancaster w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁶Warweca — hrabstwo Warwik w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁷Glocester — hrabstwo w Anglii. [przypis redakcy ny]
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»Która ma z połowicą głowy róg eleni;
»Pochodnia zapalona herbem klarenckiego⁵⁸⁸,
»A to drzewo książęcia est eborackiego⁵⁸⁹.


»Drzewo na swe chorągwi, na tro e złamane,
»Rozwĳa z Norfocye ⁵⁹⁰ książę zawołane;
»Piorun, co z nieba spada, est grabie z Kancye ⁵⁹¹,
»Gryfa ma na proporcu grabia z Pembrocye ⁵⁹².
»Książę sufolckie⁵⁹³ szale, w równi postawione,
»Grabia z Esny⁵⁹⁴ ma węże, w arzmo zaprzężone,
»W modrem polu zaś wieniec, ze złota uwity,
»Ma grabia z Norbelandy⁵⁹⁵, rycerz znamienity.


»Ta zaś, która po lewe następu e stronie,
»A ma na sobie łódkę, co na morzu tonie,
»Jest grabie z Aryndelu, ta margrabię z Barkle⁵⁹⁶,
»Ta zaś grabie z Ritmundu, a ta grabie z Markle⁵⁹⁷;
»Pierwszy ma skałę, która w polu się wyniosła,
»Drugi sosnę wysoką, co z wody wyrosła,
»Trzeci palmę. Ta zaś est grabi na Antonie⁵⁹⁸,
»Ta z Dorsetu⁵⁹⁹; ten ma wóz, a ów dwie koronie.


»Sokoła, który gniazdo skrzydłami nakrywa,
»Ra mund przeważny, grabia z Dewony⁶⁰⁰, używa,
»Czarną i żółtą taśmę ma a her⁶⁰¹ z Wigony⁶⁰²,
»Psa z Erbie , niedźwieǳia ma grabia z Osony,
»Krzyż biały, który wiǳisz, prałat z Battonie ⁶⁰³;
»Aryman, zacne książę na Sormosedye ⁶⁰⁴,
»Iǳie z wielkiem proporcem swo em z prawe strony,
»Na którem w modrem polu ma stołek stłuczony.


»Jeśli chcesz liczbę wieǳieć tych, co konno adą,
»Czterǳieści dwa tysiąca nieomylnie kładą;
»Tych zasię, którzy pieszo do bo u wstępu ą,
»Tyle dwo e i pod sto tysięcy rachu ą.
»Patrz na cztery chorągwie: żółtą i zieloną,

⁵⁸⁸klarencki (książę) — książę Klarence. [przypis redakcy ny]
⁵⁸⁹eboracki (książę) — książę Jorku. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁰Norfocya — hrabstwo Norfolk w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹¹Kancya — hrabstwo Kent w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹²Pembrocya — hrabstwo Pembrocke w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹³sufolckie (książę) — z Suffolk. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁴Esna — hrabstwo Essex w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁵Norbelanda — hrabstwo Northumberland w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁶Barkla — hrabstwo Berkeley w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁷Markla — (Marchia w oryg.), hrabstwo March w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁸Antona — hrabstwo Southampton w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁵⁹⁹Dorset — hrabstwo w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁰Dewona — hrabstwo Devonshire w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶⁰¹frajher — baron. [przypis redakcy ny]
⁶⁰²Wigona (w oryg. Vigoryna) — hrabstwo Winchester w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶⁰³Battonia — hrabstwo Bath w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁴Sormosedya — hrabstwo Somerset w Anglii. [przypis redakcy ny]
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»Czerwoną i z czarnych stref a z modrych złożoną;
»Goffred, Enryk, Odoard i Ermant pod niemi
»Następu ą za azdą z pułkami pieszemi.


»Pierwszy na Bokingamie⁶⁰⁵ est książę, a drugi
»Powiat sarysberyski⁶⁰⁶ ma pod sobą długi,
»Krosberskie⁶⁰⁷ trzyma grabstwo Odoard bogaty,
»Kra burgeński⁶⁰⁸ ma Ermant uż podeszły w laty.
»To są wszytko Anglicy, którzy ku wschodowi
»Mieszka ą; patrzże na tych, co ku zachodowi,
»Gǳie est Szotow trzyǳieści tysięcy, wysłani
»Od króla, którem Zerbin, syn ego, hetmani.


»Mięǳy dwiema wielkiemi lew ednorożcami,
»Który miecz srebrny trzyma przedniemi łapami,
»Wiǳisz, którego za herb król szkocki używa
»I pod którem sam teraz Zerbin odpoczywa;
»Zerbin, co ma roscy skie księstwo⁶⁰⁹, nad którego
»Mieǳy tak wielą w on czas nie było gładszego
»I któregoby luǳie barzie miłowali
»Z cnoty, z męstwa, które mu zawsze przyznawali.


»Ma grabia ottonle ski⁶¹⁰ w polu lazurowem
»Złotą bramę na swo e chorągwi; z obłowem
»W gębie nosi herb grabia z Galaony⁶¹¹ charta,
»W polu czarnem zaś książę z Marry⁶¹² ma lamparta.
»Ale patrz na chorągiew tę Alkabrunową
»Z rozmaitych farb różnych ptaków fozą⁶¹³ nową;
»Ten tytułu żadnego nie ma z obycza u
»Swe ziemie, ale pierwszy est w swem ǳikiem kra u.


»Książę na Kransfordye ⁶¹⁴ iǳie tamtem końcem,
»Co ma ptaka, co oczu nie uraża słońcem;
»Lurkan, grabia z Angoście⁶¹⁵, na chorągwi byka
»Niesie, co ma u boku wielkiego zła nika⁶¹⁶.
»Książe albańskie swo ą strefami białemi,
»Ano patrz, poprzeplatał i lazurowemi;
»Sęp wielki, który smoku zielonego kłu e,
»Jest grabie, który żyzne Bokanie⁶¹⁷ panu e.

⁶⁰⁵Bokingam — hrabstwo Bukingam w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁶sarysberyski (powiat) — Salisbury. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁷Krosberskie grabstwo — Shrewsbury. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁸Kraj burgeński — Abergovanny. [przypis redakcy ny]
⁶⁰⁹roscyjskie księstwo — książę Ross. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁰ottonlejski grabia — hrabia Atholu. [przypis redakcy ny]
⁶¹¹grabia z Galafrony — grabiego z Galaony nie zna Ariosto. [przypis redakcy ny]
⁶¹²Marra — księstwo Mar w Szkoc i. [przypis redakcy ny]
⁶¹³foza (daw.) — sposób, moda. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁴Kransfordya — zapewne omyłka zam. Trasfordia oryginału, Strafford. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁵Angościa — hrabstwo Angus w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁶złajnik (daw.) — pies gospodarski, pasterski lub myśliwy. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁷Bokana — hrabstwo Buchan w Anglii. [przypis redakcy ny]
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»Czarną wszytkę, a białą mocny Arman niesie,
»Który na nieroǳa nem panem est Forbesie⁶¹⁸;
»U grabie erelskiego⁶¹⁹ wszytka est czerwona,
»Na nie w zielonem polu świeca zapalona.
»Ono i Irlandczycy są uszykowani
»We dwa pułki; ci, co są w równinie zebrani,
»Cnego grabię z Kildery⁶²⁰ za starszego ma ą,
»Grabię z Desmundy⁶²¹, którzy przy górach mieszka ą«.


Pierwszy miał na chorągwi sośnią⁶²² zapaloną,
A drugi w białem polu bindę⁶²³ niósł czerwoną.
Ale nie tylko luǳie zbierano z Anglie
Na cesarza, w Szkocyi albo w Hibernie ;
Ale mu szli na pomoc i Norwe czykowie⁶²⁴
I Norwe czyków blizcy sąsieǳi, Szwedowie,
I zdalekie Islandy przywykli bo owi
Luǳie, nieprzy aciele zawżdy poko owi.


Piętnaście zaś tysięcy i więce liczyli
Tych, co z lasów i z ziemnych am poprzychoǳili.
Twarz, piersi ręce, nogi zbyt kosmate ma ą,
Luǳie ǳicy, co z źwierzem pospołu mieszka ą.
Pole, na którem stali i które okryli,
Z gęstych śpisów⁶²⁵ straszliwem lasem uczynili;
Murat, ich wóǳ, chorągiew wszytkę białą sprawił,
Aby ą potem we krwi murzyńskie ukrwawił.


Gdy się tak przypatrował wo skom Rugier śmiały,
Które się do Francye przeprawować miały,
I chorągwiom i woǳom, herbom, stanowiskom
I przyuczał się panów angielskich przezwiskom,
Jeden, drugi i potem inszy ǳiwne źwierze
Wiǳieć ubrane w lotne przybiegali pierze
I w wielkie się gromaǳie do niego kupili
I okrąg koło niego prętko uczynili.


On wiǳąc, że się zewsząd do niego zbiegali,
Aby się byli eszcze barzie ǳiwowali,
Skrzydlatemu koniowi popuścił woǳami
I za ął go po bokach trochę ostrogami.
Lotny koń poszedł w górę, skrzydłami macha ąc,
Zdumiały lud na on ǳiw w mie scu zostawia ąc.

⁶¹⁸Forbes — hrabstwo w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶¹⁹grabia erelski — hrabia Errol. [przypis redakcy ny]
⁶²⁰Kildera — hrabstwo Kildare w Irlandii. [przypis redakcy ny]
⁶²¹Desmunda — hrabstwo Desmond w Anglii. [przypis redakcy ny]
⁶²²sośnia (daw.) — sosna. [przypis redakcy ny]
⁶²³binda — wstęga. [przypis redakcy ny]
⁶²⁴Norwejczykowie — mieszkańcy Norwegii. [przypis redakcy ny]
⁶²⁵śpis — włócznia, oszczep, ǳida. [przypis redakcy ny]
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Skoro tak wszytkie strony obe źrzał Anglie ,
Obrócił hypogryfa wciąż ku Irlandye .


I wiǳiał Hibernią i onę wsławioną
Jaskinią, od świętego starca urobioną⁶²⁶,
W które , eśli to prawda, ako powiada ą,
Luǳie grzechów śmiertelnych swoich pozbywa ą.
Skąd hipogryfa w drogę obrócił proście szą
Tam, gǳie morze podlewa Brytanią mnie szą⁶²⁷;
Gǳie mĳa ąc, obaczył z góry rozebraną
Angelikę, u ostre skały uwiązaną.


Uwiązaną u skały królewnę ubogą,
Na wyspie Płaczu⁶²⁸ — bo tak wyspę owę srogą
Dla e skutków płaczliwych z dawna nazywali —
Gǳie luǳie tak źli i tak okrutni mieszkali,
Którzy, akom powieǳiał, umyślnie chowali
Armatę, którą w różne brzegi wysyłali,
Co napięknie szych panien rozbo em dosta ąc,
Na pokarm e brzydkiemu ǳiwowi dawa ąc.


Onegoż dnia po ranu była uwiązana
U skały podle brzegu, kędy niesłychana
Straszna orka poźrzeć ą żywo przychoǳiła,
Która się pięknych panien członkami karmiła.
Mieliście w pierwsze pieśni, ako ą zawieźli
Do swego kra u zbó cy, kiedy ą naleźli
Podle starego mnicha, twardem snem zmorzoną,
Na koniu, opętanem przezeń, tam wniesioną.


Niecnotliwe, nieluǳkie nad wszytko stworzenie,
Niezbożne, złe okrutne, srogie pokolenie
Tak ą straszne bestye na brzeg wystawiło,
Jako ą przyroǳenie z początku stworzyło:
Koszule nici niema, którąby wżdy była
Swo e białe lilie i róże okryła,
Róże, akich na świecie nie na ǳiecie wiele,
Co się wszęǳie rozeszły po e gładkiem ciele.


Że to była figura aka marmurowa,
Przy skale postawiona, lub alabastrowa,
Misterstwem uczonego zrobiona snycerza,
Łatwie by się to było wmówiło w Rugiera,
Kiedyby beł nie wiǳiał łez, które spadały

⁶²⁶Jaskinią, od świętego starca urobioną — „świętym starcem” est św. Patryc usz, apostoł Irlandii (ur. . r.);
założył on według podania w pewne askini czyściec, w którym się luǳie eszcze za życia mogli oczyszczać
z grzechów. [przypis redakcy ny]

⁶²⁷Brytania mniejsza — Szkoc a. [przypis redakcy ny]
⁶²⁸wyspa Płaczu — Ebuda. [przypis redakcy ny]
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Po liliach i abłka twarde pokrapiały,
I pięknych, złotych włosów, które rozplecione
Trzęsły się, od wolnego wiatru uderzone.


Skoro oczy w e oczy wlepił w one dobie,
Na piękną Bradamantę swo ę wspomniał sobie
I ledwie się od płaczu wstrzymał i litością
I przerażony razem w eden czas miłością;
I zawodnika⁶²⁹, woǳą⁶³⁰ wściągnąwszy lotnego:
»O piękna panno, godna łańcucha inszego,
»I tego tylko, którem swo e niewolniki
»Miłość pożądna⁶³¹ wiąże — rzekł do Angeliki —


»Kto tak okrutny i kto tak est zazdrościwy,
»Żeć śmiał krzywdę uczynić? Kto tak est złośliwy,
»Że niegodne te ani żadne insze męki
Powiązał alabastry two e piękne ręki?«
Na te słowa na twarzy tak się zawstyǳiła,
Jako gdyby się krwią kość słoniowa skropiła,
Wiǳąc nieszczęsna nagle części swego ciała,
Co, choć są piękne, skryte sromota mieć chciała.


I twarzby była sobie zakryła rękami,
Jedno że przywiązane beły łańcuchami.
To, co mogła, łzami ią gęstemi skropiła
I z oczami do ziemie nizko ą schyliła
I trzęsąc się od płaczu, mdłe słowa poczęła,
Słowa mdłe, słabe; ale ledwie e rozczęła,
Jako się w nię wróciły, od strachu przerwane
I od szumu, co z morza szedł, nazad wegnane.


W tem straszliwy, niezmierny ǳiw, mało wiǳiany,
W pół pod wodą, a w poły z wody ukazany,
Jako okręt od wiatrów pogodnych popchniony,
Z daleka wielkiem pędem bieżał w port przestrony.
Skoro za źrzał zwycza ne z daleka potrawy,
Wyciąga ąc ku brzegom sprosny pysk plugawy:
Panna na poły martwa od strachu została,
Kiedy blizko swo ę śmierć przed sobą wiǳiała.


Miał drzewo⁶³² Rugier, ale nie trzymał go w toku,
Tylko w poły, i z góry bił morskiego smoku.
Nie wiem, k czemu go równać: tylko wielkie sztuce
Jakie góry, która się przewala i tłucze;
Krom głowy kształtu nie ma źwierzęcia, a z gęby

⁶²⁹zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁶³⁰woǳa — r. ż. [ta woǳa]. [przypis redakcy ny]
⁶³¹pożądna — pożądana. [przypis redakcy ny]
⁶³²drzewo — [tu:] kopia. [przypis edytorski]
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Z obu stron e wychoǳą, by u świnie, zęby.
Ciężki e raz dał z góry w czoło, mięǳy oczy,
Ale darmo, chocia ą bił ze wszytkie mocy.


Gdy pierwszem uderzeniem Rugier nic nie sprawił,
Wracał się, aby znowu lepie się poprawił,
Pod hipogryfowemi skrzydłami wiǳący
Tam i sam cień po wierzchu wody biega ący.
Orka na brzegu pewny pokarm zostawiała,
A za próżnem i co się umykał, bieżała.
Rugier się na dół z góry spuszcza i częstemi
Straszliwą orkę bĳe razami ciężkiemi.


Jako orzeł, gdy w górę wysoko wyleci,
Upatru ąc obłowu dla zgłodniałych ǳieci,
Gdy na gołem kamieniu węża u źrzy, który
Głaǳi przeciwko słońcu odnowione skóry,
Nie bierze go od głowy, mĳa ąc tę stronę,
Gǳie żądłem adowitem świszczy, w mocną śponę⁶³³,
Ale w tył od ogona i macha skrzydłami,
Aby go nie okręcił długiemi kołami:


Tak on szablą i drzewem nie goǳi do gęby,
Nie do pysku, który beł uzbro ony w zęby,
Ale trafia, bo ą tak snadnie pożyć tuszy,
Albo w grzbiet albo w ogon albo mięǳy uszy.
Jeśli się ǳiw obróci i on się odskoczy
I wcześnie w górę iǳie i wcześnie przyskoczy;
Ale gǳiekolwiek tłucze, lubo w grzbiet lub w pluski⁶³⁴
Lub w czoło, nie może stłuc z kości twarde łuski.


Tak ze psem mucha śmiała walczy na gorącu,
W pełnem wielkie kurzawy wrześniowem miesiącu,
Lub w tem, co go uprzeǳa, lub co naśladu e,
Z których ten w miód obfity, ów w kłos następu e;
Kole go w nos i w oczy żądłem uprzykrzonem,
On się darmo ogania i macha ogonem
I kłapa zębem próżno; ale ednem razem,
Gdy e dopadnie, wszytko płaci mu zarazem.


Tak mocno wody bĳe srogi ǳiw, że wały,
Uderzone ogonem, pod niebo pryskały
I że Rugier nie wieǳiał, eśli polatywał,
Jeśli po morzu z swo em hipogryfem pływał.
Barzo mu się do ziemie i do brzegu chciało,
Bo gdyby długo ono pryskanie trwać miało,

⁶³³śpona — szpon, pazur ptasi. [przypis redakcy ny]
⁶³⁴pluski — ogon rybi. [przypis redakcy ny]
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Takby hipogryfowi pióra zwilgotniały,
Żeby nakoniec zostać musiał mięǳy wały.


Wziął przed się lepszą radę, insze broni użyć
Myśli, kiedy mu pierwsza nie chciała posłużyć,
I chce nań blask z puklerza wypuścić obfity,
Ten, który miał przy sobie, pokrowcem nakryty.
Leciał na brzeg, ze zmysłów od strachu obrane
Angelice, do ostre skały przywiązane ,
Pierścień drogi na rękę kładł, na palec mały,
Który służył na czary, że mocy nie miały;


Ten, który Bradamanta była Brunellowi
Wzięła, chcąc wrócić przezeń wolność Rugierow
Potem, aby go była z ręku wyzwoliła
Alcyny, Melissie go wiedmie pożyczyła
Do Indye ; która go chwilę używała
I wiele luǳi przezeń nieraz ratowała;
Od które Rugierowi potem beł wrócony,
I od niego zaś zawżdy na palcu noszony.


Ten się dać Angelice zdało Rugierowi,
Aby blasku nie od ął swemu puklerzowi
I żeby się em⁶³⁵ oczy e nie uraziły,
Co go uż siecią beły miłości nakryły.
I na brzegu, dokąd uż orka przypływała
I ledwie nie pół morza brzuchem okrywała,
Zasaǳa się i skoro pokrowiec zde mu e,
Zda się, że drugie słońce na niebo wstępu e.


Uderzyła — straszny ǳiw! — asna światłość w oczy
I swe skutki i zwykłe pokazała mocy.
Jako się wywraca ą ryby, gdy ciekącą
Rzekę niezgaszonemi wapnami pomącą,
Tak orka nie czu ąc się, w pianach się okryła
I na wznak się plugawem brzuchem obróciła.
Rugier ą wszęǳie bĳe, ale nie pomoże:
Przed twardemi kościami ranić e nie może.


Angelika nań woła i prosi płaczliwie,
Aby łusk nie tłukł darmo na straszliwem ǳiwie.
»Wróć się do mnie, rozwiąż mię pierwe , niż się rzuci
»Na mię okrutna ryba i niż się ocuci⁶³⁶.
»Weź mię z sobą, utop mię, bo będę wolała,
»Niżby mię sroga orka żywo poźrzeć miała«.
Rugiera tak e prośby i wrzaski ruszały,
Że ą wziął, odwiązawszy łańcuchy od skały.

⁶³⁵jem (daw.) — nim. [przypis redakcy ny]
⁶³⁶ocucić się — obuǳić się, ocknąć. [przypis redakcy ny]
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W bok ostrą uderzony zawodnik⁶³⁷ ostrogą,
Na powietrze ku niebu iǳie zwykłą drogą
I rycerza na sobie w siedle w onem czesie,
A za siodłem na krzyżu Angelikę niesie
I obrok, brzydkie foce zgotowany, bierze,
Zbawia ąc e rozkoszne i smaczne wieczerze.
Rugier na hypogryfie lecąc, nie próżnu e,
Angelikę to w piersi, to w oczy cału e.


Chciał beł wprzód Hiszpanią nakoło ob echać;
Teraz się uż namyślił drogi te zaniechać
I tam, gǳie Brytania mnie sza w morze wchoǳi,
Do blizkich brzegów konia woǳami nawoǳi,
Gǳie beł las napięknie szy w tamte okolicy;
W którem we dnie i w nocy śpiewali słowicy,
W śrzodku beł zdró i przy niem piękny smug zielony,
Okryty pustą górą z te i z owe strony.


Tu dopiero zatrzymał Rugier źwierzę rącze
I zsiadł z niego i stanął na wesołe łące
I koniowi dopuścił, aby pióra wściągał,
Lecz nie temu, co pod niem teraz e rościągał.
Ledwie zsiadł, ako znowu chciał koniecznie wsiadać —
Ale a o tem nie chcę nic więce powiadać,
Tylko to, że pancerze, które mu wisiały
Od zbro e, chciwe ego żąǳe hamowały.


Kwapiąc się bez porządku stąd i zowąd swo e
Z inszemi rynsztunkami składał z siebie zbro e;
Zda mu się, że nigdy w tem dłuże nie pracował,
Jeden węzeł rozwiązał, drugi zawięzował. —
Ale podomno się wam słuchać uprzykrzyło
I mnie też uż odpocząć sobie bęǳie miło,
Bo wiǳę sam, że ta pieśń była barzo długa;
O te że historye bęǳie krótsza druga.

Koniec pieśni ǳiesiątej.

.  
Argument
Angelika, od ęta morskiemu ǳiwowi,
Ginie z oczu przez pierścień drogi Rugierowi,
Który potem olbrzyma wielkiego po lesie
Goni, co Bradamantę na ramieniu niesie.
Z Orland ochotny w eżdża w niepobożne kra e,
Gǳie na śmierć piękne panny lud srogi wyda e,

⁶³⁷zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
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Potem okrutną orkę na morzu zabĳa;
Obertowi zosta e żoną Olimpia.

Allegorye
Orland, który zarzuca w morze rusznicę króla Cimoska, uczy nas, że szlachetne i wspa-

niałe serce zawsze się ma wystrzegać fortelów nieprzysto nych. Przez orkę morską, którą
wielkiem przemysłem zabił, ukazu e się, że częstokroć dowcip więce może, niźli siła.
Przez mieszkance wyspy Ebudy, którzy Orlanda chcieli zabić za dobroǳie stwo, któ-
re em czynił, pokazu e się nagroda, która pospolicie potyka od złych i niewǳięcznych
luǳi ich dobroǳie a.

. Skład pierwszy
Acz się często w pół biegu ǳielnemu koniowi
Przytrafia dać się wściągnąć lada munsztukowi,
Ale żąǳą cielesną, gdy się w bieg zaciągnie,
Munsztuk rozumu rzadko utrzyma i wściągnie,
Zwłaszcza gdy ma przed sobą swą rozkosz; tak z głodu
Niedźwiedź się rzadko odwieść dopuści od miodu,
Skoro go edno węchem gǳie w pudle poczu e,
Albo dopadszy pudła, trochę go skosztu e.


Który rozum zawściągnie żąǳe Rugierowe,
Żeby miał chcąc upuścić zdobyczy gotowe,
Które mu prawie samo szczęście w ręce niesie,
Będąc sam tylko w pustem z Angeliką lesie?
O Bradamancie swo e więce nic nie myśli,
W które miał przedtem wszytkie utopione myśli:
Choć też myśli i choć e serca nie chce puścić,
Btazenby beł, kiedyby i tę miał opuścić,


Z którąby Ksenokrates⁶³⁸ podomno⁶³⁹ wstydliwy
Nie bełby beł, niżli on, barzie wstrzemięźliwy.
Rzucił od siebie Rugier drzewo⁶⁴⁰ i tarcz swo ę
I po częściach zde mował z siebie ciężką zbro ę,
Kiedy piękna królewna, sroǳe się sroma ąc,
Na nagie członki oczy wstydliwe schyla ąc,
Pierścień drogi na palcu swo em obaczyła,
Którego przez Brunella w Albrace pozbyła,


Ten pierścień, który ona przedtem z sobą miała,
Gdy pierwszem do Francye razem przy echała
Z bratem swem, który też tam przy wiózł drzewo nowe,
Drzewo złote, co potem beło Astolfowe;
Tem w niwecz obróciła wszytkie one czary,
Które Malagiz⁶⁴¹ czynił u Merlina⁶⁴² stary,

⁶³⁸Ksenokrates — filozof grecki, uczeń Platona, słynął z czystości obycza ów. [przypis redakcy ny]
⁶³⁹podomno (daw.) — podobno. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁰drzewo — [tu:] kopia. [przypis redakcy ny]
⁶⁴¹Malagiz — Malagigi, brat Wiwiana, syn Bowa, czaroǳie . [przypis redakcy ny]
⁶⁴²czary, / Które Malagiz czynił u Merlina — Angelika, przybywszy po raz pierwszy z swym bratem Argalią

do Franc i, rozbiła namiot przy kamieniu Merlina. Czarownik Malagizy wtargnął nocną porą do namiotu, ma ąc
zamiar ą zabić; olśniony ednak e pięknością, powziął inny zamiar i w tym celu „czynił czary”, ażeby ą w twardy
sen pogrążyć. [przypis redakcy ny]
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Tem Orlanda i inszych ednego dnia siła
Z niewole Dragontyny⁶⁴³ srogie wyzwoliła⁶⁴⁴.


Jego mocą i z wieże wyszła⁶⁴⁵ niewiǳiana,
W które była od starca srogiego trzymana.
Ale na co tak długa o tem historya,
Kiedy ą i wy dobrze wiecie, ako i a?
Nakoniec go e Brunei ukradł i królowi,
Który go barzo pragnął, niósł Agramantowi.
Odtąd się e fortuna zawżdy źle stawiła,
Tak, że ą i królestwa nakoniec zbawiła.


Teraz, ako go skoro⁶⁴⁶ na palcu u źrzała,
Tak mu się ǳiwowała, tak się radowała,
Że mniema ąc, że we śnie bawiły ą mary,
Ręce i oku całe nie dawała wiary.
Z palca go sobie bierze i niesie do gęby;
Ale skoro go edno włożyła za zęby,
Zginęła Rugierowi z oczu w mgnieniu oka,
Jak słońce, od czarnego nakryte obłoka.


On i tam i sam, wszęǳie upatrował koło
Siebie i ako głupi, obracał się wkoło.
Ale ako na pierścień wspomniał e oddany,
Domyślił się, że przezeń tak był oszukany,
I ła ał rozumowi swo emu głupiemu
I skarżył się, że panna wybawcy swo emu
Tak złą, tak nieprzysto ną nagrodę oddała
Za to, że przezeń żywa dopiero została.


»Zła — pry⁶⁴⁷ — niewǳięczna ǳiewko! Takąż to mam za tę
»Swą uczynność od ciebie otrzymać zapłatę,
»Że przez gwałt i tak zły chcesz otrzymać uczynek
»Pierścień, niż go odemnie wziąć za upominek?
«Nie rzkąc pierścień, weź i tarcz i konia lotnego,
»Jedno mi nie kry lica swo ego pięknego.
»Wiem to dobrze, że słyszysz każde mo e słowo,
»A nie chcesz mi się ozwać, twarda białagłowo!«

⁶⁴³Dragontyna — wiedźma, więziła Orlanda i innych bohaterów w swym zaczarowanym ogroǳie, zniszczo-
nym następnie przez Angelikę mocą cudownego pierścienia (Bo ardo Księga I. Pieśń XIV). [przypis redakcy ny]

⁶⁴⁴Z niewolej Dragontyny (…) wyzwoliła — Wiedźma Dragontyna więziła w swym zaczarowanym groǳie
Orlanda i innych rycerzy. Angelika zniszczywszy mocą cudownego pierścienia ogród, wyzwoliła eńców (Orlando
Innamorato Księga I, Pieśń XIV strofa ). [przypis redakcy ny]

⁶⁴⁵Jego (pierścienia) mocą i z wieże wyszła — stary sługa („srogi starzec”) Poliferna, króla Organi, zwabił
podstępnie Angelikę do wieży, w które ą dla swego pana trzymał; wybawił ą znowuż cudowny pierścień.
[przypis redakcy ny]

⁶⁴⁶jako skoro (daw.) — ak tylko. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁷pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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To mówiąc, na bałuku choǳąc i rękami
Koło onego mie sca macał i nogami.
O, ako często próżne powietrze obłapił,
Mniema ąc, że to panna, ale wiatr ułapił!
Ona w tem uż się była dobrze oddaliła
I szła tak długo lasem, aż eden trafiła
Loch pod górą wysoką przestrony; tam wlazła
I tam do swe potrzeby potrawy nalazła.


Kędy było mieszkanie z dawnych lat ednego,
Co miał wielkie stado klacz, pasterza starego,
Które się i tam i sam pasły po dolinie,
Przy pięknych zdro ach, które ciekły po nizinie;
Mie scami i tam i sam gęste szopy były,
Gǳie się klacze przed słońcem południowem kryły,
Chwilę tam Angelika w on ǳień się bawiła,
A od nikogo eszcze wiǳiana nie była.


Przed wieczorem, gdy sobie dobrze odpocznęła,
W coby się mogła oǳiać, szukać tam poczęła;
I nalazszy, w grube się szaty ubierała,
Jakich przedtem, pewna rzecz, że nie używała,
Ma ąc żółte, zielone, modre i czerwone,
Różnem, co go na świecie, stro em urobione;
Ale e prosta suknia tak wiele nie bierze,
Żeby piękna nie była, choć w podłem ubierze.


Niech milczy każdy, który Neerę⁶⁴⁸, Fillidę⁶⁴⁹,
I Galateą⁶⁵⁰ chwali i Amaryllidę⁶⁵¹;
Żadna z nich z tą nie zrówna, odpuść mi, Tytyrze⁶⁵²,
Melibee⁶⁵³, i wszyscy odpuście, pasterze!
Stamtąd wyszedszy, poszła i klaczę obrała,
Która się e nabarzie w staǳie podobała,
I zaraz nie mieszka ąc, przed się myśli nowe
Wzięła nawieǳić znowu krainy wschodowe.


Wtem Rugier, który czekał długo utrapiony,
Upatru ąc e darmo w te i owe strony,
Skoro swó błąd obaczył, że go nie słyszała
I że z tamtego mie sca dale iść musiała,
Poszedł, chcąc w dalszą drogę echać utroskany,
Tam, gǳie ego skrzydlaty koń był uwiązany;
I zastał tylko próżną uzdę i z węǳidłem,
Z które się zdarszy, w górę poszedł wolnem skrzydłem.

⁶⁴⁸Neera — bohaterka sielanki Wergilego. [przypis redakcy ny]
⁶⁴⁹Fillida — bohaterka edne sielanki Wergilego. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁰Galatea — bohaterka sielanki Wergilego. [przypis redakcy ny]
⁶⁵¹Amaryllida — postać znana z sielanek Wergilego. [przypis redakcy ny]
⁶⁵²Tytyr — bohater pierwsze sielanki Wergilego. [przypis redakcy ny]
⁶⁵³Melibeus — bohater pierwsze sielanki Wergilego. [przypis redakcy ny]
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Ciężki beł Rugierowi i przykry przydatek
Do nowe szkody konia stracić na ostatek,
Co go nie mnie trapiło nad to, że tak sprośnie
Dał się zwieść i oszukać; ale się żałośnie
Nabarzie gryzł i trapił, że krom insze straty
Lada ako utracił pierścień tak bogaty,
Nie tak dla one mocy, którą był nadany,
Jako, że mu od ego miłe beł posłany.


Zbyt żałosny z swe zguby tak wielkie , we zbro ę
Ubrał się i włożywszy na ramię tarcz swo ę,
Oddalił się od morza i szedł po zielone
Łące prosto ku edne dolinie przestrone ,
Gǳie przez pośrzodek lasu beł mieǳy inszemi
Gościniec naubitszy drogami mnie szemi.
Niewiele uszedł, ako usłyszał grzmot srogi
Tam, gǳie była nawiętsza gęstwa podle drogi.


Podle drogi usłyszał grzmot i dźwięk straszliwy
Z mieczów w się uderzonych i tam ukwapliwy
Bieżał na głos i zastał w placu dosyć ciasnem
Dwu bĳących się z sobą w po edynku strasznem.
Żadnego na się względu, żadnego nie ma ą
Miłosierǳia i mieczmi na się przycina ą.
Jeden beł akiś wielki olbrzym okazały,
Drugi, ile znać było, rycerz mężny, śmiały.


Ten się tarczą i mieczem broni, zastawu ąc
I nakoło tam i sam rączo uskaku ąc,
Aby go ako olbrzym nie dosiągł staloną
Buławą, którą nań bił z obu rącz; nad oną
Drogą, kędy się bili, koń leżał zabity.
Rugier wtem, gałęziami gęstemi nakryty,
Stanie i bo owi się przypatrza srogiemu
I życzy rycerzowi zwycięstwa onemu.


Nie, żeby mu chciał pomóǳ albo go ratować,
Ale z daleka sto ąc, chciał się przypatrować;
A wtem olbrzym okrutny w hełm z góry wymierzył
I tak nieprzy aciela z obu rącz uderzył,
Że padł na ziemię, ciężkiem razem okrócony.
Drugi wiǳąc, że ów uż leży ogłuszony,
Chcąc go zabić, szyszak mu odkrywał zawarty,
Że go w twarz Rugier u źrzał, skoro beł otwarty.


U źrzał twarz Bradamanty Rugier swe kochane ;
Tylko co e kęs⁶⁵⁴ za źrzał z hełmu ukazane ,

⁶⁵⁴kęs — [tu:] trochę, nieco. [przypis redakcy ny]
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Poznał, że ta est właśnie, które raz straszliwy
Zadał i którą zabić chce olbrzym złośliwy.
Zaczem z gęstwy, w które stał, wielkiem pędem skoczy
I z dobytą mu szablą śmiele iǳie w oczy;
Ale on o bó nie dba i tuż przy Rugierze,
Gdy go dopadał, ǳiewkę ogłuszoną bierze.


I na ramię ą sobie kłaǳie w onem czesie
I tak, ako wilk owcę, na sobie ą niesie,
Albo tak, ako sokół czyni gołębiowi,
Gdy go niesie w paznogciach, kiedy się obłowi.
Wiǳąc Rugier, że wszytko na prędkie należy
Pomocy, ile może, za niem rączo bieży.
Ale on zaś tak wielkiem ucieka mu krokiem,
Że go uż ledwie może Rugier do źrzeć okiem.


Tak eden ucieka ąc, a goniąc zaś drugi,
Drogą ciemną, która szła prosto przez las długi,
Co raz się rozszerza ąc, obadwa bieżeli,
Aż na łąkę zieloną, wielką wybieżeli. —
Ale teraz dam pokó cnemu Rugierowi,
A pocznę o Orlanǳie, który Cimoskowi
Broń wziętą w morze wrzucił, aby tam koniecznie
Zginęła i na ziemi nie postała wiecznie.


Ale mało pomogło; bo główny człowieczy
Nieprzy aciel, naleźca⁶⁵⁵ tak szkodliwe rzeczy,
Tak złe broni, wziąwszy kształt z tego, co wypada
Z obłoków rozerwanych i na ziemię spada,
Mało co z mnie szą szkodą, niż gdy zakazanem
Jabłkiem Ewę oszukał, od nie skosztowanem,
Czarnoksiężnikowi ą ukazał ednemu,
Który ą światu znowu przywrócił nęǳnemu.


Piekielna broń, ku luǳkie naleziona szkoǳie,
Na sto krokow w długi wiek pogrążona w woǳie,
Leżała, aż przez czary z głębi wyciągniona,
Na początku do Niemców była zaniesiona,
Którzy edno i drugie czyniąc doświadczenie,
A szatan nową kaźnią chcąc luǳkie stworzenie
Trapić i zaostrza ąc dowcipy subtelne,
Naleźli używanie i skutki śmiertelne.


Wprzód Włochy i Francya, a potem narody
Insze wszytkie nawykły na swe spólne szkody
Złe , przeklęte nauki: ten ą w formie le e,
Skoro kruszec roztopi i w piecu rozgrze e;
Ten zaś wierci żelazo i więtszą i mnie szą

⁶⁵⁵naleźca (daw.) — znalazca. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



Robi, ako mu się zda, lże szą i ważnie szą,
Ten półhakiem⁶⁵⁶, a ten ą mianu e rusznicą,
Ten muszkietem⁶⁵⁷, a ten ą zowie hakownicą⁶⁵⁸.


Słyszę, że ako wielkiem albo bęǳie małem,
Druǳy e krzczą to polnem, to burzącem ǳiałem,
Któremu, gǳie przechoǳi, wszytko ustępu e,
Które stal tłucze, mury rozwala i psu e.
Wszytkich broni, co ich masz, do szable pozbywa ,
A na muszkiet się, drabie⁶⁵⁹ ubogi, zdobywa ;
Bo wiem, eśli bez niego do rotmistrza staniesz,
Że pienięǳy i służby pewnie nie dostaniesz.


Jakoś, o niecnotliwy, przeklęty wymyśle,
Nalazł mie sce w człowieczem sercu i umyśle?
Przez cię rycerska sława i chwała spodlała,
Przez cię każda przewaga beze czci została;
Przez cię ǳielność w swe słuszne cenie nie zostawa,
Przez cię się za dobrego często zły udawa.
Męstwo więce na placu przez cię — żal się, Boże! —
I serce śmiałe stanąć na próbie nie może.


Przez cię tak wiele małych i wielkich żołnierzów,
Tak wiele bohatyrów i mężnych rycerzów
Zginęło i daleko eszcze więce zginie,
Niżli wo na, która świat wszytek miesza, minie.
Przeto i teraz twierǳę, com rzekł, że od wieka
Gorszego i sroższego nie było człowieka
Nad tego, który naprzód wymyślił swą głową
Przeklętą broń i srogą strzelbę piorunową.


I a tak o niem trzymać i rozumieć muszę,
Że Bóg ego przeklętą, potępioną duszę
W piekle nagłębie zawarł z Judaszem, gǳie za tę
Subtelność swo ę godną odbiera zapłatę.
Ale wam o Orlanǳie trzeba wieǳieć więce ,
Któryby się w Ebuǳie rad wiǳiał co pręce ,
Tam, gǳie na pięknie szemi, których dostać mogą,
W różnych kra ach, pannami karmią orkę srogą.


Ale im się on barzie kusił ukwapliwy,
Tem mnie szy wiatr miał w droǳe i barzie leniwy;
Lub z prawe strony wie e, lub z lewe , lub po niem,
Tak est słaby i tak est leniwy, że o niem
Barzo mało u eǳie, a czasem się zdało,

⁶⁵⁶półhak — strzelba. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁷muszkiet — strzelba ręczna. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁸hakownica — gatunek duże strzelby. [przypis redakcy ny]
⁶⁵⁹drab — żołnierz piechotny. [przypis redakcy ny]
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Że go nic, a nic nie znać, albo barzo mało.
Czasem tak beł przeciwny, że przeciw swe wole
Na zad albo kołem iść musiał po niewole .


Bóg tak chciał, że nie pierwe kra ów tych do echał,
Niżli tam król irlanǳki z armatą przy echał,
Aby to snadny skutek wzięło, co odkrycie⁶⁶⁰
Przez kilka kart odemnie potem usłyszycie.
Będąc uż nad Ebudą, rzecze grabia śmiały
Do szypra: »Ty tu zostań, a mnie ten bat mały
»Spuść z okrętu, na którem a się sam powiozę
»I na onę się skałę, co wiǳisz, przewiozę.


»Ale chcę, żebyś mi dał co namiąższą linę
»I co nawiętszą kotew; wszak potem przyczynę
»Bęǳiesz wieǳiał ode mnie, na co tego trzeba,
»Jeśli do ǳie mięǳy mną a orką potrzeba«.
Tak każe z sobą zepchnąć z okrętu bat mały;
Wziąwszy z sobą potrzeby, które należały,
Okrom szable nie bierze żadne insze broni
I puszcza się do skały po głębokie toni.


Wiosła ciągnie do piersi, a tył do te strony,
Kędy ma wolą wysieść, trzyma obrócony,
Jako kiedy w skorupy ubrany powłokiem
Rak do brzegu niesporem postępu e krokiem.
Beł ten czas i goǳina, kiedy mokre rosy
Pełne złota utrzenka rozściągała włosy
Przeciw wpół odkrytemu dopiero słońcowi,
Co było zazdrosnemu gniewno Tytonowi⁶⁶¹.


Gdy uż beł tak daleko brzegu w onem czesie,
Jako kamień ciśniony z mocne ręki niesie,
Zda mu się, że płacz słyszy i zasię nie wierzył,
Że słyszał: tak go słaby głos w uszy uderzył.
I wszytek się obróci, sobą pochylony,
I u źrzy, trzyma ąc wzrok ku ziemi schylony,
Uwiązaną u brzegu ǳiewkę, które myła
Woda nogi, ako ą natura stworzyła.


Iż est eszcze daleko i twarz w ziemię kry e,
Nie może poznać, kto est; zaczem morze bĳe,
Chcąc wieǳieć, ktoby była, obiema wiosłami,
Że morze, mocno bite, toczyło pianami.
W tem usłyszy, że brzegi straszliwie ryczały,

⁶⁶⁰odkrycie — (przysłówek) w sposób awny; otwarcie. [przypis redakcy ny]
⁶⁶¹Tyton — syn króla tro ańskiego, Laomedonta, porwany przez utrzenkę (Eos, Aurora), która uprosiła dlań

od Jowisza nieśmiertelność, ale że zapomniała prosić o wieczną młodość, więc Tyton cały zesechł, skurczył się
i stracił głos; bogini zamieniła go w konika polnego. [przypis redakcy ny]
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Skały się blizkie trzęsły, wody się wzdymały;
Potem u źrzy, że brzegu srogi ǳiw dopływa
I połowicę morza piersiami nakrywa.


Jako czarna z ciemnego lasu więc wychoǳi
Chmura, co niepogody i grady przywoǳi,
Która barzie , niżli noc, wszytek świat zasłania,
I tak się zda, że gwałtem asny ǳień wygania:
Tak straszny ǳiw tak wiele morza zastępował,
Że się zdało, akby e wszytko opanował.
Huczą wody; patrząc nań Orland, w się zebrany,
Nie ma żadne na sercu i twarzy odmiany.


I ako ten, co uż beł na bó odważony
Z sprosnem ǳiwem, natarł nań bez żadne ochrony,
Ażeby mógł i ǳiewkę obronić zarazem
I potkać się z straszliwem ǳiwem ednem razem,
Mięǳy orką, mięǳy nią stanąwszy, nie trwożył
Nic sobą, a miecz w pochwach przed sobą położył.
W ręku miał kotew z liną; z tak wielkiem srogiego
Sercem ǳiwu tam czekał na mie scu morskiego.


Skoro plugawa orka bliże nastąpiła
I Orlanda na bacie sto ąc obaczyła,
Tak szeroko plugawą paszczekę rozdarła,
Żeby konia i z chłopem pospołu pożarła.
Bez rozmysłu w nię śmiele skoczył, zapęǳony
Na bacie z wielką kotwią i tak utopiony
W brzydkiem garle, kotwicę z wielkiem poǳiwieniem
Mięǳy ęzykiem wstawił, mięǳy podniebieniem,


Tak, że nie mogły spodnie podnosić się szczeki,
I zwierzchnie spuszczać więce u sprosne paszczeki,
Jako kto podkop robi, gǳie piasek wybiera,
Ziemię nad sobą wszęǳie wiesza i podpiera,
I żeby nań nie spadła, kiedy swe pilnu e
Nieostrożne roboty, drzewa podstawu e;
Tak kotwica wysoka est mięǳy zębami,
Że skacze Orland, wierzchu chcąc dosiądź rękami.


Kiedy e tak podpory włożył mięǳy zęby,
Że uż nie mogła zawrzeć żadną miarą gęby,
Dobywszy miecza nie dba, choć się orka miece,
I tam i sam ą wewnątrz w brzuchu kole, siecze.
Jako się broni zamek, kiedy uż przez mury
Wpadnie weń nieprzy aciel, przez wybite ǳiury,
Tak się orka na on czas broniła mężnemu
Orlandowi, wewnątrz ą mieczem siekącemu.
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Zwyciężona od bolu sroǳe się miotała
I boki i twardy grzbiet z wód ukazowała;
Czasem się pogrążała na dół i brzuchami
Mieszała dno i wzgórę rzucała piaskami.
A wiǳąc pan z Anglantu, że wody przybywa
Co raz więce , z askinie plugawe wypływa,
A linę długą w rękę bierze, co wisiała
U kotwie, która w gębie wstawiona została.


Z tą śpiesznie na brzeg płynie po morzu głębokiem
I stanąwszy na ziemi suche mocnem krokiem,
Ciągnie kotew do siebie, która w gębie tkwiała
I ǳiwowi paszczekę sprosną rozǳierała.
Iǳie orka za liną, chocia się wyǳiera
I choć się wielkiem gwałtem ciągnie i opiera,
Bo Orland tak est duży, że siłą dawnemu
Może Herkulesowi porównać samemu.


Jako nieokrócony poczuwszy byk srogi,
Że mu nagle powrozy zarzucą na rogi,
I tam i sam się miece i kręci się wkoło
I bez skutku chce wydrzeć poimane czoło:
Tak morski ǳiw, ciągniony z dawnego mieszkania,
Koła czyniąc i srogie tam i sam miotania,
Iǳie za długą liną, nie mogąc przez ǳięki
Wydrzeć się, od tak mocne przyciągniony ręki.


Tak wiele z gęby le e krwie na wody słone,
Że to ǳiś morze może⁶⁶² nazywać czerwone,
Które tak mocno bĳe i tłucze, że wały
Rozstępu ąc się, morskie dno ukazowały.
Czasem e tak wysoko ciska, że maca ą
Same nieba i słońce asne zasłania ą;
Huczą na straszliwy dźwięk, który się rozlega,
Góry, lasy dalekie, gǳie edno dosięga.


Proteus na wierzch z amy wyszedł na huk srogi
I patrząc na Orlanda nie bez wielkie trwogi,
Gdy wlazł i wylazł z orki i gdy poimaną
Ciągnął na brzeg, u kotwie liną uwiązaną,
Stada rozprószonego nie pilnu ąc więce ,
Po wielkiem oceanie ucieka co pręce ;
Sam Neptunus delfiny, do woza zakłada
I do Etyopie chcąc u eżdżać, wsiada.

⁶⁶²może — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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Ino⁶⁶³ z swem Melicertą i roztarganemi
Włosami Nereidy⁶⁶⁴ i z przestraszonemi
Glaukami⁶⁶⁵ Trytonowie⁶⁶⁶, nagłą zd ęci trwogą,
Po morzu ucieka ą tam i sam, gǳie mogą.
Tem czasem zawołany do brzegu straszliwą
Rycerz wyciągnął rybę, ale uż nieżywą;
Bo od bolu i męki wielkie zwyciężona,
Pierwe zdechła, niż na brzeg była wyciągniona.


Gęsty lud, co na wyspie miał swo e mieszkanie,
Zbiegł się patrzyć na ono straszliwe potkanie.
Ten próżnem nabożeństwem i strachem u ęty,
Niepobożny rozumiał uczynek tak święty,
Mówiąc, żeby to było uż na wieki na się
Proteusa rozgniewać, żeby znowu zasię
Wypuścił wszytkie swo e morskie stada z wody
Na wyspę i odnowił zapomnione szkody;


I że obrażonego lepie prosić boga
O pokó , który odnieść edna była droga:
Aby występnik⁶⁶⁷ w morze zaraz niemieszkanie
Beł wrzucony na ego gniewu ubłaganie.
Tak od edne pochodnie zapala się druga,
Że się świeci ulica wszytka, ako długa;
Tak gniew z ednego serca iǳie do drugiego,
Który chce w morze wrzucić rycerza zacnego.


Ci z procami, a ci się zbiega ą z łukami,
Ci z mieczmi i rożnami, a ci z oszczepami,
Nakoniec go nakoło zewsząd okrąża ą
I z blizka i z daleka wszyscy go sięga ą.
Tak wielkiemu gwałtowi, który następu e
Na niego, pan z Anglantu barzo się ǳiwu e;
Wiǳi, że się chcą nad niem mścić orki zabite ,
Skąd się spoǳiewał ǳięki i chwały obfite .


Jako niedźwiedź, którego po armarkach woǳą,
Kiedy z niem i tam i sam po ulicach choǳą,
Tak się boi i tak dba na gęste zbieganie
I na przykre małych psów z daleka szczekanie,
Że się na nie obe rzeć nie chce: tak wszytkiego
W on czas się mężny Orland bał chłopstwa onego,

⁶⁶³Ino z swem Melicertą — Ino, córka Kadmusa, żona króla Atamasa w Orchomenos. Gdy Atamas z dopusz-
czenia Hery oszalał i zabił własnego syna, Learcha, Ino ucieka ąc przed nim z drugim synem, Melicertesem,
rzuciła się w morze i została boginką morską. [przypis redakcy ny]

⁶⁶⁴Nereidy — córki Nereusa, boginki morskie. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁵Glauk — bożek morski. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁶Tryton — bożek morski. [przypis redakcy ny]
⁶⁶⁷występnik — przestępca. [przypis redakcy ny]
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Któreby beł mógł tylko surowem we źrzeniem
Albo mocnem podomno rozgromić dmuchnieniem.


Skoro wziął Duryndanę w rękę w one chwili,
Zaraz mu plac przestrony wszyscy uczynili.
Zrazu nań uderzyli z tą zupełną wiarą,
Że się em nie miał oprzeć Orland żadną miarą,
Zwłaszcza, że na niem zbro e żadne nie wiǳieli
I tarcze na ramieniu; ale nie wieǳieli,
Że był trwadszy od stopy aż do same głowy,
Niż dyament i niżli kamień marmurowy.


Czego nie mogli grabi uczynić mężnemu,
To on zaś mógł uczynić łatwie z nich każdemu.
Za ǳiesięciorgiem tylko cięciem albo mało
Co więce trzyǳieści ich naplacu zostało.
Druǳy zatem poczęli na zadustępować;
On uż chciał upłakaną ǳiewkę rozwięzować,
Kiedy się wszczął nowy zgiełk i huk z drugie strony,
Którem⁶⁶⁸ beł wszytek wysep⁶⁶⁹ nagle napełniony.


Wtem, gdy tak w tamte stronie Orland w one dobie
W kupę zebrane chłopstwo zabawiał na sobie,
Na kilku mie scach żadnych nie nalazszy wstrętów,
Irlandczycy na wyspę wysiedli z okrętów
I lud po wszystkich brzegach bili bez litości
I lub to okrucieństwu lub sprawiedliwości
Przypisować, nikomu folgować nie chcieli
I na wiek, na płeć względu żadnego nie mieli.


Mały odpór strwożeni czynią Ebuǳanie,
Częścią, że na nich przyszli tak niespoǳiewanie
I nagły uczynili wpad nieprzy aciele,
Częścią, że wyspa w sobie ma luǳi niewiele;
Którzy ą splądrowali, domy popalili,
Luǳie wszytkie wysiekli i na miecz puścili,
Ruchome ma ętności w okręty zabrali,
Miasta wszytkie i mury z ziemią porównali.


Orland, akoby mu nic upadek i trwogi
One nie należały, ukwapliwe nogi
Powrócił, gǳie u ostre skały uwiązana
Czekała pani, orce na pokarm wydana.
Patrzy na nię i bliże do nie przystępu e
I lepie się e coraz z blizka przypatru e.
Nakoniec poznał, że to Olimpia była,
Które się wierna miłość tak źle nagroǳiła.

⁶⁶⁸Kturem — powinno być: którem (ǳiś którym). [przypis edytorski]
⁶⁶⁹wysep — wyspa. [przypis redakcy ny]
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Olimpia, którą wprzód miłość oszukała,
Potem na nię fortuna zła zbó cę posłała,
Którzy ą, od echaną od męża chytrego,
Zanieśli onegoż dnia do wyspu⁶⁷⁰ srogiego.
Poznała tam Orlanda zaraz nieszczęśliwa;
Ale iż ą tak nago zgra a niecnotliwa
Wystawiła, nie tylko mówić z niem nie chciała,
Ale i podnieść oczu na niego nie śmiała.


Pytał e zatem Orland, żalem poruszony,
Jaki ą los przeciwny przygnał w tamte strony
Z tego kra u, gǳie ą tak wesołą zostawił
Potem, ako z nią Biren wesele odprawił.
Ona na to: »Ja nie wiem, eślić mam ǳiękować,
»Żeś mię ato przy zdrowiu chciał teraz zachować,
»Jeśli się skarżyć na cię, żem żywa została
»I końca swo e nęǳy ǳiś nie otrzymała.


»Prawda to, żeś ode mnie goǳien za to ǳięki,
»Żeś mię tak srogie śmierci wyzwolił przez ǳięki⁶⁷¹;
»A sroższą być nie mogła nad tę bez pochyby,
»Gdybym była pożarta od straszliwe ryby.
»Za to, żem śmierci uszła, trudnoć mam ǳiękować„
»Bo mię ta sama może w me nęǳy ratować.
»I eśli ą za żywot od ciebie w odmianę
»Otrzymam, wiecznieć za to powinną zostanę«.


Potem mu z wielkiem płaczem wszytko powiadała,
Jako od męża swego zdraǳona została,
Sama edna na wyspie twardem snem zmorzona,
Skąd zaś była od zbó ców morskich uniesiona.
To mówiąc, obraca się, ako więc rzezaną
Z marmuru Latonównę⁶⁷² albo malowaną
Wiǳiemy, gdy kąpiąc się w rzece, natrafiona
Od myśliwego nagle była Akteona⁶⁷³.


Ile może, brzuch kry e z pełnemi piersiami,
A coraz się obraca do niego bokami.
Orland okrętu swego z daleka wygląda
I żeby wszedł do portu, co napręce żąda,
Chcąc ą, z mocnych łańcuchów pierwe rozwiązaną,
Przyoǳiać aką szatą, w okręcie dostaną;
Wtem Obert, król irlanǳki, przypadł w prętkiem biegu,
Słysząc, że uż morski ǳiw zdechły beł na brzegu,

⁶⁷⁰wysep (daw. r. m.) — wyspa. [przypis redakcy ny]
⁶⁷¹przez ǳięki — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁶⁷²Latonówna — córka Latony, Diana (Artemis). [przypis redakcy ny]
⁶⁷³Akteon — słynny myśliwiec, zamieniony przez Artemis (Dianę) w elenia za to, że ą podpatrzył w kąpieli

i przez własne psy rozszarpany. [przypis redakcy ny]
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I że e akiś rycerz włożył mięǳy zęby
Kotwicę, że nie mogła więce zawrzeć gęby
I że ą tak do brzegu przyciągnął po woǳie,
Jako przeciwko rzece ciągną wielkie łoǳie.
Obert zatem tam nadszedł, chcąc się sprawić, eśli
O zdechłem wielorybie prawdę mu odnieśli;
Tem czasem ego luǳie Ebudę psowali
I niesłychane szkody po wyspie ǳiałali.


Król irlanǳki, chocia beł Orland umoczony
I krwią plugawe orki wszytek oszpecony,
Która na ego szacie na on czas została,
Kiedy go w sobie orka po niewole miała,
Poznał go, a tem więce , że to dobrze wieǳiał,
Kiedy mu eden o te potrzebie powieǳiał,
Że krom Orlanda inszy nie mógł tam być, coby
Tak niebezpieczne się śmiał pode mować próby.


Znał go dobrze, gdy mieszkał na ancuskiem dworze,
Z którego beł rok przedtem po echał na morze,
Aby po o cu swo em, który mu ustąpił
Przez śmierć, onego roku na państwo nastąpił.
Częstokroć, tam mieszka ąc, Orlanda widywał
I mawiał z niem i nieraz z niem pospołu bywał;
I teraz go przywitał i pytał o zdrowie,
Zd ąwszy z siebie przyłbicę, którą miał na głowie.


Pokazował to Orland, że tam beł królowi
Nie mnie rad, ako i król beł rad Orlandowi;
A skoro się kilkakroć z sobą obłapili
I spólne pozdrawiania wza em powtórzyli,
Począł Orland powiadać, ako utrapiona
Olimpia tak była okrutnie zdraǳona
I mianował od kogo, że od niewiernego
Birena i pod słońcem na okrutnie szego;


I ako mu nie ednem znakiem pokazała,
Że go szczerze i prawie z serca miłowała,
Że i o ca i bracią i państwo straciła
I potem sama umrzeć dla niego myśliła,
I że o tem nikt nadeń nie mógł lepie wieǳieć,
Co był przy tem i umiał o wszytkiem powieǳieć.
Gdy mówił, Olimpia barzo się wstyǳiła
I łzami ociężałe źrzenice moczyła.


Twarz e beła podobna na wiosnę pięknemu
Niebu, eszcze niedobrze wypogoǳonemu,
Gdy deszcz iǳie i słońce w tenże czas odgania
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Chmurę około siebie, która e zasłania.
Jako więc słowik płacze mięǳy przybranemi
Dopiero w swą zieloność liściami gęstemi,
Tak w e pięknych łzach pióra Kupido macza ąc,
Lata sobie, asnego światła zażywa ąc.


I złote swo e strzały rozpala w płomieniu
Je oczu i potem e ugasza w strumieniu,
Który spada po kwieciu białem i rumianem
I dopiero żeleźcem tak uhartowanem
Trafia króla, którego ani zbro a broni
Ani paiż⁶⁷⁴ zasłania od śmiertelne broni.
Gdy tak patrzy na oczy i twarz piękne panny,
Czu e, że uż est w serce, nie wie ako, ranny.


Te była Olimpia, choć w smętku, gładkości,
Jakie ǳiś rzadko widać na świecie piękności,
Nie tylko z stanu⁶⁷⁵, kształtu, nie tylko z urody,
Nie tylko włosy piękne, oczy i agody,
Usta i nos i szy ę i ramiona miała,
Lecz i te części, które szata zakrywała;
Idąc na dół od piersi, podomnoby były
Wszytkich inszych na świecie ǳiewek zwyciężyły.


Białością przechoǳiły śniegi nieruszane,
Miękkością świeże woski, ogniem rozgrzewane;
Okrągłe piersi beły podobne do mleka,
Które dopiero piękna wydoiła ręka,
A wązkie zstępowało pole mięǳy niemi,
Równie, ako doliny więc mięǳy małemi
Pagórkami wiǳiemy, pięknie położone,
Śniegami, co dopiero spadły, napełnione.


Bok wydatny i żywot bez zmarski⁶⁷⁶ pięknemu
Zwierciadłu beł podobien polerowanemu;
Nogi białe zdały się, że były toczone
Albo Fidyaszową⁶⁷⁷ ręką urobione.
Milczę o innych członkach e pięknego ciała,
Które w on czas przed niemi darmo zakrywała;
To samo tylko powiem, że w nie zgoła była
Wszytkie doskonałości piękność zgromaǳiła.

⁶⁷⁴paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁵stan — budowa ciała, postać, postawa. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁶zmarska (daw.) — zmarszczka. [przypis redakcy ny]
⁶⁷⁷Fidiasz — sławny rzeźbiarz grecki (w V w. przed Chrystusem). [przypis redakcy ny]
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I by ą beł ygĳski wiǳiał pasterz młody,
Kiedy na Iǳie sąǳił trzech bogiń niezgody⁶⁷⁸,
Chocia tam Wenus abłko złote otrzymała,
Podomnoby go e zaś ustąpić musiała;
I nie szedłby beł pewnie w amikle skie strony⁶⁷⁹
Gwałcić gościnne prawa i brać cuǳe żony;
Owszemby beł racze rzekł: »Zostań przy Helenie,
»Menelae, bo u mnie ta est w więtsze cenie«.


I kiedyby miała być na on czas w Krotonie⁶⁸⁰
Kiedy Zeuksys⁶⁸¹ swó obraz, który miał Junonie
Ofiarować, malował, gǳie nago stanęły
Przed niem te wszytkie, które gładkością słynęły;
I aby doskonałą ednę wymalował,
To z te , to z owe części chwalnie sze wy mował:
Nie miał wziąć insze nad tę, bo wszytkie piękności
I wszytkie w sobie miała ta doskonałości.


Ja tak mniemam, że Biren e pięknego ciała
Nigdy nago nie wiǳiał, bobym a bez mała
Przysiągł na to, żeby beł nie mógł być tak srogi,
Aby e beł tak same od echał niebogi.
Tem zawieram, że Obert tak beł zapalony,
Że w niem nie mógł być ogień wielki zata ony;
Cieszy ą i mówi e , że się prętko skróci
Je smętek i że się e w pociechę obróci.


I z nią do Olandye echać obiecu e
I przywrócić e państwo o czyste ślubu e
I pokarać Birena pomstą sprawiedliwą
Za niewǳięczność i ego zdradę niecnotliwą,
Chcąc na to wszytkie siły królestwa swo ego
Obrócić, nie czeka ąc z tem czasu długiego.
A wtem rozkazał, aby wszęǳie szat szukano,
W któreby Olimpią zarazem ubrano.


Słać dla nich w insze kra e nie było potrzeba:
Mógł ich dostać na wyspie, ile było trzeba.
Bo na każdy ǳień nowe w Ebuǳie miewali
Z tych, które straszne rybie na pokarm dawali.
Nie zbyt długo szukano, ako na ostatek
Przyniesiono ich wielki do króla dostatek;
W te ubrał Olimpią, acz go to bolało,
Że e nie mógł tak ubrać, ako mu się zdało.

⁶⁷⁸frygĳski (…) pasterz młody, / Kiedy na Iǳie sąǳił trzech bogiń niezgody — zamiast: tro ański (Tro a sąsia-
dowała z Frygią), t . Parys. [przypis redakcy ny]

⁶⁷⁹amiklejskie strony — okolice miasta Amikle w Lakonii, tu zamiast: Lakonia. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁰Kroton — osada grecka w południowe Italii. [przypis redakcy ny]
⁶⁸¹Zeuksys — sławny malarz grecki, współczesny Parraz asowi. [przypis redakcy ny]
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Jeszcze nigdy nie była tak piękna robota,
Urobiona z edwabiów i cienkiego złota,
Nad którą swych dowcipów długo Florenczycy
Zażyli lubo inszy przedni robotnicy,
Żeby godna miała być Olimpie ciała,
Choćby ą własną ręką Minerwa utkała;
Tak się w nie beły wszytkie zebrały piękności,
Że w nie nie było żadne niedoskonałości.


Dla wielu przyczyn Orland barzo się radował,
Że się król Olimpie w on czas rozmiłował;
Bo okrom, że Biren miał wziąć słuszne karanie,
O czem pilno obiecał król czynić staranie,
I sam się mógł ciężkiego ciężaru pozbawić,
Dla Olimpie się tam dłuższy czas zabawić,
Który nie dla nie , ale przybeł w tamtę stronę
Swe miłe , eśliby tam beła, na obronę.


Że tam w on czas nie była, prętko się dowieǳiał;
Lecz eśli beła przedtem, coby mu powieǳiał,
Nie beł żaden, bo wszytek lud na miecz puszczono
I ednego na wyspie nawet nie żywiono.
Drugiego dnia armata z portu wy echała
I nazad ku domowi sztyry obracała;
Na którą wsiadł i Orland, myśląc z Irlandye
Znowu się w swo ę drogę puścić do Francye .


Nic więce nad ǳień eden nie chciał się tam bawić,
Wielkie królewskie prośby nie mogły nic sprawić;
Który go wściągał, na co pozwolić nie chciała
Miłość, co go za ego miłą wyprawiała.
Olimpią królowi zaleca żegna ąc,
Aby e obietnice ziścił, nalega ąc;
Acz tego zalecania król nie potrzebował,
Bo czynił dobrze więce , niżli obiecował.


Po wszytkiem swo em państwie zaraz luǳie zbierał,
Związki z królem angielskiem i szkockiem zawierał;
Potem do Olandye z wo skiem się wyprawił,
Którą wziął i Fryzyą, ale i to sprawił,
Że mu ego poddani właśni, Zelandowie,
Wierzgnęli⁶⁸² i przednie szy zelanǳcy panowie.
Potem go poimawszy, pozbawił żywota;
Wprawǳie kaźń beła lże sza, niż ego niecnota.


Obert wziął Olimpią za żonę i nową
Uczynił ą z grabianki bogatą królową. —

⁶⁸²wierzgnąć — zbuntować się. [przypis redakcy ny]
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Ale pódźmy do grabie, który morzem eǳie
We dnie i w nocy, gǳie go ślepa miłość wieǳie.
Potem zaś w temże porcie żagle z masztu zbierał,
Gǳie e był rozpiął, gdy się w tę drogę wybierał,
I dale stamtąd eǳie na Bryliadorze,
Zostawu ąc za sobą wiatr i słone morze.


Wierzę, że na ostatku zimy znamienite
ǲieła porobił; ale iż beły zakryte
I am do tego czasu o nich nic nie słyszał,
Nie winienem, że o nich nic nie będę pisał.
Bo Orland więce beł zwykł czynić, niżli swo e
Sprawy potem powiadać i czci godne bo e,
I wszytkie ego ǳieła nie były wieǳiane
Okrom tych, które były od świadków wiǳiane


Tak zszedł ostatek zimy, że kędy się bawił,
Nie wieǳiano, i eśli co znacznego sprawił.
Ale ak skoro⁶⁸³ słońce sferę oświeciło
W źwierzęciu, które Fryksa na sobie nosiło⁶⁸⁴,
I kiedy zasię znowu Zefirowie mili
Piękną, wesołą wiosnę na świat wprowaǳili,
Wychoǳiły pospołu z sobą zioła nowe
I wielkie, zawołane ǳieła Orlandowe.


Po górach i równinach eǳie, utroskany
I barzo sasowany, grabia zawołany,
Gdy w eżdża ąc do lasu ednego, wołanie
I żałosne usłyszy akieś narzekanie.
Bierze, szablę i konia zwiera ostrogami
I skąd on dźwięk wychoǳi, obraca woǳami —
Ale wam teraz o tem niecha nie powiadam,
Bo to wszytko do drugie pieśni wam odkładam.

Koniec pieśni jedenastej.

.  
Argument
Orland gniewliwy goni rycerza srogiego,
Z Angeliką do lasa ucieka ącego,
I trafia do pałacu, który Atlant stary
Z Kareny dla Rugiera zbudował przez czary;
Tamże chytry czarownik Rugiera prowaǳi.
Orland o Angelikę z Feratem się waǳi;

⁶⁸³jak skoro (daw.) — ak tylko. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁴słońce sferę oświeciło / W źwierzęciu, które Fryksa na sobie nosiło — barana, na którym Fryksos przybył przez

powietrze do Kolchidy, umieścili bogowie w zodiaku niebieskim. Słońce wstępu e w znak Barana na wiosnę.
[przypis redakcy ny]
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Potem z wo skiem pogańskiem w srogi bó wstępu e,
Nakoniec Izabellę w askini na du e.

Allegorye
Pałac Atlantów, gǳie w miłości uwikłani samych siebie nie zna ą, myśląc tylko o tem,

akoby rzeczy pożądane dostali, kłaǳie nam przed oczy ustawiczny labirynt, w którem
bez przestanku błąǳą ci, którzy się w próżnościach tego świata kocha ą i że niepowścią-
gliwe żąǳe nasze zasłania ą nam wzrok rozumu, że i przy aciół naszych i własnego dobra
naszego znać nie możemy, nie myśląc ni o czem, eno, abyśmy tych rzeczy dostali, któ-
rych pragniemy.

. Skład pierwszy
Gdy Ceres wraca ąc się od ide skie matki⁶⁸⁵
Do swe puste doliny, gǳie mocne łopatki
Ciężka góra etne ska depce olbrzymowi,
Gromem postrzelonemu w bok Enceladowi⁶⁸⁶,
Nie zastała swe drogie ǳiewki ulubione ,
Niedostępne dolinie od nie powierzone :
Skoro piersiom i twarzy krzywdę uǳiałała
I złotemu włosowi, dwie sośnie wyrwała.


Tem, gdy w ogniu Wulkana były zapalone,
Dała moc, że nie mogły nigdy być zgaszone,
Które na wozie w ręku po edne trzyma ąc
I zaprzężone lotne smoki pogania ąc,
Po górach, po równinach, po wodach echała
I w lesiech e i w polach i w rzekach szukała,
Na morzu i na ziemi; a skoro zwieǳiła
Zwierzchni świat, do piekła się na dół obróciła.


By było w mocy, ako było w Orlandowe
Żąǳe , naśladować żniw obfitych królowe ,
Szuka ąc Angeliki swo e , w one czasy
Zwieǳiłby wszytkie także pola, góry, lasy,
Niebo wszytko i morze, z ziemią, nierozǳielne,
Nakoniecby beł poszedł i na dno piekielne;
Ale wozu i smoków skrzydlatych nie ma ąc,
Na koniu eǳie i tam i sam, e szuka ąc.


Naprzód Francyą zwieǳił, teraz się namyśla
Do Niemiec i zaś do Włoch i dale zamyśla
Po stare i po nowe szukać Kastylie
I z Hiszpanie dać się przewieźć do Libie .
Gdy tak myśląc, swą zgubę naleść sobie tuszy,
Nagle go głos płaczliwy akiś bĳe w uszy.
Poskoczy tam i u źrzy przed sobą ednego
Rycerza, kłusem wielkiem po eżdża ącego.

⁶⁸⁵idejska matka — bogini Cybele. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁶Encelad — eden z Gigantów, olbrzymów z wężowymi ogonami zamiast nóg. Encelad, zbuntowany przeciw

Zeusowi, został przez tegoż przywalony górą Etną. [przypis redakcy ny]
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Który gwałtem żałosną ǳiewkę niósł na ręku,
Trzyma ąc ą przed sobą na koniu przy łęku:
Ona z wrzaskiem tam i sam rękami miotała
I na pana z Anglantu o pomoc wołała;
Który, kiedy się e tam przypatrował pilnie,
Zdało mu się, że to ta beła nieomylnie,
Dla które , pełen troski i wielkiego smutku,
Wzdłuż i wszerz wszytkę zwieǳił Francyą bez skutku.


Zdało mu się — nie mówię, aby właśnie była
Angelika, co, wiecie, ako go paliła —
A wiǳąc swą boginią smętną, utrapioną,
Gwałtem od nieznanego rycerza niesioną,
Wściekłem gniewem i żalem razem poruszony,
Woła nań strasznem głosem, aby zawściągniony
Stanął i poczekał go, i grozi mu sroǳe
I koniowi w bok kłaǳie obiedwie ostroǳe.


On mu nie odpowiada i nie dba nic na ty
Pogromy, obrócony na zysk tak bogaty,
I tak rączo wciąż bieży przez gęstwę pierzchliwy,
Że wiatr, z niem porównany, zwać może⁶⁸⁷ leniwy.
Jeden ucieka, drugi goni: lasy one
Brzmią, wrzaskiem pochwycpne ǳiewki uderzone;
Z których wbiegli na łąkę wielką, gǳie osobny
Pałac beł na ustroniu wielki i ozdobny.


Z marmuru, który sztucznie z wierzchu beł rzezany,
Różnego pyszny pałac beł pobudowany;
Do tego bieżał rycerz w złotą bramę lśniącą,
Niosąc na ręku smętną ǳiewicę wrzeszczącą.
Przypadł i Bryliador tam po małe dobie,
Ma ąc rozgniewanego Orlanda na sobie;
Który skoro weń w echał, wszęǳie upatrował,
Ale rycerza ani panny nie na dował.


Zsiada z Bryliadora i gniewem zażarty,
Głębie wchoǳi i pałac przebiega otwarty
I wszęǳie i tam i sam rączo się uwĳa,
Żadne sale, żadnego poko u nie mĳa.
Skoro daremnie dolne poprzębiegał gmachy,
Po wschoǳie wbiegł na piętro pod samemi dachy;
Ale na górnem, ako i na piętrze nizkiem,
I czas i pracą tracąc, nie potkał się z ni zkiem.


Muru namnie nie wiǳi ani gołe ściany:
Wszytek pałac beł w drogie obicie ubrany.

⁶⁸⁷może — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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Wiǳi łoża, usłane złotemi kołdrami,
I pawimenty⁶⁸⁸ wszytkie, kryte kobiercami.
Z dołu na górę iǳie i często się wraca
I wzrok na wszytkie strony żałosny obraca;
Ale nie może u źrzeć nigǳie rozbó nika,
Od którego porwana była Angelika.


Kiedy tak, pełen troski, ukwapliwem krokiem
Po pałacu tam i sam przebiegał szerokiem,
Ferata, Brandymarta, króla cyrkaskiego,
Sakrypanta, tam nalazł i serykańskiego,
Gradasa, z wielą inszych, co przedtem czynili
Próżne drogi i próżno także się silili,
Jako i on, cały ǳień, w wieczór i po ranu,
Ła ąc niewidomemu mie sca tego panu.


Wszyscy swych bez żadnego skutku zgub szuka ą,
Złoǳie em go i zbó cą wszyscy nazywa ą:
Ten się o konia, a ten o pannę asu e,
Ten te rzeczy stracone , ten owe żału e.
I tak tam wszyscy, troską utrapieni srogą,
Nie umie ą z te klatki wyniść i nie mogą;
Moc ich, co poimani tą sztuką zostali
I tydnie⁶⁸⁹ tam i całe miesiące mieszkali.


Gdy tak Orland na wielkie pałac bohatyry
Zbudowany przebieżał raz, dwa, trzy i cztyry,
Myśli sobie i mówi: »Kiedybym tu mieszkał
»Dłuże , pracąbym stracił, czasubym omieszkał.
»Mógł się uż z nią daleko oddalić niecnota
»Z tego mie sca, przez insze uwiódszy ą wrota«.
Z tą myślą biegł na łąkę wielką, która koło
Zamku była i wszytek okrążała wkoło.


Tak około leśnego pałacu biega ąc,
Co raz twarz pochyloną ku ziemi trzyma ąc,
Z prawe i z lewe strony patrząc pilnie szlaku
I akiego świeżego nowe drogi znaku,
Usłyszał, że nań z okna głosem coś wołało:
Podnosi wzgórę oczy i tak mu się zdało,
Że słyszał głos i wiǳiał swą ǳiewkę kochaną,
Dla które beł śmiertelną obrażony raną.


Zdało mu się, akoby żałośnie płakała,
I »Rata! przebóg, rata!« na niego wołała.
»Odda ęć swe panieństwo, o które się bo ę
»Barzie , niżli o żywot, bo o ten nie sto ę.

⁶⁸⁸pawiment — posaǳka. [przypis redakcy ny]
⁶⁸⁹tydnie (daw.) — tygodnie. [przypis redakcy ny]
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»Takli to przy bytności wiernego mo ego
»Orlanda mam być wzięta od zbó cę srogiego?
»Zabĳ mię ty sam racze , bo będę wolała,
»Aniżbym przyść na los tak nieszczęśliwy miała«.


Za temi słowy Orland wszedł mięǳy podwo e
I kilka razów wszytkie pobiegał poko e
Z pracą wielką i z troską niewypowieǳianą,
Jakokolwiek z naǳie e trochą pomieszaną;
Czasem się przysłuchywa głosowi onemu
Angeliki kochane ego podobnemu,
I gdy stoi w te stronie, z tamte go dochoǳi
On głos płaczliwy, ale nie wie, skąd wychoǳi.


Teraz Rugiera wspomnię, który ciasną drogą
Olbrzyma wzrostem wielkiem i postawą srogą
Gonił tak długo z panną ucieka ącego,
Aż na łąkę przestroną wbiegł z lasu wielkiego.
A teraz tamże przyszedł, kędy przedtem chwilę
Orland przybeł, eśli się na mie scu nie mylę.
Olbrzym w bramę do swego pałacu ubiega;
Rugier, tuż za niem bieżąc, tylko go nie sięga.


A skoro eno wbieżał i przeniósł za progi
Bogatego pałacu ukwapliwe nogi,
Olbrzyma ani panny uż nie wiǳi więce
I szedł mięǳy otwarte podwo e co pręce .
Dolne piętro zbiegawszy, przez szerokie wschody
Na górze, ale darmo, szuka rycerz młody;
Nie może po ąć, gǳie się tak prętko poǳiała,
Gǳie się panna z olbrzymem tak nagle schowała.


Skoro wszytek a wszytek zbiegał pałac ślepy
I izby i komnaty i sale i sklepy,
Znowu ukwapliwemi powraca krokami
I szuka pod samemi nakoniec wschodami.
Ale potem, iż em być w blizkiem lesie tuszy,
Stamtąd iǳie, a w tem go głos uderzył w uszy,
Tenże, co i Orlanda, za którem powrócił
I znowu się do zamku bogatego wrócił.


Jednaż osoba i głos, który Orlandowi
Zdał się być Angeliki, teraz Rugierowi
Zda się zaś, że est własny ǳiewice z Dordony,
Dla które beł miłości ogniem zapalony.
Jeśli się Gradasowi lub komu inszemu
Z tych, którzy tam błąǳili, ożywa każdemu,
Zda się, że to ona rzecz, które pożąda ą
I które po pałacu tam i sam szuka ą.
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Niesłychane to beły i niezwykłe czary,
Które Atlant z Kareny wynalazł był stary,
Aby Rugier przez onę tak foremną sprawę
Tak długo koło tego miał swo ę zabawę,
Ażby skutki minęły złych gwiazd i ustały,
Co prętką młoǳieńcowi śmierć obiecowały.
Nie pomogła Alcyna i zamek stalony:
Chce znowu swych sztuk skusić Atlant nauczony.


Lecz nie tylko Rugiera, ale naprzednie sze
Rycerze chrześcĳańskie i co na mężnie sze
Pragnął Atlant wprowaǳić w pałac znamienity,
Aby Rugier nie mógł być z ich ręki zabity;
A żeby wszyscy, póki tam bawić się mieli,
Niedostatków i głodów akich nie cierpieli,
Tak opatrzył on pałac, że na długie czasy
Mogli mieć w nim rycerze i panny swe wczasy.


Ale się do kata skie chcę wrócić królewny,
Która, akom powieǳiał, miała pierścień pewny,
Który, w gębie trzymany, oczy ode mował,
A na palcu od czarów każdego warował.
Słyszeliście, ako gdy do askinie wlazła,
I potrawy i szaty gotowe nalazła,
Na klaczę się i insze potrzeby zdobyła
I wrócić się do swego królestwa myśliła.


Radaby w towarzystwie swem Sakrypantowi
Królowi z Cyrkas była albo Orlandowi,
Nie, że była chętnie sza temu, niż owemu,
Bo ednako się twardą stawiła każdemu;
Ale iż przez tak wiele miast echać musiała;
Ponieważ na wschód słońca drogę przed się brała,
Towarzysza e beło i woǳa potrzeba,
A nad tych lepszych dostać i myślić nie trzeba.


Długo i Sakrypanta i grabie szukała,
Niżli o nich ęzyka pewnego dostała,
Po miastach, po miasteczkach, po zamkach obronnych,
Po górach i po lesiech i po wsiach ustronnych;
A teraz ą fortuna, co e w tem służyła,
Gǳie beł król z Cyrkas, Orland, Ferat, wprowaǳiła,
Gradas, Rugier i inszy rycerze wybrani,
Od Atlanta czarami ǳiwnie uwikłani.


Tam wchoǳi niewiǳiana od czarnoksiężnika,
Zakryta swem pierścieniem piękna Angelika,
Wiǳi, że e Sakrypant i Orland szuka ą
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I po wielkiem pałacu tam i sam biega ą,
I ako e obrazem czarownik zmyślonem
Oszukiw i ich wielu, gusłami sprawionem;
Sama w sobie, którego z nich ma wziąć, rozbiera,
Ale w tem nic pewnego eszcze nie zawiera.


Nie może poznać, kogo ma mieć za lepszego,
Jeśli Orlanda, eśli króla cyrkaskiego;
Orland ą może lepie przewieść swą ǳielnością
Przez niebezpieczne mie sca i swo ą śmiałością;
Ale gǳieby go sobie za woǳa obrała,
Jakoby go zaś mogła zniżyć, nie wiǳiała,
Kiedyby go uczynić mnie szem lub odprawić
I nazad do Francye chciała zaś wyprawić.


Sakrypanta zaś może złożyć, kiedy trzeba,
By go dobrze wsaǳiła i na same nieba.
Z te przyczyny się racze do niego skłoniła
I mieć go swo em woǳem w droǳe umyśliła.
Pierścień w gębie trzymany zarazem wy mu e
I zasłonę mu z oczu, z twarzy swe zde mu e;
Mniemała, że się emu tylko ukazała,
Lecz, że wtem Orland przypadł i Ferat, u źrzała.


Orland i Ferat, którzy po bogatem dworze,
Oba w każdem poko u i w każde komorze,
Na górze i na dole i wkoło szukali
Te , którą, ako wiecie, z dusze miłowali,
Zbiegli się wszyscy do nie , bo em nie waǳiły
Żadne czary, żadne em gusła nie szkoǳiły:
Pierścień, który na palcu miała, wszytkie czary
Próżne czynił, które beł sprawił Atlant stary.


Zbro e mieli na sobie, szyszaki na głowie,
Oba, o których śpiewam, dwa bohatyrowie,
I nigdy ich, ako tam edno przy echali
Do pałacu onego, z siebie nie składali.
We dnie e ustawicznie i w nocy nosili,
Że się em, ako szacie, tak przyzwyczaili;
Ferat także beł zbro ny, krom że nie okrywał,
Głowy hełmem, bo go chcąc nigdy nie używał,


Ażby beł on tak sławny wydarł Orlandowi,
Który był także Orland od ął Almontowi,
I przysiągł na to w ten czas, gdy darmo laskami
Argalego szyszaka sięgał pod wodami.
I eśli mu się Orland w on czas ukazował,
A Ferat się z niem, ako przysiągł, nie skosztował,
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To z te przyczyny poszło, że się nie poznali,
Póki w onem pałacu pospołu mieszkali.


Bo tak beł od Atlanta pałac uczonego
Sczarowany, że eden nie mógł znać drugiego.
We dnie i w nocy mieczów nie odpasowali,
Zawżdy zbro e na sobie i tarcze miewali,
Ich konie także beły zawżdy posiodłane,
Z munsztukami na łękach; które zgotowane
Jadły w sta nie przy wrociech i owsy i siana,
Czeka ąc pogotowiu każdy swego pana.


Nie może ich utrzymać Atlant, aby w siodła
Nagle nie mieli wsiadać: tak e miłość bodła,
Że się zaraz za twarzą gładką i złotemi
Włosami i oczami udali czarnemi
Panny, co ucieka ąc klaczę poganiała,
Bo w towarzystwie ednem nie rada wiǳiała
Razem trzech miłośników, aczby była wzięła
I ednego po drugiem każdego przy ęła.


Skoro e tak daleko piękna Angelika
Odwiodła od pałacu, że od czarownika
Mogli być bezpiecznemi, tak że ich onemi
Dłuże tam trzymać nie mógł czarami swo emi,
Pierścień, którem się nie raz i nie dwa wykradła,
Zd ąwszy z palca, w różane wargi sobie kładła
I zginąwszy em z oczu, nagle się ukryła
I tak e, ako błazny akie, zostawiła.


I co wziąć z sobą w drogę przedtem pewnie chciała
Grabię lub Sakrypanta, w którą echać miała,
Aby przez nich do państwa beła Galaona,
Do ostatecznych wschodnich granic przewieǳiona,
To teraz harda ǳiewka obiema wzgarǳiła
I w oka mgnieniu pierwszą żąǳą odmieniła,
Nie chcąc być nic powinna grabi i królowi,
A dufa ąc samemu swemu pierścieniowi.


Oni, tak oszukani, po lesie biega ą
I tam i sam zdumiałe twarzy obraca ą,
Jako ogar, któremu liszka albo za ąc
Zginie, co go poimać uż chce, dogania ąc,
Kiedy mu albo w amę, niżli go dopadnie,
Albo w dół albo w gęstwę wielką nagle wpadnie.
Angelika się śmie e, które nikt nie wiǳi,
Patrząc na ich postępki, i z nich sobie szyǳi.
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Szła przez las edna droga, którą się udali,
I wszyscy rącze konie za nią obracali,
Rozumie ąc, że przez tę przed niemi z echała
I iż insze nie było, że tą bieǳ musiała.
Orland bieży i Ferat także nie postawa,
Ale i król cyrkaski za nią się udawa;
Angelika woǳami klaczę zatrzymywa,
Bieży także za niemi, ale mnie skwapliwa.


Kiedy tam przybieżeli, gǳie w głębokiem lesie
Wszytkie ścieszki zginęły, patrzyć w onem czesie
Poczęli, eśli w trawie nie znać belo znaków
I kopyta końskiego świeżo bitych szlaków;
Wtem na obu hiszpański rycerz, nad którego,
Jeśli go a dobrze znam, chłopa pysznie szego
Jako żywo podomno nie było na świecie,
Krzywo patrząc, zawoła: »A wy gǳie eǳiecie?


»Jeśli chcecie być żywi i zdrowi, tak wieǳcie,
»Albo stąd w inszą drogę albo nazad edźcie;
»Nie chcę a towarzysza tam, kędy miłu ę,
»I tam, gǳie mo e ǳiewki szukam i szlaku ę«.
Orland zaś Cyrkasowi: »Ja nie wierzę, aby
»Więce nadto miał mówić, gdyby nas za baby
»Nikczemne miał obydwu, fuka ąc tak śmiele,
»Jakobyśwa dopiero wstała od kąǳiele«.


Do niego zaś: »Ty, chłopie, co się tak wynosisz,
»Bych na to nie miał względu, że hełmu nie nosisz,
»Terazbyś się zarazem odemnie dowieǳiał,
»Jeśli to dobrze, czy ile, coś teraz powieǳiał«.
Ferat na to odpowie: »Tobie co do tego,
»Kiedy tak chcę i kiedy mogę być bez niego?
»Ja sam eden, choć nie mam szyszaka na głowie,
»Z wami obiema czynić gotowem, błaznowie!«


»Jakoś dobry — rzekł zatem grabia Cyrkasowi —
»Pożycz swego szyszaka temu szaleńcowi,
»Iż mu muchy, co mu mózg we łbie pomieszały,
»Wypłoszę, że nie bęǳie potem tak zuchwały«.
Sakrypant grabi na to: »Jeśli twe żądanie
»Słuszneć się zda, kiedy mię tak namawiasz na nie
»Pożycz mu ty sam swego: i am te otuchy,
»Że mu tak, ako i ty, wypęǳę te muchy«.


Hiszpański zasię na to rycerz się ozowie:
»Kiedyby mnie szyszaka potrzeba, błaznowie,
»Jużbyście wy tych swoich obadwa nie mieli,
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»Bobym e wam gwałtem wziął, choćbyście nie chcieli;
»Ale tak macie wieǳieć — wie ich o tem dosyć —
»Żem ślub uczynił nigdy szyszaka nie nosić
»Okrom ednego, który zwykł miewać na głowie
»Jeden rycerz ancuski, Orlandem się zowie«.


Rozśmiał się grabia za tą Feratową mową,
I: »Masz z to⁶⁹⁰ — prawi — serca, że z odkrytą głową,
»Bez szyszaka uczynić to chcesz Orlandowi,
»Co on Agolantowemu uczynił synowi?
»Kiedybyć stanął w oczu, coś to śmiały z mowy,
»Drżałbyś wszytek od strachu od pięty do głowy;
»Nie tylkobyś mu hełmu nie wziął, ale swo ę
»I tębyś mu dać musiał po niewole zbro ę«.


»Jużem się a — rzekł Hiszpan chlubny — nieraz kusił
»O Orlanda, użem go kilkakroć przymusił,
»Żebych mu beł (acz się sam nierad chwalić muszę)
»Nie rzkąc hełm wydarł, ale i zbro ę i duszę.
»Żem tego nie uczynił, często przypada ą
»Nowe myśli, często się luǳie odmienia ą.
»Na on czasem go nie wziął i mam stąd przyganę:
»Teraz tuszę, że gwałtem łatwie go dostanę«.


Nie chciał być dłuże uż pan z Anglantu cierpliwy.
»Kiedyś — pry⁶⁹¹ — w którem kra u, kłamco niewstydliwy,
»Sprośny, brzydki Maranie⁶⁹², zemną się kosztował⁶⁹³?
»Niech wiem, kiedyś mię pożył, kiedyś mi folgował?
»Jam est Orland, z którego chluby darmo szukasz,
»Tusząc, że est daleko, ale się oszukasz;
»Wraz patrz, eśli ty szyszak mnie, czyli a two ę
»Będę mógł wydrzeć, co ą masz na sobie, zbro ę.


»A nie chcę nic mieć nad cię«. — Wtem sznur rozwięzował
U szyszaka i z głowy prętko go zde mował,
Zawiesił go na dębie i biegł na Hiszpana,
W ręku się mu dobyta błyska Duryndana.
Nie ulękł się go namnie Ferat zawołany;
Miecza od boku dobeł i sam w się zebrany,
W edne ręce ma ąc miecz ostry, piorunowy,
Drugą, tarcz wystawu ąc, strzegł odkryte głowy.


Zaczem oba ćwiczone konie obracali
I z te i z owe strony na się nacierali,

⁶⁹⁰z to — tyle, ile trzeba (z  przypadkiem [B.]) [przypis redakcy ny]
⁶⁹¹pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
⁶⁹²Sprośny, brzydkiMaranie — wyrazmarrano, pochoǳenia hiszpańskiego, oznaczał pierwotnie Maura, który

pozornie przy ął wiarę chrześcĳańską; przeszedłszy do ęzyka włoskiego, stał się, podobnie ak u nas cygan,
imieniem pospolitym, przybiera ąc znaczenie: „wiarołomca” lub „zdra ca”. [przypis redakcy ny]

⁶⁹³kosztować się z kim (daw.) — próbować się z kim. [przypis redakcy ny]
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Gǳie były blachy spięte hartowanem nitem,
Szuka ąc gwałtem drogi mieczom adowitem.
Żadna para na świecie równie sza nie była,
Coby się z sobą niemal we wszytkiem zgoǳiła;
Równego byli serca, siły i ǳielności
Równe , bo żaden nie mógł być ranny z twardości.


Nie wiem, eśli to wiecie, że beło stwarǳiało
Przez czary wszytko prawie Feratowe ciało,
Okrom tam, kędy ǳiecię, kiedy u macierze
W żywocie eszcze leży, pierwszy pokarm bierze;
I póki eno beł żyw, zawsze tę część ciała,
Która będąc wątpliwa, ranom podlegała,
Ubezpieczał, ako mógł, sposobem wszelakiem
Z wypławnego⁶⁹⁴ żelaza blachem⁶⁹⁵ siedmiorakiem.


Także właśnie i Orland beł uczarowany,
Że ego ciało żadne nie bało się rany,
Okrom pod podeszwami u obu nóg, które
Kryły ako nabarzie zawżdy miękką skórę.
Ostatek beł, ak marmur, eśli wieść nie plecie,
Co to za szczerą prawdę rozniosła na świecie.
Obadwa wprawǳie zawżdy zbro e zażywali
Dla ozdoby, nie żeby e potrzebowali.


Co raz sroższe, co raz trwa straszliwsze potkanie,
Bo aźń i strach ze mu e na samo patrzanie.
Ferat siecze i sztychy zadawa śmiertelne,
Skąpych cięcia nie czyni, ale wszytkie pełne.
I Orland mężny niemnie , gǳie zatnie po zbroi,
Rwie, ǳiurawi, a czasem sztukę e ukroi.
Nikt ich zgoła nie wiǳi okrom Angeliki,
Co niewidoma, wiǳi swo e miłośniki.


Bo przedtem król cyrkaski, tusząc i mniema ąc,
Że niedaleko przed niem biegła, ucieka ąc,
Skoro wszedł pan z Anglantu z Feratem w bó srogi,
Puścił się i pobieżał rączo do te drogi,
W którą, ako rozumiał, obrócić się miała,
Gǳie em z oczu zniknąwszy nagle, u echała.
Tak, że tam sama tylko Angelika była,
Co na ono potkanie okrutne patrzyła.


Gdy tak sto ąc na stronie, chwilę na wątpliwy
I na on po edynek patrzyła straszliwy,
Który się e na waǳe zdał być położony
I równo niebezpieczny z te i z owe strony,

⁶⁹⁴wypławne żelazo — żelazo zahartowane za pomocą pławienia w woǳie. [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁵blach — blacha, część zbroi. [przypis redakcy ny]
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Zamyśla em wziąć szyszak, o który się bili,
Aby tylko wiǳiała, coby też czynili,
Postrzegszy, że beł wzięty; acz go w one dobie
Nie myśliła długo mieć i trzymać przy sobie.


Myśli go grabi wrócić, lecz pierwe igrzysko
Chce sobie z niem uczynić i przyszedszy blizko,
Zde mu e go z gałęzi i kłaǳie go w łono
I chwilę na rycerzów patrzy i na ono
Potkanie; potem dale stamtąd się udała
I uż beła opodal od nich od echała
Pierwe niżli, że hełmu niemasz, obaczyli:
Tak się beli obadwa gniewem zapalili.


Ferat napierwe postrzegł i napierwe zoczył,
Że szyszaka nie było i prętko odskoczył
Od Orlanda i rzekł mu: »Pięknieć nam wyrząǳił
»Ów rycerz, który z nami w towarzystwie błąǳił!
»Pytam, aką zwycięzca ma odnieść nagrodę,
»Kiedy wziął szyszak, co nas wprawił w tę niezgodę?«
Cofnie się Orland, patrzy na drzewie, pod drzewem
I szyszaka nie wiǳi: pała wielkiem gniewem.


I zgoǳił się z słowami w tem Feratowemi,
Że go wziął rycerz, który beł pospołu z niemi;
Zaczem się przeciw swemu koniowi zapuścił
I wsiadł nań i woǳe mu do biegu wypuścił.
Wiǳąc Ferat, że z placu pan z Anglantu z echał,
Wpadszy na konie, za niem skwapliwy po echał;
Wtem przybiegli obadwa tam, gǳie beł ślad pewny
Na trawie Sakrypanta i gładkie królewny.


Puścił się Orland w lewo ścieszką ku dolinie,
Którą Sakrypant echał, i biegł po równinie.
Ferat ku górom bieżał tam, kędy się zdała
Scieszka, którą królewna świeżo udeptała.
Ona wtem zostawiwszy dwu rycerzów w bo u,
Jechała i trafiła do ciemnego zdro u,
Który w swem chłoǳie miłe odpoczynki dawał
I upragnione często pielgrzymy napawał.


Nie myśląc, aby ą tam miał kto zastać w chłoǳie,
Stanęła przy ciekące , prze źroczyste woǳie
I żadnego przypadku złego, żadne trwogi
Nie boi się, na palcu ma ąc pierścień drogi.
Naprzód hełm, skoro klaczę wściągnęła woǳami,
Powiesiła na rózǳe mięǳy gałęziami,
Potem po lesie drzewa lepszego szukała,
Żeby klaczę, gǳieby się pasła, uwiązała.

  Orland szalony, tom I 




A wtem Ferat, który się beł po onem bo u
Je śladem puścił, za nią przybieżał do zdro u.
Skoro go Angelika pierzchliwa u źrzała,
Zniknęła mu i przed niem rączo u eżdżała.
Nie wzięła hełmu, co spadł z rózgi, bo się była
Już daleko od mie sca tego oddaliła.
Skoro ą, przypadszy tam, mężny Ferat zoczył,
Wnętrzne pełen radości, rączo ku nie skoczył.


Ale mu, akom wam rzekł, nagle z oczu znika
Tak, ako nocna mara, gdy się kto ocyka.
On e po gęstem lesie i tam i sam szuka
I nie mogąc e naleść, na swe bogi fuka:
Trewigantowi⁶⁹⁶ winę rozgniewany da e,
Bluźni i fałszywemu Makonowi ła e.
Potem się na zad wrócił i do zdro u bieżał
Tam, kędy mięǳy trawą hełm Orlandów leżał.


Poznał go zaraz Ferat po piśmie, na litem
Złocie około brzegów misternie wyrytem
Wielkiemi literami, które powiadały,
Gǳie, ako, kiedy, komu wziął go grabia śmiały.
Zaraz go Ferat włożył na głowę z radością,
Choć się wewnątrz na sercu gryzł wielką żałością
O piękną Angelikę, co mu z oczu znikła
Tak prętko, ako znikać nocna mara zwykła.


Skoro weń głowę ubrał, wiǳi i uznawa,
Że mu do zupełnego szczęścia nie dostawa
Naleść pannę, co mu się to ukazowała,
To, ako błyskawica, nagle zaś znikała.
Szuka po wszytkiem lesie, zwieǳa wszytkie knie e;
A iż mu coraz to mnie zostawa naǳie e,
Aby ą miał gǳie naleść, przeciw Paryżowi
Ku hiszpańskiemu prosto echał obozowi,


Ulżywa ąc niesmaku i swo e żałości,
Którą miał, że nie przywiódł do skutku miłości,
Tem, że ako ślubował, panem szyszakowi
Został, który należał cnemu Orlandowi.
Orland potem długi czas szukał swo e zguby,
Dowieǳiawszy się, akie Ferat czynił chluby
Z te zdobyczy; któremu nie od ął szyszaka,
Aż kiedy u dwu mostów zabił nieboraka.

⁶⁹⁶Trewigant — zmyślone przez romantyków bóstwo mahometańskie, zapewne od Trivia, przydomku Diany,
bogini księżyca, który est, ak wiadomo, godłem Mahometan. [przypis redakcy ny]
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Angelika tem czasem eǳie niewiǳiana,
Sama tylko, żałosna i uasowana
Oto, że się tak barzo na on czas trapiła,
Że u zdro u wyborny szyszak zostawiła.
»Chcąc uczynić — tak z sobą rozmawiać poczęła —
»To, co mi nie należy, hełmem grabi wzięła;
»To est pierwsza za ego posługi nagroda,
»Którą mu płacę: i żal i tak wielka szkoda!


»Bóg mi świadek, że myśli mo e dobre były,
»Choć różne od nich i złe skutki nastąpiły.
»Jam go wzięła, abym tem straszliwą rozwiodła
»Bitwę, co się na wielkie złe była zawiodła,
»Nie dla tego, aby się temu szgetnikowi
»Przez mó śrzodek miał dostać ǳiś, poganinowi«.
Tak w on czas Angelika do siebie mówiła,
— Narzeka ąc, że hełmu Orlanda zbawiła.


Zbyt żałosna i sama na się rozgniewana,
Czasem wszytkiem odkryta, czasem niewiǳiana,
Według, ako potrzeba e ukazowała,
Przeciw wschodowi słońca pilnie po eżdżała.
Przebywszy wiele kra ów, kiedy to kończyła
Swo ę drogę, na lesie młoǳieńca trafiła,
Który leżał, w pół piersi raniony, na ziemi
Mięǳy towarzyszami dwiema zabitemi.


Ale was Angeliką nie chcę więce bawić,
Bo siła rzeczy pierwe trzeba mi odprawić,
Jako o Sakrypancie, także o Feracie
Darmo teraz odemnie rymów wyglądacie.
Bo mię do siebie woła zacny grabia z Brawy
I każe mi, abym w przód śpiewał ego sprawy,
Prace, trudy, kłopoty niewypowieǳiane,
W żąǳe nieokreszone ⁶⁹⁷ bez końca cierpiane.


W pierwszem mieście na droǳe one zawołany
Rycerz — bo zawsze chciał być i eźǳić nieznany —
Nie patrza ąc, lub zły beł lub dobry, na nowy
Hełm się zdobył, odkryte nie chcąc nosić głowy.
Jaki est, nie pomaga, waǳi mu też mało:
Żadnych się ran nie boi sczarowane ciało.
Tak zbro ny, za żąǳami swemi eǳie rączo;
Nie może go wściągnąć ǳień, noc, deszcz i gorąco.


Beł ten czas, kiedy Febus, złoty ǳień na łonie
Niosąc z morza, wyganiał umaczane konie

⁶⁹⁷nieokreszony (daw.) — nie zna ący kresu, granic. [przypis redakcy ny]
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I utrzenka z koszyka złotego zrzuconem
Zdobiła niebo kwieciem żółtem i czerwonem
I kiedy tańce swo e gwiazdy odprawiły
I odchoǳąc, na twarzy zasłony włożyły,
Kiedy mĳa ąc Paryż, wielki znak śmiałości
Orland awnie ukazał i swo e ǳielności.


Potkał się ednego dnia ze dwiema wielkiemi
Pułkami pogańskiemi: eden wiódł pod swemi
Chorągwiami Manilard, król norcki⁶⁹⁸, do rady,
Tak ako opowiadali, lepszy, niż do zwady;
Drugi zaś król prowaǳił wielki z Tremizeny⁶⁹⁹,
Mięǳy Aykanami rycerz wielkie ceny
I wielkie sławy z męstwa; ci, którzy go znali,
Alǳyrdem go imieniem własnem nazywali.


Ci dwa z sarraceńskiemi inszemi wo skami
Onę zimę długiemi trawili leżami,
Ci bliże , a ci dale miasta położeni,
Po wsiach i po miasteczkach wkoło rozprószeni,
Bo się o Paryż darmo kilkakroć kusiwszy
I kilka pod niem szturmów Agramant straciwszy,
Nakoniec się namyślił oblężeniem racze
Kusić się oń, dostać go nie mogąc inacze .


Czego chcąc dowieść, wo sko potężne zgromaǳił,
Bo krom tych, co z Ayki z sobą przyprowaǳił,
I tych, które królestwo hiszpańskie możnemu
Wyprawiło królowi swemu Marsylemu,
We Francye służebnych siła naprzy mował,
Bo uż beł od Paryża wszytko opanował
Aż po brzegi arliskie⁷⁰⁰ i wszytkie Gaszkony,
Krom kilku zamków mocnych od północne strony.


A teraz, ako skoro śnieg i zimne lody
Poczęły się obracać nagle w ciepłe wody
I łąki się okrywać nowemi trawami
I lasy się oǳiewać gęstemi liściami,
Rozkazał król Agramant, aby się stawili
Ci wszyscy, co za ego fortuną choǳili,
Chcąc główny popis wo ska uczynić wszytkiego
I do porządku przywieść swe rzeczy lepszego.

⁶⁹⁸norcki król — król Noryc i, przekręcone zapewne z Nigryc a (w głębi Ayki). [przypis redakcy ny]
⁶⁹⁹Tremizena — ǳiś Tlemcen lub Tremcen, miasto w prowinc i algierskie Oran. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁰arliskie brzegi — brzegi Morza Śróǳiemnego, nazwane tak od miasta Arles. [przypis redakcy ny]
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Na to szedł król norycki⁷⁰¹ i król z Tremizeny,
Aby nie omieszkali tam, gǳie Sarraceny
Wszytkie przed Agramantem miano popisować
I które były zeszły, roty wybrakować,
Z temi pułkami, gdy się na popis ruszały,
Z trafunku się, akom rzekł, potkał grabia śmiały,
Szuka ąc, ako beł zwykł, te , co go w więzieniu
Miłości w ustawicznem trzymała trapieniu.


Skoro Alǳyrd Orlanda u źrzał, nad którego
Na świecie bohatyra nie beło więtszego,
Na twarz wściekłą i na wzrok srogi i surowy,
Na harde, groźne czoło okazałe głowy
I na straszliwą postać zǳiwił się i zdumiał
I że to rycerz wielki musiał być, rozumiał;
Zaczem go chęć gorąca poczęła u mować
Skusić się i bo u z niem strasznego skosztować.


Młody Alǳyrd i zawżdy pełen beł hardości
Z wielkie siły, z wielkiego serca i ǳielności,
I harcu ąc na koniu, wypadł przed wszytkiemi;
Ale mu lepie beło w szyku mięǳy swemi,
Bo na pierwszem potkaniu z konia beł zwalony
I przez serce od grabie drzewem⁷⁰² przeboǳiony.
Koń zbywszy eźca, w długą ucieka⁷⁰³ i kędy
Wpadnie, uszykowane wszęǳie miesza rzędy.


Zaczem się okrutny krzyk i straszny rozlegał
I bił rzadkie powietrze i nieba dosięgał.
Jako skoro u źrzeli, że tak wielką raną
Na ziemi krew król młody wylewał rumianą,
Wszyscy się na Orlanda nagle obraca ą
I cięte mu i kłóte razy zadawa ą;
Ale tych beło więce , którzy nań strzelali
I co go pierzystemi bełtami⁷⁰⁴ sięgali.


Z akiem hukiem źwierzęta, ubrane w szczeciny,
Zbiega ą się do kupy z gór albo równiny,
Kiedy wilk srogi z amy skryte , przemorzony,
Albo niedźwiedź z blizkich gór, głodem przymuszony,
Porwie i w las unosi nazimca⁷⁰⁵ młodego,
Kwiczącego i stado zwoływa ącego,
Z takiem się w on czas zgra a pogańska zbiegała
I »Bĳ! bĳ!« na Orlanda mężnego wołała.

⁷⁰¹norycki król — Manilard, król Noryc i, przekręcone zapewne z Nigryc a (w głębi Ayki). [przypis redak-
cy ny]

⁷⁰²drzewo — [tu:] kopia. [przypis redakcy ny]
⁷⁰³w długą uciekać — wzdłuż, t . prosto przed siebie uciekać. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁴bełt — [tu:] pocisk, strzała. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁵nazimiec (daw.) — roczny prosiak. [przypis redakcy ny]
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Razem tysiąc strzał, mieczów, grotów zbro a miała,
Tyle drugie także tarcz na sobie trzymała.
Ci nań z prawe , ci z lewe strony naciera ą,
Ci go z przodku, a tamci z tyłu go sięga ą;
Ale on niestrwożony i broni tak wiele
I obrócone na się wraz nieprzy aciele
Tak waży, ako owiec by na więtsze stada
Wilk, szuka ąc głodnemu brzuchowi obiada.


Trzymał w potężne ręce straszliwy miecz goły,
Którem na głowę wszytkie bił nieprzy acioły,
Że ktoby porachować i liczbę chciał wieǳieć
Pobitych, długo nad tem musiałby posieǳieć.
Krew ciecze strumieniami po droǳe pełnemi,
Pola się okrywa ą trupami gęstemi;
Bo żadne zbro e, tarcze, szyszaki, kaany
Nie mogą Orlandowe strzymać Duryndany,


Ani żadne zawo e, choć miąższo dokoła
Zwite, powierzonego pilnie strzegą czoła.
Nie tylko po powietrzu skargi niepo ęte,
Ale i ręce lecą i głowy ucięte;
Śmierć w wielkie liczbie twarzy straszliwych igrzyska
Odprawu e i le e krwią pobo owiska,
Mówiąc do siebie: »W ręce Orlandowe — prawi —
»Więce , niż sto moich kos, Duryndana sprawi«.


Jedno cięcie drugiego cięcia ledwie czeka.
Pogaństwo rozgromione tam i sam ucieka,
Co pierwe wielkiem pędem do niego bieżało,
Właśnie tak, akoby go żywo połknąć miało;
Żaden, byle się tylko mógł wymknąć z ciasnego
Bo u, na przy aciela nie czeka miłego.
Jeznych strach opanował, w pieszych wielka trwoga,
Nikt nie pyta, eśli zła, eśli dobra droga.


Męstwo swo e źwierciadło wszęǳie wystawu e,
Które każdą na duszy zmarskę⁷⁰⁶ ukazu e.
Nikt się w niem nie chce prze źrzeć krom starca ednego,
Któremu wiek krwie u ął, nie serca śmiałego.
Ten w niem wiǳiał, że lepie beło iść ochotnie
Na śmierć uczciwą, niżli uciekać sromotnie.
Król to beł z Norycye ⁷⁰⁷, który z wielkiem gniewem
Biegł przeciw Orlandowi z wymierzonem drzewem⁷⁰⁸.

⁷⁰⁶zmarska (daw.) — zmarszczka. [przypis redakcy ny]
⁷⁰⁷król (…) z Norycya — Manilard; Noryc a przekręcone zapewne z Nigryc a (w głębi Ayki). [przypis

redakcy ny]
⁷⁰⁸drzewo — [tu:] kopia [por. drzewce]. [przypis redakcy ny]
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Prawda to, że e dobrze o tarcz ego skruszył,
Ale samego z siodła bynamnie nie ruszył;
On, który w ręku trzymał miecz goły gotowy,
Manilarda w mĳaniu uderzył w róg głowy.
Tak ego szczęście chciało i tak się trafiło,
Że się tylcem⁷⁰⁹ żelazo grabi obróciło,
Jako to często bywa; atoli tem razem
Ogłuszony z siodła się pochyla zarazem.


Potem spadszy, na wznak się na ziemię wywraca,
Ale się Orland mężny do niego nie wraca,
Na inszych bieży; bĳe, wali, siecze, kole
I pęǳi potrwożonych przez szerokie pole.
Jako więc na powietrzu rządkiem mali ptacy
Przed krogulcem się kry ą, wróble albo szpacy,
Tak z hufców rozgromionych edni ucieka ą
Albo się różnie⁷¹⁰ kry ą, druǳy umiera ą.


Nie próżnu e krwawa broń, aż pouciekali
Wszyscy a wszyscy z pola, co żywo zostali.
Orland, gǳie się ma udać, wątpliwy zosta e,
Choć mu beły wiadome tamte wszytkie kra e.
Jeśli się w lewo udać, eśli w prawo, myśli
I zawżdy ma wątpliwe i odmienne myśli.
Boi się, aby nie wziął przed się próżne drogi
I tam, gǳie Angeliki niemasz, pełen trwogi.


To polami, to eǳie, gǳie się lasy gęsto
Dawa ą wiǳieć, o nie pyta ąc się często,
A ako, zamyślony, sam z siebie samego,
Tak beł i z drogi wyszedł i z toru bitego
I trafił w górę, w które rozczepiona skała
W nocy asne promienie cienkie wydawała.
Tam swego Bryladora woǳami kieru e
I eśli Angeliki niemasz, upatru e.


Jako więc pospolicie w akiem chróście nizkiem
Albo i w gołem polu, nakrytem ścierniskiem,
Gdy za ąca szuka ą po różnych przyłogach⁷¹¹
I po skrześlonych⁷¹² chróstach i niepewnych drogach,
Żadnego podobnego mie sca nie mĳa ą,
W każdy kierz, eśli pod niem sieǳi, nagląda ą:
Tak Orland Angeliki szuka i mie sc siła
Zwieǳa, gǳie go naǳie a aka prowaǳiła.

⁷⁰⁹tylec — tylna część. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁰różnie — [tu:] po różnych mie scach. [przypis redakcy ny]
⁷¹¹przyłóg — rola odłogiem leżąca. [przypis redakcy ny]
⁷¹²skrześlony — pokrzywiony, skręcony, splątany. [przypis redakcy ny]
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Na to mie sce skwapliwy po echał tam, gǳie się
Małe okazowało światło w gęstem lesie,
Wychoǳąc ciasną ǳiurą pod górą zieloną,
Co w sobie zakrywała askinią przestroną.
Przy echawszy tam, nalazł z przodku pierwsze czoło
Ostrem cierniem zakryte i głogami wkoło,
Które tak, ako mury, przystępu broniły
I tem, co w nie mieszkali, obronę czyniły.


We dnieby się, pewna rzecz, trudno naleść miała,
Ale ą w nocy światłość łatwie ukazała.
Co to było, zarazem Orland się domyślił,
Ale się pewne rzeczy dowieǳieć umyślił;
I uwiązawszy konia u drzewa woǳami,
Szedł do skryte askinie cichemi krokami
I wszedł w nię, ostre ciernie na bok uprząta ąc,
I coby go wprowaǳił do nie , nie czeka ąc.


Przez wiele stopni do nie po wschoǳie schoǳono
Tam, kędy beło luǳie żywo pogrzebiono.
Twardemi, stalonemi ama niewiǳiana
Dłuty w skale sklepisto była wykowana;
Słońce się e po części przecię dostawało,
Acz go, gǳie w nię wchoǳono, było barzo mało;
Ale go zasię dosyć przez okno wchoǳiło,
Które w ǳiurze nieznaczne z prawe strony było.


Na nizkie , małe ławce, na śrzodku askinie,
Przed ogniem, który gorzał na wielkiem kominie,
Panna ǳiwne gładkości żałosna sieǳiała,
W piętnastu lat albo ich mało co mĳała;
A tak nadobne twarzy i tak piękne była,
Że z onego ǳikiego mie sca ra czyniła,
Chocia łez pełne oczy miała ociężałe,
Na sercu skryte znaki żałości niemałe.


Była też tam i baba, która się swarzyła
Z tą młodszą, co w askinie z nią pospołu była.
Ale skoro Orlanda obiedwie u źrzały,
Zaraz spory ucichły i swary ustały.
Orland obie pozdrowił luǳkiemi słowami,
Jako się zawsze goǳi z białemigłowami;
One też wstały z ławy przeciw Orlandowi,
Czyniąc wielką uczciwość nowemu gościowi.


Prawda, że się obiedwie zrazu polękały,
Skoro niespoǳiewany on głos usłyszały
I u źrzały, że do nich wszedł rycerz surowy
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Nagle, a wszytek zbro ny od stopy do głowy.
Orland ich pytał, kto tak beł niesprawiedliwy,
Tak srogi, tak nieluǳki i kto tak złośliwy,
Że twarz, taką gładkością od bogów uczczoną,
Chciał mieć w one askinie straszne pogrzebioną.


Ledwie odpowieǳiała na ono pytanie
Piękna panna, bo częste łkanie i wzdychanie
Słowa e wielkiem gwałtem co raz przerywały,
Co z koralów i drogich pereł wychaǳały,
A łzy nieprzepłacone mięǳy liliami
I mięǳy rumianemi sieǳiały różami. —
Ale o tem aż w drugie pieśni mieć bęǳiecie,
Jeśli, akoście zwykli, na nią się zniǳiecie.

Koniec pieśni dwanastej.

.  
Argument
ǲiewka, co królewica szkockiego miłu e,
Orlandowi się na swe nieszczęście żału e,
Który zbó cę zabĳa, co ą poimali
I co ą mięǳy lasy w askinie chowali.
Bradamanta się szukać Rugiera wybiera
Do pałacu, gǳie Atlant więźnie swe zawiera,
Ale same tam zostać nakoniec przychoǳi.
Agramant wo ska swo e przed Paryż przywoǳi.

Allegorye
Niewierność Odorykowa przeciwko Zerbinowi napomina nas, abyśmy i samem sobie

nie ufali przeciwko pochlebstwu niewierne miłości. Przez Bradamantę, która ma ąc tak
wiele przestróg od Melissy, dala się wciągnąć do pałacu Atlantowego, da e znać, że trudno
się ma ą wykonać na lepsze rady, kiedy gwałtowna miłość opanu e serca nasze.

. Skład pierwszy
O ako wielkie szczęście rycerze miewali
Za onych dawnych wieków, którzy na dowali
Częstokroć w głuchych lesiech, w bezludnych pustyniach,
W mieszkaniu ǳikich źwierzów, w amach i w askiniach
To, co ledwie ǳiś w wielkich pałacach na du ą
Ci, którzy w tem rozsądek dobry pokazu ą:
Panny, któremby słusznie w ich świeże młodości
Mógł doskonałe tytuł należeć gładkości.


Wyszsze em wam powieǳiał, ako w one ciemne
Nalazszy pannę Orland askinie poǳiemne ,
Pytał e , od kogo tam beła zawieǳiona;
Teraz idąc do rzeczy, tak mówię, że ona
Po nie ednem głębokiem westchnieniu ze łzami,
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Częstem rozerwanemi łykaniem⁷¹³ słowami,
Jako nakróce mogła, wszytko powiadała
I Orlandowi swo e żale wykładała:


»Wiem, o zacny rycerzu, że mi się dostanie
»I za tę mo ę mowę odniosę karanie,
»Bo ta tak, ako zwykła, o nasze rozmowie
»Wszytko temu, co mię tu zamyka, wypowie;
»Ale niech bęǳie, co chce: choć znacznem kłopotem,
»Choć tego naostatek przypłacę żywotem,
»Wszytkoć powiem prawǳiwie z początku, bo czego
»Mam się krom śmierci, nęǳna, spoǳiewać od niego?


»Izabellą⁷¹⁴ mię zową, któram nieszczęsnego
»Córką była możnego króla galickiego,
»Mówię, byłam: terazem nie est więce ona,
»W nęǳy, w żalu, w nieszczęściach wszytkich pogrążona!
»Co ednak wszytko poszło z niezbedne ⁷¹⁵ miłości,
»Która więc pospolicie zda się, że z słodkości
»Swo e ho nie na pierwszem początku udawa,
»Ale się źle każdemu nakoniec nadawa.


»Szczęśliwiem i w dostatku wielkiem przedtem żyła,
»Młodąm, gładką, bogatą i uczciwą była;
»Terazem zubożała, terazem spodlała,
»Teraz nanieszczęśliwszą na świecie została!
»Ale abyś mógł wszytko dostatecznie wieǳieć,
»Chcę przyczynę me nęǳe z korzenia powieǳieć;
»A choć mię w nie podomno potem nie ratu esz,
»Z tego się cieszyć będę, że mię pożału esz.


»W Ba onie od mo ego o ca zawołane
»Gonitwy, uż rok minął, były wywołane,
»Na które wieść, która to wszęǳie rozgłosiła,
»Z różnych kra ów rycerze do nas sprowaǳiła;
»Z tych, lub to mo a miłość ku niemu sprawu e,
»Lubo się ǳielność sama przez się ukazu e„
»Nad wszytkie insze na nich pierwszy Zerbinowi,
»Szkockiemu przyznawali dank⁷¹⁶ królewicowi.


»Który ako skoro wszedł w szranki do gonienia
»I u źrzałam rycerskie ego doświadczenia,
»Sama nie wiem, akom się go rozmiłowała
»I żem uż więce swo a nie była, poznała;
»A choć mię ego miłość w tę nęǳę wprawiła,

⁷¹³łykanie — [tu:] łkanie. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁴Izabella — córka króla galickiego, narzeczona Zerbina. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁵niezbedny — brzydki, obmierzły. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁶dank (z niem.) — nagroda zwycięstwa. [przypis redakcy ny]
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»Tem się, nieszczęsna, cieszę i będę cieszyła,
»Żem serce swo e całe skłoniła do tego,
»Nad którego na świecie niemasz godnie szego.


»Nad wszytkie insze pany, nie tylko gładkością
»Zerbin beł nazacnie szy, ale i ǳielnością;
»Ilem też mogła po niem poznać, pokazował,
»Że niemnie , ako go a, szczerze mię miłował.
»Beł i ten, przez którego wza emne miłości
»Odkrywaliśmy sobie ta emne skrytości;
»Bo chocia rozǳieleni od siebie mie scami,
»Zawżdyśmy byli z sobą złączeni sercami.


»Skoro się one sławne gonitwy skończyły,
»Na zad do szkockich kra ów od echał mó miły.
»Jeśliś kiedy, rycerzu, skosztował miłości,
»Wieǳieć możesz, w akie em została żałości.
»Ale i on, ako wiem, niemnie beł wza emnie
»Żałosny, kiedy uż miał od echać odemnie;
»I nie czynił swe żąǳe inaksze obrony
»Jeno, że mię chciał z sobą zawieźć w swo e strony.


»Iż wielką w tem przeszkodę uznawał z te miary,
»Że on był chrześcĳanin, a pogańskie wiary,
»Boby mię mu mó ociec nie dał był za żonę,
»Ukradkiem mię umyślił uwieźć w swo ę stronę
»Z o czyzny me Ba ony, co mięǳy polami
»Zielonemi nad morzem leży pod górami,
»Gǳiem a ogród na brzegu miała, skąd na dworze
»Sto ąc mógł wiǳieć wszytko, ako trzeba, morze.


»Rozumiał to ustronne mie sce i osobne
»Do wykonania swych być zamysłów sposobne
»I dał mi znać przez śrzodek⁷¹⁷ zna ome osoby,
»Jakiemi mię bezpiecznie mógł uwieźć sposoby,
»Jako u święte Marty⁷¹⁸ dobrze sporząǳony
»Zostawił ludem zbro nem okręt osaǳony,
»Który Odorykowi Biskalĳczykowi
»Zlecił, w rzeczach wo ennych wielkiemu mężowi.


»A nie mogąc sam tego swą osobą sprawić
»Dlatego, że go ociec podeszły wyprawić
»Na odsiecz Paryżowi miał obleżonemu,
»Chciał go Odorykowi polecić swo emu,
»Którego być rozumiał nasposobnie szego
»Mięǳy swemi do tego i na wiernie szego;

⁷¹⁷przez śrzodek (daw.) — przez, za pomocą, za pośrednictwem. [przypis redakcy ny]
⁷¹⁸święta Marta — tu: miasto Sainte Marthe. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 



»Jakoż miał być ten, eśli dobroǳie stw tak wiele,
»Jako on wziął od niego, czynią przy aciele.


»Ten miał w ǳień naznaczony na zbro nem okręcie
»Po echać i wykonać ego przedsięwzięcie;
»Jam też zamierzonego kresu pilnowała
»I z zamkum do ogrodu umyślnie echała.
»Odoryk wtem, ma ąc uż od spólnego szpiega
»Wiadomość, żem tam była, w ciemną noc do brzega
»Okręt przybił pod miasto i wysiadszy z wody,
»Poszedł cicho z kilkąset zbro nych pod ogrody.


»Stamtąd mię do okrętu do morza porwano
»Pierwe , niżli się o tem w mieście dowieǳiano.
»Luǳie mo e bezzbro ne i nagie pobili,
»Druǳy pouciekali i pouchoǳili;
»I tych beło niemało, których poimali,
»I tak z niemi i ze mną razem u echali.
»Jam wesoła o czyznę miłą zostawiała,
»Tusząc, żem się z mem miłem prętko cieszyć miała.


»Ledwie co beł nad Monǳią⁷¹⁹ okręt nieścigniony,
»Kiedy na nas szalone przyszły z prawe strony
»Wiatry, które powietrze asne zamieszały
»I morskie nawałności pod niebo ciskały.
»Gniewliwy Auster coraz z więtszą siłą wsta e
»I panem oceanu wielkiego zosta e;
»Żeglarze potrwożeni, mało pomaga ą,
»Choć mu raz tył, drugi raz sztabę⁷²⁰ obraca ą.


»Nie pomogły zebrane żagle, zd ęte maszty
»I na wierzchu wysokie rozrzucone baszty⁷²¹,
»Bo nakoniec wpęǳił nas tam, gǳie ostre skały
»Niedaleko Rocelle⁷²² wierzch ukazowały;
»I by się beł nad nami sam Bóg nie zmiłował
»Abo wichru nie wściągnął i nie uhamował,
»Nie było uż żadnego prawie podobieństwa
»Z onego tak strasznego uść niebezpieczeństwa.


»Odoryk się do tego sposobu udawa,
»Który się w takiem razie nie zawsze nadawa:
»W bat mały, uwiązany z okrętu, mię puszcza
»I sam się weń z inszemi dwiema za mną puszcza;
»I druǳy się do batu cisnęli za niemi,

⁷¹⁹Monǳia — Mongia, przylądek w Zatoce Biska skie . [przypis redakcy ny]
⁷²⁰sztaba — przód okrętu. [przypis redakcy ny]
⁷²¹baszta — kasztel; było ich dwa na większych okrętach, eden na sztabie, drugi na rufie okrętu, w razie

burzy rozrzucano e, ażeby ulżyć okrętom. [przypis redakcy ny]
⁷²²Rocelle — La Rochelle, miasto nadmorskie w środkowe Franc i. [przypis redakcy ny]
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»Ale ci, którzy naprzód wskoczyli, ostremi
»Mieczami ich od siebie daleko trzymali
»I bo ąc się obciążyć, linę ucinali.


»Jako Bóg chciał, my wszyscy, którzyśmy w bat wsiedli,
»Zdrowośmy z szturmu uszli i na brzeg wysiedli;
»Inszy wszyscy, na cośmy patrzyli, zginęli
»I z okrętem rozbitem w morzu utonęli.
»Jam wysiadszy na ziemię, wieczne ǳiękowała
»Nieskończone dobroci, żem żywa została
»I zdrowa zachowana od szturmu morskiego,
»Żem eszeze mogła wiǳieć Zerbina mo ego.


»Chociam złoto i perły i kle notów siła
»I wszytkie swe w okręcie szaty zostawiła,
»Kiedy mi o Zerbinie naǳie a została,
»Nicem, że wszytko morze pożarło, nie dbała.
»Tam, kędyśmy wysiedli, żadnegośmy szlaku
»Luǳkich stóp nie wiǳieli i żadnego znaku
»Krom góry, które nogi morze, a wysoki
»Wierzch głowy i zielone wiatry tłukły boki.


»Tu dopiero na nasze złe zawżdy gotowa
»Miłość, która nikomu nie dotrzyma słowa
»I zawsze o tem myśli, akoby e wyszły
»Je chytrości, i nasze zmieszała zamysły,
»Mo e wszytkie naǳie e w niwecz obróciła
»I dobre w złe, pociechy w żale odmieniła;
»Bo od tego beł Zerbin zdraǳony, którego
»Rozumiał mięǳy swemi być na wiernie szego,


»Lubo mię eszcze przedtem pożądał w okręcie,
»Jeno że taił ono swo e przedsięwzięcie,
»Lub go w ten czas dopiero zagrzały chciwości,
»Kiedy mie sce upatrzył w takie osobności,
»Umyślił tamże zaraz swo e wyuzdane
»Wole do skutku przywieść nieuhamowane;
»Ale pierwe ednego wysłać w one chwili
»Chciał od siebie z tych, którzy w bacie z nami byli.


»Jeden beł Szot, Almoni, który Zerbinowi
»Zawżdy się zdał być wiernem i Odorykowi;
»Od niego beł na on czas pilnie zalecony,
»Kiedy go wyprawował do mnie do Ba ony.
»Tego przyzwał do siebie i począł z niem raǳić,
»Mówiąc, że nie przystało pieszo mię prowaǳić
»I żeby szedł i dostał konia albo wozu
»Dla mnie lubo do azdy, lubo do powozu.
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»Almoni, co się tego nic nie bał, poważał
»Odorykowę radę i ako rozkazał,
»Do miasta szedł blizkiego zaraz onem czasem,
»W mili wielkie za gęstem leżącego lasem.
»Skoro odszedł Almoni, Odoryk onemu
»Umyślił swe zamysły ob awić drugiemu,
»Częścią, że go nie mógł zbyć, gdy go wyprawował,
»Częścią, że sobie o niem siła obiecował.


»Ten drugi, który został z nami, beł nazwany
»Koreb z Bilby⁷²³, który beł z tem to wychowany
»Odorykiem pospołu z ǳiecięcia małego
»W ednem domu; emu się zamysłu swo ego
»I zawzięcia⁷²⁴ onego zły człowiek powierzył,
»Tusząc, że mu w tem przeczyć nie miał, i tak wierzył,
»Że więtszem przy acielem miał być tak dawnemu
»Zna omemu swo emu, aniż uczciwemu.


»Ale Koreba, który człowiek beł cnotliwy,
»Inakszego w tem nalazł zmiennik niewstydliwy,
»Aniżli się spoǳiewał; zdra cą go nazywał,
»I ako nagorszych słów na niego używał.
»Zaczem oba zagrzani wielkiemi gniewami
»Skoczyli przeciw sobie z gołemi broniami.
»Ja na miecze dobyte sroǳem się strwożyła
»I od nich ucieka ąc, w lasem się puściła.


»Odoryk, który beł mąż wielki i bo owi
»Przywykły, tak beł ciężki zaraz Korebowi,
»Że go za umarłego zostawił na ziemi,
»A sam się za mną puścił tropami mo emi.
»Ja wierzę, że mu miłość sama pomagała
»I żeby mię dogonił, skrzydła mu przydała
»I słów go i łagodne mowy nauczała,
»Żebych była na ego prośbę pozwalała.


»Ale wszytko daremnie, bom się tak uparła,
»Żebym radnie ⁷²⁵ na mie scu zarazem umarła,
»Niż na to pozwoliła. On wiǳąc, że prośby
»I pochlebstwa i wszytkie próżne beły groźby,
»Obrócił się do gwałtu i odkryte mocy.
»Jam mu, prosząc go z wielką pokorą, na oczy
»Wyrzucała, iż mu tak dufał i wierzył
»Mó Zerbin, że mu się mnie kochane powierzył.

⁷²³Bilba — Bilbao, miasto w Hiszpanii północne . [przypis redakcy ny]
⁷²⁴zawzięcie (daw.) — [tu:] zamiar. [przypis redakcy ny]
⁷²⁵radniej (daw.) — racze . [przypis redakcy ny]
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»Potem wiǳąc, że prośby skutku me nie miały
»Żadnego i wszytkie mię naǳie e mĳały
»I że coraz szedł na mię barzie zapalony,
»Właśnie tak, ako niedźwiedź, głodem przemorzony,
»Broniłam się rękami, broniłam nogami,
»Używałam paznogciów, kąsałam zębami;
»Twarzem mu podrapała, brodem mu wyrwała,
»A akom edno mogła, nabarzie wrzeszczała.


»Lub to szczęście lub mo e wołanie sprawiło,
»Które w on czas daleko usłyszane było,
»Lubo, że gdy się okręt rozbĳe i tonie,
»Zewsząd więc dla korzyści bieżą ku te stronie:
»Wielkąm gromadę luǳi na górze u źrzała,
»Która prosto do morza i do nas bieżała.
»Odoryk też, ak skoro z daleka ich zoczył,
»Ucieka ąc do lasa, odemnie poskoczył.


»Ci mię, rycerzu, one obronili doby
»Od złego zdra cę, ale takiemi sposoby,
»Jako kiedy kto według przypowieści rzecze,
»Że przede dżdżem gwałtownem pod rynnę uciecze.
»Prawda, że nie we wszytkiem estem nieszczęśliwa
»I ich wola nie est zła i do końca krzywa,
»Bo eszcze me osoby dotąd nie zgwałcili;
»Nie, żeby to z dobroci i cnoty czynili,


»Lecz, że eśli mię panną, akom est, oddaǳą,
»Za więtsze mię pieniąǳe i droże przedaǳą.
»Już to ǳiewiąty miesiąc, akom utrapiona,
»W ziemi i w te askinie żywo pogrzebiona,
»Wszytkiem naǳie e o swem Zerbinie straciła,
»Bo akom się niedawno z ich słów domyśliła,
»Chcą mię przedać albo uż przedali kupcowi,
»Który mię na wschód słońca ma wieźć sułtanowi«.


Tak Izabella w on czas grabi powiadała,
A mowę swą wzdychaniem częstem rozrywała,
Żeby była pobuǳić mogła do litości
Tygry i ǳikie źwierze na więtsze srogości.
A wtem, kiedy tak swo e żale odmawiała
I sobie ich rozmową oną ulżywała,
Pod dwaǳieścia człowieka, edni z berdyszami⁷²⁶
W askinię nagle weszli, druǳy z oszczepami.

⁷²⁶berdysz — roǳa topora wo ennego. [przypis redakcy ny]
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Starszy ich miał srogą twarz, edno tylko oko,
Wzrok straszliwy, ponury, a patrzał rozoko⁷²⁷;
Na drugie nic nie wiǳiał, bo mu e wy ęto,
Kiedy mu nos pospołu z policzkiem odcięto.
Ten za źrzawszy w askinie Orlanda mężnego,
Z Izabellą przed ogniem rozmawia ącego,
Obróci się do swoich: »Tom temu ptakowi
»Nie kładł sidła, a wiǳę, że się wnet ułowi!«


Potem rzekł do Orlanda: »Nigdy — prawi — eszcze
»Potrzebnie szy nie przyszedł nad cię na to mie sce.
»Jeśliś się sam domyślił, eślić kto powieǳiał,
»Wieǳieć nie mogę; ale znać, żeś się dowieǳiał,
»Że mi beło potrzeba takie właśnie zbro e,
»I te szaty żałobne trafią mi się two e.
»Prawieś w czas przyszedł mo e dogoǳić potrzebie,
»Wiǳę, że się na wszytko zdobędę u ciebie«.


Rozśmiał się gorzko Orland i krótko onemu,
Wstawszy na nogi, zbó cy powieǳiał starszemu:
»Ja się z tobą o zbro ę do słowa stargu ę
»I pienięǳyć poczekam, bo a rad borgu ę«.
To mówiąc, na ognisku porwał rozpaloną
Wielką głownią i tak ą posłał wyciśnioną
Z dymem społem i z ogniem i zbó cę ugoǳił
Tam, gǳie się nos z obiema powiekami schoǳił.


W obie ognista głownia powiece trafiła,
Ale mu w lewe więtszą szkodę uczyniła;
Bo mu nieborakowi ta część wygorzała,
Która mu tylko światła sama uǳielała.
Nie miał dosyć, srogi raz że mu wybił oko,
Ale mu koniec głównie wbił tak w łeb głęboko,
Że go włożył w regestra, które Charon pisze,
Gdy wiezie dawnem duchom nowe towarzysze.


We śrzodku beł askinie wielki, kwadratowy
Na dwie pięǳi i więce miąższy stół dębowy
Na prosto uciosane noǳe, u którego
Wszytka się czeladź zbó cę zmieściła onego.
Z taką chyżością, z aką pospolicie trzcina
Od lekkiego ciśniona leci Arabina,
Stół leciał z Orlandowe ręki wyciśniony
Tam, gǳie beł rozbó ników poczet zgromaǳony.


Temu piersi, temu łeb, temu tłucze nogi,
Temu ręce, wszyscy w zad kwapią się za progi.

⁷²⁷rozoko (daw.) — zezem. [przypis redakcy ny]
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Próżno; bo edni chramią, druǳy umiera ą,
Inszy, mnie obrażeni, uciec zamyśla ą.
Tak pospolicie kamień, z wysoka spuszczony
Z mocne ręki, tłucze łby, boki i ogony
Wężom, na gołe skale w gromaǳie leżącem,
Po zimie nowe skóry na słońcu grze ącem;


Nie eden się przypadek, a każdy przydawa
Różny: ten zdycha, ten bez ogona zostawa;
Ten przodkiem tylko władnie i na kamień gładki
Ledwie wciąga za sobą spłaszczone ostatki;
Ten, co miał lepsze szczęście, po ziemi się wĳe
I świszcząc, naruszone członki w trawie kry e.
Straszliwy to beł pocisk, lecz ǳiwu żadnego
Niemasz, bo wyszedł z ręki Orlanda mężnego.


Inszy, których nie dosiągł stołem, towarzysze,
A było ich właśnie siedm, ako Turpin⁷²⁸ pisze,
W nogach uż tylko kładli wszytkie swe obrony;
Ale em drzwi zastąpił Orland pomieniony,
A skoro ich połapał, ednego po drugiem
Za ręce e powiązał opak ednem cugiem⁷²⁹
Mocnem długiem powrozem, we tro e skręconem,
Z trafunku w one ciemne amie nalezionem.


Potem e na dwór wywlókł, gǳie beł dąb niemały,
Tuż przed samą askinią, stary, wypróchniały;
Orland suche gałęzie mieczem okrzosu e
I na nich e na pokarm krukom zostawu e.
Nie beło po łańcuchu do one potrzeby
I na szy e po inszych powrozach; bo żeby
Mógł świat z siebie wyrzucić one brzydkie wrzody,
Wetknął ich na gałęzie obcięte pod brody.


Stara baba, co ednoż z zbó cami trzymała,
Jako skoro tych wszytkich bez dusze u źrzała,
Płacząc i roztargane włosy wyrywa ąc,
Pierzchnęła w gęste chrósty, w długą ucieka ąc⁷³⁰,
I po wątpliwych ścieszkach, po lesie głębokiem
Bieżąc wielkiem i z strachem zawieszonem krokiem,
I tam i sam tak długo lękliwa błąǳiła,
Aż rycerza ednego nad rzeką trafiła.


Kto to beł? — W insze pieśni będę śpiewał o tem,
A teraz się do drugie wracam, która potem

⁷²⁸Turpin — miał być arcybiskupem w Reims za Karola Wielkiego; przypisu ą mu kronikę owych czasów,
główne źródło poetów romantycznych. [przypis redakcy ny]

⁷²⁹cug — ciąg. [przypis redakcy ny]
⁷³⁰w długą uciekać — wzdłuż, t . prosto przed siebie uciekać. [przypis redakcy ny]
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Grabie barzo prosiła, aby nie musiała
Zostać tam sama edna, ale z niem echała.
Orland nie beł od tego i skoro ubrana
W wieniec, z róże pleciony, utrzenka rumiana
Po asnem niebie złote światło roztoczyła,
Izabella się w drogę z Orlandem puściła.


I tak z sobą pospołu kilka dni echali,
Aż ednego rycerza na droǳe potkali,
Który beł, ako więzień związany, wieǳiony
I od wielkiego ludu na śmierć prowaǳony.
Powiem potem, kto to beł; a teraz do nowe
Historye o córce pó dę Amonowe ,
Którąm zostawił, eśli pomnicie, strapioną
I po swo em Rugierze sroǳe utęsknioną.


Piękna ǳiewica długo próżno wygląda ąc,
Próżno swego miłego Rugiera czeka ąc,
W Marsylie na on czas obfite mieszkała,
Gǳie się niemal z pogany co ǳień uganiała,
Którzy po Lingwadoce⁷³¹ tam i sam wpadali
I po Prowencie szkody niemałe ǳiałali.
Ona wszytko czyniła to, co hetmanowi
I dobremu należy czynić rycerzowi.


Mieszka ąc tam, kiedy czas minął opisany,
Którego się miał stawić e Rugier kochany,
W ustawicznem kłopocie żywot prowaǳiła
I że go aki potkał przypadek, myśliła.
Jednego dnia, gdy z sobą sama narzekała
I w poko u na swo e nieszczęściepłakała,
Przyszła do nie ta, która serce zpoǳiwieniem,
Ranione od Alcyny, zgoiła pierścieniem.


Skoro ą upłakana ǳiewka obaczyła,
Że przez Rugiera do nie sama się wróciła,
Wylękła się, zmartwiała, na twarzy pobladła,
Zemdlawszy tak, że ledwie na ziemię nie padła.
Postrzegłszy e bo aźni mądra prorokinią
Jako ten, co nowiny dobre niesie, czyni,
Śmie ąc się, wesołą twarz na nię obróciła
I lepszą e naǳie ę, mówiąc tak, czyniła:


»Nie bó się o Rugiera, który niewątpliwie
»I żywię i zdrów dobrze i ciebie prawǳiwie
»I szczerze tak, ako zwykł, wieǳ pewnie, miłu e;
»Lecz mu twó nieprzy aciel wolność ode mu e.

⁷³¹Lingwadoka — kraina Langwedoc a (Languedoc) mięǳy Rodanem a Pirene ami we Franc i, tak nazwana
od przysłówka potaku ącego oc zamiast oui, używanego w północne Franc i. [przypis redakcy ny]
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»A chceszli, żebyś mu ą znowu przywróciła,
»Trzeba, żebyś się ze mną równo wyprawiła,
»A a tobie poraǳę i ukażę drogę
»I że go wyswoboǳisz, chętliwieć pomogę«.


I o czarnoksięskiem e powiadała błęǳie,
Który Atlant uczynił w swem pałacu wszęǳie,
Jako go, ukazu ąc postać e zmyśloną,
Od olbrzyma wielkiego wrzkomo uniesioną,
Wciągnął w tamten swó pałac, gǳie mu zaś zginęła
Nagle z oczu i w mgnieniu oka mu zniknęła;
I że tam tak rycerze i białą płeć bawi,
Kto się tam lub z trafunku lub umyślnie stawi;


Że tem, co na onego Atlanta patrza ą,
Wszytkiem się zda, że wiǳą to, w czem się kocha ą:
Konia lub przy aciela, pannę, insze rzeczy,
Jaka est własna żąǳa i umysł człowieczy,
A wszyscy po pałacu tam i sam biega ą
I bez skutku żadnego swe zguby szuka ą,
Nie mogąc stamtąd wyniść, ci, którzy tam za dą,
Ma ąc pewną naǳie ę, że swe rzeczy na dą.


»Skoro edno przy eǳiesz — prawi — w tamtę stronę,
»Gǳie est on błędny pałac i w eǳiesz za bronę,
»Zarazem przyǳie przed cię — takie to tam czary! —
»W Rugierowe osobie czarnoksiężnik stary
»I tak ci się zdać bęǳie, że tam od akiego
»Rycerza zwyciężony bęǳie mocnie szego,
»Abyś mu na ratunek i pomoc bieżała,
»A potem tam i sama z inszemi została.


»Strzeżże się, proszę, pilnie, abyś w tamte błędy
»Nie wpadła, ako druǳy; wszytkie gmachów rzędy
»Pełne czarów i kiedy u rzysz, że w potrzebie
»Rugier o prętką pomoc zawoła na ciebie,
»Ty się temu nie przeciw, a na mo ę mowę
»Wspomni sobie zarazem i utni mu głowę;
»A wieǳ, że e nie utniesz pewnie Rugierowi,
»Ale przeciwnikowi twemu, Atlantowi.


»Ciężkoć bęǳie, wiem, zabić tego, co two emu
»We wszytkiem prawie bęǳie podobny miłemu,
»Ale w tem oku twemu nie chcie dawać wiary,
»Bo e Atlant omami, ako zwykł, przez czary;
»I niżli tam do eǳiesz, abym ci raǳiła,
»Abyś się teraz na to dobrze namyśliła;
»Bo eśli Atlantowi na garle nie sięǳiesz,
»Wieǳ pewnie, że Rugiera wiecznie mieć nie bęǳiesz«.
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Przeważna bohatyrka prętko się namyśla
I zabić swego szko cę⁷³² koniecznie zamyśla.
Ubiera się w swą zbro ę zwycza ną i eǳie
Tam, kędy ą życzliwa prorokini wieǳie,
Która ą, wielkie cudy czyniąc, to polami,
To gęstemi, kwapiąc się, prowaǳi lasami,
Coraz ą czem wesołem w droǳe zabawia ąc
I gadaniem prące e przykre ulżywa ąc.


Jednak, kiedy tak z sobą pospołu echały,
Nawięce w one czasy o tem rozmawiały,
Jako z nie i z Rugiera cni bohaterowie
Wyniść mieli, a racze wielcy półbogowie;
Bo Melissa niebieskie wszytkie ta emnice,
Których dosiądź nie mogą śmiertelne źrzenice,
Tak, ako we źwierciedle, na oko wiǳiała
I co miało w późny wiek przyść, przepowiadała.


»O mo a przewodniczko droga! — tak do one
Bradamanta mówiła wiedmy nauczone —
»Jakoś mi pierwsze męskie potomki odkryła,
»Kiedym cię w Merlinowe askinie trafiła,
»Takbym rada wieǳiała, eśli mięǳy białą
»Płcią z mego rodu która znaczną aką chwałą
»Bęǳie kiedy na świecie«. — Na to e życzliwa
Wiedma odpowieǳiała: »To rzecz niewątpliwa,


»Że w two em roǳie zacnych pań bęǳie dostatek,
»I królów i cesarzów zawołanych matek,
»Które upadłych królestw będą podporami
»I naprzednie szych domów odnowicielkami;
»I ako potomkowie męskie płci zostaną
»Sławnemi, niemnie sze czci i chwały dostaną
»Białegłowy w twem roǳie, z wielkie pobożności,
»Z roztropności, z dobrocią cnoty i czystości.


»I kiedybym o każde rozpowiadać miała,
»Która bęǳie godna czci, długobym zmieszkała;
»Bo każda, co się eno z two e krwie uroǳi,
»Taka bęǳie, że mi się minąć e nie goǳi.
»A mięǳy tysiącem ednę tylko sforę
»Albo dwie, a nawięce kilka ich wybiorę.
»Ale czemuś w askinie tego nie wspomniała,
»Żebych ci też ich twarzy była ukazała?


»Z two ego pokolenia wyniǳie szczęśliwa,
»Wszytkiem cnotom i pięknem naukom życzliwa,

⁷³²szkojca (daw.) — szkodnik. [przypis redakcy ny]
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»Którą, nie wiem, skąd pierwe chwalić: czy z czystości
»I gładkości cudowne , czy z wielkie mądrości,
»Izabella⁷³³, która swem światłem uweseli
»Ziemię, którą ocean przeźrzoczysty ǳieli,
»I miasto ono zacne, miasto zawołane,
»Od imienia Oknowe macierze⁷³⁴ nazwane.


»Gǳie na świetnem, ozdobnem i pobożnem dworze
»Bęǳie z swo em małżonkiem⁷³⁵ godnem w wielkie sporze,
»Kto z nich więce miłu e i poważa cnoty
»I kto luǳkość przy mu e przestrzeńszemi wroty.
»Powieli on, że zguby włoski kra uchował,
»Gdy pod Tarem⁷³⁶ Francuzy zuchwałe zwo ował,
»Ta rzecze: Penelope, że w czystości żyła,
»Nie mnie sławna na świecie, niż Ulisses była.


»Wielkie rzeczy zawieram w krótkie barzo mowie
»I opuszczam o te cne siła białe głowie,
»Czegom się od Merlina o nie nasłuchała
»W ten czas, gdym w te nauce doktorką została,
»I gǳie na wielkiem morzu tem żagle rozwinie,
»Tyfisa⁷³⁷ w żeglowaniu daleko wyminie;
»Tem zawieram, że wszytkie gwiazd łaskawych dary
»I cnoty bęǳie miała bez końca, bez miary.


»Ono za nią Beata⁷³⁸, e roǳona, iǳie,
»Które się właśnie takie piękne imię zyǳ e;
»Która nie tylko sama, póki żywa bęǳie,
»Do ǳie wielkiego szczęścia, ale w pierwszem
»Możnych książąt swo ego małżonka postawi
»Swo em wielkiem rozumem i ubłogosławi,
»Który, kiedy ona świat zostawi, upadnie
»Prawie w ostatnią zgubę i zostanie na dnie.


»Straszny za e żywota Murzyn⁷³⁹ i Sforcowie
»I zawołani będą Wiszkontów⁷⁴⁰ wężowie⁷⁴¹

⁷³³Izabella — d’Este, córka Herkulesa I, księcia Ferrary, a małżonka Franciszka Gonzagi, księcia Mantuy.
[przypis redakcy ny]

⁷³⁴Od imienia Oknowej macierze nazwane — Oknus, założyciel Mantuy, syn wieszczki Manto. [przypis re-
dakcy ny]

⁷³⁵z swojem (Izabelli) małżonkiem — z Franciszkiem Gonzagą, księciem mantuańskim. [przypis redakcy ny]
⁷³⁶Tar — rzeka Taro, lewy dopływ Padu. [przypis redakcy ny]
⁷³⁷Tyfis — sternik okrętu Argo, na którym na sławnie si bohaterowie greccy (Argonauci) płynęli do Kolchis

po złote runo. [przypis redakcy ny]
⁷³⁸Beata — Beata d’Este, małżonka Ludwika Sforcy, księcia mediolańskiego, który za życia e był potężny,

po e śmierci utracił księstwo i umarł w więzieniu we Franc i. [przypis redakcy ny]
⁷³⁹Murzyn — [tu:] książę mediolański Ludwik Sforca z przydomkiem il Moro. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁰Wiszkontowie — ród możny [Visconti], panu ący do  r. w Mediolanie. [przypis redakcy ny]
⁷⁴¹(…) zawołani będą Wiszkontów wężowie — herbem panu ącego w Mediolanie rodu Viscontich był błękitny

wąż pożera ący człowieka. Ich godło zaczęto wiązać także z samym Mediolanem. Kiedy w r. , po wygaśnięciu
główne linii roǳiny, właǳę w mieście ob ął ród Sforzów, do swo ego herbu dołączył węża Viscontich. [przypis
edytorski]
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»Od Hiperborskich⁷⁴² śniegów po brzegi czerwone
»I od Inda po morze górami ściśnione;
»Skoro umrze, w niewolą pó dą z wielką szkodą
»Obfite włoskie ziemie, w które za niezgodą
»Je ǳieǳiców żałosna nastąpi odmiana
»I obcego dostaną Insubrowie pana.


»Ale krom te z zacnego twego pokolenia
»I insze będą tegoż, co i ta, imienia;
»Z których edna ozdobi swo e gładkie skronie
»I złoty włos poniesie w węgierskie koronie,
»Druga, skoro śmiertelne zewłoki pozbęǳie⁷⁴³,
»W liczbie mięǳy włoskiemi boginiami bęǳie
»I będą e oddawać, obrazy, ofiary
»I ołtarze i śluby i bogate dary.


»O inszych będę milczeć, bobym cię musiała
»Długo bawić, kiedybym wszytkie liczyć miała;
»Acz każda przez się godna, aby ą głoszono
»I e sprawy gładkiemi rymami sławiono.
»Mam w pamięci Bĳanki, mam i Lukrecye,
»Mam pobożne i święte panie Konstancye
»I insze, które będą matka ni płodnemi
»Pierwszych książąt i panów w piękne włoskie ziemi.


»Jeśli który, tedy twó dom bęǳie szczęśliwy
»W białe płci, bo nie tylko wieczny los życzliwy
»Zdarzy mu piękne córki, czyste i uczciwe,
»Ale i żony zacne, mądre i cnotliwe;
»A żebyś też i o tych cokolwiek wieǳiała,
»Czegom się od Merlina świeżo dowieǳiała,
»Przypomnięć z nich niektóre, ednak nie zabawię
»I ako mó obycza , krótko się wyprawię.


»Niech wprzód iǳie Rykarda⁷⁴⁴, godny uczciwości
»I męstwa i stateczne przykład cierpliwości,
»Która w kwitnącem wieku swo em owdowie e,
»Opuszczona od szczęścia, i osierocie e;
»U źrzy tuła ące się w cuǳych kra ach syny,
»Wygnane z swego państwa drobnie sze ǳieciny
»U nieprzy aciół w ręku; ale Bóg za szkodę
»Stanie i da nakoniec cnocie swą nagrodę.

⁷⁴²Hiperborskie — północne. [przypis redakcy ny]
⁷⁴³jedna (…) złoty włos poniesie w węgierskiej koronie, / Druga, skoro śmiertelnej zewłoki pozbęǳie / W liczbie

mięǳy włoskiemi boginiami bęǳie…. — edna Beatrice d’Este była żoną króla węgierskiego Andrze a ( r.),
druga tego imienia założyła klasztor Gemola pod Padwą i została po śmierci () zaliczona w poczet świętych.
[przypis redakcy ny]

⁷⁴⁴Rykarda — małżonka Mikoła a I d’Este, matka Herkulesa I, doczekała się powrotu z wygnania syna
i wstąpienia na tron przodków. Zob. Borso i Leonel. [przypis redakcy ny]
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»Nie mogę żadną miarą pominąć Reiny⁷⁴⁵
»Z domu aragońskiego przesławne roǳiny,
»Co cnotą i mądrością minie wszytkie panie,
»Które chwalą Grekowie dawni i Rzymianie,
»I nad którą się żadne nieba nie stawiły
»Łaskawie i życzliwie , bo ą naznaczyły
»Matką zawołanego pokolenia i ta
»Z Alfonsem, z Izabellą zroǳi Hipolita.


»Nie minę Leonory⁷⁴⁶ także zapomnione ,
»W rózgę pięknego drzewa two ego wszczepione ;
»A o e namiestniczce nabliższe co wieǳieć,
»Coć mam pierwe strony e przymiotów powieǳieć,
»Lukrecye Borgie ⁷⁴⁷, które dobrotliwa
»Układność, gładkość, cnota i sława uczciwa
»I fortuna tak roście, ako roście młody
»Szczep, mięǳy uprawnemi wsaǳony ogrody?


»Jako cyna ku srebru, ako miedź ku złotu,
»Jako mak polny, podle różanego płotu,
»Jako wybladła wierzba przeciw cyprysowi,
»Jako śkło malowane ku dyamentowi,
»Tak wszytkie insze panie, co są zawołane,
»Zostaną, gdy z Borgią będą porównane
»W rozumie, w obycza ach, w wielkie roztropności
»W dobroci, w pobożności i świątobliwości.


»Ale nad insze chwały, które mieć o to. ta
»Pobożna pani bęǳie za swego żywota
»I po śmierci, ta długo pamiętna zostanie,
»Że królewskie da synom swo em wychowanie
»I początek ozdobom, któremi się w bo u
»Wsławią, potem za czasem i w łubem poko u;
»Bo wonia⁷⁴⁸ nie tak prętko pospolicie ginie,
»Gdy ą kto zaraz nowe napełni naczynie.


»Ale ani w milczeniu niewiasty⁷⁴⁹ Borgie
»Zostawić mi się goǳi, Renaty z Francye ⁷⁵⁰,
»Mięǳy chrześcĳańskiemi królmi przednie szego,

⁷⁴⁵Nie mogę żadną miarą pominąć Reiny — w oryg. „Non tacero la splendida regina”. Wyraz regina, drukowany
w dawnych wydaniach przez R, wziął tłumacz za imię własne i zrobił ą matką Alfonsa, Hipolita i Izabelli.
W rzeczywistości była nią Leonora (strofa ) „z domu aragońskiego przesławne roǳiny”, małżonka Herkulesa
I d’Este. [przypis redakcy ny]

⁷⁴⁶Leonora — królewna aragońska, żona Herkulesa I d’Este, matka Alfonsa, Hipolita i Izabelli. [przypis
redakcy ny]

⁷⁴⁷Lukrecja Borgia — córka osławionego papieża Aleksandra VI, druga żona Alfonsa I d’Este; poprzednio
miała uż dwóch mężów i z tych czasów historia niezbyt pochlebne da e e świadectwo (zm. ). [przypis
redakcy ny]

⁷⁴⁸wonia (daw. r. ż.) — woń. [przypis redakcy ny]
⁷⁴⁹niewiasta (daw.) — [tu:] synowa. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁰Renata z Francyej — córka ancuskiego króla Ludwika XII, żona Herkulesa II d’Este. [przypis redakcy ny]
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»Ludowika wielkiego córki dwunastego.
»Wszytkie, co kiedy beły w paniach wielkich cnoty
»I wszytkie należące białe płci przymioty,
»Z różnych mie sc zgromaǳone, w edno się zebrały
»I przy Renacie sobie mieszkanie obrały.


»Bych miała Aldę⁷⁵¹, księcia saskiego edyną
»Córkę albo nadobną celańską grabiną
»I Bĳankę Maryą chwalić, Katalankę,
»I Lippę z Bolonie ⁷⁵² i Sycyliankę,
»Króla zacnego córkę, z inszemi chwalnemi,
»Co będą twych potomków żonami godnemi,
»Na oceanbym wielki za achać musiała
»I co wieǳieć, kiedybym żagle zaś zebrała«.


Skoro e tak więtszą część potomków odkryła
I wnętrzną e radością serce napełniła,
Powtarzała e często, adąc z nią powole ,
Jako miała Rugiera wyzwolić z niewole .
Melissa wtem została, kiedy od onego
Pałacu była blizko czarownikowego:
Nie zdało się e dale pod eżdżać pod mury,
Aby e czarnoksiężnik nie obaczył z góry.


Na samem roz echaniu mówi Bradamancie,
Aby pomniała, co e o chytrem Atlancie
Powiadała, i e się trzymała nauki,
Żeby czarownikowi nie szły ego sztuki.
Ledwie małe pół mile od nie od echała,
Jako postać Rugiera swo ego u źrzała
I dwu wielkich olbrzymów, którzy go ściskali
I sroǳe nań z obu rącz oba przycinali.


Bradamanta wyzwolić chce z niebezpieczeństwa
Tego, co ma Rugiera wszytkie podobieństwa.
Przestrogi od Melissy wcale zapomina
I uż źle akoś o nie rozumieć poczyna.
Tak mniema, że się o coś na niego zgniewała
I że ą aka wzgarda od niego potkała,
O które ona nie wie, i stąd go raǳiła
Zabić, aby się nad niem krzywdy swe pomściła.


Mówi sama do siebie: »Cóż to wżdy takiego?
»Dla czegóż a nie mam znać Rugiera mo ego,
»Którego zawżdy sercem, teraz wiǳę okiem

⁷⁵¹Alda — córka księcia saskiego, zresztą nieznana. [przypis redakcy ny]
⁷⁵²Lippa z Bolonii — córka Jakuba Ariosta, przodka naszego poety; Obizzo d’Este zakochał się w nie , wziął

ą ze sobą do Ferrary i po -letnim pożyciu poślubił na łożu śmiertelnym (r. ). Bracia te Lippy przenieśli
się razem z nią z Bolonii do Ferrary. [przypis redakcy ny]
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»I co mię nie omyła nigdy, zdrowem wzrokiem?
»Dlaczego o niem wierzyć mam komu inszemu
»Więce , aniżli oku mo emu własnemu?
»Choćbym olśnęła, serce, co mu się radu e,
»Jeśli blizko, eśli est daleko, poczu e«.


Tak sobie rozmyśla ąc, usłyszy głos nowy,
O pomoc woła ący, własny Rugierowy.
W temże czasie wiǳi go, że woǳe koniowi
Wypuszcza i ucieka prosto ku dworowi,
A sroǳy olbrzymowie oba go ściga ą
W pełnem biegu i uż go prawie dopada ą.
Bradamanta za niemi rączo poganiała,
Aż do sczarowanego pałacu w echała.


Skoro była za bramą, ako inszy, wpadła
W zwycza ny błąd i z konia ukwapliwa zsiadła.
Potem gmachy i górne i dólne zbiegała
wewnątrz go i wkoło po dworze szukała,
Nie przestawa ąc nigdy i we dnie i w nocy.
A tak potężne czary one były mocy,
Że Rugiera wiǳiała i z niem rozmawiała,
A ako e on, tak go i ona nie znała.


Ale da my e pokó ; niecha wam nie bęǳie
Przykro słyszeć, że teraz zostanie w tem błęǳie.
Kiedy czas i sposobną upatrzę pogodę,
Pomyślę, że ą z niego z Rugierem wywiodę.
Bo ako pobuǳa ą smak rożne potrawy,
Tak mi się zda, że trzeba dla wasze zabawy
Różnych rzeczy, żebyście mnie sobie tęsknili
I co raz się czem nowem, słucha ąc, cieszyli.


Siła nici i kłębków różnych potrzebu ę
Do roboty, na którą osnowę gotu ę;
Dlatego, eśli się wam nie bęǳie przykrzyło,
Powiem wam, ako wo sko wszytko wychoǳiło
Przed króla Agramanta na okazowanie
I ako grożąc złotem liliom⁷⁵³ poganie,
Aby, wiele ich było do bo u wieǳieli,
Z echawszy się spół wszyscy, główny popis mieli.


Bo nie tylko piechoty i ezdy niemało
Długą wo ną em zeszło i nie dostawało,
Ale rotmistrzów siła tych, którzy z Libie
I z Hiszpanie wyszli i z Etyopie .
Dlatego różne roty, różne się tułały
Narody i bez woǳów pewnych się mieszały;

⁷⁵³grożąc złotem liliom — t . Franc i, gdyż królowie ancuscy używali herbu lilii. [przypis redakcy ny]
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Teraz, aby to wszytko w porządek wprawiono,
Wo ska wszytkie z różnych leż na popis zwoǳono.


Na mie sce tych, co w bo ach zginęli surowych,
I tych, którzy polegli w szturmach, inszych nowych
Do Ayki Agramant zbierać, a Marsyli
Do Hiszpanie swo e luǳie wyprawili;
Które potem na pułki różne rozǳielono
I woǳe em i starsze głowy naznaczono. —
Ale iż, ako słyszę, mam w sobie tę wadę,
Żem długi, w drugie pieśni na popis wy adę.

Koniec pieśni trzynastej.

.  
Argument
Agramant w swo em wo sku, które popisu e,
Dwu pułków, od Orlanda zbitych, nie na du e;
O czem wieǳąc, zazdrością wielką przerażony,
Król tatarski eǳie go w różne szukać strony.
Ale skoro nadobne dostał Doraliki,
Nie tak go pilnie szuka. Milczenie Angliki
I Rynalda po cichu do Paryża wpuszcza,
Agramant luǳie swo e do szturmu przypuszcza.

Allegorye
Ta czternasta pieśń kłaǳie nam przed oczy w osobie cesarza Karła żywy i doskonały

obraz mądrego i ǳielnego pana, stara ącego się o całość i bezpieczeństwo ludu swo ego,
i ako Bóg miłosierny nikogo nie opuszcza, kto się całem sercem do niego uda e.

. Skład pierwszy
W bitwach i w bo ach, które mieǳy Hiszpanią
I Ayką bywały a mieǳy Francyą,
Niezliczoną z obu stron liczbę powiadali
Tych, co na pokarm wilkom i krukom zostali.
A chocia Francuzowie barzie się trapili,
Którzy pole straciwszy, w miastach się bronili,
Więce zasię poganie przednie szych żołnierzów,
Książąt, panów i wielkich stracili rycerzów.


Zwycięstwa ich tak krwawe beły w one chwili,
Że się z nich albo mało, albo nic cieszyli.
I eśli stare rzeczy i dawne z nowemi,
Niezwyciężony, równać, Alfonsie⁷⁵⁴, możemy,
Mo em zdaniem zwycięstwo ono zawołane
Z tem pogańskiem teraz być może porównane,
Za twą sprawą zwycięstwo mało wielkie ceny,
Od Francuzów dostane na polu Raweny⁷⁵⁵,

⁷⁵⁴Alfons — Alfons I, syn Herkulesa I, księcia Ferrary, brat Hipolita. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁵Rawena— Rawenna, miasto nad morzem Adriatyckim w środkowych Włoszech (bitwa w r. ). [przypis

redakcy ny]
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Gdy uż beli poczęli pierzchać Pikardowie⁷⁵⁶,
Morynowie⁷⁵⁷, Normanǳi⁷⁵⁸ i Akwitanowie⁷⁵⁹;
Aleś e wsparł, kiedyś się z swemi chorągwiami
Śmiele potkał z Hiszpany, uż, uż zwyciężcami,
I z tobą twa ǳielna młódź, która przez swe męstwo
Utracone uż niemal osięgła zwycięstwo
I zasłużyła sobie w on straszny bó srogi
U ciebie złote miecze i złote ostrogi.


Z temiś ty w one czasy piersiami mężnemi,
W niebezpieczeństwo ono wielkie wniesionemi,
Takeś otrząsł bogate i złote żołęǳie⁷⁶⁰
I złamał kĳ czerwony i żółty⁷⁶¹, iż wszęǳie
Tobie samemu tryumf przyzna ą bogaty
Za to, że ma lilia całe swo e kwiaty,
I Rzym ci w on czas wieńcem głowę opasował,
Żeś ego Fabrycego⁷⁶² zdrowego zachował.


Wielka rzymska kolumna, przez cię poimana⁷⁶³,
Od ancuskich gniewliwych mieczów zachowana,
Więce ci chwały da e i więtsze eś ǳięki
Za to goǳien, niż gdybyś z własne swo e ręki
Wszytek lud z Kastylie i lud z Aragony
I z Nawarry sam pobił, kiedy rozgromiony
Bez chorągwi z przegrane poszedł rozsypkami,
Odbiega ąc swych wozów, tknionych oszczepami⁷⁶⁴.


Małe nam to zwycięstwo, w które się tak wiele
Krwie rozlało, Alfonsie, przyniosło wesele.
Bo nas i dotąd boli niezgo ona rana,
Żeśmy w niem tak wielkiego stracili hetmana⁷⁶⁵
I że ona gwałtowna powódź tak wezbrała,
Że z sobą zacnych panów tak wiele porwała,
Którzy przez Alpy zimne przeszli, aby byli
I sprzymierzonych przy aciół i swych państw bronili.

⁷⁵⁶Pikardowie — mieszkańcy Pikardii w północne Franc i. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁷Morynowie — szczep galski, mieszka ący w starożytności w okolicy ǳisie sze Boulogne. [przypis redak-

cy ny]
⁷⁵⁸Normanǳi — mieszkańcy Normandii w płn.-zach. Franc i. [przypis redakcy ny]
⁷⁵⁹Akwitanowie — mieszkańcy południowo-zachodnie Franc i. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁰bogate i złote żołęǳie — rodowy herb papieża Juliusza II był dąb ze złotymi żołęǳiami. [przypis redakcy ny]
⁷⁶¹złamał kĳ czerwony i żółty — buława o barwach czerwonych i żółtych kolorach hiszpańskich; złamać kĳ

(buławę) znaczy więc złamać potęgę hiszpańską. [przypis redakcy ny]
⁷⁶²Fabrycy Kolonna — dowódca wo ska papieskiego w bitwie pod Rawenną. [przypis redakcy ny]
⁷⁶³Wielka rzymska kolumna, przez cię poimana — dowódca wo ska papieskiego, Fabryc usz Kolonna, o ciec

poetki Wiktorii, dostał się w bitwie pod Rawenną . r. do niewoli. Alfons mimo natarczywego żądania
Francuzów, nie wydał im Fabrycego, lecz wyleczywszy z ran, odesłał do Rzymu. [przypis redakcy ny]

⁷⁶⁴wozów, tknionych oszczepami— Hiszpanie mieli w te bitwie akieś wozy, ponatykane oszczepami, na kształt
wo ennych wozów starożytnych Persów. [przypis redakcy ny]

⁷⁶⁵tak wielkiego stracili hetmana — naczelnego woǳa ancuskiego, Gastona de Foix. [przypis redakcy ny]
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Prawda, że przyznać temu zwycięstwu musiemy,
Żeśmy zdrowi, że żywi, że się nie bo emy
Gromów i niepogody, którą niebłagany⁷⁶⁶
Częstokroć nas Jupiter straszy rozgniewany;
Ale się nie możemy odkrycie⁷⁶⁷ radować
I tryumfów, służących zwycięstwom, sprawować,
Słysząc, ako ancuzkie owdowiałe panie,
W płachty miąższe ubrane, czynią narzekanie.


Trzeba znowu królowi prętko Ludwikowi
Nowego dać hetmana swo emu wo skowi,
Któryby dla czci złote lilie ⁷⁶⁸ złośliwe
Łakomce i łupieżce skarał Bogu krzywe,
Co zgwałcili ołtarze i ego świątnice,
Zakony, matki, ǳiewki i oblubienice
Chrystusa w sakramencie na ziemi zdeptali,
Aby ego srebrnego przybytku dostali.


Nieszczęśliwa Ravenno⁷⁶⁹! lepie , żebyś była
Okrutnemu zwyciężcy wstrętu nie czyniła
I żebyś ty źwierciadło racze z Bressy⁷⁷⁰ miała,
Niż się Aryminowi⁷⁷¹ z Faencą równała.
Poszli, poszli, Ludwiku, prętko Trywulcego⁷⁷²,
Niech powściągnie żołnierza twego swowolnego
I ukaże, ak wiele dla takiego źǳierstwa
Poginęło we Włoszech two ego rycerstwa.


Jako teraz potrzeba, aby król swo emu
Wo sku woǳe Ludowik dał nieposłusznemu,
Tak w on czas z Agramantem królem król Marsyli,
Aby w dobry porządek wo ska swe wprawili,
Rozkazali, aby stąd, kędy zimowały,
Do głównego się wszytkie popisu ściągały,
Aby potem, akoby potrzebę baczyli,
Nowe woǳe i nowy rząd postanowili.


Gǳie Marsylego luǳie wprzód ku popisowi,
Pułk po pułku, a potem szli Agramantowi,
Przed wszytkiemi inszemi wprzód pisano ciebie
Z Katalany two emi, mężny Doryfebie!

⁷⁶⁶niebłagany (daw.) — nieubłagany, srogi. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁷odkrycie — (przysłówek) [w sposób awny, otwarcie] [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁸złotej liliej — t . Franc i, gdyż królowie ancuscy używali herbu lilii. [przypis redakcy ny]
⁷⁶⁹Nieszczęśliwa Ravenno!… — Francuzi oblegali Rawennę eszcze przed bitwą. Po zwycięstwie Francuzów

miasto było gotowe się poddać. Ale nim eszcze ukończono rokowania, wpadła pewna część ancuskiego wo ska
do miasta i dopuściła się straszliwych okrucieństw. To samo spotkało niedługo przedtem Bresc ę (Bressa w tł.
Kochanowskiego), gdy tymczasem Rimini, Faenca i inne pobliskie miasta dobrowolnie się poddały. [przypis
redakcy ny]

⁷⁷⁰Bressa — miasto Brescia we Włoszech. [przypis redakcy ny]
⁷⁷¹Arymin — miasto w środkowych Włoszech nad Morzem Adriatyckim, ǳiś Rimini. [przypis redakcy ny]
⁷⁷²Trywulcy — Gian-Jacopo da Trivulzio, marszałek ancuski. [przypis redakcy ny]
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Po nich bez Folwiranta zaś króla swo ego,
Od Rynalda nawarski lud szedł zabitego,
Którzy Izoliera od króla Hiszpana
Po śmierci Folwiranta mieli kapitana.


Baluganta słuchali woǳa Leonowie⁷⁷³,
Pod Grandoniego sprawą byli Algarbowie⁷⁷⁴,
Od brata Marsylego, potem Falzyrona
Kastylia zaś mnie sza była prowaǳona.
Madaras zawołany lud, na poły nagi,
Z Sywilie ⁷⁷⁵ i z żyzne prowaǳi Malagi
I stąd, kędy zachodnie morze my e Gadę⁷⁷⁶
I gǳie Betys⁷⁷⁷ napawa Kordubę sąsiadę.


Po Madrasie Stordylan i Tessyra eǳie,
Po Tessyrze Barykond luǳie swo e wieǳie;
Lizybona Tessyra, a Stordyłanowa
Granata, Ma oryka⁷⁷⁸ est Barykondowa.
Ten Tessyra beł wielki rycerz, doświadczony,
A niedawno beł został królem Lizybony⁷⁷⁹
Po śmierci po winnego swo ego, Larbina;
Galicya hetmanem miała Serpentyna.


Po Serpentynie luǳie z Toletu⁷⁸⁰ mĳali
I z Kalatrawy⁷⁸¹, którzy Syngona słuchali;
Ale skoro Synagon zszedł, ich wóǳ o czysty,
Od śmiałego rząǳeni beli Matalisty.
Za temi lud z Asturgi⁷⁸² suche następował,
Które wóǳ Bianzardyn rząǳił i sprawował;
Tenże wiódł w ednym pułku i luǳie z Piacence⁷⁸³,
Z Salamanki⁷⁸⁴, z Awile⁷⁸⁵, z Zamory⁷⁸⁶, z Palence⁷⁸⁷.


Za temi Saraguzy⁷⁸⁸ luǳie ednem torem
Przechoǳili pospołu z Marsylego dworem,
Wszyscy dobrze ubrani, wszyscy doświadczeni,
Feratowi od króla mężnemu zleceni.
Mięǳy temi beł Morgant, Malgaryn, Marsali,

⁷⁷³Leonowie — mieszkańcy królestwa Leon w północne Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁴Algarbowie — naród w południowe Portugalii. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁵Sywilia — miasto Sewilla w Andaluz i (w płd. Hiszpanii). [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁶Gada — Kadyks w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁷Betys — rzeka Guadalkwiwir w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁸Majoryka — Ma orka, edna z Wysp Balearskich. [przypis redakcy ny]
⁷⁷⁹Lizybona — Lizbona. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁰Tolet — miasto Toledo w Hiszpanii nad rzeką Tagiem. [przypis redakcy ny]
⁷⁸¹Kalatrawa — miasto w Kastylii nad rzeką Guadianą (w Hiszpanii). [przypis redakcy ny]
⁷⁸²Asturgia — Asturia, kraina w północne Hiszpanii nad Zatoką Biska ską. [przypis redakcy ny]
⁷⁸³Piacenca — miasto Placencia w prowinc i Biska a w płn. Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁴Salamanka — miasto w królestwie Leon w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁵Awila — miasto w Kastylii (w Hiszpanii). [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁶Zamora — miasto w płn. Hiszpanii w dawnym królestwie Leon. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁷Palenca — miasto Palenzia w płn. Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁸⁸Saraguza — miasto Saragossa w płn. Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
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Którzy po cuǳych kra ach długo się tułali,
Nakoniec, kiedy swo e królestwa stracili,
Na dworze Marsylego króla się bawili.


Mięǳy temi beł bękart wielki Marsylego,
Follikon z Almeryi⁷⁸⁹, i serca wielkiego
Argalifa, Analard z mężnem Dorykantem
I Bawart z saguntyńskiem grabią, Archidantem;
Amirant i Malagur z chytrem Langironem,
Z fortelów i z zasadek⁷⁹⁰ wo ennych wsławionem,
I inszych wiele sławnych z męstwa i śmiałości
I którą czasu swego przypomnię, ǳielności.


Skoro przed Agramantem hiszpańskie minęły
Wo ska, aykańskie zaś pisać się poczęły.
Król z Oranu⁷⁹¹ naprzód szedł, wzrostem wysokiemu
Z swem ludem olbrzymowi podobny wielkiemu;
Po niem pułk Garamantów⁷⁹² chorągwie rozwinął,
Żałosny, że Martazyn ich wóǳ i król zginął
Od ręki Bradamanty i że się chlubiła
Białagłowa, że króla wielkiego zabiła.


W trzeciem hufcu z Marmundy⁷⁹³ luǳie przechoǳili,
Co w Gaskonie woǳa Argusta stracili;
Temu pułkowi głowy, ako i drugiemu,
Któraby em rząǳiła, trzeba i czwartemu.
I choć Agramantowi na woǳach schoǳiło,
Nie pokazował tego i gǳie trzeba było,
Naznaczył: tem Buralda, drugiem Arganiego,
A trzeciem dał Ormidę za przełożonego.


Arganiemu dał pod moc luǳie z Libikany⁷⁹⁴,
Po zmarłem Dudrynasie Brunel z Tyngintany⁷⁹⁵
Swe prowaǳił na popis z wzrokiem niewesołem
I smętnem i do ziemie pochylonem czołem;
Bo potem, ako w lesie, blizko stalonego,
Od Atlanta przez czary zamku sprawionego,
Od ęła mu on sławny pierścień Bradamanta,
Wpadł w niełaskę do króla wielką Agramanta.

⁷⁸⁹Almerya — miasto nadmorskie w prowinc i Grenada w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁰zasadka (daw.) — zasaǳka. [przypis redakcy ny]
⁷⁹¹Oran — miasto i prowinc a w Algierze. [przypis redakcy ny]
⁷⁹²Garamantowie — starożytna nazwa narodu mieszka ącego we wnętrzu Ayki (w ǳis. Fezzan). [przypis

redakcy ny]
⁷⁹³Marmunda — może Mahmon, miasto nad Oceanem Atlantyckim w Maroko. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁴Libikana — nazwa utworzona z imienia Libia, w starożytności północna Ayka. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁵Tyngintana — płn.-zach. część Maroka z miastem Tanger (staroż. Tingis, stąd Tingitana). [przypis re-

dakcy ny]
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I by beł Izolier, co był Feratowi
Brat blizki, nie dał o niem świadectwa królowi,
Że go zastał u dębu uwiązanem, pewnie
Jużby beł wisiał Brunel na troistem drewnie⁷⁹⁶;
I uż mu beło powróz na szy ę włożono,
Ale iż króla za niem gorąco proszono,
Odpuścił mu przysiągszy, że za pierwszą winą
Miał go kazać obiesić za lada przyczyną,


Tak, że Brunel nieborak słusznie się asował
I w ziemię patrzał i twarz smętną ukazował.
Za Brunellem Farurant, a za niem ochotni.
Pośli luǳie z Mauryny⁷⁹⁷, eźni i piechotni.
Król nowy następował po pułku Mauryny,
Libanius, z swo emi ludźmi z Konstantyny⁷⁹⁸,
Któremu za długi czas, służony na dworze,
To królestwo Agramant dał po Pinadorze.


Esperya⁷⁹⁹ mężnego woǳem Sorydana,
Setta⁸⁰⁰ zasię hetmanem miała Dorylana;
Za śmiałem Pulianem szli Nazamanowie⁸⁰¹,
Za królem Agrykaltem Amonĳczykowie⁸⁰².
Lud z Fizanu⁸⁰³ poddany Malabufersowi,
Z Kanarye ⁸⁰⁴ posłuszny beł Finadurowi;
Tenże miał pod swą sprawą i luǳie z Maroka.
Balastr tych wiódł, co beli wprzód króla Tardoka.


Potem dwa wielkie pułki, eden z Almansylle⁸⁰⁵
Następował na popis, a drugi z Arǳille⁸⁰⁶;
Ów miał woǳa dawnego, ten Koryneowi
Król Agramant dawnemu dał przy acielowi.
Po tych szli luǳie z Mulgi⁸⁰⁷ za królem Kaikiem,
Co wprzód Tanfiryona mieli pułkownikiem;
Getulie ⁸⁰⁸ kazano słuchać Rymedonta,
Luǳie z Koski⁸⁰⁹ hetmanem mieli Balinonta.

⁷⁹⁶na troistem drewnie — szubienicy. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁷Mauryna — Maurytania, ǳiś Maroko. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁸Konstantyna — miasto w Algierze. [przypis redakcy ny]
⁷⁹⁹Esperya — w starożytności insulae Hesperides — Wyspy Kapwerdy skie [Wyspy Zielonego Przylądka].

[przypis redakcy ny]
⁸⁰⁰Setta — miasto Zeuta w Ayce nad Cieśniną Gibraltarską. [przypis redakcy ny]
⁸⁰¹Nazamanowie — nazwa w starożytności narodu, mieszka ącego w głębi Ayki (w płd. Trypolis). [przypis

redakcy ny]
⁸⁰²Amonĳczykowie — mieszkańcy oazy Ammonium, ǳiś Siwah. [przypis redakcy ny]
⁸⁰³Fizan — Fezan, kraina w północne Ayce, na południe od Trypolis. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁴Kanarya — Wyspy Kanary skie. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁵Almansylla — może kraina starożytnych Massylów (wschodnia część Algieru). [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁶Arǳilla — miasto portowe na zachodnim wybrzeżu Maroka. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁷Mulga — może Molochat w Algierze. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁸Getulia — południowa część Maroka w Ayce. [przypis redakcy ny]
⁸⁰⁹Koska — może ǳisie sze Kascna w Algierze. [przypis redakcy ny]
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Lud z Bolgi⁸¹⁰ wprzód posłuszny beł Mirabaldowi,
A teraz est królowi dany Klaryndowi.
Po Klarynǳie Baliwers iǳie, nad którego
Niemasz we wszytkiem wo sku niecnoty więtszego.
Ale luǳie na lepszy zaś mięǳy wszytkiemi,
Ja rozumiem, wo skami są aykańskiemi
Ci, którzy pod chorągwią szli króla Sobryna⁸¹¹,
Nad którego mędrszego niemasz poganina.


Luǳie z Bellamaryny⁸¹² w rząd Rodomontowi⁸¹³
Ze Sarce⁸¹⁴ alǳierskiemu⁸¹⁵ oddano królowi,
Który trzeci ǳień przedtem nowo beł z świeżemi
Ludźmi do wo ska przybył, z ezdą i pieszemi;
Bo skoro edno słońce wstąpiło do znaku
Zimnego Centaura w krzywem zodyaku⁸¹⁶,
Król go beł do Ayki Agramant wyprawił,
Gǳie się, luǳie zbiera ąc, całą zimę bawił.


Mężnie szego nie było w obozie pogańskiem
I śmielszego we wszytkiem wo sku aykańskiem,
I barzie się go mury paryskie lękały,
Barzie się go samego ednego strachały,
Niż króla Agramanta i niż Marsylego
I niżli dworu obu tych królów wszytkiego;
Bo mięǳy Sarraceny nikt się nie ia dował,
Któryby naszę wiarę barzie prześladował.


Za niem król z Alwaraki⁸¹⁷ szedł, Pruzyon stary,
Za Pruzyonem zaś król Dardynel z Zumary⁸¹⁸.
Nie wiem, eśli em wrony albo sowy wieszcze —
Jeśli takowe wróżki⁸¹⁹ ma ą akie mie sce,
Które więc z dachów i z drzew kraczą i woła ą
I częstokroć przypadki złe przepowiada ą —
Powieǳiały to, czego nęǳni nie wieǳieli,
Że naza utrz obadwa w bo u zginąć mieli.


Już było popisano wszytkie Sarraceny,
Krom króla noryckiego z królem Tremizeny,
Którzy sami na popis on nie przy echali,

⁸¹⁰Bolga — nie wiadomo, która część Algieru. [przypis redakcy ny]
⁸¹¹Sobryn — roztropny król saraceński, w końcu na chrześcĳańską wiarę nawrócony. [przypis redakcy ny]
⁸¹²Bellamaryna — część Algieru, granicząca z Maroko. [przypis redakcy ny]
⁸¹³Rodomont — syn Uliena, król algierski, na większy bohater saraceński, słynny z chełpliwości; stąd „Ro-

domontady”. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁴Sarca — może Sargel w Algierze. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁵alǳierski król — król algierski, Rodomont. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁶słońce wstąpiło do znaku / […] Centaura w […] zodyaku — Centaur Chiron został umieszczony w zodiaku

niebieskim, tworząc konstelac ę Strzelca. Słońce wstępu e w ten znak  listopada. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁷Alwaraka — Wyspy Szczęśliwych, Kanary skie. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁸Zumara — miasto w Maroko. [przypis redakcy ny]
⁸¹⁹wróżka (daw.) — wróżba. [przypis redakcy ny]
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Ani swoich chorągwi i luǳi posłali.
I Barzo się ich lenistwu Agramant ǳiwował
I zaraz kogo do nich wysłać rozkazował.
W tem króla z Tremizeny eden poko owy
Przyszedł przedeń, który był z bitwy uszedł zdrowy.


Ten powieǳiał, że z ludźmi Manilard swo emi
I król Alǳird pobici leżeli na ziemi.
»Jeden — pry⁸²⁰ — mężny rycerz, który noryckiego
»Króla lud wszytek pobił i tremizeńskiego
»I wo sko tweby był zbił wszytko, by się było
»Jeszcze trochę na mie scu dłuże zabawiło,
»Jako wilk postępu e więc sobie z kozami,
»Tak on sobie poczynał w te potrzebie z nami«.


Przed kilką dni do wo ska beł aykańskiego
Jeden król zawołany przybeł, nad którego
Mężnie szego i serca więtszego tak wschodnie
Wszytkie kra e nie miały, ako i zachodnie.
Barzo go król Agramant ważył i szanował
I wszytkiem mu wszelką cześć czynić rozkazował,
Jako króla możnego zacnemu synowi,
Agrykana, tatarskich państw namiestnikowi.


Dokładam tego, że go Mandrykardem⁸²¹ zwano.
Siła o ego wielkich ǳiełach powiadano;
Ale mięǳy inszemi na więce u świata
To go było wsławiło, że przeszłego lata
Pod zamkiem był soryskie wiedmy⁸²² dostał zbro e,
Którą tysiąc lat przedtem Hektor nosił w bo e,
Przewagą niesłychaną od dawnego wieka,
Że mówiąc tylko o tem, strach bierze człowieka.


Ten będąc przy tem w on czas, kiedy przyniesiono
Nowinę, że obudwu królów pogromiono,
Umyślił zaraz stamtąd echać i onego
Wszęǳie szukać tam i sam rycerza mężnego;
Ale to przed wszytkiemi taił w one dobie,
Częścią stąd, że każdego lekce ważył sobie,
Częścią, że się obawiał, aby go kto drugi
Nie uprzeǳił beł zasię do one posługi.


I kazał pytać, ako on się rycerz stroi,
Jaki herb ma na tarczy i szatę na zbroi.

⁸²⁰pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
⁸²¹Mandrykard — syn Agrykana, król tatarski, eden z głównie szych bohaterów saraceńskich. [przypis re-

dakcy ny]
⁸²²soryska wiedma (wł. oryg. la fata di Soria) — wiedma syry ska, w które zamku Mandrykard dostał Hek-

torowe zbroi (Bo ardo, Księga III Pieśń I, ). [przypis redakcy ny]
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Powieǳiał Tremizeńczyk, że dołoman⁸²³ na niem
Wszytek czarny i tarcza czarnem malowaniem,
Ale bez żadnych herbów; a dobrze go sprawił,
Bo Orland szachownicę swo ę beł zostawił
I ako serce zawsze żałosne czuł w sobie,
Tak i sam ustawicznie chciał choǳić w żałobie.


Mięǳy inszemi dary Marsyli bogaty
Dał beł Mandrykardowi koń kasztanowaty,
Z Fryzę matki zroǳony a z Hiszpana o ca;
Na tego wsiada zbro ny Mandrykard i bo ca
Przyłożywszy, mocno go w oba boki kole
I bieżąc wielkiem cwałem sam eden przez pole,
Przysięga nie wrócić się do aykańskiego
Wo ska, eśli nie na ǳie rycerza czarnego.


Jadąc tak, w droǳe potkał siła tych i owych,
Którzy ledwie zdrowo rąk uszli Orlandowych:
Ci synów, ci przy aciół, zna omych płakali,
Ci od niego zabite bracie żałowali.
Jeszcze myśli lękliwe i serca strwożone
Na twarzach em wybladłych beły wydrożone⁸²⁴;
Jeszcze po wielkiem strachu, który na się mieli,
K sobie byli nie przyszli i nie otrzeźwieli.


Potem pobo owisko nad achał straszliwe
I w niem Orlandowego świadectwo prawǳiwe
Męstwa wiǳiał, o którem on Agramantowi
Tremizeńczyk niedawno powiadał królowi:
One ego powieści teraz musi wierzyć.
Rusza trupów i sam chce rany ręką mierzyć,
Pokazu ąc swą zazdrość przeciwko onemu
Rycerzowi, tak sobie poczyna ącemu.


Jako pies, co ostatni przyǳie, gǳie zmorzony
Zdechły i od oracza wół beł zostawiony,
Nie wiǳąc, eno kości, kopyta i rogi,
Rozwleczone tam i sam niedaleko drogi,
Darmo ścierwu samego wszęǳie upatru e:
Tak właśnie i poganin czyni i żału e,
Ła ąc i bluźniąc wszytkie bogi w swo e wierze,
Że one tak bogate omieszkał wieczerze.


Półtora dnia rycerza czarnego szuka ąc,
Jeźǳił wszęǳie się o niem z pilnością pyta ąc.
W tem u źrzał wielką łąkę, która sobie była
Tak z pewne rzeki wielkie wieniec uczyniła,

⁸²³dołoman (z węg. dolmany) — szata zwierzchnia na zbroi. [przypis redakcy ny]
⁸²⁴wydrożyć (daw.) — [tu:] wydrążyć. [przypis redakcy ny]
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Że ledwie barzo małe mie sce zostawiała,
Gǳie się woda na drugą stronę obracała;
Taką drugą, ktokolwiek eǳie tamtą stroną,
Pod Otrykułem⁸²⁵ wiǳi, Tybrem otoczoną.


Tam, gǳie do nie wchoǳono, w hufcu wielkiem stro nych
Widać było niemało konnych luǳi zbro nych.
Pyta hardy poganin, od kogo zwieǳeni
I na co w onem mie scu byli postawieni?
Ich starszy mu o wszytkiem pewną dawał sprawę;
Bo wiǳąc w niem powagę i pańską postawę
I że w onę tak piękną zbro ę beł ubrany,
Tuszył, że to beł akiś rycerz zawołany.


»Od króla — pry⁸²⁶ — z Granaty naszego eǳiemy
»I ego mu nadobną córkę prowaǳiemy,
»Którą Rodomontowi za żonę dać ma ą,
»Królowi alǳierskiemu, acz to eszcze ta ą.
»Teraz się kęs przesypia, ale o goǳinie
»Półwieczorne , skoro to gorąco ominie,
»Do hiszpańskiego ą wieźć stanowiska mamy,
»Do e o ca i tylko chłodu z tem czekamy«.


Mandrykard, co wszytek świat lekce sobie waży,
Niewiele się rozmyśla i zaraz te straży
Chce sprobować, eśli mu dobrze bronić one
Królewny bęǳie mogła sobie powierzone .
»Musi być — prawi — gładka, ako słyszę o nie ,
»Dla tego ą chcę poznać; przeto wiedź mię do nie —
»Albo się e zarazem rozkaż przed mię stawić,
»Jeno rychło, bo długo nie chcę się tu bawić«.


»Oszalałeś — powiada — i kazić się głowa!«.
Więce nad to Granatczyk nie mówił i słowa,
Ale hardy Tatarzyn zaraz z wielkiem gniewem
Skoczył i na wylot mu przebódł piersi drzewem⁸²⁷;
Bo zbro a tak ciężkiego razu nie strzymała
I dusza wielką raną wypadać musiała.
On znowu drzewo bierze skrwawione na poły,
Bo nie ma insze broni na nieprzy acioły.


Miecza z samego tylko nie nosi upora;
Bo zbro e tro ańskiego dostawszy Hektora,
Iż przy nie szable także własne Hektorowe
Nie nalazł, przysiągł insze okrom Orlandowe
Duryndany nie nosić, którą Almontowi

⁸²⁵Otrykuł — miasto Otricoli nad Tybrem w Umbrii. [przypis redakcy ny]
⁸²⁶pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
⁸²⁷drzewo — kopia. [przypis redakcy ny]
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Orland mężny sławnemu wydarł rycerzowi
I która na ostatku przy niem się została,
A przedtem tro ańskiego Hektora bywała.


Wielką śmiałość poganin srogi pokazu e,
Że bez miecza w bó z niemi surowy wstępu e,
Woła na nich: »Kto mi chce — prawi — mięǳy wami
Bronić drogi?« i konia zwiera ostrogami.
Oni go ze wszytkich stron wkoło okrąża ą;
Ci mieczów dobywa ą, ci drzewa składa ą,
Ale uż ich Tatarzyn⁸²⁸ zabił beł niemało,
Niż mu się w ręku drzewo ogromne złamało.


A wiǳąc e złamane, sroższy w one dobie,
Wielki, miąższy ułomek bierze w ręce obie,
Od którego tak straszny, tak raz spadał ciężki,
Że nikt nigdy nie wiǳiał w luǳiach więtsze klęski.
Jako Samson czeluścią⁸²⁹, w polu nalezioną,
Gromadę Filistynów pobił niezliczoną,
Tłucze tarcze i hełmy król nieubłagany
I ednem razem konie zabĳa z ich pany.


Wszyscy na śmierć widomą bez ochrony bieżą
Ani dba ą, że druǳy uż pobici leżą.
On sposób umierania niezwykły gorsze szy⁸³⁰
I zda się em, niż sama śmierć, dobrze strasznie szy;
Nie mogą tego znosić w one złe goǳinie,
Że od kawalca drzewa ich tak wiele ginie.
Hańba się em to wiǳi i wielka sromota,
Że ich kĳ, nie żelazo pozbawia żywota.


Ale skoro ich potem siła doświadczyła,
Że śmierć akowakolwiek każdemu niemiła,
I kiedy co mężnie szy i śmielszy zginęli,
Ci, co żywi zostali, uciekać poczęli,
Wszyscy na zad pierzchliwych popuszcza ąc koni;
Jakoby mu co wzięli, Mandrykard ich goni
I nie może wycierpieć, aby kto przez ǳięki⁸³¹
Miał zdrowie całe unieść z ego śmiałe ręki.


Jako więc pospolicie w polu suche tycze⁸³²,
Z któremi młode żenią oracze macice,
Bronią się i wstręt czynią lub wiatrom szalonem
Lub od niechętne ręki ogniom podłożonem,

⁸²⁸Tatarzyn — król tatarski, Mandrykard. [przypis redakcy ny]
⁸²⁹czeluść — [tu:] paszczęka. [przypis redakcy ny]
⁸³⁰gorszejszy (daw.) — gorszy. [przypis redakcy ny]
⁸³¹przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁸³²tycza (daw.) — tyka. [przypis redakcy ny]
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Kiedy błędne płomienie gwałtem następu ą
I brózdy i zagony wszytkie opanu ą:
Tak i oni na on czas przeciwko wściekłemu
Bronili się gniewowi Mandrykardowemu.


Potem, kiedy obaczył Tatarzyn zuchwały,
Że wrota odbieżane bez straży zostały,
Ścieszkami, w gęste trawie świeżo ubitemi,
Gǳie słyszał płacz żałosny z wrzaski niewieściemi,
Jeǳie wiǳieć z Granaty ǳiewkę, eśli była
Tak gładka, za aką się była rozsławiła;
I przez trupy pobite koniem przeskaku e
Tam, gǳie woda, kręcąc się, przystęp zostawu e.


I wiǳi Doralikę⁸³³ na łące zielone —
Takie imię królewnie było pomienione —
Która wsparta na starem esionie płakała
I na onę przygodę swo ę narzekała.
Łzy e tak, ako strumień, który z żywe żyły
Wychoǳi, nie przesta ąc, zanadrze moczyły
I znać było na twarzy, ako żałowała
Cuǳego, a swo ego złego się bo ała⁸³⁴.


Przybyło więce strachu, skoro go skrwawionem
I ze wzrokiem u źrzała z gniewu zapalonem;
Dopiero się i o się i o swych strwożyła,
I wrzaskiem aż do nieba powietrze ǳieliła;
Bo krom żołnierstwa moc ą inszych prowaǳiło,
Siła z nią i ochmistrzów i starych pań było
I panny co zacnie sze z nią beły achały,
Te, które się w Granacie gładsze na dowaiy.


Skoro u źrzał onę twarz Tatarzyn zuchwały,
Nad którą gładsze kra e hiszpańskie nie miały,
Która go nagle w płaczu — cóż, gdyby się była
Rozśmiała! — w zbytnie w on czas miłości wprawiła,
Nie wie, czy żyw, czy umarł, i zysku inszego
Nie ma i nie odnosi zwycięstwa swo ego,
Krom, że się pod moc swo e niewolnicy da e
I więźniem e , a nie wie sam ako, zosta e.


Ale chocia go miłość zaraz osidliła,
Mało u niego płaczem królewna sprawiła;
One łzy, ona żałość nic e nie pomogła,
Chocia nad nię smętnie sza żadna być nie mogła.
Bo acz się e z żałością przyszło z swemi ǳielić,
Tusząc pewnie, że wrychle miała się weselić,

⁸³³Doralika — córka króla granaǳkiego, Stordylana. [przypis redakcy ny]
⁸³⁴bojać się — bać się. [przypis redakcy ny]
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Umyślił ą z sobą wziąć i na koń ą wsaǳił
I w przedsięwziętą drogę z sobą ą prowaǳił.


Wszytkich, co z nią z Granaty beli wy echali,
Co się z nią i z niem dale echać napierali,
Odprawu e ochmistrze, żegna stare panie,
Mówiąc, że e za wszystko towarzystwo stanie.
»Ja e ochmistrz, a panna, a e panią starą
»Zawżdy będę: was nie chcę z sobą żadną miarą«.
Oni wiǳąc, że próżno, królewnę żegnali
I w inszą drogę smętni, ako chciał, achali,


Mówiąc sobie: »O, ako ociec nieszczęśliwy,
»Skoro się tego dowie, bęǳie żałościwy!
»Ale co rozumiecie, kiedy to królowi
»Alǳierskiemu powieǳą, e oblubieńcowi?
»Jako się bęǳie chciał mścić, ako go przerazi
»Żal i gniew, ako się tą lekkością urazi!
»Gǳieżby tu teraz przybeł w tak potrzebnym czesie
»Pierwe , niżli ą dale rozbó ca uniesie!«


Z korzyści, którą mu wprzód szczęście ukazało,
A potem mu ą męstwo ego własne dało,
Wesół eǳie Tatarzyn, ale uż onego
Z mnie szą pilnością szuka rycerza czarnego.
Wprzód bieżał, teraz ma ąc co inszego w myśli,
Wlecze się i o mie scu akiem tylko myśli
I o wczesne ⁸³⁵ gospoǳie, gǳieby w niem wytlały
Powole one ognie, które w niem gorzały.


Tak lekko adąc, cieszy królewnę stroskaną,
Która twarz po staremu miała ugłakaną;
Siła w głowie wymyśla, siła wyna du e,
Mówi, że z same sławy dawno ą miłu e,
Że nie dla tego swo e królestwo zostawił,
Aby wiǳiał Francyą i w nie się zabawił,
I Hiszpanią, ale, aby czego żądał
Od dawnych czasów, e twarz nadobną oglądał.


»Jeśli ten, co miłu e, goǳien est miłości,
»Masz mię — prawi — miłować. Jeśli też z zacności,
»Kto może być zacnie szy nad mię, com est pana
»I króla tak wielkiego synem Agrykana?
»Jeśli z bogactw, am taki, że Bogu samemu
»Możnością ustępu ę, nikomu inszemu;
»Jeśli z męstwa, iżeś e dopiero wiǳiała,
»Słuszna, o piękna panno, byś mię miłowała«.

⁸³⁵wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
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Takie słowa i inszych łagodnie szych siła,
Których w on Mandrykarda czas miłość uczyła,
Z lekka strwożone ǳiewce strach ode mowały
I z lękliwego serca bo aźń wyganiały.
Skoro ą strach opuścił, żałość ustąpiła,
Która e była potem serce przeraziła,
Że cierpliwie , skoro tak wolnie szą została,
Nowego miłośnika słuchać poczynała.


A potem eszcze więtsze bezpieczeństwo⁸³⁶ wzięła,
Że mu uż odpowiadać łagodnie poczęła;
Nakoniec mu i tego potem pozwalała,
Że w twarzy ego oczy życzliwe trzymała.
On, co w tem nieraz bywał, o łasce królewny
Nie tylko miał naǳie ę, ale e beł pewny,
I że co przedtem płocha i tak była ǳiwna,
Nie miała ego żąǳom z czasem być przeciwna.


Tak sobie wolno achał, wesoły z onego
Towarzystwa miłego i tak uciesznego;
Ale skoro goǳina późna nastąpiła,
Która wszytkie zwierzęta do wczasu wabiła,
Wiǳąc w poły zapadłe słońce i noc blizką,
Począł śpiesznie po eżdżać z swo ą towarzyszką
Tak długo, aż usłyszał gęśle z piszczałkami
I u źrzał wieś, gęstemi kurzącą dymami.


W które było ubogich pasterzów mieszkanie,
Nie piękne, ale dosyć wczesne⁸³⁷ nad mniemanie;
Gǳie eden z nich, iż uż mrok ciemny następował,
Prosił go, aby z panną u niego nocował.
Przestał na tem, bo w miastach nie tylko budownych,
Nie tylko w dworach albo w pałacach kosztownych,
Ale we wsiach i w chatach często się trafia ą,
Częstokroć luǳie grzeczni i luǳcy mieszka ą.


Co się zasię mięǳy nią, a niem ǳiało potem
W ciemne nocy, każdemu wolno sąǳić o tem;
Ja, iżem się nie mógł nic pewnego dowieǳieć,
Wolę milczeć, niż wam rzecz omylną powieǳieć.
Podobieństwo, że zgoda była mięǳy niemi,
Bo rano wstawszy, byli nazbyt wesołemi
I królewna z Granaty potem ǳiękowała
Pasterzowi, że dobry wczas u niego miała.

⁸³⁶bezpieczeństwo (daw.) — [tu:] śmiałość. [przypis redakcy ny]
⁸³⁷wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
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Z mie sca na mie sce potem tam i sam eźǳili
Tak długo, aż do rzeki wesołe trafili,
Która tak cichem biegiem w morze wody lała,
Że nie znać było, czy szła, czy w swe mierze stała,
I tak asną, tak w sobie przeźrzoczystą była,
Że dna i pięknych piasków wzrokowi nie kryła;
W chłoǳie mięǳy pięknemi nad brzegiem drzewami
Tamże pannę naleźli z dwiema rycerzami.


Ale mię fantazya, która mi nie raǳi
Zawżdy iść edną drogą, gǳie inǳie prowaǳi,
Tam, gǳie przeciw Francye pogańskie obozy
Strachy srogie puszcza ą i surowe grozy,
Gǳie syn króla Tro ana w namiot swó zwoływa
Radę i chrześcĳaństwo do bo u wyzywa,
A Rodomont się śmiały harǳie przed niem chlubi,
Że Paryż spali, a Rzym zniszczy i zagubi.


Dali Agramantowi znać byli śpiegowie,
Że uż beli przez morze przeszli Anglikowie;
Dla tego przyść do rady kazał Marsylemu
I Sobrynowi z Garbu⁸³⁸, królowi staremu,
I inszem pierwszem woǳom, aby naraǳili,
Jakoby co na pręǳe Paryża dobyli,
Ukazu ąc, że go wziąć niepodobne rzeczy
Były, skoroby przyszły angielskie odsieczy.


Już było ze wszytkich stron wkoło różne czyny⁸³⁹
I niezliczone na to zwieziono drabiny,
Łoǳi, promy i mosty w części rozłożone
I drzewa i tarcice i kosze plecione;
Ale na więce o tem na on czas raǳili,
Aby dwa wielkie rzędy potężne sprawili,
Któreby szły do szturmu z przywo cami swemi,
A i sam król Agramant chciał być mięǳy niemi.


ǲień przed tem, którego szturm miał być przypuszczony,
Cesarz wszytkie kościoły i wszytkie zakony
Obesłał, aby gniewy niebieskie błagali,
Nabożeństwa i święte msze odprawowali;
O czem kościelne skoro zaszły zapowieǳi,
Zbywszy grzechów plugawych przez święte spowieǳi,
Wszyscy chlebem niebieskiem dusze posilali
I ako na śmierć, tak się właśnie gotowali.

⁸³⁸Garb — kraina nadmorska w Barbarii (Ayce północne ). [przypis redakcy ny]
⁸³⁹czyn — [tu:] machina wo enna. [przypis redakcy ny]
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A sam na przykład inszem z swo emi radami
Z książęty, z przednie szemi pany i posłami,
W naprzednie szem paryskiem kościele u fary
Z serdeczną skruchą słuchał niekrwawe ofiary,
Z rękami złożonemi, z duchem uniżonem
I wzrokiem się tak modląc w niebo obróconem:
»Wiem, żem grzeszny, wiem, żem zły, ale dla mo ego
»Występku nie karz ludu, o Panie, two ego!


»Ale eśli tak raczysz, abyśmy cierpieli
»I karanie za grzechy popełnione mieli,
»Skłoń two e miłosierǳie na lud chrześcĳański,
»A nie karz go, mó Boże, przez naród pogański!
»Bo eśli poginiemy od twych nieprzy aciół,
»My, którzy przecię mamy imię twych przy aciół,
»Będą mówić poganie, że ty nic nie możesz,
»Kiedy swem chwalcom w tak złem razie nie pomożesz,


»I na mie sce ednego, co twe przykazanie
»Zgwałcił, tysiąc się twoich przeciwników zstanie
»I zły zakon, niezbożny two ę wykorzeni
»Świętą wiarę i chwałę w bluźnierstwo odmieni.
»Wspomni, że to est ten lud, od którego święty
»Twó grób, Panie, beł tem psom plugawem od ęty⁸⁴⁰
»I który i kościoła i twych namiestników,
»Nieraz bronił, od pogan i twych przeciwników.


»Wiemy, że nie są takie mdłe nasze zasługi,
»Abyśmy emi⁸⁴¹ mieli wypłacić swe długi,
»I łaski się od ciebie próżno spoǳiewamy,
»Jeśli na żywot, Panie, sprosny⁸⁴² nasz patrzamy;
»Ale eśli się, Panie, nad nami zmiłu esz
»I namnie szą nam cząstkę łaski swe daru esz,
»Pewniśmy, że nam nasze występki odpuścisz
»I tych, którzyć dufa ą, teraz nie opuścisz«.


Tak wielkem nabożeństwem cesarz napełniony
Modlił się, uniżony i upokorzony;
Przydał do tego insze modlitwy gorące
I śluby swe wielkości uczynił służące.
Nie beły ego prośby próżne, bo życzliwy
Stróż ego anioł wszytkie zebrał i kwapliwy
Rozciągnionemi pióry w niebo się wyprawił
I do edne przed Twórcą niebieskiem postawił.

⁸⁴⁰Wspomni, że to jest ten lud, od którego święty / Twój grób, Panie, beł tem psom plugawem odjęty — zbyteczna
chyba dodawać, że to tylko legenda średniowieczna, akoby Karol Wielki miał wyzwolić Ziemię Świętą z pod
arzma muzułmanów. [przypis redakcy ny]

⁸⁴¹jemi (daw.) — nimi. [przypis redakcy ny]
⁸⁴²sprosny (daw.) — brzydki, plugawy. [przypis redakcy ny]
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I inszych także modły beły niezliczone
W ten czas od takich posłów w niebo zaniesione;
Które słysząc pobożne i dusze wybrane,
Litością na swych asnych twarzach malowane,
Wszytkie zgodnie na Miłość przedwieczną we źrzały
I swe e pospolite żąǳe ukazały,
Aby lud chrześcĳański w prośbie wysłuchany
I beł w niebezpieczeństwie onem ratowany.


Zaczem wieczny Stworzyciel, ociec miłosierny,
Którego nigdy darmo nie wzywał lud wierny,
Podniósł oczy życzliwe i znak Michałowi
Przednie szemu swo emu dał archaniołowi:
»Idź — pry⁸⁴³ — do wó sk angielskich, które w Pikardye
»Żagle zbiera ą i iść ma ą do Francye ,
»I prowadź e pod Paryż cicho, żeby na nie
»Nie trafili ani ich postrzegli poganie.


»Na ǳi pierwe Milczenie i powieǳ mu, żeby
»Do te że z tobą poszło pospołu potrzeby:
»Już ono w to potrafi, że się dosyć stanie
»Wszytkiemu, gdy mu powiesz mo e rozkazanie.
»Skoro się tam odprawisz i wo sko bez szkody
»Przyprowaǳisz pod Paryż, pó ǳiesz do Niezgody;
»Te powieǳ, żeby swego ogniwa dobyła
»I wskrzesawszy, pogański obóz zapaliła,


»I mięǳy namężnie sze na uprawnem polu
»Niech różnic i tak wiele nasie e kąkolu,
»Żeby się mięǳy sobą bili i mieszali,
»Jedni ranni, a druǳy zabici zostali;
»Inszy niech rozgniewani z wo ska od eżdża ą
»I królowi swo emu niech nie pomaga ą«.
Archanioł nic nie mówi na to, ale pióry
Rozciągnionemi leci i spuszcza się z góry.


Gǳiekolwiek Michał święty obraca skrzydłami,
Obłoki ucieka ą z czarnemi chmurami,
Niebo się wypogaǳa i świeci wesoło,
Sam ma około siebie wielkie złote koło;
Siekąc rzadkie powietrze, myśli, gǳie się spuścić
I gǳieby się napierwe miał udać i puścić,
Żeby nieprzy aciela słów nalazł, Milczenie,
Któremu pierwsze odnieść zamyśla zlecenie.


Gǳie mieszka, gǳie się bawi, sam w sobie rozbiera,
Na ostatek tem one swe myśli zawiera,

⁸⁴³pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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Że pewnie nigǳie inǳie , edno mięǳy mnichy
W kościołach i klasztorach mieszka on bóg cichy,
Gǳie są mowy i słowa wszytkie tak wygnane,
Że po wszytkich komorach ma ą napisane
»Milczenie« i tam, kędy psałterze śpiewa ą,
I tam, kędy ada ą i kędy sypia ą.


Tusząc, że tam być miało, leciał sporszem lotem
I częście po powietrzu machał skrzydłem złotem,
Spoǳiewa ąc się pewnie, że pokó z cichością
Miał tam naleść i miłość z świętą pobożnością;
Ale skoro wszedł w klasztór archanioł wybrany,
Zarazem się obaczył, że beł oszukany.
Powieǳiano mu, że tu uż więce Milczenie
Nie bywa samo, tylko pisane na ścienie,


I że o pobożności, poko u, pokorze
I o miłości próżno pyta się w klasztorze.
Prawda, że tam za wieku dawnego mieszkały,
Ale e gniew, łakomstwo, obżarstwo wygnały,
Pycha, zazdrość, nienawiść, gnuśność, próżnowanie.
Anioł się one wielkie ǳiwu e odmianie
I przechaǳa się mieǳy ǳiwami onemi
I obaczy Niezgodę nagle mięǳy niemi,


Niezgodę, którą Twórca, gdy go wyprawował,
Po Milczeniu zarazem naleść rozkazował.
Dopiero się archanioł niepodobnie zdumiał,
Bo że ą miał w Awernie⁸⁴⁴ naleść, tak rozumiał,
A teraz ą w tem nowem piekle mięǳy mszami,
I mięǳy — ktoby beł rzekł? — nalazł psałterzami.
Wyǳiwić się nie może temu, że tam była,
Mniema ąc, że naleść ą miał wziąć czasu siła.


Poznał ą po odmiennem, we sto barw ubierze;
Bramy⁸⁴⁵ miała nierówne i nie w edne mierze;
Czasem ą odkrywała, czasem zakrywała
Szata, którą to wiatry, to noga trącała.
Włosy złote i srebrne, czarne, ruse⁸⁴⁶ były,
A zdało się, że samy z sobą się waǳiły;
Jedne w warkocz splecione, drugie w róg zebrane,
Po plecach te, po piersiach owe rozmiotane.


W obo e ręce węzły wielkie pozwów miała,
W zanadrze sobie długich procesów natkała,

⁸⁴⁴Awern — ezioro w południowych Włoszech, gǳie miał być wstęp do poǳiemia, poǳiemie samo, piekło.
[przypis redakcy ny]

⁸⁴⁵brama — kra sukni. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁶rusy (daw.) — rudy, czerwonawy. [przypis redakcy ny]
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W torbie u pasa miała plenipotencye,
Skrutynia⁸⁴⁷ i rady i informacye,
Przez które sprawiedliwość opak wywraca ą
I przez które ubogie łupią i zǳiera ą.
Za nią, przed nią i z obu boków szli praktycy
I z prokuratorami⁸⁴⁸ pisarze, prawnicy.


Przyzwał e i rozkazał anioł, aby poszła
I do pogańskiego się obozu przeniosła,
Żeby go swo em ogniem zaraz zapaliła
I przednie sze z pamiętnem upadkiem zwaǳiła.
Potem się o Milczeniu chce od nie dowieǳieć
I pyta e , bo ona mogła o niem wieǳieć,
Jako ta, co tam i sam po świecie choǳiła
I ognie swe po różnych mie scach roznosiła.


Odpowiada mu na to Niezgoda przeklęta,
Że, aby go gǳie wiǳieć miała, nie pamięta.
»Słyszałam — pry⁸⁴⁹ — częstokroć, że go wspominano
»I o ego chytrości siła powiadano;
»Ale podobno Zdrady, edne z nie czelaǳi,
»Pytać się, co z niem często przebywa, nie waǳi:
»Ta o niem pewnie bęǳie powieǳieć umiała«
I palcem mu ą, mówiąc: »Ta est!« ukazała.


Chód poważny, twarz luǳka, wzrok namnie bezpieczny⁸⁵⁰,
Ale racze pokorny, stró miała stateczny,
Mowę zaś tak łaskawą, tak cichą, że zgoła,
Kto e nie znał, każdyby ą miał za anioła;
Ostatki wszytkie sprosne⁸⁵¹ i plugawe miała,
Ale to wszytko długiem płaszczem nakrywała;
I ubiór zbyt szeroki miała i przestrony,
Pod którem nóż nosiła, adem napuszczony.


Dowiadu e się u nie archanioł, którędy
Iść ma szukać Milczenia, żeby nie wpadł w błędy.
Zdrada na to odpowie: »Przed czasy dawnemi
»Mieszkało — prawi — zawsze z cnotami świętem i
»Tam, gǳie Eliaszowe⁸⁵² i Benedyktowe⁸⁵³
»Ustawy kwitły, póki eszcze były nowe;

⁸⁴⁷skrutynium (daw.) — śleǳtwo. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁸prokurator — [tu:] zastępca prawny. [przypis redakcy ny]
⁸⁴⁹pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁰bezpieczny (daw.) — śmiały. [przypis redakcy ny]
⁸⁵¹sprosny (daw.) — brzydki, plugawy. [przypis redakcy ny]
⁸⁵²Eliaszowe ustawy — reguła zakonu karmelitów, założonego przez Eliasza. [przypis redakcy ny]
⁸⁵³Benedyktowe ustawy — ustawy św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów. [przypis redakcy ny]
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»Acz eszcze dawnie w sławnych szkołach pospolicie
»Żyło przy Pitagorze⁸⁵⁴ albo przy Archicie⁸⁵⁵.


»Póki filozofowie i ci święci żyli,
»W dobrych e obycza ach i cnotach ćwiczyli;
»Po ich śmierci prętko się akoś popsowało
»I do ako nawiętszych niecnót się udało:
»Poczęło naprzód choǳić po nocy z gachami,
»Wszystko złe pełniąc, potem i ze złoǳie ami;
»Z oszukaniem, pamiętam, żem e raz zastała,
»Ale i z mężobó stwem częstom e widała.


»Ci, którzy złe monety i pieniąǳe bĳą,
»Często się z niem po sklepach i piwnicach kry ą.
»Barzo e trudno naleść, bo ma z przyroǳenia,
»Że rado towarzysza i mie sce odmienia;
»Jednak, że go bęǳiesz mógł naleść, edno eszcze
»Powiem, eśli tam przyǳiesz o północy, mie sce:
»Pewnie go na ǳiesz w domu, kędy Sen przebywa,
»Bo bez niego źle sypia, kiedy odpoczywa«.


Acz Zdrada pospolicie zawżdy est kłamliwa,
Zda się e ona powieść teraz tak prawǳiwa,
Że e Michał uwierzył święty i z klasztoru
Poleciał zaraz do Snu spoko nego dworu.
Nie kwapi się umyślnie i owszem się waży
Na skrzydłach na powietrzu, aby uszedł straży;
I na czas właśnie przyszedł, gǳie Sen miał złożenie⁸⁵⁶,
Które wieǳiał, gǳie było, i nalazł Milczenie.


Jest dolina wesoła w Arabie suche ,
Daleko od miast i wsi w pewne puszcze głuche ,
Mięǳy dwiema wielkiemi pięknemi górami,
Grabami i staremi nakryta bukami;
Próżno tam słońce asny ǳień wieǳie, bo cienie
Gwałtem wielkiem hamu ą tam ego promienie,
Że wniść przed gałęziami nie mogą gęstemi,
Gǳie est wielka askinia i głęboka w ziemi.


Wielka askinia w ziemi pod lasem wysokiem,
Lasem gęstem i luǳkiem nieprze źrzanem okiem;
Pierwsze weście i czoło niedostępne skały
Kręte bluszcze wĳąc się, wszęǳie ubierały;
Tu Sen leży i tu ma zwykłe swe mieszkanie,

⁸⁵⁴Pitagoras — filozof grecki, żył w VI w. przed Chr., mięǳy innymi polecał swoim uczniom (pięcioletnie)
milczenie. [przypis redakcy ny]

⁸⁵⁵Archita— Archytas, filozof grecki (przy tym matematyk i statysta [daw.: mąż stanu, polityk]), współczesny
Platonowi, zalecał swym uczniom milczenie. [przypis redakcy ny]

⁸⁵⁶złożenie (daw.) — [tu:] pokó , schowek. [przypis redakcy ny]
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Przy niem z edne otyłe strony Próżnowanie,
Z drugie Lenistwo sieǳi, co choǳić nie może
I na nogi nie wstanie, aż mu kto pomoże.


Niepamięć w bramie stoi, która nie puszczała
Nikogo i nikogo znać zgoła nie chciała;
Nie słucha i nie nosi poselstwa żadnego
I ode drzwi ednako odgania każdego.
Milczenie wkoło choǳi, w czarny płaszcz ubrane,
I straż trzyma, obute w trzewiki pilśniane.
Wiǳili, że kto iǳie, bronić nie przestawa
I żeby został, ręką z daleka znać dawa.


Archanioł się do niego blizko przystępu e
I cicho mu poszepce: »Bóg ci rozkazu e,
»Abyś Rynalda z wo skiem, które uż est blizkie,
»Przeprowaǳiło zaraz pod mury paryskie;
»Ale tak spraw, tak uczyń ciche ich wołanie,
»Żeby go nie słyszeli nic a nic poganie,
»I owszem w to potrafia , żeby się w tył mieli
»Pierwe , niżby się o niem z wieści dowieǳieli«.


Milczenie mu inacze nie odpowieǳiało,
Tylko, że tak uczyni, głową znak dawało;
I nie mieszka ąc, za niem puściło się potem
I byli w Pikardye społem pierszem lotem,
Archanioł sprawił, że się ochotnie ruszały
Hufce i on wielki cug⁸⁵⁷ uczynił tak mały,
Że ednego dnia stanął pod Paryżem z ludem,
A nikt nie znał, że się to wszytko ǳiało cudem.


Milczenie i tam i sam, to w przód, to na czoło,
Przed wo skami biegało, to w zad, to nakoło,
Uczyniwszy mgłę wielką, co e nakrywała
Z blizka, ale ǳień asny dale zostawiała;
Ta prześcia dźwiękom i trąb i bębnów broniła
I do nieprzy aciela ich nie przepuściła.
Potem mięǳy pogański obóz coś puściło,
Co każdego i głuchem i ślepem czyniło.


Kiedy z takiem kwapieniem Rynald szedł, że zgoła
Właśnie się prowaǳony zdał być od anioła,
I tak cichem milczeniem, że go nie słyszeli
I nic a nic poganie o niem nie wieǳieli,
Król Agramant piechoty położył przebrane
Po przedmieściach paryskich i uszykowane;
Rozkazał, aby pod mur w grzykopy wchoǳiły,
Chcąc onego dnia skusić ostatnie swe siły.

⁸⁵⁷cug — ciągnienie, pochód. [przypis redakcy ny]
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Kto może zliczyć wo sko, które w one chwili,
Przeciwko cesarzowi poganie puścili,
Ten zliczy wszytkie drzewa, któremi i boki
I głowę swo ę Krępak okrywa wysoki,
I wszytkie wały, które nogi Maurowi
My ą, kiedy się wzburzy morze Atlantowi,
Porachu e, ak wiele ók niebo używa,
Gdy kraǳież miłośników w północy odkrywa.


Słychać, że ǳwony, bite ciężkiemi młotami,
Powietrze rozǳiela ą strasznemi dźwiękami,
Widać w różnych kościołach nabożne szemrania,
Rąk w niebo podnoszenia, krzyżami padania;
I gdyby się tak Bogu skarby podobały,
Jako się w nich mniemania nasze zakochały,
W on ǳieńby beł niebieski zastęp za onemi
Strachy wszytkie obrazy złote miał na ziemi.


Słyszeć było, że starzy smętni narzekali,
Że się nęǳe i onych złych dni doczekali,
Nazywa ąc szczęśliwych i błogosławionych
Przed wielą lat w o czystych grobach położonych;
Ale młoǳi i którzy zdrową siłę ma ą,
Którzy blizkich swoich szkód nie tak uważa ą,
Narzekania i skargi ich za nic nie mieli
I ochotnie tam i sam na mury bieżeli.


Tam byli cni rycerze i wo ewodowie,
Grabiowie i książęta i wielcy królowie,
I swoi i z cuǳych ziem żołnierze zwieǳeni,
Dla Chrystusa i swe czci na śmierć odważeni,
Którzy się na pogaństwo wypaść napierali
I cesarza, aby wzwód⁸⁵⁸ spuścił, nalegali⁸⁵⁹;
On się cieszy i onę ochotę pochwala,
Ale wypaść, ako go proszą, nie pozwala.


Tylko ich na potrzebnych mie scach zostawu e
I pogańskiem następom⁸⁶⁰ drogi zastawu e;
Tu wiǳi, że ich dosyć, tu sąǳi, że mało,
I chce, aby ich więce , gǳie trzeba, zostało;
Jednem ognie i siarki przyprawne porucza,
Drugich wo ennych czynów⁸⁶¹ zażywać naucza;
Sam na mie scu nie stoi, ale w różne strony
Biega i wszęǳie nowe przynosi obrony.

⁸⁵⁸wzwód (daw.) — most zwoǳony. [przypis redakcy ny]
⁸⁵⁹nalegać kogoś — nalegać na kogoś. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁰nastąp (daw.) — natarcie, nawała. [przypis redakcy ny]
⁸⁶¹czyn — [tu:] machina wo enna. [przypis redakcy ny]
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W piękne , wielkie równinie miasto Paryż leży,
Prawie w śrzodku Francye ; przez nie rzeka bieży
Wewnątrz mięǳy murami, która z edne wchoǳi,
A z drugie strony za nie pod mury wychoǳi;
Ale wprzód wyspę czyni, co ednę znacznie szą
I nalepszą część miasta czyni bezpiecznie szą;
Drugie dwie — bo na trzy est części rozǳielone —
Z pól przykopem, a zewnątrz rzeką są zamknione.


Z wielu stron mógł szturm puścić do miasta wielkiego,
Które ma na kilka mil okręgu swo ego;
Ale iż go Agramant z edne tylko strony
Umyślił dać, nie chcąc być z wo skiem rozǳielony,
Na zachód się za rzekę Sekwanę przeprawił,
Aby stamtąd drabiny bezpiecznie przystawił;
Bo i pola i miasta, co mu w tył leżały,
Aż do granic hiszpańskich wszytkie go słuchały.


Gǳie edno mur zastąpił, cesarz z każde strony
Nakoło wszęǳie mocne porobił obrony,
Brzegi u wielkich grobel dobrze umocniwszy
I w nich gęste dla strzelby okna poczyniwszy;
Gǳie w miasto wpada i gǳie wypada wodami,
Poprzeciągał miąższemi rzekę łańcuchami,
Ale nawięce twierǳił tam, kędy snadnie sze
Przystępy być rozumiał i niebezpiecznie sze.


Dobrze przedtem cesarz się opatrzny domyślił,
Z które strony dać szturm król Agramant umyślił;
I ledwie co brać przed się poczęli poganie,
Czemuby nie zabiegli przedtem chrześcĳanie.
W polu został Marsyli król uszykowany
Z wo skami hiszpańskiemi; przy niem zawołany
Ferat i Izolier z mężnem Serpentynem,
Balugant i Grandoni byli z Szefelinem.


Sobryna podle siebie na brzegu przy rzece
Z Dardynelem z Almontu miał po prawe ręce,
Z królem orańskiem, który miał wzrost olbrzymowy,
Wysoki na sześć łokci od stopy do głowy.
Ale czemum leniwszy z mo emi rymami,
Niż poganie do szturmu z swo emi mieczami?
Bo uż wściekły król z Sarce nie da się hamować,
Woła, bluźni i pod mur każe następować.


Jako więc pospolicie lecie gromadami
Muchy z szmerem i skrzydeł skupionych dźwiękami
Na pasterskie naczynia, gǳie mleka spuszcza ą,
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Lub na słodkie ostatki bankietu wpada ą,
Albo ako więc szpacy stadami w ogrody
Na do źrzałe dopiero na poły agody:
Tak poganie z okrzykiem srogiem w one chwili,
Który nieba dosiągał, do szturmu skoczyli.


Wo sko zaś chrześcĳańskie na murzech z spisami⁸⁶²,
Z mieczami, siekierami, kamieńmi, ogniami,
Próżne strachów i trwogi, przystępu broniło
I lekce sobie groźby pogańskie ważyło;
Jeśli który zabity lub spadnie raniony,
Następu e zarazem drugi niestrwożony.
Wraca ą się w przykopy na dół Sarraceni,
Od ran i od pocisków gęstych przymuszeni.


Nie tylko ręcznych broni naszy używa ą,
Ale i wielkie z góry kamienie zwala ą
I sztuki wielkie murów, umyślnie na bramy
Włożone, i dachy z wież i dębowe tramy,
I na tych, którzy pod mur podchoǳą, w przykopy
Le ą wody gorące i wrzące ukropy;
A natrudnie odeprzeć takiemu deszczowi,
Co przez hełmy przechoǳi i szkoǳi wzrokowi.


Barzie pewnie te łaźnie, niż miecze, szkoǳiły;
I wapna, wysypane z góry, toż czyniły
I ognie wyciśnione na nieprzy acioły
I w naczyniach z siarkami przyprawione smoły,
Nuż obręczy puszczone i koła ogniste,
Które na wszytkie strony swo e płomieniste,
I tam i sam szerząc się, włosy rozpuszczały
I przykre Sarracenom wieńce posyłały.


Wtem król z Sarce gnał pod mur długi pułk sprawiony,
Od Buralda z Ormidą mężnem prowaǳony;
Za Buraldem, swem woǳem, Garamanci idą,
Następu ą z Marmundy hufce za Ormidą;
Klarynda podle siebie ma z lewego boku,
Sorydana z prawego, za niem król z Maroku;
Więc król z Koski i z Setty wraz następowali,
Wszyscy, aby się z męstwem swo em popisali.


Król z Sarce swą chorągiew wszytkę ma czerwoną,
Na które beł srogi lew z gębą rozǳiewioną,
W którą mu ego panna węǳidło wtykała
I nie broniącego się powoli kiełznała,
Siebie do straszliwego lwa przyrównywa ąc,
A przez pannę, która go uzda, wyraża ąc

⁸⁶²spis — ǳiś: spisa: włócznia, oszczep, ǳida. [przypis redakcy ny]
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Nadobną Doralikę, cną córę możnego
Stordylana edyną, króla granackiego;


Tę, co beł król tatarski, Mandrykard, wziął gwałtem,
Jużem wyszsze powieǳiał, komu, akiem kształtem;
Dla które niesłychaną ǳielność pokazował
I którą dobrze więce Rodomont miłował,
Niżli swo e królestwo, niżli własne oczy,
Nic nie wieǳąc, że była w on czas w cuǳe mocy;
Boby beł zaraz, zaraz, by beł wieǳiał o tem,
To uczynił, co tego dnia uczynił potem.


Więce , niż tysiąc drabin razem przystawiali,
Na których się na każdem szczeblu dwa zmieszczali;
Wtóry pcha wielką mocą przed sobą trzeciego,
Będąc i sam popchniony gwałtem od pierwszego.
Każdy się dobrze z męstwa albo z strachu stawi
I rad nie rad iść musi, bo kto się zabawi,
Kto namnie osłabie e, zaraz rozgniewany
Rodomont go zabĳa lub zadawa rany.


Wszyscy mieǳy ogniami i rozwalinami⁸⁶³
Pną się gwałtem na mury wszytkiemi siłami;
Ale inszy patrza ą, eśli aką drogą,
Gǳie nie tak chrześcĳanie pilnu ą, wieść mogą:
Sam Rodomont iść nie chce, eno gǳie zwątpione
I gǳie przystępy wiǳi nabarzie bronione,
I co druǳy w złym razie Bogu czynią śluby,
On go bluźni i żadne nie boi się zguby.


W mocny i twardy kaan ubrał się beł, który
Był zrobiony z łuszczaste , wielkie , smocze skóry,
Którą więc sobie piersi i tyły warował⁸⁶⁴
ǲiad ego, który wieżę babelską zbudował;
Myśląc Boga wypęǳić i rządów pozbawić,
A sam sobie na gwiazdach stolicę postawić
I chcąc się śmiałą ręką gwałtem nieba dobić,
Na to sobie miecz i hełm i tarcz dał urobić.


Rodomont nad Nemrota⁸⁶⁵ niemnie popędliwy,
Nieokrócony, hardy, wściekły i gniewliwy,
Przed którego bluźnierstwem Bóg się nie wysieǳiały
I coby beł szedł w niebo, by tam drogę wieǳiał,
Nie patrzy, eśli mury nizkie, czy wysokie
I eśli są przykopy miałkie, czy głębokie,

⁸⁶³rozwalina — [tu:] gruz. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁴warować — [tu:] obwarować. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁵Nemrot — Nemrod, znana postać biblĳna myśliwego; według podań średniowiecznych miał być królem

babilońskim i budować wieżę Babel. [przypis redakcy ny]
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Ale z wielkiem zapędem skoczyć się zawoǳi
I przekop, ma ąc wodę po szy ę, przechoǳi.


Tak poszedł ubłocony mięǳy kamieniami
I gęstemi ogniami, łukami, kuszami,
Jako więc przez obławy, nie dba ąc na krzyki
Zgromaǳonych myśliwców, przechoǳi wieprz ǳiki.
Czyniąc okna przestrone pyskiem i piersiami
Mieǳy ciasnemi chrósty i mieǳy trzcinami,
Kryty tarczą poganin i skupione straży
I nie tylko mur, ale Boga lekce waży.


Jako skoro na suszy stanął król zuchwały
I wpadł na rusztowania, co wielkie trzymały
Mosty wewnątrz za murem mocne i przestrone,
Na których stały hufce ancuskie sprawione,
Dopiero beło widać w ciałach srogie rany,
Które śmiertelnem mieczem dawał niebłagany⁸⁶⁶,
I ręce na powietrzu i głowy lecące
I strumienie krwie, z muru w przekopy ciekące.


Porzucił tarcz poganin i miecz w ręce obie
Wziąwszy, wpadł na Arnolfa książę w one dobie,
Który beł przyszedł stamtąd, gǳie wody spada ą
Rena rzeki i z morzem słonem się miesza ą.
Ale się właśnie bronił tak Sarracenowi,
Jako się zwykły bronić siarki płomieniowi:
Uderzony z obu rącz ostrem mieczem w ciemię,
Legł z rozwaloną głową i upadł na ziemię.


Od lew za ednem cięciem zabił Oldoranda,
Spinaloka, Oldrada, Anǳelma i Pranda,
Bo w mie scu barzo ciasnem i w luǳie ściśnionem
Nazbyt daleko mieczem zasięgał stalonem.
Mało nie połowicę zbił Niderlandczyków,
Ledwie eszcze nie więce pobił Normandczyków⁸⁶⁷;
Rozǳielił Orgietowi głowę podle ucha
Po piersi i od piersi do samego brzucha.


Zrzucił na dół Moskina w przykop z Andropanem
Z wierzchu wysokie wieże. Tamten beł kapłanem,
Ten miał wino za Boga, które rad tak pĳał,
Że dwugarcowe flasze ednem tchem wypĳał;
Ale się zasię tak strzegł i tak chronił wody,
Jako akie trucizny, a teraz z przygody
Swe żałosny umiera i w one goǳinie
Ostateczne go trapi to, że w woǳie ginie.

⁸⁶⁶niebłagany (daw.) — nieubłagany, srogi. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁷Normandczycy — mieszkańcy Normandii w płn.-zach. Franc i. [przypis redakcy ny]
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Przeciął na poły rodem z Prowence Arnalda,
Przebił mieczem na wylot z Tolozy⁸⁶⁸ Ambalda;
Obert, Klaudy, Gwaltyer, w Torzie⁸⁶⁹ poroǳeni,
Dusze ze krwią wylali, sztychem przepęǳeni;
Różnemi zaś ranami zabił Dyoniza,
Satallona i Oda, wszytkich trzech z Paryża,
I inszych barzo wiele wyprawił w tęż drogę,
Których rodu i imion pamiętać nie mogę.


Wielka za Rodomontem kupa następu e
I drabiny nie w ednem mie scu przystawu e,
Tak, że stąd Paryżanie ustąpić musieli
Skoro pierwsze obrony zwątpione u źrzeli;
Wiǳieli też, że eszcze poganom niemało
Do czynienia, choć przeszli za mury, zostało;
Bo mięǳy drugiem wałem i murem głęboki
Przykop eszcze zostawał i dosyć szeroki.


Imo⁸⁷⁰ to, że pogaństwu naszy u te strony
Z góry do dołu czynią snadnie sze obrony,
Zewnątrz na pochoǳiste⁸⁷¹ wały w mnie szem truǳie
Coraz świeży z woǳami następu ą luǳie,
Którzy spisami⁸⁷² czynią wstręty i zawady
I z łuków nieprzy aciół strzela ą gromady;
Którzyby byli nie tak zgromadno⁸⁷³ bieżeli,
By byli Rodomonta przy sobie nie mieli.


Który ednych pochwala, a drugich groźnemi
Słowy gromi i sam wprzód wypada przed niemi:
Jednemu głowę, piersi drugiemu rozcina,
Jeśli wiǳi, że który uciekać poczyna;
Inszych strąca i spycha, nikt mu się nie skry e,
Inszych bierze za włosy, za ręce, za szy e,
I ednego po drugiem ednąż ciska drogą,
Że się uż i w przykopie ledwie zmieścić mogą.


Kiedy się tak poganie kupami spuszczali
W on przykop niebezpieczny i owszem spadali
I potem drabinami, które z sobą mieli,
Na wtóry wał z przewagą do góry leść chcieli,
Król z Sarce, akoby miał skrzydła przyprawione
Do wszytkich swoich członków, ciało obciążone
I zbro ą i orężem podniósł i szalony
Skok uczynił za przykop do przeciwne strony.

⁸⁶⁸Toloza — miasto Tuluza w płd. Franc i. [przypis redakcy ny]
⁸⁶⁹Torz — miasto Tours we Francyi. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁰imo (daw.) — mimo. [przypis redakcy ny]
⁸⁷¹pochoǳisty (daw.) — przystępny. [przypis redakcy ny]
⁸⁷²spisa (daw.) — włócznia, oszczep, ǳida. [przypis redakcy ny]
⁸⁷³zgromadno (daw.) — gromadnie. [przypis redakcy ny]
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Na dwaǳieścia go łokci kłaǳiono szerokiem,
Który ako lekki chart chyżem przeniósł skokiem;
A taki grzmot uczynił, kiedy padł na ziemi
Na nogi, akoby miał miękką pilśń pod niemi,
I temu i owemu, na którego siecze,
Przecina w poły zbro e i utrąca miecze,
Jakoby nie z żelaza, ale z wosku były:
Taka szabla i takie ego beły siły.


Tem czasem uż opatrzni beli chrześcĳanie
W przykop, który się przebić kusili poganie,
Suche chrósty i w wiązki drobne powiązane
I drzewka i łuczywa pokładli smolane⁸⁷⁴;
A chocia go ode dna emi napełnili
Niemal po wierzch, tak dobrze ziemią e nakryli,
Że ich prawie nic a nic wiǳieć nie możono;
Pod nie wielką naczynia liczbę podłożono,


Napełnionego smołą, saletrą, siarkami,
Ole em i inszemi takiemi czynami;
Zaczem, aby śmiałości swo e przypłacili,
Na pogany, którzy się w przykopy spuścili
I drabinami z dołu na wał wstępowali
I ostatnich się wierzchów doleść spoǳiewali,
Naszy z różnych mie sc znaki dali umówione,
A wtem ognie tam i sam były przyłożone.


Płomienie rozprószone w edno się zebrały
I przykop, ako wielki, tak opanowały
I tak wysoko w niebo ogień roznosiły,
Że Latonownie łono wilgotne suszyły.
Wzgórę się czarne, srogie chmury przewala ą,
Które asne Febowi czoło zasłania ą;
Słychać huk ustawiczny, podobny wielkiemu
Grzmieniu, po czarne burzy przebiega ącemu,


I straszną harmonią, zmieszaną z wołania,
Z skarg, z płaczu i z lamentów, z wrzasku i stękania
Nieszczęsnego żołnierstwa, co nie dla swe winy,
Ale z woǳa swo ego ginęło przyczyny;
Mieszały swo e huki ognie mężobó cze
Z wrzaskiem ginących luǳi dla swego przywó ce —
Ale niech uż nie śpiewam więce : ochrapiałem,
I mamli się wam przyznać, poniekąd zemdlałem.

Koniec pieśni czternastej.

⁸⁷⁴smolany — smolny. [przypis redakcy ny]
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.   
Argument
Paryża ze wszytkich stron mocno dobywa ą
Poganie i drabiny na mur przystawia ą.
Astolf od Logistylle darowany eǳie,
Kaligoranta wiąże i w powrozach wieǳie.
Sprawiwszy to, ucina głowę Orylowi,
Który się Gryfonowi i Akwilantowi
Nie dał pożyć; przy eżdża wtem do Jeruzalem,
Gryfon niedobrych nowin słucha z wielkiem żalem.

Allegorye
W te piętnaste pieśni przez Kaligoranta, który nakoniec ułowił się w swe własne

sieci, wiǳiemy, ako pospolicie niecnoty i oszukania wychoǳą na upadek tych, którzy
ich zażywa ą. Przez Oryla, który w sztuki rozsiekany, lepił samego siebie, ukazu e się, że
złość do akiegokolwiek czasu zwykła trwać niepokarana; ale na ostatek ten, który ą umie
poznać i odetnie e fortele, ako Astolf uciął włos uczarowany, który Oryla przy zdrowiu
zachowywał, poży e ą, że na ostatek upaść musi.

. Skład pierwszy
Zawsze każde zwycięstwo chwalebne bywało,
Lub się dowcipem lub się szczęściem dostawało.
Prawda to, że które się ze krwią swych dostanie,
Przyganę pospolicie na du e w hetmanie;
Ale to więc dopiero godne est pochwały
I owoc czci niebieskich przynosi dostały,
Kiedy nieprzy aciele porażeni padną,
A swoi znaczne szkody w bitwie nie popadną.


Taką chwałę zwycięstwu, Alfonsie, two emu
Oddamy, któryś lwowi⁸⁷⁵ na morzu możnemu,
Który beł opanował Padu oba brzegi
Od Frankolinu⁸⁷⁶ aż tam, gǳie kończy swe biegi,
Takeś właśnie uczynił, że pókiś ty żywy,
Nie bo ę się, choć słyszę ego ryk straszliwy.
Tyś pokazał, ak trzeba zwyciężyć, boś ubił
Tak wiele nieprzy aciół, a naseś nie zgubił.


Nie umiał tego nazbyt na swą szkodę śmiały
Rodomont, od którego pęǳeni na wały
Luǳie ego gwałtem iść w przykopy musieli,
Gǳie od zakrytych ogniów wszyscy pogorzeli.
Na tak wiele pogaństwa on przykop beł ciasny,
Ale go rozprzestrzenił prętko ogień straszny,
Ogień straszny, co ciała obrócił w popioły,
Aby wczesny⁸⁷⁷ na wszystkie beł nieprzy acioły.

⁸⁷⁵lwowi na morzu możnemu — lew, ak wiadomo, herb Wenec i, oznacza też Wenec ę samą. [przypis redak-
cy ny]

⁸⁷⁶Frankolin — Francolino, mie scowość nad Padem niedaleko u ścia. [przypis redakcy ny]
⁸⁷⁷wczesny (wł. oryg. capace) — [tu:] zdolny pomieścić, obszerny. [przypis redakcy ny]
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Czterǳieści ich tysięcy spełna, abo mało
Nie więce w rozpalonem przykopie zostało,
Co weń weszli, nie mogąc odeprzeć gwałtowi,
Ale się tak wściekłemu zdało ich woǳowi.
Wszyscy zgaśli, tak wielkiem ogniem ogarnieni,
Od nagłych i łakomych pożarci płomieni.
Sam Rodomont, który beł przyczyną ich złego,
Zdrowo uszedł z onego pożaru strasznego.


Który będąc i zbro nem i tak ciężkiem chłopem,
Skoczył na drugą stronę i beł za przykopem;
I by był wszedł z inszemi w on dół niebezpieczny,
Jużby beł ten ego szturm pewnie ostateczny.
Obraca wściekłe oczy na otchłań piekielną
I wiǳąc wielki ogień i klęskę śmiertelną
Swoich luǳi, ginących przez straszne pożogi,
Ła e, bluźni, sromoci i przeklina bogi.


Tem czasem król Agramant osobno się puścił
I straszliwy do edne bramy szturm przypuścił,
Rozumie ąc, że kiedy w inszem mie scu wrzały
Srogie bo e, gǳie wo ska w przykopie gorzały,
Ta nie tak osaǳona potężnie została
I ego wielkie sile wydołać nie miała;
Król z bogate Arǳille, Bambirak okrutny,
I Baliwierz był przy niem, niecnota wierutny.


I Koryneus z Mulgi społem z Pruzyonem,
Z królem wysep szczęśliwych, mężem doświadczonem,
I Malabuferz, który w Fizanie bogatem
I w krainach panu e, sławnych wiecznem latem,
I wiele inszych panów i luǳi przebranych,
Doświadczonych bo ami i dobrze ubranych;
Wiele też lada akich i którzyby byli
Tysiącem tarczy serca nie ubezpieczyli.


Omylił się Agramant, który w tamte stronie
O akie barzo słabe rozumiał obronie;
Przeciwne rzeczy nalazł, bo tam sam z przedniemi
Cesarz beł swą osobą woǳami swo emi;
Król Salomon, bawarskie książę, dwa Gwidowie
I z Ganelonem bracia dwa Angielinowie,
Awolion i Awin z Duńczykiem Ugierem⁸⁷⁸,
Tamże i Otton mężny stał i z Berlingierem


I inszych mnie szych wiele, swych i cuǳoziemców,
To Francuzów, to Włochów, to Czechów, to Niemców,

⁸⁷⁸Ugier — król duński, o ciec Dudona. [przypis redakcy ny]
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Każdy przy swo em panie na śmierć odważony,
Mięǳy na mężnie szemi chcąc być policzony.
Ale się do te sprawy inszem czasem wrócę;
Teraz pióro za wielkiem książęciem obrócę,
Który z daleka woła i kiwa rękami,
Prosząc, abym go swemi nie mĳał rymami.


Już czas, iżbym się też co z Astolfem zabawił,
Któregom, eśli dobrze pomnicie, zostawił,
Kiedy po tak wygnaniu długiem, utęskniony,
Pragnął się znowu wrócić do o czyste strony,
Tak, ako mu otuchę była uczyniła
Ta, co sprosną Alcynę w bo u zwyciężyła,
Obiecawszy mu drogą ako nałatwie szą
Odesłać go w ego kra i nabezpiecznie szą.


I tak ednę galerę⁸⁷⁹ wielką zgotowano,
Nad którą lepsze nigdy z portu nie wysłano;
Ale iż Logistylla poniekąd wątpiła,
Aby mu zła Alcyna gǳie nie zastąpiła,
Chce, aby Soozyna z Androniką mężną
Prowaǳiły książęcia z armatą potężną
Angielskiego tak długo, ażby Arabskiego
Morza zdrowo do echał lub łona⁸⁸⁰ Perskiego.


I zda się Logistylli bezpiecznie i woli,
Choć tak daleko z drogi, że racze zakoli
Podle Indów, Tatarów, królestw Nabate skich⁸⁸¹,
I wróci się do Persów i państw Erytre skich⁸⁸²,
Niżli by się miał puścić przez północne morze,
Które wiatry miesza ą w ustawicznem sporze,
Kędy niektóre czasy takie więc bywa ą,
Że słońca nic przez kilka miesięcy nie ma ą.


Tak skoro się armata w drogę zgotowała,
Logistylla książęciu echać pozwalała;
Ale niżli od echał, wprzód go rzeczy siła,
O czemby było mówić wiele, nauczyła.
Ażeby żaś przez czary nie beł w akie strony,
Skądby się nie mógł potem wrócić, zawieǳiony,
Potrzebną barzo księgę i piękną mu dała
I żeby ą zawsze miał przy sobie, kazała.


Jako czarom odpierać trzeba człowiekowi,
Wszytko było w te książce dane Astolfowi.

⁸⁷⁹galera — okręt popęǳany wiosłami. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁰łono — (sinus) [tu:] zatoka. [przypis redakcy ny]
⁸⁸¹nabatejskie królewstwo — Arabia skalista. [przypis redakcy ny]
⁸⁸²erytrejskie państwa — kra e nad Morzem Czerwonym. [przypis redakcy ny]
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W które re estr na pierwszych kartach położono,
Że z niego wszytko naleść bez pracy możono.
Ale i inszem darem uczciła go drogiem,
Jaki nie mógł być droższy, pewnem pięknem rogiem,
Rogiem takiego dźwięku, że komu do uszu
Przyǳie, każdy się lęka i ucieka z musu.


Mówię, że tego rogu dźwięk tak beł straszliwy,
Że się przed niem nie został żaden człowiek żywy,
Żadne serce tak dobre, tak śmiałe nie było,
Żeby usłyszawszy go, sobą nie strwożyło;
Dźwięki wiatrów nasroższych i ziemie trzęsienia
Z tem dźwiękiem nie zrównały i straszliwe grzmienia.
Wielkie ǳięki Angielczyk Logistylli czyni,
Że była przewodniczka i ego mistrzyni.


Skoro e przysto nemi słowy poǳiękował,
Pożegnał ą i z portem wiatry zostawował
Spoko nie sze i poszedł, krążąc nad ludnemi
I pachniące Indye wsiami bogatemi,
W prawą i w lewą wysep tysiąc odkrywa ąc,
Tak długo, aż obaczył, z biegu nie spuszcza ąc,
Kra świętego Tomasza⁸⁸³, skąd się więc puszcza ą
Żeglarze na północy i sztyr obraca ą.


Jakoby wielki złoty chersonez⁸⁸⁴ strychu ąc,
Szła armata i brzegów bogatych za mu ąc,
Wiǳi, ako się wody Gangowe biele ą
I w morze wody pędem niewstrąconem le ą;
Wiǳi i Taprobanę⁸⁸⁵ z swemi mieszkańcami
I morze, mięǳy dwiema ściśnione brzegami.
Po długie droǳe potem do Kochinu⁸⁸⁶ przyszli
I dopiero z indy skich granic stamtąd wyszli.


Przebiega ąc tak wielkie morze z tak wiernemi
Woǳami książę Astolf i tak wiadomemi,
Pyta cne Androniki i chce się dowieǳieć,
Prosząc, aby mu chciała wszytko rozpowieǳieć,
Jeśli okręty z morza, które nazywa ą
Zachodniem, na tem wschodniem kiedy widywa ą
I eśli nie tyka ąc ziemie, kto z Indye
Może prześć do Francye albo do Anglie .

⁸⁸³Kraj świętego Tomasza — Malabar, płd.-zach. brzeg Półwyspu Indy skiego, gǳie św. Tomasz apostoł miał
nauczać i ponieść śmierć męczeńską. [przypis redakcy ny]

⁸⁸⁴chersonez — półwysep; chersonez złoty: Indie zagangesowe, a w szczególności półwysep Malakka. [przypis
redakcy ny]

⁸⁸⁵Taprobana — wyspa Ce lon. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁶Kochin — miasto na wybrzeżu Malabar. [przypis redakcy ny]
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Andronika mu na to, po źrzawszy wesoło,
»Wieǳ — pry⁸⁸⁷ — że morze ziemię obłapia nakoło
»I że w się edna w drugą wchoǳą wszytkie wody,
»Bądź tam, gǳie wre, bądź kędy morze krzepnie w lody;
»Ale iż się zaś wielka stąd Etyopia⁸⁸⁸
»Rozciąga i pośrzodek sam daleko mĳa,
»Ktoś rozsiał i tak udał waszemu światowi,
»Że tam iść zakazano dale Neptunowi.


»Dlatego od naszego indy skiego brzegu
»Żaden się nie pody mie do Europy biegu;
»Z Europy także do nas żaden się nie kusi
»I na mało podobny pław wezdrgnąć się musi.
»Bo iż przed sobą tę tak wielką ziemię ma ą,
»I ci i tamci nazad zawżdy się wraca ą,
»I wiǳąc ą tak wielką i tak nazbyt długą,
»Mniema ą, że się łączy z hemisferą drugą.


»Ale za laty wiǳę, że Argonautowie⁸⁸⁹
»I sławnie szy, niż dawni, nowi Tyfizowie
»Od ostatnich zachodnich granic wy eżdża ą
»I niewiadome dotąd drogi odkrywa ą;
»Druǳy krążą Aykę⁸⁹⁰ i bez żadnych tropów
»Tak długo naśladu ą ziemię Etyopów,
»Aż miną kres⁸⁹¹, skąd słońce do nas wóz kieru e,
»Kiedy koziorożcowe znaki zostawu e.


»I na du ą uż koniec cugu⁸⁹² tak długiego,
»Przez który się dwie morza różne z omylnego
»Mniemania zdaǳą, wszytkie wyspy przebiega ą
»I blizkich wysep perskich, arabskich sięga ą.
»Druǳy brzeg zostawu ą i lewy i prawy,
»Które się dwiema stały z Alcydowe ⁸⁹³ sprawy,
»I okrągłego biegu słońca naśladu ą⁸⁹⁴
»I nowy świat i nowe królestwa na du ą⁸⁹⁵.

⁸⁸⁷pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁸Etyopia — Ayka. [przypis redakcy ny]
⁸⁸⁹Argonautowie — „osada okrętu Argo”, bohaterowie greccy, którzy się wyprawili po złote runo do Kolchis.

[przypis redakcy ny]
⁸⁹⁰Druǳy krążą Afrykę — Portugalczycy pod dowóǳtwem Wasko [Vasco] de Gamy. [przypis redakcy ny]
⁸⁹¹Ażminą kres, skąd słońce do nas wóz kieruje, / Kiedy koziorożcowe znaki zostawuje— poza zwrotnik Koziorożca

nie wychoǳi słońce. [przypis redakcy ny]
⁸⁹²cug — ciąg; tu: ląd stały. [przypis redakcy ny]
⁸⁹³Alcyd — Herakles (Herkules) ako wnuk Alceusza; na wyprawie po woły Gerionesa wbił dwa słupy, eden

po stronie europe skie , Kalpe, drugi w Ayce, Abila, nad cieśniną (Gibraltarską), która ego dopiero miała być
ǳiełem. [przypis redakcy ny]

⁸⁹⁴naśladować — iść za kimś. [przypis redakcy ny]
⁸⁹⁵Druǳy brzeg zostawują […] I nowy świat i nowe królestwa najdują — Hiszpanie pod woǳą Kolumba

i innych. [przypis redakcy ny]
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»Wiǳę świetny krzyż święty⁸⁹⁶, wiǳę na zielone
»Brzegi wielkie cesarskie herby wystawione,
»Wiǳę ednych na straży okrętów stłuczonych,
»Drugich na zdobycz nowych kra ów naznaczonych;
»Wiǳę, że przed ǳiesiącią tysiąc ustępu e,
»Wiǳę, że za indy skim państwem rozkazu e
»Aragona i Karła piątego hetmany,
»Ze wszytkich stron niosące tryumf pożądany.


»Bóg tak chce, że ta droga zakryta u świata
»Z dawna była i eszcze bęǳie długie lata,
»Ani e wieǳieć będą, acz czas prędko ginie,
»Aż szósty albo siódmy wiek nadale minie;
»Ale ą w ten czas luǳiom dopiero ob awi,
»Gdy nową monarchią na świecie postawi
»Pod cesarzem na mędrszem i na świętobliwszem,
»Co będą po Auguście, i na sprawiedliwszem.


»Z rakuskie , aragońskie krwie, wiǳę, wychoǳi,
»Co się na lewem brzegu nad Renem uroǳi⁸⁹⁷,
»Pan co wszytkich, o których mówią albo piszą,
»Prze ǳie ǳielnością, akie na świecie nie słyszą.
»Astrea⁸⁹⁸ przezeń światu bęǳie przywrócona
»I owszem martwa znowu bęǳie ożywiona
»I wszytkie święte cnoty, społem z nią wygnane,
»Od niego będą na świat znowu przywołane.


»Za te ego zasługi chcą mocni bogowie,
»Że nie tylko koronę poniesie na głowie
»Przesławnego cesarstwa, którą póki żyli,
»Augustus, Tra an, Markus⁸⁹⁹, Sewerus nosili,
»Ale i obu kra ów świata ostatecznych,
»Które nigdy nie zna ą promieni słonecznych,
»I uż pod tem cesarzem, skoro świat osięǳie,
»Jedna tylko owczarnia, eden pasterz bęǳie.


»Ażeby łatwie były skutkiem wypełnione
»Porządki koło tego w niebie przeznaczone,
»Opatru e go Dobroć przedwieczna wielkiemi
»Hetmany tak na morzu, ako i na ziemi.
»Wiǳę, że cny Kortezy⁹⁰⁰ podbił miasta nowe
»Pod cesarskie wyroki i państwa wschodowe

⁸⁹⁶Wiǳę świetny krzyż święty — konstelac ę Krzyża Południowego. [przypis redakcy ny]
⁸⁹⁷Co się na lewem brzegu nad Renem uroǳi — Karol V uroǳił się w Gandawie we Flandrii „na lewym brzegu

Renu”. [przypis redakcy ny]
⁸⁹⁸Astrea — „gwiaźǳica”, przydomek bogini sprawiedliwości, Dike; w wieku złotym przebywała z ludźmi

na ziemi, w wieku spiżowym ostatnia przeniosła się do nieba, gǳie ako Panna błyszczy w zodiaku. [przypis
redakcy ny]

⁸⁹⁹Markus — cesarz rzymski Marek Aureli, filozof na tronie, zm. . [przypis redakcy ny]
⁹⁰⁰Kortezy — Ferdynand Kortez, zdobywca Meksyku. [przypis redakcy ny]
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»Tak dalekie, że my, co w Indye mieszkamy,
»Dla wielkie odległości zgoła ich nie znamy.


»Wiǳę, że cny Kolumna Prosper⁹⁰¹, hetman stary,
»I za niem zawołany margrabia z Peskary⁹⁰²⁹⁰³
»I Wasty młody⁹⁰⁴ czynią, że włoski kra potem
»Bęǳie się zawżdy drogi zdał liliom złotem⁹⁰⁵;
»I wiǳę, że ten trzeci, akby zapęǳony,
»Chce inszych do laurowe uprzeǳić korony,
»Jako rączy zawodnik, co z mie sca wybiega
»Ostateczny, a kresu napierwe dobiega.


»Wiǳę cnego Alfonsa, który te wierności,
»Tego męstwa i te est rycerskie ǳielności,
»Że mu cesarz tak młodo, choć eszcze swo ego
»Wieku spełna nie mĳa dwuǳiestoszóstego,
»Wo ska swego powierzy, które w ego pieczy
»Ma ąc, nie tylko wszytko, co ma, ubezpieczy,
»Ale wszytkiego świata uczynić się panem
»Bęǳie mógł z tak przeważnem i ǳielnem hetmanem.


»A ako z temi swemi hetmany wielkiemi
»Swe panowanie wszęǳie rozszerzy na ziemi,
»Tak na morzu tem, które w śrzodku z tamte strony
»Europa, z te zawiera Afer upalony,
»W każdem bo u zwycięzcą szczęśliwem zostanie,
»Skoro Jędrze Dorya⁹⁰⁶ do niego przystanie,
»Ten to Dorya, który wszytkie wam tameczne
»Wasze morza od zbó ców uczyni bezpieczne.


»Choć wszytkie zbó cę w on czas spęǳił zawołany
»Pompe us, nie może z niem być porównany;
»Bo oni być nie mogli równi tak możnemu
»Królestwu i na świecie na potężnie szemu,
»A Dorya przez własne tylko siły swo e
»I przez dowcip wszytkie z mórz uprzątnie rozbo e,
»Tak, że od ciasne Kalpy⁹⁰⁷ do Nilu drżeć wszęǳie
»Na samo imię ego każdy okręt bęǳie.

⁹⁰¹Kolumna Prosper — sławny hetman Karola V. [przypis redakcy ny]
⁹⁰²Peskara — miasto Peskara nad Adriatykiem w płd. Włoszech. [przypis redakcy ny]
⁹⁰³margrabia z Peskary — Alfons z Peskarii, mąż poetki Wiktorii Kolonna, zabity przez Murzyna. [przypis

redakcy ny]
⁹⁰⁴Wasty (margrabia) młody — Alfons z Wastu, Alfons d’Awalo, margrabia Wastu, wychowanek Wiktorii

Kolonna. [przypis redakcy ny]
⁹⁰⁵drogi […] liliom złotem — t . Franc i, gdyż królowie ancuscy używali herbu lilii. [przypis redakcy ny]
⁹⁰⁶Doria Jędrzej — Genueńczyk, naprzód admirał Franciszka I, króla ancuskiego, obrażony przezeń, przy ął

służbę u ego wroga, Karola V; eden z na większych bohaterów morskich, oczyścił Morze Śróǳiemne z sara-
ceńskich korsarzy; mogąc przy pomocy Karola V zostać księciem Genui, wolał ednak obdarzyć ą swobodą, za
co wǳięczna o czyzna uczciła go zaszczytnym przydomkiem „o ca o czyzny”. [przypis redakcy ny]

⁹⁰⁷Kalpa — Herakles na wyprawie po woły Gerionesa wbił dwa słupy eden po stronie europe skie , Kalpe,
drugi w Ayce, Abila, nad Cieśniną Gibraltarską, która ego dopiero miała być ǳiełem. [przypis redakcy ny]
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»Wiǳę, że Karzeł piąty uż, pełen ochoty,
»Do włoskie ziemie przezeń otwartemi wroty
»I ego całą wiarą i ubezpieczony
»Tak dobrem przewodnikiem, iǳie brać korony⁹⁰⁸,
»A za to sam nagrody żadne nie odnasza,
»Ale ą swe o czyźnie da e i uprasza
»U cesarza, żeby ą wolnością darował,
»Gǳieby ą był podomno inszy opanował.


»Ta pobożność i miłość, którą pokazu e
»O czyźnie swo e wszytkie zwycięstwa celu e,
»Które edno Juliusz odniósł we Francye ,
»W Hiszpanie , w Ayce albo w Tessalie .
»Nie może mieć te sławy wielki Oktawiusz,
»Ani co się z nim spiera o świat, Antoniusz;
»Bo oni swo e wielkie ǳieła oszpecili
»Tem, że gwałtu na swo ę o czyznę użyli.


»I ci i inszy wszyscy niecha się sroma ą,
»Co zniewolić o czyzny wolne zamyśla ą,
»I gǳie eno Jędrze a Doryę mianu ą,
»Niech tknione skrytem bo cem sumnienia poczu ą.
»Wiǳę cesarza, że mu nagrody przydawa,
»Bo krom te , którą równą z inszemi mu dawa,
»Dał mu miasto⁹⁰⁹, co bęǳie początkiem wielkości
»Normandów w Apulie i ich potężności.


»Nie tylko wielką łaskę tak zasłużonemu
»Cesarz pokaże temu woǳowi swo emu,
»Ale wiǳę, że więce cny pan się radu e,
»Kiedy miasta bogate, a czasem daru e
»Całe krainy swo em, co z niem przestawali
»I gwoli emu swo e krwie nie żałowali,
»Niżby zamków obronnych i miast nadobywał
»I niżby inszych nowych królestw nazdobywał«.


Tak o zwycięstwach, które po długiem obrocie
Wielu lat na Febowem złotem kołowrocie
Mieli dać ego zacni hetmani Karłowi,
Andronika dawała sprawę Astolfowi.
A wtem e towarzyszka wiatrom, w lotne skrzydła
Ubranem, to popuszcza, to wściąga węǳidła
I czyni, że e gwoli to ten, to ów dmucha
Mocnie i lże , ako chce, a każdy e słucha.

⁹⁰⁸Karzeł piąty […] iǳie brać korony — ma na myśli świetną koronac ę Karola V w Bolonii  r. [przypis
redakcy ny]

⁹⁰⁹miasto, co bęǳie początkiem wielkości Normandów w Apuliej — miasto nadmorskie Amalii poniże Neapolu.
[przypis redakcy ny]
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Wiǳą w tem morze Perskie, które się z swo emi
Tak daleko rozciąga wodami słonemi,
Od którego za kilka zaś dni przy echali
Do łona⁹¹⁰, które starzy mędrcowie nazwali⁹¹¹.
Tu wzięła port armata i okręty tyły
Uwiązane do, brzegów swo e obróciły,
Gǳie uż będąc bezpieczny Astolf od Alcyny,
Ziemią się dale puścił do swo e krainy.


Jechał przez wielkie pola i przez gęste lasy,
Przez równiny, doliny, góry w one czasy,
W asny ǳień i ciemną noc, często potyka ąc
Zbó cę, to e za sobą, to przed sobą ma ąc.
Wiǳiał i lwy i smoki i inszy zwierz srogi,
Który mu zastępował często podle drogi;
Ale skoro swą trąbę do gęby przyłożył,
I zbó cę uciekali i z wierz się potrwożył.


Jechał przez Arabią, szczęśliwą nazwaną,
Mirrą i pachniącemi kaǳidły nadaną,
Którą sobie mieszkaniem ze wszystkiego świata
Feniks obrał, co ży e nieprzetrwane lata,
Aż przy echał do wody, która zatopiła
Faraona i z ego ręki wyzwoliła
Uchoǳące z niewole izraelskie plemię;
Potem w echał na piękną bohatyrów ziemię⁹¹².


Nad rzeką Tra anową⁹¹³ eǳie na swem koniu,
Co sobie równia⁹¹⁴ nie ma na świecie, po błoniu,
Który tak lekki i tak żartki est, że znaku
W piasku ego kopyta nie znać ani szlaku.
Traw i śniegów ledwie się dotyka na ziemi
I po woǳieby bieżał nogami suchemi,
A gdy się w zawód puści, pozad zostawą ą
Wiatry i mnie szem pędem pioruny spada ą;


Ten to koń, któremu beł wprzód Argali panem,
Co się nigdy nie karmił owsem, ani sianem,
Ale szczerem powietrzem, Rabikan rzeczony,
Z wiatru niedościgłego i z ognia zroǳony.
Kończąc swą drogę Astolf, dale postępu e,
Gǳie Nilus Tro anowę rzekę w się przymu e;

⁹¹⁰łono — (sinus) [tu:] zatoka. [przypis redakcy ny]
⁹¹¹Do łona, które starzy mędrcowie nazwali — mowa o magach perskich, od których pewna zatoka Morza

Perskiego otrzymała nazwę (Portus Magorum). [przypis redakcy ny]
⁹¹²Potem wjechał na piękną bohatyrów ziemię — wedle niektórych wykładaczy Orlanda ma to być wspomniana

w Biblii kraina Gosen lub Gessen, którą Józef darował swemu o cu i braciom. [przypis redakcy ny]
⁹¹³Nad rzeką Trajanową — był to odnowiony przez Tra ana kanał, łączący Nil z Morzem Czerwonym, od-

nowione dawne ǳieło króla egipskiego Necho. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁴równień (daw.) — równy. [przypis redakcy ny]
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Ale niżli przy echał, gǳie weń właśnie wchoǳi,
U źrzał przeciwko sobie kogoś w krzywe łoǳi.


Bliże będąc, obaczył, że na nie szedł wodą
Pustelnik do pół piersi z długą siwą brodą,
Który go wzywał na łódź, ręką nań kiwa ąc
I »Postó , postó , synu!« z daleka woła ąc.
»Jeśli — powiada — zdrowie nie lekce szacu esz,
»Jeśli ǳiś umrzeć nie chcesz i żywot miłu esz,
»Przewieź się na drugi brzeg, a nie edź tą stroną,
»Co cię wieǳie na pewną śmierć, nieuchronioną.


»Bo eszcze nie u eǳiesz spełna mil półtora,
»Jako do eǳiesz do krwią spluskanego dwora,
»Do mieszkania ednego olbrzyma srogiego,
»Który ǳiewięcią stóp wzrost przechoǳi każdego.
»I pieszy pielgrzymowie i ci, co eżdża ą,
»Niech się żywo z ego rąk u ść nie Spoǳiewa ą;
»Jednych rąbie na ćwierci, drugich z skór oǳiera,
»Bywa to, że i żywo niektórych pożera.


»W tem swo em okrucieństwie myśliwstwem się bawi
»I to ego na więtsza uciecha: sieć stawi
»Foremnie⁹¹⁵ urobioną przy domu na ziemi
»I potem ą nakrywa piaskami drobnemi.
»Kto nie wie, nie u źrzy e , aż kiedy pochwyci:
»Tak est z cienkich, drótowych urobiona nici.
»Potem mięǳy nakryte sidła rozstawione
»Strasznem głosem pielgrzymy pęǳi potrwożone.


»I z wielkiem śmiechem luǳie nieszczęsne, wegnane,
»Do swo ego mieszkania wlecze uwikłane;
»Lubo rycerz, lubo est biała płeć, nikomu
»Nie przepuszcza podłego lub zacnego domu.
»Skoro ciało z e, wyssie mózg i krew wypĳe,
»Kości po wielkiem lesie tam i sam pokry e,
»A skórami tych, co e żywo pooǳiera,
»Ściany sobie obĳa i gmachy⁹¹⁶ ubiera.


»Lepie , że inszą drogą, o synu, po eǳiesz,
»Którą zdrów i bezpieczny do morza do eǳiesz«.
Astolf na to odpowie: »ǲięku ęć za radę,
»Ale przecię, odpuść mi, w swą drogę po adę;
»Więce sobie cześć, o cze, niżli żywot ważę
»I skutkiem to i samą rzeczą wnet pokażę;
»Nie w mię, ale w inszego wmawia to pielgrzyma:
»I owszem prosto adę do tego olbrzyma.

⁹¹⁵foremnie (daw.) — gładko, sztucznie, zgrabnie. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁶gmach — [tu:] pokó . [przypis redakcy ny]
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»Uciekszy, o cze, mogę zdrów zostać i żywy,
»Ale wolę śmierć ze czcią, niż żywot zelżywy.
»Wiǳieć nie mogę, co mię ma potkać inszego,
»Okrom że zginę równo z drugiemi, gorszego;
»Ale eśli mi zasię Bóg pobłogosławi,
»Tak, że on zginie, a mnie zdrowego zostawi,
»Wszytkiem ten kra bezpieczny przez mię bęǳie wszęǳie
»Tak, że więtszy pożytek, niżli szkoda, bęǳie.


»Jednego śmierć na żywot luǳi niezliczonych
»Kładę, od okrutnego ǳiwu wybawionych«.
»Jedź — pry⁹¹⁷ — synu, w poko u w umyśloną stronę,
»Niech Bóg ześle na twego żywota obronę
»Archanioła Michała!« Tak mówił pobożny
I przeżegnał go potem pustelnik nabożny;
A on nad Nilem echał, śpiesznie po eżdża ąc,
Barzie trąbie, aniżli mieczowi ufa ąc.


Mięǳy rzeką, a mięǳy bagnistem eziorem
Leży mała ścieszka tuż podle domu, w którem
Jest mieszkanie olbrzyma niezwykłe srogości,
I towarzystwa próżne i wszelkie luǳkości.
W niem są przybite głowy i członki ucięte
Tych, którzy się trafia ą w te kra e przeklęte;
Niemasz w niem ganku, niemasz w niem okna żadnego,
W któremby nie powiesił przynamnie ednego.


Tak, ako pospolicie gǳie mięǳy puszczami
Po zameczkach i dworach albo pod Tatrami
Od myśliwców straszliwe łapy więc widamy
I łby wielkich niedźwieǳi, przybite do bramy,
Tak olbrzym pokazował rycerze przednie sze,
Którzy się tam trafiali i tylko mężnie sze;
Inszych zaś niezliczonych krwie mnie sze ǳielności
Pełne beły przykopy i zbielałych kości.


Sam Kaligorant⁹¹⁸ stoi w bramie — tak onemu
Imię było wielkiemu ǳiwowi strasznemu,
Co pałac swó obĳał luǳkiemi skórami,
Jako go obĳa ą druǳy kobiercami —
Skoro u źrzał, że Astolf prosto następu e
Ku niemu, z radości w niem serce wyskaku e;
Bo dwa były minęły i trzeci wychoǳił
Miesiąc, ako mu się tam nikt beł nie nagoǳił.

⁹¹⁷pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
⁹¹⁸Kaligorant — olbrzym i ludożerca. [przypis redakcy ny]
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Ku ezioru, co było zarosło trzcinami,
Bieżał skwapliwy olbrzym wielkiemi krokami,
Chcąc nakoło obbieżeć i nieostrożnemu
Obbieżawszy książęciu przyść w tył angielskiemu,
Ma ąc pewną naǳie ę, że tak snadnie w krętą
Miał go wpęǳić w nakrytą piaskiem sieć napiętą,
Jako każdemu czynił, który w tamte strony
Od swo ego złego beł losu przyciągniony.


Skoro go Astolf u źrzał prosto przeciw sobie
Bieżącego, zawściąga konia w one dobie,
Bo ąc się w okrutnego wpaść sieć rozbó nika,
Tak, ako przestrzeżony beł od pustelnika,
I zwykłą pomoc przeciw nieprzy acielowi
Bierze i dodawa tchu mocnego rogowi,
Którego strasznem dźwiękiem w serce uderzony
Słysząc go, na zad olbrzym ucieka strwożony.


Astolf trąbi, ale się często zastanawia
I sieci się nakryte piaskami obawia.
Olbrzym nie wie gǳie, bieży, co edno ma mocy;
Bo ako serce, tak beł utracił i oczy
I tak go z ął, tak go strach opanował srogi,
Że aby swoich sideł chybił, nie wie drogi.
Nakoniec w nie uderzył: sieć nagle skoczyła
I tak umotanego na dół obaliła.


Wiǳąc Astolf, że olbrzym nic sobą nie włada,
Już bezpieczny sam o się, do niego przypada
I zsiadszy z Rabikana, mieczem wyniesiony,
Chce mu za tak wiele dusz wziąć żywot mierziony.
Potem mu się zda, że się więźnia bić nie goǳi
I że to racze z strachu, nie z męstwa przychoǳi,
Chcieć tego zabić, który sobie nie pomoże
I szy ą, ręką, nogą ruszyć się nie może.


Tę sieć Wulkan sam zrobił z drótu subtelnego,
Z co lepszego żelaza i tak wypławnego⁹¹⁹,
Że na mocnie szą ręką i siłą stargana,
Nie mogła być w nasłabsze części rozerwana,
Ta to była, którą był żenie i Marsowi
Ręce i nogi związał, cuǳołożnikowi,
I dlatego ą zrobił, aby był poimać
Mógł obo e na łóżku i w nie ich dotrzymać.

⁹¹⁹wypławne żelazo — żelazo zahartowane za pomocą pławienia w woǳie. [przypis redakcy ny]
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Potem ą Merkuryusz chytry kowalowi,
Chcąc ą Klorę⁹²⁰ ułowić, ukradł Wulkanowi;
Która na wschoǳie słońca lata za rumianą
Jutrzenką po powietrzu i rosą, zebraną
W złote łono, pokrapia pochylone czoła
Fiołkom i liliom i odżywia zioła,
Tak długo e pilnu ąc, że rosy trzęsącą,
W eden ǳień przez powietrze ułowił lecącą.


Tam, gǳie Nil wielki wpada do morskiego łona⁹²¹,
Nieostrożna bogini była ułowiona;
Potem w dawnem Kanopie⁹²² sieć przez wieków wiele
Długo w Anubiszowem⁹²³ wisiała kościele,
Skąd na trzy tysiące lat, ako piszą o tem,
Niezbożny Kaligorant wziął ą gwałtem potem,
Który ą z sobą zaniósł i kościół splądrował,
Miasto spalił i z gruntu tamten kra zepsował.


I tu e potem zdra ca długi czas używał,
A tak ą mądrze stawiał i dobrze nakrywał,
Że ledwie e kto trącił, ako porywała
I ręce, nogi, szy ę węzłami motała.
Wy ął z nie łańcuch Astolf i rozbó nikowi
Związał em ręce opak Kaligorantowi
I żeby się nie wydarł, dobrze obwarował;
Potem mu wstać dopuścił, skoro go skrępował.


Rozwiązawszy mu pierwe insze mocne węzły,
W których mu beły członki wszytkie tak uwięzły,
Że sobą ruszyć nie mógł, chce, żeby związany
Szedł przy koniu, po miastach i po wsiach wiǳiany,
I sieć onę tak piękne , tak sztuczne roboty,
Że nic misternie szego nigdy twarde młoty
Nie zrobiły, na grzbiet mu przywiązawszy, eǳie
I w łańcuchu z tryumfem za sobą go wieǳie,


Szyszakiem go i tarczą nadto obciąża ąc,
Wszęǳie, gǳie się obrócił, luǳie napełnia ąc
Radością niesłychaną z tego, że wiǳieli,
Że tam bezpieczne przeście uż podróżni mieli.
Tak długo, kończąc drogę swą, Astolf po eżdżał,
Aż obaczył, że grobów egipskich do eżdżał
I wysokich piramid; potem zawołany
Przeciwko u źrzał Kair, pyszno zbudowany.

⁹²⁰Klora — Chloris, bogini kwiatów i roślinności. [przypis redakcy ny]
⁹²¹łono — (sinus) [tu:] zatoka. [przypis redakcy ny]
⁹²²Kanop — miasto Kanopus w dolnym Egipcie nad edną z odnóg Nilowych, z sławną świątynią bożka

Anubisa. [przypis redakcy ny]
⁹²³Anubisz — syn Ozyrysa i Nes, bóg egipski z psią głową. [przypis redakcy ny]
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Z miasta luǳie kupami wielkiemi bieżeli,
Aby niezmierzonego olbrzyma wiǳieli,
»Jako podobna — mówiąc eden do drugiego —
»Aby ten tak mały miał związać tak wielkiego?«
Astolf ledwie mógł echać dale , otoczony
Nakoło i od ludu gęstego ściśniony.
Wszyscy go poważa ą, wszyscy się ǳiwu ą,
Wszyscy, ako rycerza wielkiego, szanu ą.


Nie beł Kair tak wielki za czasu onego,
Jako o niem słychamy za wieku naszego,
Że w niem luǳie tak gęsto i ciasno mieszka ą,
Że ośmnaście tysięcy ulic mało ma ą
I że ich wiele sypia po drogach kupami,
Choć wszytkie domy ma ą ze trzema piętrami,
I że tam sułtan zamek postawił budowny,
Z wielkości i piękności ǳiwny i cudowny,


Że piętnaście tysięcy zawżdy położonych
Żołnierzów, a z chrześcĳan wszytkich poturczonych,
Na niem zwykł chować z końmi, z ǳiećmi i z żonami,
Wszytkich ednosta nemi nakrytych dachami.
Astolf chce wiǳieć, ako Nil pod Damiatą⁹²⁴
Daleko w słone morze niesie dań bogatą,
Słysząc, że kto się eno tamtędy udawa,
Lubo ginie, zabity, lub więźniem zostawa


Dlatego, że tam zbó ca mieszkał w mocne wieży,
Która na brzegu, gǳie Nil wpada w morze, leży;
Który i swe i obce przychodnie oǳiera
I ledwie się o mury kairskie opiera,
Wszytek kra napełnia ąc często wielką trwogą,
A ma sławę, że mu wziąć żywota nie mogą;
Miał uż sto tysięcy ran, a ten pospolity
Jest głos o niem, że nie mógł nigdy być zabity.


Jeśli to prawda była szczera, co mówiono,
Chce doświadczyć i żeby mógł urwać wrzeciono
Parce ego żywota, żeby nie żył więce ,
Do żyzne Damiaty wybrał się tem pręce ;
Stamtąd się dale udał na dować Oryla⁹²⁵ —
Tak go zwano — i u źrzał na brzegu u Nila,
Gǳie w morze wpada, wieżę, w które niezwątlony
Mieszkał zbó ca, z latawca i z wiedmy zroǳony.

⁹²⁴Damiata — miasto w dolnym Egipcie nad odnogą Nilową. [przypis redakcy ny]
⁹²⁵Oryl — olbrzym-zbó ca, przylepia ący sobie do ciała ucięte członki. [przypis redakcy ny]
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Przy achawszy tam, mieǳy dwiema rycerzami
I Orylem bó zastał srogi nad brzegami.
Oryl sam eden, ci nań oba przycina ą,
Ale ednemu oba ledwie odpiera ą,
Chocia o ich ǳielności tak luǳie mówili,
Że na świecie mężnie szy rycerze nie byli;
A z Oliwiera⁹²⁶ o ca byli to spłoǳeni,
Gryfon biały⁹²⁷ i czarny Akwilant⁹²⁸, roǳeni.


Prawda, że Oryl siła miał nad roǳonemi
W ten czas, kiedy w straszliwy bó wstępował z niemi;
Bo przywiódł z sobą na plac źwierzę niewidane,
Ubrane w twardą skórę i łuski kościane,
Które się w samem tylko tam kra u na du e,
W brzegach przy Nilu mieszka, luǳie sroǳe psu e;
Jego zwykłe pokarmy ciała nieostrożnych
Są nieszczęsnych żeglarzów i luǳi podrożnych.


Już krokodyl na piasku leżał adowity
Podle portu, od bracie roǳone zabity,
I nie miał krzywdy Oryl żadne w one chwili,
Że ednemu samemu dwa razem szkoǳili;
Częstokroć go zdrapali⁹²⁹ na sztuki, na ćwierci,
Ale go przedsię zabić nie mogli do śmierci:
Lub mu rękę odetną lub nogę, on zdrową
Przylepia ą do ciała tak, ako woskową.


Nieraz mu po pierś Gryfon, nieraz mu po zęby
Akwilant głowę ǳieli, że mu lecą z gęby:
On się z ich cięcia śmie e; oni się gniewa ą
O to, że skutku w mieczach zwykłego nie ma ą.
Kto wiǳiał żywe srebro, kiedy na dół spadnie,
Jako swe wszytkie członki rozprószone snadnie
Zbiera zasię do kupy, tak się właśnie ǳiało
Na sztuki Orylowe porąbane ciało⁹³⁰.


Jeśli mu głowę utną, schylony przed niemi,
Tak długo, aż ą na ǳie, maca e po ziemi
za włosy ą bierze ani się z nią kry e,
Ale ą, nie wiem ako, przylepia do szy e.
Czasem ą Gryfon porwie i wyciągnie rękę
I wrzuci ą daleko i głęboko w rzekę;
On, ako ryba, na dno nurza się i z wody
Na wierzch z głową przyprawną wypływa bez szkody.

⁹²⁶Oliwier — margrabia Burgundii, o ciec Gryfona i Akwilanta. [przypis redakcy ny]
⁹²⁷Gryfon „biały” — syn Oliwiera i Gismundy, bohater chrześcĳański. [przypis redakcy ny]
⁹²⁸Akwilant — syn Oliwiera, margrabiego („markieza”) Burgundii. [przypis redakcy ny]
⁹²⁹zdrapać (daw.) — [tu:] posiekać. [przypis redakcy ny]
⁹³⁰tak się właśnie ǳiało / […] Orylowe […] ciało — tak się właśnie ǳiało z […] Orylowym […] ciałem.

[przypis redakcy ny]
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Piękne, stateczne panie dwie na brzegu stały,
Jedna w czarny ubrana, druga w ubiór biały,
Co przyczyną onego po edynku były
I na bó mięǳy niemi straszliwy patrzyły.
Chcecie wieǳieć, kto to est? — Są to nim owe,
Co wychowały syny dwa Oliwierowe,
Dwiema e wielkiem ptakom chłopięty małemi
Od ąwszy, paznogciami ściśnione ostremi,


Co e były z wysoka Gismunǳie⁹³¹ porwały
I daleko od kra ów swych pounaszaly;
A mnie o tem tu mówić nie potrzeba siła,
Bo się ta historya wszęǳie rozgłosiła,
Acz ten, który ą pisze, na o cu się myli,
Twierǳąc tak, akoby się z inszego zroǳili.
Teraz się oba bĳą z Orylem zwieǳieni,
Oto od onych pięknych białych głów proszeni.


Słońce, eszcze wysokie, dosyć uż się było
W tamte klimie za wyspy szczęśliwe⁹³² zakryło
I cienie, biorąc wszytkie widoki, wchoǳiły
I wszytko pod niepewnem miesiącem okryły,
Kiedy sie Oryl wrócił do swego mieszkania.
Bo według dwu sióstr, czarne i białe , uznania
Bracia z niem bó rozwiedli, ale umówili,
Aby się z nowem słońcem do niego wrócili.


Astolf, który e przedtem na więce z ǳielności
I z wielkie siły poznał i z wielkie śmiałości,
Ale niemnie i z herbów, na tarcze włożonych,
Zsiadszy z konia, przywitał obudwu roǳonych.
Oni wiǳąc, że to był rycerz zawołany,
Z lamparta⁹³³, za którem szedł olbrzym poimany —
Tak u dworu książęcia angielskiego zwali —
Z niemnie szą się ochotą z niem także witali.


Panie na odpoczynek rycerze wzywały
Do pysznego pałacu swego, gǳie mieszkały.
Panny i z pacholęty stro no ubranemi
W pół drogi e potkali z świecami lanemi⁹³⁴;
Za niemi szli ci, którzy konie od nich brali
I którzy e z ich świetnych zbró porozbierali.
Tam naleźli gotową wieczerzą w ogroǳie,
Przy zdro owe ciekące , przeźroczyste woǳie.

⁹³¹Gismunda — matka Akwilanta i Gryfona. [przypis redakcy ny]
⁹³²wyspy szczęśliwe — zapewne Wyspy Kanary skie, zwane przez starożytnych insulae Fortunatae. [przypis

redakcy ny]
⁹³³rycerz zawołany, / Z lamparta — Astolf, ako królewicz angielski, miał w herbie lamparta, godło Anglii.

[przypis redakcy ny]
⁹³⁴lane [świece] — wielkie. [przypis redakcy ny]
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Wtem przynieść drugi miąższy łańcuch rozkazali,
Którem Kaligoranta mocno przywiązali
U dębu, któregoby nie mógł lada ako
Ruszyć, choćby się też beł miotał, nie wiem ako;
Ale mu nadto ǳiesięć pychoty przydali,
Aby go przez całą noc onę pilnowali,
Żeby się nie rozwiązał i potem na śpiących
Nie uderzył, bezpiecznie bez straży leżących.


U stołu bogatego w kosztowne przyprawy,
Kędy były uciechą namnie szą potrawy,
Więtszą część zabaw trawią i swo e rozmowy
O tem, ako był wielki on cud Orylowy
I że nie beł na świecie eszcze drugi taki,
Co kiedy mu łeb utną albo członek aki,
Przylepi go do ciała, skoro go namaca
I znowu się do bo u ochotnie szy wraca.


Już był w swe książce Astolf nalazł, co psowała
Wszytkie czary i gusłom moc ode mowała,
Że póki włos śmiertelny poniesie na głowie,
Bęǳie miał Oryl całe i bezpieczne zdrowie;
Ale skoro mu bęǳie wzięty i urwany,
Tak zostanie od dusze zaraz odbieżany.
To Astolfowa księga wyraźnie mówiła,
Ale, akoby on włos poznać, nie uczyła.


Nie inacze się Astolf cieszył i radował,
Jeno akoby uż beł Oryla zwo ował,
Tusząc sobie za pewne on włos wygrać na niem
I wziąć mu brzydką duszę za pierwszem potkaniem;
I obiecował tamże wszytko na się włożyć
Brzemię onego bo u i Oryla pożyć
I zabić go niechybnie na śmierć, ednak z wolą
Dwu roǳonych, eśli mu bić się z niem pozwolą.


Oni zaś raǳi ten bó na niego puszcza ą,
Bo że się darmo tylko bęǳie bił, mniema ą.
Już się ukazowała utrzenka na niebie,
Gdy Oryl na plac w echał, gotów ku potrzebie.
Zaczem z niem rozpoczynał Astolf onę sprawę,
Ten miecz w ręku, tamten ma ogromną buławę;
Mieǳy tysiącem inszych radby mu co pręce
Dał Angielczyk taki raz, żeby nie żył więce .


Czasem lewą, czasem mu utnie rękę prawą,
Czasem pięść, że na ziemię upadnie z buławą;
Czasem go sztychem maca, gǳie nit blachy spina,
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A czasem go po sztukach z obu stron ucina.
Ale e Oryl zbiera i lepi i eszcze
Mocnie szy est, przytknąwszy każdą na swe mie sce.
By go beł na tysiąc sztuk zdrapał⁹³⁵ Astolf śmiały,
Wiǳiał, że się uzdrawiał i zostawał cały.


Nakoniec eden spuścił na niego raz tęgi,
Ugoǳiwszy go w szy ę właśnie mięǳy kręgi,
I głowę mu od ciała z hełmem odǳieliwszy,
Skoczył z konia, Oryla pewnie nie leniwszy,
I za krwawe ą włosy na ziemi porwawszy
I chyżo potem konia swo ego osiadszy,
Bieżał z nią w pełnem biegu przeciwko Nilowi,
Ode mu ąc ą sposób naleść Orylowi.


Nie postrzegł tego głupiec i z wyciągnionemi
Rękami koło siebie macał e po ziemi;
Ale poczuwszy potem, że mu z nią ubieżał
Na zawodniku⁹³⁶ Astolf, do swego też bieżał
I wskoczył nań i woǳe wszytkie mu wypuścił
I za niem się, żeby go zgonił, w zawód puścił;
Chciał wołać: »Postó ! postó !« ale mu ucięta
Gęba z głową uż była od Astolfa wzięta.


Jednak się nic nie trwoży, ma ąc całe nogi,
Bieży rączo, kładąc w bok koniowi ostrogi.
Ale i Astolf nie mnie Rabikana kole
I na zad go za sobą ma przez wielkie pole.
Potem wściągnąwszy konia, na łbie upatru e
I wszęǳie kęǳierzawe włosy przegarnu e,
Aza ten ako pozna, którem nie umiera
I którem Oryl śmierci tak długo odpiera.


Mięǳy niezliczonemi nie wiǳi żadnego,
Dłuższego i nad insze barzie skręconego;
Myśli, który ma obrać, żeby niepożyty
Oryl mógł, zwyciężony, być na śmierć zabity.
»Lepie — pry⁹³⁷ — wszytkie wyrwać«. Ale w one dobie,
Nie ma ąc brzytwy ani nożyczek przy sobie,
Ucieka się do szable, co tak ostra była,
Że mógł dobrze powieǳieć o nie , że goliła.


I za nos w edne ręce szpetny łeb trzyma ąc
I z przodku go i z tyłu często obraca ąc,
Ogolił wszytkie włosy i mięǳy inszemi
Trafunkiem nalazł i on włos pogolonemi.

⁹³⁵zdrapać (daw.) — [tu:] posiekać. [przypis redakcy ny]
⁹³⁶zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
⁹³⁷pry (daw.) — prawi, rzecze. [przypis redakcy ny]
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Twarz brzydkie głowy zbladła i wszytka sczerniała
I widomy znak śmierci zaraz ukazała;
I tułów, co łeb goni i szuka swe szy e,
Spada z siodła i martwy ziemię sobą bĳe.


Astolf, gǳie beł rycerze i panie zostawił,
Z martwą się głową w ręku Orylową stawił,
Co wszytkie znaki miała zdechłego człowieka,
I pień ego leżący ukazał z daleka.
Ja nie wiem, eśli okiem wesołem patrzali
Na Astolfa, choć mu twarz chętną ukazali,
Zazdrością przeciw niemu bracia przerażeni,
Że do zwycięstwa byli przezeń uprzeǳeni.


Ale i obie panie zwycięstwu onemu,
Ja wierzę, że nie rady były książęcemu;
Bo żeby były miały dłuższe swe przewłoki
Dwiema bracie przeciwne niebieskie wyroki,
Które em we Francye prędką śmierć wróżyły,
Dlatego e z Orylem w bó były spuściły⁹³⁸,
Chcąc ich tam bawić, ażby ze złemi skutkami
Gwiazdy minęły, co em groziły śmierciami.


Starosta damiacki, skoro dostał nowe
Wiadomości o pewne śmierci Orylowe ,
Gołębicę wypuścił z listem, pod skrzydłami
Prędkiemi uwiązanem cienkiemi niciami;
Ta poszła do Kairu, z Kairu puszczono
Inszą zasię gǳie inǳie , ako tam czyniono,
Tak, że wszytek za sześć, pięć lub cztery goǳiny
O śmierci Orylowe miał Egipt nowiny.


Skoro Astolf do końca on bó przyprowaǳił,
Namawiał cne młoǳieńce i na to em raǳił,
Acz oni sami przez się tego pożądali
ostróg żadnych na to nie potrzebowali,
Aby na obronienie kościoła świętego
I na poratowanie cesarstwa rzymskiego
Wschodowemi się bawić wo nami przestali,
A sławy w swoich kra ach o czystych szukali.


I Gryfon i Akwilant na to pozwolili
I każdy swo ę panią żegnał w one chwili;
Które acz ich od azdu barzo żałowały,
Odporu dać ich żąǳe ednak nie umiały.
Wtem się w prawą z Astolfem pospołu puścili,
Zmówiwszy się, aby cześć świętem uczynili

⁹³⁸spuścić kogo z kim — poróżnić. [przypis redakcy ny]
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Mie scom, gǳie Bóg żył w ciele, i pokłon oddali
Pierwe , niżby do piękne Francye achali.


Mogli się byli w lewą drogę sposobnie szą
Obrócić i równie szą i dobrze wcześnie szą⁹³⁹,
Gǳieby byli nad morzem wszytkę drogę mieli;
Ale się w prawą udać, choć gorszą, woleli,
Bo ta do Palestyny miasta prosto wieǳie,
Że go ą, wolno adąc, za sześć dni do eǳie.
Prawda to, że w nie więtsze niewczasy i głody,
Ale o trawę łatwie i o zdrowe wody.


Skoro sobie potrzeby wszytkie sposobili,
Na Kaligoranta e olbrzyma włożyli,
Który te beł wielkości i te siły, żeby
I wieżęby beł uniósł, nie rzkąc ich potrzeby.
Kiedy uż blizki koniec przykre drogi mieli,
Z góry edne wysokie z daleka u źrzeli
Świętą ziemię, gǳie Miłość na wyszsza zstąpiła
I nasze nieprawości krwią swo ą omyła.


Tam Sansoneta⁹⁴⁰ z Meki⁹⁴¹ swo ego poznali
Zna omego właśnie, gdy do miasta w eżdżali,
Sansoneta, który krom że pierwsze młodości
W pierwszem kwiecie wieku był, sławny z swe mądrości,
Z rycerskich ǳieł, z dobroci wielkie zawołany,
Od wszystkich poważany i beł miłowany,
Od Orlanda na naszę wiarę nawrócony
I ego własną ręką zaś potem okrzczony.


Zastali go, że zamek mocny miał na czoło⁹⁴²
Kalifowi postawić z Egiptu i wkoło
Chce Kalwary ską górę murami mocnemi
I na równe pół mile okrążyć długiemi,
Kiedy byli przy ęci od niego z wesołem,
Ukazu ącem wnętrzny znak miłości czołem
I od niego z radością wielką prowaǳeni
I w królewskiem pałacu ego postawieni.


Miasto Karła cesarza rząǳił i sprawował
Jerozolimskie państwo. Tamże mu darował,
Będąc wǳięczen luǳkości tak wielkie , onego
Książę Astolf swo ego olbrzyma wielkiego,
Który za ǳiesięć koni i wielkich noszenie

⁹³⁹wczesny (daw.) — wygodny. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁰Sansonet z Meki — pierwotnie Saracen, ale nawrócony przez Karola Wielkiego, został z ego ramienia

podkrólim erozolimskim (XVIII , ). [przypis redakcy ny]
⁹⁴¹Meka — [ǳiś. popr.: Mekka] miasto święte mahometan w Arabii. [przypis redakcy ny]
⁹⁴²na czoło — naprzeciw. [przypis redakcy ny]
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Stał ciężarów i mógł znieść nawiętsze kamienie;
Ale mu i sieć przytem darował, własnemi
Rękami urobioną Mulcyberowemi.


A Sansonet zasię dał Astolfowi za ty
Upominki do miecza pas piękny, bogaty,
Pas bogaty i piękny i na obie nogi
Z przęczkami i z bo cami złotemi ostrogi,
Co wierzyli, że były rycerza ǳielnego,
Który pannę wyzwolił od smoka srogiego⁹⁴³;
W Cefalonie ⁹⁴⁴ mu się, gǳie w skarbie leżały,
Gdy ą wziął, z inszą były zdobyczą dostały.


Gdy tak w sercach skruszeni, w pokucie, w pokorze
Przez spowiedź w pewnem grzechy złożyli klasztorze,
Rozmyślali zbawienne męki ta emnice,
Jerozolimskie wszytkie obchoǳąc świątnice,
Które ǳiś z wielką hańbą wszego chrześcĳaństwa
U niezbożnego w ręku wiǳiemy pogaństwa,
Europa zbro na wszęǳie i gǳie ich nie trzeba,
Wo ny wieǳie, a tam nie, gǳieby e potrzeba.


Kiedy tak nabożeństwo swe odprawowali,
Aby sobie odpusty święte pozyskali,
Jeden pielgrzym zna omy wtem z greckie krainy
Gryfonowi żałosne powieǳiał nowiny,
Od ego pierwsze żąǳe , od ego pierwszego
Zbyt dalekie i różne zamysłu dawnego;
Które mu takiem ogniem serce zapaliły,
Że z niego nabożeństwo wszytko wypęǳiły.


Jako ego nieszczęście chciało, rycerz młody
Miłował ednę panią, którą i z urody
Niepodobnie i z twarzy nadobne chwalono —
Orygillą⁹⁴⁵ ą własnem imieniem zowiono —
Ale zaś tak obłudną i takie chytrości,
Takie złości i takie nieustawiczności,
Że by beł całe kra e zwieǳił z swemi miasty,
Wierzę, żeby beł gorsze nie nalazł niewiasty.


W Konstantynopolu mu była zachorzała
Na bolączkę okrutną i tamże została;
A teraz się e zdrowsze zastać spoǳiewa ąc
I pięknie sze i z nią się cieszyć zamyśla ąc,
Słyszy nęǳnik, że ako skoro ozdrowiała,

⁹⁴³rycerza ǳielnego, / Który pannę wyzwolił od smoka srogiego — św. Jerzy, o którym tu mowa, miał królewnę
libĳską „wyzwolić od smoka srogiego”. [przypis redakcy ny]

⁹⁴⁴Cefalonia — wyspa Korfu na Morzu Adriatyckim. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁵Orygilla, Orgilla — przewrotna i niewierna żona Gryfona. [przypis redakcy ny]
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Z swem do Antyochie ⁹⁴⁶ gamratem⁹⁴⁷ echała,
Bo będąc w takich leciech młodych, akie miała,
Bez towarzysza sypiać tak długo nie chciała.


Odtąd, ako te Gryfon dostał wiadomości,
Ustawnie wzdychał, pełny nieznośne żałości;
Wszytkie uciechy, które inszem smakowały,
Jemu samemu gwałtem do serca nie chciały —
Niech to sobie uważy każdy, który czu e,
Że miłość w ego szkodach strzał swoich próbu e —
A to mu eszcze więtsze przydawało męki,
Że swego złego odkryć wstyǳił się przez ǳięki⁹⁴⁸


Dlatego, że Akwilant, brat ego roǳony,
W lepsze baczenie, w lepszy rozum opatrzony,
Nieraz go przedtem z one miłości strofował
I wyrazić ą z serca gwałtem usiłował,
Tę, co według rozsądku ego mięǳy złemi
Białogłowami była nagorsza wszytkiemi;
Lecz ą Gryfon obmawia⁹⁴⁹, gdy e brat przygania:
Tak pospolicie mylą nas własne mniemania.


Przeto umyślił stamtąd ukradkiem przed bratem
Aż do Antyochie sam echać, a zatem
Wziąć tę, która mu serce ego była wzięła
I teraz mu e gwałtem za sobą ciągnęła,
I nad tem, co mu ą wziął, aby tylko smętną
Duszę ucieszył, pomstę uczynić pamiętną. —
Ale kończę, a skoro wytchnę sobie mało,
W drugie pieśni wam powiem, co się potem stało.

Koniec pieśni piętnastej.

.  
Argument
Gryfon się Orygille szukać wyprawu e,
Którą z marnem Martanem nakoniec na du e
Niedaleko Damaszku. W bo u chrześcĳanie
Tysiącami pada ą, także i poganie.
Ale eśli pogaństwo odnosi w bó srogi.
Wielką klęskę za miastem, tak wielkie pożogi
Rodomont czyni w mieście, tak wiele krwie le e,
Że nie łatwie rozeznać, gǳie się gorze ǳie e.

⁹⁴⁶Antiochia — miasto w Syrii. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁷gamrat — gach. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁸przez ǳięki (daw.) — niechętnie, wbrew woli, opornie, gwałtem, z trudnością. [przypis redakcy ny]
⁹⁴⁹obmawiać — [tu:] wymawiać, uniewinniać. [przypis redakcy ny]
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Allegorye
W te szesnaste pieśni w Gryfonie, który się zaraz dał zwieść i oszukać niewierne

Orygilli, wiǳi się na oko, ako serce, opanowane od miłości, est w mocy tego, którego
miłu e, że e wieǳie i obraca, gǳie chce według wole swo e , nie inacze , ako eźǳiec
obraca konia munsztukiem tam, gǳie mu się zda. W Karle potem i w Agramancie est
rzadki przykład dwu wielkich królów, z których eden z wielką ǳielnością dobywa, drugi
broni miasta swo ego.

. Skład pierwszy
Ciężkie i wielkie męki bywa ą w miłości,
Którychem i a siła ucierpiał w młodości
I wszytkiem na swą szkodę tak zebrał, strapiony,
Że mogę o nich mówić, ako wyuczony.
Jeślim kiedy co mówił, i ǳiś mówię szczerze
Tak w potoczne rozmowie, ako na papierze,
Że edno est złe lże sze, niż drugie: mo emu
Wierzać w tem rozsądkowi możecie dobremu.


Mówiłem to i mówię: kto est poimany
W godnem sidle i godnem węzłem uwiązany,
Chocia te , do które się z sercem swem udawa,
We wszytkiem żąǳe swo e przeciwne doznawa,
Choć żadne nie odnosi w miłości nagrody,
Choć w swe pracy i służbie ma widome szkody,
Kiedy on mie sce sercu wysokie obiera,
Nie ma płakać, choć mdle e i chocia umiera.


Niech ten płacze, kogo wzrok wesoły i włosy
Uwiązały potężnie piękne , złote kosy,
Pod któremi się kry e złe serce, zdradliwe,
Serce chytre, obłudne, plugawe, fałszywe.
Chciałby uciec, lecz ako eleń postrzelony,
Gǳie bieży, strzałę w sobie niesie utrapiony,
Miłości swe i siebie wstyǳi się samego
I inszem nie śmie odkryć przypadku swo ego.


Tak się właśnie i teraz stało Gryfonowi,
Co nie może dać swemu poprawy błędowi,
Choć wiǳi, ako w mie sce obrócił niegodne
Do złośliwe Orgille⁹⁵⁰ swe serce swobodne;
Ale i wolna wola żąǳe postaremu
I rozum ustępu e zwycza owi złemu:
Choć zła, choć niecnotliwa, choć pełna obłudy,
Szukać e musi z pracą i z wielkiemi trudy.


Powieǳiałem wam przedtem, ako z wielkiem żalem
Cicho i pota emnie achał z Jeruzalem
I bratu się, kiedy miał achać, nie ukazał,
Który mu często z serca tę miłość wyrażał,

⁹⁵⁰Orgilla, Orygilla — przewrotna i niewierna żona Gryfona. [przypis redakcy ny]
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I śpiesznie, konia często za mu ąc ostrogą,
Udał się w lewo lepszą i równie szą drogą.
Za sześć dni do Damaszku przy achał w Syrye ,
Stamtąd się dale udał ku Antyochie .


Tam się potkał z rycerzem od Damaszku mila,
Któremu była dała serce Orygilla;
A zgaǳali się dobrze obycza mi złemi,
Jako się zioła z kwiaty zgaǳa ą swo emi;
Obo e miało serce obłudne, zdradliwe,
Chytre, nieustawiczne, odmienne, fałszywe,
I obo e we źrzeniem kryli i twarzami
Pięknemi swo e złości z cuǳemi szkodami.


Jakom powieǳiał, echał on rycerz, sam stro ny
I na koniu przybranem pyszno, wszytek zbro ny.
Z niem zdradliwa Orgilla pospołu echała,
Która się była w modry złotogłów ubrała;
Przy niem szli dwa loka e, którzy mu służyli,
I eden szyszak za niem, drugi tarcz nosili,
Chcąc się pięknie w gonitwie w Damaszku ukazać,
Pewien, że go tak miano tem więce poważać.


Bo od króla z Damaszku wielkie wywołane
Gonitwy pobuǳiły rycerze wybrane
Ze wszytkich stron, którzy się na to gotowali,
Aby ako na stro nie na nie przy achali.
Skoro zła nierządnica Gryfona u źrzała,
Bo ąc się słuszne kaźni, od strachu zmartwiała,
Wieǳąc, że e miłośnik nie est tak ćwiczonem
I tak mężnem, aby miał porównać z Gryfonem.


Ale ako bezpieczna⁹⁵¹, śmiała i wprawiona,
Chocia wszytka drży strachem wielkiem przerażona
Twarz, przedsię głosu wzmaga, tak że w one dobie
Nie pokazu e strachu żadnego po sobie;
I uż się z swem gamratem⁹⁵² zmówiwszy, zmyśla ąc
Niewymowne wesele i ręce ściąga ąc,
Bieży ku Gryfonowi i w bok konia bĳe
I ściska go i chwilę wisi mu u szy e.


I z podchlebstwem postawy zwierzchnie słodkie słowa
Złącza ąc, mówi z płaczem chytra białagłowa:
»Takli płacisz, miły mó , te — skarżyć się muszę —
»Co cię barzie miłu ę, niżli własną duszę,
»Że bez ciebia strapiona trwam uż całe lato
»I drugie się poczyna, a ty nie dbasz na to?

⁹⁵¹bezpieczny (daw.) — śmiały. [przypis redakcy ny]
⁹⁵²gamrat — gach. [przypis redakcy ny]
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»I bym beła wrócenia two ego czekała,
»Nie wiem, eślibym była ten ǳień oglądała.


»Gdym czekała, żebyś się z Nikozye ⁹⁵³ wrócił,
»Dokądeś się odemnie do dworu obrócił,
»Gdyś mię w srogie gorączce zostawił leżącą
»I na śmierć niewątpliwą widomie bieżącą,
»W ten czasem się, nieszczęsna, tego dowieǳiała,
»Żeś do Syrye achał; na com tak bolała,
»Że nie tusząc cię naleść, na tom się puściła,
»Żem się swą własną ręką mało nie zabiła.


»Ale fortuna przez swó dar niespoǳiewanie
»Pokazu e, że o mnie pilne ma staranie:
»Naprzód mi tego brata mo ego posłała,
»Z któremem tu bezpieczna me czci przy achała;
»A teraz, co za szczęście na więtsze poczytam,
»Zdarza mi, że się z tobą potykam i witam
»Prawie na czas; bo by kęs beła omieszkała,
»Umrzećbym była z wielkie tęsknicę musiała«.


I dale zła niewiasta słowy łagodnemi,
Chytrością niesłychaną wynalezionemi,
Tak dobrze one skargi swo e prowaǳiła,
Że na Gryfona wszytkę winę obróciła.
Wierzy, że ów nie tylko brat, ako udawa,
Ale est ako ociec, ani zdrad poznawa,
Tak weń wszytko Orgilla złośliwa wmówiwszy,
Że mu się sam święty Jan ledwie zda prawǳiwszy.


Nie tylko, że e o on uczynek szkarady⁹⁵⁴
Nie strofu e, nie tylko nie karze e zdrady
I nie tylko się nie mści nad e miłośnikiem
O to, że się uczynił e cuǳołożnikiem,
Ale mniema, że sprawi i uczyni siła,
Jeśli się e obroni, żeby nie włożyła
Wszytkie winy na niego, i waży onego
Rycerza tak, ako e brata prawǳiwego.


I z niem do damaskich bram eǳie, rozmawia ąc,
I słyszy go na droǳe sobie powiada ąc⁹⁵⁵,
Jako tamże gonitwy beły zawołane
Na dworze syry skiego króla wywołane,
Że każdemu bez braku, lub chrześcĳaninem,
Lub inszego zakonu, lub est poganinem,

⁹⁵³Nikozja — miasto na wyspie Cyprze. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁴szkarady — (tylko w rymie) szkaradny. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁵słyszy go na droǳe sobie powiadając — zamiast: powiadającego. [przypis redakcy ny]
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Bezpieczeństwo i w państwie i w mieście dawa ą,
Póki one gonitwy na dworze trwać ma ą.


Ale tą historyą nie tak się zabawię,
Bo chytrą Orygillę do czasu zostawię,
Która nie edne zdrady, ale tak ich siła
Na miłośniki swo e za swych dni użyła,
Abym się nie miał wrócić do wo ska możnego
Na dwa kroć sto tysięcy, owszem tak wielkiego,
Że iskier nie ma więce ogień poruszony,
Od którego beł Paryż szturmem uderzony.


Stanąłem beł u bramy, kędy z wielkiem trudem
Agramant szturm przypuścił z niezliczonem ludem,
Mniema ąc, że ten tam mur mnie beł opatrzony;
Ale nigǳie nie było mocnie sze obrony,
Bo tam beł cesarz Karzeł w swe własne osobie,
Ma ąc pierwsze rycerze i woǳe przy sobie,
Dwu Gwidów, Angelinów i Angeliera,
Anina i Ottona i Berlingiera.


I ta i tamta strona przed pany swo emi
Chcą się dobrze popisać, na bó patrzącemi,
Gǳie i sławy i ho nych nagród dostawa ą
Ci, którzy krew i zdrowie w odwagę puszcza ą.
Ale nie tak się przecię poganie stawili,
Aby byli tak barzo nagrodę ważyli,
Bo ci, którzy pobici pod mury zostali,
Inszem wściekłe śmiałości zwierciadłem zostali.


Zda się, że grady z murów z gęstych strzał spada ą,
Które na szturmu ące pogany puszcza ą;
Huk się straszny po rządkiem powietrzu rozlega,
Od te i owe strony aż nieba dosięga. —
Ale niech z Karłem czeka Agramant, o którem
Inǳie powiem, a teraz obrócę się z piórem
Za strasznem Rodomontem, Marsem aykańskiem,
Co krew le e w Paryżu w luǳie chrześcĳańskiem.


Nie wiem, eśli pomnicie, ako ten zuchwały
Poganin luǳie swo e wszytkie mięǳy wały
Wtóremi, a pierwszemi zostawił murami,
Łakomemi do szczętu pożarte ogniami,
Nad które strasznie szego nigdy pogorzenia
I sroższego na świecie nie było wiǳenia;
Wiecie, ako skok w miasto uczynił szalony
Przez ten przykop, którem est Paryż obtoczony.
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Skoro po smocze skórze on tak zawołany
Poganin i po strasznem mieczu beł poznany,
Tam gǳie starzy i słabe i niemężne gminy
Piły wyciągnionemi uszami nowiny,
Taki płacz, wrzask i takie wołanie powstało
Z rąk łamaniem, że do gwiazd wysokich sięgało;
Nikt nie został na placu, wszyscy zuciekali⁹⁵⁶,
Ci w kościołach, a ci się w domach zawierali.


Ale tego nie wszytkiem chce miecz piorunowy
Dozwolić, którem kręci Sarracen surowy;
Tu noga po kolana, tu po ud⁹⁵⁷ ucięta,
Tu głowa od pnia leży swo ego odcięta,
Tego poprzek przecina, temu ciężkiem razem
Głowę z piersiami ǳieli stalonem żelazem;
A żaden mu z tak wielu, których siecze, goni,
Twarzy nie pokazu e ani mu się broni.


To, co lwica hirkańska⁹⁵⁸ czyni mdłemu stadu,
To, co wilk przemorzony, szuka ąc obiadu,
Pospolicie z owcami lub czyni z kozami
Na paszy pod wielkiego Krępaka górami,
To właśnie czynił srogi poganin i onem
Nie rotom, hufcom, pułkom do bo ów zwieǳionem,
Ale mdłemu pospólstwu, słabemu, marnemu,
Pierwe umrzeć, niżli się uroǳić, godnemu.


Mięǳy tak wielą rannych i zabitych zgoła
Jeden nie chce obrócić nań śmiałego czoła.
Ulicą, co tak pełna i ludna bywała,
Która iǳie do mostu świętego Michała⁹⁵⁹,
Bieży pędem okrutny król, krew rozlewa ąc,
I piorunowem mieczem nakoło ciska ąc;
Nie patrzy, eśli kto est sługą, eśli aki
Zacny pan, dobry lub zły: u niego ednaki.


Nie pomaga pobożność ego kapłanowi,
Nie pomaga niewinność nic niemowiątkowi,
Oczy piękne i gładka twarz nie ma obrony,
Włos złotawy obfitą krwią est splugawiony;
Bĳe starość do źrzałą i tak swe ǳielności
Poganin próbę czyni, ako i srogości,
Bo bez braku⁹⁶⁰, bez względu żadnego w człowieku
Nie rozeznawa stanu i płci ani wieku.

⁹⁵⁶zuciekali (daw.) — uciekli. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁷ud — [ǳiś r.n.] udo. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁸hirkańska — Hirkania: kraina mięǳy Morzem Kaspĳskim a Medią, północna Pers a. [przypis redakcy ny]
⁹⁵⁹most świętego Michała — Pont Saint-Michel w Paryżu. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁰bez braku (daw.) — bez wyboru (brak: wybór). [przypis redakcy ny]
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Nie tylko się na luǳką krew zapęǳonego
Gniew i wściekłość rozciąga króla niezbożnego,
Ale domy i bogom oddane kościoły
Ogniami pożercami⁹⁶¹ obraca w popioły.
Domy nie beły w one czasy murowane,
Ale, ako słychamy, znać wszytkie drzewiane;
I wielkie podobieństwo, bo w Paryżu eszcze
Z ǳiesiąci części część est takich na to mie sce.


Zda się, że straszne ognie z tak wielką pożogą
Tak wielkie nienawiści nasycić nie mogą:
Gǳie się u mie rękami, z wielkiem poǳiwieniem
Dom obali, a tylko za ednem trząśnieniem.
Wierzcież mi, żeście eszcze ǳiała nie wiǳieli
Tak wielkiego, któreby, kiedy e wystrzeli,
Tak uderzone mury i ściany waliło,
Jako tam ego edno trząśnienie czyniło.


Kiedy tam król okrutny wewnątrz ednem razem
Tak wielką szkodę czynił ogniem i żelazem,
By się było powiodło spół Agramantowi,
Szedłby beł Paryż na łup nieprzy acielowi.
Ale nie mógł, bo nalazł wstręty i zawady
Od Rynalda, który mu z Anglie na zady
Przyszedł z ludem angielskiem i z szkockiem ćwiczonem,
Od anioła z Milczeniem tam przyprowaǳonem.


Bóg chciał, że właśnie w ten czas, gdy Rodomont srogi
Wpadł do miasta i takie uczynił pożogi,
Z możnem wo skiem angielskiem pod paryskie mury
Przybliżył się przesławny rycerz z Białe Góry.
Trzy mile wyszsze u ął Sekwanę mostami
I poszedł w lewą rękę krzywemi drogami,
Bo ma ąc na pogany uderzyć, od wody
I od rzeki nie chciał mieć wstrętu i przeszkody.


Sześć tysięcy piechoty przeprawił przebrane ,
A ezdy zaś tysiąca dwa lekko ubrane ;
Piechotę pod chorągiew dał Odoardową,
A ezdę chciał pod sprawą mieć Arymanową,
Chcąc, aby się chorągwie drogami puściły,
Które od pikarǳkiego morza prowaǳiły,
I żeby przez świętego bramę Dyoniza⁹⁶²
I świętego Marcina⁹⁶³ weszli do Paryża.

⁹⁶¹pożerca ogień — pożerczy ogień. [przypis redakcy ny]
⁹⁶²świętego Dyoniza brama — brama Saint-Denis w Paryżu. [przypis redakcy ny]
⁹⁶³świętego Marcina (brama) — brama Saint-Martin w Paryżu. [przypis redakcy ny]
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Z temi ludźmi tąż drogą wysłał z dobre rady
Wozy, uki i insze wo skowe zawady;
Sam wzwysz poszedł z inszemi wo skami nakoło,
Ubezpieczywszy dobrze i boki i czoło;
Miał i mosty i łoǳie, nie chcąc się na brody
Spuszczać, chcąc prześć bezpiecznie Sekwanine wody;
Mosty zrzucił za sobą, skoro lud przeprawił
I w piękny, szyk Angliki i Szoty postawił.


Ale około siebie pierwe zgromaǳiwszy
Rotmistrze i rycerstwo pierwsze i wstąpiwszy
Na pagórek, przy brzegu z równiny wydany,
Że od wszytkich wiǳiany i mógł być słyszany,
Tak mówił: »Macie za co ǳiękować wiecznemu,
»Że was tu przyprowaǳił, Twórcy niebieskiemu,
»Co wam śle za mały trud tak wielkie nagrody:
»Sławę i cześć nad wszytkie na świecie narody.


»Wy ǳiś wielkich monarchów dwu⁹⁶⁴ wyswoboǳicie,
»Jeśli to z obleżenia miasto wyzwolicie:
»Naprzód króla waszego; temu do wolności
»I do swobody pomóǳ macie z powinności;
»Więc cesarza, którego mięǳy co lepszemi
»Kłaść może⁹⁶⁵, co kiedy rząd czynili na ziemi,
»I z niemi insze króle i wielkie książęta,
»Rycerze z różnych kra ów i przednie panięta.


»Nie tylko dobroǳie stwo samem Paryżanom,
»Jeśli ich obronicie miasto złem poganom,
»Uczynicie, co teraz będąc w obleżeniu,
»Nie tak się o się bo ą i są w utrapieniu,
»Jako o miłe syny i żony strwożone,
»W temże niebezpieczeństwie z niemi położone,
»I o panny, oddane ślubem Chrystusowi,
»Aby nie szły na hańbę nieprzy acielowi.


»Mówię, że eśli przez was ustąpią poganie,
»Nie tylko wam sam Paryż powinny zostanie,
»Ale i wszytkie kra e nakoło przyległe,
»Nie tylko blizkie, ale daleko odległe;
»Bo niemasz w chrześcĳaństwie nigǳie tego kra u,
»Coby tu nie miał luǳi swo ego roǳa u,
»Tak, że eśli zwycięstwa męstwem dostaniecie,
»Tak wiele sobie kra ów tem obowiążecie.

⁹⁶⁴monarchów dwu — króla brytańskiego, Otona, i cesarza Karła. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁵może — [tu:] można. [przypis redakcy ny]
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»I eśli tem Rzymianie koronę dawali,
»Co ednego o czyca⁹⁶⁶ tylko wybawiali,
»Wy akicheście godni nagród i korony,
»Wybawia ąc tak wielki, tak lud niezliczony!
»Ale eśli tak święty uczynek z zazdrości
»Skutku swego nie weźmie albo z nikczemności,
»Tak, że nieprzy aciele Paryża dobędą,
»Niemcy pewnie i Włoszy bezpieczni nie będą.


»I wszytkie insze państwa pó dą na łup pewnie,
»Gǳie Tego chwalą, który za nasze na drewnie
»Grzechy umarł. — I na to ponno się spusczacie,
»Że od tego pogaństwa przez morze mieszkacie. —
»Lecz eśli z Zybeltery wyszli w insze czasy
»Od Alcydowych znaków⁹⁶⁷, ako piszą waszy,
»I odnieśli zdobyczy i łupy z Anglie ,
»Co będą czynić, eśli dostaną Francye ?


»Ale, choćby was sława sama nie ruszała,
»Choćby was do te sprawy cześć nie zagrzewała,
»Pospolita powinność est eden drugiego
»Ratować, co słuchamy kościoła ednego.
»Ja upewniam, że eśli siły przyłożycie
»Jaką trochę, przeciwną stronę zwyciężycie:
»Wiǳę luǳie nikczemne, marne, potrwożone,
»Bez serca i bez siły, nagie⁹⁶⁸, niećwiczone«.


Takiemi w one czasy i lepszemi słowy,
Będąc dobrego głosu i dobre wymowy,
Cny Rynald eszcze więce do bo u onemu
Przydał żąǳe i chęci rycerstwu zacnemu,
Co było, ako mówi przypowieść, koniowi
Przydać bo ca, co rączo bieży ku kresowi.
Skoro skończył przemowę, pod rozwinionemi
Chorągwiami się hufce ruszały swo emi.


Cicho i bez wołania, w piękny szyk sprawione,
Szło mocne wo sko, na trzy części rozǳielone.
Nad Sekwaną ozdobę dał królewicowi
Pierwszą wprzód się z pogaństwem potkać Zerbinowi;
Luǳiom z Irlandy kazał rozciągnionem czołem
Więce pola za mować i iść więtszem kołem,
We śrzodku lud angielski zawiera ochotny
Z cnem książęciem z Linkastru, ezny i piechotny.

⁹⁶⁶ojczyc (wł. oryg. un cittadin) — obywatel. [przypis redakcy ny]
⁹⁶⁷Alcydowe znaki — Herakles (Herkules) ako wnuk Alceusza na wyprawie po woły Gerionesa wbił dwa słupy

eden po stronie europe skie , Kalpe, drugi w Ayce, Abila, nad cieśniną (Gibraltarską), która ego dopiero miała
być ǳiełem. [przypis redakcy ny]

⁹⁶⁸nagi — [tu:] nieokryty zbro ą. [przypis redakcy ny]
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Kiedy tak w drogę ruszył hufce za hufcami,
Sam wprzód poszedł nad rzeką, zawsze nad brzegami,
Z ludem szkockim książęcia Zerbina mĳa ąc
I wszytko wo sko, co z niem było, wyprzeǳa ąc,
Aż na króla z Oranu i króla Sobryna
Trafił, z któremi była i insza drużyna,
Ćwierć mile od Hiszpanów straży odprawu ąc⁹⁶⁹
I z tamte strony i dróg i pola pilnu ąc⁹⁷⁰.


Wtem wo sko chrześcĳańskie, które z tak wiernemi
I z tak przewodnikami podeszło dobremi,
Bo anioła za woǳa i Milczenie miało,
Więce cichem i niemem zostawać nie chciało;
Czu ąc nieprzy aciela, okrzyk uczyniło
Jednosta ny i w głośne trąby uderzyło,
I strasznemi, co nieba tykały, dźwiękami
Przeraziło pogaństwo zimnemi mrozami.


Rynald wprzód przed wszytkiemi ostrogą po boku
Konia kole i bieży, drzewo niosąc w toku,
I na strzelenie z łuku zostawu e roty
Za sobą, do Marsowe kwapiąc się roboty.
Jako więc wicher z szumem zmieszany przychoǳi
I straszną niepogodę za sobą przywoǳi,
Z takiemi zawołany rycerz z hufca pędy
Biegł na nieprzy acielskie zastawione rzędy.


U źrzawszy Sarraceny na się następ⁹⁷¹ taki,
Strachu i przyszłe klęski ukazu ą znaki;
Widać, że em drżą drzewa pochylone w ręku,
Nogi w strzemionach, woǳa trzymane u łęku.
Sam Pulian nie zna ąc Rynalda mężnego,
Strachu nie pokazu e po sobie żadnego
I tak tęgiego wstrętu się nie spoǳiewa ąc,
Bieży przeciwko niemu, na cwał popuszcza ąc.


I w poskoku składa się za drzewem i zbiera
Wszytko ciało do kupy edne , potem zwiera
Zawodnika⁹⁷² obiema zaraz ostrogami
I wypuszcza mu na bieg rzeźwie szy woǳami.
Drugi męstwa nie zmyśla, ale uderzeniem
Pokazu e, że się w niem zgaǳa rzecz z imieniem
I że kopią także kształtnie złożyć umie
I że się na tem, ako ćwiczony, rozumie.

⁹⁶⁹drużyna […] straży odprawując — zamiast: odprawująca. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁰drużyna […] dróg i pola pilnując — zamiast: pilnująca. [przypis redakcy ny]
⁹⁷¹następ (daw.) — natarcie, nawała. [przypis redakcy ny]
⁹⁷²zawodnik (daw.) — koń biega ący w zawód, koń w ogóle. [przypis redakcy ny]
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Obadwa uderzeniem równi sobie byli,
Bo tak, ako mierzyli, w głowy się trafili,
Ale barǳo nierówni męstwem i żelazem.
Tamten przebił przez szyszak, a ten zdechł zarazem.
Nie po tem męstwa poznać, kiedy kto w poskoku
Dobrze zmierzy i kształtnie drzewo niesie w toku,
Ale i szczęścia trzeba; bo nic nie pomoże
I nic męstwo bez niego albo mało może.


Zabiwszy Puliana Rynald z temże drzewem
Na króla orańskiego bieży z wielkiem gniewem,
Który w serce ubogi i barzo beł mały,
W kości i w mięso wielki i zbyt okazały.
Beł godny on raz, chocia nizko go wymierzył,
Choć go w koniec paiże⁹⁷³ u spodku uderzył;
I eśli go kto gani i oń mu przymówi,
Że nie mógł wyszsze dosiądź, Rynald się wymówi⁹⁷⁴.


Nie mogła żadną miarą tak ciężkiego raza
Wytrzymać tarcz, choć beła z twardego żelaza;
Na dwa łokcia i więce przez nię tak przepadła,
Że dusza przez brzuch skłóty z olbrzyma wypadła.
Rozumie ąc, że ciężar ciała swego pana
On cały ǳień miał nosić koń króla z Orana,
Rynaldowi w myśli swe cicho czynił ǳięki,
Że go wyzwolił z prące i z tak wielkie męki.


Złamawszy drzewo Rynald, koń obraca, który
Tak lekki est, akby miał skrzydła akie z pióry,
I gǳie na więtszą gęstwę obaczy i kędy
Nacieśnie szy huf, wpada i przerywa rzędy
I nakoło Fusbertą⁹⁷⁵ ukrwawioną siecze
I przecina ą zbro e, pancerze i miecze;
Żadne żelazo, żaden blach⁹⁷⁶ e nie hamu e,
Wszęǳie ostrzem przepada i ciało na du e.


Ale nie na wiele zbró i blachów trafiała,
Na którychby się ostra broń bawić musiała,
Więce pawęz⁹⁷⁷ skórzanych i tarczy drzewianych
I kaanów, bawełną gęstą przetykanych;
Dla tego niemasz ǳiwu, że gǳiekolwiek spada,
Siecze, psu e, ǳiurawi, kole i przepada;
Tak się e wszytko broni, ako gradom kłosy,
Albo tak, ako trawy zębom ostre kosy.

⁹⁷³paiż (daw.) — tarcza. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁴Że nie mógł wyszszej dosiądź, Rynald się wymówi — tym, że król orański „miał wzrost olbrzymowy, wysoki

na sześć łokci” por. XIV , w. . [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁵Fusberta — szabla Rynalda. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁶blach — blacha, część zbroi. [przypis redakcy ny]
⁹⁷⁷pawęza (daw.) — tarcz. [przypis redakcy ny]
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Już beł wszytek on wielki hufiec rozgromiony,
Kiedy pierwszy pułk szkocki nastąpił sprawiony;
Przed nim Zerbin królewic z drzewem wymierzonem
Ukazował tor hufcom sobie powierzonem;
Za niem z niemnie szem pędem Szotowie bieżeli
W tamtę stronę, gǳie swego hetmana wiǳieli,
I nie inacze wszyscy biegli na pogany,
Jeno, ako zgłoǳeni wilcy na barany.


Wtem wszyscy rączem koniom rzeźwie popuścili,
A skoro się do siebie wza em przybliżyli
I on tak mały rozǳiał i pole zginęło,
Które strony ǳieliło i nagle zniknęło,
Począł się taniec, mało podomno wiǳiany,
Bo sami tylko siekli Szotowie pogany,
Sami tylko poganie byli tak strwożeni,
Jakoby byli na śmierć tam byli zwieǳieni.


Każdy się Szot zdał, ako ogniem zapalony,
Każdy poganin zhnnem mrozem przerażony,
Mniema ąc — taki ból z ran, taką mieli mękę —
Że każdy z naszych miał mieć Rynaldowę rękę.
Wtem począł następować król Sobryn z swo emi,
Niżli pierwszy, bez chyby daleko lepszemi;
Bo i ćwiczeńszy byli i lepie ubrani
I od lepszego woǳa beli sprawowani.


Mięǳy aykańskiemi, ako powiadali,
O Sobrynowych luǳiach na więce trzymali.
Dardynel, król z Zumary potem ruszył swo e,
Gorze ubrane i mnie doświadczone w bo e,
Chocia się na niem szyszak lśniał bogaty, nowy,
I sam beł zbro ny wszytek od stopy do głowy.
Czwarty hufiec, uż lepszy, za Dardynelowem
Szedł w bó z Izolierem, bratem Feratowem.


Skoro Izoliera z rycerstwem z Nawarry,
Wchoǳącego w bó , u źrzał Trazon, książę Marry⁹⁷⁸,
Rad, że się w one zacne na du e potrzebie,
Swem rycerzom, których miał bliże koło siebie,
Przykład niewymownego męstwa pokazu e
I w czyn straszny Marsowy ochotnie wstępu e;
Aryodant swe luǳie ruszył za Trazonem,
Co nowo był książęciem z Alby uczynionem!


Z różnych muzyk, to bębnów, to dźwięk trąb krzykliwych,
To z cymbałów pogańskich i z surm przeraźliwych,

⁹⁷⁸Marra — księstwo Mar w Szkoc i. [przypis redakcy ny]
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Złączał się z inszem z łuków i kusz wystrzelanych
I z kamieni, z wo ennych czynów⁹⁷⁹ wyciskanych,
I co na więce biły nieba, z narzekaniem
Bitych luǳi i z rannych stękaniem, wołaniem;
I beł taki, aki est Nila, gdy spada ąc,
Szumi, strasznem sąsiady hukiem ogłusza ąc.


Wielki cień od strzelania te i owe strony
Niebo kry e nakoło nad wo ski skupiony;
Dychanie, para z potów z prochem się miesza ą
I na powietrze chmury czarne posyła ą.
Jedno tam, a drugie sam wo sko następu e,
Widać, ako to goni, to w zad ustępu e;
W temże mie scu lub blizko ci, co zabĳa ą,
Przy zabitych od siebie sami umiera ą.


Gǳie eden hufiec, wielkiem spracowany trudem,
Ustąpi, drugi z świeżem następu e ludem;
I te i owe stronie luǳie przybywa ą,
Tu ezdy, a tu lekkie piechoty puszcza ą.
Ziemia, co wo ska dźwiga, wszytka sczerwieniała
I zielony, piękny płaszcz w krwawy odmieniała;
Gǳie było pierwe różnych barw kwiecie obfite,
Leżą na pował luǳie i konie zabite.


Jeśli kto eszcze kiedy w niedoszłe młodości
Ukazał próbę męstwa i swo e ǳielności,
Tedy Zerbin królewic, który niesłychane
ǲieła w on czas poczynił i ledwie wiǳiane.
Ale i Aryodant znak serca wielkiego
Ukazał w oczach ludu swo ego nowego,
Uderzywszy się mocno o Kastylĳczyki
I o Izoliera z ego Nawarczyki.


Trafiło się tem czasem: Moskin, rycerz młody,
I Kalinder, brat ego, mąż piękne urody,
Bękarci Kalabruna, króla z Aragony,
I trzeci, Kalamidor, rodem z Barcelony,
Żąǳą sławy zagrzani, pozad zostawiali
Swe chorągwie i z swych się hufców wysaǳali
I wszyscy na Zerbina oraz uderzyli;
Ale ego nie, tylko koń pod niem zabili.


Koń, trzema kopiami na wylot przebity,
Padł na ziemię przez dusze; ale niepożyty
Zerbin prętko na nogi niestrwożony wstawa
I na tych się, co mu koń zabili, udawa.
Napierwe Moskinowi, zbyt nieostrożnemu

⁹⁷⁹czyn — [tu:] machina wo enna. [przypis redakcy ny]
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I na koniu nad sobą w mie scu sto ącemu,
Bo go Moskin poimać i wziąć myślił w troki,
Ze spodku strasznem sztychem przebił oba boki.


Skoro Kalinder u źrzał nęǳnego Moskina,
Zabitego, akoby ukradkiem Zerbina
Chce potrącić ze wszystkie mocy zwartem koniem.
Ale nie tak beł słaby, ako trzymał o niem;
Porwał konia za munsztuk Zerbin, uskoczywszy,
Na ziemię go, skąd nie wstał nigdy, obaliwszy,
Że się więce nie karmił owsem ani sianem,
Bo go zabił pospołu ednem cięciem z panem.


Wiǳąc to, Kalamidor nie miał czego czekać
I nawróciwszy konia, chce na zad uciekać;
Ale go ściga Zerbin i za niem się puszcza
I na niego srogi raz cięty z góry spuszcza.
Cięcie straszne tam, gǳie wzrok mierzył, nie doniosło,
Jednak wymierzonego mie sca blizko doszło;
Bo królewic samego nie mógł dosiądź pana,
Ale konia ciął, że padł i ściągnął kolana.


Lazł, zbywszy Kalamidor konia, na bałuku,
Aby uciekł; wtem na głos tak. wielkiego huku
Książę z Marry ratować Zerbina pośpieszał
I koniem go podeptał i z ziemią pomieszał.
Aryodant z Lurkaniem, gǳie beł obtoczony
I od nieprzy aciela królewic ściśniony,
I inszy cni rycerze zewsząd się zbiega ą
I aby konia dosiadł, pomoc mu dawa ą.


Aryodant miecz straszny kręcił wielkiem kołem,
Oczem umie Artalik powieǳieć z Mirkołem,
Ale eszcze Kazimierz lepie i Arbali
Siłę ego i rękę potężną poznali:
Pierwszy dwa żywo uszli z ranami wielkiemi,
Poślednie szy⁹⁸⁰ zabici, zostali na ziemi.
Niemnie mężnie Lurkani z mieczem się uwĳa,
Siecze, rąbie, obala i na śmierć zabĳa.


Ale nie wierzcie, aby bó mięǳy polami
Mnie szy beł, niż nad rzeką z nieprzy aciołami;
Nie mniema cie, aby te wo ska próżnowały,
Co pod sprawą książęcia z Linkastru zostały.
Te na hufce hiszpańskie mężnie uderzyły
I chwilę równe sobie obie stronie były,
Bo i eźni i pieszy i sami woǳowie
Z obu stron dali sobie ednako po głowie.

⁹⁸⁰pośledni (daw.) — [tu:] następny. [przypis redakcy ny]
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Oldrat, książę z Glocestry, naprzód poszedł śmiały
I książę z Eboraku, Fieramunt wspaniały,
Więc cne książę z Klarence, Henryk zawołany,
Więc grabia z Warwecye , Rykardus nazwany,
Na czoło Mataliście i Follikonowi
Z ich pułkami wielkiemi i Barykundowi;
Pierwszy miał Almeryą, a drugi sprawował
Granatę, w Ma oryce Barykund panował.


Wielką chwilę straszliwa bitwa w równi trwała
I edna strona więce nad drugą nie miała.
To szły, to się wracały wo ska zapęǳone,
Jako zboża ma owem wiatrem uderzone,
Albo morze przy brzegu, które to przychoǳi,
Nigdy w mie scu nie sto ąc, to zasię odchoǳi;
Nakoniec, gdy fortuna chwilę poigrała,
Od prawdy się na szkody pogańskie wracała.


Trafiony od książęcia z Glocestry do czysta,
Wypadł z siodła na ziemię śmiały Matalista;
W tenże czas i Fieramunt wielką ranę drzewem
Zadał Follikonowi pod ramieniem lewem;
Obudwu poimano, obadwa więźniami
Pod strażami zostali mięǳy Anglikami.
Tamże i Henryk wpadszy mięǳy gęste szyki,
Książę z Klarence, zabił króla z Ma oryki.


Odtąd się zaraz trwożyć poczęli poganie,
A brać za tem zdarzeniem serce chrześcĳanie.
Tamci lękliwe tyły wszęǳie obracali,
A naznaczone swo e mie sca zostawiali;
Ci zasię nic inszego prawie nie czynili,
Jeno pomyka ąc się, bili i gonili,
I by nie świeża pomoc, wo sko rozgromione
Już było w tamte stronie pogańskie stracone.


Ale Ferat, który się od króla swo ego
Nie chciał nigdy oddalić barzo, Marsylego,
Wiǳąc zbite chorągwie przez nieprzy acioły
I wo sko porażone mało nie na poły,
Bĳąc konia ostrogą w oba boki, bieżał
Z wielkiem pędem i właśnie w ten czas tam przybieżał,
Gdy Olympius z Serry⁹⁸¹, kopią przebity,
Prawie na ego oczu z konia spadł, zabity.


Olympius młoǳieńczyk, który głos pieszczony,
Głos łagodny zgaǳa ąc z dźwiękiem słodkie strony,

⁹⁸¹Serra — mie scowość w prowinc i Walenc i w Hiszpanii. [przypis redakcy ny]
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Miał tę sławę, że serca nawiętsze twardości
Umiał miękczyć: takie beł głos ego wǳięczności;
Szczęśliwy, kiedyby beł na te czci przestawał,
I w bo e się i w czyny marsowe nie wdawał
I dał pokó łukowi, szabli i kopie ,
Dla których w młodem wieku umarł we Francye .


Skoro tego, którego tak barzo miłował,
U źrzał Ferat zabitem, poczuł, że żałował
Barzie tego ednego, niż inszych tak wiele
Tysięcy, porażonych przez nieprzy aciele;
I tego, co go zabił, z góry ciężkiem razem
Przeciął nieuchronionem przez szyszak żelazem,
Przez czoło i przez piersi; a temu na oczy
Wpada sen nieprzespany wiekuiste nocy.


Ale nie na tem stanął; kręci miecz nakoło,
Miecz ostry, miecz śmiertelny, tego zatnie w czoło,
Tego w piersi, to głowy, to ręce ucina,
I im dale , tem więce srożyć się poczyna,
Krew z duszami wylewa i swe ku bo owi
Nawraca i lękliwe chorągwie stanowi;
Tak wo sko, uż po wielkie części nachylone,
Wspiera znowu, do bo u strasznego wrócone.


Tem czasem król Agramant, sławy i czci chciwy
I krwie nieprzy acielskie , wchoǳi w bó straszliwy.
Ma z sobą Faruranta, przywo cę wielkiego,
Sorydana, Balwerca nieokróconego,
I z mężnem Bambiragiem króla Pruzyona
I inszych, których trudno mianować imiona,
Tak wiele, żeby łatwie mógł zliczyć obfite
Liście z drzew, mroźnem wiatrem w esieni obite.


Agramant król, bo ąc się o swo e namioty,
Wziąwszy od murów lże sze azdy i piechoty
Przebrany wielki hufiec, tam go wyprawu e,
Kędy niebezpieczeństwo wielkie upatru e,
I fezkiemu go da e i zleca królowi
I każe z niem wstręt czynić z Irlandy ludowi,
Który wielkiem zachoǳił kołem, chcąc na wozy
I na źle opatrzone uderzyć obozy.


Król z Fezy przypadł prętko, gǳie beł wyprawiony;
By beł namnie omieszkał, obóz beł stracony.
Ostatek król Agramant do kupy gromaǳi
I ǳieli go na hufce i w bó go wprowaǳi;
Sam się, gǳie go na pilnie , nad rzekę udawa,
Tam, gǳie lękliwe tyły lud ego podawa
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I skąd poseł Sobrynów przyszedł przeciw mocy
Nieprzy acielskie prosić o prędkie pomocy.


W ednem pułku za sobą wiódł wo ska swo ego
Połowicę, że Szoci od huku samego
Zadrżeli i tak em strach serca opanował,
Że każdy uż swe mie sce i cześć zostawował;
Zerbin i Aryodant tylko w one chwili
I Lurkani się wielkie mocy zastawili⁹⁸²,
I Zerbin, co beł pieszo zewsząd ogarniony,
Zginąłby beł bez prętkie i wczesne obrony.


Ale Rynald, który się był za pogańskiemi
Zagonił chorągwiami ucieka ącemi,
Stąd, gǳie go niewesoła zastała nowina,
Że z konia królewica zwalono Zerbina
I że w niebezpieczeństwie wielkiem, obtoczony
Od pogaństwa nakoło, barǳo beł ściśniony,
Wypuściwszy woǳami na Ba arǳie rączem,
Bieży i Szotom czyni wstręt ucieka ącem.


Zawraca ich i woła głosem: »Gǳie bieżycie?
»Co to est, że się teraz tak barzo boicie
»Nikczemnego pogaństwa, mie sc swych odbiega ąc
»I na cześć, na powinność swą nie pamięta ąc?
»Tenli to łup wydarty est nieprzy aciołom,
»Na ozdobę o czystem oddany kościołom?
»Piękna zaprawdę sława, tak na sztych wydany
»Króla naszego syn, sam pieszo odbieżany!«


Drzewo od giermka wziąwszy, gǳie przeciwna strona
Śmiele następowała, wiǳi Pruzyona,
Króla alwarackiego, i tak weń zawaǳa,
Że go z siodła daleko od konia wysaǳa;
Agrykalta zabĳa, łeb Bambiragowi
Ucina, ranę wielką dał Sorydanowi;
I tegoby był zabił, ale nie wytrwało
I kruche w uderzeniu drzewo się złamało.


Zbywszy drzewa, dobywa szable doświadczone
I tnie ą Serpentyna po zbroi stalone ;
Sczarowanemu szkoǳić nie może żelazu,
Ale on spada z siodła od ciężkiego razu.
Tak Zerbinowi, który beł zewsząd ściśniony
Od gęstych nieprzy aciół, czyni plac przestrony,
Że łatwie konia dosieść mógł mięǳy onemi,
Co samopas biegały z siodłami próżnemi.

⁹⁸²zastawić się (daw.) — oprzeć się. [przypis redakcy ny]

  Orland szalony, tom I 




Prawie na czas; bo by był namnie omieszkanie
Uczynił, nie miałby beł czasu na wsiadanie,
Bo Agramant i Sobryn właśnie w one chwili
I Dardanel z Balastrem królem nastąpili.
Ale uż beł na koniu i nieuchroniony
To tam, to sam nakoło kręcił miecz skrwawiony,
To tego, to owego w piekło posyła ąc,
Nowinami tamten świat z tego obsyła ąc.


Pan z Białe Góry⁹⁸³, który zawżdy taki bywał,
Aby swe broni na co na więtszych używa
Wiǳąc, akie Agramant próby swe śmiałości
Na chrześcĳanach czynił i akie ǳielności,
Wszęǳie, gǳie się obrócił, gęsty szyk miesza ąc,
Bieży nań wielkiem pędem, woǳe wypuszcza ąc,
I przypadszy tak mocno trąca go Ba ardem,
Że i z koniem uderzył ziemię bokiem twardem.


Kiedy tak obie wo ska w polu się mieszały
I edno drugie bo em straszliwem nękały,
Rodomont słabe gminy siecze i w popioły
Obraca pyszne dwory i piękne kościoły.
Cesarz do tego czasu nie ma żadne sprawy
O te klęsce i inǳie ma swo e zabawy,
Przy mu ąc z Odoardem w miasto Arymana
Z posiłkami, które słał kra króla Brytana.


A wtem eden na twarzy wybladły, strwożony,
Że ledwie mógł odetchnąć, w biegu umęczony,
Niż począł co inszego, na sercu u ęty
Strachem wielkiem, powtarza: »Niestetyż! niestety!
»ǲiś upadnie, cesarzu wielki, rzymskie państwo,
»ǲiś opuścił i w zgubę dał Bóg chrześcĳaństwo:
»Dyabelstwo dżdżem podomno z góry pospadało,
»Aby się uż w tem mieście więce nie mieszkało.


»Nikt inszy być nie może, eno czart złośliwy,
»Co miasto z gruntu niszczy i lud nieszczęśliwy.
»Patrza na gęste dymy z ogniów podnieconych
»I perzyny z kościołów i domów spalonych!
»Jeśli, cesarzu, słuǳe nie wierzysz two emu,
»Uwierz ludu two ego płaczowi wielkiemu
»I narzekaniu, które niebiosa przechoǳi,
»A eden tego tylko wszytkiego dowoǳi⁹⁸⁴«.

⁹⁸³Biała Góra — Montalbano (Montauban), zamek we Franc i, którego położenie ǳiś uż oznaczyć się nie
da. [przypis redakcy ny]

⁹⁸⁴dowoǳić czegoś — dokazywać, wyrabiać. [przypis redakcy ny]
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Jaki ten bywa, który pierwe pospolicie
Usłyszy zgiełk i wielkich ǳwonów gęste bicie,
Niżli ogień obaczy, od wszytkich wiǳiany,
Okrom niego, co go ma nabliże swe ściany:
Taki beł właśnie cesarz, słysząc te nowiny
I wiǳąc gęste dymy i lekkie perzyny,
Obraca się z swo emi ludźmi, gǳie wołanie
I zgiełk słyszy i ono wielkie narzekanie.


Więtszą część wo ewodów swoich i przednie sze
Rycerze cesarz z sobą bierze i godnie sze
chorągwie obraca prosto ku rynkowi,
Gǳie Rodomont dogrzewał płochemu gminowi;
Okrucieństwa straszliwe znaki wyrażone,
Wszęǳie wiǳi ciał luǳkich sztuki rozprószone —
Ale się nie chcę więce przykrzyć uszom waszem:
Kto chce ostatka słuchać, wróć się inszem czasem.

Koniec pieśni szesnastej.
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