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Dekameron
 .  

Prolog
Zaczyna się księga Dekameron, w której zawiera się sto nowel, opowieǳianych przez siedem
białogłów i trzech młoǳieńców
Luǳka to rzecz współczucie dla nieszczęśliwych; eśli est ono każdemu właściwe, to
tym barǳie winno być znane człekowi, co sam, litości potrzebu ąc, od drugich e doznawał. Należę do liczby tych, którzy w potrzebie przy aźni się nurza ą, uczucie to wielce
sobie cenią i nie edną miłą chwilę mu zawǳięcza ą. Od na wcześnie szych lat mo e młodości aż po ǳień ǳisie szy szlachetną i wzniosłą miłością estem ożywiony, barǳie może
— gdybym chciał o tym opowiadać — niżby tego niska mo a kondyc a oczekiwać pozwalała. A chociaż zyskiwałem pochwały i estymę luǳi pełnych ogłady, co o tych sprawach
zasłyszeli, to przecież wiele srogiego bólu miłość ta mi sprawiła; przyczyną ego było ednakoż nie okrucieństwo miłowane damy, lecz zbytni ogień mo e duszy, traﬁone niepowściągliwym appetitem¹. Żąǳe te nie pozwalały mi się kontentować tym, co posiadałem,
i przyczyniały mi więce boleści, niżby należało. Wpośród tych wielkich cierpień rozmowy z ednym z moich przy aciół i pociechy od niego doznawane były dla mnie wsporem,
bez którego z pewnością bólu mego bym przeżyć nie mógł. Jednakoż według niezmiennego prawa, ustanowionego zrząǳeniem Tego, kto sam est nieskończony, każda ziemska
sprawa koniec swó mieć musi; tak się też stało z mo ą, nazbyt płomienną namiętnością,
które ani zdrowy rozsądek, ani żadna rada, ani myśl o czeka ących na mnie niebezpieczeństwach i sromie przełamać i zwyciężyć nie mogły; dopiero wszechmocna siła czasu
powoli ą przytłumiała, tak iż ǳisia ostało po nie eno² uczucie ukontentowania, znane
każdemu, komu obcy est azard³ puszczania się na burzliwe namiętności odmęty. Ciężko
mi było na duszy, aliści⁴ ból minął i ostały mi się tylko miłe wspomnienia.
Boleść sczezła, lecz ży e i do grobowe deski trwać bęǳie pamięć o dobroǳie stwach,
okazanych mi przez tych, co gwoli litości, odczuwane dla mnie, moim cierpieniem cierpieli. Nie ma, według mego zdania, szlachetnie szego uczucia niźli uczucie wǳięczności. Zasługu e ono na na wyższą pochwałę, gdy przeciwnie, ego brak goǳien est eno
wzgardy. Wǳięcznością powodowany, chciałbym w miarę sił moich w zamian za to, co
otrzymałem, teraz gdy uż swobodny estem, pewne ulżenie sprawić, eśli uż nie tym,
co mi dobroǳie stwa okazywali i którzy, być może, ǳięki swe rozwaǳe lub szczęściu
usług mych nie potrzebu ą, to przyna mnie tym, którym się one na coś zdaǳą. A chocia
mo a pomoc i wspór⁵ niewielkimi by się okazały, wszakoż, zgodnie z swym mniemaniem,
winienem e nieść tam, gǳie się na nie na barǳie czeka i gǳie przez to lepie ocenione
będą i większą korzyść przyniosą. Któż zaprzeczyć może, że z taką pociechą obracać się
należy do pięknych dam, którym barǳie niźli mężczyznom est ona potrzebna? One to,
¹appetit — ǳiś popr. pisownia: apetyt. [przypis edytorski]
²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³azard a. hazard — tu daw.: ryzyko. [przypis edytorski]
⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵wspór — wsparcie. [przypis edytorski]

Zmysły, Cierpienie

Kobieta, Melancholia,
Mężczyzna, Pozyc a
społeczna

stracha ąc się i wstyǳąc, w swe delikatne piersi płomienie miłosne skrywa ą. O ile zaś
ów skryty płomień silnie szy est od awnego, wieǳą o tym luǳie, co go doznali. Posłuszne woli i rozkazaniu o ców, matek, braci i mężów, całe dnie w zamknionych komnatach
ak gdyby na próżnowaniu trawią. Chcąc czy nie chcąc, o wielu rzeczach myśleć muszą,
a przecie myśli te nie zawsze wesołymi się okazać mogą. Nie ednokrotnie próżne pragnienia do ciężkie melankolii damy te przywoǳą; eśli się e miłą rozmową nie rozproszy,
w ciężkie strapienie może się łatwie⁶ przemienić.
Nietrudno się przekonać, że u mężczyzn, którzy miłu ą, to się nie zdarza; gdy ich
bowiem melankolia i przykre myśli ogarną, dość ma ą na to środków, aby się rozweselić
i ulgę znaleźć. Mogą pó ść, gǳie chcą, usłyszeć i obaczyć to, na co chęć ma ą, polować,
ryby łowić, eźǳić konno, grze lub handlowi się oddawać. Każde z tych za ęć może umysł
za ąć i choćby na czas pewien smutne myśli rozproszyć; późnie tą lub inną drogą przy ǳie
pociecha i boleść sczeźnie.
Los niesprawiedliwie postąpił skąpiąc podpory tam, gǳie sił est niedostatek, tak ak
to wiǳimy na przykłaǳie słabych niewiast. Chcąc tedy⁷ choćby w części ten błąd fortuny
naprawić i pomoc tym damom, które miłość poznały, okazać (dla pozostałych wystarczą
igły, wrzeciona i krosna), zamyślam powtórzyć sto nowel, ba ek albo przypowieści, ak e
pospolicie nazywa ą, opowieǳianych w ciągu ǳiesięciu dni przez zacne grono siedmiu
dam i trzech młoǳieńców, gdy we Florenc i niedawny mór się srożył; przypomnę takoż
kilka pieśni, śpiewanych dla rozrywki przez te białogłowy.
W nowelach mych zawiera ą się różne ucieszne i smutne przypadki miłosne, a takoż
inne zdarzenia przeszłych i ǳisie szych czasów. Damy, które e czytać będą, ukontentowanie z opisanych wypadków odniosą i otrzyma ą dobrą radę, czego unikać należy i za
czym iść trzeba. Mniemam, że edno i drugie nudy im nie przyczyni, przeciwnie, odegna
ą całkiem. Jeżeli tak się stanie (co oby Bóg sprawić raczył), to niecha czytelniczki mo e
złożą dank⁸ Amorowi, który mnie z pęt swoich oswoboǳił i dał mi przez to możność
pod ęcia trudu, co radość ich ma na celu.


Zaczyna się pierwszy ǳień Dekameronu, w którym po wyjaśnieniach autora, dla jakiej przyczyny osoby, mające następnie wystąpić, zebrały się tutaj i gawęǳą społem, pod przewodem
Pampinei rozprawia się o tym, co każdemu najbarǳiej przypada do smaku.
Ilokrotnie, miłe damy, pomyślę o wroǳonym wam współczuciu, zaraz wystawiam
sobie, że ǳieło ninie sze bęǳie miało dla was smutny i przykry początek. Zaczyna się
ono bowiem od wspomnienia morowe zarazy, straszne i żałosne dla każdego, kto był
e świadkiem albo też akimkolwiek sposobem o nie uznał. Nie chciałbym ednak, abyście przeraziły się, nim czytać poczniecie, i pomyślały, że przez cały czas czytania płakać
i wzdychać bęǳiecie. Niecha że ów smutny początek bęǳie dla was tym samym, czym
dla wędrowców stroma i spaǳista góra, za którą skrywa się miła i piękna równina. Im
trudnie sze było we ście i ze ście, tym słodsze est późnie odetchnienie.
Nieskończona radość boleścią się kończy, a po boleści znów radość nasta e. Po tym
krótkotrwałym smutku (mówię krótkotrwałym, bowiem w niewielu słowach on się wyraża) wkrótce nastąpi wesele i radość, które wam uż przyobiecałem. Bez stosownego
uprzeǳenia, po tak posępnym początku, nie mogłybyście wróżyć sobie późnie nĳakiego
ukontentowania. Gdyby to możliwe było, powiódłbym was tam, gǳie chcę, całkiem inną
drogą niż tą kamienistą ścieżką. Aliści, nie dotknąwszy tego wspomnienia, ob aśnić bym
wam nie mógł, akim sposobem zdarzyły się te rzeczy, o których czytać bęǳiecie; zatem
k’temu⁹ konieczność mnie czysta przywoǳi.
Powiem więc, że w roku od naroǳenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tysiąc trzysta
czterǳiestym ósmym, w sławnym mieście Florenc i, kle not miast włoskich stanowiącym, wybuchła zaraza morowa, sprowaǳona wpływem ciał niebieskich albo też słusznie
⁶łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁹k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
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Sztuka, Opieka, Kobieta

przez Boga zesłana dla ukarania grzechów naszych. Mór zaczął się na kilka lat przedtem
na Wschoǳie i spowodował tam wielkie spustoszenia. Powoli, z mie sca na mie sce się
przenosząc, zaraza do kra ów zachodnich dotarła. Zapobieżenia luǳkie na nic się wobec
nie zdały. Nie pomogło oczyszczanie miast przez luǳi do tego na ętych, zakaz wprowaǳania chorych do grodu, różne przestrzeżenia, co czynić należy, aby zdrowie zachować,
ani też pokorne modlitwy, proces e i wszelkie pobożne ǳieła.
Wiosną tego roku mór począł w przeǳiwny sposób okrutne spustoszenia czynić.
Choroba nie ob awiała się u nas tak ak na Wschoǳie, gǳie zwykłym znamieniem niechybne śmierci był upływ krwi z nosa. Zaczynała się ona równie u mężczyzn, ak u kobiet
od tego, że w pachwinach i pod pachą po awiały się nabrzmienia, przy mu ące kształt abłka albo a ka i zwane przez lud szyszkami. Wkrótce te śmiertelne opuchliny po awiały się
i na innych częściach ciała; od te chwili zmieniał się charakter choroby: na rękach, biodrach i inǳie występowały czarne albo sine plamy; u ednych były one wielkie i rzadkie,
u drugich skupione i drobne. Na chorobę tę nie miała środka sztuka medyczna; bezsilni
byli też wszyscy lekarze. Możliwą est rzeczą, że przyroǳenie¹⁰ choroby uż takim było,
albo też, że lekarze nic nie wieǳieli. Medyków wówczas po awiło się siła¹¹, tak mężczyzn
ak i kobiet, nie ma ących, mówiąc po prawǳie, na mnie szego po ęcia o medycznym
kunszcie. Nikt nie mógł odgadnąć przyczyny choroby ani znaleźć na nią stosownego
remedium. Dlatego też edynie nieliczni z choru ących do zdrowia powracali, wszyscy
pozostali umierali trzeciego dnia, od chwili gdy te znamiona na ciele się po awiały; przy
tym nawet gorączka zazwycza nie występowała. Morowa zaraza grasowała z wielką siłą;
od chorych uǳielała się łatwo zdrowym, którzy z zarażonymi przebywali, podobnie do
ognia, co łatwopalne przedmioty obe mu e. Aliści zło eszcze szło dale ; wystarczyło dotknąć się sukien chorego lub akie kolwiek rzeczy, którą miał w ręku, aby się zarazić. To,
o czym teraz powiem, może się wydawać rzeczą zaǳiwia ącą. Gdybym e na własne oczy
nie wiǳiał i gdyby nie świadectwo wielu, sam bym e nie dał wiary ani poważyłbym się
e tu opisywać. Siła zarazy była tak wielka, że przenosiła się ona nie tylko letko¹² z ednego człeka na drugiego, ale i tak bywało, że eśli do przedmiotu, stanowiącego własność
chorego, zbliżyło się akieś zwierzę, zaraz mór się go chwytał i w krótkim czasie e uśmiercał. Jakem to uż nadmienił, sam byłem takiego przypadku świadkiem. Strzępy oǳieży
pewnego nieboraka, zmarłego z powodu te choroby, na ulicę wyrzucone zostały. Do
szat podeszły dwie świnie i ęły¹³ e, wedle swego obycza u, ry ami i zębami poruszać. Nie
minęła ani goǳina, a zwierzęta, akby trucizny się na adły, zatoczyły się i padły nieżywe.
Wypadki te wzbuǳiły w umysłach nieopisaną trwogę i napełniły e różnymi wyobrażeniami. Wszyscy bezlitośnie tylko o to się starali, aby społeczeństwa z chorymi unikać.
To zdawało się powszechnie edynym ocalenia sposobem. Niektórzy mniemali, że strzemiężliwość przeciwko zarazie zabezpieczyć może, dlatego też wszelkiego nieumiarkowania
się wystrzegali. Zgromaǳali się w domach swoich, gǳie żyli odcięci od świata całego.
Jadali letkie potrawy, pili powściągliwie wyborne wina i chuciom cielesnym nie folgu ąc,
czas swó na muzyce i innych dostępnych im przy emnościach trawili dla zapomnienia
o zarazie i śmierci, o których ani słyszeć nie chcieli.
Inni zasię¹⁴ całkiem przeciwnie postępowali twierǳąc, że na lepszym lekarstwem na
zarazę est nie myśleć o nie , pić tęgo i żyć wesoło, śpiewać i żartować, wszystkie swo e
pragnienia zaspoka ać i śmiać się z tego, co się wokół ǳie e.
Tak też i czynili. ǲień i noc włóczyli się po oberżach, pili na umór, a częście swywolili w cuǳych domach, opuszczonych przez prawych właścicieli, tak iż każdy mógł
e za mować rząǳąc się tam do woli. Jednakowoż i ci, racze do zwierząt niźli do luǳi podobni, unikali skrzętnie obcowania z zarażonymi. Wpośród takich opresy i takie
żąǳy osłabła, a nawet całkiem sczezła siła tak człowieczych, ak i bożych praw. Je stróże i wykonawcy bądź to poumierali, bądź chorzeli albo też tylu podwładnych utracili,
że obowiązków urzędu swego dopełniać nie mogli. Każdy przeto mógł czynić, co chciał.
Wielu luǳi wybrało sobie sposób życia pośredni mięǳy tymi dwoma, o których uż nad¹⁰przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹¹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹²letko (daw. a. gw.) — lekko. [przypis edytorski]
¹³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Choroba, Upadek

Zapach

mieniłem. Ci nie ograniczali się w adle, na podobieństwo pierwszych, nie pili i rozpuście
się nie oddawali, żyli eno¹⁵ zgodnie z swym gustem a życzeniem. Nie zamykali się w domach, ale choǳili wszęǳie, nosząc w rękach kwiaty, zioła pachnące i różne korzenie,
które do nosa przykładali, w mniemaniu, że podobne zapachy siły żywotne w nich skrzepią. Powietrze w tym czasie było bowiem ciężkie, gęste i nasiąkłe smrodem gnĳących
trupów, wyziewami chorych i lekarstw.
Inni wreszcie, barǳie nieużyci i bezlitośni, twierǳili, że na lepszym środkiem na
zarazę est ucieczka od nie . Myśląc tylko o sobie, siła¹⁶ mężczyzn i kobiet opuściło miasto, domy, ma ętności, krewniaków i przeniosło się do posiadłości swoich, za bramami
grodu leżących, albo też u luǳi obcych schronu szukało. Mniemali widocznie, że gniew
Boga, karzącego luǳi za ich nieprawość, dosięgnie tylko tych, co w obrębie miasta pozostaną, innych zasię¹⁷ oszczęǳi, tak akby cała ludność miasta na zagładę skazana została
i akby dla nie ostatnia goǳina wybiła. Wprawǳie pomarli nie wszyscy z tych, co podobne mniemania żywili, ale i nie wszyscy zarazę przeżyli; owszem, pośród wszystkich
tych stronnictw choroba szerzyła się sroǳe. Liczni, gdy się eszcze zdrowiem cieszyli,
opuszczali w niedoli swoich krewniaków i przy aciół i tym dawali przykład drugim, którzy gdy na nich kole przyszła, to samo czynili, zda ąc bliskich na pastwę losu. Gdyby to
eszcze sąsiad sąsiada bez pomocy ostawiał, gdyby tylko zna omi i krewniacy wystrzegali
się wza emnych odwieǳin! Niestety, powszechna klęska taką trwogę w umysłach mężczyzn i kobiet sprawiała, że brat opuszczał brata, wu siostrzeńca, siostra brata, a często
nawet żona męża swego. Gorze eszcze, że o cowie i matki ostawiali ǳieci swo e nie troska ąc się o nie zupełnie, tak akby obcymi im były. Wielu spośród mnogich mężczyzn
i białogłów, dotkniętych zarazą, mogło tylko u kilku tkliwych przy aciół albo też u sług
na ętych pomocy szukać. Słuǳy ci, chciwością powodowani, otrzymawszy wielką zapłatę,
mieli pieczę nad chorymi. Aliści i takich niewielu znaleźć można było; byli to przy tym
luǳie grubi i z podobnymi posługami wobec chorych wcale nie obeznani. Umieli eno
podać czasem to, czego chory żądał, a także po śmierci przybrać go do trumny. Zgarniali
wielkie zyski, ale i sami umierali.
Skutkiem tego, że chorych opuszczali krewniacy, przy aciele i sąsieǳi i że sług dostać
nie można było, weszła w obycza rzecz dotąd niesłychana: białogłowy, choćby na pięknie sze i z na lepszych rodów idące, nie wzdragały się, zachorowawszy, mężczyzn do posług przy mować, nie wchoǳąc w to, czyli są starzy, czy też młoǳi, i obnażały przed nimi
na wstydliwsze części ciała swo ego. Może być, że te, które późnie do zdrowia przyszły,
z zwycza u tego pobudkę do rozpusty wzięły. Siła umarło z tych, co gdyby pieczę nad
sobą mieli, ani chybi by wyzdrowieli. Przy braku opieki i przy gwałtownym szerzeniu
się zarazy coǳiennie tyle narodu ginęło, że strach i zgroza brała nie tylko świadków, ale
i tych, co o tym słyszeli.
Pośród luǳi przy życiu pozostałych po awiło się wiele nowych obycza ów, całkiem
przeciwnych do tych, co dawnie istniały. Dotychczas zwycza em było, że w domu zmarłego zbierały się krewniaczki i sąsiadki, które go pospołu z domownikami opłakiwały;
przed domem zasię¹⁸ skupiali się przy aciele i sąsieǳi oraz liczni współobywatele; do
nich późnie , według godności zmarłego, dołączało się duchowieństwo. Zebrani brali
mary na ramiona i ze śpiewem, przy blasku gromnic, zwłoki odprowaǳali do kościoła,
który zmarły wybrał był przed zgonem. Gdy tylko mór się po awił, obycza e te zanikły
ustępu ąc mie sca nowym. Umarłego nie tylko ciżba niewiast nie otaczała, ale nie eden
człek samotnie z tego świata schoǳił, nie będąc żegnany łzami i wzdychaniami swoich
krewniaków. Miast szlochów rozbrzmiewały żarty, śmiech i wesołość na stypach.
Nowy ten obycza zwłaszcza dbałym o swe zdrowie białogłowom do smaku przypadł,
zada ąc kłam ich płci tkliwości. Rzadko się zdarzało, aby szczątki doczesne przez więce
niż ǳiesięć albo dwanaście osób do kościoła odprowaǳane były. Orszak żałobny składał się przy tym nie z czcigodnych mieszczan, lecz z zwykłych grabarzy, którzy zwali się
służbą moru i za zapłatą pracowali. Ci, trumnę ak na śpiesznie pochwyciwszy, nieśli ą
zazwycza do na bliższego kościoła, a nie tam, gǳie zmarły pragnął, aby nad ego cia¹⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Obycza e

łem modły odprawiono. Czterech albo sześciu księży, z zapalonymi świecami, a czasem
i bez nich, odprowaǳało zwłoki do pierwsze napotkane mogiły i powierzało e ziemi
bez zbytnich modłów. Los luǳi ubogich, a nawet tych, co w miernym dostatku żyli,
goǳien był na żywsze litości. Ci, pozostawszy z powodu ubóstwa albo też z przyczyny
ufności, aką w miłosierǳiu bożym pokładali, w domach swoich, wpośród sąsiadów, tysiącami co dnia ulegali chorobie, a nie zazna ąc znikąd żadne pomocy ginęli bez ratunku.
Wielu dniem i nocą na ulicach padało, inni umierali w swoich domach, a sąsieǳi po trupim zaduchu dopiero o ich śmierci się dowiadywali. Znaczna część mieszkańców, bądź to
z obawy zarażenia się, bądź też z miłosierǳia dla zmarłych, przy ęła obycza wynoszenia
zwłok przed dom własnymi rękami czy też przy pomocy grabarzy; kładli e przed progiem, tak że w tych mie scach, zwłaszcza rankiem, niezliczoną ilość zwłok obaczyć można
było. Późnie przynoszono mary, a gdy ich brakło, proste deski; zdarzało się, że na edne
mary dwa albo trzy trupy kłaǳiono, tak iż często można było obaczyć zwłoki męża obok
zwłok żony, szczątki dwu albo trzech braci, trupa o ca pospołu z trupem syna leżącego.
Za dwoma księżmi, niosącymi krzyże, trzy albo cztery mary niesiono. Duchowni, którzy
sąǳili, że tylko ednego zmarłego na mie sce wiecznego spoczynku wiodą, przy grzebaniu sześciu albo ośmiu trupów musieli być przytomni¹⁹. Umarłym nie okazywano czci
nĳakie , nie odprowaǳano ich do grobu z zapalonymi pochodniami ani też nad nimi łez
nie roniono. Wreszcie k’temu²⁰ przyszło, że równie o umarłych się troskano, co o zdechłe
kozy. Jawnym się wówczas stało, że powszechna niedola uczy nawet głupców cierpliwie
poddawać się losowi, czego w zwykłych czasach luǳie na mądrze si, małymi tylko przeciwieństwami nękani, nauczyć się nie są w stanie. Gdy z powodu mnogości trupów na
cmentarzach poświęcone ziemi nie stało, tak iż nie lza²¹ uż i myśleć było, aby każdy
zmarły miał swo ą mogiłę, poczęto kopać głębokie amy, w które trupy setkami edne
na drugie rzucano na kształt towarów na okręcie. Zwłoki ledwie cienką warstwą ziemi
przysypywano, póki ama po brzegi się nie napełniła.
Nie będę się zbytnio szerzył²² nad szczegółami te niedoli, co nasz gród dotknęła;
powiem eno²³, że zaraza nie mnie rozszerzyła się po mie scowościach okolicznych. Nie
wspominam o zamkach, bowiem te do małych grodów podobieństwo ma ą, chcę natomiast powieǳieć o wsiach, gǳie nieszczęśliwi kmiecie wraz z roǳinami, pozbawieni
pomocy medyków i akie kolwiek pieczy, marli na polach, drogach i w domach nie ak
luǳie, ale ak bydlęta. We wsiach nastąpiło to samo, co i w miastach, a więc obycza ów
rozwiązłość i brak dbałości na obowiązki swo e i sprawy. Luǳie akby na śmierć każdego
dnia czekali i dlatego też nie przykładali nĳakie pilności do uprawy pól, do utrzymywania
trzód i dobytku swego; przeciwnie całkiem, starali się roztrwonić płody swe pracy.
Doszło do tego, że woły, osły, owce, kozy, świnie, kury, a także na wiernie szych
przy aciół człeka, psy, wyganiano z obe ścia, tak iż zwierzęta wałęsały się po polach, gǳie
nie zżęte żyto przepadało. Niektóre bydlęta, napasłszy się do syta na opuszczonych polach,
wieczorem bez pomocy pastucha, niby rozumne istoty do swych sta en i obór powracały.
Ale ostawmy uż wsie okoliczne i do miasta powróćmy. Tuta z srogiego niebios wyroku, a także z przyczyny luǳkiego okrucieństwa, w czasie od marca do czerwca więce niż
sto tysięcy osób życie straciło. Ginęli od straszne zarazy, a także z braku pieczy i pomocy, skąpione im przez zdrowych, którymi trwoga owładła. Dawnie nikt by może nie był
pomyślał, że w Florenc i można naliczyć tylu żywych mieszkańców, ile w nie się późnie
okazało zmarłych. Ileż to pięknych domów, wspaniałych pałaców, przedtem przez mnogie
roǳiny, przez rycerzy i znamienite damy zamieszkałych, teraz pustką stanęło! Wymarli
w nich wszyscy, aż do ostatniego sługi!
Ileż to świetnych rodów, nieprze rzanych bogactw i skarbów bez ǳieǳiców ostało!
Iluż ǳielnych mężów, uroǳiwych kobiet i młoǳieńców, których by Eskulap, Gallen
i Hipokrat za obraz kwitnącego zdrowia, ani chybi, poczytali, rano eszcze obiadowało
w społeczności swych przy aciół i krewniaków, zasię²⁴ naza utrz uż wieczerzało pospołu
¹⁹przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
²⁰k’temu przyszło (daw.) — do tego doszło. [przypis edytorski]
²¹nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
²²szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
²³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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z swymi zmarłymi przodkami. Ciężko mi est na sercu, kiedy błąǳę myślą pośród te
okrutne niedoli, dlatego też wszystko, co mogę, milczeniem pokry ę.
A owóż w tym czasie, gdy gród nasz prawie całkiem opustoszał (słyszałem o tym późnie od człeka godnego wiary), zdarzyło się, że we wtorek rano, w starożytnym kościele
Santa Maria Novella siedem młodych kobiet się zeszło. Wysłuchały mszy w szatach żałobnych, akie przystały chwilom takim. Krom nich nikogo bez mała w kościele nie było.
Damy te więzami pokrewieństwa, przy aźni i sąsieǳtwa zbliżone do siebie były. Żadna z nich eszcze dwuǳiestego ósmego roku życia nie ukończyła, na młodsza zaś ledwie
osiemnaście lat liczyła. Były to białogłowy szlachetne krwi, dobrych obycza ów, roztropne, skromne i wǳięczne. Nazwisk ich tuta nie wymienię, nie chcę bowiem, aby
się w przyszłości wstyǳić miały za rzeczy, które opowiadały czy też słuchały ich. Obycza e teraz sroższe nastały i nie lza²⁵ uż zażywać uciech i rozrywek, które podówczas
dozwolone były nie tylko osobom w ich wieku, ale i starszym o wiele. Nie chciałbym
także dać sposobności luǳiom zawistnym (gotowym oczernić na niewinnie szego!), aby
swymi niesprawiedliwymi posąǳeniami mogli dobrą sławę tych białogłów splamić. Aby
ednak omyłek uniknąć, pragnę nazwać e imionami, stosownymi do ich natur. Pierwszą,
latami starszą, przezwiemy Pampineą, drugą — Fiammettą, trzecią — Filomeną, czwartą
— Emilią, piąta niecha się zwie Laurettą, szósta Neiﬁle, siódmą zasię, nie bez przyczyny,
Elizą zwać bęǳiemy. Tych siedem niewiast, bez żadnego poprzedniego ułożenia, zeszło
się trafunkiem w kościele. Usiadły wkoło, wzdychały długo, a późnie , skończywszy modlitwy, ęły²⁶ mówić dużo o tym, co się ǳie e. Po nie akim czasie, gdy wszystkie umilkły,
Pampinea z takimi słowy do nich się obróciła:
— Drogie przy aciółki! Wiecie równie dobrze ak a, że nikomu tego naganiać nie
można, iż uczciwie praw swoich używa. Każdy, co na świat przyszedł, ma naturalne prawo
podtrzymywać i ochraniać życie swo e. Uzna ą to wszyscy tak dobrze, że eszcze nikomu,
eżeli w obronie własne drugiego zabił, za występek tego nie poczytano. Jeżeli zaś prawa,
dla dobra luǳi ustanowione, takie rzeczy czynić dozwala ą, o ileż więce wolno nam być
winno użyć wszelkich środków dla ochrony życia naszego? Gdy pomyślę o tym, cośmy
robiły ǳisia i w dni poprzednie, gdy wspomnę nasze rozmyślania i rozmowy, wiǳę awnie, że każda z nas drży o życie swo e. Nie ma w tym, wierę²⁷, nic ǳiwnego! ǲiwu ę
się eno²⁸, że my, białogłowy, nie przy ęłyśmy dotychczas stosownych miar w stosunku
do rzeczy, co naszą trwogę tak powodu ą. Zda e mi się, iż pozosta emy tu tylko dlatego,
aby liczyć, ilu umarłych na cmentarz niosą, i patrzyć, czy bracia z tego klasztoru, których
niewielu uż pozostało, dobrze służbę bożą w właściwym czasie pełnią, albo też po to, by
żałobą naszych szat wszystkim ukazywać, ile i akich nieszczęść nas spotkało. Gdy stąd
wy ǳiemy, znowu, obaczymy chorych i umarłych, co ich ze wszystkich stron niosą, u rzymy takoż różnych łotrzyków, których z miasta za ich zbrodnie wygnano, a którzy, teraz
awnie z praw szyǳąc, skoro ich strażnicy martwi albo chorzy leżą, zuchwale po mieście
się ugania ą. Obaczymy również pospólstwo, naszą krwią utuczone, i owych posługaczy
moru, wałęsa ących się wszęǳie i bezwstydne pieśni śpiewa ących. Słyszymy tylko o tym,
że ten lub ów umarł, a tamten ze śmiercią się pasu e. Gdyby było eszcze komu płakać,
powszędy rozlegałyby się szlochy i ęki. Gdy zasię²⁹ powracamy do domu i wiǳimy, że
z całe roǳiny przy życiu eno służka ostała, taki strach za gardło chwyta, że włosy na
głowie się podnoszą. Dokądkolwiek bym nie poszła, wszęǳie mnie cienie zmarłych gonią, w kształtach swoich odmienione, z przeraża ącymi pozory³⁰, które nie wiem, skąd
się u nich wzięły. Dlatego też w domu, tuta i wszęǳie ciężko mi est na duszy, zwłaszcza
że, ak mi się zda e, krom³¹ nas nie ma uż tu człeka, w którym by trochę siły żywotne
ostało. Słyszałam i wiǳiałam, ak często luǳie (nie wiem, czy eszcze są przy życiu) zatraca ą wszelką różnicę mięǳy rzeczą obycza ną a bezecną i edynie swoim pragnieniem
się powodu ąc, dniem i nocą to eno czynią, na co ochotę ma ą. Robią to nie tylko luǳie
²⁵nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
²⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁷wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
²⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³⁰z przerażającymi pozory — ǳiś popr. forma N. lm: z przeraża ącymi pozorami; pozory — tu daw.: wygląd.
[przypis edytorski]
³¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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świeccy, ale i zakonnicy. Przekonani, że nie est wzbronione im to, co innym dozwolone
być może, znieważa ą śluby swo e, chuciom swoim folgu ą i myślą tym kształtem życie
swo e ocalić. Jeżeli zaś w same rzeczy tak się ǳie e, cóż my tu czynimy, na co czekamy,
o czym myślimy, dlaczegóż niedbale od innych o utrzymanie życia naszego zabiegamy?
Zaliż³² gorszymi być się mniemamy³³ czy też sąǳimy, że życie do ciał naszych silnie szym
łańcuchem niż u innych est przytwierǳone, tak iż obawiać się o nie wcale nie trzeba?
Wierę³⁴, w srogim błęǳie byśmy były, bowiem myśleć tą modłą tylko głupiec może.
Zważmy, ilu młoǳieńców i kobiet od srogie zarazy zginęło, a obaczymy w tym na lepszy dowód naszego błędnego mniemania. Dlatego też, abyśmy, ǳięki nasze niedbałości,
nie wpadły w gorszą biedę, które przecież uniknąć możemy, umyśliłam coś; nie wiem
tylko, czy ten środek ratunku wam do smaku przypadnie. Mniemam, że na lepie bęǳie
uczynić to, co wielu uż przed nami czyniło i ani chybi, potem uczyni, to est, mie sca
te opuścić. Na równi ze śmiercią unikać bęǳiemy przykładów bezwstydnych, eno po
prostu z miasta wy ǳiemy i udamy się do które kolwiek z naszych wie skich posiadłości, gǳie wśród wesela i rozrywek, granic obycza ności nie przekracza ąc, żyć poczniemy.
Rozlega ą się tam radosne ptasząt śpiewy; u rzymy zielone szczyty i doliny, pola, na których ak morze kołyszą się zboża, a takoż drzewa różnorodne i niebo odkryte; chocia
się ono i na nas zagniewało, przecie nie skąpi nam przez to swe wieczne krasy; trzeba
przyznać, że mile bęǳie wpatrywać się weń niż patrzeć na puste domy naszego grodu.
Krom³⁵ tego powietrze tamte sze czystsze est, a co się tyczy żywności, to zna ǳiemy tam
e teraz więce , a przykrości o wiele mnie niż tuta . Prawda, że kmiecie podobnie ak
mieszczanie umiera ą, ednakowoż mnie tam ludności i domów, ǳięki czemu i mnie
się trupów wiǳi. Przy tym, zda e mi się, że nie opuścimy tu nikogo, bowiem racze powieǳieć można, iż same opuszczone esteśmy. Wszyscy, co nam bliscy byli albo umarli,
albo też ucieka ąc od śmierci, nas odbieżeli. Żaden wyrzut więc gryźć naszych sumień nie
bęǳie, eżeli zamysł swó wypełnimy, eśli ednak się go wyrzeczemy, troska, cierpienie,
a być może, i śmierć nas spotka. Tedy³⁶, eżeli się zgaǳacie, weźmiemy z sobą służbę,
opatrzymy się w rzeczy niezbędne i bęǳiemy spęǳały czas raz w ednym mie scu, to
znów w drugim, weseląc się w miarę tego, ak nam okoliczności pozwolą; mniemam, że
na rozumnie szym postępkiem to się okaże. Bęǳiemy wiodły takie życie, aż niebo nie
położy kresu temu, co się teraz ǳie e, chyba że śmierć nas wcześnie dopadnie. Sąǳę, że
oddalić się stąd est lepie niż tu pozostawać i żyć nieobycza nie, ak to inni czynią.
Pozostałe damy, wysłuchawszy Pampinei, nie tylko zamiar e pochwaliły, ale pragnąc
go w czyn wcielić, ęły³⁷ myśleć nad wszelkimi szczegółami, tak akby wprost z kościoła
miały w drogę wyruszyć. Wówczas Filomena, nader roztropna białogłowa, w te słowa
rzekła:
— Wszystko, co Pampinea powieǳiała, est rozumne, wielce, aliści³⁸ nie mamy potrzeby tak się śpieszyć, ak tego pragnąć się zda ecie. Zważcie, że wszystkie kobietami esteśmy, a przecież i ǳiecku wiadome est, że białogłowom trudno est coś przedsięwziąć
bez pomocy mężczyzn. Jesteśmy niestałe, bo aźliwe, uparte i pode rzliwe. Mniemam, że
gdy same swoimi przewodnikami bęǳiemy, to społeczność nasza długo trwać nie bęǳie.
Musimy na pierw za akimś przewodnikiem się roze rzeć.
— Prawda est — rzekła Eliza — mężczyźni są naturalnymi przewodnikami białogłów
i bez nich rzadko akiekolwiek niewiast przedsięwzięcie do pomyślnego końca przychoǳi.
Ale gǳież mamy tych mężczyzn szukać? Wiadomo nam, że nasi na bliżsi prawie wszyscy
pomarli lub też rozbiegli się w różne strony, ucieka ąc nie wieǳieć gǳie od klęski, od
które i my salwować się chcemy. Przyzwoitość zabrania niezna omych zapraszać; zresztą
miast³⁹ wesela i wczasu⁴⁰ wstyd i przykrość znaleźć byśmy mogły.
³²zaliż (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]
³³gorszymi być się mniemamy (daw.) — uważamy się za gorsze. [przypis edytorski]
³⁴wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
³⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁴⁰wczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek, rozrywka. [przypis edytorski]
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Kobieta, Mizoginia,
Mężczyzna, Obycza e

Gdy damy tak z sobą rozmawiały, weszli do kościoła trze mężczyźni. Nie byli to
młoǳieńcy, bowiem na młodszy dwaǳieścia pięć lat uż liczył. Ani przeciwności tego
czasu, strata przy aciół i krewniaków, ani też lęk o życie własne nie zdołały w ich sercach
ognia miłości przytłumić, a tym mnie zagasić.
Pierwszy z nich zwał się Panﬁlo, drugi — Filostrato, trzeci — Dioneo. Byli to luǳie
krotochwilni⁴¹, ale i obycza ni. W powszechnym zamęcie edne pociechy szukali: dam
swoich, które trafunkiem zna dowały się pośród siedmiu białogłów, w kościele zebranych.
Niektóre zaś z nich spokrewnione z trzema mężczyznami były. Pampinea u rzawszy ich
rzekła z uśmiechem:
— Los sprzy a, widać, naszym poczynaniom, przysyła nam bowiem rozumnych i układnych mężów, którzy naszymi przewodnikami i sługami będą, eśli tylko na służbę przy ąć
ich zechcemy.
Neiﬁle, będąca przedmiotem miłości ednego z przybyłych, zarumieniwszy się z pomieszania, rzekła:
— Na Boga! Pampineo, zważ na to, co mówisz! Znam ich i wiem, że nic złego o nich
powieǳieć nie lza⁴²; poczytu ę ich za zdolnych do znacznie ważnie szych przedsięwzięć
niż to oto, a takoż upewniona estem, że towarzystwo ich miłe by było każdym damom,
pięknie szym i znacznie szym od nas. Rzecz ednak w tym, że niektórzy z nich, ak o tym
wszystkim wiadomo, niektóre z nas miłu ą; obawiać się zatem trzeba, że skoro ich zaprosimy, bez ich ani nasze winy luǳie nas osławić mogą.
— Błahe są to sprawy — odparła Filomena — dopóki postępu ę tak ak należy i dopóki sumienie mnie nie dręczy, niecha każdy gada o mnie, co mu się podoba, Bóg
i prawda będą po mo e stronie. Jeżeli tylko będą skłonni nam towarzyszyć, to powinniśmy radować się, ak to słusznie Pampinea zauważyła, że los naszym poczynaniom sprzy a.
Pozostałe damy, usłyszawszy te słowa, umilkły i zaraz postanowiły przywołać młoǳieńców, opowieǳieć im o swych zamysłach i poprosić, aby im towarzystwa w podróży
dotrzymali. Pampinea, krewniaczka ednego z nich, podniosła się, zbliżyła się do nich,
spogląda ących na nie z daleka, z uśmiechem ich powitała, opowieǳiała, w czym rzecz,
i w imieniu wszystkich dam poprosiła, aby się zgoǳili szczerze i po bratersku do ich
kompanii przystać. Z początku młoǳi luǳie pomyśleli, że damy z nich żartu ą, ale potem przekonawszy się, że wysłanniczka poważnie mówi, odparli wesoło, że zaproszenie
ochotnie przy mu ą. Bez zwłoki umówiono się o wszystko, w co należało się opatrzyć
wyrusza ąc w drogę.
Przygotowawszy wszystko ak należy, posłali uwiadomienie do tego mie sca, gǳie się
udać zamierzali. Następnego dnia, w środę rano, skoro świt, damy w otoczeniu służebnic
swoich, a młoǳieńcy pospołu z sługami opuścili miasto i wyruszyli w drogę. Przeszedłszy ze dwie mile, dosięgli umówionego mie sca. Leżało ono na niewielkie górze, oddalone od dróg i ścieżek, pokryte różnymi krzewami i roślinami, że miło spo rzeć było na
gąszcz zielonych pędów. Na szczycie góry stał dom z obszernym ǳieǳińcem pośrodku;
wspaniałe komnaty, sale i krużganki tego domu malowidłami upiększone były. Wokół
ciągnęły się pola i sady, widać było studnie pełne przezrocze wody i piwnice opatrzone
w wina na wybornie sze, które by lepie znawcy niźli skromne białogłowy ocenić umieli.
Przybysze z wielkim zadowoleniem znaleźli wszystko gotowe na ich przy ęcie. Komnaty były ochędożone i przystro one, łoża pokryte świeżą pościelą; wszęǳie rozstawiono
świeże kwiaty, akie w te porze roku naleźć można było.
Gdy po przybyciu na mie sce wszyscy usiedli, aby wczasu⁴³ zażyć, wesoły i krotochwilny Dioneo rzekł do dam:
— Racze wasz zmysł zdrowy i wasza przezorność niźli nasza wola nas tuta przywiodły. Nie wiem, coście w myślach swoich uczynić postanowiły, co się ednak tyczy moich,
to ostawiłem e za bramą miasta, gdym co dopiero koło nie przechoǳił. Jeżeli pragniecie śpiewać i weselić się pospołu ze mną, zapraszam was do tego, zachowu ąc wszelkie
względy wasze przysto ności należne, eżeli zaś nie, pozwólcie mi wracać z powrotem do
moich myśli i do nieszczęsnego miasta.
⁴¹krotochwilny — tu: skłonny do żartów, obdarzony poczuciem humoru. [przypis edytorski]
⁴²nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁴³wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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Plotka

Pampinea, która widać również wszelkich trosk swoich się pozbyła, odpowieǳiała
wesoło:
— Dioneo dobrze mówi. Bęǳiemy żyły wesoło, po to bowiem z mie sca smutku
uszłyśmy. Ponieważ ednak rzeczy bez ustanowionego porządku długo trwać nie mogą,
a więc, która pierwszą pobudkę do rozmów w naszym towarzystwie dałam, zalecam,
gwoli⁴⁴ zachowania wesołości nasze , abyśmy spośród siebie akiegoś przodownika wybrali. Wszyscy go będą słuchali i w wielkim go mieli zachowaniu, on zasię⁴⁵ starać się
bęǳie o to, aby nam czas miło upływał. Aby zasię każdy z nas troski i słodycz powszechnego uważania ednako poczuł i aby przyczyn do zawiści nie było, mniemam, że dobrze
by było, gdyby ciężar ten i zaszczyt co ǳień komu innemu przypadał. Pierwszego wybierzemy powszechną głosów elekc ą, a ów władca wieczorem tegoż dnia następcę swego
mianu e. Wybrany w czasie swego panowania bęǳie miał możność ustanowić do woli,
ak i gǳie ǳień spęǳić mamy.
Mowę tę powszechny aplauz spotkał i natychmiast ednogłośnie Pampineę królową
pierwszego dnia obwołano. Filomena, która słyszała wielokroć o czci, aką wawrzynowe
wyraża ą liście, pobiegła duchem do laurowego krzewu, zerwała kilka gałązek, splotła
z nich piękny wieniec i włożyła go na głowę Pampinei. Od tych pór wieniec laurowy,
póki trwały te zebrania, stał się u nich starszeństwa oznaką.
Pampinea, która królową się stała, rozkazała przywołać trzech sług młodych luǳi
i cztery służebnice dam i gdy wszyscy srogie milczenie zachowywali, na ten kształt mówić
ęła⁴⁶:
— Chcę wam wszystkim dobrym przykładem służyć, ak należy dbać o nasz związek, tak aby coraz lepszym się sta ąc, mógł się utrzymać długo w porządku i wesołości,
bez obrazy przysto ności i nasze dobre sławy, i dlatego mianu ę sługę Dionea, Parmena,
marszałkiem moim, nakłada ąc nań obowiązek pieczy nad kuchnią i domem. Sługa Panﬁla, Sirisco, zostanie skarbnikiem i rachmistrzem. Tiridaro niecha służy wszystkim trzem
kawalerom, wyręcza ąc Parmena i Siriska, którym nowy urząd tego uż czynić nie pozwoli. Mo a poko owa, Misia, i służebnica Filomeny, Licisca, będą w kuchni przyprawiały
potrawy wedle Parmena rozkazu. Chimera i Stratilia, służebnice Lauretty i Fiammetty,
będą usługiwały w komnatach naszych dam i utrzymywały w czystości mie sca zebrań
naszych. Każdemu zaś wiadomym czynię, eśli łask naszych utracić nie chce, że wzbrania
mu się surowie złych wieści przynosić, co bądź i gǳiekolwiek by usłyszał.
Wydawszy te rozkazania, ochotnie przez wszystkich przy ęte, królowa wstała i rzekła
wesoło:
— Wabią nas okoliczne ogrody, świeże łąki i inne przy emne mie sca, niecha zatem
każdy uda się tam, gǳie chce. O trzecie ⁴⁷ znów się ze ǳiemy i bęǳiemy pożywali obiad
w chłoǳie.
Wesołe towarzystwo dam i kawalerów za pozwoleniem królowe udało się tedy⁴⁸ do
sadu. Poczęto przechaǳać się po ogroǳie, wesołą rozmową się bawiąc, równianki kwiatów wiążąc i pieśni miłosne nucąc.
Gdy nadszedł czas oznaczony, wszyscy powrócili do domu i przekonali się, ak gorliwie Parmeno z obowiązków nań nałożonych się wywiązywał. Wszedłszy do adalni u rzeli
stoły zasłane śnieżnobiałymi obrusami i srebrnymi — zdało się — naczyniami zastawione oraz kwiatami anowca przybrane. Królowa rozkazała podać wody do rąk obmycia;
za czym wszyscy za ęli mie sca, ukazane im przez Parmena. Przyniesiono smakowite potrawy i wyborne wina; trzech poko owców usługiwało do stołu. Wszystko tak znakomicie przygotowane było, że towarzystwo, pełne ukontentowania, żartu ąc i śmie ąc się,
z wielką ochotą adło. Po obieǳie, gdy ze stołów uprzątnięto, królowa kazała muzyczne
instrumenty przynieść. Niektórzy z młoǳieńców ( ako i z dam niektóre) pięknie śpiewali
i grali, co się zaś tyczy tańców, to pląsać wszyscy umieli. Dioneo chwycił lutnię, Fiammetta wzięła wiolę i obo e do tańca zagrali. Królowa służbę na obiad odesłała, a potem
⁴⁴gwoli (daw.) — dla; w celu. [przypis edytorski]
⁴⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁷o trzeciej — wg rzymskie miary czasu liczono czas od poranka, goǳina trzecia wypadała więc przed
południem. [przypis edytorski]
⁴⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  Dekameron



Właǳa

z pozostałymi damami i dwoma kawalerami taniec kołowy powolnym krokiem zawiodła. Późnie wesołe i powabne piosenki śpiewać ęli. Na takich uciechach czas trawili, aż
wreszcie królowa dała znak, że uż pora na spoczynek. Wszyscy do swoich komnat się
rozeszli. Młoǳieńcy zastali w swoich poko ach łoża w puchy opatrzone i mnóstwo kwiatów. Damy także do komnat swoich odeszły i rozǳiawszy się, wczasu⁴⁹ zażywać ęły⁵⁰.
Gdy ǳiewiąta goǳina nadeszła, królowa powstała, obuǳiła damy i kawalerów, twierǳąc, że zbyt długi sen w ciągu dnia zdrowiu szkoǳi. Towarzystwo udało się na łąkę,
wysoką i świeżą trawą porosłą i od słońca osłonioną. Tuta w chłoǳie lekkiego wietrzyka
wszyscy wkoło na trawie zasiedli, ak przykazała królowa, a wówczas ona z taką mową się
do nich obróciła:
— Wiǳicie, że słońce eszcze na niebie wysoko i że żar est dokuczliwy wielce; nic
wokół nie słychać krom⁵¹ cykania świerszczy na oliwkach. Nierozsądną rzeczą by było
teraz na przechaǳkę się wybierać. Tuta uroczo est i chłodno! Oto szachy i szachownice,
niech każdy upodobaniu swemu zadosyć uczyni. Jeśli ednak posłuchać mnie zechcecie,
lepie bęǳie grę tę ostawić. Przy grze zawsze edna strona w nieukontentowanie popada,
które przy emności przecie ani przeciwnikowi, ani przygląda ącym się sprawić nie może.
Gdy się ednak historie opowiada, wszyscy chętnie słucha ą i skwarny czas dnia szybko
przechoǳi. Nie zdążymy nawet wszyscy po edne noweli opowieǳieć, gdy słońce ku
zachodowi się schyli. Wówczas pó ǳiemy, gǳie chęć bęǳiemy mieli. Nie niewolę nikogo
i gotowa estem ogólnemu życzeniu się nie sprzeciwiać, eśli ednak mo e ułożenie wam
się podoba, to zaraz e w czyn wcielmy, w przeciwnym razie niech każdy do wieczora czyni
to, na co ma ochotę.
Damy i młoǳieńcy oświadczyli się wszyscy za opowiadaniem.
— Skoro tak — rzekła królowa — to niecha w tym pierwszym dniu każdy, aką
chce, materię do opowieści wybierze.
Późnie , obróciwszy się łaskawie do Panﬁla, sieǳącego obok nie po prawe ręce, kazała
mu, aby swo ą powiastką innym dał początek. Panﬁlo, słowom królowe posłuszny, zaczął
swo ą opowieść wśród natężone wszystkich przytomnych⁵² uwagi.

ǲień pierwszy


.  

Ser⁵³ Cepparello, fałszywą spowieǳią zwiódłszy świętego braciszka, umiera. Za życia był
hultajem co się zowie, po śmierci obwołano go świętym, mianując go świętym Ciappelletto.
— Stosowną rzeczą est, miłe białogłowy, aby człek każdą sprawę zaczynał w święte
i poǳiwienia godne imię Tego, kto był twórcą wszystkich rzeczy. Jako że mnie opowieści nasze zacząć przypadło, chcę tedy⁵⁴ na początek rzec o ednym z cudów bożych, tak
aby po wysłuchaniu te przypowieści naǳie a nasza, którą w Bogu pokładamy, okrzepła,
niewzruszoną się stała i aby Jego imię zawsze było wychwalane.
Wszystkie sprawy tego świata są znikome i marne, pełne wnątrz siebie i wokół trosk,
trudów i goryczy i nieskończonym niebezpieczeństwom podległe. Ży ąc pośród nich i będąc ich cząstką, nie moglibyśmy dać im odporu ani obronić się, gdyby szczególna łaska
boska nie dodawała nam sił i przezorności. Ta łaska spływa na nas nie wskutek akichś
zasług naszych, lecz ǳięki dobroǳie stwu bożemu i modlitwom tych, którzy ży ąc na
świecie, z woli Boga byli śmiertelnymi, tak ak my esteśmy, teraz zasię⁵⁵, ǳieląc z Nim
⁴⁹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
⁵⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁵¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵²przytomni (daw.) — obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
⁵³ser — tu z wł.: pan, egomość. [przypis edytorski]
⁵⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Gra, Zabawa, Przy emność

wieczność, są błogosławieni. Do nich, ako do orędowników, wieǳących przez eksperienc ę o nasze słabości, obracamy się z naszymi sprawami i potrzebami, nie śmiąc zanosić
próśb naszych do Na wyższego Sęǳi. Co więce , Bóg, pełen wielkiego dla nas miłosierǳia, rozeznawa, że śmiertelnymi oczami naszymi nie możemy przeniknąć ta emnicy
Jego boskie mądrości. Nieraz przytraﬁa się może, że powszechnym mniemaniem omyleni, wybieramy naszym orędownikiem przed Nim tego, kto na wieczne wygnanie est
osąǳony. Ale ako że dla Boga nic skrytym nie est, tedy patrzy on barǳie na czystość
myśli modlącego się niźli na ego niewieǳę i potępienie orędownika, ku któremu modlący się obraca ą, i wysłuchu e ich próśb, tak akby one do błogosławionego zaniesione
były. Jawnie to widać z te noweli, którą teraz wam opowieǳieć zamierzam, i awnie,
powiadam, nie wedle osądu bożego, ale luǳkiego mniemania.
„Powiada ą tedy, że Musciatto Franzesi, z wielkiego i bogatego kupca we Franc i stawszy się rycerzem, miał ciągnąć do Toskanii wraz z bratem króla ancuskiego, Karolem
bez Ziemi, przyzwanym i do przybycia naglonym przez papieża Bonifacego. Jak to często
u kupców się przytraﬁa, sprawy Musciatta w wielkim były zawikłaniu. Nie mogąc ich łatwo i szybko do porządku doprowaǳić, umyślił polecić to różnym luǳiom. Na wszystko
znalazł sposób, edna tylko wątpliwość mu pozostała: nie wieǳiał, komu poruczyć wydobycie długów, akie mu się należały od różnych Burgundczyków. Dobrze wieǳiał zasię,
że Burgundczycy są ludźmi wiarołomnymi, występnymi i złe wiary.
Nie mógł w myślach natraﬁć na człeka tak szczwanego, co by się potraﬁł niegoǳiwości
Burgundczyków przeciwstawić. Gdy się długo nad tym głowił, przyszedł mu nagle na
pamięć nie aki ser Cepparello z Prato, który go często w ego domu w Paryżu odwieǳał.
Był to człek niskie postury i w stro u swym wielce wymuskany. Francuzi nie wieǳąc, co
oznacza włoskie słowo »cepparello«, myśleli, że to »cappello« — czyli wianek, a ponieważ
był niskiego wzrostu, nazwali go nie Cappello, lecz Ciappelletto; pod tym imieniem znany
był wszęǳie, chocia niektórzy i wieǳieli, że się zwie Cepparello.
A owóż i ego życie: będąc notariuszem, za wielki srom sobie by to poczytywał, gdyby
choć eden dokument, spośród tych nielicznych aktów, które sporząǳał, prawǳiwym,
a nie fałszywym się okazał. Fałszywych aktów dostarczał, ile kto chciał, a czynił to czasem
za darmo z większą ochotą niż ten, co by za to sowitą zapłatę miał otrzymać. Świadczył fałszywie z wielkim upodobaniem, proszony lub nie proszony. W owych czasach
we Franc i wiara w przysięgę była niewzruszona. Toteż nie troszcząc się o to, że krzywoprzysięga, zawsze brał górę we wszystkich sprawach, które miały być ego przysięgą
rozstrzygnięte. Z lubością dokładał starań, aby kłótnie wzniecać mięǳy krewniakami lub
przy aciółmi; im więce z tych sporów nienawiści i zła płynęło, tym ukontentowanie ego
większe było. Nigdy nie odmawiał, przeciwnie, ochotnie się zgaǳał brać uǳiał w morderstwach i innych zbrodniach; nieraz też własnymi rękoma luǳi mordował lub srogie
rany im zadawał. Z lada powodu bluźnił Bogu i wszystkim świętym, będąc z przyroǳenia⁵⁶ człekiem porywczym wielce. Do kościoła nie choǳił nigdy; plugawymi słowy
szyǳił z wszelkich sakramentów, za to chętnie i często odwieǳał szynki, bordele i inne
mie sca hańbiące. Białogłowy miłował ak pies kĳe, natomiast lubował się w występku
przeciw naturze. Rabować i kraść znaczyło dlań tyle, co dla świętego ałmużnę dawać.
Obżerał się i pił, nie dba ąc, że nieraz zdrowie na szwank naraża. Był także zawołanym
szulerem.
Ale po cóż się nad nim w tylu słowach rozwoǳę? Wystarczy powieǳieć, że był to
może na gorszy człek, aki kiedykolwiek na świat przyszedł. Właǳa i wpływ Musciatta przez długi czas ochraniały występnika przed pomstą różnych osób, którym krzywdę
wyrząǳił, a takoż przed sprawiedliwymi wyrokami sądów. Ów to Cepparello przyszedł
na myśl panu Musciatto. Musciatto, zna ąc doskonale ego życie, umyślił, że est to człek
ze wszech miar do wypełnienia ego zamysłów sposobny.
Przyzwał go do siebie i rzekł:
— Jak ci wiadomo, mości Ciappelletto, wkrótce stąd ze wszystkim od echać muszę;
krom⁵⁷ innych, pozosta ą mi eszcze sprawy z tymi oszustami, Burgundczykami; wiem,
że nikt nie est od ciebie zdatnie szy do tego, aby od nich dług mó wydobyć. Niewiele
⁵⁶przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁵⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Grzech

teraz masz do roboty, weź na siebie tę sprawę, a a przyrzekam ci, że bęǳiesz się cieszył
faworem sądów i że dam ci z odebranych pienięǳy część należną i sprawiedliwą.
Imć Ciappelletto w same rzeczy nic wówczas do roboty nie miał i biedę wielką znosił,
wiǳąc zasię⁵⁸, że edyny obrońca i opiekun go opuszcza, bez zbytnich tedy⁵⁹ namysłów,
koniecznością przymuszony, rzekł, że chętnie służyć est gotów.
Gdy uż wszystkie warunki omówione zostały, Ciappelletto otrzymał pełnomocnictwo i piernacz⁶⁰ od króla i zaraz po od eźǳie messera Musciatto wyruszył do Burgundii,
gǳie go nikt nie znał. Tuta , wbrew swo e naturze, zaczął łagodnie i pokornie z dłużnikami postępować, byle celu dopiąć, ostawia ąc sobie na koniec inne środki. Zamieszkał
w domu dwóch braci, Florentczyków, którzy na lichwę pieniąǳe pożyczali. Przez wzgląd
na pana Musciatto gospodarze w wielkim go mieli zachowaniu. Zdarzyło się, że tam
Ciappelletto zachorzał. Bracia zraz przyzwali medyków i sługi, aby go mieli na pieczy
i czynili wszystko, by mu zdrowie przywrócić. Aliści wszelki ratunek daremny się okazał.
Poczciwina był uż stary, a przy tym zdrowie miał nadwątlone hulaszczym trybem życia;
według orzeczenia medyków z każdym dniem musiało mu się pogarszać, ako człekowi
na nieuchronną śmierć skazanemu. Dwa bracia wielce się tym trapili. Pewnego dnia,
zna du ąc się w izbie, przyległe do komnaty, w które Ciappelletto chory leżał, zaczęli
mówić z sobą w te słowa:
— Co mamy począć z tym człekiem? — spytał eden drugiego. — Zaiste, niemały
kłopot nam sprawił. Wydalić go teraz z naszego domu, tak ciężko chorego, byłoby to dla
nas hańbą i dowodem niewielkiego rozumu. Luǳie wiǳieli przecie, żeśmy go przy ęli,
gościli, a potem i leczyć troskliwie kazali, teraz zasię mieliby u rzeć, że wypęǳamy go
z domu śmiertelnie chorego, chocia nam nic złego uczynić nie mógł.
Z drugie strony, est to taki hulta , że, ani chybi, nie bęǳie się chciał wyspowiadać
ani przy ąć ostatnich sakramentów. Gdy umrze bez spowieǳi, żaden kościół ego ciała
nie przy mie. Jak zdechłego psa wrzucą go do pierwszego lepszego dołu. Gdyby się zasię
i wyspowiadał, to grzechy ego są tak wielkie i straszne, że nie zna ǳie się taki ksiąǳ
lub braciszek, co by go mógł rozgrzeszyć. Nie otrzymawszy zaś rozgrzeszenia, równie do
amy wrzucony bęǳie. Jeśli tak się stanie, lud tute szy, który, nienawiǳąc profes i przez
nas sprawowane , źle o nas mówi i tylko czeka sposobności, aby nas ograbić, powstanie
przeciwko nam z okrzykiem: »Nie ścierpimy tuta dłuże tych psów lombarǳkich, od
których nawet kościół się odwrócił!«
Napadną na nasze domy i nie tylko dobra nasze złupią, ale eszcze i życia nas pozbawić
mogą. Tak więc czy inacze , na przypadek ego śmierci, źle z nami bęǳie.
Ser Ciappelletto, który leżał niedaleko od mie sca ich rozmowy, ma ąc słuch wyostrzony, ak to się często u chorych zdarza, słyszał wszystko, co dwa bracia mówili. Za
czym przywołał ich i rzekł:
— Nie chciałbym wam niepoko u sprawiać i szkód przyczyniać. Słyszałem, coście
o mnie mówili, i estem pewien, że nastąpiłoby to, czego się obawiacie, eśliby rzeczy
poszły tym trybem, akeście przypuszczali. Aliści bęǳie inacze . W ciągu mego życia tyle
nagrzeszyłem przeciwko Bogu, że teraz, w goǳinie śmierci mo e , eden grzech więce
żadne różnicy nie sprawi. Przyzwĳcie do mnie na barǳie świątobliwego mnicha, eśli
taki się zna ǳie, i ostawcie mi swobodę ǳiałania, a a wasze i mo e sprawy taką modłą
ułaǳę, że wszystko dobry obrót weźmie, ku waszemu ukontentowaniu.
Dwa bracia, chocia niewielką ufność w ego słowa pokładali, ednakoż udali się do
klasztoru i poprosili, aby któryś z mądrych i świętych mnichów wyspowiadał Lombardczyka leżącego na łożu niemocy w ich domu. Dano im mnicha sęǳiwego, słynącego
z świątobliwości żywota i w Piśmie świętym wielce zawołanego. Ten człek czcigodny cieszył się szczególnie wielką estymą wszystkich mieszczan.
Wszedłszy do komnaty, w które ser Ciappelletto leżał, siadł na ego łożu i z początku
ął⁶¹ go łagodnie pocieszać, późnie zasię zapytał, kiedy ostatni raz się był spowiadał. Na
to Ciappelletto, który nigdy, ako żywo, do spowieǳi nie przystępował, odparł:
⁵⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁵⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁰piernacz — buława, używana często także ako list żelazny, nadawany przez władcę podróżu ącemu, gwarantu ący nietykalność i swobodny prze azd. [przypis edytorski]
⁶¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Jest moim obycza em, o cze, spowiadać się przyna mnie raz na tyǳień, ednakoż
były mnogie tygodnie, gdy to częście czyniłem. Ale wyznać muszę, że od czasu gdy
zachorowałem, uż osiem dni przeszło bez spowieǳi, tyle bowiem cierpienia mi ta boleść
przyczyniła.
Na to mnich odparł:
— Dobrześ czynił, mó synu, i na przyszłość czyń takoż. Wiǳę, że niewiele trudu
będę miał z wysłuchiwaniem cię, skoroś tak często się spowiadał.
Ser Ciappelletto rzecze:
— Nie mówcie tak, mó o cze! Nie spowiadałem się nigdy bez tego, abym na każde
spowieǳi nie miał przypomnieć sobie i wyznać wszystkich grzechów, popełnionych od
dnia mego uroǳenia aż do dnia spowieǳi. Dlatego też proszę was, o cze wielebny, abyście
o każdą rzecz szczegółowie⁶² się wypytali, tak akbym nigdy się nie był spowiadał, nie
zważa ąc przy tym wcale na to, że estem chory. Wolę racze udręczyć mó zewłok cielesny
niźli, folgu ąc mu, narazić na zgubę duszę mo ą, odkupioną drogocenną krwią Zbawiciela.
Słowa te wielce przypadły do smaku wielebnemu o cu, gdyż zdały mu się oznaką świątobliwego stanu duszy. Pochwaliwszy Ciappelletto za ego dobry obycza , zapytał się go,
zali⁶³ się rozpustą z aką białogłową nie splugawił?
Ser Ciappelletto odparł z westchnieniem:
— W te materii, wielebny o cze, wstyǳę się wyznać prawdę, obawia ąc się, abym nie
popadł w grzech chełpliwości.
— Mów śmiało, mo synu — rzecze mnich — nikomu za grzech nie było eszcze
poczytane wyznanie prawdy, czy to na spowieǳi, czy gǳie inǳie .
— Z tym zapewnieniem — odparł Ciappelletto — wyznam wam całą prawdę. Jestem
do tych pór eszcze tak ǳiewiczy, ak wówczas gdy wychoǳiłem z żywota matki mo e .
— O, niechże Bóg cię błogosławi! — zawołał mnich — akżeś zacnie sobie poczynał!
Zasługa two a est tym większa, że mogłeś czynić przeciwnie z większą swobodą niźli my
i ci wszyscy, co surowym regułom są poddani.
Późnie o ciec wielebny zapytał go, zali zbytnim obżarstwem przeciwko Bogu nie
zgrzeszył. Na to Ciappelletto z głębokim westchnieniem odparł, że siła⁶⁴ razy tak zawinił. Prawda, że krom⁶⁵ wielkiego postu, który luǳie nabożni każdego roku zachowu ą,
przywykł eszcze do postów o chlebie i woǳie trzy razy w tygodniu, ednakoż pił tę
wodę z taką lubością i tak chciwie, ak pĳacy wino pĳą, osobliwie gdy się czuł utruǳonym pielgrzymkami do mie sc świętych lub ćwiczeniami nabożnymi. Krom tego nieraz
przychoǳiła mu chętka na sałatę z traw, aką przyrząǳa ą kobiety na wie skich wywczasach⁶⁶. Jadł ą nieraz z większym ukontentowaniem, niż to przystoi człekowi, który pości
dla bo aźni boże .
— Bracie mó — rzecze mnich — wszystko to są grzechy letkie⁶⁷ i płynące z przyroǳenia⁶⁸ naszego. Nie udręcza zatem nimi sumienia swego więce niż potrzeba. Nawet
na świętszemu człekowi wybaczyć należy, eśli po długim poście w eǳeniu smak zna du e, a po wielkim utruǳeniu wodę pĳe z ochotą.
— Ach, mó o cze! — zawołał Ciappelletto — nie powiada cie mi tego na pocieszenie!
Wiem o tym dobrze, ako i wy wiecie, że ten, kto chce służyć Bogu, winien tę służbę
sprawiać w czystości myśli i bez nĳakie zmazy; kto zaś inacze czyni, grzeszy.
Mnich, wielce ukontentowany, rzekł:
— Radu ę się, że tak myślisz, i chwalę czystość sumienia twego. Powieǳ mi ednak,
czyś chciwością nie grzeszył i nie żądał więce , niż się należało, albo też czyś nie owładał
dobrem cuǳym?
— Nie sądź o mnie źle, o cze — odparł Ciappelletto — wiǳąc mnie w domu tych
lichwiarzy. Nie mam z nimi nic wspólnego; przeciwnie, przybyłem tuta , aby ich zawstyǳić, ukarać i odwieść od tego bezecnego rzemiosła. Mniemam, że byłoby się mi
⁶²szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁶³zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁶⁴siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁶⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁶wywczasy (daw.) — wypoczynek. [przypis edytorski]
⁶⁷letki (daw., gw.) — lekki. [przypis edytorski]
⁶⁸przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]

  Dekameron



Jeǳenie, Grzech,
Świętoszek, Spowiedź

to i udało, gdyby Bóg niemocy na mnie nie spuścił. Musicie wieǳieć, mó o cze, że po
śmierci o ca mego stałem się bogatym człowiekiem. Znaczną część ego ma ętności rozdałem na zacne cele, Bogu na chwałę, późnie , aby siebie utrzymać i móc dopomagać
ubogim chrześcĳanom, za ąłem się małym handelkiem, chcąc pienięǳy sobie przysporzyć. Wszystko, co zarobiłem, ǳieliłem na dwie części, połowę oddawałem biedakom,
a drugą obracałem na swo e potrzeby. Bóg mi pomagał i sprawy mo e szły z dnia na ǳień
coraz to lepie .
— Doskonale czyniłeś, zaiste — rzekł mnich — ale powieǳ mi, czyś się nigdy gniewem nie zapalał?
— Mówiąc prawdę — odparł Ciappelletto — nader często się to zdarzało. Któż ednak może swó gniew zǳierżyć, wiǳąc coǳiennie, ak luǳie występki popełnia ą, przekracza ą przykazania boskie i nie bo ą się sądu Boga. Nieraz wolałbym był racze umrzeć
niż patrzeć, ak młoǳieńcy marnym rzeczom świata tego hołdu ą, ak przysięga ą i fałszywie świadczą, i ak miast⁶⁹ kościołów odwieǳa ą szynki, wybiera ąc nie drogi boże,
lecz drogi doczesnego świata.
— Sprawiedliwy est to gniew, mó synu — rzekł mnich — i nie mógłbym zań na
ciebie pokuty nałożyć. Ale czy przypadkiem gniew nie zrobił cię tak zapamiętałym, żeś
posunął się aż do morderstwa, uczynienia komuś niesprawiedliwości lub zelżenia bliźniego
twego?
— Ach, o cze wielebny — zawołał Ciappelletto — zda ecie mi się być świątobliwym
człekiem, a takie rzeczy powiadacie! Gdyby mi choć na myśl przyszło uczynić edną z tych
rzeczy, o akich mówicie, zaliżby⁷⁰ mnie Bóg tak długo na świecie utrzymał? Do takich
postępków zdolni są tylko łotrzy i morderce. Gdy takiego grzesznika u rzałem, zawsze
mówiłem mu: »Idź i niech cię Bóg na prawą drogę sprowaǳi«.
— Rzeknĳ mi teraz, synu mó (oby ci Bóg błogosławił), czyś nie świadczył fałszywie
o bliźnich swoich, czyś nie osławił nikogo lub nie przywłaszczył sobie cuǳego dobra bez
zgody i woli posiadacza?
— Tak, o cze — odparł Ciappelletto — mawiałem źle o innych. Miałem niegdyś
sąsiada, który bez żadne przyczyny bił nieustannie swo ą żonę. Jednego razu taka litość mnie zd ęła nad tą nieszczęśliwą, bitą ciągle a okrutnie przez pĳaka, że wiele złego
powieǳiałem nań do krewniaków ego żony.
— Powieǳiałeś mi — rzekł mnich — żeś się handlem parał. Zaliżeś nie oszukał
kogoś, ak to często kupcy czynią?
— Na mą duszę, o cze — zawołał Ciappelletto — muszę wyznać, że tak! Zdarzyło się
pewnego razu, iż eden człek oddał mi należność za sprzedany postaw sukna, a a nie licząc
rzuciłem pieniąǳe do skrzyni; po miesiącu spostrzegłem, że było tam o cztery grosze za
dużo. Przechowałem e przez cały rok, chcąc mu e zwrócić, ponieważ ednak właściciel
się nie z awił, więc rozdałem te grosze ubogim.
— Błaha to est rzecz, mó synu — odparł mnich — uczyniłeś tak, ak uczynić należało.
Mnich pytał się eszcze o wiele rzeczy, a na pytania te Ciappelletto w podobny sposób
odpowiadał. Gdy uż chciał mu rozgrzeszenia uǳielić, Ciappelletto rzekł:
— Mam eszcze eden grzech, o cze, o którym wam nie powieǳiałem. Przypominam
sobie, że kiedyś w sobotę wieczorem, po ǳiewiąte goǳinie, kazałem służącemu zamieść
podłogę w domu, przez co uchybiłem święte nieǳieli.
— Niewielki to grzech, mó synu — odparł mnich.
— Nie mówcie tak, mó o cze, nieǳielę, ako ǳień święty, wielce czcić należy, bowiem w dniu tym nasz Zbawiciel zmartwychwstał.
— Czy popełniłeś eszcze aki grzech? — zapytał mnich.
— Tak, o cze — odparł Ciappelletto — raz w kościele bożym przez brak baczenia
splunąłem.
Mnich zaczął się śmiać i rzekł:
— Nie dręcz się tym, mó synu! My, którzy esteśmy zakonnikami, cały ǳień w kościele spluwamy.
⁶⁹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁷⁰zaliżby (daw.) — czyżby. [przypis edytorski]
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— I barǳo źle czynicie, gdyż niczego tak w czystości utrzymywać nie należy, ak
kościoła, w którym się Bogu cześć odda e.
Jeszcze siła⁷¹ podobnych rzeczy naopowiadał mnichowi, wreszcie zaczął wzdychać
ciężko i gorzko płakać (a był w tym wszystkim mistrzem zawołanym).
— Co ci się stało, mó synu? — zapytał mnich.
— Biada mi, o cze wielebny — odparł ser Ciappelletto — eszcze mi zosta e eden
grzech, z któregom się nigdy nie wyspowiadał, tak się go bowiem sromam okrutnie.
Ilekroć go sobie przypomnę, płaczę, ako to teraz wiǳicie. Wyda e mi się, że dla te winy
Bóg nie bęǳie miał dla mnie miłosierǳia.
— Co mówisz, mó synu? — rzekł mnich. Gdyby wszystkie grzechy, akie kiedykolwiek luǳie popełnili albo eszcze popełnią, dopóki świat trwa, w ednym człeku się
skupiły i gdyby ten grzesznik tak się skruszył ak teraz ty, to miłosierǳie boże est tak
wielkie, że przy spowieǳi wszystko byłoby mu odpuszczone. Mów zatem śmiało.
Wówczas ser Ciappelletto rzekł płacząc gorzko:
— Grzech mó , wielebny o cze, est tak wielki, że wątpię, aby mi go Bóg odpuścił,
choćbyście się i wstawili za mną swymi modlitwami.
— Mów śmiało — odparł mnich — przyrzekam ci, że będę błagał Boga za tobą.
Ser Ciappelletto, ciągle płacząc, nie mógł wymówić ednego słowa, chocia go mnich
nieustannie pocieszał. Wreszcie gdy uż kęs czasu mnicha w takie niepewności trzymał,
westchnął ciężko i rzekł:
— Ponieważ obiecaliście mi, o cze, modlić się za mną do Boga, wyznam wam więc
mó grzech. Wieǳcie, że raz, gdy eszcze byłem ǳieckiem, przekląłem roǳoną matkę
mo ą.
Rzekłszy to, znów obﬁtymi łzami się zalał.
— Zali, synu mó — rzekł mnich — grzech ten za tak ciężki poczytu esz? Luǳie
bluźnią przez cały ǳień Bogu, a Bóg przebacza chętnie bluźniercy, który się skruszył.
Czy sąǳisz, że ci Stwórca te winy nie odpuści? Osusz łzy i pociesz się. Gdybyś był nawet
ednym z tych, co Zbawiciela ukrzyżowali, to On, wiǳąc two ą skruchę, na pewno by ci
przebaczył.
— Cóż wy mówicie, o cze wielebny! — zawołał Ciappelletto. — Przekląć drogą
matkę, która mnie przez ǳiewięć miesięcy dniem i nocą w żywocie nosiła, a późnie
niezliczoną ilość razy na rękach, akże ciężkim est grzechem! Jeżeli nie bęǳiecie, o cze,
błagali za mną Boga, Bóg mi nigdy tego nie przebaczy.
Mnich wiǳąc, że Ciappelletto nic więce do wyznania nie ma, uǳielił mu absoluc i i dał mu błogosławieństwo, będąc upewniony, że est on świątobliwym człowiekiem;
wierzył bowiem niezachwianie, że wszystkie ego słowa są szczerą prawdą. Któż by zresztą
nie uwierzył, słysząc człeka tak mówiącego na łożu śmierci!
— Przy boskie pomocy — rzekł mnich — wkrótce wyzdrowie esz, Ciappelletto.
Gdyby się ednak zdarzyło, że Bóg two ą pobłogosławioną i dobrze przygotowaną duszę
do siebie powoła, zalibyś⁷² zezwolił, aby ciało two e w naszym klasztorze pogrzebione
zostało?
— O tak, mó o cze — odparł Ciappelletto — i nie chciałbym być pochowanym
gǳie inǳie , bowiem przyrzekliście mi modlić się za mo ą duszę; przy tym miałem zawsze cześć osobliwą dla waszego zakonu. Teraz zasię⁷³ proszę was, abyście, wróciwszy do
klasztoru, przysłali mi tu bez zwłoki na świętsze ciało Chrystusowe, pobłogosławione ǳiś
rankiem na ołtarzu. Chociaż niegodny estem, pragnę za waszym pozwoleniem e przy ąć,
a potem i ostatniego namaszczenia dostąpić, abym, choć żyłem ak grzesznik, umarł, ak
na prawego chrześcĳanina przystało.
Świątobliwy braciszek pochwalił go i zapewnił, że wkrótce wszystko mu zostanie
dostarczone. Tak się też i stało. Tymczasem dwa bracia, mocno niepewni, czy ich Ciappelletto przypadkiem zwieść nie chce, ukrywszy się za przepierzeniem, które komnatę
chorego od sąsiednie izby ǳieliło, wysłuchali łatwie⁷⁴ wszystkiego, co Ciappelletto do
⁷¹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁷²zalibyś (daw.) — czybyś, czyżbyś. [przypis edytorski]
⁷³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁷⁴łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
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braciszka mówił. Słysząc o grzechach, z których się spowiadał, po wiele razy o mały włos
śmiechem nie wybuchnęli.
— Cóż to za człek — mówili do siebie — którego ani starość, ani choroba, ani
strach przed bliską śmiercią czy przed Bogiem, przed sądem którego ma wkrótce stanąć, nie mogą odwieść od niegoǳiwości i k’temu⁷⁵ przywieść, aby umarł inacze , niźli
żył. — Aliści uznawszy, że po tych wyznaniach kościół przy mie ego ciało, nie troskali
się uż o resztę. Ser Ciappelletto przy ął wnet komunię świętą, a potem i ostatnie namaszczenia, ponieważ znacznie gorze mu się uczyniło. Wieczorem tego dnia, w którym
się cnotliwie spowiadał, umarł. Dwa bracia, rozporząǳiwszy ego mieniem, przeznaczyli uzyskane pieniąǳe na przysto ny pogrzeb i posłali do klasztoru, prosząc braci, aby
przybyli wieczorem odprawić, wedle obycza u, wigilie, a rankiem drugiego dnia ciało zabrali. Świątobliwy mnich, który Ciappelletta był spowiadał, usłyszawszy o ego śmierci
odbył naradę z przeorem, późnie zasię biciem w ǳwony przywołał wszystkich mnichów
zna du ących się w klasztorze i ozna mił im, że ser Ciappelletto był człowiekiem świątobliwym, ak to dowodnie widać z tego, co na spowieǳi wyznał. Wierząc głęboko, że
Bóg za ego sprawą nie eden wielki cud uczynić może, łatwo przekonał mnichów, że ciało
zmarłego przy ąć należy uroczyście i z wielką czcią.
Łatwowierni bracia wraz z przeorem zgoǳili się na to. Wieczorem udali się wszyscy
do domu, w którym ciało Ciappelletta spoczywało; odprawili nad zwłokami uroczyste
wigilie, a naza utrz rano, ubrani w komże i kapy, z książkami w rękach, poprzeǳani
krzyżem, śpiewa ąc modły, zabrali ciało i z wielką pompą ponieśli e do swego kościoła. Za
tym orszakiem szli mężczyźni i białogłowy; wyległa prawie cała ludność miasta. Gdy mary
postawiono w kościele, mnich, który zmarłego był spowiadał, wszedł na kazalnicę i począł
powiadać cudowną historię o ego życiu, postach, czystości, niewinności i świątobliwości.
Mięǳy innymi opowieǳiał to, co mu Ciappelletto, płacząc, ako swó na większy grzech
wyznał, i ak on ledwo go zdołał przekonać, że mu Bóg przebaczy. Potem zwrócił się do
przytomnych⁷⁶ i gromiąc ich a strofu ąc, rzekł:
— A wy, od Boga przeklęci, z powodu lada słomki, co wam pod nogi padnie, bluźnicie
Bogu, Na świętsze Pannie i całemu dworowi niebieskiemu!
Krom⁷⁷ tego siła⁷⁸ eszcze prawił o prawości i niewinności nieboszczyka. Słowa te,
którym cały lud uwierzył, wielki skutek sprawiły, tak że po skończonym nabożeństwie
wszyscy co do ednego rzucili się całować ręce i nogi nieboszczyka; porwano przy tym na
nim suknie, a każdy, kto posiadł choćby strzępek materii, uż się za szczęśliwego poczytywał. Ciało było wystawione przez cały ǳień w kościele, tak aby każdy mógł e odwieǳać
i oglądać. Gdy noc zapadła, złożono nieboszczyka do marmurowego grobu i pochowano
uroczyście w kaplicy. Następnego dnia lud zaczął odwieǳać ego grób, zapalać świece,
śluby czynić i stosownie do ślubów wota woskowe zawieszać.
Sława ego świętości tak wzrosła, że prawie nikt w potrzebach i uciskach swoich do
innego świętego się nie uciekał. Nazwali go, ako i teraz zowią: świętym Ciappelletto,
utrzymu ąc, że Bóg wielkie cuda przez niego uczynił i nadal czyni każdemu, co z osobnym
nabożeństwem do Ciappelletta się obraca”.
Tak tedy⁷⁹ żył i umarł ser Cepparello z Prato, który stał się świętym, akoście to
słyszeli. Nie chcę twierǳić, iżby nie mógł zbawienia w obliczu Boga dostąpić, chocia
bowiem życie ego było występne i plugawe, to przecie w ostatnie goǳinie poka awszy
się i skruszywszy mógł miłosierǳia boskiego zaznać i do ra u przy ęty zostać. Ale ako że
wszystko to est dla nas ta ne, tedy sąǳę po tym, co dostępne est oczom naszym, że racze
zna du e się w rękach szatana niż w ra u. Jeśli tak est, uznać musimy, że nieskończona
est wobec nas dobroć Boga, który patrzy nie na błędy nasze, lecz na czystość nasze
wiary. Czynimy naszym orędownikiem wroga bożego, mniema ąc, że est on Bogu miły,
a Bóg nas wysłuchu e, akbyśmy do prawǳiwego świętego modły zanosili. Aby łaska
boska, w tym wesołym towarzystwie i pośród losów ǳisie szych przeciwności, zdrowych
i całych nas zachować mogła, wychwala my Jego imię, które położyliśmy na wstępie te
⁷⁵k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁷⁶przytomni (daw.) — obecni (przy czymś); zebrani. [przypis edytorski]
⁷⁷krom — oprócz. [przypis edytorski]
⁷⁸siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁷⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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powieści, i w potrzebach naszych do Niego się ucieka my, pewni, że wysłuchani bęǳiemy.
Tu opowiada ący mowę swo ą zawarł⁸⁰.




.      

Abraham, Żydowin, zachęcony do podróży przez Giannotta di Civigni, udaje się do Rzymu.
Ujrzawszy zepsucie kleru wraca do Paryża i staje się chrześcĳaninem.
Opowieść Panﬁla została pochwalona przez białogłowy, które, słucha ąc e , często
śmiechem wybuchały. Gdy uż opowiadanie, z wielką uwagą słuchane, do końca doprowaǳone zostało, królowa sieǳące obok Panﬁla Neiﬁle rozkazała opowieǳieć nową
historię, według ustanowione kolei. Dama ta, równie pięknością, ak dwornymi obyczaami ozdobiona, z radością na to żądanie przystała i zaczęła na ten kształt:
— Panﬁlo w swo e opowieści ukazał nam, że miłosierǳie boże nie liczy nam błędów
naszych, gdy one z nieświadomości nasze wypływa ą, a zasię⁸¹ w swo e opowieści pragnę
pokazać, iż miłosierǳie to z cierpliwością znosi grzechy tych, którzy swymi uczynkami
i słowami będąc obowiązani awnym świadectwem mu służyć, wcale przeciwnie postępu ą.
Tą drogą Bóg da e dowody niezachwiane prawdy, abyśmy z większą duszy stałością szli
za tym, w co wierzymy.
Słyszałam kiedyś, miłe towarzyszki, taką opowieść: „Mieszkał ongiś w Paryżu bogaty
kupiec i człek zacny, Giannotto di Civigni zwany. Był to człek sprawiedliwy i uczciwy;
za mował się rozległym handlem suknami. Wielka przy aźń łączyła go z bogatym Żydem,
zwanym Abrahamem, który także się kupiectwem parał, a był człekiem równie uczciwym
i zacnym. Giannotto, wiǳąc przymioty przy aciela, wielce nad tym bolał, że dusza tak
mądrego i dobrego człeka, ǳięki błędom ego wiary, na potępienie wieczne skazana zostanie. Dlatego też ął go prosić dobrotliwie, aby porzucił błędy wiary żydowskie i wiarę
chrześcĳańską przy ął, która ( ak to sam dowodnie wiǳi) ǳięki swo e świętości i prawǳie ciągle się rozpowszechnia i kwitnie, gdy tymczasem ego wiara coraz barǳie zanika,
tak iż wreszcie wniwecz rozwiać się może. Żyd odparł, że krom⁸² wiary żydowskie żadne
inne za dobrą i świętą nie uzna e, że zamierza umrzeć w te , w które się naroǳił i wzrósł,
że nie ma takie siły, co by go od nie odwrócić mogła. Odpowiedź ta nie odwiodła Giannotta od tego, aby po kilku dniach nie obrócił się do swego przy aciela z podobną mową,
stara ąc mu się dowieść na nadto grubych przykładach ( ak to nieraz kupcy czynić umie ą),
dla akich to racy nasza wiara est lepsza od żydowskie .
A chocia Żydowin był w rzeczach wiary żydowskie mistrzem zawołanym, przecie
przy aźń wielka, którą do Giannotta żywił, a może i słowa, włożone w usta tego prostego człeka przez Ducha Świętego, to sprawiły, że Żydowinowi wielce do smaku dowody
Giannotta przypadać poczęły. Przecie ednak w wierze swo e błędliwe nadal trwał z uporem.
Im barǳie się w swoim uporze zacinał, tym więce na niego Giannotto nastawał, aż
wreszcie Żydowin, uległszy ego natarczywym prośbom, rzekł:
— Chcesz, Giannotto, abym wiarę chrześcĳańską przy ął? Ja się od tego nie uchylam.
Jednakoż przedtem chcę się udać do Rzymu, obaczyć tego, którego ty namiestnikiem
bożym na ziemi zowiesz, zważyć ego postępki i obycza e, a także życie ego braci-kardynałów. Jeśli wydaǳą mi się takimi, że wedle ich życia sąǳąc poznam, iż wiara two a
est lepsza od nasze , ak to starałeś się mi dowieść, uczynię to, com przyrzekł. Jeśli nie,
pozostanę nadal żydem.
Giannotto, usłyszawszy o tym ego postanowieniu, wielce się strapił i rzekł do siebie:
»Stracone są wszystkie mo e zachody i trudy, których nie szczęǳiłem, aby go do przy ęcia
chrześcĳaństwa nakłonić, co zdawało się być rzeczą bliską. Po eǳie do Rzymu, obaczy
na własne oczy, ak plugawe i występne życie księża wiodą, i nie tylko wiary nasze nie

⁸⁰zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: zakończyć. [przypis edytorski]
⁸¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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przy mie, ale nawet gdyby i chrześcĳaninem został, na udaizm powróciłby«. Obrócił się
tedy⁸³ do Abrahama i rzekł:
— Po cóż chcesz przedsiębrać tak uciążliwą i kosztowną podróż do Rzymu? Na tak
bogatego człeka, ak ty, czyha tysiąc niebezpieczeństw na ziemi i na morzu. Zali nie zna ǳiesz tu kogoś, kto by cię ochrzcił? Jeżeli zaś żywisz akieś wątpliwości co do wiary, którą
ci wykładam, gǳież zna ǳiesz mądrze szych i światle szych luǳi ak tu? Daǳą ci oni
wszelkie ob aśnienia. Według mnie zatem ta two a podróż wcale potrzebna nie est. Pomyśl, że prałaci w Rzymie są podobni do tych, których tu wiǳisz, a może i świątobliwsi,
ako że ży ą w pobliżu na wyższego pasterza. Zachowa swo e siły na inny raz, do czasu
pielgrzymki po mie scach świętych, w które może i a towarzyszyć ci będę.
— Wierzę, Giannotto — odparł Żydowin — że rac a est po two e stronie, ale eśli
chcesz, abym spełnił to, o co mnie prosisz, to powiem ci w dwóch słowach, iż muszę
echać. W przeciwnym razie nic nie uczynię.
Giannotto uznawszy ego twarde postanowienie rzekł:
— Jedź zatem; szczęśliwe drogi ci życzę.
Pomyślał przy tym, że Żydowin, u rzawszy dwór papieski, nigdy uż chrześcĳaninem
się nie stanie. Aliści, nic na tym nie tracąc, uż mu nie doraǳał, aby pozostał.
Żydowin dosiadł rumaka i pośpieszył do Rzymu, gǳie przez Żydów z wielką okazałością przy ęty został. Przebywa ąc w mieście, nie zdraǳał się przed nikim, po co tu
przybył, a tylko w ta emnicy śleǳił życie papieża, prałatów i kardynałów, i całego papieskiego dworu.
Jako człek bystry, nie edno sam spostrzegł, a i wiele od drugich uznał. Z tego wszystkiego wniósł, że każdy ksiąǳ, od na mnie szego do na większego, rozpustą grzeszy i hołdu e nie tylko naturalne rozkoszy, ale i sodomskie , nie zna ąc hamulca, wyrzutów sumienia i wstydu. ǲięki przemożnemu wpływowi nierządnic i młoǳieniaszków nie lada
rzeczy można było w Rzymie uzyskać. Obaczył także, że wszyscy są żarłokami i pĳanicami, że na kształt ǳikich zwierząt eno⁸⁴ brzuchom swoim służą, nie mówiąc uż o rozpuście. Jeszcze bacznie się im przy rzawszy, poznał, że są skąpi i tak na grosz chciwi, że
nie wstyǳą się kupczyć wszystkim, poczyna ąc od krwi luǳkie , nawet chrześcĳańskie ,
a kończąc na rzeczach świętych, odpustach i beneﬁc ach. Kupu ąc i sprzeda ąc, większy
handel prowaǳą i licznie szych ma ą pośredników niż w Paryżu kupcy sukna i innych towarów. Jawną symonię⁸⁵ ochrzcili mianem »zastępstwa«, a obżarstwo ukryli pod skromną
nazwa »pokrzepienia sił«, tak akby Boga można było oszukać znaczeniem tych słów i akby On nie wiǳiał plugawych intency ich niskich dusz. Mniemali, widać, że Bóg, tak
ak luǳie, imieniem rzeczy da się okłamać. Wszystkie te rzeczy a takoż i te, o których
zmilczeć należy, nie podobały się wielce Żydowinowi, człekowi umiarkowanemu i obycza nemu. Zdało mu się, że uż dość wiǳiał, postanowił tedy⁸⁶ do Paryża powrócić; tak
też uczynił. Giannotto, dowieǳiawszy się o ego powrocie, udał się do niego, straciwszy
uż wszelką naǳie ę na to, aby Żydowin chciał chrześcĳaństwo przy ąć. Spotkali się pełni
ukontentowania i wielkie radości.
Po kilku dniach odpocznienia Giannotto zapytał się go, co myśli o O cu świętym,
kardynałach i innych dworakach.
Żydowin odparł:
— Wyda e mi się, że Bóg źle czyni, łaskawością swo ą ich darząc. Powiem ci, iż eśli
dobrze zważać i sąǳić umiałem, w żadnym księǳu nie znalazłem ani krztyny świętości,
pobożności czy przykładu godnego naśladowania. Rozpusta, chciwość, obżarstwo, wiarołomstwo, zawiść, pycha i inne gorsze występki ( eśli sobie można tylko gorsze wystawić)
tak im weszły w obycza , że dwór papieski est dla mnie racze kuźnią diabelskich poczynań niż ǳieł świętych. Według mego mniemania, wasz pasterz na wyższy, ako i wszyscy
ego duchowni, z wielką pilnością a staraniem i umie ętnością chcą religię chrześcĳańską poniżyć i z oblicza świata ą zetrzeć, chocia winni przecie być e wsporem i obroną.
A ako że, mimo tych ich wysiłków, wasza wiara coraz barǳie się rozpowszechnia i coraz aśnie szą i doskonalszą się sta e, tedy musiał Duch Święty w nią wstąpić, aby stanęła
⁸³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁵symonia — handel godnościami kościelnymi, stanowiącymi źródło prestiżu i dochodów. [przypis edytorski]
⁸⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Grzech, Wiara, Chrzest

wyże od wszystkich wiar świata. Dlatego też, eśli dawnie głuchy byłem na two e prośby
i nie chciałem chrześcĳaństwa przy ąć, to teraz mówię ci awnie, że nic nie bęǳie w stanie
mnie od tego powstrzymać. Chodźmy zatem do kościoła, pragnę przy ąć chrzest zgodnie
z obycza em wasze święte wiary.
Giannotto, który spoǳiewał się całkiem przeciwnego postanowienia, usłyszawszy te
słowa stał się na szczęśliwszym na ziemi człowiekiem. Udał się z Żydem do kościoła Na świętsze Marii Panny w Paryżu i poprosił księży, aby obrządku chrztu nad Abrahamem
dopełnili. Prośbie te zaraz było uczynione zadość. Giannotto był ego o cem chrzestnym.
Nawrócony imię Jana otrzymał. Późnie Giannotto polecił go światłym luǳiom, którzy
go wkrótce w rzeczach wiary święte całkowicie wyćwiczyli. Jan zasłynął też późnie ako
człek wielce zacny i świątobliwy”.



.   

Melchisedech, Żydowin, opowieścią o trzech pierścieniach salwuje się z niebezpieczeństwa, jakie
mu Saladyn gotował.
Gdy opowieść Neiﬁle, przez wszystkich chwalona, do kresu dobiegła, zgodnie z wolą
królowe mówić zaczęła Filomena:
— Nowela Neiﬁle przypomniała mi niemiły przypadek, który się zdarzył pewnemu
Żydowi. Ponieważ o Bogu i o prawǳie nasze wiary uż dość rzeczone zostało, wyda e mi
się teraz nie od rzeczy zstąpić ku przypadkom i ǳiełom luǳkim. Wysłuchawszy mo e
opowieści, może ostrożnie odpowiadać bęǳiemy na stawiane nam pytania. Należy, abyście wieǳiały, drogie przy aciółki, że głupota nierzadko odbiera człekowi wszelkie dobro
i w wielkie nieszczęścia go wtrąca, gdy tymczasem mądrość z na większych niebezpieczeństw wyprowaǳa i do spoko nego a błogiego stanu przywoǳi. Przykładów na to,
że głupota pozbawia nas szczęścia i do srogich mizery doprowaǳa, istnie e mnóstwo,
aliści⁸⁷ o nich tuta rozpowiadać nie będę, bowiem widać e awnie z tysiąca coǳiennych zdarzeń. W krótkie mo e opowieści ukażę tylko, ak to rozum wybawić nas może
z obierzy.
„Saladyn, który ǳięki swe osobiste ǳielności nie tylko z człeka nikczemnego stanu
na tron Babilonu się wyniósł, ale i siła⁸⁸ królów tak chrześcĳańskich, ak i saraceńskich
zwyciężył, roztrwonił swó skarbiec na częste wo ny i niesłychany zbytek. Zdarzyło się, że
potrzebował pilnie większe sumy pienięǳy, a nie wieǳąc, skąd by ą tak nagle wydostać,
przypomniał sobie o bogatym Żydowinie, zwanym Melchisedech, który w Aleksandrii
na lichwę pożyczał. Pomyślał Saladyn, że ten mógłby mu, gdyby tylko chciał, przy ść
z pomocą; ponieważ ednak znał ego skąpstwo, więc nie barǳo wierzył, aby mu po dobre
woli usłużył, gwałtem zasię przymuszać go nie chciał. Naglony potrzebą, ął⁸⁹ Saladyn
przemyśliwać, ak by tę sprawę z Żydowinem ułatwić, aż wreszcie postanowił użyć gwałtu,
ale tą modłą, aby miał on pozór słuszności.
Kazał przywołać Żyda, przy ął go serdecznie, posaǳił obok siebie i rzekł:
— Od wielu luǳi słyszałem, mężu zacny, że esteś wielkim mędrcem i w rzeczach
wiary osobliwie wyćwiczonym, dlatego też chciałbym się dowieǳieć od ciebie, która
z trzech wiar est na lepsza: żydowska, saraceńska czy chrześcĳańska?
Żydowin, który w same rzeczy był mądrym człowiekiem, wraz spostrzegł, że Saladyn
chce go pochwycić za słowa, oczywiście nie bez ukryte myśli; po ął zatem, że gdyby
które kolwiek z tych trzech wiar wyższość przyznał, władca swó zamierzony cel osiągnie.
Skupił umysł ak ten, kto, do odpowieǳi przynaglony, nie chce się dać przyłapać na nie ,
i zaraz umyślił, aki mu respons⁹⁰ dać należy.
— Panie mó i władco — rzekł — zadaliście mi ważkie pytanie; abym mógł ednak mó sąd wyrazić, muszę wam powtórzyć pewną opowieść. Przypominam sobie, o ile
mnie pamięć nie zwoǳi, że nieraz słyszałem o ednym bogatym i znacznym człeku, który
mięǳy innymi kle notami posiadał w swym skarbcu szacowny i piękny pierścień. Aby
⁸⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸⁸siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁸⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁹⁰respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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ego wartość i piękność należycie uczcić i na wieczność ostawić go swoim potomkom,
rozkazał, by ten z ego synów, w posiadaniu którego pierścień ów się zna ǳie, za ǳieǳica
uchoǳił, był za głowę rodu poczytywan i ako taki uważany i czczony. Spadkobierca pierścienia podobnie z potomkami swymi postąpił ak ego poprzednik. Pierścień przechoǳił
z rąk do rąk, aż wreszcie dostał się człekowi, który miał trzech uroǳiwych, cnotliwych
i posłusznych ego woli synów; dla te przyczyny równą miłością ich darzył. Młoǳieńcy,
którzy wieǳieli o tym zwycza u z pierścieniem, chcieli eden przez drugiego kle notem
zawładnąć, ako że każdy z nich za na godnie szego pragnął być uważany. Każdy prosił
tedy⁹¹ usilnie sęǳiwego o ca, który uż do śmierci się zbliżał, aby emu pierścień ten pozostawił. Zacny człek, wszystkich synów ednako miłu ący, nie umiał uczynić wyboru,
aż wreszcie umyślił, że na lepie bęǳie przyrzec go każdemu z nich; aby wszystkich po
równu ukontentować. Polecił zaś w ta emnicy zręcznemu złotnikowi sporząǳić eszcze
dwa pierścienie, które tak do prawǳiwego podobne się okazały, że on sam, co uczynić e
polecił, zaledwie mógł rozeznać pierścień prawǳiwy. Przed śmiercią wręczył w ta emnicy
każdemu synowi eden pierścień. Po śmierci roǳica każdy z synów o ǳieǳictwo i o cześć
należną się upominał i eden zaprzeczał praw drugiemu, przedstawia ąc na dowód swó
pierścień. Ponieważ trzy pierścienie tak podobne się okazały, że prawǳiwego poznać nie
można było, nie rozstrzygnięte po ǳiś ǳień zostało, kto est właściwym ǳieǳicem.
Podobnie rzecz się ma, mó panie i władco, z trzema religiami, danymi przez Boga
trzem nac om. Każda z nich mniema, że posiada istotną spuściznę i prawǳiwe prawo boże;
która ednak ma słuszność, nie wiadomo, ak i nie wiadomo, kto prawǳiwy pierścień
posiada.
Saladyn spostrzegł, iż Żydowin uniknął zręcznie zastawionych nań sieci. Postanowił
zatem otwarcie o potrzebach swoich go uwiadomić, aby przekonać się, zali⁹² mu usłużyć
zechce, zdraǳił mu przy tym, co zamyślał z nim uczynić i co by, ani chybi, zrobił, gdyby
tak rozumne odpowieǳi nie otrzymał.
Żydowin dał Saladynowi po dobre woli żądaną sumę. Saladyn zaś nie tylko po pewnym czasie dług swó w całości spłacił, ale eszcze wspaniałymi darami go obsypał, uważał
go za swego przy aciela i zatrzymał przy sobie z oznakami czci wielkie ”.



.   

Mnich, który w ciężki grzech popadł, gani przeora za tę samą przewinę i w ten sposób od kary
się uwalnia.
Gdy Filomena, skończywszy swo ą opowieść, zamilkła, sieǳący obok nie Dioneo,
nie czeka ąc na rozkaz królowe (wieǳiał bowiem, że na niego teraz kole przypada), tym
kształtem mówić zaczął:
— Miłe damy! Jeśli dobrze nasze powszechne życzenie po mu ę, to zebraliśmy się tuta
po to, aby się opowieściami wza emnie rozweselić. Mniemam, że każdemu zostawiona
est swoboda w wyborze materii, byleby tylko opowieść nie sprzeciwiała się ogólnemu
prawidłu, to est, za mu ącą była. Takie było bowiem życzenie królowe . Wysłuchaliśmy uż
opowieści o tym, ak to Abraham, za radą Giannotta di Civigni idąc, duszę swo ą zbawił
oraz ak roztropny Melchisedech obronił swo e bogactwa przed zasaǳkami Saladyna.
Sąǳę, że na wasze przygany nie zasłużę, gdy wam opowiem o chytre sztuczce, ǳięki
które udało się pewnemu mnichowi srogie kary cielesne uniknąć.
„W Lunigianie, niedaleko stąd leżące , zna dował się klasztor słynący dawnie z mnogości i świątobliwości braciszków, teraz zasię opustoszały. W klasztorze przebywał pewien
mnich, człek młody i krzepkiego ciała złożenia. Sił ego ani posty, ani modlitwy, ani
czuwania nocne nadwątlić nie zdołały. Pewnego razu, w samo południe, gdy inni braciszkowie wczasu⁹³ zażywali, mnich ów, przechaǳa ąc się koło kościoła zna du ącego się
w okolicy puste i oddalone , napotkał uroǳiwą wielce młódkę, która, ani chybi, córką
akiegoś okolicznego kmiecia być musiała. ǲieweczka zatrudniona była zbieraniem ziół.
⁹¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹²zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁹³wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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Kle not, Wiara, Wierzenia,
Ta emnica

Ledwie mnich ą u rzał, gdy chucie w nim rozgorzały. Dlatego też, zbliżywszy się do nie ,
w grzeczny dyskurs z nią wstąpił. Od słowa do słowa przechoǳąc, to wreszcie na nie
wymógł, że zgoǳiła się pó ść cichaczem do ego celi, tak iż nikt tego nie spostrzegł.
Tuta mnich, żąǳami swymi zbytnio pobuǳany, ął⁹⁴ ﬁglować z nią mnie ostrożnie, ak by należało. Tymczasem zdarzyło się, że przeor ze snu wyczmucony, przechoǳąc
obok celi mnicha, posłyszał rumor okrutny, który tamci czynili. Chcąc lepie głosy rozróżnić, zbliżył się cicho do drzwi celi, nadsłuchiwać począł i wówczas poznał dowodnie, że
wewnątrz białogłowa się zna du e. Z początku chciał rozkazać, aby drzwi otworzono, późnie ednak inacze postąpić umyślił. Wrócił zatem do swe komnaty i czekał, aż mnich
z celi wy ǳie. Mnich zasię⁹⁵, chocia z całego serca rozkoszy używał, przecie miał się na
baczności. Posłyszawszy, ak mu się zdawało, odgłos kroków na korytarzu, podszedł do
drzwi, spo rzał przez szparę i u rzał przeora, który podsłuchiwał. Dorozumiał się od razu, że przeor uznał o bytności białogłowy w ego celi, a wspomniawszy, ak surowa kara
mu za to zagraża, stropił się wielce. Nie dawszy ednak młódce żadne o swym strapieniu poznaki, ął się głowić nie na żarty, szuka ąc akiegoś stosownego wybiegu. Wreszcie
przyszła mu na myśl pewna chytra sztuka, o skuteczności które był twardo przekonany.
Uczyniwszy pozór, że dość ma uż miłosnych igraszek, rzekł do białogłowy:
— Idę teraz, chcąc wynaleźć skuteczny sposób na to, byś stąd niepostrzeżenie wy ść
mogła. Dlatego też czeka tuta , aż do mego powrotu.
Rzekłszy te słowa, wyszedł z celi, zamknął drzwi na klucz i zaraz udał się do komnaty przeora. Oddał przeorowi klucz, ak to każdy mnich miał w obycza u czynić, kiedy
z klasztoru się wydalał, i rzekł:
— ǲisia z rana, mó o cze, nie zdążyli przewieźć wszystkich drew, co są przygotowane; za waszym pozwoleniem tedy⁹⁶ chcę się udać do lasu, aby zwózki dopilnować.
Przeor, pragnąc dowieǳieć się szczegółowie o grzechu, przez mnicha popełnionym,
i mniema ąc, że grzesznik niczego się nie dorozumiewa, uradował się z tego przypadku. Wziął klucz i dał swo e przyzwolenie. Gdy mnich odszedł, przeor ął⁹⁷ rozmyślać,
ak mu postąpić należy: zali⁹⁸ w przytomności⁹⁹ wszystkich mnichów drzwi celi otworzyć
i sprośny grzech na aśnię podać, tak aby braciszkowie szemrać późnie nie mogli, gdy
srogą karę rozpustnikowi wymierzy, zali też wprzód o wszystkim od one niewiasty uznać
szczegółowie¹⁰⁰? Pomyślał przy tym, że owa młódka może się okazać córką lub żoną akiegoś czcigodnego człeka, któremu nie chciałby despektu sprawić, awnie ą osławia ąc.
Dlatego też postanowił dowieǳieć się wprzód, kim est owa białogłowa, a późnie dopiero stosowne miary przy ąć. Z tym zamysłem podszedł do drzwi celi, otworzył e, wszedł
do środka i znów drzwi za sobą zawarł. Młódka obaczywszy przeora zmieszała się wielce,
od sromu i trwogi gorzko płakać poczęła.
Świątobliwy przeor, spo rzawszy na nią, przekonał się, że ǳieweczka piękna est
i świeża. Chocia był uż człekiem szeǳiwym, przecie poczuł, że nim chucie okrutne
owłada ą, na podobieństwo tych, którym młody mnich oprzeć się nie zdołał. Tedy rzekł
do się na ten kształt: »Dlaczegóż bym nie miał uciechy zażyć, skoro sposobność się nadarza? Radości i wesela niewiele mamy, trosk zasię i zła zawsze pod dostatkiem. To piękna
ǳieweczka, na honor! Nikt nie dowie się o tym, że tuta była. Czemuż miałbym nie
spróbować, czy mi się nie uda woli swe ą powolną uczynić? Grzech w ta emnicy to pół
grzechu tylko! Korzysta my ze szczęśliwe okaz i, co się może uż nigdy nie powtórzy,
i nie pogarǳa my nierozważnie dobrem, którym Bóg bliźniego obdarza!«.
Tak myśląc, zbliżył się do płaczące ǳieweczki, zamysł swó pierwotny całkiem odmienił, pocieszać ą półgłosem począł i prosić, aby płakać przestała. Po czym w ostrożnych
słowach pragnienie swo e e odkrył. ǲieweczka, która nie była z żelaza ani z kamienia,
zbytniego nie stawiała oporu. Przeor, obłapiwszy ą ciasno i ucałowawszy czule, pociągnął
ą do wąskiego łoża mnicha. Ma ąc ednak może należny wzgląd na czcigodność swo e
⁹⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁹⁸zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁹⁹w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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osoby, a takoż obawia ąc się, aby e ciężarem swoim zbytnio nie urazić, miast¹⁰¹ się na
wątłe młódce położyć, na brzuchu swym ą posaǳił i tą modłą długo z nią igrał. Mnich,
który udał, że do lasu wyrusza, ukrył się w kącie korytarza. Obaczywszy, że przeor sam do
celi wchoǳi i drzwi za sobą zamyka, miał uż za na zupełnie pewne, że ego fortel skutecznym się okaże. Podkradł się więc do drzwi i przez szparę obaczył wszystko, co przeor
czynił. Ów, po długie miłosne rozprawie, zamknął młódkę w celi i do swe komnaty się
udał. Wkrótce usłyszał mnicha i sąǳił, że ten uż z lasu powrócił. Zamierza ąc go skarcić
surowo i do ciemnicy wtrącić, tak aby z miłe zdobyczy bez poǳiału korzystać, kazał
go przywołać, a późnie przy ąwszy go z zagniewanym obliczem, rzekł, że go więzieniem
ukarze.
Mnich odparł na to:
— Przewielebny o cze; zbyt niedawno estem w zakonie świętego Benedykta, ażebym
mógł znać szczegółowie¹⁰² wszystkie reguły. Nie wieǳiałem na przykład, że mnisi krom¹⁰³
wigilĳ i postów winni są eszcze i ǳiewczęta na siebie nakładać. Teraz ednak, skoroście
mi uż stosowny przykład dali, przyrzekam nigdy pod tym względem nie chybić. Jeśli mi
na ten raz przebaczycie, będę czynił tak, ak wiǳiałem, żeście wy czynili.
Przeor, który był człowiekiem o bystrym przyroǳeniu¹⁰⁴, zaraz po ął, że mnich nie
tylko lepie od niego w sedno utraﬁł, ale wszystkie ego ﬁgle wiǳieć musiał. Zawstyǳił się
postępku swego i nie chciał karać mnicha za to, czym sam zgrzeszył. Przebaczył mu przeto,
pod warunkiem, że ścisłe milczenie zachowa. Późnie postarali się ǳiewczynę ukradkiem
z klasztoru wyprowaǳić. Mniemać należy, że młódka eszcze nieraz tam powracała”.



 . 

Markiza z Monferratu gasi bezrozumną miłość króla francuskiego, częstując go samymi kurami i obracając się do niego ze stosownymi słowami.
Opowieść Dionea zawstyǳiła nieco białogłowy, czego dowodem były rumieńce na ich
obliczach; późnie ledwie się od śmiechu wstrzymać mogły. Jedna na drugą pogląda ąc
słuchały noweli z uśmiechem na ustach. Gdy Dioneo dobiegł do końca, łagodnymi słowy
zwróciły mu uwagę, że podobnych rzeczy przy białogłowach opowiadać się nie goǳi.
Królowa obróciwszy się do Fiammetty, sieǳące obok niego na murawie, rzekła, że teraz
na nią kole przychoǳi. Fiammetta wǳięcznie się uśmiecha ąc w te słowa zaczęła:
— W poprzednich opowieściach okazane zostało na przykładach, akie znaczenie mieć
może szybka i bystra odpowiedź. Pomyślałam sobie, że eśli mężczyzna rozumnie czyni
szuka ąc zawsze miłości te kobiety, które ród est znacznie szy od niego, to natomiast
białogłowa winna ponad wszystko strzec się miłości do takiego męża, co stanem swym nad
nią góru e. Dlatego też postanowiłam w te noweli, którą teraz mam opowieǳieć, pokazać
wam, miłe towarzyszki, ak to pewne znaczne damie udało się słowem i uczynkiem od
takiego afektu uchronić i drugiego od miłości odwieść.
„Markiz z Monferratu, człek wielkie ǳielności i chorąży Kościoła, wziął uǳiał w powszechne wyprawie krzyżowe za morze. Na dworze króla ancuskiego Filipa Krzywookiego, który również do te wyprawy się gotował, eden z rycerzy ozna mił w rozmowie,
że nie ma na ziemi takie pary ak markiz i ego żona. Jeśli bowiem markiz słynie pośród
rycerstwa swymi wielkimi przymiotami, to żona ego est na pięknie sza i na cnotliwsza
z wszystkich kobiet. Słowa te tak wielkie wrażenie na królu Franc i sprawiły, iż zakochał
się namiętnie w żonie markiza, chociaż e dotychczas nie wiǳiał. Umyślił zatem dopiero
w Genui wsiąść na okręt, aby stamtąd się przez morze przeprawić, do Genui zaś dotrzeć
lądem, a po droǳe, ma ąc po temu sposobność tak goǳiwą, odwieǳić markizę. Miał
naǳie ę, że pragnienia swo e do lubego przywieǳie skutku, zważywszy na to, że markiza sama w domu pozostawała. Zamysły swo e zaraz w czyn wcielił. Wysławszy naprzód
swo e wo ska, sam z nieliczną świtą w drogę wyruszył. Zbliżywszy się do włości markizy,
¹⁰¹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹⁰²szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹⁰³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁰⁴przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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pchnął umyślnego, aby powiadomić markizę, że następnego dnia przybęǳie do nie na
obiad. Roztropna i układna dama odparła, że wielce sobie zaszczyt ten ceni i że przy mie
króla ak na milszego gościa. Późnie ęła¹⁰⁵ się nad tym głowić, co króla tak znacznego k’temu¹⁰⁶ przywoǳi, aby ą odwieǳać w czasie, gdy mąż e przytomny¹⁰⁷ nie est,
i odgadła, że sława e piękności tu go przynęciła.
Tym niemnie postanowiła przy ąć gościa, ak się należało. Przywołała wszystkich
znacznie szych luǳi, pozostałych w domu, i zasięgnąwszy ich rady przygotowała wszystko na godne przy ęcie; tylko ucztą i wyborem potraw sama się za ęła. Kazała zarznąć
wszystkie kury, akie pod rękę podpadną, i tylko z nich przyrząǳić kucharzom wiele
rozlicznych potraw. Naznaczonego dnia przybył król i został godnie i wspaniale przy ęty.
U rzawszy markizę, przekonał się, że piękność e , osobny wǳięk i przymioty znacznie
przechoǳą wszystkie opowiadania rycerza. Zaǳiwił się wielce i tym większym płomieniem rozgorzał, im barǳie piękność markizy przewyższała te piękności famę. Król zażył
wczasu¹⁰⁸ w komnatach, przybranych okazale i stosownie na przy ęcie tak znacznego gościa, gdy zaś nastała pora obiadu, usiadł z markizą za stołem. Innym przytomnym¹⁰⁹ dano
mie sce wedle ich godności za sąsiednimi stołami. Król niewypowieǳiane rozkoszy zażywał smaku ąc w wyszukanym adle, próbu ąc win znamienitych i nie odrywa ąc wzroku
od piękne markizy. Jednakże w miarę ak półmiski wciąż zmieniano, zaczął się nieco ǳiwować, spostrzegłszy, że eśli i potrawy różne były, to przyrząǳono e wszystkie tylko
z samych kur. Król dobrze wieǳiał, że okolice tamte sze obﬁtu ą w ǳiczyznę, w którą,
na wieść o ego przy eźǳie, był eszcze czas się opatrzyć. Mimo swego zǳiwienia z te
osobliwości, od onych kur właśnie chciał zacząć, by przygadać markizie, i obrócił się do
nie z takim żartem:
— Zali, Wasza Miłość — rzecze z wesołym uśmiechem — w kra u tym kury roǳą
się bez koguta?
Markiza w lot po ęła, do czego król pytaniem swym zmierza, i wiǳąc, że sam Bóg
zsyła e sposobność wy awienia gościowi swo e intenc i, odparła swobodnie:
— Nie, Miłościwy Królu! Białogłowy tute sze są takie same ak wszęǳie, chocia
w swych stro ach i obycza ach od innych nieco się różnią.
Król, usłyszawszy ten respons¹¹⁰, zrozumiał zarówno ukryte znaczenie słów markizy,
ak i przyczynę, dlaczego obiad z samych kur się składał. Po ął, że z taką białogłową na
nic się zdaǳą cukrowane słówka, a takoż i gwałtem niczego się nie sprawi. A chocia
nieopatrznie żąǳe się w nim wielkie zażegły, przecie osąǳił, że lepie bęǳie dla ego czci,
eśli ten płomień niestosowny przygasi. Zaprzestał żartów, obawia ąc się, aby markiza znów
mu ostro nie przymówiła, i zbył się wszelkie naǳiei. Skończywszy obiad poǳiękował za
przy ęcie, akie go spotkało, polecił markizę Bogu i do Genui zaraz się udał, aby śpiesznym
od azdem zatrzeć nieprzysto ny powód swego przybycia”.



.   

Pewien czcigodny człek trafnym słówkiem karze szpetną obłudę mnichów.
Sieǳąca obok Fiammetty Emilia zaczęła swo ą opowieść, gdy uż wszyscy przytomni¹¹¹ dość wysławili mądrość markizy, która podobną odprawę ancuskiemu królowi
dała.
— I a — rzekła z wǳiękiem — opowiem o podobnym responsie¹¹², danym przez
pewnego mądrego, a świeckiego człeka skąpemu mnichowi. Ze słów tych nie tylko śmiać
się trzeba, ale i e zachwalić.

¹⁰⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰⁶k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹⁰⁷przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
¹⁰⁸wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
¹⁰⁹przytomni (daw.) — obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹¹⁰respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹¹¹przytomni (daw.) — obecni (przy czymś); zebrani. [przypis edytorski]
¹¹²respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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„Żył niedawno we Florenc i mnich z zakonu braci mnie szych, inkwizytor kacerskich
błędów. Jak i wielu innych, chciał on uchoǳić za świętoszka i człeka żarliwego w wierze
chrześcĳańskie , co mu nie waǳiło śleǳić równie za tymi, których mieszki dobrze nabite
były, ak i za heretykami.
Przypadek nadarzył mu kiedyś poczciwca uposażonego więce w dukaty niźli w rozum.
Ów, nie dla słabe wiary, ale z prostoty ducha, może podochocony winem lub zabawą
nieumiarkowaną, rzekł pewnego dnia do swo e kompanii, że ma wino tak dobre, iż sam
Chrystus piłby e z ochotą. Słuch o tym doszedł do o ca inkwizytora, który dowieǳiawszy
się, że bluźnierca ma wielkie włości i dobrze nabity mieszek, cum gladiis et fustibus¹¹³
srogie śleǳtwo rozpoczął. Miał na myśli nie tyle sprowaǳenie grzesznika na drogę prawe
wiary, ile napełnienie swo e kieszeni ego dukatami. Przywoławszy go, zapytał, zali¹¹⁴
prawdą est, co przeciw niemu mówią? Prostak odpowieǳiał, że tak, i wy aśnił, ak było.
Świątobliwy inkwizytor i czciciel św. Jana Złotobrodego rzekł:
— Tedy uczyniłeś z Chrystusa opo a i smakosza win, na podobieństwo Moczygęby
lub innego pĳanicy, nie wychoǳącego z szynkowni, teraz zasię¹¹⁵ przyzna ąc się pokornie,
chcesz w nas wmówić, że błaha to sprawa. Nie est ednak tak, ak ci się zda e. Zasłużyłeś
na stos i pó ǳiesz w ogień, eśli zechcemy postąpić z tobą według prawa!
I ze srogą miną ął¹¹⁶ gromić biedaka, akby był on samym Epikurem, co duszom
nieśmiertelności zaprzeczał. Mówiąc pokrótce, tak go przeraził, że poczciwina przez pośredników posmarował tłusto balsamem św. Jana Złotoustego ręce inkwizytora (balsam
ten est wielce skuteczny na zarazę chciwości pośród księży, a zwłaszcza braci mnie szych,
którym nie lza¹¹⁷ się pienięǳy dotykać), aby ów więce litośnie chciał z nim postąpić.
Cudotwórczości maści, o które wszakoż Galen w swoich medycznych księgach nie
wspomina, w tak wielkie ilości użył, że płomień stosu, grożący mu, zamienił się w znak
krzyża; dali mu żółty krzyż na czarnym polu, niby proporzec rycerzowi, co na wyprawę krzyżową się gotu e. Nie dość tego. Wziąwszy pieniąǳe o ciec inkwizytor zatrzymał
grzesznika na kilka dni przy sobie, przykazawszy mu, aby dla pokuty słuchał coǳiennie
mszy u Świętego Krzyża, a w goǳinie posiłku stawał przed ego obliczem; przez resztę
dnia mógł czynić, co zechciał.
Grzesznik, odbywa ąc pilnie pokutę, usłyszał pewnego dnia podczas mszy, ak śpiewano te słowa Ewangelii: »Sto za edno oddane wam bęǳie i posiąǳiecie żywot wieczny«.
Zachował e dobrze w pamięci. W oznaczone goǳinie, spełnia ąc rozkaz, z awił się
u inkwizytora, który właśnie obiad spożywał.
Mnich zapytał go, zali¹¹⁸ dnia tego mszy święte wysłuchał, a usłyszawszy, że tak,
rzekł:
— Zaliżeś nie słyszał czego, co by wątpliwość w tobie pewną wzbuǳiło i przeto wyaśnień się domagało?
— Nie, o cze — odparł poczciwiec — wierzę we wszystko i na mnie sze wątpliwości
nie mam. Usłyszałem ednak coś, co mnie wielką litością dla was i braci waszego zakonu
natchnęło. Ciężko wam bęǳie na tamtym świecie, o cowie czcigodni!
— Jakież to słowa — zapytał inkwizytor — takim współczuciem dla nas cię napełniły?
— Był to ustęp z Ewangelii — odparł prostak — który powiada: »Sto za edno otrzymacie!«.
— Nie masz nic prawǳiwszego nad to — rzecze mnich — ale czemuż cię te słowa
tak wzruszyły?
— Zaraz wam wszystko wytłumaczę, o cze wielebny. Od czasu ak przebywam w waszym klasztorze, wiǳę, że coǳiennie wynosicie żebrakom kocioł albo i dwa kotły zupy,
która z obiadu wam została. A owóż, eśli na tamtym świecie za każdy kocioł sto wam
oddaǳą, wszyscy się w zupie potopicie!
Ci, co pospołu z inkwizytorem biesiadowali, wybuchnęli głośnym śmiechem. Inkwizytor po ął, że słowa te przeciwko obłudne dobroczynności mnichów wymierzone
¹¹³cum gladiis et fustibus (łac.) — mieczami i kĳami. [przypis edytorski]
¹¹⁴zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹⁷nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
¹¹⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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zostały, i wielce się tym stropił. Gdyby nie przygana, aką zyskał poprzednim swoim
przyznaniem, ani chybi, wszcząłby przeciw niemu drugi proces mszcząc się za zniewagę
swo ą i innych braci-pasibrzuchów. Rozgniewany, puścił go swobodnie i przykazał, aby
mu się więce na oczy nie pokazywał”.



.   

Bergamino opowieścią o Prymasie i opacie z Cluny zawstyǳa niespoǳianie skąpego Cane
della Scala.
Gdy Emilia opowiadała zabawnie o niepowszednim rzeczeniu krzyżowca, całe towarzystwo pospołu z królową śmiało się serdecznie i pochwał nie szczęǳiło. Gdy śmiech
umilkł i wszyscy uspokoili się, Filostrato, na którego kole nadeszła, zaczął na ten kształt:
— Piękną rzeczą est, miłe damy, traﬁć w cel nieruchomy, ale gdy łucznik popadnie
strzałą w przedmiot mu nie znany, który się nagle po awia — to kunszt nad kunsztami.
Występne i brudne życie mnichów est awnym dowodem ich zepsucia, z czego każdy
łacno może śmiać się i drwić do woli. Jeśli poczciwiec dobrze uczynił, dworu ąc sobie
z inkwizytora i obłudne dobroczynności mnichów, którzy da ą ubogim strawę, stosowną
dla świń, to nie mnie wychwalać należy tego człeka, co mi go poprzednia opowieść na
pamięć przywiodła. Ów niezwykłe a niespoǳiane skąpstwo uǳielnego i bogatego księcia
Cane della Scala w swo e wesołe opowieści wyszyǳił, wkłada ąc w usta drugiego to, co
o sobie i o nim chciał powieǳieć.
„Ten Cane della Scala, ak to fama po całym świecie głosi, był wielkim wybrańcem
fortuny, a przy tym ednym z na sławnie szych i na wspanialszych książąt Italii od czasów
Fryderyka II, cesarza, po ǳień ǳisie szy. Pewnego razu książę umyślił wyprawić w Weronie ucztę wspaniałą. Sprosił na nią zewsząd co znacznie sze osoby i dworzan, ale gdy
przybyli, nagle zamysł swó odmienił; szczodrze obdarzył swoich gości i z powrotem ich
odprawił. Jeden tylko Bergamino, zawołany gaduła i człek bystrego dowcipu (o czym
sąǳić może tylko ten, co go słyszał), żadne nagrody nie otrzymawszy ani też nie odprawiony, pozostał na mie scu, a przecie się nie trapił zbytnio, mniema ąc, że w przyszłości
sowicie sobie to odbĳe. Aliści Cane della Scala pomyślał, że dać cośkolwiek Bergaminowi
to gorze niżli w ogień rzucić, dlatego też milczał i wcale się doń nie zwracał. Bergamino
czekał przez kilka dni, ale wiǳąc, że nikt po niego nie przysyła ani umie ętności ego na
próbę nie wystawia i że pobyt w gospoǳie wraz ze służbą i końmi drogo go kosztu e,
ął¹¹⁹ się nie na żarty trapić. Mimo to przecie czekał ciągle, myśląc, że nie byłoby rzeczą
roztropną teraz od eżdżać. Przywiózł zaś był z sobą trzy bogate i stro ne suknie, które od
innych książąt otrzymał, aby móc godnie na uczcie wystąpić.
W zapłatę za postó oddał oberżyście z początku edną suknię, po nie akim czasie
drugą, wreszcie ął żyć na koszt trzecie szaty, postanowiwszy zostać tam dopóty, dopóki
pienięǳy za nią wystarczy, późnie zaś puścić się w drogę powrotną.
Gdy uż ostatnią suknię prze adł, z awił się pewnego dnia z zatroskaną miną przed
panem Cane della Scala, w chwili gdy ów za stołem sieǳiał. Pan Cane della Scala, chcąc
racze zadworować z niego niżli rozweselić się akimś ego trafnym słowem, rzecze:
— Co ci est, Bergamino? Powieǳ, dlaczegoś taki strapiony?
Wówczas Bergamino bez namysłu, ak gdyby uż wszystko z dawna dobrze obmyślił,
ął opowiadać nowelę, która awnie ego położenie ukazać miała.
— Wiecie zapewne, Wasza Miłość, że Prymas był nie tylko człekiem w gramatyce
zawołanym, ale i świetnym a zręcznym wierszopisem. Jego nauka i umie ętność uczyniły
go tak sławnym, że z imienia był on znany każdemu, nawet tym, co go nigdy na oczy
nie wiǳieli. Bawiąc kiedyś w Paryżu, gdy wielki niedostatek znosił, ak mu się to często
zdarzało, bowiem możni tego świata nie barǳo się kwapili, aby talenty ego wynagraǳać, usłyszał o opacie z Cluny, który ak powszechna fama głosiła, był, krom¹²⁰ papieża,
na bogatszym dosto nikiem Kościoła. Luǳie opowiadali o nim ǳiwy, wysławiali ego
szczodrość i wspaniałość, twierǳili, że w ego domu wieczne święto panu e i że każdy,
¹¹⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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kto się tam z awi, ugoszczony zostanie, byle tylko poprosił o to, gdy opat est przy stole.
Prymas, który z ludźmi znacznymi przestawać lubił, umyślił udać się tam, aby przekonać
się o szczodrobliwości opata. Zapytał się, czy opat daleko od Paryża przemieszku e, na co
mu odpowieǳiano, że ego dwór zna du e się o akoweś sześć mil od Paryża. Wybrał się
zatem w drogę wcześnie rano, aby stanąć na mie scu w obiadowe porze. Dowieǳiawszy
się, którędy mu iść należy, nie natraﬁł na nikogo, kto by w tę samą stronę dążył, przeto, pełen obawy, że zabłąǳić może w takie mie sce, gǳie nic do eǳenia nie zna ǳie,
opatrzył się w trzy chleby, aby po droǳe nie głodować, co się zaś wody tyczy, to myślał
(chociaż nie był zbytnim e lubownikiem¹²¹), że wszęǳie ą napotka.
Włożył chleby za pazuchę i ruszył w drogę. Poszczęściło mu się tak, iż przybył na dwór
opata eszcze przed obiadem. Wszedłszy do domu, ął¹²² się na wszystkie strony rozglądać
i u rzał liczne stoły dokoła rozstawione, kredensy obﬁcie opatrzone i różne rzeczy do
obiadu przygotowane; z tego wniósł, że opat musi być naprawdę szczodry tak, ak fama
głosi. Tymczasem zbliżyła się goǳina obiadu. Marszałek dworu kazał podać wody do
obmycia rąk, a potem każdemu mie sce za stołem wskazał. Zdarzyło się, iż Prymas za ął
mie sce naprzeciw drzwi, przez które opat miał we ść do komnaty. Było to na tym dworze
w obycza u, że dopóki opat nie zasiadł za stołem, nie podawano niczego, wina ani chleba,
adła ani napo ów. Zastawiwszy stoły, marszałek ozna mił opatowi, że obiad uż gotów.
Opat rozkazał otworzyć drzwi, które do adalni wiodły; ledwie stanął na progu, wzrok
ego padł na Prymasa. Był on nęǳnie ubrany, a przy tym opat nie znał go wcale. Gdy go
obaczył, przyszła mu do głowy po raz pierwszy myśl niegodna. »Kogóż to a nie karmię
za swoim stołem?« — rzekł do siebie. Cofnął się od proga, przykazał zamknąć komnatę
i zapytał tych, co w pobliżu niego stali, zali nie zna ą tego włóczęgi, co naprzeciw drzwi
za stołem sieǳi. Wszyscy odparli, że nie wieǳą, kto by to był.
Prymas, ako człek do postów nieprzywykły, a przy tym wygłodniały po przebyciu
wielkiego szmatu drogi, poczekał chwilę, ale wiǳąc, że opat nie nadchoǳi, wyciągnął
eden z trzech bochenków chleba tkwiących za pazuchą i eść go począł.
Opat po pewnym czasie posłał do komnaty ednego z swych sług, aby obaczył, czy
niezna omy uż odszedł.
Sługa doniósł, że spożywa chleb, który ani chybi, przyniósł z sobą.
— Niecha e, eśli ma własny — odparł opat — naszym się ǳisia nie pożywi!
Opat chciał, aby Prymas sam się z swego mie sca ruszył, bowiem niegodną rzeczą mu
się zdało za drzwi go wyrzucać. Prymas tymczasem z adł eden chleb, a wiǳąc, że opat
nie nadchoǳi, do drugiego bochenka się zabrał. Powiadomiono o tym opata, który znów
kazał słuǳe obaczyć, czy przybysz sieǳi za stołem.
Prymas, z adłszy drugi bochen chleba, wydobył trzeci. Opat, dowieǳiawszy się o tym,
zamyślił się i rzekł do siebie: »Co mnie do głowy ǳisia przyszło? Skąd to skąpstwo i ta
wzgardliwość w stosunku do tego człeka? Od tylu lat uż karmię tych, co są zgłodniali, nie
pyta ąc, czy to szlachcice, czy chłopi, bogacze czy biedacy, kupcy czy oszuści. Wiǳiałem,
ak z mego dobra korzystali włóczęǳy, a przecie nigdy nie owładały mną myśli takie
ak teraz; gdy na tego człeka patrzę. Należy mniemać, iż takie skąpstwo nie mogło się
zroǳić we mnie w odniesieniu do nikczemnego człeka. Ów niezna omy, co włóczęgą
mi się zdawa, musi być znamienitym człowiekiem, skoro mnie coś tknęło, aby go uczcić
należycie”.
Rzekłszy to, chciał się dowieǳieć, kto był ów przybysz. Gdy mu powieǳiano, że est
to Prymas, który tu przybył, aby przekonać się na własne oczy, czy wysławiana szczodrość
opata est taką w same rzeczy, opat zawstyǳił się szczerze, bowiem słyszał uż był wiele
o tym człeku i o ego umie ętnościach.
Chcąc błąd swó naprawić, ął¹²³ mu wielką cześć okazywać. Ugościwszy go u stołu,
obdarzył go szatami, stosownymi do ego godności, mieszkiem złota i pięknym rumakiem, i dał mu do wyboru: pozostać na ego dworze czyli też od echać. Prymas, wielce
ukontentowany, gorący dank¹²⁴ mu złożył i powrócił na koniu do Paryża, skąd przybył
piechotą.
¹²¹lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
¹²²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁴dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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Pan Cane della Scala, człek rozumny, po ął od razu, co Bergamino chciał rzec przez
to, i odezwał się doń z uśmiechem.
— Udatnie, mó Bergamino, podałeś na aśnię swo e krzywdy i wartość, a takoż i mo e
sknerstwo; dałeś mi poznać dowodnie, czego pragniesz ode mnie. Wierę¹²⁵, powiem ci,
że nigdy dotąd nie byłem dla nikogo tak nieużyty i skąpy. Przepęǳę to skąpstwo tym
kĳem, który mi ukazałeś.
To rzekłszy zapłacił oberżyście za Bergamina, obdarzył go wspaniałą własną szatą,
sakwą pełną złota, rumakiem i przyzwolił mu — albo pozostać przy sobie, albo też swobodnie od echać”.



.   

Wilhelm Borsiere gładkimi słowy wyszyǳa skąpstwo Imć Ermina de’Grimaldi.
Sieǳąca obok Filostrata Lauretta, wysłuchawszy pochwał nad sprytem Bergamina
i wiǳąc, że na nią kole nadchoǳi, nie czeka ąc wezwania ęła¹²⁶ mówić w te słowa:
— Poprzednia nowela przywiodła mnie k’temu¹²⁷, aby wam opowieǳieć, ak to pewien dworzanin w podobny sposób skutecznie ukarał i wyśmiał chciwość bogatego kupca. Mo a opowieść podobna bęǳie do opowieści Filostrata, ednakoż sąǳę, że nie mnie
wam do smaku przypadnie, bowiem koniec ma szczęśliwy.
„Żył ongiś w Genui szlachcic, Ermino de’Grimaldi, który według powszechnego
mniemania był wówczas na bogatszym człekiem we Włoszech; żaden bogacz nie mógł
mu dorównać ma ętnościami i nagromaǳonymi pienięǳmi. Ale góru ąc nad wszystkimi bogactwem, przewyższał takoż swym sknerstwem wszystkie kutwy na świecie. Nie
trza nawet i wspominać, że dla bliźnich sakwy ego szczelnie zamknięte były; nie dosyć na
tym, sam sobie bowiem odmawiał rzeczy na niezbędnie szych, skąpiąc na eǳenie, picie
i oǳież, przeciwnie do obycza u Genueńczyków, którzy wystawnie a wspaniale ubierać
się lubią. Wreszcie k’temu¹²⁸ przyszło, że puszczono w niepamięć ego nazwisko Grimaldi
i Erminem-Sknerą zwać go poczęto.
Zdarzyło się, iż w tym czasie, gdy Ermino przez stałe sknerstwo bogactwa swo e
powiększał, przybył do Genui obycza ny i gładki dworak, a przy tym zawołany mówca,
Wilhelm Borsiere. Mało był podobny do wielu ǳisie szych panków, którzy mimo swych
skażonych i występnych obycza ów za luǳi znamienitych chcą uchoǳić i nosić szlacheckie tytuły. Podobni są oni do osłów, bowiem wzrośli racze wśród wszelakie brzydliwości
i luǳkie ohydy, niźli na dworach wychowani zostali. W owych czasach dworzanie z usilnością starali się o zgodę, eśli gǳieś wybuchła kłótnia lub nienawiść; przyczyniali się
do ko arzenia małżeństw i zacieśniania związków przy acielskich; trafnym a wǳięcznym
słowem rozweselali umysły po dniu pracy, zasię¹²⁹ cierpką, ale o cowską przymówką występki nikczemników razili. Wszystko to czynili za niewielkim wynagroǳeniem. ǲisia
natomiast trawią swó czas tylko na tym, że plotki roznoszą, sie ą niezgody, wzbuǳa ą
waśnie, mówią rzeczy niegoǳiwe, a co gorsza, czynią e na oczach luǳkich, ganią eden
drugiego za rzekome czy też prawǳiwe bezeceństwa, zasię luǳi zacnych fałszywymi pochlebstwami ku różnym szkaradnościom podwoǳą. Na wstyd naszemu wiekowi, prawie
zawsze na większych łask i dobroǳie stw od niegodnych panów dostępu e, kto na więce
zdrożności i plugastw czyni lub mówi. Wszystko to est hańbą wielką czasów naszych
i awnym dowodem, że cnoty nas uż opuściły ostawia ąc nas na pastwę występków i nieszczęść.
Ale powraca ąc do właściwego wątku, od którego gniew słuszny oderwał mnie na
dłuże , niż się tego spoǳiewać mogłam, powiem, że ów Wilhelm cieszył się w Genui
osobnymi względami i przy aźnią wszystkich. Przebywszy w mieście kilka dni usłyszał
o skąpstwie i niegoǳiwości Ermina i wiǳieć go zapragnął. Ermino ze swe strony usłyszał
także o Wilhelmie Borsiere ako o człeku wielce zacnym, a ako że mimo przyroǳonego
¹²⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹²⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁷k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹²⁸k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹²⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



skąpstwa tliła się w nim eszcze iskierka luǳkości, tedy¹³⁰ przy ął go z twarzą wesołą,
uprze mymi słowy go powitał i rozprawiać o różnych rzeczach począł. Późnie wraz z innymi Genueńczykami wwiódł go do swego nowego i pięknego domu. Oprowaǳiwszy
go po nim, rzekł:
— Siła rzeczy wiǳieliście na świecie, panie Wilhelmie! Rad bym dowieǳieć się od
was, aką rzecz osobliwą i nigdy nie wiǳianą mógłbym wymalować w te sali?
Wilhelm, usłyszawszy to śmieszne żądanie, odparł:
— Nie mogę wam, panie, powieǳieć nic o rzeczy, które nikt eszcze nie wiǳiał.
Chyba byłoby to kichanie albo akaś rzecz podobna. Jeśli ednak pragniecie, mogę poraǳić
wam coś, czegoście wy dotąd ako żywo nie wiǳieli.
— Proszę was, powieǳcie mi, co to takiego — rzekł Ermino, który nie spoǳiewał
się wcale, aka bęǳie odpowiedź Borsiere.
— Każcie odmalować szczodrość — odparł żywo Wilhelm.
Usłyszawszy te słowa Ermino tak się zasromał, że w edne chwili całkiem się odmienił,
a potem rzekł:
— Każę ą odmalować, panie Wilhelmie, w taki sposób, że ani wy, ani nikt inny uż
powieǳieć nie bęǳie mógł, iż e nie wiǳiałem i nie poznałem.
Istotnie, od tego dnia — taka była skuteczność słów Wilhelma — stał się Ermino
na ho nie szym i na milszym człekiem w Genui i nikt z tych, co żyli tam za ego czasów,
nie okazał więce serca swoim i obcym.”



 .  

Król Cypru, wydrwiony przez pewną Gaskonkę, staje się z człeka tchórzliwego ǳielnym.
Teraz przyszła kole , aby Eliza, ako ostatnia, wypełniła rozkaz królowe .
Eliza, nie mieszka ąc¹³¹, zaczęła opowiadać wesoło:
— Nieraz się przytraﬁa, miłe białogłowy, że nagany i srogie kary nie mogą tego sprawić, co edno słowo, często przypadkiem, a nie ex proposito¹³² rzeczone. Jawnie to widać
z opowieści Lauretty; w swe krótkie noweli chciałabym to samo ukazać. Dobre opowieści zasługu ą na to, aby ich słuchać z uwagą, bez względu na to, kto e opowiada, mogą
bowiem zawsze oddać pożytek.
„Za czasów pierwszego króla Cypru, gdy uż Gotyd z Bouillon Ziemię Świętą zdobył,
zdarzyło się, iż pewna dama gaskońska wybrała się z pielgrzymką do grobu Chrystusa.
W powrotne droǳe zatrzymała się na wyspie Cypr, gǳie ą znieważyło kilku niegoǳiwców. Obracała się z swymi skargami powszędy, ale nigǳie nic wskórać nie mogąc
postanowiła wreszcie skargę swą królowi przedłożyć. Nie raǳili e tego czynić, tłumacząc, że wszystkie starania pó dą na marne, bowiem król est tak gnuśnego i tchórzliwego
przyroǳenia¹³³, iż nie tylko nie mści się za obelgi innym wyrząǳone, ale nawet puszcza
płazem niezliczone zniewagi sobie uczynione. Kto w duszy akąś urazę lub rankor¹³⁴ żywi, sta e zwykle przed królem i swobodny upust swe złości da e czyniąc mu, aką chce,
zniewagę. Usłyszawszy o tym dama gaskońska, która uż traciła naǳie ę na odwet za
krzywdy swo e, postanowiła przyna mnie dla akiegoś zadośćuczynienia małoduszność
króla zgromić. Stanęła przed nim i rzekła ze łzami:
— Przyszłam do ciebie, panie, nie po to, aby żądać sprawiedliwości za zniewagę mi
uczynioną. Zamiast uczynić e zadość racz tylko nauczyć mnie, ak należy znosić obelgi
i osławy, których, ak słyszę, nikt ci nie szczęǳi. Za twoim przykładem ścierpię może tę
hańbę, którą bym ci chętnie odstąpiła, wieǳąc, z aką cierpliwością wszelkie szkalowania
znosisz.
Król, dotychczas na wszystko głuchy i nieczuły, nagle akby się z głębokiego snu
ocknął. Przede wszystkim surowo ukarał tych, co krzywdę damie wyrząǳili, a późnie
ścigał nieubłaganie luǳi koronę ego znieważa ących”.
¹³⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹³²ex proposito (łac.) — celowo, z rozmysłem. [przypis edytorski]
¹³³przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹³⁴rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
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Mistrz Albert z Bolonii zawstyǳa białogłowę, która chciała sobie zeń zadrwić dlatego, że ją
miłował.
Po Elizie miała głos zabrać eszcze królowa, która z wielkim wǳiękiem w te słowa
ęła¹³⁵ mówić:
— Miłe białogłowy, podobnie ak gwiazdy w świetliste noce upiększa ą niebo, a kwiaty wiosną ziemię, tak wǳięczne słowa kraszą wesołą gawędę i dobre obycza e. Krótkie
słowa przysto ą barǳie białogłowom niż mężom, nie powinny też one bez potrzeby wiele
i długo mówić. Tym więce , że teraz, ku wielkiemu sromowi wszystkich, niewiele ostało
takich białogłów, co dowcipne słowo rozumie ąc, odpowieǳieć na nie są w stanie. Wielki
to wstyd dla nas i dla wszystkich pań nasze doby. Co u dawnych niewiast ozdobą umysłu
było, to ǳisie sze białogłowy tracą na ukraszenie ciała swego; ta, która się w na barǳie
pstre suknie lamówką obramione przystroi, uż się sobie wielkie czci godną wyda e,
a i nie pomyśli o tym, że na osła można by władować eszcze więce sukien niż na nią;
osioł by e nosił, nie przesta ąc być ednakowoż osłem. Wstyd mi to mówić, bowiem nie
mogę prawić przeciwko innym tak, abym sama siebie oszczęǳić mogła. Owe białogłowy,
tak upstrzone, umalowane i przystro one, sto ą niby nieme i nieruchome posągi z marmuru; eśli się e o co zapytać, odpowiada ą tak, że lepie by było, gdyby zmilczały. Stara ą
się przy tym wmówić w nas, że ich niezdarność i nieumie ętność prowaǳenia rozmowy
w towarzystwie niewiast i zacnych mężów płynie tylko z niewinności i prostoty duszy;
głupotę swo ą cnotliwością zowią, tak akby tylko ta białogłowa cnotliwą była, co umie
gadać eno¹³⁶ z praczką, służącą lub piekarką. Pragną, abyśmy uwierzyli, że takimi uż e
natura stworzyła, ednak natura przecie inny środek znaleźć by mogła, chcąc ich gadulstwo ograniczyć. We wszystkim trzeba znać miarę i w tym, ak w innych przypadkach,
brać pod uwagę czas, mie sce oraz i to, z kim się mówi, inacze bowiem, gdy zechcemy
ostrym słówkiem kogoś w pomieszanie wprawić, łacno zdarzyć się może, że przeliczywszy
się z swymi siłami, sami pokraśnie emy od wstydu.
Abyście przeto ostrożności się nauczyły i aby na was nie sprawǳiło się przysłowie,
że kobiecie we wszystkim zawsze gorszy uǳiał przypada, opowiem wam ostatnią na ten
wieczór nowelę, ako że na mnie teraz kole przychoǳi. Niechże opowieść ta sprawi,
— abyście nie tylko szlachetnością duszy od innych się odróżniały, ale i polerownością
obycza ów.
„Przed niedawnymi czasy żył w Bolonii znakomity lekarz, którego imię sława prawie
po całym świecie rozniosła. (Może być, że ży e on eszcze po ǳiś ǳień). Medyk ten zwał
się mistrz Albert. Liczył sobie pod siedemǳiesiąt lat życia i chocia uż utracił przyroǳony żar ciała, przecie duch w nim był tak krzepki, że na miłosne płomienie nieczuły
nie pozostawał. U rzawszy pewnego razu na uczcie uroǳiwą wdowę, która ak powiada ą,
zwała się Margarytą de’Ghisolieri, zapłonął do nie strzelistym afektem niby młoǳieniaszek aki. Zdało mu się, że nie uśnie nocą, eśli w ǳień nie obaczy świeżego i cudownego
e lica. Jął więc krążyć koło e domu czasem pieszo, to znów konno, ak przypadło, tak
iż po nie akim czasie wdowa ako też i inne białogłowy odgadły powód tych przechaǳek
i nieraz bawiły się widokiem sęǳiwego człeka, wiekiem i rozumem góru ącego nad innymi, którym miłość owładła. Wierę¹³⁷, mniemały zapewne, że namiętność miłosna tylko
w piersiachi głupich młoǳieniaszków przemieszkiwać może.
Pewnego dnia świątecznego, gdy mistrz Albert koło domu się przechaǳał, zdarzyło
się, że wdowa w otoczeniu innych białogłów sieǳiała przed wrotami domu. U rzawszy
z dala Alberta, postanowiły przy ąć go z oznakami wielkie czci, a późnie ego afekt wyszyǳić. Tak też i uczyniły. Poszły mu na spotkanie i zaprosiły go do cienistego chłodnika,
gǳie znakomitymi winami i słodyczami ugoszczony został. Późnie wielce grzecznymi
i subtelnymi słowy wypytywać go ęły¹³⁸, ak mógł się zakochać w białogłowie, które ty¹³⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹³⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³⁷wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹³⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Upadek, Obycza e, Kobieta

lu układnych i uroǳiwych młoǳieńców hołdu e? Doktor wiǳąc, ak oględnie go ukłuto,
roześmiał się wesoło i odparł:
— Nikt rozważny temu się ǳiwować nie może, madonno, że miłu ę, a zwłaszcza
was, bowiem w pełni na tę miłość zasługu ecie. My, luǳie sęǳiwi, nie mamy oczywista
tych sił, których trza do igr miłosnych, ednakoż nie brak nam dobre woli ani rozumu,
którym pozna emy, co est miłości godne, a umiemy to czynić lepie niż młoǳieńcy, bo
więce od nich mamy rozeznania. Naǳie a, co pobuǳa mnie k’temu¹³⁹, abym miłował
was, uwielbianą od tych otroków¹⁴⁰, na tym się zasaǳa: często widywałem, ak białogłowy
ada ą łubin i pory, a chocia nie masz w te roślinie nic dobrego i tylko w główce est smak
nie aki, przecie one, fałszywym apetytem znęcone, główkę w rękach trzyma ąc, obgryza ą
liście, które nie tylko są nic warte, ale i posmak przykry zostawia ą. Zaliż można wieǳieć,
czy przy wyborze miłośników podobną modłą nie postąpiłyście? Jeśliby tak było, a sam
pozostałbym na placu, a inni zalotnicy byliby precz przegnani.
Słowa te zawstyǳiły nieco układną damę i e towarzyszki.
— Trafnie i dwornie ukaraliście, mistrzu, naszą pewność siebie i złośliwość — rzekła.
— Afekt, który dla mnie żywicie, est mi drogi, ako afekt mądrego i czcigodnego człeka.
Krom mo e cnoty, wszystko gotowam est wam oddać, wedle upodobania waszego.
Mistrz Albert podniósł się z ławy, poǳiękował piękne pani i śmie ąc się, pożegnał się
z niewiastami. I tak owa dama, nie bacząc na to, z kogo dworu e, miast¹⁴¹ zwyciężyć, sama
zwyciężona została. Łacno się od takie klęski ustrzeżecie, gdy roztropnymi bęǳiecie”.
Już słońce chyliło się ku zachodowi i żar ǳienny się zmnie szał, gdy skończyły się
opowieści młodych dam i trzech młoǳieńców. Królowa rzekła tedy¹⁴² żartobliwie:
— ǲisia , gdy właǳę piastu ę, nic mi uż innego uczynić nie pozosta e, ak przystąpić
do wyboru nowe królowe , która według swe woli porządek na utro ustanowi, tak aby
życie nasze dale gorliwe rozrywce podległe było. Do nocy wiele eszcze czasu nam osta e,
ale kto w porę się nie przygotowi, tego przyszłość zaskoczy. Tedy, zgodnie z wolą nowe
królowe , należy przygotować wszystko, co utro potrzebne okazać się może. O te też
porze i dni następne zaczynać nam przy ǳie. Tak więc, w imię Tego, przez kogo wszystko
na świecie dla nasze radości ży e, królewską właǳę na ǳień następny odda emy rozumne
młódce, Filomenie.
To rzekłszy podniosła się z mie sca i laurową koronę z głowy zd ąwszy oddała ą Filomenie, a potem pierwsza e hołd złożyła. Za tym przykładem poszli wszyscy, pozdrawia ąc
ą ako królową i e właǳy podda ąc się. Filomena wiǳąc się ukoronowaną pokraśniała
ze zmieszania, a wspomniawszy niedawne słowa Pampinei, która przed nieroztropnym
poczynaniem przestrzegała, wszystkie e rozrząǳenia potwierǳiła, a potem i ułożyła, co
na utrze szy ǳień i wieczerzę uczynić należy, pozosta ąc w dotychczasowym mie scu.
— Miłe towarzyszki — rzecze następnie — aczkolwiek Pampinea, barǳie przyroǳoną sobie uprze mością niż względem na mo e przymioty powodowana, uczyniła mnie
waszą królową, to w wyborze naszych rozrywek chcę iść nie tylko za moim mniemaniem, ale i z waszymi życzeniami się liczyć. Opowiem wam pokrótce, co według mnie
przedsięwziąć by należało, abyście wszyscy mogli to i owo dopełnić i poprawić, zgodnie
ze swym gustem a życzeniem. Dobrze zważyłam na rozrząǳenia Pampinei; znalazłam
e chwalebnymi i dobrze ku powszechnemu ukontentowaniu zmierza ącymi, dlatego też
zdawa mi się, że nic w nich zmieniać nie należy, dopóki niedostatków w nich się nie
odkry e lub dopóki nudnymi nam się nie staną. Teraz zasię, gdyśmy uż wszystko ustanowiły, wstańmy i zaży my przechaǳki; o zachoǳie słońca, ciesząc się chłodem, wieczerzę
spoży emy, a potem kancony odśpiewawszy i zabawiwszy się udamy się na spoczynek.
Wstaniemy rankiem przed utrznią, każdy zażywa ąc wczasów¹⁴³ bęǳie czynił, co zechce,
późnie w oznaczone porze, ako i ǳisia , obiad z emy, potańczymy i snem pokrzepieni,
znów przystąpimy do opowiadań, które według mego zdania, wiele pożytku i uciechy
nam sprawia ą. Chciałabym tylko pewien porządek do tych opowiadań wprowaǳić, czego Pampinea uczynić nie zdołała, będąc późno królową obwołana. Mniemam, że dobrze
¹³⁹k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹⁴⁰otrok (daw.) — chłopiec. [przypis edytorski]
¹⁴¹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹⁴²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴³wczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]
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by było, gdyby każda wiązanka opowieści akimś wspólnym roǳa em ob ęta została, tak
aby każdy miał czas przygotować piękną akąś opowieść i obmyślić ą zgodnie z materią
wprzód wybraną. Na początek tedy¹⁴⁴ taki grunt rzeczy podawam: ak wszystkim wiadome est, od stworzenia świata luǳie wiecznemu niestatkowi fortuny podlega ą, niecha że
zatem każdy przygotu e opowieść o tych, co wbrew naǳiei z przeciwnymi losami walcząc
szczęśliwie cel osiągnęli.
Damy i młoǳieńcy przyklasnęli temu ułożeniu. Gdy wszyscy umilkli, rzekł Dioneo:
— Zgaǳam się, królowo, ze wszystkimi, że wasze ułożenie na pochwałę zasługu e, ale
ako o łaskę osobną was proszę, abyście mi pozwolili, dopóki tu w kompanii esteśmy, nie
podlegać temu ogólnemu prawidłu i opowiadać to, co mi na myśl przy ǳie. Aby zasię¹⁴⁵
nikt nie pomyślał, że o łaskę tę proszę ako człek, któremu materii do nowel braknie,
zgaǳam się zawsze na końcu głos zabierać.
Królowa wieǳąc, że Dioneo est zawołanym żartownisiem, domyśliła się snadnie, że
iǳie mu o tę wolność, aby w przypadku gdy towarzystwo uż znużone bęǳie, rozweselić
wszystkich nieoczekiwanie akąś zabawną historią; dlatego też, naraǳiwszy się z innymi,
na prośbę ego przystała.
Późnie wszyscy podnieśli się i skierowali kroki swo e ku przezrocze rzece, która wody
swo e toczyła z pagórka w dolinę, gęsto zacienioną drzewami, płynąc pośród kamyków
i traw zielonych. Tuta buty zd ąwszy i ramiona obnażywszy weszli do wody i igrali w nie
wesoło. Gdy się goǳina wieczerzy zbliżyła, wrócili do pałacu i pożywili się ze smakiem. Po
wieczerzy przyniesiono instrumenty muzyczne. Królowa dała znak, aby rozpoczęto tańce,
którym Lauretta przewoǳić miała. Emilia, pod dźwięk lutni Dionea, odśpiewała kanconę
miłosną:
Tak estem dumna z lic moich piękności,
Że nigdy inne kochanie
Mną nie owładnie ni w sercu zagości.
Patrzę na siebie i w piękna odbiciu
Zna du ę wieczne źródło upo enia.
Zdarzenia, myśli, sny o przyszłym życiu
Nigdy mi mego nie zaćmią marzenia.
Jakież to inne żąǳe czy pragnienia
I akież inne kochanie
Mogłoby przybyć tu, do serca w gości?
Gdy kiedykolwiek e dla swe rozkoszy
Przywołam — dąży uż na me spotkanie,
Cierpienie z serca, smutek z myśli płoszy.
A tak est piękne, że nie zna ǳie na nie
Stosownych pochwał ten, komu kochanie
Z podobną siłą w duszy się zagości.
Gdy wzrok oderwę od swo e postaci,
Tęsknota serce w piersiach rozpłomienia
I krew goręce w żyłach mi szkarłaci.
Snów na ta nie szych oglądam wcielenia,
Bo czar piękności wszystko w krąg przemienia
W szczęście i zachwyt, co przychoǳi w gości
Do luǳi własną miłu ących krasę.
Pieśń dobiegła do kresu. Wszyscy wesoło e wtórowali, aczkolwiek słowa niektórym
ǳiwne wielce się wydały. Późnie pląsali eszcze z ochotą, ponieważ ednak większa część
krótkie nocy uż upłynęła, królowa ozna miła, że pierwszy ǳień się skończył. Zapalono
pochodnie i towarzystwo, ak przykazała, na spoczynek do komnat swoich się udało.
¹⁴⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Kończy się pierwszy ǳień Dekameronu i zaczyna drugi, w którym, pod przewodem Filomeny,
mówi się o tych, co przeciwnym losom podlegając, przecie, wbrew naǳiei, do pomyślnego skutku
sprawy swoje przywiedli.

ǲień drugi
Słońce promieniami swymi uż nowy ǳień ozłociło, a ptaszkowie na zielonych gałęziach
miłe nucąc pienia świadectwo temu dawali, gdy młoǳieńcy i damy, podniósłszy się z posłania, do ogrodu się udali. Cicho po rośne stąpa ąc trawie, tam i sam krążyli i piękne
wieńce splatali, a późnie rozprószyli się w różne strony — uczynili to, co i poprzedniego
dnia: posilili się w chłoǳie, potańczyli nieco i wczasowi¹⁴⁶ się oddali.
O ǳiewiąte wstali i spełnia ąc wolę królowe zebrali się na zielone łączce, i wokół
Filomeny zasiedli. Wielce uroǳiwa królowa, miły pozór¹⁴⁷ oblicza ma ąca, wawrzynowym
wieńcem ozdobiona była. Sieǳąc, w milczeniu pilnie na wszystkich patrzyła, aż wreszcie
poleciła Neiﬁle, aby pierwsza opowiadać zaczęła.
Neiﬁle, nie szuka ąc wymówek, zaraz wesołym głosem mówić poczęła:
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Martellino, rzekomy kaleka, udaje, że ozdrowiał, zbliżywszy się do szczątków świętego. Gdy
oszustwo na jaw wychoǳi, bĳą go i powiesić pragną; aliści¹⁴⁸ udaje mu się wyjść cało z opresji.
— Często się zdarza, miłe damy, że ten, kto chce dworować lub szyǳić z innych,
a zwłaszcza z rzeczy na cześć zasługu ących, sam wyszyǳonym się wiǳi i wielką szkodę
ponosi. Będąc posłuszna życzeniu królowe , zaczynam opowieść zgodnie z materią wprzód
obraną. Z opowieści te obaczycie, akiemu to niefortunnemu przypadkowi podległ eden
z naszych rodaków, który wbrew swym naǳie om i oczekiwaniom u rzał, ak ego sprawy
następnie pomyślny obrót wzięły.
„Przed niedawnym czasem żył w Treviso¹⁴⁹ pewien Niemiec, zwany Henrykiem¹⁵⁰.
Wielką biedę cierpiąc, stał się nosicielem ciężarów i służył każdemu, kto mu płacił. Wszyscy ednakoż w wielkim go mieli zachowaniu¹⁵¹, wieǳąc, że est człekiem świątobliwego
żywota i zacnych obycza ów. Trevisanie twierǳili nawet (nie wieǳieć, czy to prawda, czy
nie), że w goǳinie ego śmierci ǳwony na większego w Treviso kościoła same ǳwonić
ęły¹⁵². Zdarzenie to za cud uznane zostało i odtąd Henryk uż za świętego uchoǳił. Z całego miasta lud zbiegł się do domu, w którym ciało ego spoczywało, i odprowaǳił e do
katedry, niby szczątki doczesne świętego. Do kościoła sprowaǳono ślepych, chromych
i garbatych, którzy ozdrowieć mieli, dotknąwszy się zwłok świętego.
Gdy taki tumult i zamieszanie panowało, przybyli do Treviso trze nasi rodacy. Jeden
z nich nazywał się Stecchi, drugi Martellino, a trzeci Marchese. Byli to anci wędru ący
po wielkopańskich dworach, gǳie zabawiali wiǳów przedrzeźnianiem na rozmaitszych
luǳi. Nigdy dotychczas nie byli w Treviso; zǳiwili się przeto, u rzawszy takie zbiegowisko. Gdy się dowieǳieli o przyczynie, zapragnęli swo ą ciekawość zaspokoić. Ostawili
swo e toboły podróżne w gospoǳie. Marchese rzekł do towarzyszy:

¹⁴⁶wczas (daw.) — wypoczynek. [przypis edytorski]
¹⁴⁷pozór (daw.) — tu: wygląd. [przypis edytorski]
¹⁴⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁴⁹Treviso — lokowane w XI wieku miasto położone na Nizinie Weneckie . Przez długi czas było pod panowaniem weneckim. [przypis edytorski]
¹⁵⁰Henryk z Bolzano (–) — zw. też Henrykiem z Treviso; drobny rzemieślnik, żył w skra nym ubóstwie i bogobo ności; został pochowany w katedrze w Treviso, gǳie rozwinął się ego kult. [przypis edytorski]
¹⁵¹mieć w zachowaniu kogoś (daw.) — szanować kogoś. [przypis edytorski]
¹⁵²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Pó ǳiemy zobaczyć tego świętego, tylko, dalibóg, nie wiem, ak się do niego dostaniemy, gdyż słyszałem, że plac przed kościołem est pełen Niemców i band zbro nych,
które pan te ziemi zawsze w gotowości trzyma, aby nieporządkom zapobiegały. Zresztą, ak powiada ą, kościół est tak natłoczony, że ani edna osoba więce uż się tam nie
pomieści.
Aliści Martellino, który gwałtem pragnął u rzeć święte szczątki rzekł:
— Już a zna dę sposób, aby się przez ciżbę przedostać.
— Jakiż to sposób? — zapytał Marchese.
— Udam kalekę, ty zasię¹⁵³ z edne strony, a Stecchi z drugie bęǳiecie mnie podtrzymywali tak, akbym iść nie mógł i akbyście mnie wiedli do szczątków świętego po
to, abym zdrowie oǳyskał. Wówczas wszyscy wolne prze ście nam daǳą.
Obu towarzyszom Martellina wielce się podobała ego chytra sztuczka. Nie mieszkaąc¹⁵⁴ zatem, wyszli z gospody, a gdy w ustronne mie sce przybyli, Martellino powyginał
sobie ręce, ramiona i nogi i tak gębę wykrzywił, a oczy przewrócił, że ego pozór stał
się szpetny wielce. Każdy na pierwszym po rzeniu musiałby go wziąć za człeka, którego
na całym ciele połamało. Marchese i Stecchi schwycili go pod ramiona i powlekli do
kościoła. Uda ąc wielce miłosiernych, błagali pokornie każdego sto ącego na droǳe, aby
w imię miłości Boga przepuścił ich swobodnie. Ściągnęli na siebie uwagę przytomnych¹⁵⁵,
którzy wołać poczęli: »Mie sca, mie sca dla chorego!«. Wkrótce też dotarli do ciała Henryka. Ci, co blisko trumny stali, wzięli Martellina na ręce i położyli go na trupa, tak
aby łaski cudu mógł dostąpić. Martellino, wieǳąc, że wszyscy z zapartym tchem czeka ą
na to, co się stać ma, poleżał przez chwilę spoko nie, a późnie , ako mistrz udawania,
wyprostował eden palec, rękę, ramię i wreszcie całe ciało. Lud, wiǳąc to, ął wznosić
tak gromkie okrzyki na chwałę świętego Henryka, że przy nich trudno by było grzmoty
nawet usłyszeć.
Tymczasem nieszczęsny traf zdarzył, że blisko trupa świętego zna dował się pewien
Florentczyk, który dobrze znał Martellina. Nie poznał go był tak pokręconego, gdy go
wlekli do grobu Henryka, teraz ednak, wiǳąc go wyprostowanego, parsknął śmiechem
i zawołał:
— A niech mu kat świeci! Któż z nas, wiǳąc, ak go wloką, nie uwierzyłby, że istotnie
est kaleką?
Kilku Trevisańczyków, usłyszawszy te słowa, rzekło:
— Więc ten człek nie był połamany?
— Broń Boże! — odparł Florentczyk — zawsze był prosty, ak każdy z nas, ak to
wiǳieć mogliście, umie tylko różne chytre sztuczki na schwał czynić i przybierać na się,
aki chce, pozór.
Ledwie słowa te wyrzekł, gdy tamci co sił runęli naprzód, woła ąc gromkim głosem:
— Chwyta cie tego zdra cę, co drwi z Boga i świętych! Uda e kalekę, chcąc w pośmiewisko nas i naszego świętego podawać!
Tak krzycząc, rzucili się na niego, ściągnęli w dół, schwycili go za włosy, porwali
w strzępy ego suknię i ęli go tęgo kopać i grzmocić pięściami; ten, co by go kułakiem
nie poczęstował, nie uważałby się za męża.
Martellino wrzeszczał ze wszystkich sił, prosząc o zmiłowanie, i bronił się, ak mógł,
ale wszystko to na nic się zdawało, gdyż razy coraz gęście się na niego sypały. Stecchi
i Marchese, wiǳąc to, po ęli, że sprawy nader zły obrót biorą, ednakoż nie spieszyli mu
na pomoc, o własną się obawia ąc skórę. Przeciwnie wcale, pospołu z innymi krzyczeli,
że go zabić należy. Nie przestawali ednak głowić się nad tym, ak by go wydrzeć z rąk
pospólstwa. Ani chybi, gdyby nie szczęśliwa myśl, która Marchesemu do głowy przyszła, nieborak życie by postradał. Cała straż mie ska zna dowała się na mieście; Marchese
podbiegł co tchu do zastępcy burmistrza i rzekł:
— Na miłosierǳie boskie, ów hulta wyciągnął mi sakiewkę z setką złotych ﬂorenów,
błagam was, każcie go przytrzymać, abym mógł pieniąǳe mo e oǳyskać.

¹⁵³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁵⁴nie mieszkając (daw.) — nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹⁵⁵przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
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Natychmiast dwunastu pachołków rzuciło się tam, gǳie nieboraka Martellina czesano bez grzebienia; z wielkim trudem przecisnąwszy się przez ciżbę, wyrwali go, tęgo
wymłóconego i podeptanego, z rąk pospólstwa i powiedli na ratusz, dokąd udało się za
nimi wielu tych, co uważali, że Martellino z nich zakpił. Każdy, gdy usłyszał, że Martellina schwytano za to, iż sakiew ukradł, pomyślał, że est to na lepsza sposobność do
zalania mu sadła za skórę. Jeden przez drugiego ął¹⁵⁶ tedy¹⁵⁷ twierǳić, że Martellino ego
mieszek zwęǳił.
Sęǳia mie ski, człek wielce surowy, wziąwszy go czym pręǳe na stronę, do badania
przystąpił. Aliści Martellino odpowiadał mu eno¹⁵⁸ żarcikami, tak akby niewiele sobie
z tego pochwycenia robił. Sęǳia wpadł w gniew i kazał go wziąć na powróz i kilkakroć
dobrze naciągnąć, aby zeznanie winy zeń wymusić, a potem posłać go na szubienicę. Gdy
go uż na ziemi postawili z powrotem, sęǳia znów go zapytał, zali słusznie go obwinia ą.
Martellino, wieǳąc, że zapieranie się nie zda się na nic, rzekł:
— Jestem gotów wyznać całą prawdę, Wasza Wielmożność, ale niecha przedtem
każdy, co mnie oskarża, powie, gǳie i kiedy mu sakiew ukradłem, późnie i a opowiem
wszystko, com uczynił i czego nie popełniłem.
Sęǳia zgoǳił się na to ochotnie i kilku oskarżycieli przywołał. Jeden twierǳił, że
Martellino ukradł mu mieszek osiem dni temu, drugi, że przed sześciu dniami, trzeci,
że od kraǳieży cztery dni upłynęły; niektórzy zasię upewniali, że sakiew zginęła im dnia
ǳisie szego.
Martellino, usłyszawszy to, rzekł:
— Ha, na mą duszę, wielmożny panie, wszyscy kłamią plugawie; łatwie¹⁵⁹ mi est
dowieść tego. Oby nigdy noga mo a nie była postała w tym mieście, gǳie zaledwie od
kilku goǳin bawię. Na nieszczęście poszedłem zaraz do kościoła, aby obaczyć święte
szczątki, i tam mnie oporząǳono na schwał, ako to sami wiǳicie. Prawdę słów moich
może poświadczyć urzędnik groǳki, który zapisu e do księgi imiona tych, co do grodu
przybywa ą, oraz mó gospodarz. Gdy się upewnicie, że est tak, ak mówię, nie każecie
mnie chyba męczyć i zabĳać, folgu ąc tym hulta om.
Tymczasem Marchese i Stecchi, dowieǳiawszy się, że sęǳia podesty¹⁶⁰ okrutnie sobie
z nim poczyna i uż go na tortury bierze, drżąc o ego los, tak do siebie mówić ęli:
— Na ładnyśmy fortel wpadli, wyciągnęliśmy przy aciela z patelni po to, aby go
w ogień wrzucić!
Nie mieszka ąc pobiegli do gospodarza i opowieǳieli mu, ak się sprawa miała. Ów,
pośmiawszy się należycie, powiódł ich do nie akiego Sandra Agolanti, który mieszkał
w Treviso i wielkiego poważania u księcia zażywał. Opowieǳiawszy mu wszystko szczegółowie¹⁶¹, prosili go, aby się nad nieborakiem Martellinem zmiłował. Agolanti, śmie ąc
się z całego serca, udał się do księcia i tyle wskórał, że zaraz posłano po Martellina.
Wysłańcy znaleźli go sto ącego w koszulinie przed sęǳią i drżącego ze strachu. Sęǳia
był głuchy na wszystkie wywody; żywiąc zasię¹⁶² przypadkiem akiś wielki do Florentczyków rankor¹⁶³, umyślił go powiesić i żadną modłą zgoǳić się nie chciał na wydanie go
księciu. W końcu ednak musiał ustąpić i oswoboǳić Martellina.
Stanąwszy przed księciem, Martellino opowieǳiał mu swo e przypadki i ak o szczególną łaskę prosił, aby mu zezwolone zostało miasto opuścić, dopóki bowiem nie u rzy
się we Florenc i, bęǳie czuł stryczek na gardle. Książę z przypadku tego uśmiał się serdecznie, a późnie obdarował wszystkich trzech pięknymi szatami i puścił ich swobodnie.
Tak tedy¹⁶⁴, wielkiego niebezpieczeństwa ponad spoǳiewanie uszedłszy, zdrowi i cali do
domu powrócili”.
¹⁵⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁵⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁹łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
¹⁶⁰podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
¹⁶¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹⁶²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁶³rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
¹⁶⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Rinaldo d’Esti, złupiony przez łotrzyków, przybywa do Castel Guiglielmo, gǳie go przyjmuje
pewna wdowa. Wynagroǳony za swoje szkody, zdrów i cały do domu powraca.
Długo śmiały się damy z przypadków Martellina, o których Neiﬁle opowiadała. Z młodych luǳi na barǳie weselił się Filostrato. Ponieważ sieǳiał obok Neiﬁle, więc królowa
emu dale ciągnąć opowieść kazała. Nie mieszka ąc zaczął w te słowa:
— Pragnę wam, miłe damy, opowieǳieć historię, co się zarazem katolickie wiary,
nieszczęśliwych przypadków ak i miłości tyczy. Wysłuchanie e bęǳie pożyteczną rzeczą,
zwłaszcza dla tych, co po niebezpiecznych krainach Amora¹⁶⁵ wędru ąc, nie odmawia ą
modlitwy do świętego Juliana¹⁶⁶ i dlatego też nieraz złą zna du ą gospodę, chociaż i dobre
łoże im przypadnie.
„ǲiało się to eszcze za życia markiza¹⁶⁷ Azzo z Ferrary; pewien kupiec, Rinaldo
d’Esti zwany, bawił za swymi sprawami w Bolonii. W droǳe powrotne , gdy uż z Ferrary
wy echał i ku Weronie się obrócił, napotkał akichś luǳi, których za kupców wziął; byli
to łotrzykowie i rozbó nicy. Rinaldo zawiązał z nimi rozmowę i nierozważnie przyłączył
się do nich. Ci, uznawszy, że est kupcem, wnieśli¹⁶⁸ z tego zaraz, że musi mieć pieniąǳe
przy sobie, dlatego też postanowili napaść na niego, gdy tylko sposobność się zdarzy.
Aby zaś żadnego pode rzenia co do nich żywić nie mógł, poczynali sobie ako luǳie
skromni i zacni, rozprawia ąc z nim tylko o uczciwości i wierności danemu słowu, uda ąc,
że są wobec towarzysza pokorni i dobrotliwi, tak iż Rinaldo spotkanie z nimi za wielkie
szczęście sobie poczytywał i był rad, że nie potrzebu e echać edynie w towarzystwie
swego konnego sługi. Przechoǳąc z ednego przedmiotu na drugi, ako się to często
w rozmowach zdarza, ęli wreszcie mówić o modlitwach, akie luǳie do Boga zanoszą.
Jeden z trzech hulta ów zapytał Rinalda:
— Powieǳcie mi, panie, aką modlitwę odmawiać zwykliście, bawiąc w droǳe?
— Mówiąc po prawǳie — odparł Rinaldo — estem w tych rzeczach człowiekiem
nieuczonym i dobra doczesne lubiącym, dlatego też niewiele znam modlitw, ży ę na dawną modłę i puszczam dwa soldy¹⁶⁹ za dwaǳieścia cztery denary¹⁷⁰. Wszakoż mam to
w obycza u, że rano, wychoǳąc z gospody, odmawiam Pater noster¹⁷¹ i Ave Maria¹⁷² za
spokó dusz roǳiców świętego Juliana. Późnie modlę się do Boga i do tego świętego,
abym następne nocy dobry schron mógł znaleźć. Nieraz uż w życiu, w czasie podróży,
wielkie niebezpieczeństwa mi zagrażały, przecieżem zawsze szczęśliwie ich unikał na duąc zacną gościnę i nocleg bezpieczny. Mocno w to wierzę, że święty Julian, do którego
z modlitwą się obracam, łaskę tę dla mnie u Boga wyprosił. Gdybym e rano odmówić
przepomniał¹⁷³, uwierzyć bym nie zdołał, by ǳień mógł upłynąć dla mnie szczęśliwie,
a noc wytchnienie mi przynieść.
— Zaliście ǳisia ą odmówili¹⁷⁴? — zapytał łotrzyk.
— Oczywista! — odparł Rinaldo.
Tamten wieǳąc uż, akie est ich ułożenie, rzekł do siebie: »Niecha ci ta modlitwa
bęǳie ku pomocy. Jeżeli ednak ǳisie sze nocy nic nam nie stanie na wstręcie¹⁷⁵, zaiste
nie na lepie noclegować bęǳiesz«. Późnie rzekł głośno:
¹⁶⁵Amor (mit. rzym.) — bóg miłości i pożądania, przedstawiany ako chłopak z łukiem i strzałami. [przypis
edytorski]
¹⁶⁶święty Julian — zw. Gościnnym, patron miasta Macerata; opowieści mówią, że zabił on w gniewie własnych
roǳiców, którzy spali w ego łożu małżeńskim, ponieważ pomyślał, że ego żona go zdraǳa; w ramach pokuty
swe życie poświęcił pielęgnac i pielgrzymów i trędowatych. [przypis edytorski]
¹⁶⁷markiz — tytuł arystokratyczny utożsamiany z tytułem margrabiego. [przypis edytorski]
¹⁶⁸wnieść (daw.) — tu: wnioskować. [przypis edytorski]
¹⁶⁹sold — dawna moneta włoska warta  denarów. [przypis edytorski]
¹⁷⁰puszczam dwa soldy za dwaǳieścia cztery denary — przen.: nie mam dużych wymagań. [przypis edytorski]
¹⁷¹Pater noster (łac.) — Ojcze nasz. [przypis edytorski]
¹⁷²Ave Maria (łac.) — Zdrowaś Mario. [przypis edytorski]
¹⁷³przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
¹⁷⁴zaliście (…) odmówili — czy odmówiliście (konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika). [przypis edytorski]
¹⁷⁵stanąć na wstręcie — przeszkoǳić. [przypis edytorski]
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— Ja także wiele po świecie eźǳiłem, ednakoż chocia wielu mi modlitwę tę zachwalało, przecieżem e nie odmawiał. Mimo to nie zdarzyło mi się, abym zły schron
znalazł. ǲisie szego wieczora obaczym, kto z nas lepszą gościnę zna ǳie, czy wy, coście tę modlitwę odmówili, czy też a, com e nie odmawiał. Po prawǳie, to zamiast
nie mam zwycza recytować Dirupisti¹⁷⁶, Intemerata¹⁷⁷ i De profundis¹⁷⁸, które ak mo a
babka powiadała, wielką skuteczność ma ą.
Taką rozmową się bawiąc, kęs drogi przebyli; łotrzykowie czekali tylko sposobne
pory, aby swó szkaradny zamysł uskutecznić. Późną goǳiną pod echali do Castel Guiglielmo¹⁷⁹, aby się przez rzekę w bród przeprawić. Trze hulta e wiǳąc, że zna du ą się na
pustkowiu, rzucili się na Rinalda, ograbili go całkiem i pozostawili go w edne koszuli.
Od eżdża ąc zaś, rzekli doń:
— Idź i obacz, czy twó święty Julian ześle ci ǳisia zacną gościnę, taką, aką my od
naszego świętego otrzymamy. — Rzekłszy to przeprawili się przez rzekę i wkrótce z oczu
mu zniknęli.
Strachliwy sługa Rinalda wiǳąc, że rozbó nicy napada ą na ego pana, nie pośpieszył mu z pomocą, lecz zawróciwszy konia, puścił go na wyskok i zatrzymał się dopiero
w Castel Guiglielmo. Nie kłopocząc się o nic, legł tam na spoczynek, bowiem noc uż
późna była.
Rinaldo ostał się w edne tylko koszuli na ciele, a do tego bosy; tymczasem zimno
było srogie i śnieg padał gęsty.
Nieborak wiǳąc, że noc zapada, nie wieǳiał, co mu począć należy. Drżał całym ciałem, szczękał zębami i rozglądał się wokół, szuka ąc akiegoś schronu na noc, aby nie
umrzeć z zimna. Jednakoż nic znaleźć nie mógł, bowiem niedawna wo na cały kra spustoszyła. Nękany zimnem, powlókł się w stronę Castel Guiglielmo, chocia nie wieǳiał,
zali ego sługa tam właśnie uciekł. Miał naǳie ę, że eśli tylko zdoła dostać się do zamku,
Bóg mu akąś pomoc ześle. Aliści o milę drogi od zamku noc gęsta go zaskoczyła; stanął
na mie scu tak późno, że bramy były uż zamknięte, a mosty zwieǳione. Pełen rozpaczy,
ęcząc i płacząc, ął¹⁸⁰ się rozglądać, aby gǳieś przyna mnie przed śniegiem się ukryć.
Nagle obaczył mały domek wychyla ący się nieco poza mur zamkowy. Umyślił schronić
się pod tym występem i tam świtu się doczekać. Udał się tam zatem i natknął się na
zamknięte drzwi. Rinaldo zgarnął trochę słomy w pobliżu i legł pod progiem, skarżąc
się żałośnie i szemrząc na świętego Juliana, który tak zawiódł ego zaufanie. Aliści święty
Julian zatroskał się o Rinalda i wkrótce dał mu zacne schronienie.
W domku na wałach mieszkała młoda wdowa, ma ąca tak piękne ciało ak żadna inna
białogłowa. Markiz Azzo miłował ą nad życie i trzymał ą tuta , aby mieć sposobność
chuciom swym dogaǳać. Zdarzyło się, że markiz przybył tam poprzedniego dnia i obiecał,
że tę noc razem z nią spęǳi. Wdowa kazała w ta emnicy przygotować kąpiel i wystawną
wieczerzę. Gdy uż wszystko przysposobione było, a dama tylko na kochanka czekała, do
markiza przybył goniec z takimi wieściami, że markiz zaraz w drogę wyruszył, do wdowy
zasię pchnął umyślnego, aby e doniósł, że ǳiś przybyć nie może.
Wdowie nie barǳo to w smak poszło¹⁸¹; rada nierada, postanowiła sama zażyć kąpieli,
późnie z eść wieczerzę i na spoczynek się udać. Kąpała się obok drzwi, za którymi leżał na
ziemi nieborak Rinaldo. Sieǳąc w woǳie, wdowa usłyszała nagle, ak ktoś ęczy i zębami
klekota, niby bocian ǳiobem. Przywoławszy tedy¹⁸² służkę, rzekła do nie :
— Idź i obacz poprzez mur, kto tam leży u progu za drzwiami i czego tuta chce.
Służka poszła, a że noc była asna, obaczyła w półmroku Rinalda, który bosy, w edne
koszuli na ciele, drżał z zimna. Zapytała go, kim by był?
Rinaldo tak się trząsł okrutnie, że ledwie mógł kilka słów wymówić; opowieǳiał e
pokrótce, kim est i w aki sposób się tu dostał, późnie zasię¹⁸³ ął ą prosić żałośnie, aby
¹⁷⁶Dirupisti (łac.) — dosł. rozerwałeś; incipit Psalmu . [przypis edytorski]
¹⁷⁷Intemerata (łac.) — dosł.: niepokalana; tytuł mary ne pieśni średniowieczne . [przypis edytorski]
¹⁷⁸De profundis (łac.) — dosł.: z głębokości; incipit Psalmu . [przypis edytorski]
¹⁷⁹Castel Guiglielmo — ǳiś: Castelguglielmo; mie scowość oddalona  km od Wenec i i  km od Rovigo.
[przypis edytorski]
¹⁸⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁸¹pójść w smak (daw.) — spodobać się. [przypis edytorski]
¹⁸²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁸³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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mu tu z zimna umrzeć nie dozwoliła. Służka, litością zmiękczona, powróciła do swe pani
i opowieǳiała e wszystko.
Dama, równie litością tknięta, przypomniała sobie, że ma klucz od tych drzwi, przez
które markiz, nie chcąc, aby go wiǳiano, niekiedy do domu wchoǳił, i rzekła:
— Idź i otwórz mu cichaczem; wieczerza est przygotowana, tylko eść e nie ma
komu, mie sca na nocleg także wystarczy.
Służka, wychwala ąc luǳkość swe pani, drzwi odparła i wpuściła Rinalda do środka. Wdowa, wiǳąc go zmarzniętego na kość, kazała mu we ść do ciepłe eszcze kąpieli.
Ów, nie czeka ąc, aż zaproszenie powtórzą, wszedł ochotnie do wody; gdy go ciepło przeniknęło, poczuł, że ze śmierci do życia powraca. Wdowa kazała dlań przysposobić szaty
swo ego męża, który zmarł był przed niedawnym czasem. A gdy e przywǳiał wydawały
się akby na niego skro one. Czeka ąc, co mu rozkaże, począł ǳiękczynienia czynić Bogu i świętemu Julianowi, którzy ponad spoǳiewanie od tak złe nocy go uchronili i do
dobre gospody, ako się zdało, przywiedli. Wdowa, zażywszy wczasu po kąpieli, kazała
rozpalić wielki ogień w komnacie, a późnie spytała służki, co e nieborak porabia.
— Gdy się w szaty przybrał — odparła służka — okazał się wielce uroǳiwym mężem.
Wygląda przy tym na człeka obycza nego i zacnego stanu.
— Przywoła go tu zatem — rzekła dama — i powieǳ mu, że ogrze e się przy ogniu
i z e wieczerzę, wiem bowiem, że eszcze z pewnością nie wieczerzał.
Rinaldo wszedł do sali, a obaczywszy białogłowę, która prawǳiwą damą mu się wydała, pozdrowił ą dwornie i za okazane mu dobroǳie stwo poǳiękował, ak mógł na lepie .
Dama, upewniwszy się, że e służka prawdę powieǳiała, przy ęła go serdecznie i posaǳiła go koło ognia, obok siebie, prosząc, aby opowieǳiał e o nieszczęściu, co go tu
przywiodło. Rinaldo opowieǳiał wszystko szczegółowie¹⁸⁴. Ponieważ wdowę doszły uż
o nim słuchy, gdy służący ego do zamku przybył, tedy uwierzyła bez trudu w ego słowa
i ozna miła mu, co wie o słuǳe, którego utro łatwo bęǳie mógł odszukać. Gdy uż stół
zastawiono, Rinaldo na wezwanie wdowy ręce umył pospołu z nią i wieczerzać począł.
Rinaldo był człekiem słusznego wzrostu, o wielce dwornym obe ściu i o uroǳiwym obliczu, a przy tym młoǳieńcem w kwiecie lat. Wdowa nie spuszczała zeń zachwyconych
oczu, a że gdy na markiza czekała, chucie w nie rozgorzały, uż wiǳiała się z Rinaldem
sparzoną. Po wieczerzy, wstawszy od stołu, ęła się naraǳać ze służką, zali wolno e skorzystać z dobra, przez fortunę zesłanego, skoro markiz zawód e sprawił. Służka wieǳąc,
akie est życzenie e pani, podwoǳić ą ęła k’temu¹⁸⁵, aby chętkom swym pofolgowała.
Wdowa wróciwszy do kominka, przy którym sieǳiał Rinaldo, spo rzała nań miłośnie
i rzekła:
— Czemuście tak zamyśleni, Rinaldo? Zali mniemacie, że strata rumaka i szat est
niepowetowana? Pocieszcie się i rozweselcie, bowiem zna du ecie się u siebie w domu.
Gdy patrzę na was, ubranego w stró mo ego nieboszczyka męża, wyda e mi się, że to on
we własne osobie. Sto razy uż mi przychoǳiła chętka pocałować was i uściskać. Gdyby
nie obawa, że wam to nie bęǳie miłe, dawno bym to uż uczyniła.
Rinaldo, usłyszawszy te słowa i wiǳąc ogień w e oczach, stanął przed nią, rozwarł
ramiona i rzekł ak człek, którego nie w ciemię bito:
— Wszakże wam życie dłużny estem; zawsze to powiem, wspomniawszy, od czegoście mnie wybawili. Szkaradną nikczemnością z mo e strony by było, gdybym nie starał
się wszystkich waszych życzeń spełnić. Obe mĳcie mnie zatem i cału cie mnie, ile tylko
zapragniecie, a eszcze z większą chęcią wam odpowiem.
Więce mówić nie było trza. Wdowa, miłosnymi płomieniami gore ąca, rzuciła mu
się w ramiona i ciasno go obłapiwszy obsypała go gradem pocałunków, które Rinaldo
z lichwą¹⁸⁶ e oddał.
Późnie podnieśli się, udali się do e komnaty i nie mieszka ąc położyli się do łoża.
Nim ǳień nastał, wiele razy do woli pragnienia swo e nasycili. Gdy utrznia na niebie
za aśniała, Rinaldo, zgodnie z życzeniem wdowy, podniósł się z łożnicy. Aby nikt nic
pode rzewać nie mógł, dała mu mocno wyszarzałe suknie i napełnioną złotem sakiew,
¹⁸⁴szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹⁸⁵k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹⁸⁶z lichwą — z procentem, z naddatkiem. [przypis edytorski]
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prosząc, by ścisłą ta ność zachował. Późnie wskazawszy mu, którędy ma we ść do grodu
i gǳie swego sługi szukać, wypuściła go tymi samymi drzwiami, którymi wszedł do nie .
ǲień się tymczasem zrobił zupełny. Rinaldo, uda ąc, że przybywa z dala, wszedł
do zamku, gdy tylko bramy otworzono, i swego sługę odszukał. Ubrawszy się w swo e
szaty, które sługa miał w tłomoku, chciał uż rumaka pachołka swego dosiadać, gdy wtem
zdarzyło się akby przez cud boski, że trze hulta e, co go wczora ograbili, zostali na nowe
swe niecnocie schwytani i do zamku pod strażą przywieǳeni. Złoǳie e przyznali się
do wszystkiego. Rinaldo otrzymał z powrotem rumaka, oǳież i pieniąǳe, nie oǳyskał
eno¹⁸⁷ pary swych podwiązek, które łotrzyki gǳieś zatracili.
Rinaldo, stokrotne ǳięki Bogu i świętemu Julianowi złożywszy, od echał do domu
zdrów i cały, zasię¹⁸⁸ trze hulta e następnego dnia ęli się huśtać na wietrze”.



.    

Trzej bracia trwonią swoje majątki, popadając w ubóstwo. Jeden z ich siostrzeńców, wracając
zrujnowany do kraju, zaznajamia się z pewnym opatem, który okazuje się córką króla angielskiego. Młódka wychoǳi za niego za mąż i wynagraǳa straty jego wujom, przywracając
im dawną pomyślność.
Z poǳiwieniem wysłuchano opowieści o przypadkach Rinalda d’Esti; wszyscy wychwalali ego pobożność i ǳiękowali Bogu oraz świętemu Julianowi, który wyrwał go
z te srogie opres i. Powszechnie się też na to zgoǳono (chocia cichaczem), że wdowa
niegłupio postąpiła, nie garǳąc dobrem, które e niebo zesłało. Gdy rozprawiano, żartu ąc o przy emne nocy, aką spęǳiła, Pampinea, obok Filostrata sieǳąca, po ęła, że
na nią teraz kole przychoǳi, zatem właǳe umysłu zebrawszy, obmyśliła historię, którą
opowieǳieć miała. Zgodnie z rozkazem królowe , śmiało i wesoło ęła¹⁸⁹ mówić w te
słowa:
— Im więce się o zrząǳeniach fortuny mówi, tym więce do rozpowieǳenia pozostawa temu, co w pamięci swe dobrze poszpera. Nikt temu nie winien się ǳiwować,
zważywszy, że wszystkie rzeczy, które przez głupotę swo ą własnością zowiemy, w rękach
losu się zna du ą i zgodnie z ego ta nym rozrząǳeniem bezustannie od ednego człeka
do drugiego kole no przechoǳą. Wszystko się zmienia z wyroku fortuny, eno¹⁹⁰ my
porządku tych przemian określić nie możemy. Chocia ta losu niestałość każdego dnia
nam się na aśnie poda e i chocia o nie uż w poprzednich opowieściach rzecz szła, przecie zgodnie z wolą królowe , która pragnie, aby o tym właśnie przedmiocie mówić, do
tamtych nowel i mo ą nowelę dołączam, może być, iż nie bez pożytku dla słuchaczy.
Mniemam, że im ona do smaku przypadnie.
„Żył ongiś w naszym mieście pewien szlachcic, imieniem Tedaldo. Według ednych,
wywoǳił się z rodu Lamberti, według drugich z rodu Agolanti. Ci ostatni, twierǳąc tak,
opiera ą się może na za ęciu bankierskim ego synów, któremu wszyscy Agolanti oddawali
się i odda ą. Aliści nie szerząc się¹⁹¹ zbytnio nad tym, do którego z dwóch tych rodów
należał, powiem eno, że był ednym z na bogatszych w swoim czasie szlachciców i że miał
trzech synów. Pierwszy z nich zwał się Lamberto, drugi Tedaldo, a trzeci Agolante. Byli
to uroǳiwi i kształtowni młoǳieńcy. Zaledwie na starszy do osiemnastego roku życia
doszedł, gdy o ciec umarł, ostawiwszy im w ǳieǳictwie wszystkie swo e dobra ruchome
i nieruchome. Młoǳieńcy, ocknąwszy się pośród takich posiadłości i bogactw, a krom¹⁹²
chęci własne rozkoszy innego preceptora nie ma ąc, zaczęli ma ętności bez opamiętania
marnotrawić.
Trzymali mnóstwo sług, mieli piękne rumaki, psy i sokoły, wyprawiali nieustanne
uczty i turnie e, czyniąc nie tylko to, co szlachcicowi przystoi, ale i folgu ąc wszystkim
¹⁸⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁸⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁸⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁹⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁹¹szerzyć się nad czymś — tu: rozwoǳić się nad czymś. [przypis edytorski]
¹⁹²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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swoim młoǳieńczym zachceniom. Niedługo tą modłą żyli, gdyż skarb pozostawiony im
przez roǳica stopniał szybko.
Ponieważ na wydatki dochodów im nie starczało, ęli więc sprzedawać i w zastaw
ma ętności oddawać. I tak edne po drugie się pozbywa ąc, spostrzegli wreszcie, że im
prawie nic nie pozostało. Bieda otwarła im oczy, które bogactwo oślepiło. Wówczas na starszy, Lamberto, przywołał pewnego dnia swoich dwóch braci i wspomniawszy, w akim
to poważaniu żył ich roǳic, ukazał im, w ak nęǳnym się teraz zna du ą stanie, do którego przywiodła ich szaleńcza rozrzutność. Późnie ął¹⁹³ ich z wszystkich sił nakłaniać,
aby, nim nęǳa ich całkiem nie przydusi, sprzedali pospołu z nim tę resztę niewielką, co
im eszcze pozostawa, i w świat wyruszyli. Tak też uczynili.
Nie żegna ąc się z nikim, cichaczem opuścili Florenc ę i nigǳie po droǳe nie zatrzymu ąc się odpłynęli do Anglii. Przybywszy do Londynu, wyna ęli niewielki domek i ęli
żyć wielce skromnie, wszystkie pieniąǳe na lichwę obraca ąc. Fortuna tak im sprzy ała,
że przez kilka lat wielką moc grosza zebrali. Wróciwszy eden po drugim do Florenc i, nie
tylko znaczną część swoich ma ętności odkupili, ale nabyli także i mnogie nowe dobra.
Późnie w stadła małżeńskie wstąpili.
A ako że w Anglii nadal na lichwę pożyczali, wyprawili tam młodego swego siostrzeńca, Aleksandra, który miał mieć naǳór nad ich pienięǳmi. Sami zaś, ży ąc we
Florenc i, zapomnieli, do czego ich rozrzutność uż raz przywiodła, i ęli znów pieniąǳe
marnotrawić, bez myśli o tym, że przecież każdy z nich ma roǳinę. U kupców we Florenc i takie mieli zaufanie, że mogli pożyczyć na większą nawet sumę. W ciągu lat kilku
żyli w podobny sposób ǳięki pieniąǳom, które im Aleksander przysyłał. Ów pożyczał
bowiem baronom pod zastaw ich zamków i innych posiadłości, wielkie z tego ciągnąc
korzyści. Gdy trze bracia rozrzutne życie prowaǳili i skoro zabrakło im grosza, brnęli
w długi, niezachwianą naǳie ę w Anglii pokłada ąc. Tam, wbrew wszelkim oczekiwaniom, rozgorzała wo na mięǳy królem a ego synem¹⁹⁴. Cała ludność rozǳieliła się na
dwa wrogie obozy. Wskutek wo ny Aleksander utracił zamki baronów i znikąd uż dochodów czerpać nie mógł. Ma ąc naǳie ę, że lada ǳień mięǳy o cem a synem do zgody
przy ǳie, Aleksander nie opuszczał Anglii, eno czekał, aż mu dobra ego z nawiązką
zwrócone zostaną. Trze bracia, ży ący we Florenc i, nie ograniczali wcale swoich wydatków, ale przeciwnie, w coraz większe długi brnęli.
Aliści, ako że w ciągu lat kilku nic nie potwierǳało pokładane w nich naǳiei, trze
bracia nie tylko zaufanie u luǳi utracili, ale zostali wtrąceni do więzienia na żądanie tych,
którym dłużni byli. Ponieważ na pokrycie długów nie starczyły ich ma ętności, tedy¹⁹⁵
zostali pod kluczem. Żony ich i maleńkie ǳieciątka ęły się tułać to tu, to tam, także po
okolicznych wsiach, ubrane w nęǳną oǳież i żadne naǳiei na przyszłość nie ma ące.
Aleksander eszcze przez kilka lat na pokó czekał; wiǳąc ednak, że wo na trwa
ciągle i że ego pobyt w Anglii nie tylko est bezużyteczny, ale i niebezpieczny dla niego,
umyślił do Włoch powrócić. Wyruszył w drogę sam eden. Wy eżdża ąc z Brugge¹⁹⁶,
obaczył, że akiś opat w białym habicie takoż miasto opuszcza. Towarzyszyło mu wielu
mnichów i siła¹⁹⁷ służby z mnogim sprzętem podróżnym na przeǳie. Orszak zamykali
dwa znakomici rycerze z królewskiego domu. Aleksander, który ich znał, wstąpił z nimi
w rozmowę i do ich kompanii ochotnie dopuszczony został. Po droǳe uprze mie zapytał
ich, co to są za mnisi, adący przodem z tak wielkim pocztem sług, i dokąd zmierza ą?
Na to odparł eden z rycerzy:
— Młoǳieniec, adący na czele orszaku, est naszym krewniakiem, który teraz właśnie otrzymał edno z na bogatszych opactw w Anglii. Ponieważ ednak zbyt est młody,
aby móc prawnie tę godność sprawować, więc eǳiemy z nim do Rzymu, chcąc od O -

¹⁹³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁹⁴rozgorzała wojna mięǳy królem a jego synem — nawiązanie do sporu mięǳy Henrykiem II Andegaweńskim
(Plantagenetem) a ego synem, zw. Henrykiem Młodym Królem popieranym przez królów Franc i, rozpoczęty
w  r. i ostatecznie zakończony zwycięstwem Henryka II. [przypis edytorski]
¹⁹⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁹⁶Brugge — Brugia, miasto położone ǳiś na terenie Belgii, w średniowieczu ważny hanzeatycki port handlowy. [przypis edytorski]
¹⁹⁷siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
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ca świętego otrzymać dlań dyspensę i zatwierǳenie go na urzęǳie. Proszę was eno¹⁹⁸,
abyście tego nie rozgłaszali.
Młody opat, adący na czele orszaku, to znów obok sług swoich, obycza em panów
będących w podróży, znalazł się trafunkiem koło Aleksandra. Ów, ako młoǳieniec wielce
uroǳiwy, obycza ny i pełen wǳięku, z pierwszego we rzenia przypadł opatowi do serca.
Opat, przyzwawszy go, ął¹⁹⁹ uprze mie z nim rozmawiać pyta ąc, kim est, skąd i dokąd
eǳie? Aleksander, chcąc ego ciekawość zaspokoić opowieǳiał mu szczerze o wszystkich
swoich sprawach i chociaż niewiele mógł sprawić, cne usługi swo e mu oﬁarował.
Opat, wysłuchawszy ego rozumne i piękne mowy i dworność ego zważywszy, pomyślał, że ten człek, mimo sprawianego przez się rzemiosła, musi być zacnie uroǳonym,
i wielce sobie go upodobał. Pełen współczucia dla ego nieszczęść, ął go pocieszać, zachęca ąc, aby naǳiei nie tracił. Jeśli tylko ǳielnym i wytrwałym bęǳie, Bóg nie tylko
do poprzedniego go powróci stanu, ale eszcze i wyże go podniesie. A dowieǳiawszy
się, że Aleksander także do Toskanii zmierza, prosił go, aby razem drogę odbywali.
Aleksander poǳiękował mu za słowa pociechy i oświadczył, że gotów est we wszystkim przyrzec mu posłuszeństwo.
Spotkanie z Aleksandrem wzbuǳiło w opacie nowe uczucia i myśli. Podróżu ąc razem, po kilku dniach przybyli do pewnego miasteczka, gǳie nie było zbyt wiele gospód.
Ponieważ opat chciał się tam na nocleg zatrzymać, więc Aleksander umieścił go u pewnego oberżysty, którego znał dobrze, i kazał mu przygotować na lepszą w domu komnatę.
A akby był uż ego marszałkiem, wielką ma ąc biegłość w tych sprawach, zakrzątnął się,
ak mógł na lepie , i sługom opata dał różne kwatery w mieście.
Gdy opat wieczerzę skończył i gdy uż znaczna część nocy minęła, a wszyscy na spoczynek się udali, Aleksander zapytał gospodarza, gǳie ma nocować?
— Wierę²⁰⁰, nie wiem tego — odparł gospodarz. — Wiǳicie przecie, że cały dom
est pełen i że a wraz z mo ą roǳiną muszę spać na ławach. Jednakoż w komnacie opata
zna du e się kilka worów z żytem, narychtu ę wam z nich łoże; mniemam, że akoś noc
spęǳicie.
— Jakże to? — odparł Aleksander — komnata opata est tak mała, że z przyczyny
e ciasnoty nie mógł się w nie pomieścić ni eden z ego mnichów. Gdybym sobie był
wcześnie z tego sprawę zdał, wówczas gdy zasłony przybĳano, kazałbym spać na worach
ego mnichom, a sam udał się tam, gǳie oni noclegu ą.
— Już temu teraz zaraǳić nie sposób — rzekł oberżysta — możecie wszakoż ułożyć
się tam wygodnie. Opat śpi na łożu, którego zasłony są opuszczone. Przyniosę wam po
cichu kołdrę i bęǳiecie spali ak suseł.
Aleksander, wiǳąc, że niepoko u opatowi nie przyczyni, zgoǳił się wreszcie i na
palcach wszedł do komnaty. Aliści opat, który nie spał, na łup nowych swoich pragnień
zdany, nie uronił ani słowa z rozmowy Aleksandra z oberżystą, a takoż spostrzegł, gǳie
Aleksander legł na spoczynek. Wielce z tego ukontentowany, rzekł do siebie: »Oto sam
Bóg da e mi sposobność do zaspoko enia mych pragnień. Jeśli e w lot nie schwycę, lepsza
może mi się nigdy nie nadarzy«.
Postanowiwszy zatem ze sposobności skorzystać, poczekał chwilę, aby wszyscy w domu zasnęli, a późnie cichym głosem zawołał na Aleksandra, by legł koło niego na łożu.
Aleksander wzbraniał się długo, lecz wreszcie rozǳiał się i wszedł do łoża.
Opat położył mu rękę na piersiach i ął go macać, nie inacze , ak to czynią młode
ǳiewczęta ze swymi kochankami. Aleksander zaǳiwił się wielce, nie wątpiąc, że opat,
występnym pragnieniem powodowany, na niego dybie. Ów, żywszym poruszeniem Aleksandra na ślad pode rzeń ego naprowaǳony, uśmiechnął się, a ściągnąwszy z ramion
swo ą koszulę, schwycił Aleksandra za rękę, położył ą na swoich piersiach i rzekł:
— Oddal od siebie głupie myśli, Aleksandrze, i przekona się, aką prawdę tuta ukrywam.

¹⁹⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁹⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁰⁰wierę (daw.) — tu: doprawdy. [przypis edytorski]
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Aleksander poczuł pod dłonią dwa krągłe i miłe cycuszki, tak twarde, akby z kości
słoniowe uczynione były. Znalazłszy e po ął, że opat est białogłową; nie czeka ąc tedy²⁰¹
na zaproszenie, obłapił ą ciasno i uż chciał ą całować, gdy wtem ona rzekła:
— Nim barǳie eszcze zbliżysz się do mnie, wysłucha , co ci powieǳieć pragnę. Jak
to dowodnie wiǳisz, estem nie mężem, lecz białogłową. Jako ǳiewica opuściłam dom
roǳicielski; wybrałam się w drogę do papieża z prośbą, aby mnie za mąż wydał. Jednakoż
na two e szczęście, czyli też na mo ą zgubę, ledwiem cię u rzała, rozgorzałam do ciebie
taką miłością, aką żadna białogłowa nigdy mężczyzny nie obdarzała. Umyśliłam zatem
ciebie za małżonka sobie wybrać. Jeśli ednak zostać nim nie chcesz, idź precz z mego
łoża i wraca na swo e posłanie.
Aleksander, chocia e nie znał, wniósł przecie z e orszaku, że musi być białogłową
bogatą i wysoko uroǳoną. U rzawszy zasię²⁰² e piękność ani chwili się nie wahał, eno²⁰³
odparł, że eśli taka est e wola, to i on inne nie ma.
Wówczas usiadła na łożu i przed obrazem, na którym był wizerunek Pana naszego,
włożywszy mu pierścień na palec, zaślubiła go. Po czym uścisnęli się i resztę nocy z wielkim obo ga ukontentowaniem na przy emnych igrach spęǳili. Umówili się, co im dale
czynić należy. Przed świtem Aleksander wyszedł z komnaty równie cicho, ak i wszedł
do nie . Nikt nie wieǳiał, gǳie tę noc przepęǳił. Na drugi ǳień, pełen niewysłowione
szczęśliwości, pospołu z opatem i ego świtą w dalszą drogę ruszył. Po wielu dniach podróży przybyli do Rzymu. Odetchnąwszy nieco po trudach drogi, opat w towarzystwie
dwóch rycerzy i Aleksandra udał się do papieża i należną cześć mu złożywszy, w te słowa
przemówił:
— Wiadomo Wam lepie niż komukolwiek, O cze święty, iż ten, co zacnie i szlachetnie żyć pragnie, winien, ile zdoła, unikać wszelakich sposobności, które by go od
prawe drogi odstrychnąć mogły. Takoż i a, iż do cnoty dążę, by móc temu zadośćuczynić, przebrałam się w ten stró , w akim mnie wiǳicie, uciekłszy skrycie od mego o ca,
króla Anglii, z częścią ego skarbów. O ciec mó bowiem, nie zważa ąc na mó młody
wiek, chciał mnie oddać w stadło sęǳiwemu królowi Szkoc i. Umyśliłam zatem wybrać
się do Was, O cze święty, abyście mi męża wybrali. Nie tyle trwoga przed sęǳiwym
królem Szkoc i do ucieczki mnie pobuǳiła, ile obawy, abym zostawszy ego małżonką
nie pofolgowała mo e młodości i nie uczyniła czegoś wbrew prawom boskim i czci królewskiego rodu. Gdy z takimi zamysłami tu zdążałam, Bóg, który wie na lepie , czego
nam do szczęścia potrzeba, w swym niezmierzonym miłosierǳiu posłał mi na spotkanie
tego, kogo na małżonka mi przeznaczył. Jest nim ten oto młoǳieniec (tu na Aleksandra
ukazała), obok mnie sto ący.
Dla swych przymiotów i obycza ów goǳien est miłości każde znamienite damy,
chocia ego krew nie est tak zacna, ak krew królewska. Przeto egom wybrała i ego
tylko na męża pragnę, choćby wola mego roǳica i wszystkich luǳi przeciwna temu
być miała. Tak tedy znikła główna przyczyna, dla które w drogę się wybrałam. Zdało
mi się ednak rzeczą słuszną do Rzymu dotrzeć, aby odwieǳić wszystkie mie sca święte,
Was, O cze święty, obaczyć, a takoż, abym nasz związek, tylko przed Bogiem zawarty,
Wam ob awiła, a przeto i wszystkim innym do wiadomości podała. Pokornie tedy Was
błagam, abyście raczyli przychylnie odnieść się do tego, co się podobało Bogu i mnie,
i uszczęśliwili nas swoim błogosławieństwem. Otrzymawszy e, eszcze barǳie wierzyć
bęǳiemy w życzliwość Tego, czyim namiestnikiem esteście. Bęǳiemy żyli, wielbiąc Boga
i Was do ostatniego dnia żywota naszego.
Aleksander osłupiał usłyszawszy, że ego żona est córką króla angielskiego, i ucieszył
się z tego wielce w głębi duszy. Aliści eszcze więce zdumieli się dwa rycerze; pełni rankoru²⁰⁴ i głębokiego nieukontentowania, ani chybi wyrząǳiliby krzywdę Aleksandrowi,
a może i księżniczce, gdyby nie przytomność²⁰⁵ papieża. Papież także niemało się zaǳiwił

²⁰¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²⁰²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²⁰³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁰⁴rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
²⁰⁵przytomność (daw.) — obecność (przy czymś). [przypis edytorski]
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tak z ubioru księżniczki, ako i z e wyboru, ednakoż wieǳąc, że cofnąć się uż nie lza²⁰⁶,
nie chciał e prośbie odmówić.
Przede wszystkim uspokoił obu rycerzy, wiǳąc ich pomieszanie, pogoǳił ich z księżniczką i Aleksandrem i zarząǳił, co czynić należy. W dniu oznaczonym przez niego na
uroczystość zaślubin, na które byli przytomni wszyscy kardynałowie i różne osoby znamienite, z awiła się panna młoda w królewskich szatach; piękność e i wǳięk osobny²⁰⁷
powszechny zachwyt wzbuǳiły. Aleksander przybył także wspaniale przyoǳiany; nikt
z pozoru i ułożenia nie mógłby go wziąć za młoǳieńca, który na lichwę pożyczał; racze
królewiczem być się zdawał. Dwa rycerze osobną cześć mu teraz okazywali. Papież przykazał uroczyście zaślubiny odprawić, a późnie wspaniałe wesele im zgotował i uǳielił im
błogosławieństwa.
Aleksander z małżonką wy echał z Rzymu do Florenc i, dokąd uż wieść o nich dotarła.
Mieszkańcy Florenc i spotkali ich z oznakami czci i głębokiego hołdu. Księżniczka
uwolniła z więzienia trzech braci, zapłaciwszy wszystkie ich długi i wprowaǳiwszy ich
oraz ich żony z powrotem w posiadanie utraconych ma ętności. Późnie wraz z mężem
i Agolantem wy echała do Paryża, gǳie ą król ancuski wielce uroczyście przy ął. Dwa
rycerze udali się do Anglii i tyle sprawili, że król angielski, uradowany wielce, przy ął
z powrotem do swe łaski córkę i zięcia, Aleksandra niebawem do stanu szlacheckiego
podniósł i hrabstwem go obdarzył. Aleksander zasię²⁰⁸ tyle starań dołożył i tak umiał
się wziąć do rzeczy, że udało mu się o ca z synem pogoǳić. Siła pomyślności stąd na
Anglię spłynęło, co Aleksandrowi z ednało miłość i wǳięczność wszystkich mieszkańców.
Agolante otrzymał z powrotem pieniąǳe, które mu się u luǳi należały, i do Florenc i
ako bogacz wielki powrócił. Jeszcze przedtem hrabia Aleksander szlachcicem go uczynił.
Aleksander żył szczęśliwie z swo ą małżonką. Niektórzy powiada ą, że ǳięki swemu
rozumowi i męstwu, przy pomocy teścia, zdobył Szkoc ę, które królem miał rzekomo
zostać ukoronowany”.



.  

Zubożały Landolfo Rufolo staje się korsarzem. Genueńczycy biorą go w niewolę. Rozbiwszy się
na morzu, ratuje się ǳięki skrzyni pełnej klejnotów. Na Korfu gości w domu pewnej białogłowy,
a później, bogaty, do kraju wraca.
Lauretta, sieǳąca obok Pampinei, postrzegłszy, że ta do szczęśliwego kresu opowieść
swo ą doprowaǳiła, bez zwłoki w te słowa mówić poczęła:
— Nie ma, miłe panie, według mego mniemania, większego fortuny ǳieła, ak podniesienie kogoś z nęǳne kondyc i do królewskiego stanu; ukazała nam to Pampinea
w swe opowieści o Aleksandrze. Jako że każdy z nas opowiadać winien zgodnie z materią wprzód określoną, nie będę się wzbraniała opowieǳieć noweli, która chocia większe
eszcze niedole w sobie zamyka, przecie tak pomyślnego końca nie ma. Wiem dobrze,
że nie bęǳiecie mnie słuchali z równą ciekawością, aliści²⁰⁹ nie stać mnie na nic innego
i dlatego proszę, abyście mi wybaczyli.
„Powszechnie twierǳą, że wybrzeże mięǳy Reggio²¹⁰ a Gaetą²¹¹ na pięknie szą część
Italii stanowi. Tuta , opodal Salerno²¹², ku morzu obrócona, rozciąga się górzysta przestrzeń, którą mieszkańcy zwą wybrzeżem Amalﬁ, usiana miasteczkami, ogrodami i fontannami; tuta mieszka ą bogacze, głównie handlem się para ący. Wśród tych miasteczek est edno, zwane Ravello²¹³, gǳie i ǳiś nie brak luǳi bogatych; a gǳie podówczas
mieszkał niezwykle bogaty kupiec, Landolfo Rufolo. Ów, chcąc ma ętność swo ą podwo²⁰⁶nie lza — nie wolno; tu: nie można. [przypis edytorski]
²⁰⁷osobny — tu: szczególny, osobliwy. [przypis edytorski]
²⁰⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²⁰⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
²¹⁰Reggio — ǳiś: Reggio di Calabria, miasto w płd. Włoszech, nad Cieśniną Mesyńską. [przypis edytorski]
²¹¹Gaeta — miasto portowe w środkowe części Włoch, na zach. wybrzeżu. [przypis edytorski]
²¹²Salerno — miasto na zach. wybrzeżu w środkowe części Włoch, niedaleko Neapolu. [przypis edytorski]
²¹³Ravello — mie scowość w pobliżu Salerno. [przypis edytorski]
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ić (bowiem to, co miał, mu nie wystarczało), o mały włos nie zginął pospołu ze swymi
skarbami. Landolfo, wszystko poprzednio dobrze zważywszy, ak to pospolicie kupcy
czynią, nabył wielki statek, naładował go towarem kupionym za swo e pieniąǳe i popłynął do Cypru. Tuta ednak obaczył, że do portu zawinęło wiele okrętów z takim samym
ładunkiem; dla te przyczyny nie tylko wypadło mu towar swó tanio sprzedać, ale nawet
prawie darmo go oddać, ǳięki czemu do ruiny został przywieǳiony. Zrozpaczony tym
wszystkim, nie wieǳiał, co począć, a wiǳąc, że z bogatego człeka ma się stać w krótkim czasie nęǳarzem, postanowił albo zginąć, albo też grabieżą straty swo e powetować,
byleby tylko nie wracać ubogim tam, skąd bogatym wy echał.
Znalazłszy kupca na swó wielki drewniany korab, za pieniąǳe stąd i za sprzedaż
towarów otrzymane, nabył mały statek korsarski, opatrzył go we wszystko, w co należy,
uzbroił i ął²¹⁴ się trudnić grabieżą, napada ąc na wszystkich, osobliwie zasię na Turków.
W te profes i fortuna była mu przychylnie sza niźli w handlu. W ciągu może ednego
roku tyle tureckich okrętów ograbił, że nie tylko wszystkie straty sobie powetował, ale
i ma ętność podwoił. Nauczony uż poprzednim niepowoǳeniem, nie chcąc po raz wtóry
podobnego nieszczęścia doświadczać, rzekł do siebie, że dość mu tego, co uż posiada.
Dlatego też umyślił z bogactwem swoim do domu powrócić. Nie ma ąc uż do handlu
ufności, poniechał wszelkich zakupów za zyskane pieniąǳe, eno²¹⁵ na tym samym statku,
który mu do korsarstwa służył, puścił się w drogę powrotną.
Gdy się uż do Archipelagu²¹⁶ zbliżał, podniósł się wiatr przeciwny, który morze poburzył. Jego mały statek nie mógł walczyć z falami, dlatego też Landolfo zawinął do zatoki
na małe wysepce i skrywszy się od wiatru, ął czekać lepsze pogody. Do te zatoki zawinęły niebawem dwa potężne genueńskie okręty. Płynąc z Konstantynopola i one schroniły
się przed burzą, i z trudem do zatoki dotarły. Luǳie na tych okrętach, u rzawszy mały
statek, zamknęli mu drogę i zapytali, skąd on płynie i do kogo należy. Znali uż z wieści,
że właściciel statku est wielce bogatym człekiem, i dlatego umyślili okrętem zawładnąć.
Byli to luǳie chytrzy i żądni rabunku. Wysaǳiwszy na brzeg kilku luǳi z kuszami i inną
bronią, tak ich rozmieścili, aby nikt nie mógł wysiąść ze statku, pod grozą, że strzałami przeszyty zostanie, sami zasię²¹⁷ na łoǳiach, wspomagani falą morską, zbliżyli się do
statku Landolfa i zawładnęli nim bez trudu, wraz z całą załogą, nie straciwszy ani ednego
człeka. Genueńczycy zabrali Landolfa na pokład edne z barek, a późnie ego stateczek
zatopili, wszystko z niego uniósłszy. Landolfo w ednym tylko kaanie pozostał. Następnego dnia wiatr się odmienił i okręty podniósłszy żagle popłynęły na zachód. Tego
dnia podróż szczęśliwą była, lecz wieczorem ął dąć silny wicher, który wielkimi bałwanami oba statki od siebie odǳielił. Wicher był tak potężny, że barka, na które zna dował
się nieborak Landolfo, uderzywszy powyże wyspy Kefalonia o mieliznę, uległa rozbiciu,
niby szklanka o ścianę rzucona. Morze, ak to w podobnych wypadkach pospolicie bywa, upstrzyło się różnym sprzętem: towarami, skrzyniami i deskami. Noc była ciemna,
morze wzburzone i groźne. Ci spośród nieszczęsnych rozbitków, którzy umieli, pływali
uczepiwszy się rzeczy, co trafunkiem im pod ręce podpadły. Wśród tych nieszczęśliwców
był i Landolfo. Ów, chocia poprzedniego dnia śmierć często przyzywał mówiąc, że racze
umrzeć woli niż do domu nęǳarzem powracać, teraz śmierci w oczy za rzawszy, przeraził
się e i czepił się deski, aka wpadła mu w ręce, ma ąc naǳie ę, że eśli od utonięcia się
uchroni, Bóg pomoc akąś mu ześle. Usiadłszy na nie , czuł, ak morze i wicher miota ą nim na wsze strony; tak trwało do świtu. Przy świetle dnia u rzał przed sobą tylko
obłoki, morze i skrzynię unoszącą się na falach, ilekroć się zbliżała, obawiał się, że ta
skrzynia, uderzywszy o deskę, spowodu e ego upadek i przyczyną zatonięcia się stanie.
Ilekroć skrzynia się doń zbliżała, odpychał ą ręką, walcząc ostatkami sił. Wkrótce ednak
wicher utworzył wir powietrzny, morze wzburzył i tak silnie uderzył skrzynią o deskę, na
które Landolfo sieǳiał, że ów, obawia ąc się, że sił mu zabraknie, by do nie dopłynąć,
wypuściwszy ą z rąk, poszedł pod fale. Racze strach niż siła na powierzchnię go wydobył; wówczas u rzał, że deska płynie uż na znaczne odeń odległości; zbliżył się zatem do
skrzyni, która była bliże , i oparłszy pierś na e wieku ął ą rękami popychać. Rzucany
²¹⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²¹⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²¹⁶Archipelag — prawdopodobnie: Archipelag Cyklad na Morzu Ege skim. [przypis edytorski]
²¹⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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falami to tu, to tam, nie wieǳąc, gǳie się zna du e, i nie wiǳąc nic wokół krom²¹⁸ morza, Landolfo męczył się tak przez cały ǳień i noc następną. Nic nie adł, eno pił więce ,
niźli miał chęć na to.
Następnego dnia był uż podobny do gąbki; wpił się obiema rękoma w brzeg skrzyni,
ak to pospolicie czynią tonący, gdy tylko coś pochwycą. Aliści z woli Boga czy też ǳięki sile wiatru dopłynął do brzegu wyspy Korfu, gǳie właśnie pewna uboga białogłowa
czyściła swo e naczynia piaskiem i myła wodą. Białogłowa ta, u rzawszy zbliża ącego się
Landolfa, nie mogła rozeznać, co to est, i dlatego przeraziła się, i z krzykiem cofnęła
się od brzegu. Landolfo nie mógł uż mówić, niewiele także wiǳiał, przeto nic do nie
nie rzekł. Gdy ednakże fale do brzegu go zbliżyły, białogłowa bacznie spo rzawszy rozeznała na pierw kształt skrzyni, a następnie, wytężywszy wzrok, ramiona leżące na wieku,
a późnie oblicze, i zrozumiała, w czym rzecz. Powodowana litością, weszła do morza,
które uż uspokoiło się, i schwyciwszy Landolfa za włosy, wydobyła go na brzeg wraz
ze skrzynią. Z trudem oderwała ego ręce od skrzyni, oddała ą córce, która była z nią
razem, sama zasię wzięła Landolfa na ramiona niby małe ǳiecię i zaniosła go do łaźni.
Tam go tarła i gorącą wodą zlewała, że wróciło weń ciepło i zemdlone siły. Następnie,
zabrawszy go stamtąd, pokrzepiła go winem i słodyczami i przez kilka dni miała nad nim
staranie. Landolfo, wróciwszy do sił, poznał wreszcie, gǳie się zna du e. Zacna białogłowa postanowiła wówczas oddać mu skrzynię, która mu życie ocaliła, i powierzyć go ego
losowi.
Tak też uczyniła. Landolfo zapomniał uż o skrzyni, mimo to wziął ą z rąk białogłowy, myśląc, że chocia e szacunek wielki nie est, przecie bęǳie mógł, sprzedawszy
ą, kilka dni przeżyć. Jednakoż znalazłszy ą wielce letką²¹⁹ i tę naǳie ę postradał. Gdy
gospodyni z domu wyszła, oderwał wieko, chcąc się przekonać, co wewnątrz skrzyni się
mieściło. U rzał wiele kle notów w oprawie i bez oprawy. Zna ąc się nieco na kle notach,
poznał ich wielką wartość. Złożywszy ǳięki Bogu, który go raz eszcze w potrzebie nie
opuścił, pocieszył się znacznie i otuchy nabrał. Jako człek, który w krótkim czasie dwa razy
przeciwnemu losowi podlegał, teraz trzeciego nieszczęścia wielce się obawiał. Postanowił
tedy²²⁰ barǳo ostrożnie sobie poczynać, aby te skarby móc do domu dowieźć szczęśliwie. Owinął kle noty w strzępy łachmanów i ozna mił białogłowie, że mu uż skrzynia
potrzebna nie est. Poprosił ą, aby mu dała worek, a skrzynię w zamian sobie zatrzymała.
Białogłowa ochotnie się na to zgoǳiła. Landolfo, poǳiękowawszy e za wyświadczone
mu dobroǳie stwa, pożegnał się z nią, wziął worek na plecy, wsiadł na barkę i popłynął
do Brindisi²²¹. Stamtąd wzdłuż brzegu dotarł do Trani²²², gǳie spotkał kilku rodaków,
sukienników. Opowieǳiał im o wszystkich swoich przypadkach, zataiwszy tylko znalezienie skrzyni, oni zasię przyoǳieli go, pożyczyli mu rumaka, dali przewodnika i odesłali
do Ravello, dokąd udać się pragnął.
Tuta bezpiecznym się poczytu ąc, należny dank²²³ Bogu złożył i rozwiązał worek;
pilnie niż poprzednio każdy kle not wiele razy obe rzał i przekonał się, że tyle szacownych skarbów posiada, iż sprzedawszy e za stosowną sumę, a nawet i tanie , bęǳie dwa
razy bogatszy niźli wtedy, gdy wy eżdżał. Znalazłszy możność sprzedaży kle notów, posłał znaczną kwotę te cne białogłowie, która go z wody wyciągnęła, a takoż i tym, co
go w Trani przyoǳieli. Resztę pienięǳy zatrzymał dla siebie. Odrzekł się handlu i żył
w dostatku do końca dni swoich”.



 .   

Andreuccio z Perugii przybywa do Neapolu, aby zakupić konie. W nocy spotykają go trzy
niebezpieczne przygody, z których wychoǳi szczęśliwie, wracając z rubinem do domu.

²¹⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
²¹⁹letki (daw., gw.) — ǳiś popr.: lekki. [przypis edytorski]
²²⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²²¹Brindisi — miasto na Półwyspie Salentyńskim, na wsch. wybrzeżu Włoch. [przypis edytorski]
²²²Trani — mie scowość niedaleko Brindisi. [przypis edytorski]
²²³dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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— Znalezione przez Landolfa kamienie — rzekła Fiammetta, na którą teraz kole nadeszła — przywiodły mi na pamięć pewną opowieść, nie mnie niebezpieczeństw w sobie
zawiera ącą niźli historia Lauretty, tym wszakoż od nie różną, że tam zdarzenia zapewne
przez szereg lat trwały, tu zasię²²⁴, ak usłyszycie, wszystko się w ciągu edne nocy stało.
„Żył ongiś w Perugii²²⁵ pewien młoǳieniec, handlarz końmi, Andreuccio di Pietro
zwany. Zasłyszawszy, że w Neapolu est dobry targ na rumaki, włożył do mieszka pięćset
złotych ﬂorenów i ruszył w drogę w towarzystwie innych kupców, chocia do tych pór
nigdy za bramami swego miasta nie bywał. Do Neapolu przybył w nieǳielę wieczorem;
zasięgnąwszy ęzyka od oberżysty, naza utrz rano na targ się udał. Wiele koni obe rzał;
niektóre mu się podobały i wiele z nich targował, ednakoż przy kupnie nie mógł się na cenę zgoǳić. Chcąc dać dowód, że o kupnie myśli, niezbyt chytrze sobie poczynał, bowiem
kilka razy wyciągnął kiesę, pełną złota, na oczach przechodniów. W takie chwili właśnie,
gdy się swo ą sakiewką pysznił, przechoǳiła mimo pewna uroǳiwa Sycylĳka, gotowa zawsze pierwszemu lepszemu za lada grosz wǳięki swo e oﬁarować. Minęła Andreuccia,
nie będąc przezeń spostrzeżona. Za rzawszy w sakiewkę ego, zaraz rzekła do się: »Komuż
lepie by było na świecie niż mnie, gdyby pieniąǳe te do mnie należały?«. Z ǳiewczyną tą szła pospołu pewna starucha, także Sycylĳka, która u rzawszy Andreuccia opuściła
natychmiast swo ą towarzyszkę i pobiegła doń, aby go serdecznie uściskać. Młódka, u rzawszy to, zatrzymała się na stronie i milcząc czekała na nią. Andreuccio obrócił się,
a poznawszy staruchę, wielce się uradował. Ta obiecała, że go odwieǳi w oberży, i po
krótkie rozmowie odeszła. Andreuccio zasię znowu na targ się udał, ale nic tego ranka
nie kupił. ǲiewczyna, która wiǳiała mieszek Andreuccia i ego powitanie ze staruchą,
ęła²²⁶ się głowić nad tym, akim by sposobem wyciągnąć odeń pieniąǳe w całości albo
choćby w części. Zapytała się przeto ostrożnie staruchy, ak go poznała, kim on est, skąd
pochoǳi i co tuta robi.
Starucha opowieǳiała e o Andreucciu z takimi szczegółami, że i on sam by lepie
nie potraﬁł, bowiem długo mieszkała na Sycylii, a potem w Perugii pospołu z ego o cem.
Powiadomiła ą także, po co Andreuccio tu przy echał i gǳie się w te chwili udał.
Młódka, zebrawszy wiadomości o ego roǳinie i krewniakach, postanowiła na tych
wiadomościach swó zamysł chytrze osnować, aby tylko zaspokoić apetyt na ego pieniąǳe. Po powrocie do domu dała starusze robotę na cały ǳień, tak aby z Andreucciem
spotkać się nie mogła, i wziąwszy pewną młódkę, do podobnych posług zaprawioną,
wysłała ą wieczorem do oberży Andreuccia. Ta zastała go trafunkiem samego u bramy
oberży i zaraz ęła rozpytywać, gǳie nie akiego Andreuccia spotkać może. Usłyszawszy,
że on właśnie est tym Andreucciem, odwiodła go na stronę i rzekła:
— Pewna piękna i szlachetna dama z tego miasta pragnęłaby, eśli można, wiǳieć się
z wami.
Andreuccio, poczytu ący siebie za uroǳiwego młoǳieńca, zaraz wystawił sobie, że
dama musi być w nim zakochana, tak akby pięknie szego odeń mężczyzny w całym Neapolu naówczas nie było, i odparł, że est gotów; potem zapytał, gǳie i kiedy zobaczyć
się z nią może.
— Jeśli tylko przy ść zechcecie, panie — odparła młódka — zna ǳiecie ą u siebie
w domu.
Andreuccio podniósł się natychmiast i nikomu w oberży o zamyśle swoim nic nie
powieǳiawszy, rzekł:
— Idź naprzód, pó dę zaraz za tobą.
Filutka²²⁷ zaprowaǳiła go do domu, który zna dował się w ǳielnicy miasta, zwane
Malpertuggio²²⁸. Jak zacną była ta ǳielnica, uż sama nazwa wskazu e. Andreuccio, nic
nie wieǳąc ani nic nie pode rzewa ąc, przeciwnie, wierząc, że do szlachetne białogłowy się uda e, swobodnie wszedł do domu, poprzeǳany przez służkę. Gdy wstępował na
schody, ǳiewczyna zawołała na swo ą panią, że Andreuccio przybył. Wówczas Andreuc²²⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²²⁵Perugia — starożytne miasto w środkowych Włoszech. [przypis edytorski]
²²⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²²⁷ﬁlutka (daw.) — sprytna, swawolna kobieta. [przypis edytorski]
²²⁸Malpertuggio — nazwa neapolitańskie ǳielnicy portowe ; mal pertuggio oznacza „zła ǳiura”. [przypis
edytorski]
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cio u rzał ą, sto ącą w oczekiwaniu na na wyższym stopniu schodów. Była eszcze białogłową młodą, słusznego wzrostu, o pięknym obliczu, a przy tym obycza nie i stro nie
ubraną. Gdy się Andreuccio do nie zbliżył, zeszła o trzy stopnie mu naprzeciw z rozwartymi ramionami i obłapiwszy go za szy ę trwała tak w milczeniu, ak gdyby zbytek
czułości mowę e od ął. Późnie ze łzami w oczach ucałowała go w czoło i rzekła głosem
od szlochów przerywanym:
— Bądź pozdrowiony, Andreuccio, w moim domu!
Andreuccio, zdumiony tymi czułościami i całkiem osłupiały, odparł:
— Witam was, szlachetna damo.
Wówczas zalotnica schwyciła go za rękę, wprowaǳiła na górę do sali, a stamtąd, nic
nie mówiąc, do swo e komnaty pachnące różami, kwiatem pomarańczowym i innymi wonnościami. Andreuccio u rzał drogocenne zasłanie łoża pod baldachimem, wiele
wspaniałych stro ów rozwieszonych na drążkach, wedle tamte szego obycza u, a takoż siła²²⁹ rozlicznych a bogatych sprzętów. Na ten widok Andreuccio uwierzył na mocnie , że
z nader dosto ną damą ma do czynienia. Usiedli pospołu na skrzyni sto ące w nogach e
łoża, a wówczas dama ęła²³⁰ mówić w te słowa:
— Jestem pewna, Andreuccio, że ǳiwią cię zarówno łzy mo e, ak i pieszczoty, bowiem nie znasz mnie i zapewne nigdy o mnie nie słyszałeś. Aliści usłyszysz zaraz rzecz,
która w eszcze większe zaǳiwienie cię wprawi; wieǳ bowiem, że estem two ą siostrą.
Bóg okazał mi wielką łaskę, pozwoliwszy mi u rzeć przed zgonem ednego z moich braci
(o akże bym chciała wszystkich ich oglądać), dlatego też, kiedy mi umrzeć przy ǳie,
będę umierała pełna pociechy. Ponieważ, ak mniemam, nic o tym wszystkim nie słyszałeś, tedy²³¹ ci opowiem. Pietro, twó i mó roǳic, ak wiesz pewnie, długo w Palermo
przebywał. Dla swo e dobroci i łaskawości cieszył się i cieszy eszcze osobnymi względami wszystkich, którzy go znali. Z tych, co go kochali, mo a matka, szlachetnego rodu
niewiasta, podówczas będąca wdową, miłowała go na barǳie . Nie bacząc na strach przed
o cem swym i braćmi, a także na cześć swo ą, w tak ścisłym związku z nim żyć poczęła, że a na świat przyszłam i wyrosłam na taką, aką mnie tu wiǳisz. Wkrótce potem
Pietro musiał wy echać z Sycylii i do Perugii się udać. Ostawił matkę mo ą i mnie, małą
ǳiewczynkę, i odtąd, akem słyszała, nie dał na mnie szego znaku swo e pamięci o nas.
Gdyby nie był moim o cem, silnie bym mu naganiała tę niewǳięczność wobec mo e
matki (nie mówiąc uż o miłości, aką był winien dla mnie żywić, ako dla swe córki,
uroǳone przecie nie z akie ś służebnicy albo gamratki²³²!). Mo a matka oddała mu samą siebie i wszystko, co posiadała, nie zna ąc go nawet dostatecznie, wierną miłością eno
się powodu ąc. Ale cóż? Dawne winy łatwie est naganiać niźli naprawiać. Rzecz się tak
miała.
O ciec pozostawił mnie w Palermo małym ǳiecięciem. Gdy wyrosłam uż prawie
na taką, aką ǳisia estem, matka mo a, kobieta bogata, wydała mnie za mąż za ednego mieszkańca Girgenti²³³, zacnego człeka, z dobrego rodu idącego. Ów dla miłości
do mnie i do mo e matki przeniósł się na stały pobyt do Palermo. Będąc zagorzałym
gwelfem²³⁴, wdał się w ta ny spisek z naszym królem Karolem, aliści²³⁵ król Fryderyk,
o wszystkim powiadomiony, zamysły ich udaremnił²³⁶. Mąż mó musiał uciekać z Sycylii
właśnie wówczas, gdy a myślałam, że stanę się tak znaczną damą, akie nigdy na te wyspie eszcze nie było. Unieśliśmy z sobą tylko tę małą część mienia, aką wziąć w drogę
²²⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
²³⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²³¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²³²gamratka (daw.) — prostytutka. [przypis edytorski]
²³³Girgenti — ǳiś: Agrigento; starożytne miasto sycylĳskie. [przypis edytorski]
²³⁴gwelf — stronnik właǳy papieskie we Włoszech (nazwa od nazwiska popieranych przez to stronnictwo
książąt bawarskich Welfów współpracu ących z Państwem Kościelnym); gwelfowie i gibelini stanowili rywalizu ące ze sobą wrogie obozy polit. we Włoszech w XII i XIII w., w okresie zmagań cesarza Fryderyka II
z papiestwem; gwelfowie byli związani gł. z mieszczaństwem, natomiast gibelini reprezentowali gł. interesy
feudalnego rycerstwa i popierali Cesarstwo Rzymskie. [przypis edytorski]
²³⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
²³⁶tajny spisek z naszym królem Karolem, aliści król Fryderyk (…) zamysły ich udaremnił — mowa o walce
o właǳę nad Sycylią, która wywiązała się mięǳy Fryderykiem II a Karolem II w latach –; Karol
pragnął za ąć Sycylię, ednak mieszkańcy wyspy, sprzeciwia ąc się temu, koronowali swym królem Fryderyka,
który zwyciężył i wypęǳił stronników Karola z wyspy. [przypis edytorski]
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mogliśmy (małą, powiadam, w odniesieniu do tego, cośmy posiadali), i pozostawiwszy
ziemie i pałace udaliśmy się tam, gǳie król Karol przebywał. Ów, wielce dla nas łaskawy,
wynagroǳił nas w części za straty, poniesione z przyczyny naszych dla niego usług. Dał
nam we władanie ziemie i domy: teraz zasię²³⁷ opatru e ciągle we wszystko łaskawie mego
męża, twego szwagra, ak to bęǳiesz mógł sam obaczyć. Oto ak się znalazłam tuta , gǳie
ǳięki łasce boskie , a nie two e woli, oglądać cię mogę, mó miły bracie!
Rzekłszy to, znów go obłapiła za szy ę i rzewnie płacząc, pocałowała go w czoło.
Andreuccio, słysząc tę ba dę, tak misternie utkaną i opowieǳianą tak składnie (te ,
co ą opowiadała, głos ani razu nie zadrżał i słowa e w gardle nie uwięzły), przypomniał
sobie, że w same rzeczy o ciec ego długo w Palermo przebywał. Zresztą, według siebie
sąǳąc, wieǳiał, że młoǳi luǳie pochopni są do miłości, poruszony zasię będąc łzami,
pocałunkami i oznakami wielkie czułości, uwierzył, że wszystko to est prawda, przeto
odparł:
— Nie powinno się to wam wydawać niczym szczególnym, żem się tak zaǳiwił,
bowiem o ciec mó , nie wieǳieć z akie przyczyny, nigdy o was ani o wasze matce nie
wspominał, a eśli i mówił, to do mnie te słowa nie doszły; w każdym razie nic o was nie
wieǳiałem, tak akbyście wcale na świecie nie istnieli. Tym więce się cieszę ze znalezienia
siostry, im mnie się tego spoǳiewałem, tuta , gǳie estem tak samotny. Każdemu człowiekowi, na wyższe nawet godności, sprawiłoby radość poznanie was, a co dopiero mnie,
nęǳnemu kupcowi? Proszę was eno, abyście mi zechcieli wy aśnić, skąd dowieǳieliście
się o moim pobycie w tym mieście.
— Powiadomiła mnie o tym ǳiś rano — odparła białogłowa — pewna uboga niewiasta, która często w domu moim przebywa. Mówi, że długo mieszkała pospołu z naszym roǳicem w Perugii i na Sycylii. Już bym była dawno pośpieszyła do was, gdyby
nie wzgląd na to, że obycza nie bęǳie gościć was w moim domu niźli was w za eźǳie
odwieǳać.
To rzekłszy, poczęła go wypytywać troskliwie o wszystkich ego krewniaków, wymienia ąc ich po imionach. Andreuccio na wszystko odpowiadał, utwierǳa ąc się w wierze,
w co niezbyt mu wierzyć należało. Ponieważ rozmowa się przeciągała, a żar doskwierał
okrutnie, gospodyni kazała podać greckie wino i słodycze i poczęstowała nimi Andreuccia, który następnie do wy ścia się zbierał, bowiem uż zbliżała się pora wieczerzy. Dama
ednak przystać na ego ode ście nie chciała; uczyniwszy pozór barǳo strapione , ob ęła
go i rzekła:
— Ach, a nieszczęśliwa! Wiǳę teraz, ak mało dbasz o mnie. Nie myślisz wcale o tym,
że zna du esz się w przytomności²³⁸ swo e siostry, nigdy dotychczas niewiǳiane , że esteś
tu w moim domu, gǳieś powinien był zaraz po przybyciu do miasta za rzeć, a tylko
śpieszysz się na wieczerzę do gospody. Bęǳiesz ednak wieczerzał ǳisia u mnie. Chocia
męża mego nie ma w domu, co mi est barǳo nie po myśli, przecież ako gospodyni będę
cię umiała godnie przy ąć.
Andreuccio nie wieǳąc, co odpowieǳieć, rzekł:
— Jesteście mi droǳy, tak ak tylko siostra drogą być mi może, eśli ednak nie pó dę,
postąpię nieobycza nie wobec tych, co na mnie przez cały wieczór będą czekali za stołem.
— Ach, na miłość boską! — zawołała białogłowa — zali u mnie w domu nie ma
nikogo, kogo bym mogła posłać z wieścią do gospody, aby nie czekali na was z wieczerzą?
Lepie by nawet było, gdybyście zaprosili swoich towarzyszy na wieczerzę do mnie, potem,
gdybyście na noc ode ść zapragnęli, mielibyście w powrotne droǳe kompanię.
Andreuccio odparł, że nie ma wielkie ochoty wiǳieć się tego wieczora z towarzyszami, ednakoż eżeli taka est e wola, to on e posłuszny bęǳie. Wówczas dama udała, że
wysyła umyślnego do gospody z wiadomością, aby na Andreuccia nie czekali za stołem.
Po wielu gawędach zasiedli wreszcie do wieczerzy, z wyśmienitych potraw złożone . Gospodyni przeciągnęła chytrze tę ucztę aż do późne nocy. Gdy wstali od stołu, Andreuccio
chciał się oddalić, ale ﬁlutka rzekła, że nigdy na to nie przystanie.
— Neapol nie est miastem stosownym do przechaǳek nocnych, zwłaszcza zaś dla
przybyszów.
²³⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²³⁸w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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I zapewniła go, że wysyła ąc wiadomość, by go nie czekano z wieczerzą, donieść kazała
zarazem, iż na noc do gospody nie wróci.
Andreuccio, da ąc wiarę wszystkiemu i zna du ąc ukontentowanie w e towarzystwie,
przystał. Po wieczerzy znów długimi — nie bez powodu — rozmowami się zabawiali.
Gdy uż część nocy minęła, zostawiła Andreuccia w swo e komnacie, wraz z małym pacholęciem, które miało mu być pomocne, gdyby czegoś potrzebował, sama zasię²³⁹ ze
swymi służebnicami udała się do inne . Żar był okrutny, dlatego też Andreuccio, pozostawszy sam, zd ął kaan i spodnie i położył szaty na wezgłowiu swego łoża. Wkrótce
poczuł przyroǳoną potrzebę uwolnienia żołądka od nadmiernego ciężaru; spytał zatem
chłopca, gǳie by ą zaspokoić było można. Chłopiec pokazał mu drzwi zna du ące się
w rogu komnaty i rzekł: »Idźcie tędy«. Andreuccio wszedł tam śmiało, lecz postawiwszy trafunkiem nogę na deskę, która z przeciwne strony oderwana była od belki, zleciał
z nią pospołu w dół. Bóg był mu na tyle miłościwy, że żadnych obrażeń przy upadku nie
doznał, mimo że się z znaczne wysokości zwalił; ubabrał się za to cały nieczystościami,
których to mie sce pełne było.
Dla lepszego rzeczy po ęcia opowiem szczegółowie²⁴⁰, ak owo mie sce wyglądało.
Za mowało ono wąską przestrzeń mięǳy dwoma domami. Na dwóch belkach, łączących
w górze eden dom z drugim, ułożono kilka desek, a na nich umieszczono sieǳenie. Andreuccio poleciał na dół z edną z tych desek. Ocknąwszy się w amie, sroǳe zmartwiony
tym przytraﬁeniem, ął²⁴¹ wołać na chłopca, aliści²⁴² ów, usłyszawszy odgłos spada ącego ciała, pobiegł zaraz opowieǳieć o wszystkim swo e pani. Ta wbiegła natychmiast do
komnaty Andreuccia i ęła szukać szat. Znalazła e wraz z ukrytymi w nich pienięǳmi,
które Andreuccio, nikomu nie dowierza ąc, zawsze ak głupiec, przy sobie nosił. Owładnąwszy skarbem, dla którego ona, mieszkanka Palermo, stała się siostrą Perugĳczyka i tę
pułapkę chytrą wymyśliła, nie dbała uż o Andreuccia, eno zamknęła co pręǳe drzwi,
przez które ów wyszedł przed chwilą.
Gdy chłopiec nie odpowiadał, Andreuccio ął głośnie wołać, ale wszystko było na
próżno. Wtedy zbuǳiło się w nim pode rzenie i ął domyślać się zasaǳki, niestety zbyt
późno. Przeskoczył przez murek, odǳiela ący smrodliwą amę od ulicy, i udał się wprost
do bramy domu, którą doskonale rozpoznał. Długo tuta wołał, stukał do drzwi i łomotał
na próżno. Wreszcie zapłakał, upewniwszy się o swym nieszczęściu, i ął mówić:
— O a nieszczęśliwy, w tak krótkim przeciągu czasu straciłem pięćset ﬂorenów
i siostrę!
Po wielu takich skargach znów zaczął do drzwi kołatać i krzyczeć; tak się przy tym
tłukł, że ten hałas wielu sąsiadów przebuǳił i z łoża wywabił. Jedna ze służebnic damy,
uda ąc sroǳe zaspaną, ukazała się w oknie i rzekła:
— Kto tam do drzwi łomota?
— Zali mnie nie znasz — odparł — estem Andreuccio, brat madonny Fiordaliso.
— Mó poczciwcze — rzekła służka — eżeliś zbytnio wypił, idź się wyspać i wróć
tuta rano. Nie znam żadnego Andreuccia i nie rozumiem twoich bredni. Idź z Bogiem
i pozwól nam spać spoko nie.
— Jak to? — odparł Andreuccio — nie rozumiesz, co mówię? Rozumiesz na pewno.
Jeżeli ednak krewniacy z Sycylii są uż tacy, że tak prędko o sobie zapomina ą, to odda
mi przyna mnie mo e szaty, które u was zostawiłem, a z radością ode dę.
Na to służebna zaśmiawszy się rzekła:
— Breǳisz widać coś przez sen, mó poczciwcze.
Powieǳiawszy te słowa obróciła się i zatrzasnęła okno.
Wówczas Andreuccio, przekonany uż całkiem o swo e szkoǳie i prawie oszalały
z rozpaczy, wpadł z gniewu w wściekłość i postanowił siłą oǳyskać to, czego prośbami
zdobyć nie mógł. Schwycił wielki kamień i ął nim walić w drzwi silnie niż przedtem.
Mnoǳy sąsieǳi, ze snu uż przedtem wyrwani, pomyśleli, że to łże akiś hulta , co usaǳa się na biedną niewiastę; poruszeni do żywego wszczętym przez Andreuccia hałasem,
²³⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²⁴⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
²⁴¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁴²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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ukazali się w oknach i na podobieństwo psów z edne ǳielnicy, szczeka ących na psa-przybłędę, krzyczeć ęli:
— Wstyd to i nieobycza ność o podobne porze przychoǳić do domu poczciwych
białogłów i takie brednie pleść! Idź z Bogiem, poczciwcze, i pozwól nam spać. Jeżeli masz
akąś sprawę do te damy, przy dź utro, a nocą tumultu nie wznieca !
Pewien miłośnik nasze ﬁlutki, w tym samym domu przebywa ący, ośmielony widać
tymi słowami (Andreuccio ani go nie wiǳiał na oczy, ani o nim nie słyszał), pokazał się
w oknie i grubym a ǳikim głosem wrzasnął:
— Kto tam zacz?
Andreuccio podniósł głowę i o ile mógł dostrzec, u rzał akiegoś zbó a z czarną,
zmierzwioną brodą, zakrywa ącą mu pół oblicza. Ów wyglądał, akby przed chwilą z łoża
się podniósł; ziewał, niby z głębokiego snu wyrwany, i przecierał sobie ręką oczy.
Andreuccio rzekł z trwogą w głosie:
— Jestem bratem damy, która tuta mieszka.
Tamten nie czekał, aż Andreuccio mówić skończy, i wykrzyknął sroższym eszcze
głosem:
— Nie wiem, wierę²⁴³, co mnie wstrzymu e od tego, aby ze ść na dół i wymierzyć ci
tyle kĳów, abyś więce nie powstał. Idź precz, ośle naprzykrzony, pĳaku, co nam w nocy
spać nie pozwalasz!
To rzekłszy, cofnął się i okna z hukiem zatrzasnął.
Niektórzy z sąsiadów, lepie zna ący naturę tego człowieka, ęli raǳić Andreucciowi:
— Na miłość boską, oddal się, przy acielu, a eżeli nie chcesz, aby cię eszcze te nocy
zabito, umyka stąd, pókiś cały.
Andreuccio, przerażony głosem i widokiem grubianina, zachęcony radami, które ak
mu się zdało, z dobroci serca płynęły, i zrozpaczony stratą pienięǳy, udał się w stronę
gospody tą samą drogą, którą niedawno wiodła go służka, nieświadomego, dokąd iǳie.
Nie mogąc znieść fetoru, którym całe ego ciało tchnęło, zapragnął wykąpać się i wymyć
w morzu, dlatego też obrócił się na lewo i puścił się po droǳe, Ruga Catalana zwane .
Dochoǳąc do górne ǳielnicy miasta, u rzał nagle dwóch luǳi, idących mu naprzeciw
z latarnią. Andreuccio przeraził się na myśl, że są to może zbiry albo acyś łotrzykowie,
i chcąc spotkania z nimi uniknąć, ukrył się, nie mieszka ąc²⁴⁴, w akie ś opuszczone ruderze, sto ące w pobliżu. Aliści niezna omi weszli tam także po chwili, akby umyślnie do
tego mie sca dążyli. Jeden z nich zd ął z pleców akieś żelazne narzęǳia i ął²⁴⁵ e pospołu
z towarzyszem uważnie oglądać, różne uwagi czyniąc. Nagle rzekł:
— Co to est? Czu ę zaduch tak obrzydliwy, akiego w życiu nigdy nie zdarzyło mi
się wąchać.
Rzekłszy to, podniósł nieco latarnię i u rzał nieboraka Andreuccia.
— Kto tu? — zawołali zdumieni.
Andreuccio milczał; niezna omi podeszli z latarnią i zapytali się go, co tu czyni, taki
zacuchnięty.
Andreuccio opowieǳiał im wówczas szczerze, co z nim zaszło. Dwa luǳie, odgaduąc, gǳie się podobna rzecz zdarzyć mogła, wymienili dom Karalucha-Podpalacza. Jeden
z nich, zwróciwszy się do Andreuccia, rzekł:
— Chociaż straciłeś pieniąǳe, przy acielu, winieneś błogosławić Boga za to, żeś wpadł
w ową amę i żeś nie mógł się dostać na powrót do tego domu. Bądź upewniony, że gdybyś
nie spadł i zasnął w komnacie, zamordowano by cię bezlitośnie, tak iż razem z pienięǳmi
i żywot byś utracił. Płacze i narzekania na nic się teraz nie zdaǳą. Pręǳe zde miesz
gwiazdę z nieba, niźli pieniąǳe swo e otrzymasz. Jeśli piśniesz o tym choćby słowo, on
cię zabić gotów.
Rzekłszy to, ęli się naraǳać, a potem eden z nich obrócił się do Andreuccia z tymi
słowami:
— Mamy wiele litości dla cię. Jeśli zechcesz do nas przymknąć i pomóc nam w edne
robocie, to ci przyrzekniemy, że otrzymasz zdobycz, która pokry e z nawiązką two e straty.
²⁴³wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
²⁴⁴nie mieszkając (daw.) — tu: nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
²⁴⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Andreuccio, obłąkany rozpaczą, odparł, że się zgaǳa. Owóż trzeba wieǳieć, że tego
dnia pochowano neapolitańskiego arcybiskupa, zwanego Filippo Minutolo²⁴⁶. Złożono
go do grobu w wspaniałych szatach i z pierścieniem rubinowym na palcu. Kamień w pierścieniu wartał więce niż pięćset złotych ﬂorenów. Zamiarem hulta ów było ograbić trupa
i wy awili to Andreucciowi. Chciwość przemogła w Andreucciu rozsądek, tak iż udał się
z nimi w drogę. Gdy szli do katedry, Andreuccio tak szkaradną woń z siebie wyziewał,
że eden z łotrzyków rzekł:
— Zaliżby²⁴⁷ nie można było obmyć go trochę, aby nie śmierǳiał tak okrutnie?
— Jesteśmy wszak blisko studni — odparł drugi — gǳie zwykle wisi powróz i zna du e się wiadro. Chodźmy tam i wymy my go co pręǳe .
Doszedłszy do studni przekonali się, że powróz wisi, ale że wiadra nie ma ani śladu.
Wówczas umyślili przewiązać go powrozem i spuścić do studni, aby się tam opłukał od
stóp do głowy. Gdy uż bęǳie czysty, pociągnie za powróz, a wówczas wydobędą go na
wierzch. Tak też uczynili. Kiedy Andreuccio w studni sieǳiał, zdarzyło się, że luǳie
ze straży mie skie podeszli do studni, aby wody zaczerpnąć. Widocznie goniąc za kimś
albo na skutek upału poczuli pragnienie. Dwa hulta e, obaczywszy ich, rzucili się do
ucieczki i umknęli niepostrzeżenie. Andreuccio, sieǳący w głębi studni i uż obmyty,
szarpał za sznur. Stróże porządku, nękani pragnieniem, złożywszy na ziemi broń swo ą,
tarcze i zwierzchnie szaty, ęli ciągnąć za powróz, przekonani, że u ego końca zna du e
się wiadro pełne wody po brzegi. Andreuccio, znalazłszy się u wylotu cembrowiny, puścił
sznur i schwycił się rękoma brzegu studni, ci zaś u rzawszy go, zd ęci trwogą, rzucili
powróz i zemknęli co tchu. Andreuccio zaǳiwił się sroǳe i tak osłupiał, że gdyby się nie
był dobrze trzymał krawęǳi, spadłby znowu niewątpliwie na dno i albo się zabił, albo
też poranił okrutnie. Stanąwszy na ziemi i znalazłszy broń, które ego towarzysze nie
mieli, eszcze więce się zaǳiwił. Stał tak chwilę ak wryty, nie wieǳąc, co ma myśleć;
złorzeczył swemu losowi, wreszcie postanowił oddalić się z tego mie sca i pó ść, gǳie
go oczy poniosą. Wkrótce ednak spotkał znowu dwóch niezna omych, którzy powracali,
aby go ze studni wydobyć. U rzawszy go, ęli pytać ze zǳiwieniem, kto go wyciągnął.
Andreuccio odparł, że nie wie, i opowieǳiał im szczegółowie²⁴⁸, ak się rzecz miała i co
znalazł koło studni. Ci odgadli, ak było, i ze śmiechem wytłumaczyli mu, acy to luǳie
go wydobyli.
Nie tracąc słów po próżnicy, bowiem uż północ się zbliżała, udali się do katedry.
Wszedłszy cichaczem do wnętrza, podkradli się do marmurowego wielkiego grobowca
i żelaznym łomem podnieśli ciężką płytę tak, że eden człowiek mógł się przez szparę
wcisnąć do środka. Gdy płytę podparli, eden z nich spytał:
— Kto z nas we ǳie?
— Ja nie — odparł drugi.
— Ani a — rzekł pierwszy — niech włazi Andreuccio!
— Za nic na świecie! — zawołał Andreuccio.
Wówczas dwa łotrzykowie obrócili się doń z tymi słowy:
— Co? Powiadasz, że nie we ǳiesz? Do kroćset, eżeli tego zaraz nie uczynisz, łupniemy cię przez łeb tym żelazem tak, iż na mie scu ducha wyzioniesz.
Andreuccio, zestraszony nie na żarty, spuścił się do grobowca, a schoǳąc pomyślał
sobie: »Kazali mi wleźć do grobowca, aby mnie późnie na hak przywieść, bo gdy im całą
zdobycz oddam i będę się z grobowca dobywał, uciekną i pozostawią mnie z kwitkiem«.
Dlatego też postanowił na pierw o sobie pomyśleć. Wspomniawszy o drogocennym
pierścieniu, który ak mówili, zna dował się na palcu arcybiskupa, ściągnął go z trupa
i na swó palec go nałożył. Późnie wziął pastorał, infułę, rękawiczki i szaty, tak iż zwłoki
w edne tylko koszuli pozostały, i wręczył to wszystko towarzyszom, oświadcza ąc, że nic
więce nie znalazł. Ci, twierǳąc, że powinien być eszcze pierścień, nastawali na niego,
aby dobrze szukał, lecz Andreuccio, uda ąc, że szuka, przecie nic nie zna dował i trzymał
ich przez pewien czas w niepewności. Łotrzykowie byli nie mnie chytrzy od Andreuccia
— powtarza ąc mu, aby dobrze szukał, w odpowiednie chwili wy ęli podporę spod płyty
grobowca i uciekli. Andreuccio pozostał zamknięty w grobowcu. Łatwo sobie wystawić
²⁴⁶Filippo Minutolo — arcybiskup neapolitański, zmarły  paźǳiernika . [przypis edytorski]
²⁴⁷zaliżby — czyżby. [przypis edytorski]
²⁴⁸szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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można, co czuć i myśleć musiał. Kilka razy próbował podnieść głaz barkami i głową, ale
truǳił się po próżnicy. Przenikniony boleścią niezmierną, przytomność stracił i zwalił
się na ciało arcybiskupa. Gdyby ich ktoś u rzał w te chwili, z trudem by odróżnił żywego
od umarłego. Przyszedłszy do zmysłów, ął²⁴⁹ gorzko płakać, bowiem wieǳiał, że albo,
eśli nikt uż grobowca nie otworzy, bęǳie tu musiał zginąć z głodu i z zaduchu, wśród
robactwa rozkłada ącego się ciała, albo też, gdy go tu ktoś zdybie, zawiśnie ak złoczyńca
na szubienicy. Ponurzony w takich rozpacznych myślach, usłyszał nagle w kościele kroki
i rozmowę kilku osób, o których wniósł, że przyszli tuta uczynić to, co on uż z swymi
towarzyszami uczynił. Strach ego wzrósł niepomiernie. Przybysze, otworzywszy grobowiec i płytę podparłszy, ęli się sprzeczać, kto pierwszy z nich we ǳie. Nikt się nie chciał
zgoǳić. Po długim sporze ksiąǳ, należący do bandy, rzekł:
— Czegóż się obawiacie? Zaliż sąǳicie, że was umarły pokąsa? Trupy nie ada ą luǳi;
a tam wlezę.
Rzekłszy te słowa, położył się na piersiach na skra u grobowca, głowę zwrócił na zewnątrz i spuścił uż nogi, aby się do wnętrza dostać. Andreuccio podniósł się wówczas,
chwycił księǳa za edną nogę, tak akby go chciał na dół wciągnąć. Ksiąǳ poczuwszy
dotknięcie wrzasnął strasznym głosem i ednym susem z grobowca wyskoczył. Pozostali ego towarzysze, zestrachani okrutnie, pognali, akby ich sto tysięcy diabłów goniło,
zostawia ąc grobowiec otwarty.
Andreuccio, wielce uradowany z tak niezwykłego obrotu sprawy, zaraz wylazł z grobowca i tą samą drogą, co wszedł, wyszedł z kościoła.
Już ǳień świtać zaczynał; Andreuccio szedł z pierścieniem na palcu, gǳie go oczy
poniosą, aż wreszcie stanął na brzegu morza i gospodę swo ą odnalazł. Jego towarzysze
i oberżysta całą noc czekali na niego, trwożąc się o ego losy.
Opowieǳiał im o swoich zdarzeniach i słuszną wydała im się rada oberżysty, aby
natychmiast Neapol opuścił. Andreuccio tak też czym pręǳe uczynił i wrócił do Perugii,
całe swo e mienie umieściwszy nie w zakupionych koniach, lecz w pierścieniu”.



.  

Pani Beritola, odnaleziona wraz z dwoma koźlętami na wyspie, straciwszy dwóch swoich
synów, udaje się do Lunigiany. Jeden z jej synów wstępuje tam na służbę do jej pana i za miłość
do jego córki zostaje wtrącony do więzienia. Sycylia buntuje się przeciwko królowi Karolowi.
Syn, przez matkę poznany, żeni się z córką swego pana i odnajduje brata. Za czym powracają
do dawnej świetności.
Damy i młoǳieńcy wielce się śmieli z przypadków Andreuccia, opowieǳianych przez
Fiammettę. Gdy opowieść skończona została, zgodnie z rozkazem królowe głos zabrała
Emilia.
— Ważkie i przykre zdarzenia są spowodowane różnymi obrotami fortuny, o których
nieraz mówimy, nie zaprząta ąc sobie ednak nimi zbytnio głowy. Umysły nasze łaskami fortuny letko²⁵⁰ usypiać się pozwala ą. Pamiętać o tym winni zarówno szczęśliwi, ak
i strapieni. Pierwszych uczyni ta pamięć przezornymi, drugich pocieszy. Chocia o te materii wiele uż rozprawiano, przecie chcę wam o tym eszcze opowieǳieć nowelę, równie
prawǳiwą, ak i wzrusza ącą. Kończy się ona pomyślnie, ednakoż smutek i cierpienie
były tak wielkie i długotrwałe, że nie wiem, czy późnie sza radość zatrzeć e zdołała.
„Musicie wieǳieć, miłe damy, że po śmierci Fryderyka II, cesarza, królem Sycylii
ukoronowany został Maned²⁵¹, przy którym wysoką godność piastował pewien szlachcic z Neapolu, Arrighettem Capece zwany. Miał on za żonę cną i uroǳiwą białogłowę,
madonnę Beritolę Caracciola, również z Neapolu pochoǳącą. Arrighetto był wielkorządcą wyspy. U rzawszy, że król Karol zwyciężył pod Benewentem Maneda²⁵² i życia
²⁴⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁵⁰letko (daw., gw.) — lekko. [przypis edytorski]
²⁵¹Manfred (–) — król Sycylii w latach –, książę Benewentu i Neapolu, syn (z pozamałżeńskiego związku z Bianką Lancią) cesarza Fryderyka II, króla Sycylii. [przypis edytorski]
²⁵²król Karol zwyciężył pod Benewentem Manfreda — mowa o bitwie pod Benewentem, która miała mie sce
 lutego  r.; w e wyniku Karol Andegaweński prze ął właǳę nad Sycylią. [przypis edytorski]
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go pozbawił, a całe państwo zhołdował, niezbyt dowierzał uż krótkotrwałe wierności
Sycylĳczyków. Nie chcąc zasię przymknąć²⁵³ do wrogów swego pana, gotował się do
ucieczki. Sycylĳczycy dowieǳieli się o tym i nagle Arrighetto pospołu z wielu przy aciółmi, sługami króla Maneda, został ako eniec wydany królowi Karolowi, któremu
też wkrótce wydano całą Sycylię.
Madonna Beritola, nie wieǳąc, co wśród losów przeciwności z Arrighettem stać się
mogło, pełna trwogi na myśl o tych wypadkach, przy tym o cześć własną lęka ąc się,
ostawiła całą ma ętność i z ośmioletnim synaczkiem, Giusedi, ciężarna i nieszczęściem
złamana, siadła na korab i odpłynęła do Lipari²⁵⁴. Tu wydała na świat drugiego synka,
którego nazwała Scacciato²⁵⁵. Przy ęła do niego mamkę i znów z wszystkimi pospołu na
okręt wsiadła, aby dostać się do Neapolu, do swoich roǳiców. Stało się ednak inacze ,
niż myślała.
Galera, zmierza ąca do Neapolu, siłą wichru zagnana została do wyspy Ponzo. Tam
podróżni, ukrywszy się w morskie buchcie, ęli czekać pomyślne pogody. Beritola, wysiadłszy pospołu z innymi na ląd, znalazła odosobnione mie sce, gǳie mogła w samotności pofolgować łzom swym i żalom po stracie Arrighetta. Każdego dnia tak czyniła,
ponurzona w ostatnie rozpaczy; tymczasem pewnego poranku podpłynęła niepostrzeżenie do korabia galera korsarska i wszystkich pochwyciła w niewolę. Beritola po całoǳiennych rozmyślaniach wróciła ak zwykle na brzeg, aby u rzeć swo e ǳieci, aliści²⁵⁶
nikogo nie znalazła. Z początku wielce się zaǳiwiła, późnie domyśliwszy się, co się stać
mogło, wpiła wzrok w dal morską i u rzała niedaleko eszcze galerę ciągnącą za sobą korab. Wówczas po ęła, że w ślad za mężem i ǳieci swo e straciła. Samotna, biedna, przez
wszystkich opuszczona, nie wieǳąc, czy kogoś ze swoich kiedykolwiek eszcze obaczy,
upadła na piasek i przyzywała żałosnym głosem męża i synaczków. Nie było nikogo, co
by zimną wodą albo innym akimś sposobem do utraconych zmysłów ą przywiódł. Duch
e mógł się nosić na swoboǳie, gǳie chciał. Gdy utracona świadomość wraz ze łzami
i skargami do słabego ciała wróciła, ęła²⁵⁷ znów wołać na swo e ǳieci, zagląda ąc do
każde pieczary. U rzawszy, że trudy e są daremne i że noc się zbliża, pomyślała o sobie
i wróciła znad brzegu do askini, gǳie zwykle miała obycza płakać i żalić się. Minęła
noc, pełna troski i śmiertelne trwogi, nowy ǳień nastąpił: była czwarta goǳina nad
ranem. Beritola, która poprzedniego wieczora nic w ustach nie miała, głodem nękana,
ęła eść korzonki. Nasyciwszy się, ak mogła, oddała się, gorzko płacząc, rozmyślaniom
nad okropną przyszłością swo ą. Gdy się tak żaliła, spostrzegła nagle łanię wchoǳącą do
sąsiednie pieczary. Po chwili łania wyszła i powróciła do lasu. Beritola weszła do pieczary
i u rzała tam dwa koźlątka, tego samego dnia, widać, uroǳone. Widok ten był e milszy
i pięknie szy nad wszystko w świecie. Miała eszcze mleko w piersiach po niedawnym roǳeniu, wzięła zatem koźlęta łagodnie na ręce i do piersi swych e przystawiła. Zwierzątka
nie wzgarǳiły oﬁarą i ssały Beritolę, niby własną matkę. Od te pory nie odróżniały uż
Beritoli od łani. Stroskane białogłowie zdało się, że znalazła sobie towarzystwo na te
pustyni. Jadła korzonki, piła wodę i płakała gorzko, ilekroć wspomniała przeszłe swo e
życie, synaczków i męża. Postanowiła tu żyć i umierać; z łanią oraz z e ǳiećmi wielce
się zaprzy aźniła. Ży ąc tą modłą²⁵⁸, Beritola całkiem zǳiczała. Po kilku miesiącach zdarzyło się, że do tego samego mie sca na wyspie, gǳie i ona wylądowała, przypłynął okręt
pizański, który przez kilka dni stał na kotwicy. Na okręcie tym zna dował się szlachcic
pewien, zwany Currado, z markizów Malespini ród swó wiodący, wraz ze swą ǳielną
i cnotliwą żoną.
Wracali z pielgrzymki do mie sc świętych, które w królestwie Apulii się zna du ą.
Markiz, chcąc melankolię swo ą rozproszyć, udał się pewnego dnia w głąb wyspy wraz
z swo ą żoną, sługami i psami. Opodal mie sca, gǳie zna dowała się Beritola, psy Currada zwęszyły dwa koźlątka, które, podrósłszy uż, na trawie się pasły. Koźlątka, ucieka ąc
przed psami, nie szukały schronienia gǳie inǳie , tylko w grocie, w które Beritola miała
²⁵³przymknąć — tu: przystać; przyłączyć się. [przypis edytorski]
²⁵⁴Lipari — sycylĳska mie scowość w regionie Mesyna. [przypis edytorski]
²⁵⁵Scacciato — dosł.: wygnany. [przypis edytorski]
²⁵⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
²⁵⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁵⁸tą modłą — tym sposobem; w ten sposób. [przypis edytorski]
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mieszkanie. Na ów widok Beritola podniosła się, schwyciła kĳ i przegnała psy. Currado
i ego żona, idący za psami, zbliżyli się i u rzeli chudą, poczerniałą i włochatą białogłowę. Wielce się zǳiwili, ona zasię²⁵⁹ eszcze barǳie od nich. Gdy na e prośbę Currado
psy odwołał, wszyscy zaczęli ą błagać, aby powieǳiała im, kim est i co tuta porabia.
Beritola, nic wówczas nie zata a ąc, ozna miła im imię swo e i opowieǳiała o swych nieszczęsnych przypadkach, a takoż o twardym zamyśle pozostania tuta na zawsze. Currado,
który dobrze znał Arrighetta Capece, usłyszawszy to, zapłakał z litości i trafnymi słowy
starał się ą odwrócić od okrutnego zamysłu; przyrzekał, że ą do e domu odwiezie albo
też w swoim domu zatrzyma, gǳie powszechną czcią, niby ego siostra roǳona, cieszyć
się bęǳie, aż do czasu, gdy Bóg lepsze e nie ześle doli. Beritola przystać na to nie chciała. Currado pozostawił przy nie swo ą żonę i rzekł odchoǳąc, by żywność tu przynieść
kazała i dała Beritoli edną z swoich sukien, a późnie czyniła wszystko, by przywieźć ą
z sobą. Markiza długo wraz z Beritolą nieszczęście e opłakiwała. Gdy przyniesiono żywność i suknię, z wielkim trudem tego dopięła, że Beritola oǳiała się i kęs strawy z adła.
W końcu, po wielu prośbach i przełożeniach, Beritola ozna miła, że nigdy nie powróci
tam, gǳie ą przedtem znali. Markiza wymogła przeto na nie obietnicę udania się z nimi
do Lunigiany wraz z koźlętami i łanią, która właśnie powróciła do legowiska i ku zdumieniu markizy tysiące przymilań Beritoli czyniła. Gdy powiał wiatr pomyślny, Beritola,
Currado i ego żona wsiedli na okręt, zabiera ąc z sobą łanię i koźlęta (od których Beritola
nazwana została Cavriuolą²⁶⁰, aby nie wszyscy e prawǳiwe imię znali). Żegluga odbyła
się pomyślnie, tak iż wkrótce przybyli do u ścia Magry, a tam wylądowawszy udali się
do zamku markiza. Tuta żona Currada dała Beritoli wdowie szaty. Beritola, ako dama
dworu markizy, żyła odtąd skromnie, cnotliwie i cicho, troskliwą opieką otacza ąc łanię
i nie zapomina ąc o paszy dla zwierząt.

Korsarze, owładnąwszy w Ponzo okrętem, który Beritolę przywiózł, nie spostrzegli
e na wyspie i odpłynęli z eńcami do Genui, gǳie poǳielili się łupem. Mamka i dwo e
ǳieci przypadły w uǳiale nie akiemu Guasparrino d’Oria.
Odesłał on eńców do swego domu, przeznacza ąc ich do różnych niskich posług.
Mamka, zrozpaczona stratą swo e pani, przeklinała okrutny los swó i los ǳieci, nie
przesta ąc głośno szlochać. Wkrótce obaczyła ednak, że łzy nic nie pomogą i że pospołu
z ǳiećmi służyć musi. Chocia była biedną białogłową, przecie na bystrym rozumie e
nie zbywało. Skrzepiła, ak mogła, swo e upadłe siły, a późnie roze rzawszy się wokół
i uznawszy, dokąd przybyli, do te myśli przyszła, że eśli pochoǳenie ǳieci się odkry e,
wyniknąć stąd mogą dla nich znaczne niebezpieczeństwa. Żywiła przy tym naǳie ę, że
los ich się odmieni i że eśli tylko przy życiu pozostaną, to do stanu sobie właściwego powrócą; dlatego też postanowiła przed nikim nie zdraǳać nazwiska ich i rodu, aż do chwili
gdy czas stosowny przy ǳie. Gdy się ktoś o nie pytał, odpowiadała, że to e ǳieci. Starszego chłopca zwała odtąd nie Giusedi, lecz Giannotto di Procida, młodszemu imienia
nie odmieniła. Z wielką pilnością wy aśniła Giusediemu powody, które ą do przezwania go tak skłoniły, i wystawiła mu niebezpieczeństwo, na akie by się naraził, da ąc się
poznać — powtarzała mu to zaś siła²⁶¹ razy. ǲieciuk, rozumny nad poǳiw, postępował
zgodnie z przestrogą. Dwa chłopcy, nęǳnie oǳiani i eszcze gorze obuci, do wszelkich
niskich posług używani, cierpliwie żyli pospołu z mamką przez wiele lat w domu pana
Guasparrina. Giannotto uż szesnasty rok życia ukończył; ma ąc duszę szlachetnie szą,
niż na niewolnika przystało, buntował się przeciwko swemu podłemu stanowi. Pewnego dnia wsiadł na galerę, która do Aleksandrii zmierzała, i w ten sposób porzucił służbę
u Guasparrina. Wiele kra ów zwędrował, aliści²⁶² na wierzch wypłynąć nĳak nie mógł.
Po trzech czy czterech latach, które upłynęły od ucieczki z domu Guasparrina, Giusedi, będący uż uroǳiwym, słusznego wzrostu młoǳieńcem, usłyszał nagle, że roǳic
ego, którego miał uż za umarłego, ży e, znachoǳąc się²⁶³ w więzieniu, ak niewolnik
²⁵⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²⁶⁰cavriuola (wł.) — łania. [przypis edytorski]
²⁶¹siła (daw.) — wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]
²⁶²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
²⁶³znachoǳić się — zna dować się. [przypis edytorski]
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strzeżony przez króla Karola. Straciwszy wszelką naǳie ę, ął²⁶⁴ się błąkać po świecie,
aż wreszcie przybył do Lunigiany, gǳie losu zrząǳeniem służby swo e oﬁarował Curradowi Malespina, spełnia ąc e ku wielkiemu ego ukontentowaniu. Gdy więc Giannotto
na służbie u markiza pozostawał, zdarzyło się, że córka Currada, zwana Spina, ostawszy
wdową po nie akim Niccolo da Grignano, do domu swoich roǳiców powróciła. Spina
była nader uroǳiwa i młoda, gdyż zaledwie szesnasty rok e minął. Gdy e wzrok padł na
Giannotta, a wzrok Giannotta na nią, obo e wielką miłością do siebie zapłonęli. Miłość
ta niedługo bez zwykłych sobie skutków pozostawała, chocia przez kilka miesięcy nikt
niczego się nie domyślał. Jednakoż kochankowie, poczuwszy się przez to bezpiecznymi,
ęli poczynać sobie mnie ostrożnie, niżby w takich okolicznościach należało.
Przechaǳa ąc się pewnego dnia po pięknym ga u, pełnym drzew cienistych, Spina
wraz z Giannottem odǳieliła się od towarzystwa i w gąszcz się zaszyła. Sąǳąc się być dosyć
oddalonymi od luǳi, usiedli w ustroniu, pełnym kwiatów i ziół i otoczonym drzewami.
Tam, radościom wza emne miłości folgu ąc, dłuższy czas spęǳili, który przez rozkosz
odczuwaną edne chwili mgnieniem im się zdawał, aż ich zaszła matka Spiny, a za nią
w ślad i Currado.
Ów, pełen rozpaczy i gniewu, kazał ich bez słów trzem swoim sługom po mać i odprowaǳić w dybach do ednego z swoich zamków, sam zasię²⁶⁵, drżąc z wściekłości,
oddalił się z zamysłem skazania ich na śmierć niesławną.
Matka Spiny, chociaż równie poburzona i przekonana, że córka e twarde kary est
godna, poznawszy ze słów Currada, z akim zamiarem w stosunku do winowa ców się nosi,
przenieść tego po sobie nie mogła²⁶⁶. Pośpieszyła zatem do rozgniewanego męża i ęła go
błagać, aby zapamiętałości unieść się nie dozwalał i nie starał się tak pochopnie stać się pod
starość zabó cą swo e córki, bruka ąc zarazem ręce krwią swego sługi. Zna ǳie się przecie
inny sposób, aby gniew ego słuszny zaspokoić; można wszak wtrącić ich do więzienia,
gǳie będą cierpieli, opłaku ąc grzech popełniony.
Zacna białogłowa tak długo mężowi to przekładała, aż wreszcie odwróciła go od zamysłu zabicia ich. Currado rozkazał, aby więziono ich odǳielnie i pilnie strzeżono. Mieli
przy tym mało strawy otrzymywać i różnym prywac om podlegać, aż do czasu, gdy Currado coś o ich dalszych losach postanowi. Tak się też stało. Nietrudno sobie wystawić, ak
im musiało płynąć życie wśród łez, niewczasów²⁶⁷ i nieskończonego postu, którego potrzeby nie uczuwali. Giannotto i Spina cały rok wśród takich mizery spęǳili, a Currado
ani razu nawet o nich nie wspomniał. W tym czasie zdarzyło się, że król Piotr Aragoński²⁶⁸ pospołu z Gianem di Procida całą Sycylię poburzył i królowi Karolowi ą wydarł.
Currado, ako gibelin²⁶⁹, wielce się z tego radował.
Giannotto, usłyszawszy o tym od ednego ze straży, westchnął głęboko i rzekł:
— O, a nieszczęśliwy! Już od czternastu lat błąkam się po świecie i srogą biedę cierpię,
niczego tak nie oczeku ąc, ak te chwili, która teraz nastąpiła. I cóż mi po nie , skoro uż
żadne naǳiei żywić nie mogę; estem w więzieniu, skąd zapewne nie wy dę żywym.
— Zaliż²⁷⁰ — zapytał strażnik — dotyczyć ciebie może, co wielcy królowie czynią?
Cóż byś ty robił na Sycylii?
— Zdawa mi się — odparł Giannotto — że serce mi pęka, ilekroć pomyślę, kim tam
był niegdyś mó roǳic. Chocia byłem ǳieckiem wówczas, gdyśmy ucieczką się salwowali²⁷¹, przecie pamiętam, że za życia króla Maneda o ciec mó wielki urząd sprawował.
— Kim był twó o ciec? — zapytał strażnik.
— Kim roǳic mó — odparł Giannotto — mogę uż teraz awnie to wyznać, popadłem uż bowiem w to niebezpieczeństwo, którego lękałem się, gdybym był się zdraǳił.
Zwał się on (i zwie się, eśli est eszcze przy życiu) Arrighetto Capece, a zasię estem nie
²⁶⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁶⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
²⁶⁶nie móc przenieść czegoś — nie móc znieść czegoś; nie móc się z czymś pogoǳić. [przypis edytorski]
²⁶⁷niewczas (daw.) — niewygoda. [przypis edytorski]
²⁶⁸Piotr Aragoński — znany również ako Piotr III Wielki, król Sycylii w latach –, właǳę zdobył w wyniku powszechnego powstania ludności przeciwko Andegawenom, znanemu ako nieszpory sycylĳskie.
[przypis edytorski]
²⁶⁹gibelini — stronnicy właǳy cesarskie we Włoszech, przeciwnicy stronnictwa gwelfów. [przypis edytorski]
²⁷⁰zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
²⁷¹salwować się (z łac.) — ratować się. [przypis edytorski]
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Giannottem, eno²⁷² Giusedim. Nie wątpię, że gdyby mnie z więzienia wypuszczono
i gdybym na Sycylię się udał, na akiś urząd znamienity zostałbym tam zaraz wysaǳony.
Strażnik, o nic więce się uż nie rozpytu ąc, doniósł o wszystkim Curradowi. Currado,
chocia udał, że go nic losy więźnia nie obchoǳą, przecie pośpieszył do Beritoli i zapytał ą,
zali miała z Arrighettem syna, imieniem Giusedi? Beritola odparła z płaczem, że eśliby
starszy z e synów przy życiu się zna dował, zwałby się Giusedi i miałby teraz dwaǳieścia
dwa lata.
Currado, usłyszawszy o tym, upewnił się, że więzień est prawowitym Giusedim,
i rozważył, że skoro tak est, może spełnić czyn wielkiego miłosierǳia, a zarazem zmazać
plamę na czci swo e córki, da ąc ą w stadło Giannottowi. Dlatego też kazał go ta nie do
siebie przywołać i szczegółowie²⁷³ wypytywać się go począł o całą przeszłość ego. Ma ąc
uż dostateczne dowody, rzekł:
— Wiesz, Giannotto, ak ciężką zniewagę mi uczyniłeś przez osławę córki mo e .
Odnosiłem się do ciebie zawsze łaskawie i przy aźnie, ty zasię, ak na sługę poczciwego
przystało, winieneś był czci mo e i mego dobra strzec. Zaiste, wielu luǳi, gdybyś im
podobne plugastwo wyrząǳił, na śmierć niesławną by cię skazało, a ednakże, ma ąc
serce litosne, nie byłem zdolny uczynić tego. Otóż, ponieważ esteś, ak twierǳisz, synem szlachetnych roǳiców, pragnę utrapieniom twoim koniec położyć i eśli ty też tego
zechcesz, wydobyć cię z opresy , wśród których pozosta esz, i w ednym oka mgnieniu
sobie i tobie honor powrócić. Spina, z którą niegodny e ani ciebie związek miłosny cię
łączył, est wdową, ma ącą uczciwe wiano. Jakie są e obycza e i kto est e matką i o cem, sam wiesz na lepie . O twoim ǳisie szym stanie nie rzeknę nic. Jeśli zatem chcesz,
Spina, która two ą miłośnicą była, stanie się two ą prawą małżonką, a ty pozostaniesz
przy mnie, niby mó syn roǳony.
Siły Giannotta długie więzienie barǳo nadwątliło, aliści²⁷⁴ duch ego, od uroǳenia
szlachetny, wcale nie osłabł, tak ak i gorąca miłość, którą dla córki markiza żywił. Chociaż
z całe duszy pragnął tego, co mu Currado oﬁarował, i wiǳiał, że est w ego ręku, przecie
ani na krok nie cofnął się przed wypowieǳeniem tego, co wielkość ego ducha powieǳieć
mu kazała.
— Currado — rzekł — ani chciwość właǳy i pienięǳy, ani inna akaś przyczyna nie
skłoni mnie nigdy do tego, abym na życie i mienie two e dybał zdraǳiecko. Pokochałem
two ą córkę, kocham ą i zawsze ą miłować będę, bowiem poczytu ę ą za godną miłości
mo e . Jeśli, wedle pospolitego mniemania, niezbyt przysto nie sobie z nią poczynałem,
to popełniłem eno²⁷⁵ grzech, który zwykle z młodością chaǳa w parze, tak iż aby go
wykorzenić, trzeba by i młodość ze świata zgłaǳić. Gdyby luǳie sęǳiwi zechcieli przypomnieć sobie, że i oni niegdyś młodymi byli, i gdyby cuǳe błędy swoimi mierzyli, nie
byliby tak surowi i twarǳi ak ty i inni. Popełniłem ten występek nie ako wróg, lecz
ako przy aciel. To, co mi teraz oﬁarowu esz, zawsze było moim pragnieniem. Jeślibym
na szczęśliwy skutek mych starań mógł liczyć, uż dawno o rękę Spiny bym cię prosił.
Szczęście est mi ǳisia tym droższe, im się mnie go spoǳiewałem. Jeśli ednak w duszy
masz co innego, niż to w słowach okazu esz, proszę, nie oszuku mnie naǳie ą kłamliwą,
pozwól mi wrócić do więzienia i rób tam ze mną, co chcesz. Tak miłu ę Spinę, że przez
miłość dla nie i ciebie miłować będę, a choćbyś mi na większe katusze zadał, zawsze cię
będę miał w zachowaniu i czci.
Currado, usłyszawszy te słowa, zaǳiwił się wielce, poznał godność i wielkoduszność
młoǳieńca, przekonał się o ego gorące miłości do Spiny, tym barǳie więc go sobie upodobał. Zatem wstał, schwycił go w ob ęcia, ucałował i nie mieszka ąc²⁷⁶ rozkazał
przywołać Spinę. I ona w więzieniu wielce się zmieniła: wychudła, pobladła i opadła z sił
tak, iż równie ak i Giannotto innym człowiekiem być się zdawała. W przytomności²⁷⁷
Currada, z nieprzymuszone woli zaręczyli się z sobą wedle mie scowego obycza u. Potem w ciągu kilku dni, gdy eszcze nikt o niczym nie wieǳiał, Currado rozkazał posyłać
²⁷²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁷³szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
²⁷⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
²⁷⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁷⁶nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
²⁷⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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oblubieńcom wszystko, czego by potrzebowali lub co by im przy emność sprawić mogło.
Gdy zaś mu się zdawało, że nadeszła pora, aby i matkom pociechę sprawić, przyzwał do
się żonę i Cavriuolę i z takimi słowy do nich się obrócił:
— Co byście rzekli, pani, gdybym wam powrócił starszego syna waszego, uż ako
męża edne z moich córek?
Na to Cavriuola odparła:
— Mogłabym wam tylko rzec, że wǳięczna bym wam była przez całe życie eszcze
barǳie , niż estem, eśli to możliwe. Powrócilibyście mi to, co mi est droższe nad życie
własne, i mo e zgasłe naǳie e na nowo ożywili.
Tu umilkła i zapłakała. Wówczas Currado do swo e żony się obrócił:
— Cóż byś rzekła, gdybym takim zięciem cię obdarzył?
— Nie tylko mąż z tak szlachetnego rodu — odparła markiza — ale i na niższe
kondyc i miłym mi bęǳie, eżeli tylko tobie do serca przypadnie.
— Tedy — rzekł Currado — wkrótce wam wielką radość sprawię.
Stwierǳiwszy, że młoǳi oǳyskali uż dawny wygląd, Currado zapytał Giusediego:
— Nieprawdaż, że do zupełne szczęśliwości tylko ci matki two e braku e?
— Niestety — odparł Giusedi — nie wierzę, żeby srogiego losu dopusty do grobu
wtrącić e nie miały. Gdyby ednak przy życiu się zna dowała, byłbym nad wyraz szczęśliwy. ǲięki e radom oǳyskałbym też, ak sąǳę, część znaczną moich ma ętności na
Sycylii.
Wówczas Currado obie białogłowy przywołał. Niemało też uradowały się na widok
oblubienicy i nie mogły po ąć, aki to dobry duch Currada do takie łaskawości przywiódł,
że zezwolił on na stadło córki z Giannottem.
Tymczasem Beritola, ma ąc w pamięci słowa Currada, ęła²⁷⁸ się bacznie młoǳieńcowi przyglądać. Jakaś ta emnicza siła ożywiła w e pamięci ǳiecinne rysy e syna. Nie
czeka ąc na inne dowody, rzuciła się w ramiona Giusediego. Zbytek radości i czułości
matczyne ednego słowa przemówić e nie dozwolił, tak ą przy tym siły opuściły, że
prawie ak martwa w ramionach syna leżała. Chociaż Giusedi był całkiem osłupiały,
przecie przypomniał sobie, że nieraz tę białogłowę w zamku widywał, nie pozna ąc e
wcale. Ale głos krwi niezwłocznie dał mu poznać matkę i teraz wyrzucał sobie to zaniedbanie, trzyma ąc ą zapłakaną w ramionach i cału ąc gorąco e ręce.
Gdy uż Beritola, ǳięki staraniom markizy i Spiny, które wodą e twarz orzeźwiły,
innych nie szczęǳąc zabiegów, do utraconych zmysłów przyszła, znowu schwyciła syna
w ramiona, płacząc z radości i pieszczone słowa szepcąc. Pełna macierzyńskie czułości,
całowała go bez końca, a on pieszczotom tym się podda ąc patrzył na nią uszczęśliwiony. Powtórzyły się kilkakrotnie te uniesienia powitalne, a wszyscy przytomni, wiǳąc to,
wielką radość odnieśli.
Gdy syn i matka uż sobie nawza em o swoich przypadkach opowieǳieli, Currado
ozna mił przy aciołom o małżeństwie swo e córki i rozkazał przygotować wszystko do
świetne uczty.
— Currado — rzekł doń Giusedi — wiele radości mi przysporzyliście i przez długi
czas matkę mo ą mieliście w czci należne : abyście zaś teraz nie poniechali niczego, co
w wasze mocy leży, proszę was, uradu cie matkę mo ą i uświetnĳcie uroczystość weselną
przytomnością²⁷⁹ brata mego, którego ako sługę nie aki Guasparrin d’Oria w domu swoim trzyma. Ów, ak wam uż nadmieniałem, mnie i ego na morzu uprowaǳił. Krom²⁸⁰
tego poślĳcie kogoś na Sycylię, aby dowieǳiał się, co ǳie e się w tym kra u, i zasięgnął
ęzyka o moim roǳicu Arrighetto: żyw on li czy też martwy, a eśli żyw, to w akim
zna du e się stanie?
Ta prośba Giusediego wielce do serca Curradowi przypadła; nie mieszka ąc²⁸¹ wyprawił kilku rozumnych luǳi do Genui i na Sycylię. Ten, co do Genui się udał, odnalazłszy Guasparrina, ął go prosić w imieniu Currada, aby mu wydał Scacciata i ego
mamkę. Opowieǳiał mu zarazem szczegółowie²⁸² o wszystkim, co Currado w stosun²⁷⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
²⁷⁹przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
²⁸⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
²⁸¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
²⁸²szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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ku do Giusediego i ego matki uczynił. Messer Guasparrin, to usłyszawszy, wielce się
zaǳiwił i rzekł:
— Dla zadowolenia Currada gotów estem uczynić wszystko, co mogę. W same
rzeczy w domu moim uż od czternastu lat ży e chłopiec, o którym mówicie, a takoż ego
mamka. Ochotnie odeślę ich Curradowi. Powieǳcie ednak swemu panu, żeby miał się
na baczności i nie dawał wiary baśniom Giannotta, który twierǳił, że się zwie Giusedi.
Jest to bowiem większy ant, niżby ktokolwiek myślał.
To rzekłszy, godnie przy ął wysłańca, a potem kazał przyzwać ta nie mamkę i o wszystko ą się wypytał. Mamka usłyszawszy, że na Sycylii wybuchło powstanie i że Arrighetto
ży e, pozbyła się wszelkie trwogi i opowieǳiała mu po kolei wszystko, wy aśnia ąc zarazem przyczyny, dla których w ten, a nie inny sposób sobie poczynała.
Messer Guasparrin poznawszy, że słowa mamki zgaǳa ą się całkiem ze słowami wysłańca, począł nie aką wiarę do wszystkiego tego przykładać, ednakoż, ako człek wielce
chytry, na wszelkie sposoby wypytał eszcze o rozliczne szczegóły. Wszystko wszakże coraz barǳie prawdę te historii potwierǳało. Wówczas, zawstyǳiwszy się swego złego
obchoǳenia się z chłopcem, w nagrodę dał mu za żonę edną z pięknych córek swoich
i obdarzył ą znacznym wianem, wieǳiał bowiem, kim był i est Arrighetto. ǲieweczce
dopiero edenasty rok życia minął. Po świetne uroczystości on sam z młoǳieńcem, córką, mamką i wysłańcem Currada wsiadł na niewielką, lecz zbro ną galerę. Popłynęli do
Lerici²⁸³, gǳie ich Currado przy ął. Późnie udali się do ego pobliskiego zamku, gǳie
wspaniała uczta uż na nich czekała. Nie można słowami wyrazić, aka była radość matki
ogląda ące swego syna, szczęście obu braci i mamki, ich wesele na widok Guasparrina
i ego córki, a takoż uciecha Guasparrina z ich przytomności²⁸⁴ oraz powszechna szczęśliwość wszystkich pospołu z Curradem, ego żoną, synami i przy aciółmi.
Dla dopełnienia te radości podobało się eszcze Bogu, ho nemu i szczodremu dawcy,
przesłać im radosne wieści o pomyślnym stanie Arrighetta Capece. W czasie uczty, gdy
liczni zaproszeni goście dopiero pierwszą potrawę spożywali, z awił się poseł przybywa ący
z Sycylii i ozna mił, że Arrighetto, do więzienia przez króla Karola wtrącony, uwolniony
został przez lud, który po wybuchu powstania na wyspie rzucił się na więzienia, wyciął
w pień straż i obwołał Arrighetta, ako głównego wroga króla Karola, swoim woǳem.
Pod ego rozkazami wyrżnięto i przegnano Francuzów. Za ten czyn król Piotr do na większe swe łaski Arrighetta przypuścił, powraca ąc mu wszystkie utracone dobra, tak
iż nie zbywa mu na niczym²⁸⁵. Posłaniec dodał, że Arrighetto przy ął go godnie i że wielce
się uradował z wieści o żonie i synach, o których nie wieǳiał nic od czasu swego uwięzienia; wysłał takoż w ślad za nim egatę z gronem dworzan, którzy wkrótce tu przybędą.
Słów wysłańca z wielką radością wysłuchano. Potem Currado w otoczeniu swych luǳi
ruszył na spotkanie dworzan, posłanych po Beritolę i Giusediego, i przywiódł ich na
ucztę, które eszcze do końca daleko było. Beritola, Giusedi i wszyscy pozostali przyęli ich z taką radością, o akie dotychczas na świecie nie słyszano. Dworzanie, zanim
za stołem zasiedli, pokłonili się Curradowi i ego małżonce i w na gorętszych słowach,
w imieniu Arrighetta, za pomoc okazaną Beritoli i ego synowi dank²⁸⁶ mu złożyli, wraz
z zapewnieniem wszelkich służb swego pana. Późnie obróciwszy się do Guasparrina (dla
którego było to niespoǳianą łaskawością), rzekli, iż są upewnieni, że skoro Arrighetto
uzna o dobroǳie stwie okazanym Scacciatowi, to odpowie mu równym albo i większym
eszcze dobroǳie stwem. Potem ęli wesoło ucztować, wznosząc okrzyki na cześć dwu par
nowo poślubionych. Currado eszcze przez wiele dni zięcia swego, krewniaków i przyaciół gościł. Wreszcie Beritola, Giusedi i inni postanowili od echać. Żegnani łzami
Currada i ego małżonki a takoż Guasparrina, wsiedli na egatę pospołu ze Spiną. Ma ąc
wiatr pomyślny, wkrótce do brzegów Sycylii przybyli, gǳie Arrighetto z taką świetnością
powitał w Palermo i synów, i niewiasty, że tego wysłowić nie lza²⁸⁷. Jak powiada ą, długo
eszcze żyli wszyscy szczęśliwie, przy aźnie, pomnąc o Bogu, który im tyle dobroǳie stw
wyświadczył”.
²⁸³Lerici — mie scowość w regionie Liguria w północnych Włoszech. [przypis edytorski]
²⁸⁴przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
²⁸⁵nie zbywać na niczym — nie brakować niczego. [przypis edytorski]
²⁸⁶dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
²⁸⁷nie lza — nie można; tu: nie sposób. [przypis edytorski]
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Babiloński sułtan oddaje w zamęście córkę królowi Algarbii. Wskutek różnych przypadków,
w ciągu czterech lat przechoǳi ona w różnych miejscach przez ręce ǳiewięciu mężczyzn.
W końcu, zwrócona ojcu jako ǳiewica, znowu posłana zostaje królowi Algarbii, aby się stać
jego żoną.
Gdyby opowieść Emilii była się eszcze nieco przeciągnęła, litość, aką młode damy dla
nieszczęść Beritoli odczuwały, ani chybi, zapłakać by im kazała. Gdy ednak opowieść do
kresu dowieǳiona została, królowa wyraziła życzenie, aby Panﬁlo dale opowiadał. Panﬁlo
tedy²⁸⁸ posłusznie zaczął w te słowa:
— Trudno odgadnąć, miłe damy, co nam pożytek przynosi. Wielu mniema, że wzbogaciwszy się mogliby żyć bez trosk i w szczęśliwości, dlatego też nie tylko proszą o to Boga
w modlitwach, ale i uporczywie, trudów i wysiłków nie szczęǳąc, bogactwo to zdobyć
się stara ą. Gdy ednak uż cel swó osięgną, zaraz zna du ą się luǳie, co z żąǳy na wielkie
ǳieǳictwo życia ich pozbawia ą, które tak miłowali nawet wtedy, gdy nie byli eszcze
bogaci. Inni z podłego stanu idąc, przez tysiące niebezpieczeństw, krew braci i przy aciół, na stopnie tronu się wznoszą, mniema ąc, że tam na większa szczęśliwość stanie się
ich uǳiałem. Jednakoż spostrzega ą, że życie możnych tego świata pełne est niezliczonych trosk i trwóg, a nieraz także dowodnie na sobie się upewnia ą, że z królewskiego
pucharu truciznę wypić można. Siła²⁸⁹ było na świecie tych, co gorąco pragnęli mocy
i piękności ciała swego albo marzyli o zwierzchnich życia ozdobach, a upewnili się, że ich
pragnienia złe były, dopiero wówczas, gdy stały się one przyczyną ich zguby lub mizery
wszelakich. Nie będę tu mówił szczegółowie²⁹⁰ o wszystkich luǳkich dążeniach, twierǳę eno²⁹¹ i za pewne to trzymam, że nie masz ani ednego, o którym by powieǳieć
można, że est ono bezpieczne od losów niestatku²⁹² i że śmiertelni e wybrać powinni.
Jeżeli chcemy trafnie postępować, musimy przy mować i zachować to, co Bóg nam zsyła.
Bóg eden wie dobrze, czego nam trza, i On nam posłać to może. Gdy mężczyźni grzeszą
pragnieniem owładnięcia wielu rzeczami, wy, białogłowy, grzeszycie przede wszystkim
żąǳą piękności. Nie wystarcza wam uroda, które natura wam uǳieliła. Pragniecie ą
eszcze osobnymi kunszty podnosić.
Dlatego też chcę wam opowieǳieć o pewne Saracence²⁹³, która na swe nieszczęście
wielką pięknością celowała. ǲięki te uroǳie przez cztery lata ǳiewięć razy na nowo
wesele odprawiać musiała.
„W dawnych czasach sułtanem Babilonu²⁹⁴ był Beminedab, któremu ak na lepie
wszystko się wiodło. Miał on wiele ǳieci, a pomięǳy nimi edną córkę, zwaną Alatiel.
Piękność e , wedle słów każdego, co ą wiǳiał, zaćmiewała urodę wszystkich białogłów
ży ących wówczas na świecie. W wo nie, aką sułtan toczył z Arabami, którzy tłumnie
napadli na niego, wielką pomoc okazał mu król Algarbii²⁹⁵. Gdy ów w nagrodę za usługi
swo e poprosił, aby sułtan dał mu Alatiel za żonę, Beminedab nie mógł mu tego odmówić.
Wyprawił Alatiel do króla z odpowiednią świtą, z dam i mężów złożoną, z mnóstwem
drogocennych sprzętów, na dobrze zbro nym i we wszystko opatrzonym okręcie. Wprzód
opiece boskie ą polecił. Marynarze, wiǳąc, że pogoda sprzy a, rozpięli żagle, opuścili
port w Aleksandrii i przez kilka dni szczęśliwie płynęli. Minęli uż Sardynię i sąǳili się
być bliskimi celu swe podróży, gdy nagle podniosły się gwałtowne i przeciwne wiatry,
które okrętem księżniczki tak miotać ęły²⁹⁶, że wszyscy naǳie ę ratunku stracili. Mimo
²⁸⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²⁸⁹siła (daw.) — wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]
²⁹⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
²⁹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²⁹²niestatek — niestateczność, zmienność. [przypis edytorski]
²⁹³Saraceni — edno z daw. plemion arabskich; w średniowieczu nazwa odnosiła się do wszystkich muzułmanów, a w szczególności do tych, którzy walczyli z chrześcĳanami. [przypis edytorski]
²⁹⁴Babilon — na większe miasto staroż. Mezopotamii; ǳięki wzmiance o mieście pod panowaniem islamskim,
możemy datować czas akc i na mięǳy VII. a X w. n.e. [przypis edytorski]
²⁹⁵Algarbia — ǳiś Algarvia, płd.-wsch. część Portugalii. [przypis edytorski]
²⁹⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Szczęście, Los

to ma tkowie, ako luǳie ǳielni, walczyli bez przerwy z burzliwymi żywioły²⁹⁷. Dwie
doby wichry szalały, na trzecią noc rozpętała się okrutna burza. Załoga okrętu nie wieǳiała, gǳie się teraz zna du e, i nie mogła tego określić ani przyrządami morskimi, ani
wzrokiem. Niebo pokryło się czarnymi chmurami, niby mrokiem północnym. W pobliżu
Ma orki postrzegli, że okręt wody nabiera. Nie wiǳąc uż żadnego ratunku, każdy myślał tylko o sobie. Spuszczono na wodę łódź, mniema ąc, że większe ona bezpieczeństwo
przedstawia niźli ǳiurawy okręt. Do łódki wsiedli dowódcy załogi. Ich śladem rzucili się
hurmem i inni, a chocia ci, co przedtem mie sca za ęli, starali się ich odegnać nożami,
przecież nikt na to nie zważał. Sąǳąc, że uchoǳą przed śmiercią, ku nie właśnie śpieszyli. Łódź, nie mogąc wśród nawałnicy wytrzymać ciężaru tylu luǳi, poszła z wszystkimi
na dno. Tymczasem okrętem dale wichry miotały, choć był on ze wszech stron ǳiurawy
i wody pełen. Na pokłaǳie zna dowała się tylko Alatiel z sługami swymi. Leżały one ak
martwe, prze ęte trwogą i od zmysłów odchoǳące. Okręt rzucony został wreszcie przez
bałwany na mieliznę przy brzegach Ma orki. Zarył się w piasek z wściekłą siłą, na rzut kamieniem od brzegu. Bałwany biły oń przez noc całą, ednakoż z mie sca go uż ruszyć nie
mogły. Gdy ǳień asny nastał i burza ucichła, ledwie żywa Alatiel podniosła głowę i ęła
słabym głosem sługi przyzywać. Na próżno ednak wołała, bowiem zbyt daleko były. Nie
otrzymu ąc żadnego responsu²⁹⁸ i nikogo nie wiǳąc, z początku zaǳiwiła się, a potem
okrutnie zestrachała. Dźwignęła się ostatkiem sił i u rzała, że wszystkie e towarzyszki
nieruchomie na pokłaǳie leżą. To edną, to drugą wstrząsała, aliści²⁹⁹ niewiele z nich się
ocknęło; pozostałe umarły ze strachu lub też z okrutnych bólów żołądka. To eszcze barǳie Alatiel zatrwożyło. Czu ąc potrzebę rady, bowiem nie wieǳiała całkiem, gǳie się
zna du e, przez wszystkich opuszczona, ęła tak szarpać i wstrząsać pozostałe przy życiu
służki swo e, że te wreszcie podniosły się na nogi. Alatiel usłyszała, że i one nie wieǳą,
co się z mężczyznami stało, i u rzawszy, że okręt pełen wody wrył się w ławicę piasku,
wraz z nimi gorzko płakać ęła. Była uż ǳiewiąta goǳina rano, ednakoż na brzegu ani
gǳie inǳie nie pokazywał się nikt, w kim litość i chęć pomocy wzbuǳić by mogły.
Około goǳiny ǳiesiąte prze eżdżał tamtędy trafunkiem³⁰⁰, wraca ąc z swo e ma ętności, pewien młody szlachcic, Pericone da Visalgo, w otoczeniu konnych sług swoich.
Ów, u rzawszy okręt, zaraz domyślił się, w czym rzecz, i kazał ednemu ze sług dostać się
nań, a potem donieść, co się tam ǳie e. Sługa z trudem przebrał się na okręt i znalazł na
nim uroǳiwą ǳieweczkę kry ącą się bo aźliwie wraz z nielicznymi towarzyszkami u ǳioba statku. Zaledwie wszedł na pokład, zaczęły go ze łzami o litość błagać, postrzegłszy
ednak, że mowy ich nie po mu e ani też one słów ego, starały się znakami wytłumaczyć
mu nieszczęsne położenie swo e. Sługa, roze rzawszy się dobrze we wszystkim, wrócił do
Pericona z doniesieniem, co wiǳiał. Pericone rozkazał natychmiast sprowaǳić na ląd
niewiasty wraz ze wszystkim, co im eszcze z drogocennie szych rzeczy pozostało, i zabrał
e z sobą do zamku. Tuta białogłowy skrzepiły nieco swo e siły wczasem³⁰¹ i adłem. Pericone poznał z wspaniałych szat Alatiel i z ob awów czci, z aką się inne do nie zwracały,
że musi to być ǳieweczka znacznego rodu. Chocia Alatiel była blada i po prze ściach na
morzu wynęǳniała, przecie rysy e oblicza nad wszystko piękne mu się wydały. Postanowił tedy³⁰², nie myśląc wiele, że ą w stadło po mie, eżeli eszcze męża nie ma, eśli zasię
ożenić się z nią nie bęǳie mógł, to ą swo ą miłośnicą uczyni. Pericone był człowiekiem
wielkie postury i śmiałego we rzenia. Po kilku dniach, w ciągu których ugaszczał troskliwie Alatiel, oǳyskała ona całą świeżość swo ą, tak iż nad poǳiw piękną mu się zdała.
Pericone rozpaczał eno³⁰³, że się porozumieć z nią nie może, aby uznać, kim ona est.
Trawiony żąǳą, spo rzeniami, znakami i osobliwą grzecznością starał się ą przywieść do
tego, aby była powolna ego zachceniom. Ale wszystko na próżno. Alatiel nieprzystępna
po dawnemu była, przez co chucie Pericone eszcze barǳie rozgorzały. Alatiel spostrzegła
to. Po kilku dniach pobytu na zamku domyśliła się uż, że zna du e się mięǳy chrześci²⁹⁷z burzliwymi żywioły — ǳiś popr. forma N.lm: z burzliwymi żywiołami. [przypis edytorski]
²⁹⁸respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
²⁹⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁰⁰trafunkiem — przypadkiem. [przypis edytorski]
³⁰¹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
³⁰²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³⁰³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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anami, sąǳiła zatem, że niebezpiecznie by było odkryć godność swo ą bez względu na
to, w akim est mie scu. Zdawała sobie sprawę, że pręǳe czy późnie bęǳie musiała
ulec woli Pericona, który siłą albo miłością swego wreszcie dopnie. W wielkoduszności
serca postanowiła walczyć przeciwko złym losom swoim. Towarzyszkom swoim, z których tylko trzy przy życiu pozostały, przykazała, aby nikomu nigdy nie wy awiały, kim
są, chyba że by znalazł się ktoś, od kogo nieoczekiwana pomoc przy ść by mogła. Zaklęła
e, aby strzegły swego ǳiewictwa, przyda ąc, że z e wǳięków cieszyć się bęǳie eno e
prawy małżonek. Towarzyszki pochwaliły e cnotliwy zamiar i obiecały, że ze wszystkich
sił starać się będą o wypełnienie e rozkazów.
Pericone tym większą chucią z dnia na ǳień gorzał, im bliże wiǳiał przedmiot swoich
pragnień, których nasycić nie mógł. Wiǳąc, że zachody ani prośby nic nie wskóra ą,
postanowił użyć chytrego podstępu, a gwałt na ostatek zachować.
Nieraz uż spostrzegł, że Alatiel szczególny smak zna dowała w winie, którego przedtem nigdy nie piła, bowiem religia tego e zabraniała. Pericone postanowił użyć wina,
na lepszego pomocnika bogini Wenus, aby owładnąć wǳiękami Alatiel. Udawszy, że niewiele sobie czyni z e odmów, wydał z akie ś okaz i pewnego wieczora wspaniałą ucztę,
w które Alatiel także uǳiał wzięła. Uczta była wesoła i gwarna. Pericone przykazał temu,
kto Alatiel usługiwał, aby podawał e napó , utworzony z wielu gatunków wina. Sługa
wywiązał się z swego zadania na schwał.
Alatiel, nic nie pode rzewa ąc, zasmakowała w tym przy emnym trunku i wypiła więce niż zwycza nie.
Zapomniawszy o poprzednich swoich niedolach, stała się wesołą, a wiǳąc, że niektóre ǳiewczęta tańczą taniec z Ma orki, sama według aleksandry skiego obycza u pląsać
zaczęła. Pericone, u rzawszy to, nie wątpił uż, że dochoǳi do celu pragnień swoich. Przeciąga ąc ucztę do późna w noc, kazał podawać wciąż nowe potrawy i napo e. Na koniec,
skoro biesiadnicy się oddalili, sam odprowaǳił Alatiel do komnaty. ǲieweczka, barǳie
rozgrzana niźli przysto nością na woǳy trzymana, zrzuciła bez żadnego wstydu w ego
przytomności³⁰⁴ szatki, tak akby Pericone był edną z e służek, i położyła się do łoża.
Pericone, nie mieszka ąc³⁰⁵, poszedł w e ślady. Zgasiwszy światła legł obok nie , obłapił
ą ciasno i nie napotyka ąc żadnego oporu ął³⁰⁶ z nią igrać miłośnie. Alatiel, poznawszy,
akim to rogiem mężczyźni bodą (o czym przedtem, ako żywo, nie wieǳiała), nie mogła
niemal odżałować, że uż dawnie na prośby Pericona nie przystała. Nie czeka ąc, aż ą na
tak słodką ucztę zaproszą, sama się często zapraszała, nie słowami co prawda, gdyż nie
mogła się nimi porozumieć, lecz znakami i gestami. Gdy Pericone i Alatiel w takich rozkoszach smakowali, fortuna nie będąc ukontentowana z tego, że z żony króla nałożnicę
wasala uczyniła, sposobiła e inny, barǳie grozą prze mu ący związek.
Pericone miał brata, dwuǳiestopięcioletniego młoǳieńca, pięknego i świeżego ak
róża. Zwał się on Marato. Alatiel niezwykle mu do gustu przypadła. Zdało mu się z e
znaków, że i ona również upodobanie do niego żywi. Myśląc, że od zaspoko enia ego chuci nic nie wstrzymu e Alatiel krom³⁰⁷ czu ności, aką ą otaczał Pericone, uknuł
występny plan, który zaraz do zbrodniczego przywiódł skutku.
W porcie miasta stał podówczas okręt napełniony towarami, które miał zabrać do
Chiarenzy³⁰⁸ w Romanii³⁰⁹. Właścicielami ego byli dwa młoǳi Genueńczycy. Żagle
uż podniesiono, oczeku ąc pomyślnego wiatru. Marato ułożył się z Genueńczykami, że
zabiorą go następne nocy na pokład wraz z damą, którą z sobą przywieǳie.
Wszystko to ułaǳiwszy, udał się, gdy noc zapadła, do domu Pericona, który z ego
strony niczego nie pode rzewał. Wszedł niepostrzeżenie do komnat, pospołu z na barǳie zaufanymi towarzyszami, którzy mieli mu pomóc w tym przedsięwzięciu, i ukrył
się zgodnie z planem poprzednio ustalonym. Gdy uż większa część nocy minęła, otworzył swoim wspołecznikom, wiodąc ich, gǳie Pericone zwykle z swo ą miłośnicą sypiał.
³⁰⁴w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
³⁰⁵nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
³⁰⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁰⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁰⁸Chiarenza a. Glarentza — średniowieczne miasto w zach. części Peloponezu, założone w XIII w. przez
krzyżowców, którzy zawładnęli Księstwem Achai; było prężnym ośrodkiem handlu, utrzymu ąc ożywione kontakty z Wenec ą, Genuą i in. miastami włoskimi. [przypis edytorski]
³⁰⁹Romania — tu: wschodnie obszary cesarstwa. [przypis edytorski]
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Zbiry, wtargnąwszy do komnaty, zabili Pericona, we śnie spoczywa ącego, i pochwycili
płaczącą białogłowę, grożąc e śmiercią, gdyby tumult podniosła. Późnie zabrali na cennie sze rzeczy, które pod ręką znaleźli, nie zauważeni chyłkiem wypadli z domu i na
morski brzeg się przebrali³¹⁰. Marato nie mieszka ąc³¹¹ wszedł z Alatiel na pokład, towarzysze ego zasię do miasta powrócili. Marynarze, ma ąc wiatr pomyślny, wypłynęli na
pełne morze. Alatiel żaliła się równie gorzko na wtóre swo e nieszczęście, ak ongiś na
pierwsze, aliści³¹² Marato tym wisiorkiem, co mu go Bóg dał, ął ą pocieszać tak żarliwie,
że wkrótce o Pericone zapomniała i do nowego miłośnika przywykła.
Już miała się za zupełnie szczęśliwą, gdy los, uważa ąc widać, że przeszłych doświadczeń było mało, nowe nieszczęście e zgotował. Nieraz uż mówiliśmy, że Alatiel była
nad poǳiw piękną białogłową, a do tego wielce w obe ściu miłą dworną. Dwa młoǳi
Genueńczycy tak się w nie rozmiłowali, że o wszystkim zapomina ąc, na usługach i zalotach cały czas spęǳali. Strzegli się edynie, aby tych przymileń Marato nie spostrzegł.
Postrzegłszy nawza em swo e upały miłosne i naraǳiwszy się pota emnie, postanowili,
że razem przedmiotem miłości cieszyć się będą, tak ak gdyby miłość ǳielona być mogła
na podobieństwo łupu lub towaru. U rzeli ednakoż, że Marato czu nie Alatiel strzeże, przeszkaǳa ąc ich zamysłom. Pewnego dnia, gdy okręt mknął chyżo pod pełnymi
żaglami, Marato stał na ruﬁe i patrzył na morze, nic nie pode rzewa ąc. Genueńczycy
podkradli się do niego i schwyciwszy go silnie z tyłu, wrzucili do morza. Gdy okręt uż
się na milę oddalił, spostrzeżono dopiero, że Marato wpadł do morza. Alatiel, usłyszawszy
o tym i u rzawszy, że wszelki ratunek byłby daremny, ęła od nowa żale swo e rozwoǳić.
Dwa Genueńczycy pocieszali ą, ak mogli, miłymi słówkami i obietnicami, chocia Alatiel i niewiele z tego wszystkiego po mowała. Opłakiwała nie tyle stratę Marato, ile nad
swo ą okrutną dolą rozpaczała. Po długich przełożeniach a prośbach zdało się im, że ą
wreszcie pocieszyli. Udali się zatem na stronę, aby naraǳić się, kto z nich ma ą pierwszy
posiadać. Każdy chciał zaraz tych słodyczy zaznać, tak iż mowy o zgoǳie być nie mogło.
Od grubych słów i wymysłów przyszło do bó ki. Schwycili za noże i mnóstwo ciosów
sobie zadali, bowiem ci, co na okręcie się zna dowali, rozǳielić ich nie mogli. Jeden
z walczących padł wkrótce martwy, drugi, ciężkimi ranami pokryty, przy życiu pozostał.
Alatiel wielce się tym zasmuciła. Czuła się samotna, pozbawiona pomocy i rady, a do tego
obawiała się, aby się na nią nie obrócił gniew krewniaków i przy aciół obu Genueńczyków.
Aliści prośby rannego, ak i szybkie przybycie okrętu do Chiarenzy wybawiły ą
z śmiertelnych niebezpieczeństw. Wyszła na ląd pospołu z rannym i zamieszkała z nim
w edne gospoǳie. Wkrótce wieść o piękności Alatiel rozeszła się po całym mieście.
Słuchy o nie doszły do księcia Morei, który podówczas w Chiarenzy bawił. Książę zapragnął ą wiǳieć. Alatiel zdała mu się pięknie sza nad wszelkie opowiadania. Rozkochał
się w nie od razu tak gwałtownie, że o niczym innym myśleć nie mógł. Usłyszawszy
zasię³¹³, akim sposobem tu przybyła, powziął naǳie ę pozyskania e łask. Gdy nad stosownymi środkami rozmyślał, krewniacy rannego, o pragnieniach księcia uwiadomieni,
niewiele myśląc, posłali mu czym pręǳe Alatiel. To napełniło wielką radością księcia,
a takoż i Alatiel, która mniemała, że uż est bezpieczna od wszelkich niebezpieczeństw.
Chocia książę nie wieǳiał, kto ona zacz, przecie obycza e e szlachetne, a także niepospolita piękność wnosić mu kazały, że ze znamienitego rodu pochoǳić musi; zdwoiło to
miłość ego. Cześć należną e okazu ąc, obchoǳił się z nią ak z małżonką, nie ak z nałożnicą. Alatiel, zapomniawszy w obecne pomyślności o wszystkim, co było, powróciła
do przyroǳone sobie wesołości, a wǳięki e tak odkwitły, że w całe Romanii mówiono
eno³¹⁴ o e piękności. Dlatego też młody, uroǳiwy i ǳielny książę ateński, przy aciel
i krewniak księcia Morei, wyraził życzenie obaczenia Alatiel. Pod pokrywką, że chce odwieǳić księcia, ak to nieraz czynić miał w obycza u, z świetnym pocztem do Chiarenzy
zawitał, gǳie godnie i uroczyście go przy ęto. Po kilku dniach rozmawiać poczęli o piękności Alatiel. Książę spytał, zali naprawdę est tak uroǳiwa, ak o tym powszechna fama
głosi.
³¹⁰przebrać się — tu: przedostać się. [przypis edytorski]
³¹¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
³¹²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³¹³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³¹⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Jeszcze uroǳiwsza — odparł książę Morei — i pragnę, abyś na własne oczy o tym
się przekonał.
Książę ateński ochotnie przystał na to i oba książęta udali się do komnat Alatiel. Ta,
uprzeǳona o ich odwieǳinach, przy ęła gości uprze mie, z wesołym obliczem. Posaǳili
ą mięǳy sobą, ale nie mogli zażyć przy emności z rozmowy z nią, bowiem niewiele,
a racze nic wcale z mowy ich nie po mowała. Dlatego też każdy spoglądał na nią ak na
ǳiw albo i cud akowyś, osobliwie zaś książę ateński, ledwo zdolny po ąć, że est ona
istotą śmiertelną. Nie spostrzegł, że gdy patrzył na nią, oczy ego upiły się adem namiętności. Myślał, że zachwyca ąc się nią — sobie ukontentowanie sprawia, tymczasem
zaplątał się w sidła i na żywszą miłością do Alatiel rozgorzał. Opuściwszy zasię pospołu
z księciem Alatiel i znalazłszy stosowną do rozmyślań chwilę, do te myśli przyszedł, że
książę est na szczęśliwszym na ziemi człowiekiem, mogąc w takim skarbie smakować do
upodobania. Tysiąc myśli w nim się ścierało, wreszcie gdy szał miłosny uczciwość przemógł, postanowił wydrzeć ten kle not księciu Morei i sam nim owładnąć, choćby i do
na gorszych rzeczy przy tym przy ść miało. Pobuǳany pragnieniem, nie dba ąc na głos
rozsądku i sprawiedliwości, zamysł swó na zdraǳie i podstępie osnuł. Pewnego dnia,
skumawszy się z zaufanym sługą księcia Morei, zwanym Ciuriaci, kazał cichaczem przygotować do podróży swo e konie oraz wszystko, co mu w droǳe przydatne być mogło.
Gdy noc nastała, książę ateński wraz z swym towarzyszem weszli, uzbro eni, cichaczem
do komnaty księcia, dokąd ich wpuścił ów rzeczony Ciuriaci.
Napastnicy u rzeli, że książę z powodu upału stoi całkiem nagi przy oknie, obrócony
twarzą ku morzu, i ochłaǳa się lekkim wietrzykiem. Alatiel spała mocnym snem. Towarzysz księcia ateńskiego, uwiadomiony wcześnie , co mu czynić należy, podkradł się
do okna na palcach i uderzył księcia tak silnie nożem mięǳy żebra, iż ostrze na wylot
przeszło. Potem szybko pochwyciwszy ciało, wyrzucił e przez okno. Zamek księcia stał
wysoko nad powierzchnią morza; z okna zaś tego widać było tylko kilka lepianek, zburzonych w części przypływem fal; nikt tu prawie nigdy nie zachoǳił, dlatego też, ak to
przewiǳiał książę ateński, nikt nie mógł zauważyć upadku ciała. Towarzysz księcia, obaczywszy, że zadanie uskutecznione zostało, schwycił co pręǳe za sznur, przygotowany
uprzednio, i pod pozorem żartu zarzucił stryczek na szy ę Ciuriaciego. Późnie zacisnął
węzeł tak silnie, że sługa nawet zipnąć nie zdołał. Ateńczyk pośpieszył na pomoc swemu
towarzyszowi. Dodusiwszy Ciuriaciego, ciało ego takoż do morza wrzucili.
Spełniwszy to i upewniwszy się, że ani dama, ani nikt inny nic nie zauważył, książę
ateński ze świecą w ręku cicho podszedł do łożnicy i odkrył całkiem wciąż eszcze śpiącą
głęboko Alatiel. Obe rzawszy ą szczegółowie³¹⁵, słów zachwytu i poǳiwu nie zna dował.
Jeśli podobała mu się w ubraniu, to naga nad wszelki wyraz go zachwyciła. Na ten widok,
nowymi żąǳami zapalony i nie powstrzymywany wspomnieniem dokonane przed chwilą
zbrodni, ze skrwawionymi rękami legł obok nie . Półsenna Alatiel, myśląc, że to książę
Morei, pieszczot mu swoich nie szczęǳiła.
Siła rozkoszy zażywszy, powstał i przywoławszy kilku z swoich luǳi kazał porwać Alatiel tak, aby na mnie szego tumultu słychać nie było, i wyprowaǳić ą ta nymi drzwiami,
przez które wszedł do zamku. Jak na cisze usaǳili Alatiel na konia i popęǳili drogą do
Aten. Ponieważ ednak książę był żonaty, więc nie wprowaǳił okrutnie zasmucone Alatiel do miasta, eno³¹⁶ umieścił ą w edne z swoich nadmorskich posiadłości, w pobliżu
Aten leżące . Trzymał ą tam w ta ności, przykazawszy, aby na niczym e nie zbywało.
Następnego dnia dworzanie księcia Morei aż do ǳiewiąte czekali na ego obuǳenie się, ednakoż, na mnie szego szmeru nie słysząc, pchnęli drzwi komnaty, które eno
przymknięte były, i do środka weszli. Nie znalazłszy nikogo pomyśleli, że książę wyruszył
gǳieś w ta emnicy wraz z swą damą, aby dni kilka na swoboǳie i w radości spęǳić;
uspokoili się przeto i uż się nie turbowali. Następnego dnia ednak zdarzyło się, że pewien człek na umyśle pomieszany wszedł mięǳy rudery, gǳie leżały ciała księcia Morei
i Ciuriaciego, wyciągnął zwłoki sługi i ął³¹⁷ e na stryczku wlec za sobą. Z wielkim zǳiwieniem wiele osób rozpoznało trupa, a wówczas przymilaniem się skłoniono głuptaka,
by wskazał mie sce, skąd zwłoki wydobył. Tam, ku boleści całego miasta, także i trupa
³¹⁵szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
³¹⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³¹⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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księcia znaleziono. Pochowali go z należnymi honorami i ęli szukać winowa ców tak
zbrodniczego czynu. Spostrzegłszy nieobecność księcia ateńskiego, który w wielkie ta ności z miasta wy echał, domyślili się, że on to zbrodnię tę popełnił i damę uprowaǳił.
Szybko tedy³¹⁸ obwołali księciem brata zabitego i wezwali go na żywie do pomsty. Ten,
ugruntowawszy się w swoich pode rzeniach, ǳięki różnym innym eszcze dowodom co
do winy ateńskiego księcia, wezwał swoich krewniaków, przy aciół i poddanych, zgromaǳił silną armię i do wo ny z ateńczykiem ął się gotować. Usłyszawszy o tym, książę
ateński zebrał wszystkie siły swo e, aby wrogom dać odpór stosowny. Wielu znacznych
władców przybyło na pomoc k’niemu³¹⁹. Cesarz Konstantynopola posłał mu swego syna
Konstantyna oraz siostrzeńca Emanuela ze znacznym wo skiem. Z należną czcią przy ął
ich książę, a zwłaszcza księżna, która siostrą Konstantyna była.
Gdy tak wszyscy z dnia na ǳień na ścia nieprzy aciół się spoǳiewali, księżna, stosowną chwilę ułowiwszy, przywołała obu braci i ze łzami w oczach wy aśniła im przyczynę
wo ny i całą historię szczegółowo opowieǳiała przedstawia ąc zniewagę, aką e małżonek wyrząǳa przez związek miłosny z cuǳoziemką, o czym akoby nikt nie wie. Żaląc
się wielce na to, prosiła ich, aby cześć księcia i e pocieszenie na pieczy mieli, czyniąc,
co wyda im się na barǳie stosowne. Młoǳieńcy wieǳieli uż o wszystkich tych zdarzeniach, dlatego też nie pyta ąc wiele, pocieszyli, ak mogli, księżnę, napełnili e serce
naǳie ą i od echali dowieǳiawszy się wprzód, gǳie Alatiel się zna du e.
Nieraz uż dochoǳiły ich słuchy o zaǳiwia ące piękności Saracenki, zapragnęli tedy
ą zobaczyć i poprosili księcia, aby im ą ukazał. Ów zapomniawszy, czym książę Morei za
spełnienie podobne prośby zapłacił, obiecał, że to uczyni. W same rzeczy wydał wspaniałą
ucztę w pięknym ogroǳie, zna du ącym się koło domu, w którym Alatiel przebywała,
i obu młoǳieńców w nieliczne kompanii na nią zaprosił. Konstantyn, sieǳąc za stołem
obok Alatiel, utkwił w nie wzrok zachwycony i pomyślał, że podobne piękności eszcze
nigdy na świecie nie wiǳiał. Jego zdaniem, należało rozgrzeszyć księcia, ak i każdego, kto
by dla owładnięcia podobnym skarbem zdradę albo i inny plugawy czyn popełnił. Brnąc
dale , raz po raz na nią poglądał i podobał sobie w nie coraz barǳie , doświadcza ąc tego,
co i książę. Od echał rozmiłowany w Alatiel i wszelką myśl o wo nie ostawiwszy, ął³²⁰ się
głowić tylko nad tym, ak by ą od ąć księciu; miał się ednak na baczności i niczym swo e
namiętności nie zdraǳał. Gdy tak chuciami gorzał, nadeszła pora wyruszenia w pole
przeciwko wo skom nieprzy acielskim, które uż do ǳierżaw księcia się zbliżały. Książę
bowiem, Konstantyn i pozostali, zgodnie z rozkazem, opuścili Ateny, aby umocnić granice
i nie dopuścić, by wraża³²¹ armia w nie wtargnąć miała.
Sto ąc przez kilka dni na granicy, Konstantyn ani przez chwilę o damie swe myśleć
nie przestał. W przekonaniu, że teraz, gdy książę od nie się oddalił, łatwie mu bęǳie
zamiary swo e do skutku przywieść, postanowił do Aten powrócić pod pokrywką, że niedomaga na zdrowiu. Poruczywszy, za zgodą księcia, właǳę nad wo skiem Emanuelowi,
powrócił do Aten, do swe siostry. Po kilku dniach wszczął rozmowę o zniewaǳe, aką
e mąż uczynił, inną ma ąc przy sobie niewiastę, i ozna mił, że eśli tylko zechce, on
nieszczęściom e kres postawi, wykrada ąc Alatiel i uprowaǳa ąc ą za granice państwa.
Księżna, myśląc, że Konstantyn chce to uczynić przez miłość do nie , a nie do Alatiel,
odparła, że zgaǳa się na to ochotnie, pod tą ednak kondyc ą, aby książę nigdy o e zgoǳie nie uznał. Konstantyn przyrzekł e to. Wówczas księżna rzekła, aby poczynał sobie
tak, ak uważa, że bęǳie na lepie . Konstantyn kazał cichaczem przysposobić lekką barkę
i pewnego wieczoru podpłynął na nie pod ogród będący schronieniem Alatiel. Uświadomiwszy pozostałych na brzegu luǳi, co im ǳiałać należy, sam z kilku towarzyszami
udał się do pałacu. Służba Alatiel, ako też i ona sama uprze mie go powitała. Alatiel
z Konstantynem w otoczeniu e sług i ego towarzyszy wyszli do ogrodu. Tam, chcąc
akoby pomówić z damą w imieniu księcia, odwiódł ą na stronę i zaprowaǳił do bramy
wychoǳące na morze. Jeden z ego towarzyszy uż ą był otworzył; na dany znak barka
się przybliżyła.
Wówczas pochwycili Alatiel i do barki ą zanieśli. Konstantyn rzekł do e sług:
³¹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³¹⁹k’niemu (daw.) — do niego. [przypis edytorski]
³²⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³²¹wraży — obcy. [przypis edytorski]
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— Niech nikt się nie waży ruszyć z mie sca lub parę z gęby puścić, eśli wam życie
miłe. Nie chcę porywać kochanki księciu, eno³²² uwolnić od hańby siostrę mo ą.
Nikt nie śmiał odpowieǳieć na to. Konstantyn z swymi towarzyszami wsiadł do barki
i nie opuszcza ąc ani na chwilę płaczące Alatiel, kazał tęgo wiosłami robić. Barka zdawała
się nie płynąć, ale lecieć, i następnego dnia o świcie przybyła do Eginy³²³. Wyszedłszy na
ląd odpoczęli, a Konstantyn nacieszył się swą branką, która piękność swo ą nieszczęsną
gorzko opłakiwała. Późnie wsiedli z powrotem do barek i po upływie dni kilku przybyli do
Chios. Obawia ąc się gniewu cesarza i utracenia Alatiel, Konstantyn tuta , ako w mie scu
bezpiecznym, zatrzymać się postanowił. Długo płakała Saracenka nad swą nieszczęsną
dolą, aliści³²⁴ gdy Konstantyn pocieszył ą niezawodnym sposobem, ęła znów zna dować
upodobanie w tym, co los e zesłał.
Gdy rzeczy tym trybem szły, Osbech, podówczas królem Turków będący i w ciągłe wo nie pozosta ący z cesarzem, przy echał trafunkiem do Smyrny³²⁵. Usłyszawszy,
że Konstantyn wieǳie rozpustne życie z białogłową przez się pochwyconą i że przebywa
w Chios bez żadne ochrony, uzbroił kilka lekkich galer i zawinął nocą do portu. Wyszedłszy cicho z wo skiem na brzeg, wielu nieprzy aciół w pościeli zdybał, eszcze nim
się spostrzegli, że wróg wdarł się do miasta, ci zasię³²⁶, nieliczni, co pobuǳeni za broń
schwycili, zaraz gardła dali. Osbech spalił całe miasto, naładował łupem okręty i z eńcami
do Smyrny powrócił.
Tam pośród niewolników spostrzegł uroǳiwą wielce białogłowę. Uznawszy, że ą to
właśnie wzięto, gdy spała z Konstantynem w ednym łożu, ako mąż młody wielce się
uradował i bez zwłoki żoną ą swo ą uczynił, ceremonię ślubu w łożnicy odprawia ąc.
Późnie przez kilka miesięcy gorliwie e wǳięków używał.
Nim te rzeczy się traﬁły, cesarz sprzymierzył się z Basanem, królem Kapadoc i, który
miał z częścią swych wo sk na Osbecha uderzyć, podczas gdy on sam, cesarz, z drugie strony na niego napadnie. Jednakoż zamysły te na niczym spełzły dla niedogodnych
warunków przymierza, akie mu Basan stawiał, a których cesarz przy ąć nie chciał. Gdy
ednakże usłyszał, co się z ego synem stało, wpadł w taką turbac ę, że na wszystkie żądania
króla Kapadoc i bez zwłoki przystał, prosząc go eno³²⁷, aby nieodwłocznie na Osbecha
ruszył, sam zaś gotował się z tyłu na niego uderzyć. Osbech, o niebezpieczeństwie uwiadomiony, ściągnął wszystkie swo e wo ska, zanim dwa potężni sprzymierzeńcy mogli
u ąć go w kleszcze, i pośpieszył na spotkanie króla Kapadoc i. Alatiel ostała w Smyrnie
pod opieką a poruczeństwem wiernego sługi i przy aciela. Osbech wnet zetknął się i starł
z Basanem, kładąc głowę w bitwie. Wo sko ego zwyciężone i rozproszone zostało.
Zwycięski Basan, żadnego oporu nie spotyka ąc, szedł na Smyrnę. Wszyscy go z wielką pokorą przy mowali. Sługa Osbecha, Antiochem zwany, chocia był człekiem szeǳiwym, przecie nie obronił się przed pięknością Alatiel, którą miał pod strażą. Rozmiłował
się w nie , nie zǳierżywszy przysięgi na wierność swemu panu. Antioch znał ęzyk, akim
Alatiel mówiła. Wielce był rad z tego, a i ona nie mnie , bowiem uż od lat kilku skazana
była na życie głuche i niemowy; ani ona nikogo nie po mowała, ani e nikt nie rozumiał. Antioch, chuciami swymi pobuǳany, ął³²⁸ poczynać sobie z Alatiel wielce poufale,
a po kilku dniach, nie bacząc na swego pana, który wo nę toczył, wstąpił z nią nie tylko
w przy acielskie, ale i w miłosne związki. Sypiali pospołu pod ednym nakryciem i baraszkowali do woli. Usłyszawszy, że Osbech porażony i zabit i że Basan następu e, wszystko
w perzynę obraca ąc, postanowili nie czekać na niego. Zabrali z sobą drogocenne rzeczy,
które Osbech zostawił, i umknęli chyłkiem na wyspę Rodos³²⁹. Tam ednakoż niedługo żyli. Antioch zaniemógł i czuł się bliskim śmierci. W tym czasie przybył do Rodos
pewien kupiec cypry ski, wielki przy aciel Antiocha. Ten, wiǳąc, że koniec ego uż bli³²²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³²³Egina — gr. wyspa na Morzu Ege skim, w Zatoce Sarońskie . [przypis edytorski]
³²⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³²⁵Smyrna — duże miasto portowe u wsch. wybrzeży Morza Ege skiego; ǳiś: Izmir w zach. Turc i nad Zatoką
Izmirską. [przypis edytorski]
³²⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³²⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³²⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³²⁹Rodos — wyspa na Morzu Ege skim, położona na granicy dwóch kontynentów: Europy i Az i, na większa
w archipelagu Dodekanezu (Sporadów Południowych). [przypis edytorski]
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ski, zapragnął pozostawić mu w ǳieǳictwie swo ą ma ętność i umiłowaną białogłowę.
Odchoǳąc ku wieczności, przywołał ich obo e i rzekł:
— Wiem, że nadchoǳi mo a ostatnia goǳina. Ciężko mi umierać, bowiem nigdy
mi życie milsze nie było ak teraz. Umieram ednak pełen pociechy, chocia się bowiem
z życiem rozstać muszę, konam na rękach tych luǳi, których na barǳie na świecie miłowałem, to est na rękach twoich, miły przy acielu, i na rękach te białogłowy, co mi
bliższa była niż życie własne, odkąd ą poznałem. Ciężko mi myśleć, że ostanie ona tuta ,
na obczyźnie, sama bez pomocy i rady, aliści³³⁰ wierzę, że opieką ą swo ą otoczysz dla
te miłości, aką dla mnie żywiłeś. Dlatego też zaklinam cię, abyś, skoro mi uż umrzeć
sąǳono, wszedł w posiadanie ma ętności moich i aby Alatiel przy tobie pozostała. Postępu późnie z nimi tak, ak to, zdaniem twoim, bęǳie trza dla spoko ności duszy mo e .
Ciebie zaś, na milsza Alatiel, proszę, abyś mnie nie zapomniała po śmierci. Niechże i tam
będę się mógł pochwalić, że miłu e mnie na ziemi na pięknie sza białogłowa, aką kiedykolwiek natura stworzyła. Jeśli mi twardo przyrzekniecie, że obie te prośby wypełnicie,
zamknę oczy pełen pociechy.
Kupiec i Alatiel, słysząc te słowa, płakali gorzko. Późnie pocieszali go, ak mogli,
i przysięgali uroczyście, że na wypadek ego śmierci postąpią zgodnie z ego wolą. Antioch
umarł wkrótce i z należną czcią został przez nich pogrzebany.
Po upływie kilku dni kupiec cypry ski, załatwiwszy swo e sprawy na wyspie Rodos,
zapragnął powrócić do domu na sto ącym w porcie małym katalońskim korabiu. Obrócił
się zatem do piękne damy z zapytaniem, co czynić zamierza, gdyż on musi na Cypr
powrócić. Alatiel odparła, że po eǳie z nim ochotnie, bowiem ma naǳie ę, że przez
miłość do Antiocha bęǳie ą uważał za siostrę i ak z siostrą z nią postępował.
Kupiec odparł, że każde e życzenie wypełni. Chcąc zaś ochronić ą od akie bądź
zniewagi lub krzywdy, która by ą w czasie podróży spotkać mogła, powieǳiał wszystkim na okręcie, że est ego żoną. Dano im małą ka utę na tyle okrętu. Nie chcąc, aby
słowa czynom się sprzeciwiały, kupiec spał z Alatiel w maleńkim łożu. Z tego poszło —
choć żadne z nich nie miało takich myśli przy opuszczaniu Rodos — że pobuǳeni ciepłem łoża, zachęceni mrokiem i samotnością (a są to niemałe podniety), zapomniawszy
o przy aźni i miłości do zmarłego Antiocha, równą niemal po temu odczuwa ąc ochotę, ęli się nawza em trykać, nim eszcze przybyli do Ba, skąd Cypry czyk był rodem.
W Baﬃe Alatiel przez długi czas z kupcem żyła. Pewnego dnia przybył do Ba za swymi sprawami pewien szlachcic, imieniem Antygon. Lat miał wiele, rozumu dużo, eno³³¹
dostatków mało. Fortuna przeciwna mu była we wszystkim, w czym brał uǳiał, ostaąc na służbie u cypry skiego króla. Antygon, przechoǳąc pewnego razu koło domu,
w którym Alatiel mieszkała (kupca cypry skiego podówczas w mieście nie było, udał się
bowiem z towarami do Armenii), u rzał ą w oknie i ął przyglądać się e uporczywie,
bowiem uderzyła go e piękność, a nie mógł przypomnieć sobie, gǳie ą uż był wiǳiał.
Uroǳiwa białogłowa, przez tak długi czas igraszką losów będąca, a teraz zbliża ąca się
uż do nieszczęść swoich kresu, u rzawszy Antygona, poznała w nim od razu ednego ze
znacznie szych sług swego o ca w Aleksandrii. Dlatego też nagłą naǳie ę powzięła, że
przy pomocy tego człeka do utracone swe królewskie godności powrócić może. Wieǳąc, że kupca w domu nie ma, kazała bez zwłoki przywołać Antygona. Gdy wszedł do
komnaty, zapytała nieśmiało, zali nie est Antygonem z Famagosty, ak się to e zdawa?
Odpowieǳiał, że tak, i przydał:
— Pewien estem, pani, że was uż nieraz wiǳiałem, nie mogę eno przypomnieć
sobie, gǳie to było. Proszę was przeto, eśli wam to przykrości nie sprawi, abyście raczyli
mi odkryć, kim esteście.
Alatiel, usłyszawszy, że przybysz est Antygonem, rzuciła mu się z płaczem na szy ę
i spytała go, zaǳiwionego mocno, zali e przypadkiem w Aleksandrii nie wiǳiał? Na te
słowa Antygon zaraz poznał w nie Alatiel, córkę sułtana, o które mniemano, że w morzu
zginęła. Pragnął e należną cześć oddać, ale Alatiel nie dopuściła do tego, prosząc go, aby
na chwilę usiadł obok nie . Uczyniwszy zadość e żądaniu, Antygon spytał ą z czcią

³³⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³³¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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w głosie, ak, kiedy, skąd do tego mie sca przybyła? Wszak w całym Egipcie za pewne to
trzyma ą, że przed wielu uż laty w morzu śmierć znalazła.
— Wolałabym, wierę³³², żeby się tak stało — odparła Alatiel — nie potrzebowałabym
bowiem wieść takiego życia, akie wiodłam. I sąǳę, że o ciec mó wolałby to również, o ile
kiedykolwiek dowie się prawdy.
Rzekłszy to, znów gorzko płakać poczęła. Antygon rzekł:
— Nie dręczcie się i nie smućcie przed czasem, pani! Raczcie lepie mi opowieǳieć
wasze nieszczęścia i całe życie wasze. Ani chybi, przy pomocy boże rzeczy pó dą tym
trybem, że na wszystko zaraǳenie skuteczne zna ǳiemy.
— Gdy u rzałam ciebie, Antygonie — rzekła Alatiel — zdało mi się, że wiǳę mego
o ca. Pod wpływem tego tkliwego uczucia, akie do niego żywię, odsłoniłam ci się, chociaż
mogłam się przecie ukryć przed tobą. Niewielu est na świecie luǳi, co by mnie równie
mili byli ak ty. Dlatego też, ak o cu, wyznam ci to, co pośród na większych nieszczęść
moich zawsze taiłam przed światem. Jeżeli po wysłuchaniu mo e spowieǳi uznasz za
stosowne dopomóc mi akimkolwiek sposobem do oǳyskania dawnych godności, proszę,
uczyń to. Jeżeli ednak rzecz ta niemożebna ci się wyda, zaklinam cię, abyś nikomu na
świecie nie mówił, żeś mnie wiǳiał albo słyszał o mnie cokolwiek.
Rzekłszy to, opowieǳiała mu z płaczem wszystkie przypadki swo e, od rozbicia się
okrętu przy brzegach Ma orki, aż do chwili ich spotkania. Antygon, tknięty współczuciem, zapłakał z nią razem, a po chwili namysłu rzekł w te słowa:
— Ponieważ pośród tych wszystkich przeciwności nikt nie znał prawǳiwego waszego nazwiska, pani, przyrzekam wam więc, że powrócę was o cu, eszcze milszą niż
kiedykolwiek, a potem i żoną króla Algarbii uczynię.
Gdy Alatiel spytała, ak tego dokona, Antygon uwiadomił ą szczegółowie³³³, co zrobić należy. Aby zasię³³⁴ z powodu zwłoki akieś zawikłania nie wynikły, powrócił nie
mieszka ąc³³⁵ do Famagosty i stanąwszy przed królem rzekł:
— Możecie, eżeli taka bęǳie wasza wola, panie, spełnić czyn wielce chlubny dla
siebie, mnie zaś, co biedę w służbie wasze znoszę, bez nĳakie trudności korzyść wielką
wyświadczyć.
— Jakim sposobem? — zapytał król.
— Do Ba przybyła młoda i uroǳiwa córka sułtana, o które słuchy choǳiły, że
zginęła w morzu. Dla zachowania czci swo e wielu nieszczęściom podlegała, a ǳisia
w wielkim niedostatku się zna du e. Pragnęłaby ona gorąco powrócić do o ca swego. Jeżeli
przystaniecie na to, aby pod mo ą opieką do o ca ą wyprawić, pewien estem, że sułtan
nigdy wam podobne usługi nie zapomni, co wam cześć wielką, a mnie korzyść znaczną
przyniesie.
Król, chcąc pokazać swo ą naturę szlachetną, odparł, że przyzwala. Wyprawił godnie
po Alatiel posłów i na dwór w Famagosta ą sprowaǳił, gǳie pospołu z królewną pełne
wspaniałości przy ęcie e zgotował. Gdy się e pytano o e zdarzenia, odpowiadała wedle
wskazówek przez Antygona danych.
Po kilku dniach na e życzenie król wysłał ą do o ca ze znaczną świtą, z mężczyzn
i z białogłów złożoną, które Antygon przewoǳił.
Nie lza³³⁶ wysłowić, z aką radością sułtan ą powitał i akie przy ęcie zgotował Antygonowi oraz ego towarzyszom. Gdy Alatiel uż nieco wczasu³³⁷ zażyła, sułtan takoż
zapragnął uznać, ak to się stało, że ocalała i że przez tak długi czas nie dała na mnie szego uwiadomienia o sobie. Alatiel, ma ąc dobrze w pamięci pouczenia Antygona, zaczęła
w te słowa:
— Dowieǳ się, mó o cze, że mnie więce w dwaǳieścia dni po moim stąd od eźǳie
burza strzaskała nasz okręt i wyrzuciła go nocą na brzeg zachodni w pobliżu Aiguesmortes. Co się stało z ludźmi załogi zna du ącymi się na pokłaǳie, nie wiem, przypominam sobie tylko, że za nade ściem dnia powróciłam do utraconych zmysłów. Tymczasem
³³²wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
³³³szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
³³⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³³⁵nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
³³⁶nie lza — nie można; tu: nie sposób. [przypis edytorski]
³³⁷wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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mieszkańcy okoliczni okręt rozbity spostrzegli. Zbiegli się ławą dla złupienia szczątków.
Wyciągnęli mnie na brzeg pospołu z dwiema towarzyszkami. Biedne ǳiewice porwane
zostały przez dwóch młoǳieńców i uprowaǳone, każda w inną stronę. Nie wiem, co się
z nimi stało, bowiem nigdy uż słuch o nich do mnie nie dotarł. I mnie także dwóch
młoǳieńców za włosy schwyciło; płakałam i broniłam się ze wszystkich sił. Zaciągnęli
mnie do pobliskiego lasu. Nagle z lasu wynurzyło się czterech eźdźców. Gdy prześladowcy moi ich u rzeli, natychmiast puścili mnie, a sami rzucili się do ucieczki. Cztere konni,
którzy ludźmi znacznymi mi się wydali, przybliżyli się do mnie i ęli mi mnóstwo pytań
zadawać. Ja także wiele mówiłam, ale nie mogliśmy się po ąć nawza em. Naraǳiwszy
się z sobą, posaǳili mnie na rumaka, i zawieźli do klasztoru mniszek wedle ich religii.
Nie wiem, co przeoryszy powieǳieli, dość, że przy ęta zostałam nader uprze mie. Uwielbiałam pospołu z nimi św. Stoisława w Wąwozie, do którego szczególne nabożeństwo
żywią niewiasty tego kra u. Gdy uż pewien czas z nimi pozostawałam i nauczyłam się
trochę ich mowy, spytały mnie, kim estem i skąd pochoǳę. Wieǳąc, gǳie się zna du ę,
i obawia ąc się, że gdy pozna ą prawdę, przegnać mnie mogą, ako że do ich religii nie
należę, odparłam, że estem córką pewnego znacznego człeka z Cypru, który mnie wysłał
do przyszłego małżonka na Kretę. Na nieszczęście okręt tuta uległ rozbiciu. Nie raz i nie
dwa przy różnych okolicznościach ze strachu obycza ów ich przestrzegałam. Zapytana
przez na starszą z tych niewiast, którą nazywa ą przeoryszą, zalibym na Cypr powrócić
nie chciała, odparłam, że niczego tak nie pragnę, ak tego powrotu. Przeorysza, dba ąc
o mo ą przysto ność białogłowską, nie chciała mnie powierzyć nikomu z tych, co na Cypr
echali. Przed dwoma miesiącami dopiero przybyło do klasztoru kilku szlachciców Franc i wraz ze swymi żonami. Jedna z nich była krewniaczką przeoryszy. Ta, usłyszawszy, że
uda ą się do Jerozolimy, aby odwieǳić grób tego, kogo Bogiem swym zowią (zabit od
Żydów, est on tam pono pogrzebiony), poleciła mnie im, prosząc, aby mnie na Cypr
do o ca odwieźli. Musiałabym długo w słowach się szerzyć³³⁸, chcąc opowieǳieć, akimi
staraniami i względami panowie ci i ich żony w czasie podróży mnie otaczali.
Wsiedliśmy na okręt i po kilku dniach przypłynęliśmy do Ba. Zatrudniło mnie to
niemało, bowiem nie znałam nikogo w tym mieście i nie wieǳiałam, co mam powieǳieć
moim przewodnikom, którzy pragnęli mnie o cu powrócić, ak im to poleciła czcigodna
matrona. Bóg ednak, widać, ulitował się nade mną i w chwili gdyśmy do portu zawĳali,
posłał na brzeg Antygona. Poznałam go natychmiast i przyzwałam go, obraca ąc się doń
w naszym ęzyku, ażeby nikt mnie zrozumieć nie mógł, i prosząc go, aby mnie tu ako
córkę powitał. Po ął zaraz, w czym rzecz, wielce się z mego przybycia uradował, przy ął
Francuzów, ak mu tylko na to ego skromne środki pozwalały, a późnie zawiódł mnie
na dwór króla Cypru. Ów przy ął mnie, a potem i do was wyprawił z taką okazałością, że
tego i wysłowić nie można.
Jeśli coś eszcze przydać trzeba, to niech dale opowiada Antygon, który o me historii
nieraz słyszał.
— Panie mó — rzekł Antygon, obraca ąc się do sułtana — to, coście słyszeli od
księżniczki, zgaǳa się na wszem z e dawnie szymi opowieściami, ako też ze słowami
szlachciców i ich żon, co ą przywieźli na Cypr. O ednym tylko omieszkała wam powieǳieć, bowiem skromność przyroǳona zmilczeć e kazała, a mianowicie o pochwałach,
akie z ust tych chrześcĳan słyszałem, e niepokalanego życia w klasztorze, szlachetnych
i wzniosłych uczuć i przykładnych obycza ów. Nie uważała także za stosowne wspomnieć
wam o żalu i łzach, akie przewodnicy e wylewali przy pożegnaniu. Gdybym chciał
powtórzyć wszystko, co mówili, nie starczyłoby ǳisie sze nocy i dnia utrze szego. Poprzestanę eno³³⁹ na uwiadomieniu was, że pysznić się możecie z posiadania na zacnie sze
i na cnotliwsze córki, aką kiedykolwiek miał na ziemi władca, koronę na skroniach noszący (tak panowie ancuscy powiadali i tak a sam pomiarkowałem).
Sułtan, niezwykle uszczęśliwiony, wspaniałą ucztę wyprawił. Prosił także wielekroć
razy Boga, aby dał mu możność odwǳięczenia się kiedykolwiek za usługi ego córce
okazane. Obligowany był zwłaszcza królowi Cypru, który z wielką okazałością córkę mu

³³⁸szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
³³⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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odesłał. Po kilku dniach wyprawił Antygona z drogocennymi darami na Cypr. Wysłał
też umyślnych z listami, w których osobną wǳięczność swo ą mu wyrażał.
Następnie, pragnąc dokończyć tego, co rozpoczęte zostało, to est połączyć córkę swo ą
z królem Algarbii, wy aśnił mu wszystko i w liście napomknął, że eśliby ą chciał za żonę,
to niecha po nią przyśle.
Król wielce się z tego uradował, wyprawił po narzeczoną świetne poselstwo, a późnie
wspaniale Alatiel na swym dworze przy ął.
Alatiel, która z ośmiu mężami może ǳiesięć tysięcy razy miłośnie ﬁglowała, w łożnicę
mężowską ako rzekoma ǳiewica wstąpiła i sprawiła, że król w to uwierzył. Żyła przy ego
boku długo i szczęśliwie ako królowa. Nie darmo powiada ą, że od pocałunków usta nie
bledną, a racze odnawia ą się ak księżyc”.



.   

Grabia Antwerpii, fałszywie oskarżony, iǳie na wygnanie. Zostawia dwoje swoich ǳieci
w różnych miejscowościach w Anglii. Powraca ze Szkocji, nie będąc od nich poznany, i znajduje je w szczęściu i w pomyślności. Później służy jako prosty żołnierz pod rozkazami króla
francuskiego. Gdy jego niewinność na jaw wychoǳi, do pierwotnego swego stanu powraca.
Damy wzdychały często, słucha ąc opowieści o rozlicznych przypadkach piękne Alatiel. Któż ednak mógł wieǳieć, co było tych westchnień przyczyną? Być może, poniektóre wzdychały tak nie z litości nad nieszczęściami Saracenki, lecz przez zazdrość dla
e częstych miłosnych igraszek. Ostawmy ednak na ten czas tę sprawę. Przy ostatnich
słowach opowieści Panﬁla wszyscy śmiechem wybuchnęli. Królowa, wiǳąc, że opowieść
uż skończona, obróciła się do Elizy i dale e ciągnąć kazała. Eliza z wesołym uśmiechem
zaczęła w te słowa:
— Obszerne est to pole, po którym się ǳiś przechaǳamy. Każdy w szranki wychoǳąc mógłby nie edną, lecz ǳiesięć opowieści do końca doprowaǳić, tak wiele bowiem
srogich i niespoǳiewanych zdarzeń fortuna na luǳi sprowaǳa. Wybrawszy edno z nich,
opowieść swo ą zaczynam:
„Gdy cesarstwo rzymskie od Francuzów do Niemców przeszło³⁴⁰, zroǳiła się mięǳy tymi nac ami wielka nienawiść, które skutkiem uporczywa i długa wo na była. Król
ancuski, wiǳąc konieczność obrony swego kra u i napaści na wroga, pospołu ze swym
synem zebrał wszystkie siły swego państwa, do których dołączył eszcze i te, co mu e
krewniacy i przy aciele przysłali, i z wielkim wo skiem na wroga wyruszył. Nim ednak
to się stało, nie chcąc kra u bez rządcy ostawić, poruczył właǳę nad Franc ą Gualtieriemu,
grabiemu Antwerpii. Grabia był wielce rozumnym i szlachetnym człekiem, przy acielem
i wiernym sługą króla, a także rycerzem w sztuce wo enne zawołanym. Król i królewicz
ednakowoż sąǳili go sposobnie szym do trudów rząǳenia niźli do czynów wo ennych.
Oba ruszyli w drogę, a grabia ął³⁴¹ rząǳić rozumnie i sprawiedliwie, nie garǳąc radami
królowe i e synowe . Aczkolwiek obie te damy powierzono ego pieczy i właǳy, on
wszelako należną cześć im okazywał i ak do swych władczyń się do nich odnosił.
Gualtieri był mężczyzną czterǳiestoletnim, wielce uroǳiwym i tak obycza nym, ak
tylko szlachcic i dworzanin być nim może, krom³⁴² tego był na powabnie szym i na wǳięcznie szym rycerzem swego czasu, troska ącym się wciąż o swó uroǳiwy pozór³⁴³
i stro e.
Gdy król wraz z synem na wo nie przebywał, grabiemu umarła żona, ostawia ąc mu
dwo e maleńkich ǳieci: chłopca i ǳiewczynkę. W tym czasie Gualtieri ciągle na dworze
bawił, odwieǳa ąc królową i e synową i rozprawia ąc z nimi o potrzebach państwa. Żona
młodego królewicza obróciła nań swo e oczy i zważywszy ego urodę i polerowane obycza e
tkliwą miłość pota emnie do niego uczuła. Wiǳąc się świeżą i młodą i wieǳąc, że grabia
bez żony ostał, sąǳiła, że nietrudno e bęǳie miłość ego pozyskać. Nie było innych
³⁴⁰cesarstwo rzymskie od Francuzów do Niemców przeszło — wraz z ob ęciem właǳy w  r. przez Ottona
I z dynastii saskie . [przypis edytorski]
³⁴¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁴²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁴³pozór — tu: wygląd. [przypis edytorski]
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przeszkód ak wstyd, aliści³⁴⁴ postanowiła go przemóc i odkryć Gualtieriemu szczerze
ta emnicę serca swego. Pewnego dnia będąc sama, a myśląc, że czas nadszedł, posłała po
grabiego, pod pokrywką, że chce się naraǳić z nim nad sprawami państwa. Gualtieri,
który nie pode rzewał wcale, akie są zamysły księżniczki, przybył bez zwłoki. Jak chciała,
usiadł obok nie w komnacie, gǳie byli sami, a późnie spytał się, dla akie przyczyny go
przyzwała. Aliści księżniczka milczała. Wreszcie miłością pobuǳona, czerwona od wstydu
i cała drżąca, zaczęła mówić urywanym głosem i z płaczem na poły.
— Na milszy mó przy acielu i panie! Jako człek rozumny, bez trudu po ąć możecie,
ak wielka est skłonność i słabość zarówno mężczyzn, ak i białogłów, zrozumiecie takoż, dlaczego u niewiast z większą siłą niedostatki te występu ą. Sprawiedliwy sęǳia nie
wymierzy ednakie kary za ten sam grzech, popełniony przez różne osoby i w różnych
okolicznościach. Któż nie zgoǳi się na to, że biedny człek albo uboga białogłowa, którzy
w pocie czoła na życie pracu ą, o wiele większe godni są nagany, gdy się urokom i powabom miłości podda ą, niźli bogata dama, na próżnowaniu czas swó trawiąca i zwycza na
posiadać wszystko, czego zapragnie? Nikt, ak sąǳę. Dlatego też mniemam, że dostatki
i swoboda w znaczne mierze usprawiedliwia ą kobietę, która, zbytkiem otoczona, głosowi
miłości ulega. Jeśli zaś wybierze nadto za przedmiot swego uczucia rozumnego i ǳielnego kochanka, wyda e mi się nie tylko godną pobłażania, ale i całkiem usprawiedliwioną.
Zdawa mi się, że we mnie oba te warunki się łączą, a przy tym do miłości przynagla ą mnie
eszcze i inne przyczyny, ak mo a młodość i nieobecność męża. Niecha że to wszystko
w oczach waszych bęǳie wytłumaczeniem mo e gorące miłości i niecha was przekona,
tak ak każdego rozumnego człeka przekonać winno. Gdy się tak stanie, proszę, abyście
mi nie odmawiali pomocy swo e i rady. Powiem wam eszcze, że w czasie nieobecności
męża chuciom moim cielesnym ani sile miłości stosownego nie mogę dać odporu.
Jakże zresztą mogę przeciwiać się temu, czego zwalczyć nie est w stanie nie tylko słaba białogłowa, ale i każdy z silnych mężów, których co ǳień miłość zwycięża i hołdu e.
Pęǳąc życie swo e wśród dostatków i próżnowania, ako to sami wiǳicie, ulec namiętności musiałam. Wiem sama na lepie , że to rzecz sromotna, aliści, eśli wszystko w ta ności
pozostanie, zaledwie mó postępek za nieobycza ny poczytać bęǳie można. Amor był dla
mnie tak łaskawy, że nie tylko mi rozumu nie od ął przy wyborze kochanka, ale eszcze wskazał na was, ako na człeka mo e miłości godnego. Mniemam, że się nie mylę,
poczytu ąc was za na uroǳiwszego, na dwornie szego i na mądrze szego rycerza, akiego
w naszym królestwie spotkać można. Ja żywię — rzec można — bez męża, wy bez żony
ostaliście! Błagam was tedy³⁴⁵, w imię tak wielkiego afektu mego do was, ulitu cie się
nad młodością mo ą, która zaiste z wasze przyczyny ak lód od ognia topnie e.
Gdy słowa te wyrzekła, łzy rzuciły się do e oczu z taką siłą, że uż nic powieǳieć nie
mogła, chocia i chciała eszcze wiele zaklęć i próśb do grabi obrócić. Skłoniła eno³⁴⁶ głowę, akby zbytkiem uczuć zwyciężona, i płacząc osunęła się na piersi Gualtieriego. Grabia,
ako rycerz prawy, surowymi słowy zgromił tę e namiętność bezrozumną, a wiǳąc, że
dama chce mu się rzucić na szy ę, odepchnął ą i rzekł, iż pręǳe da się poćwiartować lub
kołem połamać, niż sobie albo komukolwiek na taką zakałę czci swego pana pozwoli.
Księżniczka, usłyszawszy to, zapomniała w edne chwili o swo e miłości i w porywie
pierwszego gniewu dumnie zawołała:
— Mniemasz, że pozwolę z podobną wzgardą mo e pragnienia odtrącać? Klnę się,
niegodny rycerzu, który chcesz mo e śmierci, że a ciebie pierwe żywota pozbawię.
Rzekłszy te słowa, schwyciła się za włosy, potargała e, a późnie rozerwała na sobie
szaty i ęła³⁴⁷ krzyczeć z wszystkich sił:
— Na pomoc, na pomoc! Grabia Antwerpii gwałt mi zadać pragnie!
Grabia, obawia ąc się podłe zawiści dworaków więce niźli czystego sumienia swego
i wieǳąc, że oskarżeniom księżniczki łatwie uwierzą niż ego niewinności, opuścił co
żywo komnatę i pałac i uciekł do swego domu. Tam, nie tracąc po próżnicy czasu, ǳiatki
swo e na konia wsaǳił, sam na siodło wskoczył i pomknął ak wicher w stronę Calais.
³⁴⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁴⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³⁴⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³⁴⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Tymczasem na krzyki księżny zbiegła się siła³⁴⁸ luǳi. Ci, u rzawszy ą w takim niełaǳie, nie tylko słowom e uwierzyli, ale krom³⁴⁹ tego, przypomniawszy sobie układność,
dworność i antostwo grabi, ku te myśli przyszli, że rycerz od dawna uż do tego haniebnego celu zmierzał.
Rzucili się więc pełni gniewu na dom Gualtieriego, aby rycerza uwięzić. Nie znalazłszy
go, ograbili całą ego ma ętność i dom z ziemią zrównali. Wieść o tym zdarzeniu doszła
w końcu do króla i ego syna pośród wo ska. Ci, zapaleni gniewem, skazali grabię wraz
z ego potomstwem na wieczne wygnanie i wielką nagrodę przyrzekli temu, kto go dostawi
żywym lub umarłym.
Tymczasem Gualtieri, zrozpaczony tym, że z niewinnego, na skutek swe ucieczki,
stał się przestępcą, zdążył przebrać się³⁵⁰ wraz z ǳiatkami do Calais, nie będąc od nikogo poznany, a wkrótce potem dostał się do Anglii. Wǳiawszy na się wielce nęǳne
szaty, przybył do Londynu. Nim wszedł do miasta, zalecił ǳieciom swoim dwie rzeczy:
cierpliwość w znoszeniu nęǳy i nieszczęść, w które los wraz z nim niewinnie e wtrącił,
i ta emnicę na ściśle szą przed wszystkimi, skąd pochoǳą i kto est ich roǳicem, eżeli tylko życie im est miłe. Syn Gualtieriego liczył zaledwie ǳiewięć lat; córka, zwana
Violantą, nie więce ak siedem. Mimo tak młodego wieku ǳieci po ęły wybornie pouczenie o ca i dowiodły tego późnie czynami. Gualtieri postanowił, że lepie bęǳie, eśli
ǳieciom zmieni imiona, dlatego też przezwał chłopca Perotto, a ǳiewczynę Giannettą. Przebrawszy się w łachmany podobne do tych, co e żebracy ancuscy noszą, weszli
do Londynu i o ałmużnę prosić ęli. Pewnego dnia, kiedy trafunkiem³⁵¹ zna dowali się
w kościele, zdarzyło się, że pewna dama, żona ednego z marszałków króla angielskiego,
wychoǳąc z główne nawy, u rzała grabiego i ego ǳieci, proszących o wsparcie. Dama
spytała go, skąd est rodem i zali³⁵² to ego ǳieci? Odparł, że pochoǳi z Pikardii i że
musiał porzucić kra o czysty pospołu z tymi drobnymi ǳiećmi z powodu pewnego występnego czynu, aki popełnił ego na starszy syn, hulta niegoǳiwy. Szlachetna i tkliwa
dama popatrzyła na ǳieweczkę, którą wielce wǳięczną i uroǳiwą znalazła, i rzekła w te
słowa:
— Jeżeli się zgoǳisz, przy acielu, wezmę chętnie do siebie tę miłą ǳieweczkę, które
dobrze z oczu patrzy. Gdy na uczciwą kobietę wyrośnie, zatroskam się o to, aby w stosownym czasie dobrze za mąż ą wydać i wianem obdarzyć.
Grabiemu barǳo te słowa do serca przypadły. Zaraz swą zgodę wyraził i ze łzami
polecił córkę łaskom damy. Znalazłszy dobry schron dla Giannetty, postanowił nie pozostawać tu dłuże . Przeszedł całą wyspę o żebranym chlebie, pospołu z Perottem, i wreszcie przybył do księstwa Walii, sroǳe zmęczony, bowiem do choǳenia piechotą nie był
nawykły. W księstwie Walii przemieszkiwał drugi marszałek króla, człek wielce bogaty
i trzyma ący na swym dworze liczną służbę. Grabia ze swym synem często na dwór ten
zachoǳił, bowiem nie skąpiono mu tam strawy. Na ǳieǳińcu zamku bawił się zwykle
syn marszałka pospołu z synami szlachciców, biega ąc, skacząc i inne igraszki czyniąc.
Perotto przy mował³⁵³ nieraz w tych igrach uǳiał, taką zręczność po sobie pokazu ąc, że
w każde sztuce innym był równy albo przed nimi brał przodek. Marszałek, przygląda ący
się igraszkom ǳieci, wielce sobie w zręczności i zachowaniu się chłopca upodobał i zapytał, kim on by był? Odpowieǳiano mu, że est synem nęǳarza, który nieraz do zamku
po ałmużnę przychoǳi.
Marszałek kazał żebrakowi powieǳieć, że rad by był zatrzymać ego syna przy sobie.
Grabia, który o nic lepszego Boga prosić nie mógł, zgoǳił się na to chętnie, chocia ciężko mu było z synaczkiem się rozstawać. Po czym, uspoko ony o los syna i córki, opuścił
Anglię i przebrał się³⁵⁴ do Irlandii. Przybywszy do miasta Strangford, przystał na służbę
do rycerza pewnego grabi za parobka i spełniał na niższe posługi, do akich są obligowani
masztalerze i inni słuǳy. Nie będąc od nikogo uznany, w trudach i niewczasach³⁵⁵ ży³⁴⁸siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
³⁴⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁵⁰przebrać się — tu: przedostać się. [przypis edytorski]
³⁵¹trafunkiem — przypadkiem. [przypis edytorski]
³⁵²zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
³⁵³przyjmować uǳiał (daw.) — brać uǳiał. [przypis edytorski]
³⁵⁴przebrać się — tu: przedostać się. [przypis edytorski]
³⁵⁵niewczasy (daw.) — niewygody. [przypis edytorski]

  Dekameron



cie pęǳił. Tymczasem Violanta, Giannettą zwana, żyła u szlachetne damy w Londynie,
wyrasta ąc na mądrą i wielce uroǳiwą panienkę. Dama, e mąż i wszyscy, co ą znali, w osobliwym stopniu łaskami i przychylnością swo ą ą darzyli. Nie było nikogo, co
by pomiarkowawszy e obycza e, pozór i dworność nie rzekł, iż godna est na większe
szczęśliwości i czci. Dama, która ą od o ca wzięła, wieǳiała o nim tylko to, co on e
sam o sobie opowieǳiał, umyśliła więc wydać ą za mąż goǳiwie, lecz stosownie do e
niskie , ak mniemała, kondyc i. Aliści Bóg, sprawiedliwy sęǳia ǳieł luǳkich, wieǳiał,
że szlachetna ǳieweczka niewinnie za cuǳy grzech poniżona została, i dlatego całkiem
inacze ustanowił. Szlachetne panience nie sąǳone było wstąpić w stadło z człekiem
podłego stanu; to, co się z nią stało, trzeba przypisać szczególne łasce boże . Marszałek
i ego żona mieli tylko ednego syna, którego czułą miłością darzyli, nie tylko dlatego, że
był ich ǳieckiem, ale takoż dla cnót ego, przymiotów, męstwa i uroǳiwe postaci. Ów
młoǳian, o sześć lat starszy od Giannetty, wǳiękiem i pięknością e oczarowany, tak
się w nie zakochał, że o żadne inne myśleć uż nie chciał. Ponieważ ednak mniemał,
że est to ǳieweczka niziuchnego stanu, nie miał śmiałości poprosić roǳiców o przyzwolenie poślubienia e , a nawet obawiał się zdraǳić ze swym afektem, bowiem myślał,
że go osąǳą surowie za wybranie tak niegodnego przedmiotu miłości. Skryte płomienie
tym większą udrękę mu sprawiały. Z tego poszło, że ciężko zachorzał. Zwołano co na tęższych medyków, aliści³⁵⁶ ci, akkolwiek uważnie za ob awami niemocy śleǳili, przecie
żadną miarą wpaść nie mogli na e właściwą przyczynę i poczęli uż o uzdrowieniu wątpić. Roǳice otroka³⁵⁷ w tak wielką boleść i melankolię popadli, że większe siły luǳkie
przenieść by uż nie mogły. Nie raz i nie dwa błagali go, aby im odkrył przyczynę swego
cierpienia, on ednakoż tylko im westchnieniami odpowiadał i mówił, iż czu e swó bliski
koniec. Pewnego dnia przy łożu chorego sieǳiał młody, wielce uczony lekarz, trzyma ąc
go za rękę i puls mierząc. W tym trakcie do komnaty weszła Giannetta, która o chorego
miała troskliwe staranie przez cześć, aką dla ego matki żywiła. Młoǳieniec, u rzawszy
ą, nie mówiąc ani słowa i nie zdraǳa ąc się żadnym poruszeniem, poczuł, że w sercu ego
zwiększa ą się miłosne płomienie, przez co i puls począł bić silnie niż zazwycza . Medyk
to zaraz z wielkim zaǳiwieniem zauważył i w milczeniu ął³⁵⁸ badać, ak długo trwać bęǳie to przyśpieszone bicie. Gdy Giannetta wyszła z komnaty, puls słabł. Wówczas zdało
się medykowi, że odkrył prawǳiwą przyczynę choroby. Trzyma ąc po dawnemu chorego
za rękę, kazał przywołać Giannettę, pod pozorem, że chce ą o coś zapytać. Giannetta z awiła się nie mieszka ąc³⁵⁹; nim eszcze przez próg komnaty przestąpiła, uż puls z pierwszą
mocą bić począł, a późnie znów po e wy ściu osłabł. Wówczas medyk, upewniony uż
co do słuszności swoich pode rzeń, podniósł się i wziąwszy na stronę roǳiców, rzekł do
nich:
— Uzdrowienie waszego syna nie zależy od kunsztu lekarzy, spoczywa ono w rękach
Giannetty, którą młoǳieniec miłu e z całe duszy, ak to poznałem z różnych znaków.
Ona zasię³⁶⁰, ak ze wszystkiego wnosić można, ani się nawet tego domyśla. Jeśli wam
życie ego miłe, osądźcie sami, co wam czynić wypada.
Marszałek i ego żona ucieszyli się wielce, ponieważ wieǳieli uż, akiego środka trza
użyć, aby syna ocalić. Nie było im ednak po myśli synowi za żonę Giannettę dawać. Po
wy ściu lekarza udali się do komnaty chorego.
— Synu mó — rzekła matka — nigdy bym nie uwierzyła, że bęǳiesz mógł ukrywać
przede mną akiekolwiek z swoich pragnień, a zwłaszcza to, które niespełnionym będąc,
do takiego cię przywoǳi stanu. Mogłeś być przecie pewien, że nie ma na świecie takie
rzeczy, które bym dla ciebie nie uczyniła ak dla siebie same , choćby ona i niegodną była.
Mimo żeś mi to zataił, Bóg okazał się barǳie litosny dla cię niż ty sam dla siebie, i aby
cię od śmierci uchronić, ukazał mi przyczynę niemocy two e . Wiem, że est nią zbytek
miłości, aką żywisz do pewne ǳieweczki. Nie trza ci się było wstyǳić swego afektu, bez
względu na to, kim by two a wybranka była. Wiek twó miłości się domaga i powiem ci
nawet, że gdybyś nie miłował, gorsze mniemanie bym o tobie miała. Zatem nie sroma się
³⁵⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁵⁷otrok (daw.) — chłopiec, młokos. [przypis edytorski]
³⁵⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁵⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
³⁶⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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przede mną, mó synu, eno³⁶¹ szczerze wszystkie pragnienia swo e mi odkry . Zbądź się
melankolii i te myśli przykre , co niemoc two ą powodu e, nabierz otuchy i pamięta , że
nie ma na świecie nic takiego, czego bym dla cię nie uczyniła, bowiem miłu ę cię barǳie
niż życie własne. Porzuć więc wstyd fałszywy i strach i rzeknĳ mi, ak i czym mogę
ci w two e miłości dopomóc? Jeżeli obaczysz, że nie uczynię wszystkiego, co w mo e
mocy leży, i że do pomyślnego skutku rzeczy nie przywiodę, bęǳiesz mógł mnie nazwać
na okrutnie szą matką, aka kiedykolwiek ǳieci na świat wydała.
Młoǳieniec, usłyszawszy słowa matki, na pierw się ze wstydu zarumienił, lecz późnie
pomyślawszy, że nikt skutecznie od nie w te sprawie mu nie dopomoże, przemógł wstyd
i rzekł:
— Jeśli, droga matko, do tych pór mo ą miłość skrywałem, to przyczyną tego było,
iż patrząc na wielu luǳi to przeświadczenie wyniosłem, iż gdy człowiek do sęǳiwego
wieku przychoǳi, nie chce wspominać o tym, że i sam był kiedyś młodym. Aliści, wiǳąc
po waszych słowach, że esteście pełni wyrozumienia, nie tylko nie będę przeczył temu,
czego się domyślacie, lecz i szczerze wam wszystko wyznam pod warunkiem, że zǳiałacie
wszystko, aby swo ą obietnicę, o ile to w mocy wasze , wypełnić tak, abym wrychle do
zdrowia mógł powrócić.
Dama (która zamyśliwszy uż coś, zbytnio wierzyła w uskutecznienie swoich zamysłów, chocia niesąǳone im było spełnić się w takie właśnie postaci) ponowiła swo e
zaręczenia, prosząc, aby uwiadomił ą o swoich pragnieniach, i przyrzeka ąc, że bez odwłoki całą sprawę ułaǳi, zgodnie z ego życzeniem.
— Do tego stanu, w akim mnie teraz wiǳicie — rzekł młoǳieniec — dowiodła
mnie nieszczęśliwa miłość do Giannetty. Je piękność, obycza ność i nieśmiałość, co mi
nie tylko liczyć na e wza emność, ale afektów swych wyznać nie dozwalała, a takoż obawa
zdraǳenia się z mą miłością przed kimkolwiek — oto co mnie w niemoc wtrąciło. Jeśli
się wam nie uda dopełnić w te czy inne postaci tego, coście mi obiecali, bądźcie pewni,
że nie będę żył uż długo.
Matka wiǳąc, że teraz nie czas gromić syna, przeciwnie, że racze otuchy dodawać
mu należy, odparła z uśmiechem:
— Czyż trza było, mó synu, dla te przyczyny aż w chorobę popadać? Bądź teraz
cierpliwy, pozwól mi ǳiałać, a obaczysz, że do zdrowia powrócisz.
Młoǳieniec, pełen naǳiei, zaczął wkrótce do sił przychoǳić; matka, wielce tym
uradowana, myślała tylko nad tym, ak by spełnić daną mu obietnicę.
Pewnego dnia przywołała Giannettę i łaskawymi a żartobliwymi słowy wypytywać ą
ęła, zali³⁶² ma akiego miłośnika? Giannetta pokraśniała od wstydu i rzekła:
— Niestosowna to rzecz myśleć o miłości, gdy się est biedną ǳiewczyną, wygnaną
z domu i ży ącą z łaski obcych luǳi, tak ak a.
— Jeśli kochanka nie masz — odparła dama — to my ci go zna ǳiemy. Bęǳiesz
z nim żyła szczęśliwie, ciesząc się swo ą pięknością. Nie przystoi przecie tak uroǳiwe
ǳieweczce bez miłośnika ostawać.
— Szlachetna pani — rzecze Giannetta — wziąwszy mnie od o ca-nęǳarza, wychowywaliście mnie ak córkę roǳoną; za to gotowa estem być wam posłuszną we wszystkim, w tym tylko ednym nie mogę się przecie poddać wasze woli i mniemam, że dobrze
tak czynię. Jeśli się wam podoba dać mi męża, ego tylko miłować będę. Z ǳieǳictwa
przodków moich nic mi nie pozostało krom³⁶³ czci, które strzec i chronić będę do końca
dni moich.
Odpowiedź panienki była na wszem przeciwna życzeniom damy, która chciała dopełnić obietnicy, dane synowi, i choć w głębi serca, ako wielce cnotliwa białogłowa, rac ę
Giannetcie przyznać musiała, przecie eszcze na nie próbowała zgodę wymóc.
— Jak to, Giannetto — rzekła — a gdyby tak sam król, który est młodym rycerzem,
pragnął się cieszyć two ą miłością, zaliżbyś³⁶⁴ mu odmówiła?
— Król mógłby mi gwałt zadać — odparła Giannetta — ale mego przyzwolenia nigdy
nie otrzymałby na nic, co by cnocie przeciwne było.
³⁶¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³⁶²zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
³⁶³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
³⁶⁴zaliżbyś (daw.) — czyżbyś. [przypis edytorski]
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Dama, poznawszy e niezachwiane przedsięwzięcie i wieǳąc, że słowami nic nie
wskóra, postanowiła ą wystawić na próbę. Rzekła synowi, że skoro do zdrowia powróci, pomieści z nim Giannettę w edne komnacie, niecha że wówczas sam stara się ą
k’temu³⁶⁵ przywieść, aby powolna mu była, bowiem e , matce, nie przystoi roli ra furki
odgrywać, namawia ąc i prosząc ǳiewczę, aby go względami swymi obdarzyło.
Syn ednak żadną miarą na to zgoǳić się nie chciał. Stan ego zdrowia z dnia na ǳień
znów się pogarszać począł. Dama, spostrzegłszy to, awnie i szczerze wszystko Giannetcie powieǳiała, aliści³⁶⁶ ta eszcze barǳie nieustępliwą się okazała. Wówczas ozna miła
o wszystkim mężowi. Chocia im i ciężko to przyszło, postanowili dać synowi Giannettę za żonę, bowiem woleli wiǳieć syna żywego z nierówną mu stanem żoną niźli go
bez żony na marach oglądać. Tak też i uczynili. Giannetta, wielce uszczęśliwiona, gorące
ǳięki Bogu złożyła za to, że nie zapomniał o nie . Nie zdraǳiła ednakoż prawǳiwego
pochoǳenia swego i dale za córkę Pikardczyka uchoǳiła.
Młoǳieniec wkrótce do zdrowia przyszedł, a po zawarciu ślubu z radością na żywszą
ął³⁶⁷ używać bez przeszkód dozwolonych rozkoszy.
Perotto, który w księstwie Walii na dworze marszałka króla angielskiego pozostał,
wyrósł na ǳielnego młoǳieńca. Z każdym dniem zyskiwał coraz większą łaskę u pana
swego. Nie było na całe wyspie nikogo, co by mógł mu sprostać na turnie ach, w robieniu
bronią i w innych rycerskich ćwiczeniach. Dlatego też powszędy ako Perotto-Pikardczyk
zasłynął. Bóg, który o ego siostrze nie zapomniał, i o nim także pomyślał. Gdy w Anglii
wybuchł mór, niemal połowa mieszkańców życie utraciła, nie mówiąc uż o tym, że wielu z tych, co przy życiu ostali, salwowało się³⁶⁸ ze strachu ucieczką do innych kra ów —
ǳięki czemu cała wyspa sprawiała wrażenie opustoszałe . W czasie zarazy umarł opiekun
Perotta, marszałek, zeszli także z tego świata: ego syn, żona, bracia, siostrzeńcy i inni
krewniacy. Ocalała tylko edna córka marszałka, uż dorosła, oraz Perotto. Gdy mór srożyć się przestał, ǳieweczka poszła za mąż za Perotta. Wieǳiała, że est on człowiekiem
rozumnym i szlachetnym, i dlatego też, idąc za radą nielicznych sąsiadów, pozostałych
przy życiu, wybrała go sobie na męża i uczyniła go panem ma ętności, które e w ǳieǳictwie przypadły. Król angielski, uwiadomiony o śmierci marszałka i o szczególnych
przymiotach Pikardczyka-Perotta, następcą zmarłego, czyli marszałkiem go mianował.
Taki był szczęśliwy los dwo ga niewinnych ǳieci grabiego Antwerpii, które był on
porzucił akby na pewną zgubę.
Minęło uż osiemnaście lat od chwili, gdy grabia Antwerpii uszedł z Paryża. Gualtieri, ży ąc ak nęǳarz przez ten cały czas w Irlandii i siła³⁶⁹ przeciwności znosząc, wielce
się zestarzał. Pragnął dowieǳieć się, co się z ego ǳiećmi stało, zwłaszcza że nie obawiał
się uż być poznanym; pozór ego był uż całkiem od dawnego ego wyglądu odmienny,
a ǳięki nieustannym ciężkim trudom grabia czuł się krzepszym³⁷⁰ niż dawnie , gdy to
żył pośród wygód i wczasów³⁷¹. Pożegnawszy się z Irlandczykiem, u którego przez tak
długi czas przebywał, udał się, w nęǳne przyoǳiany szaty, do tego miasta w Anglii,
gǳie Perotta pozostawił. Dowieǳiawszy się, że Perotto został marszałkiem i wielkim
panem, i u rzawszy go w dobrym zdrowiu, pięknym i silnym, wielkie radości doznał,
aliści nie chciał dać się poznać synowi do tego czasu, póki nie uzna, gǳie się Giannetta
zna du e. Znowu tedy³⁷² w drogę wyruszył i do Londynu przybył. Tuta , zasięgnąwszy
ostrożnie wiadomości o damie, które córkę swą powierzył, zasłyszał, że Giannetta wyszła
za mąż za e syna. Na wieść o tym tak niewymowną pociechę uczuł, że wszystkie dawne
przeciwności małymi mu się być wydały; znalazł bowiem swo e ǳieci przy życiu, zdrowe
i szczęśliwe. Żądny obaczenia córki, ął krążyć ako żebrak w pobliżu e domu. Pewnego
dnia Giachetto Lamiens (tak się zwał mąż Giannetty), u rzawszy starca-nęǳarza, wielką
litość do niego poczuł, i dlatego przykazał słuǳe do domu go sprowaǳić i nakarmić go
w imię miłości Chrystusa. Sługa chętnie wolę swego pana wypełnił. Giannetta obdarzyła
³⁶⁵k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
³⁶⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁶⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁶⁸salwować się (z łac.) — ratować się. [przypis edytorski]
³⁶⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
³⁷⁰krzepszy — silnie szy. [przypis edytorski]
³⁷¹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
³⁷²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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uż męża kilkorgiem ǳieci, z których na starsze ósmy rok życia liczyło. Były to na pięknie sze i na milsze ǳiatki na świecie. Obaczywszy starego grabię, w czasie gdy ten adł
wieczerzę, okrążyły go i ęły się z nim witać czule, tak akby ta nym przeczuciem wieǳione odgadły, że est on ich ǳiadem. Grabia, wieǳąc, że ǳiatki są ego wnuczętami,
hołubił e i tulił, w czym ǳieci tak sobie upodobały, że mimo wołania swego preceptora
ode ść od niego nie chciały.
Giannetta, wołania te usłyszawszy, wyszła z komnaty i zagroziła ǳieciom, że e ukarze, eśli swego preceptora słuchać nie będą. ǲiatki rzekły z płaczem, że chcą ostać ze
staruszkiem, który ich barǳie miłu e niż preceptor, co usłyszawszy Giannetta i grabia
serdecznie się uśmieli.
Grabia podniósł się i pozdrowił panią domu, nie ak o ciec swo ą córkę roǳoną, lecz
ak żebrak bogatą damę. Na widok Giannetty wielką radość z głębi serca uczuł, aliści³⁷³
ona nie poznała go wcale, bowiem do tego stopnia pozór ego się odmienił. Ów brodaty,
chudy, siwy, o ciemne barwie oblicza starzec podobnie szy był do każdego innego na
świecie człowieka niźli do grabiego Antwerpii.
Giannetta, wiǳąc, że ǳieci nie chcą ode ść od starca i że uderza ą w płacz, gdy się
e chce siłą zabrać, rzekła preceptorowi, aby e na chwilę w spoko u zostawił. Wkrótce
potem wszedł do komnaty o ciec Giachetta, któremu preceptor całą historię opowieǳiał.
Roǳic Giachetta, będący niechętny Giannetcie, rzekł:
— Ostawcie ich złemu losowi, aki Bóg im przeznaczył. Są takimi, akimi być powinny, zgodnie ze swym pochoǳeniem. Matka ich est córką włóczęgi i nęǳarza, cóż
zatem ǳiwnego, że lgną do żebraka?
Słowa te boleśnie zraniły grabiego. Jednakoż, zwarłszy ramiona, uniósł w milczeniu
tę obelgę, ako i wiele innych zniewag w przeszłości znosił.
Mąż Giannetty, Giachetto, obaczył, z aką przychylnością ǳieci starca przy mu ą;
chocia niezbyt mu to miłym było, przecie tak e miłował, że chcąc im łez oszczęǳić rozkazał, aby starzec w ego domu pozostał, eśli tylko do akie roboty się nadać bęǳie
mógł. Starzec odparł, że pozostałby chętnie, ednakoż nie zna się na niczym, ak tylko na obe ściu z końmi, czym przez całe życie swo e się za mował. Oddano mu zatem
pod dozór ednego konia; cały wolny czas na zabawach z ǳiećmi spęǳał. W czasie gdy
los takimi drogami wiódł grabiego Antwerpii i ego ǳieci, król ancuski, który długi
roze m z Niemcami ustanowił, zszedł z tego świata. Na tron wstąpił ego syn, przez którego małżonkę grabia wygnany został. Gdy czas zawieszenia broni upłynął, król ancuski
okrutną wo nę z Niemcami rozpoczął. Angielski król, będący od niedawna ego krewniakiem, przysłał mu na pomoc liczne swo e wo ska pod dowóǳtwem marszałka Perotta
i syna marszałka, Giachetta Lamiens. Pospołu z tym ostatnim ruszył na wo nę ǳielny
starzec, to est grabia Antwerpii. Służył on przez długi czas przy armii ako masztalerz,
nie będąc od nikogo poznany. Jako człek mądry i wielką eksperienc ę³⁷⁴ w rzeczach woennych ma ący, radami swymi i czynami więce pożytku przynosił, niżby się tego po
nim ktokolwiek spoǳiewać mógł. Zdarzyło się, że w czasie wo ny królowa Franc i ciężko zaniemogła. Wiǳąc się bliską zgonu, wyrzutami sumienia nękana, wyspowiadała się
szczerze ze wszystkich grzechów arcybiskupowi z Rouen, znanemu powszechnie z pobożności i zacności. Wyznała mu takoż ciężką krzywdę, aką wyrząǳiła grabiemu Antwerpii.
Cały przebieg te sprawy opowieǳiała nie tylko emu, ale i wielu przytomnym, prosząc
ich, aby wymogli na królu, by przywrócił grabiego, eśli ten eszcze ży e, do dawnych
praw i godności, eżeli zaś umarł, to aby ǳieǳictwo na ego ǳieci przeszło.
Wkrótce potem królowa zeszła z tego świata i z należną czcią pogrzebana została.
Gdy król o te spowieǳi żony swo e usłyszał, srogi żal uczuł z powodu krzywdy wyrząǳone tak szlachetnemu człowiekowi i rozkazał natychmiast w całe armii i po całym
kra u obwołać, że kto mu da na mnie sze uwiadomienie o grabi lub o ego ǳieciach,
sowitą nagrodą obdarzony zostanie, bowiem, ak to królowa na łożu śmierci wyznała,
Gualtieri nie winien est występku, za który na wygnanie skazany został. Król postanowił zatem do pierwotnego stanu go przywrócić. Grabia, służący za prostego masztalerza,
usłyszawszy o obwieszczeniu i wieǳąc, że zgodne to est z prawdą, udał się zaraz do Gia³⁷³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
³⁷⁴eksperiencja — doświadczenie. [przypis edytorski]
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chetta i poprosił go, aby z nim razem do Perotta się udał, chce im bowiem pokazać to,
czego król szuka.
Gdy się zeszli we trzech, grabia, który uż pragnął prawǳiwe imię swe odkryć, rzekł:
— Perotto, przytomny tuta Giachetto po ął za żoną two ą siostrę, aczkolwiek żadnego
wiana nie miała. Aby ednak siostra two a nie była bez wiana, pragnę, by on, a nie kto
inny, otrzymał tę znaczną nagrodę, aką król obiecał za otrzymane o tobie wieści. Niecha
ozna mi, że esteś synem grabiego Antwerpii, że ego żoną est two a siostra, Violanta,
i że a wreszcie estem waszym o cem, grabią Antwerpii.
Perotto, usłyszawszy to i bacznie na starca spo rzawszy, poznał w nim swego roǳica.
Rzucił mu się do nóg z płaczem, a potem ob ąwszy go rzekł:
— Niech bęǳie po tysiąc razy błogosławiona ta chwila, w które powróciłeś do nas,
mó o cze!
Giachetto na słowa grabi i na postępek Perotta tak osłupiał i tak się uradował, że
w pierwsze chwili nie wieǳiał, co mu uczynić należy. Jednakoż nie wątpiąc, że wszystko
est prawdą rzetelną, zawstyǳił się za swe słowa niesprawiedliwe, z akimi nieraz do swego
masztalerza się obracał, i padł mu również ze łzami do stóp, błaga ąc go o przebaczenie za
wszelkie urazy.
Grabia, podniósłszy go, dobrotliwie mu wybaczył. Długo we trzech gawęǳili, ze łzami przeszłość wspomina ąc i z teraźnie szego szczęścia się ciesząc. Giachetto i Perotto
pragnęli, aby grabia zaraz w stosowne szaty się przebrał, ale Gualtieri żadną miarą na
to przystać nie chciał. Domagał się, aby Giachetto pierwe obiecaną nagrodę otrzymał
i aby zaprowaǳił go przed króla w tym samym nęǳnym oǳieniu, dla tym większego
zawstyǳenia władcy. Giachetto w towarzystwie grabi i Perotta stanął przed obliczem
króla i ozna mił, że przedstawi mu grabiego i ego ǳieci, eśli tylko nagroda naznaczona
go nie minie. Król natychmiast kazał przynieść podarki, których świetność zdumieniem
obecnych prze ęła, i polecił wręczyć mu e, gdy tylko upragnione wiadomości uǳieli.
Wówczas Giachetto obrócił się i wysunąwszy przed króla swego masztalerza i Perotta
rzekł:
— Oto, Wasza Królewska Mość, o ciec i syn; córki, która est mo ą małżonką, nie
masz tuta , ale eśli Bóg pozwoli, i ą wkrótce obaczycie.
Król, słowa te usłyszawszy, spo rzał na Gualtieriego, a chocia ten wielce się zmienił,
przecie poznał go wreszcie. Ze łzami w oczach podniósł grabiego z klęczek, ucałował go
i uściskał, Perotta zasię³⁷⁵ z równą łaskawością przy ął.
Późnie rozkazał, aby grabiemu dano przysto ne szaty, zbro ę, rumaka i poczet sług.
Rozkaz ten w mgnieniu oka wypełniono. Krom tego wiele uprze mości Giachettowi okazał i wypytał się go o całą ego przeszłość.
Gdy Giachetto otrzymał podarki za wskazanie grabiego i ego ǳieci, grabia rzekł:
— Weź te dary od szczodrego króla naszego i nie zapomnĳ rzec swemu o cu, że ǳieci
two e, mo e i ego wnuczęta, nie pochoǳą ze strony matki od żebraków i włóczęgów.
Giachetto wziął dary i wezwał do Paryża żonę swo ą i matkę. Przybyła tam takoż
żona Perotta. Dłuższy czas przebywali w Paryżu, ciesząc się wielce ze swego szczęścia
razem z grabią, którego król do dawnych ma ętności przywrócił i do znacznie szych eszcze
godności niż dawnie go podniósł.
Późnie wszyscy do domów swoich powrócili. Grabia żył w Paryżu aż do dnia swo e
śmierci powszechną czcią otoczony”.

  .     
Bernabo z Genui, przez Ambrogiuola oszukany, traci fortunę i rozkazuje zabić niewinną żonę
swoją. Ta salwuje się ucieczką i przebrana za mężczyznę, służy u sułtana. Znajduje wreszcie
oszusta i Bernaba do Aleksandrii sprowaǳa, gǳie Ambrogiuolo stosowną karę ponosi, a potem
wraz z mężem, ubiór kobiecy znów przybrawszy, do Genui z bogactwy³⁷⁶ powraca.
³⁷⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³⁷⁶z bogactwy — ǳiś popr. forma N.lm: z bogactwami. [przypis edytorski]
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Skoro Eliza tą wzrusza ącą opowieścią z obowiązku swego się wywiązała, podniosła
się królowa Filomena, piękna i słusznego wzrostu białogłowa, ma ąca w rysach oblicza
osobliwego wǳięku wyraz, i po chwili milczenia rzekła wesołym głosem:
— Należy przestrzegać umowy z Dioneo; tylko my dwo e mamy eszcze opowiadać.
Na pierw a swo ą historię opowiem, a Dioneo niech na koniec swo ą ostawi. Sam o to
bowiem, ak o szczególną łaskę, prosił.
Nieraz lud powtarza to przysłowie, że kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Trudno by było dowieść, że te słowa są prawdą rzetelną, gdyby nie potwierǳały e
zdarzenia i przypadki życiowe. Owóż, idąc za postanowieniem naszym, mam możność
pokazać wam, miłe damy, że luǳie prawdę powiada ą, chcę także opowieścią tą nauczyć
was ostrożności wobec oszustów.
„W pewne gospoǳie w Paryżu zebrało się kilku zamożnych kupców włoskich, przybyłych do tego miasta dla różnych spraw.
Pewnego dnia, po wesoło spożyte wieczerzy, gawęǳili o tym i o owym. Z ednego
przedmiotu rozmowy na drugi przechoǳąc, ęli wreszcie mówić o swoich żonach, które
w domu pozostały. Jeden z nich rzekł:
— Nie wiem, wierę³⁷⁷, co mo a żona teraz robi, to eno³⁷⁸ wiem dobrze, że a, gdy
mi wpada w ręce akaś uroǳiwa ǳieweczka, pozostawiam na stronie miłość, aką żonie
winienem, i używam rozkoszy z tą, która mi ą da e.
— Ja także tak czynię — rzekł drugi. — Czy będę, czyli też nie będę myślał o tym,
czy mo a żona przy emności zażywa, czy e będę ufał, czy też nie, na edno to wy ǳie,
bowiem, eśli zechce, i tak e na woǳy nie utrzymam. Lepie tedy³⁷⁹ z góry pięknym za
nadobne odpłacić.
Trzeci był podobnego zdania. Słowem, wszyscy przytomni³⁸⁰ zgoǳili się na to, że ich
żony nie marnu ą po próżnicy piękne pory, kiedy same w domu pozosta ą. Tylko eden
z biesiadników, Bernabo Lomellin z Genui, inacze twierǳił, zaręcza ąc, że z łaski boskie
ma żonę uraczoną wszystkimi zaletami, akie nie tylko białogłowie, ale i rycerzowi albo
giermkowi przysto ą. Drugie takie białogłowy w całych Włoszech nie znaleźć!
Nie tylko bowiem młoda est eszcze, piękna, silna i zręczna, ale i biegle sza we
wszystkich robotach białogłowskich, ak w wyszywaniu edwabiem i innych za ęciach,
od wszystkich swoich towarzyszek. Twierǳił przy tym, że żaden giermek ani inny sługa
lepie od nie przy stole nie usłuży, est bowiem wielce obycza ną, przezorną i roztropną.
Wychwalał w nie także i to, że umie konia dosiadać i sokoła pięknie trzymać; pisać,
czytać i rachować zasię potraﬁ lepie niż nie eden kupiec. Po złożeniu e tych pochwał
powrócił do przedmiotu poprzednie rozmowy i przysiągł, że nie masz barǳie cnotliwe i obycza nie sze od nie białogłowy. Dodał, że est upewniony, iż gdyby nawet przez
ǳiesięć lat albo i dłuże poza domem przebywał, ona nigdy by sobie na żadne plugastwo
z obcym mężczyzną nie pozwoliła.
Pośród biesiadników zna dował się także młody kupiec, zwany Ambrogiuolo z Piacenzy, który usłyszawszy ostatnią pochwałę, aką Lomellin żonie swe oddał, wybuchnął
głośnym śmiechem i drwiąco go zapytał, zali od cesarza otrzymał ten przywile , którym
na świecie nikt krom niego cieszyć się nie może. Na to Bernabo odparł z nie akim pomieszaniem, że łaski te uǳielił mu nie cesarz, lecz Bóg, którego moc trochę est większa.
— Nie wątpię, Bernabo — odparł Ambrogiuolo — że wierzysz w to, co mówisz,
ednakoż, według mego mniemania, niewiele się znasz na prawǳiwym rzeczy przyroǳeniu³⁸¹. Gdybyś się był bowiem w te sprawy lepie zagłębił, to nie będąc człekiem głupim
wiele byś ważkich spostrzeżeń uczynił, które by ci kazały z większą ostrożnością o te
materii mówić. Abyś zasię³⁸² nie pomyślał, że my, cośmy tak długo tuta rozprawiali,
akieś osobne żonki mamy, nie takie ak two a natury, i że gadamy tak, nie wieǳąc nic
o przyroǳeniu rzeczy, chcę pomówić z tobą o tym szczegółowie³⁸³. Zawżdy się słyszy,
³⁷⁷wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
³⁷⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³⁷⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
³⁸⁰przytomny — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
³⁸¹przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
³⁸²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³⁸³szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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że mężczyzna est na szlachetnie szym ze stworzeń boskich, po nim zasię zaraz kobieta
iǳie. Mężczyzna, wedle powszechnego zdania, potwierǳonego biegiem rzeczy, est doskonalszy od białogłowy, a zatem winien niechybnie posiadać więce charakteru i stałości.
Kobiety są barǳie zmienne, ak tego dowoǳą różne przykłady, których teraz wyliczać nie
będę. Jeżeli zaś mężczyzna, o wiele od kobiety silnie szy, nie może oprzeć się białogłowie
nie tylko wówczas, gdy ona go kusi, ale i wtedy gdy sam e pragnie i gdy czyni wszystko,
co w ego mocy leży, aby przedmiotem swych pragnień owładnąć (wierę³⁸⁴, zdarza mu się
to nie raz na miesiąc, lecz tysiąc razy na ǳień), to zali sąǳisz, że kobieta, z przyroǳenia
swego od mężczyzny słabsza, nie ulegnie prośbom, pochlebstwu, podarkom i stu innym
pokusom, do których pomocy przymyka³⁸⁵ miłu ący ą a mądry mężczyzna? Myślisz, że
oprzeć się zdoła? Nie wierzę, wbrew twemu twierǳeniu, aby two e przekonanie takie
właśnie być miało. Sam rzekłeś przecie, że two a żona est kobietą z krwi i ciała, tak ak
i inne białogłowy. Jeśli tak est, to winna mieć te same pragnienia i równie mało siły, aby
się im oprzeć. Choćby i była cnotliwszą od innych, ednak est rzeczą możliwą, że uczyni
to, co inne czynią. Żadne zaś rzeczy możliwe nie należy przeczyć tak stanowczo, ak ty
to czynisz, twierǳąc coś wręcz przeciwnego.
Na to Bernabo odparł:
— Jestem kupcem, a nie ﬁlozofem, i dlatego odpowiem ci po kupiecku. Wszystko
to, o czym mówisz, przydarzyć się może białogłowom głupim, które ani wstydu, ani sumienia nie ma ą. Kobiety mądre bacznie czci swo e strzegą i w większe ma ą ą cenie
niźli mężczyźni, którzy o nią mało się troska ą. Do takich właśnie białogłów mo a żona
się zalicza.
— Zaiste — odparł Ambrogiuolo — gdyby za każdym pofolgowaniem swe chuci
wyrastał białogłowie róg na czole, na świadectwo tego, co uczyniła, to wówczas zgoǳiłbym się z tobą, że niewiele by ich grzeszyło. Nie tylko im ednak rogi nie wyrasta ą, lecz
i wszystkie ślady występku giną, gdy tylko kobiety mądrze biorą się do rzeczy. Wstyd
i honoru szwanki powsta ą zaś tylko wówczas, gdy sprawa awną się sta e. Dlatego też
czynią wszystko w ukryciu, a tylko głupie o ta emnicę nie dba ą. Mie to za pewne, że
tylko ta est nieskalana, które nikt nie zapragnął, albo też ta, która pragnąc, wzgardą
nakarmiona została. Chocia wszystko to est prawdą wynika ącą z przyroǳonego rzeczy
porządku, przecie bym sądu mego o tym tak twardo nie wyrażał, gdybym sam uż wielu kobiet na próbę nie wystawiał. Powiem ci wprost, że gdybym się znalazł w bliskości
two e święte małżonki, w krótkim czasie, ak mniemam, przywiódłbym ą do tego, do
czego uż siła³⁸⁶ innych doprowaǳiłem.
— Wszystkie te spory i dysputy — odparł rozdrażniony Bernabo — tylko czas po
próżnicy nam zabiera ą. Ja będę mówił edno, ty — drugie i nic z tego nie wy ǳie. Skoro
ednak przekonany esteś, że wszystkie białogłowy są tak ustępliwe, i skoro tak się chełpisz
umie ętnością poczynania sobie z nimi, to ażeby cię wywieść z błędu co do mo e żony,
oświadczam, iż dam sobie głowę uciąć, eśli ci się uda ą do swo e woli nagiąć. Jeśli zasię³⁸⁷
porażkę poniesiesz, zadowolę się tym, że mi zapłacisz tysiąc złotych ﬂorenów.
— Bernabo — rzekł Ambrogiuolo, uż sporem zapalony — gdy zakład wygram,
nic mi po krwi two e . Jeśli ednak masz ochotę obaczyć dowód prawǳiwości twierǳeń
moich, to postaw przeciwko memu tysiącowi pięć tysięcy. To przecie mnie , aniżeli warta
two a głowa. Chocia mi żadnego czasu nie oznaczasz, obowiązu ę się po echać do Genui
i w ciągu trzech miesięcy od dnia wy azdu z Paryża uwieść two ą żonę. Na dowód, że mi
się to udało, przywiozę z sobą e ulubione przedmioty i tyle okoliczności przytoczę, że
nĳakie wątpliwości uż nie bęǳiesz mógł żywić. Musisz mi tylko dać przyrzeczenie, że
przez te trzy miesiące nie pokażesz się w Genui i że o te sprawie ednego słowa do żony
swe nie napiszesz.
Bernabo zgoǳił się ochotnie, chocia inni kupcy, w gospoǳie przytomni, chcieli do
zakładu tego nie dopuścić, przeczuwa ąc, że wielkie zło z tego wyniknąć może. Oba przeciwnicy tak się zapalili, że wbrew przełożeniom i radom towarzyszy spisali własnoręcznie
umowę, co ich wza emnie obligowała. Gdy umowa uż zawarta została, Bernabo pozostał
³⁸⁴wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
³⁸⁵przymykać — tu: uciekać się. [przypis edytorski]
³⁸⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
³⁸⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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w Paryżu, a Ambrogiuolo, nie tracąc czasu, nieodwłocznie do Genui się udał. Przebywszy
tam kilka dni i sięgnąwszy ęzyka o obycza ach żony Bernaba i o tym, gǳie przemieszkue, usłyszał o nie eszcze więce dobrego niż z ust samego męża. Wówczas po ął, że wdał
się w trudną sprawę. Jednakże, spotkawszy pewną ubogą kobietę, odwieǳa ącą często
dom żony Bernaba i dobrze od nie wiǳianą, postanowił nie ustępować z placu.
Przekupił kobietę, ale tylko tego się dobił, że służka zgoǳiła się wnieść go w skrzyni
umyślnie sporząǳone nie tylko do domu, lecz i do sypialne komnaty cnotliwe damy.
Służka uprosiła żonę Bernaba o przechowanie te skrzyni przez kilka dni, dopóki z rzekome podróży nie wróci. Skrzynia ostała w komnacie.
Około północy Ambrogiuolo, przekonany, że dama śpi uż twardym snem, otworzył wieko wziętymi uprzednio narzęǳiami i chyłkiem wyszedł ze skrzyni do komnaty,
w które ogarek płonął. Zważył dobrze wielkość komnaty, malowania na ścianach i różne
przedmioty, wbĳa ąc sobie w pamięć wszystko, co było godnie sze uwagi. Potem zbliżył
się do łoża, a obaczywszy, że dama wraz z małą ǳieweczką, którą miała przy sobie, śpi
krzepkim snem, ostrożnie odkrył ą całą i u rzał, że naga równie est piękna ak i w ubraniu. Nie mógł ednakoż dostrzec akiegoś osobnego znaku krom znamienia pod lewą
piersią, otoczonego złotymi włoskami. Późnie nakrył ą znów ostrożnie, hamu ąc w sobie
żąǳę, którą rozgorzał na widok e pięknego ciała. Niewiele uż brakowało, aby legł obok
nie , życiem swoim azardu ąc³⁸⁸. Nie odważył się ednak uczynić tego, wieǳiał bowiem,
że est sroga i nieprzystępna. Większą część nocy na myszkowaniu po komnacie spęǳił.
Z otwarte sza wziął sakiewkę, pierścionki, kilka pasów i szatkę zwierzchnią i wszystko
to w skrzyni swo e umieścił. Późnie zamknął szczelnie wieko i przebył w skrzyni eszcze
dwie noce, nie wzbuǳa ąc na mnie szego pode rzenia w damie.
Trzeciego dnia, zgodnie z ustanowieniem, niewiasta powróciła po swo ą skrzynię i zaniosła ą tam, skąd ą wzięła. Ambrogiuolo wylazł ze skrzyni i zapłaciwszy kobiecie umówioną sumę powrócił pośpiesznie do Paryża ze zrabowanymi przedmiotami, nim eszcze czas naznaczony upłynął. Zwołał wszystkich kupców, którzy byli świadkami zakładu,
i w ich oraz Bernaba przytomności³⁸⁹ ozna mił, że zakład wygrał, bowiem dokonał tego,
co obiecał. Na dowód, że prawdę gada, opisał na pierw wygląd komnaty i malowania
w nie się zna du ące, a późnie pokazał przedmioty, które rzekomo od damy w podarunku otrzymał. Bernabo musiał przyznać, że opis komnaty zupełnie z prawdą się zgaǳa
i że przedstawione przedmioty w istocie własność ego żony stanowiły; zauważył ednak,
że Ambrogiuolo mógł się dowieǳieć o wygląǳie komnaty od sług, a takoż w podobny
sposób rzeczy te otrzymać. Jeśli zatem innych dowodów nie przedłoży, to eszcze nie est
rzeczone, aby zakład wygrał. Na to Ambrogiuolo odparł:
— Powinno, dalibóg, ci to wystarczyć, aliście³⁹⁰ eśli chcesz więce się eszcze dowieǳieć, to ci rzeknę, że pani Ginevra, two a żona, ma pod lewą piersią dość duże przyroǳone znamię, pokryte sześcioma asnymi ak złoto włoskami.
Słowa te ugoǳiły ak nóż w serce Bernaba. Zmienił się na obliczu i chocia ani ednego
słowa nie pisnął, przecie wszyscy poznali, że Ambrogiuolo prawdę powieǳiał. Po chwili
milczenia rzekł:
— Prawdą est wszystko, co Ambrogiuolo powieǳiał. Ponieważ zakład wygrał, niecha utro tuta się z awi, aby pieniąǳe otrzymać.
Naza utrz Bernabo wypłacił Ambrogiuolowi całą należność.
Bernabo, pełen gniewu i złości na żonę, wy echał z Paryża i do Genui się udał. Nie
do echał ednak do miasta, lecz zatrzymawszy się w edne ze swych ma ętności o dwaǳieścia mil od grodu, wyprawił tam swego zaufanego sługę z dwoma końmi i listem do
żony, w którym donosił o swoim przybyciu i prosił ą, aby wraz ze sługą do niego się
udała. Słuǳe zaś wydał sekretny rozkaz, aby po droǳe, w mie scu, które mu się na barǳie stosowne wyda, bez żadne litości madonnę Ginevrę zamordował, a potem do niego
powrócił. Wysłaniec przybył do Genui, wywiązał się ze swych zleceń, oddał pismo i został przy ęty z wielką radością przez damę, która naza utrz siadła na koń i razem z sługą
wyprawiła się w drogę. Jechali, zabawia ąc się rozmową o różnych rzeczach i w końcu
przybyli do głębokie , odludne doliny, otoczone skałami i drzewami. Sługa, uważa ąc,
³⁸⁸azardując (daw.) — ryzyku ąc. [przypis edytorski]
³⁸⁹w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
³⁹⁰aliście a. aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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że est to mie sce na stosownie sze do wypełnienia rozkazu ego pana, wydobył sztylet,
schwycił damę za rękę i rzekł:
— Polećcie Bogu duszę swo ą, pani! Tuta bowiem umrzeć musicie!
Dama, u rzawszy sztylet i słowa te usłyszawszy, zawołała wielce zestrachana:
— Wielki Boże! Powieǳ, za co mnie chcesz życia pozbawić? Cóż złego ci uczyniłam?
— Pani — rzekł sługa — nie wyrząǳiliście mi na mnie sze krzywdy, musieliście
ednak sroǳe obrazić waszego męża, skoro polecił mi on, abym was na te droǳe bezlitośnie zamordował. Zagroził mi, że eśli tego nie uczynię, każe mnie powiesić. Wiem
przecie, ile mu winienem; nie mogę przeto nie wypełnić ego woli. Bóg wiǳi, że mi was
żal, ale nic innego uczynić mi nie pozosta e.
— Ulitu cie się nade mną w imię miłości Boga — zawołała dama, płacząc rzewliwie
— chcąc dogoǳić swemu panu, nie stara się być zabó cą człowieka, który nic złego ci nie
uczynił. Bóg wszechmocny wie, że przeciw małżonkowi swemu w niczym nie zgrzeszyłam
i że ta kara ciężka bez winy mo e na mnie spada. Ale nie mówmy o tym teraz. W two e
mocy leży, eśli tylko bęǳiesz tego chciał, zadowolnić twego pana, a Bogu i mnie ednocześnie dobro wyświadczyć. Weź mo e suknie, da mi tylko swó kaan i płaszcz, a potem
powróć do swego pana i powieǳ mu żeś mnie zabił. Przysięgam ci na to życie, które mi
ocalisz, że oddalę się stąd na zawsze i że o mnie nigdy wieści do tych stron nie dotrą.
Sługa, który wcale nie miał chęci zabĳać, łatwo dał się zmiękczyć. Wziął od Ginevry
szaty, wręczył e swó kaan i płaszcz, ostawił e pieniąǳe, które przy sobie miała, zaklina ąc ą kilkakrotnie, aby ak na pręǳe z tych stron się oddaliła. Potem, zostawiwszy
ą w wąwozie, powrócił do swego pana i rzekł mu, że nie tylko rozkaz ego wypełnił, ale
sam na własne oczy wiǳiał, ak wilki ciało Ginevry rozszarpały.
Po nie akim czasie Bernabo powrócił do Genui. Gdy sprawa awną się stała, wszyscy
złorzeczyć mu ęli.
Tymczasem pani Ginevra ostała sama ze swym nieszczęściem. Gdy noc nastała, odmieniwszy, ak mogła na lepie swó pozór³⁹¹, schroniła się do chaty, zna du ące się w pobliżu. Otrzymała tuta od pewne staruszki wszystko, co e potrzebne było, skróciła kaan
sługi stosownie do swe postaci, z koszuli swo e uczyniła spodnie, ostrzygła włosy i przemieniwszy się tym sposobem w marynarza, skierowała się ku morzu. Na brzegu spotkała przypadkiem pewnego katalońskiego szlachcica, zwanego Encararch, który wysiadł
z swego sudna, sto ącego na kotwicy w Albenga, aby orzeźwić się nieco u źródła. Wstąpiła
z nim w rozmowę i zgoǳiła się doń na służbę, przezwawszy się Sicuranem z Finale. Gdy
weszli na pokład, Encararch dał e lepsze szatki. Odtąd ęła³⁹² swemu panu usługiwać
z taką starannością, iż ten, z nowego sługi wielce zadowolony, osobnym faworem darzyć
go począł. Zdarzyło się, że po kilku miesiącach Katalończyk zawinął z ładunkiem do portu w Aleksandrii. Przywiózł z sobą kilka rzadkich sokołów, przeznaczonych na podarek
dla sułtana. Sułtan, wǳięczny za ten dar, nieraz zapraszał Katalończyka do swo ego stołu,
Encararchowi towarzyszył zawsze Sicurano, który do stołu usługiwał. Sułtan upodobał go
sobie i poprosił Katalończyka, aby mu go odstąpił. Encararch, acz niechętnie, na prośbę
przystał. Sicurano w krótkim czasie pozyskał łaskę sułtana, nie mnie szą od te , aką się
u Katalończyka cieszył.
W owych czasach w mieście Acri³⁹³, podwładnym sułtanowi, odbywał się corocznie
armark, na który ze wszech stron z eżdżali się chrześcĳańscy i saraceńscy kupcy. Dla ich
bezpieczeństwa sułtan zwykł był posyłać do Acri, krom wielu urzędników, także i straż
zbro ną, pozosta ącą pod rozkazami zaufanego człeka. Tym razem zamyślił wyprawić do
Acri Sicurana, zna ącego uż dobrze ęzyk mie scowy. Tak się też i stało. Sicurano przybył
do Acri ako dowódca straży, przeznaczone dla ochrony towarów i kupców. Sprawu ąc
swo e obowiązki starannie i sam nad wszystkim ma ąc dozór, spotkał Sicurano wielu
kupców z Sycylii, Wenec i, Pizy i z Genui. Wspomina ąc miłą o czyznę, ochotnie z nimi
w dyskursy wstępował.
Pewnego dnia stanął obok kramu kupców weneckich i pośród rozlicznych przedmiotów u rzał sakiewkę i pas, które kiedyś doń należały. Zaǳiwił się wielce, ale nie dawszy po
³⁹¹pozór — tu: wygląd. [przypis edytorski]
³⁹²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
³⁹³Acri — miasto portowe, obecnie w Izraelu; także: wł. San Giovanni d’Acri, arab. Akka. [przypis edytorski]
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sobie na mnie sze poznaki, zapytał, czy e są to rzeczy i zali na sprzedaż są tu wystawione. Do Acri przybył właśnie na weneckim statku, wiozącym ładunek różnych towarów,
Ambrogiuolo z Piacenzy. Usłyszawszy, że kapitan straży zapytu e, do kogo przedmioty
te należą, wystąpił naprzód i rzekł ze śmiechem:
— Rzeczy te są mo ą własnością i sprzedawać ich nie chcę. Skoro się ednak wam tak
spodobały, dam wam e chętnie w upominku.
Sicurano, wiǳąc, że kupiec się śmie e, zatrwożył się na myśl, że to może ktoś, co go
rozpoznał, ednakże nie tracąc rezonu rzekł:
— Śmie esz się zapewne z tego, że człek wo skowy pyta się o takie niewieście szmatki?
— Nie, panie — odparł Ambrogiuolo — śmie ę się eno³⁹⁴, przypomina ąc sobie,
akim sposobem do posiadania tych przedmiotów przyszedłem.
— Powieǳ mi więc — rzekł Sicurano — eśli w tym żadne ta ności nie ma, ak e
zdobyłeś?
— Dała mi e, panie, wraz z innymi przedmiotami pewna piękna białogłowa z Genui,
zwana madonna Ginevra, żona Bernaba Lomellin, owe nocy, gdy z nią spałem, prosząc,
abym e na pamiątkę zachował.
Śmie ę się zaś, wspomina ąc głupotę Bernaba, który wstąpił w zakład ze mną, stawia ąc
pięć tysięcy ﬂorenów przeciwko memu tysiącowi, że ego żona nie da mi się do żadnego
plugastwa nakłonić. Udało mi się ednak opór e przełamać, przez co zakład wygrałem.
On zasię³⁹⁵, miast³⁹⁶ sam siebie racze za swo ą głupotę ukarać niż ą za to, co wszystkie
kobiety czynią, udał się z Paryża do Genui i ak słyszałem, zabić ą kazał.
Sicurano usłyszawszy to, poznał od razu, aka była przyczyna gniewu Bernaba i zrozumiał, że ów człek był powodem wszystkich ego nieszczęść. Postanowił więc zbrodni
te płazem nie puścić i udał, że cała ta historia wielce go ciekawi. W krótkim czasie
zawiązał z Ambrogiuolem tak ciasną przy aźń, że ów za ego radą, gdy się uż armark
skończył, z nim i z całym dobytkiem do Aleksandrii się udał. Sicurano urząǳił mu sklep
i dał mu wiele pienięǳy do ręki, tak iż Ambrogiuolo, wiǳąc znaczne dla siebie korzyści,
ochotnie tam się osiedlił. Tymczasem Sicurano, za ęty edynie myślą przekonania Bernaba o niewinności swo e , nie spoczął, dopóki przy pomocy kilku genueńskich kupców,
którzy w Aleksandrii bawili, pod odpowiednim pozorem do tego miasta go nie ściągnął.
Bernabo żył wówczas w dosyć nęǳnym stanie.
Sicurano zatroskał się o to, aby pomieścić go w domu pewnego swego przy aciela, gǳie miał przebywać aż do czasu uskutecznienia się ego zamysłów. Powiódł rzeczy
tym trybem, że Ambrogiuolo powtórzył swo ą opowieść przed sułtanem, któremu ona
wielce do smaku przypadła. Ma ąc ednak Bernaba pod ręką, Sicurano uznał, że nie trza
uż sprawy w odwłokę podawać; wybrawszy przeto stosowną goǳinę, poprosił sułtana,
aby w przytomności Bernaba rozkazał Ambrogiuolowi opowieǳieć, ak się miała rzecz
z żoną Bernaba, która, wedle ego słów, woli ego uległa. Gdyby po dobre woli wyznać
wszystkiego nie chciał, groźbami się go do tego przymusi. Bernabo i Ambrogiuolo stanęli
przed sułtanem. Ów wobec wielu zebranych spytał surowo Ambrogiuola, akim sposobem wygrał był od Bernaba pięć tysięcy ﬂorenów złotych, i prawdę mu mówić przykazał.
Rozmowie te przytomny był Sicurano, w którym Ambrogiuolo z początku wielkie naǳie e pokładał. Aliści ten ze zmienionym obliczem zagroził mu na sroższymi katuszami,
eżeli nie zechce wyznać prawdy. Ambrogiuolo, zatrwożony i do muru przyparty, mniema ąc, że w na gorszym razie bęǳie musiał oddać pięć tysięcy ﬂorenów, opowieǳiał
w przytomności Bernaba i innych istotny przebieg zdarzenia.
Gdy opowieść swo ą zakończył, Sicurano, ako pełnomocnik sułtana, obrócił się do
Bernaba i spytał:
— A ty, na skutek tego oszustwa, co uczyniłeś ze swo ą żoną?
— Zaślepiony gniewem z powodu straty pienięǳy i hańby, którą ak sąǳiłem, mo emu imieniu wyrząǳiła, kazałem ą słuǳe zamordować. Według ego słów, ciało e zaraz
wilcy rozszarpali.

³⁹⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
³⁹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
³⁹⁶miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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Wszystko to rzeczone zostało w przytomności³⁹⁷ sułtana; sułtan nie po mował eszcze,
ku czemu zmierza Sicurano, który to wszystko urząǳił, aż wreszcie ów, obróciwszy się
doń rzekł:
Teraz wiǳicie, panie mó a władco, akim to miłośnikiem i akim mężem ta biedna
kobieta szczycić się mogła. Kochanek kłamliwym oskarżeniem obǳiera ą ze czci, a ednocześnie do nęǳy męża e przywoǳi. Mąż zasię, da ąc więce wiary oszczerstwu niźli
prawǳie, którą mógł w ciągu długiego pożycia poznać dowodnie, każe ą zabić i na pastwę wilkom rzucić. Krom tego oba , kochanek i mąż, tak wielką do nie miłość żywią,
że nawet nie pozna ą e , chocia znaczny kęs czasu z nią pospołu przebywali. Abyście lepie po ęli, na co każdy z nich zasłużył, przywiodę ą tuta , was zaś, panie mó , proszę,
abyście dla te łaskawości, aką dla mnie żywicie, ukarali tylko winnego, a oszukanemu
przebaczyli.
Sułtan, gotów uczynić wszystko, czego Sicurano pragnął, przystał na ego prośbę
i rozkazał, aby białogłowa stanęła przed nim, nie mieszka ąc³⁹⁸. Bernabo wielce się zaǳiwił temu wszystkiemu, był bowiem przekonany, że żona ego od dawna nie ży e, zasię
Ambrogiuolo czuł uż, że na gorsze się ta sprawa dla niego obróci i że zło nie skończy się
na zapłaceniu pienięǳy. Nie wieǳiał, w czym naǳie ę pokładać i czego obawiać się przy
po awieniu się te damy, na którą także w osłupieniu czekał. Gdy tylko sułtan zgodę swą
wyraził, Sicurano upadł przed nim z płaczem na kolana, przestał nagle mówić męskim
głosem i cały męski pozór ostawiwszy, rzekł:
— Sprawiedliwy panie, am est ową nieszczęsną Ginevrą, która przez sześć lat za
męża przebrana błąkała się po świecie, będąc kłamliwie i haniebnie spotwarzona przez
tego ła daka; am est tą samą, co ą okrutny i niesprawiedliwy mąż zabić kazał.
Rzekłszy te słowa, rozerwała na sobie szaty, aby pokazać pierś na dowód, że istotnie
est białogłową. Potem, obróciwszy się do Ambrogiuola, spytała go gniewnie, kiedy z nią
łoże ǳielił? Ambrogiuolo poznawszy ą oniemiał i ednego słowa przemówić nie był zdolen. Sułtan, który do tych pór miał Sicurana za mężczyznę, tak się zaǳiwił, iż mniemał,
że wszystko to we śnie się przydarzyło. Aliści, gdy zǳiwienie minęło, a prawda na aw
dowodnie wystąpiła, ął³⁹⁹ wysławiać cnoty, obycza e i wytrwałość Ginevry. Późnie kazał
przynieść szatki białogłowskie, dał Ginevrze orszak sług i przebaczył Bernabie, który na
śmierć zasłużył, przychyla ąc się do e prośby.
Bernabo, poznawszy żonę swo ą, rzucił się do e nóg z płaczem i prosił ą o przebaczenie; chocia go i goǳien nie był, przecie Ginevra odpuściła mu winy; potem podniosła
go i czule, ak na żonę przystało, uściskała.
Sułtan rozkazał, aby Ambrogiuola przywiązano do słupa, sto ącego na edne z wyniosłości miasta, wysmarowano go miodem i tak zostawiono na słoneczne spiekocie,
dopóki nie zemrze. Tak też uczyniono. Ma ątek zaś znaczny Ambrogiuola, wynoszący
ponad ǳiesięć tysięcy dukatów, podarował sułtan Ginevrze. Następnie wydał wspaniałą
ucztę, w czasie które wielką estymę okazywał pani Ginevrze, ako na cnotliwszych białogłów wzorowi, a Bernabie, ako e małżonkowi. Potem obdarzył ą kle notami, złotymi
i srebrnymi sprzętami i pienięǳmi, tak iż Ginevra zbogaciła się o drugie ǳiesięć tysięcy
podwó nych dukatów. Sułtan przykazał także przygotować okręt i dał małżonkom zezwolenie na powrót do Genui. Wrócili szczęśliwi i bogaci do swego kra u, gǳie obo e,
a zwłaszcza panią Ginevrę, którą za zmarłą uważano, z wielką czcią i radością przywitano,
wynosząc późnie w ciągu e całego życia przymioty e i cnoty osobne⁴⁰⁰.

Ambrogiuolo tegoż dnia, gdy go do pala przywiązano i wysmarowano miodem, pokąsany od os, bąków, much i komarów, których w tym kra u wielka obﬁtość była, wśród
niewymownych katuszy żywota dokonał, pożarty do kości. Jego biele ące piszczele, przy
palu wiszące, długo eszcze tam tkwiły, przypomina ąc wszystkim o ego plugawym po-

³⁹⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
³⁹⁸nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
³⁹⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁰⁰osobny (daw.) — tu: szczególny, osobliwy. [przypis edytorski]
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stępku. Sprawǳiło się na nim tedy⁴⁰¹ przysłowie: »Kto pod kim dołki kopie, sam w nie
wpada«”.



 .    

Paganino z Monaco porywa żonę panu Riccardo di Chinzica, który, wieǳąc, gǳie jego żona
przebywa, udaje się tam i zostawszy przyjacielem Paganina, prosi go, aby mu ją oddał. Tamten
przyrzeka mu to, o ile ona sama się zgoǳi. Bartolomea jednakoż powracać doń nie chce i po
śmierci Riccarda poślubia Paganina.
Opowieść królowe , która powszechne pochwały wywołała, szczególnie podobała się
Dioneowi, ostatniemu z kompanii, co tego dnia opowiadać miał. Dioneo zaczął na ten
kształt:
— Dosto ne damy, w noweli królowe zawierał się pewien szczegół, który mnie
k’temu⁴⁰² pobuǳił, abym zaniechał historii, którą wam opowieǳieć chciałem. Miast nie
zapoznam was z inną opowieścią. Powodem est mi głupota Bernaba (która na szczęście
wielkiego zła nań nie sprowaǳiła) ako i innych mężów, co sobie takoż do głowy wbili, że ich żony, w domu pozostałe, sieǳą ak trusie, z założonymi rękami, podczas gdy
oni włóczą się po świecie i cieszą się wǳiękami to te , to tamte białogłowy, tak akby,
wzrośli i wychowani pośród tego niewieściego pogłowia, nie wieǳieli, do czego ono est
zdolne. W opowieści swo e chcę wam pokazać nie tylko ich tępotę, ale eszcze większą
głupotę tych, którzy mniema ą, że są silnie si od przyroǳenia⁴⁰³. Czynią oni różne próby,
pustym gadaniem chcąc przekonać samych siebie, że mogą dokazać więce , niźli ich siły
na to pozwala ą, i za wszelką cenę chcą innych zrobić podobnymi sobie, choć sprzeczne
to est z luǳi owych przyroǳeniem.
„Żył w Pizie pewien sęǳia, zwany Riccardem di Chinzica. Był to człek daleko więce
rozumem celu ący niźli siłą ﬁzyczną. Ów, mniema ąc może, że tymi samymi staraniami,
akie do ǳieł swych uczonych przykładał, żonę ukontentu e, a będąc bogatym wielce,
ął⁴⁰⁴ szukać pilnie małżonki, w które by się młodość z pięknością łączyła. Gdyby był
w stanie uǳielić samemu sobie takie rady, aką nieraz drugim służył, właśnie takie żony
unikać by był winien ak ognia. ǲieło wkrótce uskutecznione zostało, bowiem nie aki
Lotto Gualandi dał mu za żonę swo ą córkę imieniem Bartolomea. Była to edna z na uroǳiwszych i na wǳięcznie szych panienek w Pizie, gǳie niemało się ich zna du e,
zwinnych i ruchliwych ak aszczurki.
Sęǳia po ął ą nader uroczyście za żonę i wspaniałe wesele wyprawił. Jednakoż w noc
poślubną postarbnął się, chcąc dopełnić małżeńskie powinności, i ledwie zdołał eden raz
dokonać tego, co z trudem zaczął. Naza utrz rano dla poratowania upadłych sił, ako człek
mizerny i słabego ducha, musiał się uciec do małmaz i, kordiałów i innych środków, co
by go do życia przywrócić były zdolne.
Wówczas to pan sęǳia ął się po raz pierwszy dobrze nad swoimi siłami zastanawiać
i obliczać e ściśle niż wprzódy. Uczyniwszy rachunek, postanowił nauczyć żonę swo ą
kalendarza, dobrego dla ǳieci, co się gramatyki uczą (można mniemać, że kalendarze
takie tylko w Rawennie układa ą). Według ego wywodów, nie było takiego dnia, na
który by nie tylko edno, ale i kilka świąt nie przypadało. Dla ich należytego uczczenia
żony i mężowie winni się wstrzymywać od folgowania swym cielesnym chuciom. Do
tych świąt przydał eszcze dni postu, suche dni, wigilie, dni apostołów i innych świętych,
piątki i soboty, nieǳielę ako ǳień Zbawiciela, a takoż niektóre odmiany księżyca i siła⁴⁰⁵
innych wy ątków. Mniemał widocznie, że robotę w łożnicy małżeńskie można podawać
w taką odwlokę ak różne sprawy w sąǳie. Tym sposobem, ku wielkiemu zmartwieniu
żony, którą zaledwie raz (albo i wcale) na miesiąc do eżdżał, rzemiosłem mężowskim się
parał; trzymał przy tym żonę pod ścisłym dozorem, aby ktoś inny nie zapoznał e z dniami
roboczymi, tak ak on ze świątecznymi.
⁴⁰¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁰²k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁴⁰³przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁴⁰⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁰⁵siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
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Pewnego dnia, w czasie upalnego lata, Imć Riccardo zapragnął udać się w towarzystwie żony do swe piękne posiadłości, zna du ące się w pobliżu Monte Nero, aby tam
wczasu⁴⁰⁶ zażyć i świeżym powietrzem dni kilka odetchnąć. Chcąc żonie rozrywkę zgotować, urząǳił połów ryb. W edne łódce pomieścił się wraz z rybakami, do drugie wsaǳił
żonę pospołu z innymi białogłowami. Wkrótce, sami nie wieǳąc ak i kiedy, kilka mil
od brzegu odpłynęli i na pełnym się znaleźli morzu. Gdy tak na połów ryb uważali, nagle
nadpłynął korab Paganina da Mare, słynnego podówczas korsarza. U rzawszy barki, korsarz skierował się ku nim; łoǳie ęły uciekać, ale Paganino dopadł te z nich, na które
zna dowały się białogłowy. U rzawszy piękną Bartolomeę, pomyślał, że ta zdobycz wystarcza ąca dlań bęǳie. Pochwycił niewiastę w oczach Riccarda, który uż się do brzegu
przebrał, przeniósł ą na swo ą galerę i śpieszno odpłynął.
Nie trza opowiadać, ak się strapił na ten widok pan sęǳia, który był takim zazdrośnikiem, że nawet powietrza się obawiał. Jął się żalić w Pizie i powszędy na złoǳie ów, ale
nawet nie wieǳiał, ak się zwał ów korsarz, co ego żonę pochwycił i w nieznane mie sce
zawiózł. Paganino tymczasem, ciesząc się ze swe zdobyczy, wielce był ukontentowany.
Ży ąc w stanie bezżennym, postanowił uroǳiwą białogłowę przy sobie zatrzymać. Gdy
Bartolomea gorzko płakała, pocieszał ą, ak mógł. Za nade ściem nocy uciekał się do
innego, skutecznie szego środka i starał się ą pocieszać czynami, ponieważ ak mu się
zdało, słowa niewielki skutek odniosły. Kalendarz mu się gǳieś zapoǳiał, tak iż święta
wypadły mu z pamięci.
Tym sposobem tyle e dodał otuchy, że nim przybyli do Monaco, Bartolomea, zapomniawszy całkiem o sęǳi i ego przepisach, na weselszy z Paganinem żywot rozpoczęła.
Zawiózłszy ą do Monaco, korsarz nie tylko e nie skąpił uciech w dniu i w nocy, ale krom
tego okazywał e względy ako prawe małżonce. Po pewnym czasie do sęǳiego Riccarda
dotarły wieści, gǳie ego żona przebywa. Nie ma ąc naǳiei na niczy ą pomoc, a wielce
e oǳyskania spragniony, postanowił sam udać się po Bartolomeę i wykupić ą z te niewoli, choćby to i znaczną sumę pienięǳy kosztować miało. Wsiadł tedy⁴⁰⁷ na okręt, do
Monaco przybył i tam żonę swo ą u rzał. Bartolomea opowieǳiała korsarzowi o przybyciu męża i zwierzyła mu się z ego zamysłów. Następnego rana Imć Riccardo spotkawszy
Paganina zawiązał z nim zna omość i o względy ego gorliwie zabiegać począł. Korsarz
udawał, że nie wie, kim est Riccardo, i czekał, co tamten przedsięweźmie. Wybrawszy
wreszcie chwilę sposobną, Riccardo w pokornych i grzecznych słowach przedstawił korsarzowi przyczynę, dla które tu przybył, i prosił go, aby wydał mu żonę za okupem, aki
sam naznaczyć zechce.
Paganino odparł z uśmiechem:
— Pozwólcie na pierw, panie, abym was w tym kra u powitał. Odpowiem wam zaś
krótko. Prawdą est, że mam młodą białogłowę u siebie, nie wiem ednak, czy est ona
waszą żoną, czy też innego człeka, ponieważ was nie znam, ą zasię znam dopiero od
czasu, ak w moim domu przebywać zaczęła. Jeżeli ednak w istocie e mężem esteście,
to zaprowaǳę was do nie i nie wątpię, że was łatwie⁴⁰⁸ pozna. Skoro zaś ona potwierǳi
to, co od was słyszałem, i wyrazi gotowość powrotu do was, a przez wzgląd na poczciwość
waszą poprzestanę na okupie, aki sami za słuszny uznacie. Gdyby się ednak przeciwnie
okazało, popełnilibyście rzecz plugawą, pragnąc mi ą od ąć. Jestem młoǳieńcem i mam
prawo, ak każdy inny, cieszyć się białogłową, zwłaszcza taką ak ta, co est na milszą istotą,
aką kiedykolwiek wiǳiałem.
— Przysięgam wam, że est to mo a żona — odparł Riccardo. — Zawiedźcie mnie
do nie , a obaczycie, że gdy tylko mnie u rzy, na szy ę mi się rzuci. Toteż proszę was tylko
o to, abyście postąpili tak, akeście przed chwilą powieǳieli.
— Chodźmy zatem — rzekł Paganino.
Rzekłszy te słowa, poprowaǳił sęǳiego do swego domu i wwiódł go do komnaty, dokąd zaraz Bartolomeę przywołać kazał. Bartolomea, okazale przybrana, wyszła nie
mieszka ąc⁴⁰⁹ i przywitała pana Riccarda tak, akby był on obcym człowiekiem, co przybył
w dom z e mężem. Sęǳia, który myślał, że żona przy mie go z wielką radością, osłupiał
⁴⁰⁶wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
⁴⁰⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁰⁸łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
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na to powitanie i pomyślał, że smutek i troska, trapiąca go od chwili, gdy ą był utracił,
tak ego pozór odmieniły, że żona teraz poznać go nie może.
Dlatego też rzekł:
— Drogo mnie kosztował, miła żono, ten połów ryb. Utraciwszy ciebie, takie boleści
doznałem, że, wierę⁴¹⁰, nikt chyba podobne na świecie nie odczuwał. Widocznie nie
poznałaś mnie, skoro mnie tak chłodno przy mu esz. Zali nie wiǳisz, że estem twoim
Riccardem, który tu przybył, aby zapłacić panu tego domu taki okup, akiego sam zażąda,
a potem z sobą cię zabrać? ǲięki poczciwości pana Paganina mam zapłacić tyle, ile sam
będę chciał.
— Zali do mnie się z tą mową obracacie, panie? — spytała dama z uśmiechem. —
Widać bierzecie mnie za kogoś innego, bowiem a przypomnieć sobie nie mogę, abym
was kiedykolwiek wiǳiała.
— Bacz na to, co mówisz — rzekł Riccardo. — Spó rz na mnie uważnie , a poznasz,
że estem twoim Riccardem di Chinzica.
— Wybaczcie mi, panie — odparła Bartolomea — aliście⁴¹¹ nie est zbyt przysto ną
dla mnie rzeczą przypatrywać się wam uporczywie. Zresztą, dość się wam uż przy rzałam,
aby eszcze raz stwierǳić, że was nigdy nie wiǳiałam.
Wówczas Riccardo pomyślał, że Bartolomea, bo ąc się Paganina, nie chce się przyznać
do męża w ego przytomności⁴¹². Dlatego też, obróciwszy się do Paganina, prosił go, ako
o łaskę osobną, o możność pomówienia z Bartolomeą w cztery oczy. Paganino przystał na
tę prośbę, ale pod warunkiem, że sęǳia nie odważy się pocałować damy wbrew e woli.
Potem polecił Bartolomei udać się z Riccardem do przyległe komnaty, wysłuchać, co e
powie, i dać mu respons⁴¹³ bez nĳakiego przymusu. Gdy Imć Riccardo i pani Bartolomea
w puste komnacie na karłach usiedli, Riccardo na ten kształt zaczął:
— Serce mo e, duszo mo a, mo a naǳie o i radości, zaliż nie pozna esz twego Riccarda, który miłu e cię barǳie niźli samego siebie? Czyż to być może? Takżem się odmienił?
Spo rzy na mnie, mo e oczko na cudnie sze, błagam cię ze wszystkich sił moich!
Bartolomea głośno się zaśmiała i nie pozwala ąc mówić mu dale , rzekła:
— Możecie być pewni, że nie mam tak słabe pamięci, abym was, mego męża, pana
Riccarda di Chinzica, poznać nie miała. Jednakoż i wy, w czasie gdy żyłam z wami, pokazaliście, że całkiem niedostatecznie mnie znacie. Gdybyście byli w same rzeczy człekiem
tak mądrym, za akiego uchoǳić pragniecie, to spostrzeglibyście niechybnie, że młoda,
ǳiarska i świeża białogłowa krom oǳieży i pożywienia potrzebu e eszcze czegoś, o czym
kobiety dla wstydliwości swe przyroǳone niechętnie mówią. Sami wiecie, akeście te
pragnienia zaspoka ali. Jeśli wam milsze było zgłębianie praw niźli żona, nie trzeba się
było żenić. Wierę⁴¹⁴, nie sęǳią mi się być zdaliście, ale choǳącym kalendarzem, wymienia ącym na pamięć posty, święta, uroczystości i wigilie.
Powiem wam takoż, że gdybyście pachołkom, co na polach w waszych ma ętnościach
pracu ą, tyle świąt naznaczali, ile temu, co nad uprawą mo e maluchne niwy miał się
truǳić, nie zebralibyście ani ednego ziarna. Ale Bóg zlitował się nad mo ą młodością
i zesłał mi człowieka, z którym w tym domu żywię. Nie znamy żadnych świąt (mówię
o tych świętach, któreście wy, zdatnie si do służby boże niż do służby u kobiet, tak często
obchoǳili), przez próg tego domu nie przeszedł nigdy piątek ani sobota, wigilia ani post
wielki, co trwa tak niezmiernie długo. W ǳień i w nocy się tu pracu e i gremplu e wełnę.
A owóż i ǳisie sze nocy, nim na utrznię zaǳwoniono, uż nie raz imaliśmy się ǳieła!
Dlatego też umyśliłam u Paganina pozostać i z nim razem się truǳić, póki mo a młodość
trwać bęǳie. Święta, posty i odpusty odłożę sobie na starość. Wy zaś czym pręǳe edźcie
z Bogiem do domu i święćcie beze mnie do woli tyle świąt, ile się wam podoba.
Imć Riccardo, słowa te usłyszawszy, niezmierną boleść poczuł. Gdy Bartolomea umilkła, rzekł:
— Ach, duszo mo a, akież słowa straszne z ust twoich słyszę? Nie maszże na mnie szego względu na cześć swo ą i cześć swoich roǳiców? Przekładasz żyć w grzechu śmier⁴¹⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁴¹¹aliście a. aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁴¹²w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁴¹³respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁴¹⁴wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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telnym z tym człekiem, ako ego miłośnica, niźli ako mo a żona w domu naszym w Pizie przebywać? Przecie on, gdy się tobą przesyci, za drzwi cię wygoni, ku twe sromocie
a hańbie, tam zasię bęǳiesz mi zawsze miła, sprawu ąc właǳę w domu moim, choćby
i wbrew mo e woli. Zali dla tak plugawe i niepomiarkowane żąǳy chcesz mieć w pogarǳie cześć swo ą i odepchnąć mnie, co cię nad życie kocham? Nie mów tego, naǳie o
mo a, i wraca do mnie! Ślubu ę ci, że teraz, gdy uż pragnień twoich świadomy estem,
będę się starał w miarę sił e zaspokoić. Przeto zmień twe postanowienie i pó dź ze mną,
co nigdy dobre chwili nie zaznałem, odkąd mi ciebie brakło.
— O cześć mo ą — odparła Bartolomea — sama będę miała staranie; niech nikt się
o nią nie troska, zwłaszcza że uż i tak zbyt późno na to. Roǳice moi winni byli pomyśleć
o nie , gdy mnie wam za żonę dawali, skoro ednak o nią wówczas nie dbali, tedy⁴¹⁵ i a
ǳisia o nich dbać nie chcę. Grzech śmiertelny, w którym ży ę, uż się na powszedni
przemienił; zresztą nie wasza to rzecz. Zdawa mi się, że w Pizie byłam waszą nałożnicą,
teraz zasię⁴¹⁶ estem małżonką Paganina. Wówczas nasze planety pośród odmian księżyca
i geometrycznych obliczeń rzadko schoǳiły się z sobą, ǳisia natomiast Paganino nie
wypuszcza mnie z ob ęć przez noc całą. Ściska mnie, obłapia ciasno, gryzie i kąsa, i tak
do eżdża, ak to tylko est Bogu wiadome. Ślubu ecie, że na przyszłość starać i wysilać się
bęǳiecie. Jakimże to sposobem i po co? Aby ednego czynu dopełnić z trzema przerwami,
w czasie których dębczak mógłby znowu się podnieść? Widać ǳiarskim eźdźcem się
staliście w czasie nieobecności mo e .
Idźcie z Bogiem i stara cie się żyć ak na dłuże ; zda e mi się, że uż ledwie ako gość na
tym świecie przebywacie, tak bowiem nęǳniuchny i mizerniutki macie pozór. Powiem
wam takoż, że eśli nawet Paganino mnie rzuci (do czego, ak mi się zda e, wcale chęci
nie ma), to i tak do was nie powrócę, wiem bowiem, że choćbym was nie wiem i ak
cisnęła, ani krztyny soku z siebie nie puścicie. Raz uż, na mo e nieszczęście, dobra tego
spróbowałam i tak mam go dosyć, że w razie potrzeby gǳie inǳie sobie schronienia
poszukam. Jeszcze raz wam powtarzam, że pozostanę w tym domu, gǳie nie ma wigilĳ
ni świąt. Wy zaś rusza cie stąd co pręǳe , bo zacznę krzyczeć, że mi gwałt zadać chcecie.
Imć Riccardo po ął, że nic nie wskóra, zrozumiał takoż w te chwili, akie głupstwo
uczynił poślubia ąc młodą białogłowę. Ciężko strapiony wyszedł z komnaty i obrócił się
eszcze z długą mową do Paganina, z które ednakoż także nic nie wyszło. Późnie , niczego nie dokonawszy i ostawiwszy żonę, do Pizy powrócił. Tuta z nadmierne boleści
szwank wielki na umyśle poniósł. Włóczył się całe dni po mieście, a gdy go ktoś pozdrowił albo o coś zapytał, odpowiadał eno⁴¹⁷: »Zła to ǳiura, co świąt nie chce«. Wkrótce
potem zszedł z tego świata. Na wieść o tym Paganino, świadomy dobrze afektu, aki
dlań Bartolomea żywiła, po ął ą za żonę. Nie zachowu ąc świąt, wigilĳ i postów, pracowali usilnie, póki im sił stało. Dlatego też, miłe mo e panie, mniemam, że Bernabo,
wszczyna ąc spór z Ambrogiuolem, leciał niechybnie na złamanie karku”.

Opowieść ta wywołała taki śmiech u wszystkich przytomnych, że nie było nikogo,
kogo by szczęki nie zabolały. Wszystkie damy przyznały, że Dioneo miał słuszność, zowiąc Bernaba głupcem. Gdy opowieść uż skończona została, a śmiech umilkł, królowa,
zauważywszy, że pora est uż późna i wszyscy głos zabrali, ozna miła, iż koniec e właǳy
nastał. Nie chybia ąc zatem ustanowione kolei, podniosła się, zd ęła wieniec i kładąc go
na głowę Neiﬁle, z wesołym uśmiechem rzekła:
— Od te chwili właǳa nad naszym małym ludem w two e ręce przechoǳi, miła
przy aciółko!
To powieǳiawszy, usiadła.
Neiﬁle, przy mu ąc nadaną sobie godność, zarumieniła się niby róża, która w kwietniu
czy w ma u o świcie kraśnymi barwy gore e. Sieǳiała ze spuszczonymi nieco oczyma,
błyszczącymi niby ranne gwiazdy. Gdy ednakże ucichł przy azny gwar, który przytomni
⁴¹⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴¹⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴¹⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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na pochwałę nowe królowe podnieśli, Neiﬁle rozpierzchłe myśli nieco zebrała, usiadła
wyże niż zwycza nie i rzekła:
— Skoro uż estem królową, pragnę przede wszystkim potwierǳić wszystkie prawa, którym posłuszni byliście. Późnie w krótkich słowach powiem wam, co zamyśliłam,
i co za waszą zgodą wypełnić bęǳiemy mogli. Jutro, ak wiecie, est piątek, a potem sobota: dni przykre nieco dla wielu z powodu potraw postnych, chocia piątek, ako ǳień,
w którym cierpiał Ten, co za nas śmierć poniósł, godny est osobliwego uczczenia. Przeto
za rzecz słuszną i wielce goǳiwą poczytałabym, by dla boże chwały modlitwom racze
niż opowieściom się oddać. W soboty znów est w obycza u u białogłów myć głowy,
aby ochędożyć e z pyłu i prochu, który się na nich przez cały tyǳień nagromaǳał.
Wielu także zwykło w dniu tym na cześć Niepokalane ǲiewicy Marii post zachowywać
i wstrzymywać się od wszelkich trudów ze względu na nadchoǳącą nieǳielę. Mniemam,
że takoż w tym dniu zwycza nego trybu naszego życia wyrzec się musimy i że od opowieści się wstrzymamy. Skoro zaś osta emy uż w tym mie scu, cztery dni nam wówczas
upłyną; eżeli uniknąć chcemy, aby nas acyś nowi przybysze tu nie zaskoczyli, należy nam
mie sce pobytu zmienić i przenieść się gǳie inǳie ; o takim mie scu uż pomyślałam.
Ze ǳiemy się tam w nieǳielę, po drzemce ǳienne . Każdy z was więce zna ǳie czasu,
by przypomnieć sobie i obmyślić opowieść swo ą. A gdy ǳiś mieliśmy szeroko zakreślone szranki, dobrze by było ścieśnić eszcze swobodę w wyborze przedmiotu opowieści,
tak aby one wszystkie tyczyły się akiegoś ednego przypadku fortuny.
Chciałabym, abyśmy na ten raz wybrali ako materię opowieści przypadki tych, którzy
swoim sprytem osiągnęli rzecz pożądaną lub też utraconą oǳyskali. Niecha zatem każdy
obmyśli w te mierze akąś wesołą i pożyteczną dla całe kompanii opowieść krom Dionea,
którego przywile zachowu ę w mocy.
Wszyscy przyklasnęli pomysłowi królowe i przyrzekli, że się do e woli stosować
będą. Królowa, przywoławszy marszałka dworu, wskazała mu, gǳie ma stoły wieczorem
zastawić, a takoż ozna miła mu, co ma czynić w czasie e panowania. Późnie podniosła się
wraz z całym towarzystwem i pozwoliła każdemu wedle swe woli przy emności zażywać.
Młoǳieńcy i damy udali się do sadu, przechaǳali się tam długo, a gdy goǳina wieczerzy nadeszła, wesoło do stołów zasiedli. Po posiłku Emilia, zgodnie z rozkazem królowe , zawiodła taniec, a Pampinea, przy wtórze wszystkich przytomnych⁴¹⁸, taką pieśń
zaśpiewała:
Któż, eśli nie a, w wǳięczne pieśni mo e ,
Radością natchnie i szczęściem upoi?
Przy dź więc, Amorze, ty, w którym się mieści
Wesela mego i szczęścia przyczyna;
Przy dź, wspólne zacznĳmy pienie,
Lecz nie o smutkach ani o boleści
(Choć ona przyszłe wesele poczyna),
Ale o ogniu, w którym, nieskończenie
Płonąc, wciąż edno odczuwam pragnienie,
By sławić ciebie, władco mó edyny!
Przed oczy mo e przywiodłaś, miłości,
Kiedy uż ogień ął trawić mą duszę,
Kochanka w rozkwicie lat,
Który w swym męstwie, cnotach i piękności
Równego nigdy nie zna ǳie! Więc muszę
Dla niego luǳi zhołdować i świat.
Jednakże miłość mo a nie chce zdrad
Z tobą, Amorze, władco mó edyny!
Z rąk twoich wzięłam wyższą rozkosz eszcze,
⁴¹⁸przytomny (daw.) — tu: obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
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Wza emność ego, afekt równe siły.
Twa to zasługa, Amorze!
Szczęsna, że ziemskie sny mi się spełniły,
Jedną naǳie ą teraz duszę pieszczę,
Że śmierć miłości nie zmoże
I że Ty kiedyś zwolisz, dobry Boże,
Abyśmy w niebie kochali się wiecznie!
Późnie inne eszcze pieśni śpiewali, tańczyli różne tańce i na różnych instrumentach
grali. Wreszcie królowa uznała, że nadeszła pora spoczynku. Wszyscy przy blasku pochodni do komnat swoich się rozeszli. W ciągu dwóch dni następnych, będąc zabawieni
wypełnianiem poleceń królowe , z wielką niecierpliwością nieǳieli oczekiwali.

Kończy się drugi ǳień Dekameronu i zaczyna trzeci, w którym pod przewodem Neiﬁle mówi
się o tych, co przyroǳonym swym sprytem osiągają rzecz pożądaną lub utraconą oǳyskują.

ǲień trzeci
Już zorza za nade ściem słońca zmieniła purpurę swo ą na złoto, gdy w nieǳielę królowa, podniósłszy się z pościeli, całe towarzystwo obuǳić kazała. Marszałek dworu wysłał
był uż przedtem wszystkie potrzebne rzeczy na nowe mie sce pobytu, chcąc przygotować
wszystko na przybycie gości. U rzawszy, że królowa uż do drogi się zbiera, rozkazał resztę
sprzętów zabrać i ak ze zwiniętego obozu pociągnął ze służbą i wozami w ślad za damami
i młoǳieńcami. Królowa szła na przoǳie wolnym krokiem, w otoczeniu dam i trzech
kawalerów, wśród śpiewu dwuǳiestu może słowików i innych ptasząt, mało uczęszczaną
ścieżyną, porosłą trawą i kwiatami, które uż do słońca otwierały kielichy swo e. Droga wiodła na zachód; towarzystwo szło gwarząc, przekomarza ąc się z sobą i wesoło się
śmie ąc. Ledwie dwa tysiące kroków uszli, gdy królowa około trzecie goǳiny ukazała
im piękny i bogaty pałac wznoszący się na pagórku ponad doliną. Wszyscy weszli do
wnętrza, roze rzeli się po wielkich salach i po ozdobnych komnatach, które wyposażone
we wszystko, do wczasu⁴¹⁹ nęcić się zdawały, i ęli wychwalać właściciela te posiadłości,
co zbytek i wspaniałość z wygodą łączyła. Późnie , zszedłszy na dół, obe rzeli obszerny
i cienisty podwórzec, piwnice pełne win wyśmienitych, fontanny świeżą wodą tryska ące, i eszcze goręce wszystko zachwalali. Wreszcie, sroǳe zmęczeni, zasiedli na balkonie,
który nad ǳieǳińcem się wznosił. Balkon był uma ony kwiatami i zielonymi gałęziami.
Wnet też z awił się niezawodny marszałek i ugościł ich winem i słodyczami. Po czym
otworzywszy furtkę, udali się społem do ogrodu otoczonego ze wszystkich stron murem.
Z początku zachwycali się ogólnym widokiem sadu, a późnie wszystkie ego urocze zakątki zważali. W krąg i pośrodku, w różnych kierunkach, biegły ale e proste ak strzały
i ocienione winną latoroślą, która na ten rok wielką gron obﬁtość obiecywała. Winograd
był wówczas w rozkwicie i woń ego, zlewa ąca się z zapachem innych kwiatów, przypominała wszystkie pachnidła Wschodu. Wzdłuż dróg i ścieżek rosły krzewy białych lub
czerwonych róż i aśminów, ǳięki czemu nie tylko o poranku, ale i w ǳień, w czasie
na większego żaru, można było tu wonnego chłodu zażywać i choǳąc wszęǳie, chronić
się przed palącymi promieniami słońca. Słów by nie starczyło na wyliczenie wszystkich
roślin i kwiatów, które cały ogród przystra ały, dość więc bęǳie, gdy powiem, że nie
brakło ani ednego cennego kwiatu, co w naszym klimacie żyć może. W środku sadu
zna dowała się polana, na barǳie wabiąca ku sobie, a pokryta ciemnozieloną trawą, że
niemal czarną się zdawała. Wśród nie aśniało tysiąc różnobarwnych kwiatów, dokoła
zaś strzelały ku górze pomarańczowe i cytrynowe drzewa, obarczone zarówno do rzałym
⁴¹⁹wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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lub eszcze zielonym owocem, ak i kwiatami. Od gałęzi padał cień i niosła się woń rozkoszna. Na polance wznosiła się fontanna z białego marmuru, rzeźbami przeǳiwnymi
ozdobiona. Z ﬁgury na wysokie kolumnie pośrodku sto ące (nie wieǳieć, czy przez siłę
naturalną, czy też ǳięki kunsztowi) tak potężny prąd wody ku górze tryskał, opada ąc
w dół z szmerem przemiłym, że tą siłą cały młyn poruszyć by można było. Woda, która uż
w zbiorniku pomieścić się nie mogła, spływała kanałami ukrytymi pod darnią i rozlewała się po rowach, polanę otacza ących. Późnie podobnymi, małymi kanałami wszystkie
części ogrodu przebiegała, aż w końcu mnóstwo tych asnych wód, zebranych w ednym
zakątku sadu, kanał odprowaǳał w dolinę, gǳie poruszały się dwa młyny, pracu ące ku
pożytkowi właściciela pałacu. Widok ogrodu, ego ładu, kwiatów, fontanny i wypływaących z nie strumieni całkiem oczarował młoǳieńców i damy. Wszyscy ednogłośnie
zgoǳili się na to, że gdyby ra na świecie istniał, miałby ani chybi podobny pozór⁴²⁰. Nie
lza⁴²¹ było bowiem uż żadne piękności ogrodowi przydać. Towarzystwo, wielce ukontentowane, krążyło po saǳie, splatało z różnych gałązek wspaniałe wieńce i słuchało szczebiotu rozlicznych ptasząt, które akby o pierwszeństwo z sobą walczyły. Nagle odkryto
eszcze edną zaletę ogrodu, która przedtem uszła wzroku olśnionego innymi pięknościami. Damy i młoǳieńcy u rzeli mianowicie mnóstwo różnych zwierząt i poczęli e sobie
nawza em pokazywać. Tu sieǳiały króliki, tam biegały za ące, dale leżały kozy i pasły
się młode elonki, a prócz nich wiele innych zwierząt nieszkodliwych i obłaskawionych
przechaǳało się wedle swe woli. Igraszki zwierząt powiększyły eszcze ukontentowanie
towarzystwa. Zażywszy przechaǳki i naǳiwowawszy się dość wszystkiemu, kazali ustawić stół obok wodotrysku. Przed obiadem zaśpiewali eszcze kilka pieśni i potańczyli,
aż wreszcie na rozkaz królowe do stołu zasiedli. Wyborne potrawy z radością powitane
zostały, po czym weselsi od stołu powstali. Po posiłku znów pieśniom, tańcom i grom
różnym się oddawali, póki królowa, wiǳąc, że żar ǳienny się zwiększa, do południowego spoczynku nie wezwała. Wówczas edni wczasowi się oddali, a druǳy, nie chcąc
ani na chwilę wspaniałego widoku sprzed oczu utracić, rozproszyli się po ogroǳie i na
czytaniu powieści lub na grze w szachy i warcaby czas spoczynku trawili. O ǳiewiąte
goǳinie wszyscy podnieśli się i orzeźwiwszy oblicza świeżą wodą, zebrali się koło fontanny. Zgodnie z ustanowionym porządkiem zasiedli dokoła i czekali na znak królowe .
Królowa skinęła na Filostrata, któremu tego dnia pierwszemu mówić przypadło.



.   

Masetto z Lamporecchio, udając niemowę, goǳi się na służbę jako ogrodnik do pewnego
żeńskiego klasztoru. Wszystkie mniszki ubiegają się o to, aby z nim sypiać.
— Mo e miłe damy! Ży e na świecie wiele kobiet i mężczyzn tak głupich, iż pochopnie wierzą, że skoro się młodą ǳiewczynę w białą zasłonę ubierze i habit czarny na nią
narzuci, zaraz ona kobietą być przesta e i od chuci swoich cielesnych est uwolniona, tak
akby z we ściem do klasztoru w kamień twardy przemieniła się. Jeżeli usłyszą coś, co
przeciwne est ich wierze, wzburza ą się tak, akby to było wielkim grzechem przeciwko
przyroǳeniu⁴²². Oczywista, luǳie ci nie chcą pomyśleć i osąǳić po samych sobie, chociaż
mogąc czynić, co tylko zechcą, nie są zdolni nasycić swych pragnień ani też nie biorą pod
uwagę, aki niebezpieczny wpływ próżnowanie i samotność sprawu ą. Z drugie strony są
i tacy, którzy sąǳą, że siekiera, łopata, grube potrawy i ciężka praca przytępia ą u kmieci żąǳe przyroǳone i niedołężnymi na umyśle i dowcipie ich czynią. W akim błęǳie
edni i druǳy pozosta ą, pragnę — idąc za wezwaniem królowe — pokazać wam w me
krótkie opowieści, która nie wy ǳie poza obręb materii dla opowiadań naznaczone .
„Niedaleko stąd wznosił się żeński klasztor (istnie e on eszcze po ǳiś ǳień), słynący
z wielce nabożnych mniszek. Nazwy tego klasztoru wymieniać nie będę, nie chcę bowiem
ego sławy na szwank przywoǳić. Przed niedawnym czasem, gdy w klasztorze zna dowało
się tylko osiem młodych mniszek i przeorysza, służył tam pewien poczciwiec, uprawia ący
⁴²⁰pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
⁴²¹nie lza — nie wolno; tu: nie można. [przypis edytorski]
⁴²²przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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piękny klasztorny ogród. Ów, niezadowolony będąc z zapłaty, obrachował się z mniszkami
i powrócił do Lamporecchio, skąd pochoǳił. Tam pośród ego przy aciół był młody,
zdrowy i krzepki pachoł, dość na obliczu gładki, Masettem zwany. Ów zapytał Nuta (takie
było imię tego, co z klasztoru powracał), gǳie tak długo przebywał. Nuto odpowieǳiał.
Wówczas Masetto spytał, akiego roǳa u posługi w klasztorze spełniał.
— Truǳiłem się w obszernym i pięknym ogroǳie klasztornym — odparł Nuto —
krom⁴²³ tego choǳiłem po drwa do lasu, nosiłem wodę i innymi robotami byłem zatrudniony, aliści⁴²⁴ zakonnice płaciły mi za to wszystko tak skąpo, że zaledwie było za co buty
kupić. A przy tym wszystkie one są młode i prawǳiwie diabła za skórą ma ą; żadną miarą
dogoǳić im nie można. Gdym pracował w ogroǳie, przychoǳi edna i rzecze: »Połóż to
tuta «, a druga woła: »Połóż to tam«, inna zasię⁴²⁵ z rąk łopatę wyǳiera i krzyczy: »Nie
zda się to na nic«. Takie mi trudności przyczyniały, że rzucałem pracę i wychoǳiłem
z ogrodu. Dla tych powodów tak mi robota obmierzła, że za służbę poǳiękować musiałem. Przy ode ściu prosił mnie rządca klasztoru, ażebym przybywszy tuta obe rzał się za
akimś człekiem do pracy zdatnym i przysłał go do klasztoru na swo e mie sce. Przyrzekłem, że tak uczynię, ale niechże go Bóg tak zdrowym na nerkach uczyni, ak obietnicę
swo ą uiszczę i kogoś mu poślę.
Gdy Masetto te słowa usłyszał, nabrał tak wielkie chęci służenia mniszkom, że ledwie
mógł na mie scu ustać, pomiarkował bowiem, że łatwie⁴²⁶ mu bęǳie osiągnąć to, czego
pragnął. Nie chcąc, aby Nuto czegoś się domyślił i popsuł mu szyki, rzekł:
— Dobrześ uczynił, żeś klasztor opuścił! Jakże może mężczyzna z tyloma babami
wytrzymać; radnie z diabłami wolałbym mieć do czynienia. W sześciu wypadkach na
siedem razy nie wieǳą one same, czego chcą.
Skończywszy dyskurs z Nutem, Masetto, nie mieszka ąc⁴²⁷, przemyślać począł, w aki
by sposób do klasztoru się dostać. Wieǳiał, że est zdatny do wszystkich tych robót,
o akich Nuto mówił — o to zatem spoko ny był zupełnie. Bał się eno, że dla ego
młodości i urody wziąć go nie zechcą. Dobrze wszystko rozważywszy, tak rzekł do siebie:
»Klasztor zna du e się daleko stąd i żywa dusza tam mnie nie zna. Gdy się wydam na
niemowę, niechybnie mnie na służbę przy mą«.
Ugruntowawszy się w tym zamyśle swoim, wziął siekierę na ramię i nie mówiąc nikomu, gǳie zmierza, udał się w drogę do klasztoru ako człek ubogi. Wszedłszy na ǳieǳiniec, natknął się zaraz na klasztornego rządcę. Podszedł doń i znakami, ak to niemowy
czynią, poprosił, aby mu dla miłości boże kęs strawy dano, on zasię, eśli trzeba, drew za
to narąbie. Rządca ochotnie go nakarmił, a późnie ukazał mu kilka grubych pni, którym
Nuto nĳak rady dać nie mógł. Krzepki Masetto niedługo się z nimi uwinął. Rządca, który
się właśnie do lasu udawał, wziął go z sobą i przykazał mu drew narąbać. Potem, przywiódłszy osła, pokazał mu znakami, aby polana na grzbiet bydlęcia włożył i do klasztoru
zawiózł.
Masetto dobrze się z tego wszystkiego wywiązał, tak iż rządca, zna du ąc go do roboty zdatnym, kilka dni go w klasztorze zatrzymał. Pewnego dnia przeorysza, obaczywszy
pachoła, spytała, kim on by był?
— Jest to biedny głuchoniemy, czcigodna matko — odparł rządca — który w tych
dniach po ałmużnę tu przybył. Dałem mu ą z chęcią, a późnie do wielu robót na podoręǳiu będących go użyłem. Gdyby się do uprawiania ogrodu nadał i miał chęć tu pozostać,
sąǳę, że barǳo by się nam mógł przydać. Pachoł to silny, czego się tknie, dobrze sprawi,
a przy tym obawiać się nie trza, by młodym mniszkom przygadywał.
— W same rzeczy, masz słuszność — odparła przeorysza — dowieǳ się więc, czy
zna się na pracy w ogroǳie, i postara się zatrzymać go. Da mu także parę butów, stary
płaszcz, obchodź się z nim łaskawie i nakarm go dobrze.
Rządca obiecał, że tak uczyni. Masetto, sto ący w pobliżu, udawał, że ǳieǳiniec zamiata, aliści wszystko dobrze słyszał. Rzekł do siebie z radością: »Tylko mnie do klasztoru
wpuśćcie, a tak wam ogród uprawię, ak eszcze nikt przedtem«.
⁴²³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴²⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁴²⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴²⁶łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁴²⁷nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
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Rządca, uznawszy, że pachoł zdatny est do wszystkich robót, ął⁴²⁸ go znakami pytać,
zaliby⁴²⁹ w klasztorze ostać nie chciał? Masetto również znakami odparł, że się zgaǳa. Po
czym rządca zawiódł go do ogrodu, ukazał robotę na pilnie szą i odszedł do swoich spraw.
Gdy Masetto tak ǳień po dniu się truǳił, ęły mniszki przekorę mu czynić i tysiące
psot wyrząǳać, ako to nieraz z niemymi się zdarza. Gadały mu także w oczy rzeczy
na sprośnie sze, mniema ąc, że ich nie usłyszy. Przeorysza zasię, sąǳąc może, że brak mu
równie ogona, ak i ęzyka, mało na te ﬁgle uwagi zwracała.
Zdarzyło się pewnego dnia, że gdy Masetto po ciężkie pracy leżąc wczasu zażywał,
dwie młode mniszki, przechaǳa ące się po ogroǳie, zbliżyły się doń i ęły patrzeć na
niego. Pachoł udał, że śpi twardym snem. Jedna z mniszek, widać odważnie sza, rzekła
do drugie :
— Gdybym wieǳiała, że ci zaufać można, poǳieliłabym się z tobą pewną myślą, co
mi uż nieraz do głowy przychoǳiła. Upewniona estem, że mó zamysł podobałby ci się
wielce.
— Mów śmiało! — odparła druga — a cię przed nikim nie zdraǳę.
— Nie wiem — rzekła pierwsza mniszka — zali rozważyłaś, pod akim srogim nas tu
trzyma ą dozorem, nie da ąc przystępu do nas żadnemu mężczyźnie, krom⁴³⁰ starucha-rządcy i tego niemego pachoła. Słyszałam często od białogłów, które klasztor odwieǳa ą,
że wszystkie rozkosze tego świata są aszką wobec przy emności, akie niewiasta z mężczyzną zażywa. Przyszło mi na myśl (ponieważ inne sposobności nie mamy), aby z tym
niemym wypróbować, czy to prawda. Lepszego odeń do tego ǳieła nie zna ǳiemy na
całym świecie; gdyby nawet i chciał, nie bęǳie mógł o tym nikomu słowa powieǳieć,
zresztą, ak widać, est to prawǳiwy głupiec, wyrósł nad miarę, ale rozumu nie ma ani
krztyny. Powieǳ mi, co sąǳisz o moim zamyśle?
— Jakże nieprzysto ne rzeczy wygadu esz — odparła druga — zali nie wiesz, żeśmy
z swego ǳiewictwa Bogu oﬁarę uczyniły?
— Wiele rzeczy — rzekła pierwsza — przyrzeka się Mu coǳiennie, nie myśląc o ich
dotrzymaniu. My ślubowałyśmy, a miast nas zna dą się inne, które ślub zǳierżą.
Druga mniszka spytała:
— A cóż bęǳie, eśli w ciążę za ǳiemy?
— Myślisz o nieszczęściu — odparła pierwsza — zanim ono się przytraﬁło; gdy się
zdarzy, wówczas nad nim głowić się bęǳiemy. Tysiące sposobów est na to, aby wszystko
w ta ności utrzymane zostało, eśli tylko my same pary z ust nie puścimy.
Druga mniszka poczuła nagle wielką chęć uznania, co to za zwierzę est ów mężczyzna,
spytała tedy⁴³¹:
— A ak to ułaǳisz?
— Jak wiǳisz, est teraz goǳina ǳiewiąta⁴³². Wszystkie siostry, krom nas, ani chybi,
śpią. Obe rzymy się wokół, czy nie ma kogo w pobliżu, a późnie weźmiemy niemowę
za rękę i zaprowaǳimy go do te lepianki, w które przed deszczem schronienia szuka.
Jedna we ǳie z nim do środka, a druga stanie na czatach. Niemowa est tak głupi, że
zrobi wszystko, co mu polecimy.
Masetto słyszał całą tę rozmowę. Gotów do posłuszeństwa, niczego tak nie oczekiwał,
ak tego, aby go za rękę wzięły.
Mniszki roze rzały się po saǳie, a upewniwszy się, że ich nikt nie wiǳi, podeszły
do Masetta i obuǳiły go. Ten zaraz na nogi się porwał. Mniszka, która pierwsza z zamysłem swym wystąpiła, u ęła go za rękę i głaszcząc go zaprowaǳiła do chatki. Pachoł,
uśmiecha ąc się głupkowato, nie dał się zbytnio prosić, eno uczynił chętnie to, co chciała. Pierwsza mniszka poﬁglowawszy do woli, ako wierna przy aciółka, ustąpiła potem
mie sca drugie . Masetto, ciągle głupca uda ąc, wcale się na to nie skarżył. Nim odeszły,
eszcze kilkakrotnie spróbowały, ak niemowa harcować potraﬁ. Późnie mawiały, że sa⁴²⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴²⁹zaliby (daw.) — czyby; czy też by. [przypis edytorski]
⁴³⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴³¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴³²goǳina ǳiewiąta — tu: według daw. miary, gdy ako pierwszą oznaczano goǳinę wschodu słońca (odprawiano też wówczas pierwsze nabożeństwo), więc ǳiewiąta goǳina przypadała ok. drugie po południu. [przypis
edytorski]
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ma rzecz przechoǳi wszelkie o nie opowiadania, i znalazłszy stosowną chwilkę, często
z niemową igrały.
Pewnego dnia zdarzyło się, że któraś z mniszek, wygląda ąc oknem z swe celi, spostrzegła miłe igraszki swych towarzyszek i zaraz e dwom innym mniszkom pokazała.
Z początku chciały wy awić wszystko przeoryszy, ale późnie zamysł odmieniwszy, ugoǳiły się z tamtymi, aby i one skarbami Masetta cieszyć się mogły. W końcu po różnych przypadkach pozostałe trzy mniszki także się do kompanii przyłączyły. Wreszcie
przeorysza, która dotąd niczego się nie domyślała, przechaǳa ąc się samotnie pewnego
upalnego dnia po ogroǳie, spostrzegła Masetta, który po całonocnym do eżdżaniu z sił
opadł i spał rozciągnięty pod migdałowym drzewem. Wiatr odwiał mu koszulę, odsłania ąc przed przeoryszą całe przyroǳenie. Przeorysza na tę pokusę poczuła równą chęć
ak i e mniszki. Wiǳąc, że est sama, obuǳiła Masetta i zawiodła go do swe celi, gǳie
go przez kilka dni trzymała (ku wielkie żałości mniszek, gorzko skarżących się, że ich
ogród tak długo odłogiem leży) próbu ąc uparcie, ak smaku e ta słodycz, którą zawsze
potępiała. Wreszcie odesłała pachoła do ego izdebki. Ponieważ ednak często go eszcze
wzywała, żąda ąc od nieboraka, który i tak ledwo pracy mógł wydołać, części równa ące
się wszystkim innym, pomyślał Masetto, że ta udana głuchota i niemota do wielkiego
nieszczęścia go przywieść może.
Dlatego też pewne nocy, gdy z przeoryszą w łożu leżał, nagle swó ęzyk rozwiązał
i rzekł:
— Słyszałem wprawǳie, wielebna matko, że eden kogut na ǳiesięć kur starczy, ale
i to wiem, że ǳiesięciu mężów zaledwie edną białogłowę ukontentować może. Mnie ednemu przypadło ǳiewięć niewiast obsługiwać, czemu za wszystkie skarby świata podołać
nie mogę. Już mnie to ogrodnicze rzemiosło do tego przywiodło, że nie mogę zǳiałać
ani mało, ani wiele. Albo mnie więc z Bogiem odpuśćcie, albo akieś zapobieżenie na to
zło zna dźcie!
Przeorysza, usłyszawszy słowa człeka, którego za niemowę poczytywała, przeraziła się
niepomału⁴³³ i zawołała:
— Dla Boga! Co to znaczy? Miałam cię za niemego!
— Byłem nim, matko wielebna — odparł Masetto — ale nie od uroǳenia. Choroba od ęła mi mowę i dopiero te nocy ą oǳyskałem, za co nieskończone ǳięki Bogu
składam.
Przeorysza uwierzyła mu i spytała go, co znaczy owo napomknienie o akichś ǳiewięciu białogłowach, którym służyć musi.
Wówczas Masetto wszystko e wy awił, z czego przeorysza poznała, że nie ma w klasztorze ani edne mniszki, co by głupsza od nie była. Jako białogłowa ostrożna, postanowiła, wprzód, nim Masetta od siebie wypuści, naraǳić się z mniszkami, co uczynić należy,
aby Masetto dobre sławy klasztoru na szwank nie naraził. W tym czasie umarł właśnie
stary rządca. Mniszki przyznały się szczerze wobec siebie do popełnionego przez wszystkie grzechu i postanowiły wspólnie, za zgodą Masetta, rozpuścić wieści, że ǳięki ich
nieustannym modlitwom i wstawieniu się patrona klasztoru, niemy i głuchy pachoł po
latach wielu mowę i słuch oǳyskał. Późnie uczyniły go rządcą klasztoru i tak mądrze
pracę ego poǳieliły, że e wydołać potraﬁł. Chocia i wiele mniszątek na świat przyszło,
przecie zakonnice tak ostrożnie ǳiałać umiały, że nikt niczego się nie domyślił. Dopiero po śmierci przeoryszy, gdy podstarzały Masetto do domu uż z zebranym dobytkiem
chciał powracać, sprawa na aw wyszła. Wrócił do swe wsi, skąd wyszedł z siekierą na plecach, ako człek stary, bogaty i o ciec ǳieci, niema ący nĳakich trosk o ich wyżywienie.
Użył sprytnie młodości swo e i zwykł był powtarzać, że tak Bóg nagraǳa pracowitych
ogrodników w winnicy swo e ”.



.     

Jeden z masztalerzy króla Agilulfa śpi w nocy z jego żoną. Król, uznawszy o tym, nic nie
rzecze, ale znajduje go i głowę mu strzyże. Ostrzyżony strzyże innych i tym sposobem kary
unika.
⁴³³niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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Gdy opowiadanie Filostrata, które czasem rumieńce na twarzach dam, a czasem ich
śmiech wywoływało, do końca dowieǳione zostało, królowa Pampinei zaczynać kazała;
ta z wesołym uśmiechem na ten kształt mówić ęła⁴³⁴:
— Zdarza ą się luǳie, co na wyskok pokazać pragną, że wszystko wieǳą i że nic ta ne
być im nie może ze spraw, których zna omością chlubić się im nie goǳi. Nieraz taki człek,
spostrzegłszy ukryte braki bliźniego, zaraz o tym powszędy głosi, mniema ąc, że przez to
sławę swo ą osłania, gdy tymczasem w istocie rzeczy na szwank ą przywoǳi. Pragnę
pokazać wam to, miłe towarzyszki, na przykłaǳie zgoła przeciwnym: rozwagi pewnego
ǳielnego króla. Zdarzyła mu się przygoda z człekiem czelności wielkie , a niższe eszcze,
zapewne, od tamtego pachoła kondyc i.
„Longobarǳki król Agilulf, śladem swoich poprzedników, lombarǳki gród, Pawię,
za stolicę swo ą wybrał. Król po ął za żonę Teudelingę, wdowę po Autaryku, również
longobarǳkim władcy. Teudelinga była wielce uroǳiwą, mądrą i obycza ną białogłową,
aliści w miłości niezbyt szczęśliwą. Gdy Agilulf roztropnością i ǳielnością swo ą sprawy
longobarǳkiego państwa do pomyślnego stanu i poko u doprowaǳił, zdarzyło się, że
w piękne królowe zakochał się okrutnie eden z królewskich masztalerzy. Był to człek,
mimo swo e podłe kondyc i, wieloma przymiotami uraczony, a do tego uroǳiwy wielce
i kształtowny ak sam król. Chocia z niskiego stanu szedł, przecie rozumu nie był pozbawiony, dlatego też po ąwszy, że afekt ego do lubego skutku przywieǳiony być nie
może, nie dał na mnie sze po sobie poznaki i nawet namiętnymi spo rzeniami nie ośmielał się zdraǳać przed królową. Nie żywił na mnie sze naǳiei, że wza emność królowe
bęǳie mógł pozyskać, dumnym ednakoż był z tego, że tak wysoko cel pragnień swoich
umieścił, i cały ogniem miłości przenikniony, prześcigał wszystkich swoich towarzyszy
w gorliwości i chęci przypodobania się swe pani. Dlatego też królowa, wy eżdża ąc, zawsze chętnie dosiadała rumaka przez niego osiodłanego. Ilekroć się to zdarzyło, za łaskę
na wyższą sobie to poczytywał. Nie oddalał się od e strzemienia i za szczęśliwego się
uważał, eżeli mu się e szat dotknąć udało.
Jak to ednak pospolicie bywa, im mnie sza est naǳie a, tym silnie szym płomieniem
miłość się pali; tak też się i stało z tym nieborakiem, masztalerzem. Nie był uż mocen
dłuże swo e skryte namiętności znosić, żadną naǳie ą krzepiony nie będąc; postanowił
tedy⁴³⁵ życia się pozbawić, bowiem wieǳiał, iż inacze od te miłości nie uciecze. Jednakże
chciał wybrać taki śmierci roǳa , aby zgon ego okazał awnie, że zginął przez miłość, aką
do królowe żywił. Pragnął takoż przed śmiercią fortunę skusić i popróbować, zali mu się
nie uda choćby w części celu swych pragnień osiągnąć.
Nie myślał wyznawać królowe miłości swo e lub na piśmie e wyrażać, wieǳiał bowiem, że to na niczym by spełzło, postanowił eno chytrego akiegoś sposobu się chwycić,
aby z królową edną noc przepęǳić. Nie było ku temu innego środka, ak za króla się
przebrać (o którym wieǳiał, że nie zawsze nocą żonę odwieǳa) i do komnaty sypialne
się dostać. To postanowiwszy, kilka nocy z rzędu spęǳił ukryty w wielkie sali zamkowe , która zna dowała się mięǳy komnatami króla a królowe , i starał się podpatrzyć,
ak i w akim stro u król do małżonki zwykł przybywać. Pewne nocy obaczył wreszcie
króla, który wyszedł z swo e komnaty, owinięty w szeroki płaszcz, trzyma ąc w edne
ręce zapalony ogarek, a w drugie laskę. Król zbliżył się w milczeniu do drzwi komnaty
królowe i zastukał do nich raz czy dwa razy swo ą laską. Na to otwarły się natychmiast
drzwi i królowi świecę z rąk odebrano.
Zauważywszy tedy sposób we ścia, a potem wy ścia króla, postanowił masztalerz swego pana ak na ściśle naśladować. W tym celu postarał się o płaszcz podobny do tego,
aki król nosił, o ogarek i laskę, wykąpał się należycie, aby się zapachem sta ennym nie
zdraǳić, i znów w wielkie sali zamkowe się ukrył. Upewniwszy się, że wszyscy twardym
snem są zmorzeni i że sposobna chwila na to nastała, aby albo swo e pragnienia uskutecznić, albo też godną drogę do śmierci znaleźć, skrzesał przy pomocy hubki, co ą miał
przy sobie, trochę ognia, zapalił ogarek i otuliwszy się szczelnie w płaszcz, podszedł do
drzwi, w które dwa razy laską uderzył. Zaspana poko owa otworzyła mu e i odebrawszy świecę z ego rąk, zagasiła ą. Wówczas masztalerz, nie mówiąc ani słowa, wszedł za
⁴³⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴³⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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kotarę wiszącą koło łoża, zd ął płaszcz i wstąpił do łożnicy, w które królowa spała. Wieǳąc, że król, gdy est czymś pomieszany albo wzburzony, ma obycza ścisłe zachowywać
milczenie, nie pozwala ąc mówić do się, udawał niepokó i nie rzekł ani ednego słowa,
eno królowę w ramiona pochwycił i kilka razy cieleśnie ą poznał. I aczkolwiek żal mu
było odchoǳić, przecie obawia ąc się, aby zbytnie słodycze w męki się nie przemieniły,
podniósł się wreszcie, wziął płaszcz i świecę i nie ozwawszy się ani słowem, do swo e izby
się udał. Zaledwie ednak legł w swe pościeli, gdy król udał się do komnaty królowe .
Królowa wielce się z tego zaǳiwiła. Gdy się obok nie położył i wesoło ą powitał, rzekła
do niego, uprze mością tą ośmielona:
— Cóż to za nowy obycza macie te nocy, panie mó i małżonku? Ledwieście wyszli
ode mnie, zażywszy rozkoszy ponad zwykłą miarę, a uż powracacie znowu? Zważcie, co
czynicie!
Król, słowa te usłyszawszy, dorozumiał się od razu, że ktoś oszukał królowę ǳięki
podobieństwu stro u i powierzchowności. Jednak, ako człek mądry, zauważywszy, że
ani królowa, ani nikt inny pode ścia nie spostrzegł, sam go nie chciał odkrywać. Iluż
znalazłoby się głupców, którzy w podobne okoliczności zaraz by wołać ęli: »Ja tuta nie
byłem! Któż więc mógł być? I co tu robił? I ak się tu mógł dostać?«. Siła przykrości
z tego by wynikło, królowa zasię, bez potrzeby niepoko ona, miałaby może pobudkę do
spróbowania drugi raz tego, czego uż raz pokosztowała; i gdy milczenie żadne u my
przynieść mu nie mogło, sam by się do hańby własne przyczynił, rzecz tę awną czyniąc.
— Zali mniemasz, mo a żono, że nie mam dość męskości w sobie na to, aby dwa razy
w ciągu nocy cię odwieǳić, a i późnie eszcze powrócić? — rzekł król, barǳie zmieszany
w duchu niźli w słowach albo na obliczu.
— Przeciwnie, panie mó — odparła królowa — proszę cię ednak, abyś na zdrowie
swo e zważał.
Wówczas król rzekł:
— Posłucham więc ǳisia two e rady i więce cię dręczyć nie będę.
To rzekłszy, płonąc gniewem i żąǳą pomsty za wyrząǳoną mu zniewagę, narzucił
na się płaszcz i opuścił komnatę, z zamysłem odszukania po cichu winowa cy, bowiem
ten, według ego mniemania, musiał do dworu należeć i żadną miarą nie mógł się eszcze
z zamku wydostać. Zażegłszy⁴³⁶ tedy światło w małe latarce, wszedł na długi korytarz,
zna du ący się nad sta nią, w którym prawie cała służba spała. Będąc zaś przekonany, że
temu, co owo plugastwo uczynił, puls i serce eszcze po wysileniu uspokoić się nie mogły,
ął⁴³⁷ każdemu śpiącemu z kolei piersi ostrożnie dotykać, aby bicie ego serca wybadać.
Wszyscy krzepkim snem uż byli zmożeni krom⁴³⁸ owego masztalerza. Ów, obaczywszy
króla, odgadł od razu, czego ego pan szuka. Z trwogi serce ego — i tak ze zmęczenia
niespoko ne — eszcze silnie walić poczęło. Sąǳił, że eśli król to spostrzeże, ani chybi na
śmierć go skaże. Tysiące myśli przemknęło mu przez głowę, wreszcie, wiǳąc, że król przy
sobie broni nie ma, postanowił udać śpiącego i czekać, co król uczyni. Tymczasem król
obmacał uż wielu śpiących, bez tego ednak, aby znalazł, czego mu było trza; w końcu,
doszedłszy do owego masztalerza, poczuł uderzenia ego serca i rzekł sam do siebie: »To
ten!…«.
Nie chcąc ednakoż, aby ktokolwiek dowieǳiał się o ego przedsięwzięciu, poprzestał
na tym, że nożycami, które miał przy sobie, obciął mu z edne strony trochę włosów
(w owych czasach barǳo e długie noszono), aby naza utrz rano móc winowa cę po tym
znaku szczególnym rozpoznać, i natychmiast do komnat swoich powrócił.
Masztalerz czuł doskonale, co król z nim robi, i natychmiast, ǳięki swemu przyroǳonemu sprytowi, dorozumiał się, do czego te postrzyżyny zmierzać miały. Dlatego też
podniósł się śpiesznie z pościeli i znalazłszy nożyce sta enne, do strzyżenia grzyw końskich
przeznaczone, powystrzygał ostrożnie wszystkim śpiącym pukle włosów nad uszami. To
uczyniwszy, do swego łoża powrócił.
Na drugi ǳień rano, nim eszcze bramy zamkowe otwarto, król przykazał całe służbie dworskie przed sobą się stawić. Gdy zaś wszyscy się zebrali i z odkrytymi głowami
⁴³⁶zażegłszy — zapaliwszy. [przypis edytorski]
⁴³⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴³⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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przed nim stanęli, spo rzał na nich bystro, chcąc odszukać tego, co był przezeń postrzyżony. Aliści, u rzawszy wielką ilość głów tak samo ostrzyżonych, niepomiernie zaǳiwił
się i rzekł do się: »Ów, którego szukam, aczkolwiek z podłego pochoǳi stanu, niemało
ma przecie roztropności«.
Po czym rozważył, że bez tego, aby sprawa się rozgłosiła, winowa cy nie zna ǳie. Nie
chcąc dla małe pomsty wielkie sobie hańby przyczynić, postanowił winowa cę ednym
słowem napomnieć i pokazać mu, że o wszystkim est dobrze uwiadomiony.
Obróciwszy się zatem do dworskich, rzekł:
— Niecha ten, co to uczynił, drugi raz uż nie ma do podobnego uczynku śmiałości.
Teraz zasię⁴³⁹ idźcie z Bogiem.
Ktoś inny na mie scu króla kazałby służbę łamać kołem, brać ą na różne pytki, badać
ą i wymuszać zeznania, tym kształtem podałby na aśnię to, co ze wszech miar w zakryciu
pozostać by było winno. Znalazłszy w końcu winnego i zemstę swo ą nasyciwszy, nie
zmyłby przez to z siebie hańby, przeciwnie, eszcze by ą zwiększył, a do tego i żonę
osławił.
Ci, którzy słowa ego słyszeli, zaǳiwieni, długo się nad nimi głowili, skrytego ich
znaczenia po ąć nie mogąc.
Zrozumiał e eno ten, kogo dotyczyły.
Masztalerz miał dość rozumu na to, aby za życia króla z ta emnicą swo ą nigdy się nie
zdraǳać, a takoż uż na podobne azardy⁴⁴⁰ więce się nie ważyć”.



. 

Pod pokrywką spowieǳi i swej wrzekomo urażonej cnoty dama, rozmiłowana w młoǳieńcu,
pewnego surowego mnicha, nic nie podejrzewającego, k’temu przywoǳi, aby dopomógł jej do
uskutecznienia miłosnych zamysłów.
Gdy Pampinea umilkła, wszyscy niemal wyrazili poǳiwienie swo e nad odwagą i sprytem masztalerza, a takoż nad roztropnością króla; za czym królowa, obróciwszy się do
Filomeny, e dale opowiadać kazała. Wǳięczna Filomena w te słowa zaczęła:
— Zamierzam opowieǳieć wam o chytrym ﬁglu, który pewna piękna dama surowemu mnichowi wypłatała. Taka sztuczka musi przypaść do smaku każdemu świeckiemu
człowiekowi, bowiem ci nieokrzesani po większe części i głupi mnisi, ǳiwnych akichś
obycza ów przestrzega ący, wystawia ą sobie, że więce od wszystkich znaczą i umie ą, gdy
tymczasem w same rzeczy wieǳą niewiele albo i nic wcale. Dla tępości⁴⁴¹ i gnuśności
umysłu nie umie ąc tak się krzątać koło dobra swego ak inni luǳie, węszą edynie, niby
wieprze, gǳie by się do syta nażreć mogli. Opowiem wam tę historię nie tylko dlatego, że kole na mnie przyszła, ale aby pokazać wam, że mnichy, którym we wszystkim
wierzymy i zbytnią ufność im okazu emy, mogą być łatwo nie tylko przez mężczyzn, ale
czasem i przez nas, kobiety, na hak przywieǳeni.
„W naszym mieście, gǳie kłamstwa i oszustwa daleko więce znaleźć można niźli miłości i wierności, żyła przed kilkunastu laty pewna znakomita dama, uposażona od natury
wielką urodą, obycza nością, wysokim umysłem i dowcipem bystrze szym niż dowcip białogłów. Znam e imię, tak ak i imiona tych, co do te opowieści należą, nie będę ednak
imion tych wy awiała, bowiem ci, którzy e noszą, ży ą eszcze; mogliby tedy⁴⁴² łatwie
gniewem się zapalić, gdy tymczasem, mówiąc po prawǳie, wszystko to edynie śmiechu
est warte.
Owa dama, ze znacznego rodu idąca, oddana została za żonę prostemu tkaczowi. Nigdy
ednakowoż nie mogła się pogoǳić z myślą, że e mąż est zwykłym rzemieślnikiem,
mniemała bowiem, że człek podłe kondyc i, choćby i nie wiem ak był bogatym, nie est
goǳien białogłowy dobrze uroǳone .

⁴³⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴⁴⁰azard (daw.) — niebezpieczeństwo, ryzyko; por.: hazard. [przypis edytorski]
⁴⁴¹dla tępości (daw.) — z powodu tępoty. [przypis edytorski]
⁴⁴²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Wiǳąc zasię, że e mąż przy całym swoim bogactwie tylko przęǳę motać, nici sposobne wybierać i z prządkami kłócić się potraﬁ, postanowiła pieszczot ego, o ile możności, unikać i znaleźć sobie nieodwłocznie akiegoś kochanka, godnie szego e niźli prosty
tkacz. Wkrótce rozmiłowała się w pewnym zacnym szlachcicu średnich lat, i to tak okrutnie, że gdy tylko akiegoś dnia go nie wiǳiała, następne nocy od dusznego strapienia
wcale spać nie mogła. Ów zasię, niczego się nie domyśla ąc, wcale o nią nie dbał. Dama
była zbyt ostrożna na to, aby poselstwami lub listami wysyłanymi do niego na możliwe niebezpieczeństwo się narażać. Uznawszy, że szlachcic w bliskie przy aźni pozosta e
z pewnym grubym i krągłym mnichem, który dla swego świątobliwego życia powszechną
czcią się cieszył, zamyśliła natychmiast mnicha tego za pośrednika użyć. Dobrze wszystko w umyśle ułożywszy i stosowną chwilę wybrawszy, udała się do kościoła, przy którym
mnich przemieszkiwał, i wyraziła mu życzenie wyspowiadania się. Braciszek poznał od
razu, że ze szlachetną damą ma do czynienia, dlatego też chętnie e spowieǳi wysłuchał.
Wyspowiadawszy się, białogłowa rzekła:
— Pragnę, wielebny o cze, do was po radę i po pomoc się udać. Wiadome mi est, że
znacie dobrze mo ą roǳinę i mego męża, który miłu e mnie barǳie niż życie własne; ako
człek wielce bogaty, spełnia on każde mo e życzenie, za co kocham go barǳie niż żywot
własny. Gdybym zdatna się okazała do na mnie sze myśli (nie mówię uż o uczynku),
która by ego dobrą cześć na szwank przywieść miała, więce bym na stos zasłużyła niż
akakolwiek inna występna białogłowa. Tymczasem od niedawnego czasu pewien człek,
nie znany mi z nazwiska, ale zda ący się być znacznego stanu, a przy tym, o ile się nie
mylę, wasz dobry zna omy, nie wieǳąc widocznie o moim niezmiennym postanowieniu,
w prawǳiwym oblężeniu mnie trzyma. Jest to mąż okazałe postaci, wielce uroǳiwy
i ubrany w wytworne szaty brunatne barwy. Nie mogę się pokazać w drzwiach, u okna
ani na ulicę wy ść bez tego, aby się nań nie natknąć. Samo przez się zrozumiałe est,
że są to dla mnie rzeczy nieznośne, bowiem, ak to nierzadko bywa, rzucić one mogą,
bez żadne winy z mo e strony, cień na mo ą cześć i cnotę. Przychoǳiło mi uż nieraz
do głowy powieǳieć o wszystkim moim braciom, aby mu stosowną odprawę dali, ale
wstrzymała mnie myśl, że mężczyźni w podobnych okolicznościach łatwie⁴⁴³ do kłótni
przy ść mogą, a późnie od słowa do słowa i do bitki. Chcąc więc zła i osławy uniknąć,
wszystko milczeniem pokrywałam, póki do te myśli nie przyszłam, aby wam strapienia
swo e wynurzyć, uż to ponieważ zda ecie się żyć w przy aźni z owym mężem, a takoż
i dla te przyczyny, że wam więce niż każdemu innemu przystoi nie tylko przy aciół,
ale i niezna omych za podobne sprawki naganiać⁴⁴⁴. Błagam was więc, w imię miłości
Boga, wytknĳcie mu ego postępowanie i nakażcie mu, aby e na przyszłość odmienił.
Mało li na świecie kobiet nakłonionych k’temu⁴⁴⁵ i gotowych za podobne zachody ho nie
wynagraǳać? Takie przymilania, dla drugich ponętne, we mnie tylko na żywszy wstręt
buǳą.
Rzekłszy to, opuściła na piersi głowę, akby gorzko zapłakać pragnęła.
Świątobliwy braciszek dorozumiał się od razu, kogo na myśli miała, uwierzył we
wszystkie e słowa, pochwalił ą za e zacne postanowienie i przyrzekł, że sprawę tym
trybem powieǳie, by szlachcic na przyszłość uż e niepokoić się nie ośmielał. Wieǳąc
zasię⁴⁴⁶, że est to białogłowa bogata, zaraz wspomniał o ǳiełach miłosierǳia, o pomocy
bliźniemu i o swoich potrzebach. Na to dama odparła:
— Zaklinam was, o cze, w imię Boga, abyście obietnicy swo e dopełnili. Gdyby zasię
ów szlachcic chciał się zapierać, rzeknĳcie mu po prostu, że a to wszystko wam wy awiłam, skarżąc się na niego przed wami.
Skończywszy spowiedź i odpuszczenie grzechów otrzymawszy, dama przypomniała
sobie słowa mnicha o miłosiernych uczynkach i miłości bliźniego, dlatego też wsunęła mu
ukradkiem pieniąǳe do ręki, prosząc, aby msze za e umarłych krewniaków odprawiał.
Późnie podniosła się i do domu odeszła.
Wkrótce szlachcic przybył w odwieǳiny do mnicha, ak to często miał w obyczau czynić. Gdy uż o tym i o owym pogadali, mnich odciągnął swego gościa na stronę
⁴⁴³łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴naganiać — tu: ganić. [przypis edytorski]
⁴⁴⁵k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁴⁴⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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i w słowach przy aznych napomniał go za owe zaloty i rozkochane spo rzenia, którymi
damę prześladu e.
Szlachcic z początku sroǳe się zaǳiwił, bowiem ani mu to w głowie powstało patrzyć
na nią, rzadko zresztą koło e domu przechoǳił. Jął tedy niewinności swe dowoǳić.
— Nie udawa takiego zaǳiwienia ani nie stara się po próżnicy słów na zaprzeczenie
tracić — rzekł mnich, nie dopuszcza ąc go do słowa. — Uznałem o tym nie od sąsiadów;
zważ, że sama mi o wszystkim opowieǳiała, żaląc się gorzko na ciebie. Takie błazeństwa
tobie nie przysto ą, przy tym rzeknę ci, że eśli est na świecie białogłowa, które podobne
przymilania są przeciwne, to est nią ona właśnie. Dlatego też przez wzgląd na cześć two ą
i e spoko ność proszę cię, zaprzestań ą napastować.
Szlachcic, bystrze szym umysłem niźli świątobliwy braciszek obdarzony, przeniknął
od razu istotny zamiar białogłowy, udawszy więc nie akie zawstyǳenie, przyrzekł, że uż
więce zalecać się do te kobiety nie bęǳie. Pożegnawszy się z mnichem, udał się nieodwłocznie do domu owe damy, która coǳiennie w małym okienku czatowała na ego
po awienie się. Toteż gdy go u rzała, tak żywa radość odmalowała się na e obliczu, że
szlachcic przekonał się zaraz, iż po ął dobrze słowa braciszka. Od tego dnia poczyna ąc,
ął⁴⁴⁷ się nieustannie po one ulicy przechaǳać, ku swemu wielkiemu ukontentowaniu
i radości damy; zachowywał przy tym należną ostrożność i udawał, że różne sprawy go
tu przywoǳą.
Dama, upewniwszy się, że podoba mu się równie ak i on e , zapragnęła barǳie go
pobuǳić i dać mu wyraźny dowód swych miłosnych chęci. W tym celu w stosownym
czasie udała się znów do świątobliwego braciszka i usiadłszy w kościele u ego nóg, gorzko
płakać poczęła. Zacny mnich przenikniony litością zapytał, co się stało?
Dama odparła:
— Cóż by innego, o cze wielebny, ak nie nowa przykrość ze strony tego przeklętego
od Boga przy aciela waszego, na którego przed kilku dniami żaliłam się. Jak mniemam,
przyszedł na świat na mo e udręczenie, aby pozbawić mnie szczęścia i uczynić tak, bym
uż nigdy nie ośmieliła się wam do nóg upaść.
— Jak to? — zawołał mnich — zali nie przestał was eszcze napastować?
— Byna mnie — odparła dama — poczyna ąc od te chwili, gdy się wam na niego
uskarżałam, on, widać przez przekorę i gniew na mnie, ął się przechaǳać koło mego
domu siedem razy częście niż przedtem.
Gdyby tylko choǳił i patrzył na mnie, pół biedy by z tym było, aliści⁴⁴⁸ tak się rozzuchwalił, że wczora przysłał do mnie z poselstwem od siebie akąś kobietę, która mi
wręczyła w podarunku sakiewkę i pas, tak akbym mało miała swoich pasów i sakiewek. To mnie w taki gniew wprowaǳiło, że straszny bym gwałt podniosła, gdybym nie
obawiała się przez to grzechu popełnić i wam przykrości wyrząǳić. Pohamowałam się
więc z wielkim trudem i postanowiłam nic nie przedsiębrać, póki was o wszystkim nie
uwiadomię. Oddałam sakiewkę i pas owe kobiecie i precz e z domu iść kazałam, ale
późnie zważywszy, że mogłaby podarki te dla siebie zatrzymać, emu zasię powieǳieć, że
e przy ęłam, ak to ponoć ǳie e się niekiedy, przywołałam ą z powrotem, ze wstrętem
z rąk e przedmioty te odebrałam i przyniosłam e wam teraz, abyście mu e oddali i rzekli, że mi ego podarków nie potrzeba. ǲięki Bogu i szczodrości mego męża tyle mam
sakiewek i pasów, że snadnie⁴⁴⁹ bym go nimi zadusić mogła. Teraz zasię powiem wam,
ako duchownemu o cu, że eśli ów szlachcic w spoko u mnie nie ostawi, poskarżę się
moim braciom i mężowi. Niech wówczas bęǳie, co chce! Niecha lepie on ma za swo e,
aniżeli a miałabym z ego przyczyny być osławiona. Zaliż nieprawda, mó o cze?
Rzekłszy to, płacząc w głos, wydobyła spod sukni wspaniałą sakiewkę i bogato haowany pas i rzuciła e mnichowi na łono.
Ów, upewniony, że dama prawdę mówi, wziął te rzeczy z wielkim na obliczu pomieszaniem i rzekł:
— Wcale się nie ǳiwu ę, mo a córuchno, że się tym wszystkim turbu esz; nie tylko
ganić cię za to nie będę, ale, przeciwnie, pochwalić cię muszę, że rad moich słuchasz.
⁴⁴⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁴⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁴⁴⁹snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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Niedawno napomniałem go ostro, aliści on źle obietnicę swo ą zǳierżył⁴⁵⁰. Dlatego też
za dawne plugastwa, do których nowe przydał, tak mu myślę uszu natrzeć, że mu raz
na zawsze ochota do zalotów ode ǳie. Ty zasię nie da się unieść gniewu zapędom i nie
wy awia tych rzeczy swoim krewniakom, bowiem do czegoś gorszego eszcze snadnie
przy ść by mogło. Nie obawia się, aby cześć two a akiś uszczerbek przez to ponieść miała,
a bowiem będę zawsze, przed Bogiem i przed ludźmi, świadkiem twe uczciwości.
Dama udała, że te słowa nieco ą pocieszyły; skończywszy przeto mowę swo ą, rzekła
eno, wieǳąc dobrze o chciwości mnichów:
— Te nocy z awili mi się we śnie, świątobliwy o cze, moi roǳice; zdawało mi się,
że ciężkie katusze cierpią i że niczego tak nie łakną ak ałmużny, a zwłaszcza matka moa, która tak zasmuconą i wynęǳniałą mi się okazała, że aż litość brała patrzeć. Sąǳę,
że wielkiego strapienia przyczynia ą e te obierze⁴⁵¹, w akie mnie wtrącił ów wróg Pana Boga. Dlatego też proszę was, abyście odprawili za ich dusze czterǳieści mszy św.
Grzegorza, a takoż pomodlili się do Boga tak, aby Stwórca od mąk ich wybawił.
Rzekłszy to, wsunęła mnichowi do ręki dukat złoty.
Mnich chciwie pieniąǳ pochwycił i w stosownych słowach mnogimi przykładami
pobożność e utwierǳiwszy, z błogosławieństwem swym ą odpuścił.
Po czym, gdy odeszła, nie pode rzewa ąc wcale, że na hak przywieǳiony został, posłał
po swego przy aciela.
Ów, wiǳąc, że mnich est sroǳe zagniewany, zaraz dorozumiał się, że nowe wieści
od swo e damy otrzyma. Czekał tedy⁴⁵², co powie mu braciszek. Ten z gniewem wielkim
powtórzył eszcze raz wyrzuty swo e i zgromił go ostro za nowe przewiny, akie, według
słów damy, popełnił. Szlachcic, nie mogąc zrazu po ąć, ku czemu słowa mnicha zmierza ą,
starał się zaprzeczyć, że kiedykolwiek sakiewkę i pas e posyłał, czynił to ednak niezdarnie,
tak aby mnich nie zachwiał się w wierze, akie opowieści damy użyczył, eśli to ona mu
e wręczyła. Aliści braciszek roz adowił się nie na żarty i rzekł:
— Jakże możesz temu przeczyć, przewrotny człecze! Patrza , te oto podarki sama mi
z płaczem przyniosła. Zali bęǳiesz śmiał twierǳić, że ich nie znasz?
Szlachcic, uczyniwszy pozór sroǳe zawstyǳonego, rzekł:
— Trudno zatem, przyzna ę, że te przedmioty należą do mnie i że źle postąpiłem;
przysięgam ednak, że wiǳąc ą w swym postanowieniu tak niezłomną, nigdy uż e nie
dam powodu na skargę na mnie.
Długo go gromił mnich głupi ak baran, aż w końcu oddał mu pas i sakiewkę, nie
omieszkawszy przedtem pouczyć go i zakląć, aby więce podobnych rzeczy nie czynił.
Szlachcic przyrzekł i pożegnawszy się z braciszkiem, uradowany niezmiernie, tak z dowodne oznaki afektów te damy, ak i e bogatego podarunku, natychmiast udał się pod
e dom i oględnie pokazał e , że uż podarki otrzymał. Dama wielce z tego ukontentowana, cieszyła się, że sprawy coraz to lepszym idą torem. Od te chwili czekała tylko na
wy azd męża, aby swe starania pomyślnym uwieńczyć skutkiem. Wkrótce zdarzyło się,
że tkacz musiał się do Genui udać. Gdy tylko z rana wsiadł na koń, dama pośpieszyła do
mnicha i rzekła płacząc rzewliwie:
— Mówię wam, świątobliwy o cze, że dłuże uż wytrzymać nie estem w stanie. Ponieważ ednak obiecałam wam, że nic nie przedsięwezmę bez uprzedniego uwiadomienia
was, tedy przychoǳę, ażeby usprawiedliwić się przed wami. Abyście zaś poznali, że mam
przyczynę gorzko płakać i użalać się, chcę wam opowieǳieć, co uczynił ten szatan wcielony z piekła rodem, wasz przy aciel, nie dale ak ǳiś z rana przed utrznią. Bóg eden wie,
w aki sposób zwęszył, że mąż mó wczora do Genui wy echał. ǲiś z rana zatem wszedł do
mego ogrodu i wdrapał się na drzewo rosnące naprzeciw mo e komnaty, które okna na
sad wychoǳą. Już zdołał okno uchylić z tym zamysłem, aby do mo e sypialne komnaty
wtargnąć, gdy nagle a, obuǳiwszy się, zerwałam się z łoża i uż krzyknąć wielkim głosem
chciałam, aliści ów niezbyty natrętnik ął mnie zaklinać w imię miłości Boga i przy aźni
wasze , abym zmilczała, a potem powieǳiał mi, kim est. Nie czyniąc więc przez wzgląd
na was na mnie szego hałasu, pobiegłam tak naga, aką na świat przyszłam, aby okno mu
⁴⁵⁰zǳierżyć obietnicę — dotrzymać obietnicy. [przypis edytorski]
⁴⁵¹obierza (daw.) — sieć. [przypis edytorski]
⁴⁵²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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zaprzeć przed nosem. Widocznie zaraz uciec musiał, bowiem uż go więce nie wiǳiałam. Osądźcie sami, o cze świątobliwy, zali to dale cierpieć można? Co się mnie tyczy,
to myślę temu raz wreszcie koniec położyć. Przez wzgląd na was zbyt wiele uż od niego
znieść musiałam.
Usłyszawszy te słowa mnich wpadł w gniew niezmierny i nie wieǳiał uż sam, co rzec
ma, pytał tylko raz po raz, zali pewna est; że był to ów właśnie szlachcic, a nie akiś inny
zalotnik.
— O wielkie nieba! — zawołała białogłowa — zaliż go od innego odróżnić nie potraﬁę? Mówię wam, że to on był; eśliby starał się zaprzeczać, nie dawa cie mu wiary.
— Nic innego powieǳieć nie lza⁴⁵³, mo a córko — powieǳiał mnich — ak eno⁴⁵⁴
to, że est to zuchwalstwo niepomierne i postępek plugawy; uczyniłaś, ak się należało,
precz go przegania ąc. Proszę cię eno (skoro Bóg cię od wstydu ochronił!), abyś eszcze raz
za mo ą radą poszła i nie żaląc się przed krewniakami, mnie ǳiałać pozwoliła. Spróbu ę,
czy mi się nie da okiełznać tego wcielonego diabła, o którym sąǳiłem, że est świętym
człekiem. Jeżeli mi się uda bydlęce ego przyroǳenie⁴⁵⁵ zwyciężyć, wszystko dobrze się
zakończy, eżeli zaś niemożliwe się to okaże, to da ę ci obecnie wraz z błogosławieństwem
słowo na świętsze, że pozwolę ci czynić z nim, co ci się podoba.
— Na ten raz eszcze nie chcę wam turbac i przyczyniać i nieposłuszeństwa okazywać
— rzekła białogłowa — postara cie się eno tak wszystko ułaǳić, aby mnie więce nie
prześladował, wówczas i a przestanę was tą sprawą zanuǳać.
Rzekłszy to, udała, że est sroǳe gniewną, i do domu odeszła.
Zaledwie się od kościoła oddaliła, gdy u mnicha szlachcic się z awił. Braciszek odciągnął go na stronę i wysypał mu na głowę wór na gorszych ła ań i przekleństw, nazywa ąc
go w grubych słowach nikczemnikiem, krzywoprzysięzcą i zdra cą. Szlachcic, który uż
z dwóch eksperiency ⁴⁵⁶ dobrze wieǳiał, aki est powód tych grubiańskich wymysłów,
uważnie słuchał z początku, a późnie nie asnymi słowy starał się od mnicha akąś wiadomość wydobyć.
— Co znaczy ten gniew, wielebny o cze — zapytał — zaliżem⁴⁵⁷ Chrystusa ukrzyżował?
— Ha, ty bezwstydniku! — zawołał mnich — spó rzcie na niego, mówi o tym tak
spoko nie, akby uż rok albo i dwa minęły od te pory, gdy tyle łotrostw popełnił. Widocznie uż się mu w pamięci zatrzeć zdołały. Już o te ranne porze zapomniałeś, żeś ǳiś
przed utrznią bliźniego ciężko pokrzywǳił? Gǳieżeś był ǳisia o świcie?
— Nie wiem, gǳie byłem — odparł szlachcic — ale kiedy macie tak chyżych posłów,
to wy o tym wieǳieć musicie.
— Tak, uznałem o tym — rzekł mnich. — Widać myślałeś, że w czasie gdy mąż
przytomny⁴⁵⁸ nie est, cnotliwa białogłowa rzuci ci się zaraz na szy ę. Oto mi czcigodny
człek, ani słowa! Włóczy się po nocy po cuǳych sadach i na drzewa się wdrapu e! Zali
sąǳiłeś, że łatwie opór te zbożne niewiasty przemożesz, wybrawszy sobie nocą drogę
przez drzewo do e okna? Przekonałeś się uż, że esteś e barǳie obmierzły niż ktokolwiek bądź inny na świecie, a ednak ciągle ą napastu esz. Wiele razy ona ci swą wzgardę
awnie okazała, o tym mówić nie będę, aliści⁴⁵⁹ czy o mo e przestrogi i napomnienia nie
dbasz wcale? Posłucha teraz, co ci powiem. Dotychczas milczeniem two e niecnoty pokrywała, oczywiście, nie z miłości do ciebie, lecz ze względu na prośby mo e. Ale uż na
przyszłość nie bęǳie milczała; dałem e bowiem zupełną wolność postępowania, eżeli
znowu dręczyć się ą odważysz. Co się stanie z tobą, eżeli się swoim braciom poskarży?
Szczęśliwy kochanek dowieǳiał się z tych słów wszystkiego, czego mu było trza.
Nie tracąc czasu, pożegnał się z mnichem, przyrzekłszy mu, ak umiał na lepie , że ego
przestrogi bęǳie miał na uwaǳe. Następne nocy, przed utrznią, zakradł się do sadu,
⁴⁵³nie lza (daw.) — tu: nie można. [przypis edytorski]
⁴⁵⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁴⁵⁵przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁴⁵⁶eksperiencja (daw.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
⁴⁵⁷zaliżem ukrzyżował — czy ukrzyżowałem (konstrukc a z przestawną końcówką czasownika i daw. zaimkiem
pyta nym zali). [przypis edytorski]
⁴⁵⁸przytomny (daw.) — tu: obecny. [przypis edytorski]
⁴⁵⁹aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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wdrapał się na drzewo i znalazłszy okno otworem sto ące, wszedł do komnaty i ak mógł
na szybcie rzucił się w ob ęcia swo e damy.
Białogłowa dawno czekała nań z wielką tęskliwością. U rzawszy go rzekła ze śmiechem:
— Niech bęǳie błogosławiony ów o ciec wielebny, który ci tak dobrze drogę do mnie
pokazał!
Po czym pogrążyli się w rozkoszy. Długo miłosne harce czynili, śmie ąc się i żartu ąc
z głupoty świątobliwego braciszka, a takoż z kółek, grzebieni i innych narzęǳi tkackich.
Potem umówiwszy się, ak im ǳiałać należy, nie ucieka ąc się do pośrednictwa mnicha, wiele podobnych nocy w weselu spęǳili. Niech Bóg w nieskończonym miłosierǳiu
swoim rychło mnie i inne dusze chrześcĳańskie takimi rozkosznymi nocami obdarzy!”.



.   

Don Felice poucza brata Puccia, jak ma drogą pokuty zbawienia dostąpić. Brat Puccio pokutę
odprawia, a mnich tymczasem z jego żoną miłosne igraszki czyni.
Gdy Filomena, opowieǳiawszy swo ą historię, zamilkła, Dioneo stosownymi słowy
pochwalił wielce bystrość dowcipu białogłowy, a także i Filomeny modlitewne westchnienie przy końcu. Królowa, spo rzawszy z uśmiechem na Panﬁla, rzekła doń:
— Teraz ty, Panﬁlo, uracz nas akąś wesołą opowieścią.
Panﬁlo oświadczył gotowość swo ą i tak zaczął:
— Siła est takich luǳi, co to nie szczęǳąc wysiłków, aby się do ra u dostać, nie
spostrzega ą, że wprowaǳa ą tam, miast⁴⁶⁰ siebie, innego; tak właśnie rzecz się miała
niedawno z edną naszą rodaczką, o czym wam zaraz opowiem.
„Według tego, co słyszałem, niedaleko od San Brancazio mieszkał pewien poczciwy
i bogaty człek, Pucciem di Rinieri zwany, który, nabożnym będąc, wkrótce sprawom
zbawienia całkiem się oddał, stał się terc arzem w zakonie św. Franciszka i bratem Puccio
zwać się począł. Ponieważ żadne roǳiny nie miał, a cały dom ego składał się eno⁴⁶¹ z żony
i edne służące , więc zbytnich trosk nie zazna ąc, mógł skłonności swo e zadośćuczynić
i cały wolny czas w kościele spęǳać. Jako człek gruby i na umyśle tępy, klepał modlitwy,
na kazania choǳił, goǳinki pilnie śpiewał, pościł, umartwiał się i mszy słuchał, a ak
słuchy choǳiły, także do liczby biczowników należał. Żona ego, madonną Isabettą zwana,
młoda eszcze białogłowa, około trzyǳiestu lat licząca, była osobą piękną, świeżą i krągłą
ak abłuszko. Z przyczyny zbytnie nabożności męża, a także podeszłych lat ego musiała
nieraz zachowywać dłuższy post, aniżeliby tego pragnęła. Gdy chciała uż spać albo może
harce z mężem swym czynić, ów opowiadał e o życiu Chrystusa, o pokucie Magdaleny
lub o kazaniach brata Anastazego.
W owym czasie powrócił z Paryża pewien mnich, należący do klasztoru w San Brancazio, don Felice zwany. Był to człek młody, wielce uroǳiwy, a do tego bystry i głęboko
uczony. Brat Puccio zaraz z nim w stosunek bliskie przy aźni wstąpił. Mnich rozwiązywał ak na lepie wszystkie ego wątpliwości, a poznawszy ego naturę, zapragnął wydać
mu się człekiem świątobliwym. Brat Puccio wprowaǳił go do domu swego i nieraz go na
wieczerzę zapraszał. Takoż i żona ego, dla miłości męża, chętnie czyniła honory gościowi, rychło się z nim oswoiwszy. Don Felice, u rzawszy uroǳiwą i pulchną białogłowę,
dorozumiał się zaraz, czego e brakować musi, dlatego też postanowił, o ile tylko zdoła,
uwolnić brata Puccia od trudu i wziąć go na barki własne. Jął więc śmiało rzucać na młodą
białogłowę znaczące spo rzenia i przyłożywszy się pilnie do ǳieła, tyle sprawił, że podobną żąǳę do te , aką sam uczuwał, i w nie zapalił. Spostrzegłszy to skorzystał z pierwsze
nadarzone sposobności, aby się z żoną brata Puccia wedle swe woli porozumieć. Chociaż
znalazł ą gotową przywieść rzecz całą do końca, przecie nie mógł się tego od nie dobić,
aby mu naznaczyła spotkanie gǳieś poza swoim domem. W domu zasię niepodobna było nic uczynić, brat Puccio bowiem nie zwykł był nigdy wy eżdżać. Wszystko to wielce
mnicha martwiło. Wreszcie przyszedł mu do głowy fortel, ǳięki któremu spoǳiewał
⁴⁶⁰miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁴⁶¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Modlitwa, Rozkosz

się, że bęǳie się mógł cieszyć do woli wǳiękami Isabetty w e domu bez obuǳenia
pode rzeń w duszy brata Puccia.
Pewnego razu, gdy brat Puccio go odwieǳił, rzekł doń:
— Już nieraz spostrzegłem, bracie Puccio, że edno tylko pragnienie żywicie: zbawienia dostąpić. Zda e mi się ednakoż, że zbyt długą drogą do tego celu zmierzacie. Przecie
istnie e i inna droga, znacznie krótsza, którą kroczy papież i wysocy dosto nicy Kościoła.
Co prawda, nie chcą oni drogi te luǳiom ukazywać, bowiem stan duchowny, ży ący
z ałmużny wiernych za wskazywanie im ścieżki do nieba, wielce by na tym ucierpiał.
Ponieważ ednak esteście moim przy acielem, dla którego wiele wǳięczności za okazywane mi względy żywię, dlatego też odkry ę wam ta emnicę, eśli chcecie pó ść za tym
wskazaniem, a nikomu na świecie go nie zdraǳicie.
Brat Puccio, pełen ciekawości, ął⁴⁶² go prosić i nastawać na niego, aby mu wskazówek
potrzebnych uǳielił, zaręcza ąc i klnąc się na wszystkie świętości, że nikomu o tym ani
słowa nie powie i że sam zaraz drogi te spróbu e, o ile tylko sił mu stanie⁴⁶³.
— Dobrze więc — odparł mnich — skoro mi tak uroczyście milczeć przyrzekacie,
dam wam stosowne pouczenie. Wieǳieć wam należy, iż o cowie Kościoła twierǳą, że
ten, kto chce zbawienia dostąpić, winien następu ącą pokutę odbywać. Zrozumcie mnie
ednak dobrze! Nie twierǳę a, że po te pokucie zupełnie grzesznikiem być przestaniecie,
ale eno, że wszystkie winy popełnione do chwili pokuty, odpuszczone wam zostaną.
Te błędy zasię⁴⁶⁴, w które popadniecie po e odprawieniu, nie będą wam policzone ku
potępieniu, przeciwnie, ak grzech powszedni, odrobiną wody święcone zmyć się daǳą.
Przede wszystkim więc, chcąc odprawić pokutę, musicie się szczerze i należycie wyspowiadać, późnie zasię należy zacząć post i życie wstrzemięźliwe, które ma trwać dni
czterǳieści; w tym czasie nie wolno wam tknąć swo e żony, a tym barǳie żadne inne
białogłowy. Krom tego musicie znaleźć w swoim domu mie sce odosobnione, gǳie pozosta ąc, moglibyście przez całą noc w gwiaźǳiste niebo się wpatrywać. Udacie się tam
późnym wieczorem i narychtu ecie sobie długi stół, tak wysoki, abyście sto ąc, lędźwiami
o niego opierać się mogli. Położycie na stół swo e ramiona, przy mu ąc postawę Ukrzyżowanego, możecie się przy tym rękoma za dwa kołki uchwycić. W te postawie, patrząc
w niebo i na mnie szego poruszenia nie czyniąc, pozostaniecie aż do utrzni. Gdybyście
byli uczeni w piśmie, dałbym wam modlitwy, które w czasie pokuty odmawiać należy,
ponieważ ednak czytać nie umiecie, musicie tedy⁴⁶⁵ odmówić trzysta razy Zdrowaś Maryja i tyleż razy Ojcze nasz. Przez cały ten czas bęǳiecie patrzyli w niebo i nieustannie
myśleli o tym, że Bóg stworzył ziemię i niebo, uprzytomnia ąc sobie również mękę Zbawiciela. Gdy na utrznię zaǳwonią, ode ǳiecie i eśli wola, rzucicie się w ubraniu na łoże
i zaśniecie. Rankiem musicie eszcze udać się do kościoła, wysłuchać trzech mszy i odmówić pięćǳiesiąt Ojcze nasz i tyleż Zdrowaś Maryja. Potem wolno wam bęǳie za ąć się
swymi sprawami i obiad z eść. Jednakże w porze nieszporów znowu powinniście pó ść do
kościoła i tam odmówić kilka pacierzy, których was zaraz nauczę, a bez których obe ść
się nie lza⁴⁶⁶. Za nade ściem wieczoru od nowa pokutę rozpoczniecie.
Ja sam kiedyś wszystko to czyniłem, dlatego też estem upewniony, że zanim do końca
pokuty do ǳiecie, uczu ecie rozkosz wiecznego zbawienia.
— Praktyki te nie wyda ą mi się zbyt uciążliwe i długotrwałe — odparł brat Puccio
— i myślę, że im łatwo sprostam; z pomocą boską zacznę pokutę eszcze w tę nieǳielę.
Przyszedłszy do domu opowieǳiał o wszystkim, za zezwoleniem mnicha, swo e żonie.
Ta dorozumiała się zaraz, w akim celu mnich rozkazał mu, nie drgnąwszy, przez całą noc
pokutować. Znalazłszy ten fortel wcale udatnym, rzekła, że wielce rada bęǳie zawsze
z wszystkiego, co on za użyteczne dla zbawienia duszy swo e uzna. Żeby zaś Bóg łaskawie
tę ego pokutę przy ął, gotowa est z mężem post poǳielić, innych prywacy na się nie
biorąc.
Gdy nadeszła nieǳiela, brat Puccio pokutę swo ą rozpoczął, mnich zasię, ułożywszy
się z Isabettą, prawie każdego wieczora do nie się zakradał, nie będąc przez nikogo wi⁴⁶²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁶³o ile sił mu stanie (daw.) — o ile sił mu starczy. [przypis edytorski]
⁴⁶⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴⁶⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
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ǳiany. Przynosił z sobą przednie potrawy i wina; po spożyciu wieczerzy kładli się do łoża
i ﬁglowali aż do utrzni; o te goǳinie mnich odchoǳił, a brat Puccio do łoża powracał.
Ponieważ ednak mie sce pokuty brata Puccia odǳielone było tylko cienkim przepierzeniem od komnaty ego małżonki, zdarzyło się tedy, że gdy mnich zbyt tęgo panią Isabettę
tarmosił, zdało się pokutnikowi, że trzeszczą wszystkie krokwie w komnacie. Odmówił
uż był sto o czenaszów, a gdy do sto pierwszego miał się zabierać, zapytał:
— Na miłość boską, mo a żono, co tobą tak rzuca?
Wielce żartobliwa białogłowa, która zapewne dosiadała właśnie rumaka świętego Benedykta czy świętego Jana Gwalberta, odparła:
— Na mą duszę, mężu drogi, przewracam się, ak tylko mogę!
— Jak to przewracasz się? Co chcesz powieǳieć przez to?
— Jakże się możesz eszcze pytać o to? — odrzekła Isabetta, ledwo hamu ąc się od
śmiechu (a było, wierę⁴⁶⁷, śmiać się z czego). — Zaliżem cię nie słyszała mówiącego tysiąc
razy: „Kto się cały ǳień przepości, nie ma w nocy spoko ności”.
Brat Puccio, uwierzywszy, że żona wskutek długiego postu zasnąć nie może i dlatego
tak na łożu się przewraca, rzekł do nie dobrodusznie:
— Prosiłem cię nieraz, żono, abyś postów zaniechała, aleś nie chciała mnie posłuchać.
Proszę cię, nie myśl uż o tym, stara się teraz zasnąć, bowiem tak się na łożu rzucasz, że
e całe na drzazgi porozbĳasz.
— Nie troska się o to, miły mężu — odparła białogłowa — wiem, co czynię. Bacz
na siebie, abyś dobrze czynił, a zaś w miarę sił moich będę się starała, aby eszcze lepie
czynić.
Puccio zamilkł i znowu do modlitw swoich przystąpił. Isabetta i mnich eszcze te
nocy w inne części domu narychtowali sobie łoże, w którym z radością harcowali w czasie pokuty brata Puccio. O utrzni mnich wychoǳił, białogłowa do małżeńskie łożnicy powracała, a wkrótce i brat Puccio przybywał. Gdy więc brat tym kształtem pokutę
odprawiał, a żona ego z towarzyszem zabawiali się mile, Isabetta nieraz żartobliwie do
mnicha mawiała:
— Zadałeś mężowi pokutę, ǳięki które my uż ra u zażywamy.
Isabetta tak przywykła i tak zasmakowała w strawie, którą ą mnich obdarzał (trza
wieǳieć, że mąż od dawna w poście ą trzymał), że nim pokuta brata Puccia do końca
dobiegła, znalazła sposób pożywiania się poza domem. Folgowała zatem swoim chuciom
w ta ności i bez przeszkód.
Zważcie, że ostatnie słowa mo e opowieści wcale pierwszym nie przeczą, brat Puccio bowiem, mniema ąc, że przez ciężką pokutę dostanie się do ra u, pokazał doń drogę
mnichowi i żonie swo e , która w nieustanne potrzebie żyła, póki się nad nią szczodry
mnich nie ulitował”.



 .   

Strojniś czyni ze swego rumaka dar dla messera Franceska Vergellesi. Za to wolno mu jest
rozmawiać z żoną pana Franceska. Ponieważ dama milczy, więc Strojniś odpowiada za nią.
Później zaś ǳieje się wszystko według jego odpowieǳi.
Swo ą opowieść o bracie Puccio zakończył Panﬁlo przy ogólnym śmiechu dam. Następnie królowa obróciła się do Elizy i rzekła, że na nią kole przypada.
Eliza mówić zaczęła trochę drwiąco, nie tyle ze złośliwości, co z długiego nawyku:
— Wiele luǳi dużo wieǳących mniema, że krom⁴⁶⁸ nich nikt nic wieǳieć nie może.
Ale często pragnąc innych wyprowaǳić w pole, przyznać muszą, że sami zostali na hak
przywieǳeni. Dlatego też estem przekonana, że nie należy bez potrzeby siły umysłu
innych na próbę wystawiać. Że ednak może nie wszyscy z was są podobnego zdania,
opowiem wam, co się zdarzyło pewnemu szlachcicowi z Pistoi.
„W Pistoi mieszkał szlachcic z rodu Vergellesi, imieniem Francesko. Był to człek
wielce bogaty, mądry, pełen życiowe eksperienc i, aliści⁴⁶⁹ skąpy okrutnie. Ów, miano⁴⁶⁷wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁴⁶⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴⁶⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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wany będąc podestą⁴⁷⁰ Mediolanu i wybiera ąc się w drogę do tego miasta, opatrzył się
we wszystko, czego mu było trza, stosownie do godności swo e . Brakowało mu tylko
pięknego rumaka. Nie mogąc znaleźć takiego, co by mu się podobał, trapił się i myślał,
gǳie by go dostać. W owym czasie zna dował się w Pistoi pewien młoǳieniec, imieniem
Ricciardo, z nieznacznego idący rodu, ale bogaty wielce. Ricciardo tak był o swó pozór
i stró dbały, że mu przydomek Stro nisia nadano. Młoǳieniec ów od dawnego czasu
miłował i bez powoǳenia zabiegami swymi otaczał żonę messera Franceska, białogłowę
cnotliwą i wysokie urody. Ponieważ zaś posiadał ednego z na pięknie szych rumaków
Toskanii, z którego był wielce dumny, a namiętność ego do żony pana Franceska była
rzeczą powszechnie wiadomą, więc ktoś messerowi Francesko poraǳił, aby zażądał od
Stro nisia ego rumaka. Dla miłości, aką żywi do ego żony, niechybnie mu go odda.
Messer Francesko, chciwością powodowany, zaprosił do siebie Stro nisia i zwrócił się do
niego, aby mu rumaka sprzedał, w oczekiwaniu, że ten oﬁaru e mu go w darze. Stro niś,
usłyszawszy tę prośbę, uśmiechnął się i rzekł:
— Gdybyście mi dali wszystko, co posiadacie, eszcze byście mego konia drogą kupna nie otrzymali. Możecie go ednak łatwie⁴⁷¹ w podarunku dostać. Zezwólcie tylko,
abym zanim rumaka otrzymacie, mógł w wasze przytomności⁴⁷² słów kilka wasze żonie
powieǳieć, w takim ednakoż oddaleniu, aby nikt, krom nie , nie mógł mnie usłyszeć.
Francesko, zaślepiony chciwością, sąǳąc, że mu się uda łatwie Ricciarda na hak przywieść, przystał na ten warunek i ozna mił, że Stro niś może do ego żony tyle słów skierować, ile mu się tylko podoba. Ostawiwszy Ricciarda w wielkie sali swego pałacu, udał się
do komnaty żony, opowieǳiał e , akim łatwym sposobem może przy ść do posiadania
rumaka, i przykazał, aby poszła wysłuchać Stro nisia, nie odpowiada ąc ednakoż ani słowem na ego wywody. Żonie Franceska wielce to wszystko nie po myśli było, zmuszona
ednakoż wolę męża wypełnić, rzekła, że się zgaǳa. Za czym weszła z mężem do sali, aby
posłuchać, co Stro niś mówić bęǳie.
Ricciardo, potwierǳiwszy umowę swo ą z Franceskiem, usiadł z ego żoną w odległym
kącie komnaty i rzekł:
— Nie masz na mnie sze wątpliwości, szlachetna pani, że ǳięki wielkiemu rozumowi swemu dawnoście uż odgadnąć mogli, aką miłość wzbuǳiła we mnie wielka wasza
piękność, która z żadną inną w paragon⁴⁷³ nie wchoǳąc nad wszystkimi przodek bierze.
Nie będę tuta się szerzył⁴⁷⁴ nad waszymi obycza ami i osobliwymi przymiotami, których doskonałości żaden człek wzniosłego ducha oprzeć by się nie zdołał. Nie trza takoż
słowami dowoǳić, że afekt mó do was est silnie szy i barǳie ognisty niż akiekolwiek
uczucie, które mężczyzna do kobiety żywić może. Trwać ono bęǳie w te same sile,
dopóki mi nęǳnego żywota starczy, eżeli zasię na tamtym świecie eszcze się istnie e,
będę was miłował przez wieczność całą. Dlatego też możecie być przeświadczeni, że nie
ma nic, drogie czy poślednie ceny, co byście tak prawǳiwie swoim nazwać mieli prawo
i na co byście we wszelkich okolicznościach tak liczyć mogli, ak na mnie i na wszelkie
dobra mo e.
Abyście się o tym przeświadczyć mogli dowodnie, powiem wam, że za na większą łaskę sobie bym to poczytywał, gdybyście zlecili mi uczynić coś dla ukontentowania waszego. Miałbym to za większe szczęście, niż gdyby mnie cały świat słuchał. Skoro własność
waszą stanowię, ak to wiǳicie ze słów moich, zaliż mam daremnie gorące prośby do
was zanosić, wieǳąc, że tylko od was może spłynąć na mnie spokó i szczęście? Dlatego
też, ako pokorny niewolnik, proszę was, będących edynym moim dobrem i naǳie ą
duszy mo e , która ufności pełna miłosnymi płomieniami się żywi, abyście raczyli stać
się łaskawszą dla mnie i zmiękczyć nieco dotychczasową surowość swo ą. Waszą litością
pokrzepiony, będę mógł powieǳieć, że wasza piękność, co miłość we mnie wzbuǳiła,
tchnęła też życie we mnie. Jeżeli wyniosłe swe duszy do próśb moich nie nakłonicie, życie mo e wkrótce zagaśnie. Umrę, a was będą mogli nazwać morderczynią. Śmierć mo a
⁴⁷⁰podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
⁴⁷¹łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁴⁷²w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁴⁷³w paragon wchoǳić (daw.) — iść w zawody; dorównywać komuś. [przypis edytorski]
⁴⁷⁴szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
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nie przyniosłaby wam chluby, mniemam takoż, że sumienie by wam spoko u nie dało i że
wówczas, łaskawszą będąc dla pamięci mo e , niźli ǳisia dla mnie esteście, rzeklibyście
do się: »Jakże źle postąpiłam, nie okazawszy memu biednemu Ricciardowi ani krztyny
litości!«.
Dręczona niewczesnym żalem, tym głębszy ból poczu ecie. Aby więc temu zapobieżyć,
póki eszcze czas, ulitu cie się nade mną i bądźcie łaskawi dla mnie, zanim nie zginę.
W wasze mocy leży uczynić mnie na szczęśliwszym czy też na biednie szym na ziemi
człowiekiem. Tuszę, że wasza miłość bliźniego do tego nie dopuści, abym miał za mą
niezmierną miłość śmierć odnieść w zapłacie, ale że owszem, przychylnym i łaskawym
responsem⁴⁷⁵ wskrzepicie właǳe duszy mo e , które drżą teraz przed waszym obliczem.
Tuta Ricciardo zamilkł i głęboko wzdycha ąc, kilka łez uronił. Czekał teraz, co miła
pani mu odpowie. Dama, które dotychczas wszystkie zabiegi Stro nisia, ako to turniee czy serenady, poruszyć nie mogły, teraz na te wymowne i namiętne słowa kochanka
poczuła nieznane e dotąd wzruszenie i po ęła, co miłość znaczy. I chociaż, posłuszna
rozkazaniu męża, głębokie milczenie zachowywała, nie mogła przecie pohamować westchnienia, które Stro nisiowi wy awiło to, co by chętnie w słowach mu wyznała.
Ricciardo poczekał chwilę, ale wiǳąc, że responsu nie ma, zaǳiwił się zrazu wielce;
późnie ednak odgadł, akiego podstępu Francesko chwycić się musiał. Spo rzawszy na
oblicze damy, spostrzegł, że oczy e , zwrócone na niego, błyszczały ǳiwnym blaskiem,
usłyszał także stłumione westchnienia, dobywa ące się z e łona, nabrał przeto otuchy i na
nowy wpadł fortel. Jął odpowiadać sam sobie w imieniu damy i w e przytomności⁴⁷⁶ na
ten kształt:
— Drogi Ricciardo, w same rzeczy od dawna uż spostrzegłam miłość two ą ku mnie
i poznałam, że est ona niezmierna i pełna doskonałości, teraz zasię⁴⁷⁷ ǳięki twoim słowom ugruntowałam się eszcze barǳie w swym przekonaniu. Żywą radością wszystko
to mnie prze mu e. Jeżeli twardą i nieużytą być ci się zdałam, to nie sądź, że oblicze mo e
było istotnym mego serca obrazem. Zawsze cię miłowałam, byłeś mi na droższym człekiem na świecie. Należało mi ednakowoż tak czynić z lęku przed ludźmi i z troskliwości
o dobrą cześć mo ą. ǲisia natomiast nadchoǳi pora, gdy będę mogła dać ci awne dowody miłości mo e i wynagroǳić cię za afekt, który zawsze dla mnie żywiłeś i żywisz.
Dlatego też pociesz się i bądź dobre myśli. Francesko od eżdża wkrótce do Mediolanu,
aby tam godność podesty⁴⁷⁸ piastować. Wiesz sam o tym na lepie , bowiem dla miłości
swe do mnie oddałeś mu pięknego swego rumaka. Gdy tylko mąż mó gród nasz opuści,
przysięgam ci na cześć mo ą i tę szczerą miłość, którą ci wyzna ę, że w ak na prędszym
czasie przywołam cię, aby nasza namiętność do lubego skutku dowieǳiona być mogła.
Ażebym zaś nie potrzebowała eszcze raz w te sprawie porozumiewać się z tobą,
posłucha uważnie, co ci teraz powiem. Owego dnia obaczysz dwa ręczniki zawieszone
u okna mo e komnaty, wychoǳące na ogród. Następne nocy, ma ąc to na pieczy, aby
cię nikt nie spostrzegł, postara się przekraść do mnie przez bramę ogrodu. Zastaniesz
mnie czeka ącą na cię i wówczas całą noc bęǳiemy się cieszyli sobą, czego tak barǳo
pragniemy.
Gdy uż Stro niś te słowa w imieniu damy wypowieǳiał, ął⁴⁷⁹ odpowiadać e od
siebie tą modłą:
— Miła mo a, od ogromne radości, aką odczuwam, słysząc waszą odpowiedź przychylną, tak mi w piersiach dech zaparło, że ledwie estem w stanie należny dank⁴⁸⁰ wam
złożyć. Gdybym mógł mówić tak, ak tego pragnę, nie starczyłoby mi słów i czasu, choćby
na dłuższego, na wypowieǳenie tego, co się w duszy mo e ǳie e. Niechże zatem umysł
wasz wnikliwy sam po mie, co powieǳieć chciałem, słów nie znachoǳąc. Rzeknę wam
tylko, że rozkazy wasze na ściśle wypełnię. Wówczas pod dobroczynnym wpływem łaski,
aka mnie spotkała, na duchu skrzepiony, będę się starał w miarę sił wǳięczność mo ą
⁴⁷⁵respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁴⁷⁶w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁴⁷⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴⁷⁸podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
⁴⁷⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁸⁰dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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wam okazać. Teraz zasię nie pozosta e nic innego, ak prosić Boga, aby zesłał wam wszelką
radość i szczęśliwość, akie tylko pragniecie, Bogu was polecam, szlachetna pani!
Na to wszystko nie odrzekła dama ani słowa. Stro niś powstał i udał się do Franceska,
który obaczywszy go, wyszedł mu na spotkanie i rzekł ze śmiechem:
— Cóż, zali dobrze obietnicę uiściłem?
— Nie — odparł Stro niś — przyobiecaliście mi bowiem, panie, że będę mówił z żoną
waszą, tymczasem natknąłem się na posąg marmurowy.
Odpowiedź ta niezmiernie się panu Franceskowi podobała i dała mu eszcze lepsze
po ęcie o cnocie żony, aniżeli miał dotąd.
— W każdym razie koń twó do mnie należy — rzekł.
— Tak — odparł Ricciardo — gdybym był ednakoż wieǳiał, że za mo ą łaskawość
taką nagrodę od was otrzymam, to podarowałbym wam rumaka wcześnie , żadnych nie
stawia ąc warunków. I szkoda zaiste, że tak nie uczyniłem, bo wy kupiliście wierzchowca,
choć a go nie sprzedałem.
Francesko roześmiał się w głos, a potem, odebrawszy konia, po paru dniach udał się
do Mediolanu, by ob ąć swó urząd.
Dama, pozostawszy sama w domu, często wspominała sobie słowa Stro nisia, myślała
takoż o ego miłości dla nie i o rumaku, dla te miłości podarowanym przezeń mężowi. Wiǳąc go zaś przechaǳa ącego się nieustannie pod e oknami, rzekła do się: »Co
a czynię? Dlaczego marnu ę mó wiek młody? Mąż wy echał do Mediolanu i wróci nie
pręǳe ak za sześć miesięcy. Czyż mi wynagroǳi kiedy te stracone chwile? Może wówczas, gdy będę uż staruchą? Krom tego, gǳież zna dę takiego miłośnika ak Ricciardo?
Jestem tu sama i nie obawiam się nikogo. Dlaczegóż miałabym tak szczęśliwą sposobność
zaniedbać. Kto wie, czy podobna kiedykolwiek się traﬁ? Nikt o tym nigdy się nie dowie,
a zresztą, gdyby i wszystko na aw wyszło, lepie pokutować za to, czego się użyło, aniżeli
żałować tego, czego się nie zaznało«.
Porozmyślawszy do syta, pewnego dnia zawiesiła na oknie wychoǳącym na sad dwa
ręczniki. Ricciardo, u rzawszy e, ucieszył się okrutnie i za nade ściem nocy wśliznął się po
kry omu do sadu przez furtkę, która zaparta nie była. Późnie wszedł do domu damy, która
wyszła mu na spotkanie i z oznakami na żywsze radości go przy ęła. Ricciardo, ob ąwszy
ą i ucałowawszy tysiąc razy, wszedł za nią na stopnie schodów. Nie mieszka ąc legli do
łoża i ostatnie granice miłości poznali. Ten pierwszy raz ostatnim wcale nie był, bowiem
w czasie nieobecności Franceska, a takoż po ego powrocie, Stro niś nieraz do domu ego
żony powracał, składa ąc e liczne miłości dowody ku obopólnemu ukontentowaniu”.



.       

Ricciardo Minutolo miłuje żonę Filippella Sighinolﬁego. Ta, będąc zazdrosna, daje wiarę
słowom Ricciarda, że mąż jej wraz z jego żoną mają się spotkać w łaźni. Ricciardo tak zręcznie
rzecz prowaǳi, że Catella przybywa do łaźni, gǳie wziąwszy go za męża, pospołu z nim
przebywa.
Gdy Eliza zamilkła, królowa pochwaliła roztropność Stro nisia i Fiammetcie opowiadać przykazała.
Fiammetta rzekła z uśmiechem, że est gotowa, i w te słowa zaczęła:
— Musimy się na niedługi czas oddalić od nasze stolicy, która obﬁtu e w rozliczne
przypadki i w przykłady każde materii dotyczące. Podobnie ak i Eliza opowiem o rzeczach, które gǳie inǳie się na świecie przytraﬁły. Przenieście się ze mną do Neapolu
i posłucha cie, ak to edną z tych pobożniś, krzywiących się na wspomnienie miłości,
przebiegły kochanek zmusił do skosztowania e owoców, nim eszcze kwiaty poznała.
Opowieść mo a posłuży wam na przyszłość przestrogą, a także wszystkich was zabawi
przeszłości wspomnieniem.
„W starożytnym mieście Neapolu, na milsze może ze wszystkich stolic Italii, żył
pewien młoǳieniec barǳo znacznego rodu, a przy tym wielce bogaty, nazwiskiem Ricciardo Minutolo. Ów, chocia miał uroǳiwą i młodą żonkę, przecie zakochał się w inne
białogłowie, która według powszechnego mniemania urodą swo ą nad wszystkimi Ne  Dekameron



apolitankami górowała. Catella (bowiem tak się zwała) była żoną młodego i również
znacznego człeka, Filippella Sighinolﬁ, który ą nad wszystko w świecie miłował i dla e
uczciwości w wielkim ą miał zachowaniu a czci. Ricciardo Minutolo, rozkochawszy się
w te damie, użył wszelkich środków, którymi zwykle wza emność i względy białogłowy
się zdobywa, aliści⁴⁸¹ wszystko to do upragnionego nie doprowaǳiło go skutku. Popadł
zatem w czarną rozpacz, a nie będąc w stanie od swe namiętności się uwolnić, ani życiem cieszyć się nie mógł, ani umrzeć nie potraﬁł. Wiǳąc go w podobnym stanie, kilka
białogłów, które się do ego roǳiny zaliczały, ęło⁴⁸² go pocieszać i przekładać mu, aby
wybił sobie z głowy ową miłość, bowiem wszystkie starania daremnymi się okażą. Catella
nikogo na świecie tak nie miłu e ak Filippella; est przy tym tak o niego zazdrosna, iż
drży nawet przed każdym przelatu ącym ptakiem, aby go e przypadkiem nie porwał.
Ricciardo, usłyszawszy o zazdrości Catelli, zaraz powziął pewną myśl sprzy a ącą ego
zamiarom i uczynił pozór, że zwątpiwszy uż, aby względy Catelli mógł pozyskać, zwrócił
swo e afekty ku inne szlachetne białogłowie, na cześć które począł urząǳać turnie e
i gonitwy, co przedtem dla Catelli zwykł był czynić.
Niewiele czasu upłynęło, a uż wszyscy w Neapolu, pospołu z Catellą, tego mniemania byli, że Ricciardo nie Catellę, lecz tę drugą białogłowę gorącym afektem darzy.
Tak długo chytre swo e ułożenie prowaǳił, że wszyscy uwierzyli w to twardo, a Catella,
przestawszy się mieć na baczności, ak dawnie , gdy eszcze miłość do nie żywił, ęła się
z nim przy aźnie obchoǳić i przy spotkaniu na równi z innymi uprze mie go ako sąsiada
witać.
Tymczasem nastąpiło upalne lato i wielka liczba mężczyzn ak i kobiet, zgodnie z neapolitańskim zwycza em, wybrała się nad brzeg morza, aby tam wczasu zażyć, a takoż
obiad i wieczerzę spożyć. Ricciardo, zasłyszawszy, że Catella z towarzystwem swoim tam
się zna du e, również z swoimi przy aciółmi na brzeg morza się udał. Długo się prosić
kazał, nim do kompanii Catelli się przyłączył, da ąc przez to poznać, że niewiele o to stoi.
Białogłowy, a w ich liczbie i Catella, ęły dworować nieco z ego nowe miłości. Ricciardo udawał, że cały est tą miłością rozpłomieniony, przez co eszcze większy dał do
gadek powód. Wkrótce potem towarzystwo się rozproszyło, ak to bywa nad morzem,
tak iż Ricciardo sam niemal z Catellą pozostał. Wówczas skorzystał z chwili, aby e napomknąć nie asno o pewne miłostce e męża, Filippella. Catella zaraz srogą zazdrość
uczuła i zapłonęła żąǳą dowieǳenia się bliższych szczegółów. Przez chwilę hamowała
się, ale wreszcie, nie będąc zdolna wytrwać dłuże , zaklęła Ricciarda na miłość ulubione
przez niego damy, aby wy aśnił e słowa Filippella się tyczące.
— Pani — odparł Ricciardo — zaklęliście mnie na imię takie osoby, że nie sposób
est, abym miał wam czegokolwiek odmówić. Dlatego też gotów estem powieǳieć wam
wszystko, pod warunkiem ednak, że przyrzekniecie mi nie wspominać o tym ani słowa,
czy to mężowi, czy komukolwiek innemu, do czasu, aż się nie upewnicie co do prawdy
słów moich. Jeśli zechcecie zaś, nauczę was, ak macie postąpić, aby się przekonać.
Dama zgoǳiła się chętnie na tę kondyc ę⁴⁸³, uwierzyła eszcze silnie w ego słowa
i poprzysięgła, że nikomu ta emnicy nie zdraǳi. Wówczas Ricciardo odwiódł ą na stronę,
aby inni ich nie słyszeli, i rzekł na ten kształt:
— Gdybym was tak ak dawnie miłował, nie miałbym odwagi powieǳieć wam tego,
co by wam strapienia przyczynić mogło. Teraz ednak, gdy miłość uż minęła, nie będę
się wahał odkryć wam całe prawdy. Nie wiem, czy Filippella drażnił afekt, który dla was
żywiłem, czy też wydawało mu się, żeście mi wza emnością odpłacali, akkolwiek ednak
rzecz by się miała, nigdy nic nie dał poznać po sobie. Teraz ednak, sąǳąc widocznie, że
nadszedł czas sposobny, gdy a mnie będę skory do pode rzeń, chce mi odpłacić pięknym
za nadobne i uczynić mi to, czego obawiał się, abym a mu nie uczynił: czyli żonę mo ą
uwieść. Wiem, że od pewnego czasu stara się ą nakłonić do zdrady ta emnymi poselstwy,
o których zaraz mi donosiła. Odpowiadała na nie zgodnie z mo ą radą a pouczeniem.
Jednakoż ǳisia rano, nim tuta przybyłem, zastałem w komnacie żony akąś białogłowę,
ta nie nad czymś się z nią naraǳa ącą. Zaraz odgadłem, co to za edna, i spytałem żony,
czego chce ta kobieta.
⁴⁸¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁴⁸²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁴⁸³kondycja — tu: warunek. [przypis edytorski]
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»Jest to posłanka Filippella — odparła. — Sprowaǳasz na mnie te kłopoty swoimi
radami, odpowieǳiami i dodawaniem mu naǳiei. Filippello chce się dowieǳieć, ak
postąpić zamyślam. Gdy się zgoǳę, uczyni tak, abym mogła przy ść ta nie do pewne
łaźni. Do tego mnie nakłania i o to prosi. Gdybyś nie kazał mi, Bóg wie w akim celu, tych
stosunków utrzymywać, uż dawno byłabym mu dała taką odpowiedź, że nawet spo rzeć
w mo ą stronę nie byłby się ośmielił«.
Wówczas zdało mi się, że Filippello zbyt daleko swo ą zuchwałość posuwa i że dłuże tego nie lza⁴⁸⁴ znosić. Postanowiłem tedy⁴⁸⁵ ozna mić wam o tym, abyście poznali,
ak wam płacą za waszą wierność niewzruszoną, która mnie o mały włos do śmierci nie
przywiodła. Abyście zaś nie myśleli, że to są eno⁴⁸⁶ puste słowa i ba ędy, i byście mogli, gdy zechcecie, o prawǳie te się przekonać i własnymi rękoma e dotknąć, kazałem
odpowieǳieć żonie przez tę kobietę, że gotowa est przy ść utro, około ǳiewiąte , gdy
wszyscy śpią, do te łaźni. Posłanka odeszła wielce uradowana. Spoǳiewam się, że nie
sąǳicie, abym żonie mo e pó ść tam pozwolił. Gdybym był na waszym mie scu, uczyniłbym tak, aby miast⁴⁸⁷ te , którą zastać sąǳi, pan mąż mnie znalazł; przebywszy z nim czas
nie aki, pokazałbym mu, kogo tak ściska, i zapłaciłbym mu tak ak się należy. Gdybyście
tak uczynili, niewątpliwie taki by nim wstyd owładnął, że u ma i nieprawość, którą wam
i mnie chciał wyrząǳić, w edne chwili pomszczona by została.
Catella nie dała baczności na to, kto te słowa mówi, i podstępu nie spostrzegła; przeciwnie, zgodnie z obycza em zazdrośników, uwierzyła we wszystko i ęła przywoǳić sobie
na pamięć rozliczne drobne okoliczności, które do tego faktu się ściągały.
Dlatego też, nagłym gniewem owładnięta, odparła, że w same rzeczy tak uczyni,
bowiem nie est to rzecz do wypełnienia trudna, gdy zaś e mąż się z awi, tak go zasroma,
że odtąd zawsze, gdy tylko aką białogłowę obaczy, despekt ten wspomnieć sobie bęǳie
musiał.
Ricciardo, niezmiernie tym uradowany, obaczył, że fortel ego est skuteczny; utwierǳił ą zatem w tym e przedsięwzięciu eszcze innymi mnogimi słowy, tak iż uwierzyła
mu całkiem. Prosił eno, aby nikomu nie zdraǳiła, że się od niego o tym dowieǳiała.
Catella obiecała mu to uroczyście.
Następnego dnia Ricciardo udał się do pewne kobiety, właścicielki łaźni, którą wskazał był Catelli; odkrył e swó zamysł i prosił, aby w miarę sił swoich mu dopomogła.
Kobieta ta, ma ąca wobec niego pewne obligi⁴⁸⁸ wǳięczności, zgoǳiła się chętnie i porozumiała się z nim, co e czynić i mówić wypada.
W domu, gǳie mieściła się łaźnia, zna dowała się mała, ciemna komnata, niema ąca
ednego choćby okna, co by ą oświetlało. Poczciwa kobieta, wedle wskazówek Ricciarda,
przygotowała ą stosownie i postawiła w nie wygodne łoże. Ricciardo, z adłszy obiad,
położył się na nie i ął czekać na Catellę.
Catella, wysłuchawszy słów Ricciarda i użyczywszy im więce wiary, niźli należało,
gniewna i oburzona do domu powróciła. Wkrótce nadszedł także i Filippello, który akimiś ważkimi myślami za ęty będąc, przypadkiem nie tak czule ą powitał, ak to zwykle
miał w zwycza u czynić. Spostrzegłszy to Catella umocniła się eszcze w swym pode rzeniu i rzekła do siebie: »Myśli, oczywista, o te białogłowie, z którą utro ma rozkoszy
użyć, ale na Boga, nic z tego nie bęǳie!«.
Takimi myślami za ęta, całą prawie noc głowiła się nad wynalezieniem stosowne do
męża przemowy, gdy się z nim zna ǳie.
Gdy nadeszła goǳina ǳiewiąta, Catella wzięła swo ą poko ową i spełnia ąc postanowienie, udała się do łaźni, o które Ricciardo mówił. U rzawszy łaziebną spytała, zali
Filippello był tu ǳisia ? Ta, nauczona przez Ricciarda, odparła:
— Zali⁴⁸⁹ esteście, pani, tą damą, na którą on czeka?
— Tak — rzekła Catella.
— Tedy pozwólcie do niego!
⁴⁸⁴nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁴⁸⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁴⁸⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁴⁸⁷miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁴⁸⁸oblig — zobowiązanie. [przypis edytorski]
⁴⁸⁹zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
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Catella, która wybrała się szukać tego, kogo ako żywo, wcale znaleźć nie chciała,
pozwoliła się zawieść do komnaty, gǳie na łożu Ricciardo leżał. Weszła do komnaty, nie
zde mu ąc zasłony z twarzy, i drzwi za sobą zaparła⁴⁹⁰.
Ricciardo, u rzawszy ą, skoczył radośnie z łoża, obłapił ą ciasno w ramionach i rzekł
szeptem:
— Witam cię, na droższa kochanko mo a!
Catella, nie chcąc się zdraǳić, oddała mu uścisk za uścisk, ucałowała go i radość po
sobie pokazała, ale nie rzekła ni słowa, bała się bowiem, aby e nie poznał. Izba była ciemna, ku ukontentowaniu ich obo ga. Nawet gdy się przez dłuższy czas w nie pozostawało,
oczy niczego rozróżnić nic mogły. Ricciardo zaprowaǳił Catellę do łoża. Leżeli na nim
długo, zatopieni w rozkoszy, ku niewypowieǳiane radości każdego z nich, nie mówili
eno⁴⁹¹ nic ze sobą, aby się głosem swoim nie zdraǳić. Na koniec, gdy się wreszcie zdało
Catelli, że winna dać folgę hamowane tak długo wściekłości, zawołała, srogim gniewem
zapalona:
— O Boże, akże okrutny est los białogłów i akąż straszną za miłość swo ą odbiera ą one od mężów zapłatę! O a nieszczęsna! Oto od ośmiu lat kocham cię nad życie, ty
zasię, niegodny człowieku, trawisz się namiętnością do inne kobiety? Kogóż to sąǳisz
mieć obecnie w ob ęciach swoich? Tę samą, którąś zwoǳił długo fałszywymi czułościami
swymi, uda ąc do nie miłość, podczas gdy kochałeś inną. Jam est Catellą, a nie żoną
Ricciarda, zdra co niegodny! Pozna esz mó głos? To a, a w mo e własne osobie! Zdawa
mi się, że uż tysiąc lat czekam na światło, żeby cię zasromać, psie chutliwy i łotrze przeklęty! O a nieszczęsna, dla kogóż to przez tyle lat podobną miłość żywiłam? Dla tego
psa nęǳnego, który mniema ąc, że ściska w ramionach obcą białogłowę, w ciągu tych
kilku chwil licznie szymi mnie pieszczotami obsypał niźli przez cały czas małżeństwa naszego. Umiałeś się teraz, nęǳniku, stać ǳielnym i krzepkim, chocia w domu za słabego,
znużonego i niedołężnego chcesz zwykle uchoǳić!
Bogu Na wyższemu chwała, żeś użyźnił swo e, a nie cuǳe, pole, ak mniemałeś. Nie
ǳiwię się teraz, że poprzednie nocy nie zbliżyłeś się wcale do mnie. Chciałeś na co innego
nagromaǳone siły zachować, aby wstąpić w bó miłosny ako świeży, wypoczęty rycerz.
ǲięki Bogu i mo e przezorności struga spłynęła korytem, którym winna była spłynąć.
Czemu nie odpowiadasz, potworze? Zali żeś oniemiał, słowa mo e usłyszawszy? Nie wiem,
na mą duszę, co mnie od tego wstrzymu e, aby ci oczy wydrapać. Mniemałeś, że ci się uda
tę zdradę w ta ności popełnić, aliści⁴⁹², ǳięki Bogu, i inni oczy ma ą. Lepie cię śleǳiłam,
niż sąǳisz!
Ricciardo śmiał się w duchu, słysząc te słowa; nie odpowiadał na nie wcale, tylko
ściskał i całował Catellę bez ustanku i coraz gorętsze łaski e okazywał. Wówczas Catella
znowu mówić poczęła:
— Jeżeli myślisz mnie teraz pieszczotami swymi ułagoǳić i pocieszyć, w wielkim
esteś błęǳie. Powiadam ci, że nie spocznę aż do te chwili, gdy cię nie zawstyǳę w przytomności⁴⁹³ wszystkich krewniaków, sąsiadów i przy aciół.
Zali nie estem, bezecniku, równie piękna ak żona Ricciarda Minutolo? Czemu nie
odpowiadasz, psie niewierny? Jakąż wyższość ma ona nade mną? Odsuń się od mnie i nie
śmie mnie więce dotykać. Już dosyć dowodów ǳielności złożyłeś! Wiem dobrze, że teraz,
uznawszy, że to a estem, wszystko, co byś czynił, czyniłbyś eno z przymusem. Poczeka ,
eszcze nieźle się przepościsz z mo e łaski. Wierę⁴⁹⁴, sama nie wiem, czemu nie posyłam
po Ricciarda, który kochał mnie nad życie, chocia pochwalić się nie mógł, abym choć raz
na niego spo rzała. Teraz wiem, że inacze postępować należało. Mniemałeś, że zna ǳiesz
tuta ego żonę; znaczy więc, że akbyś ą pieścił. Gdybym zatem a do Ricciarda teraz
należała, nie mógłbyś mi wyrzutów czynić.
Tu uż e słów zabrakło i gorzko zapłakała. Ricciardo, zważywszy na koniec, że gdyby
ą w błędnym mniemaniu ostawił, przykre z tego skutki wyniknąć by mogły, postanowił

⁴⁹⁰zaprzeć a. zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
⁴⁹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁴⁹²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁴⁹³w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁴⁹⁴wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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dać się e poznać i wywieść ą z błędu. Schwyciwszy ą przeto w ob ęcia, tak że się wyrwać
nie mogła, rzekł:
— Nie niepokó się, na droższa mo a! Czego samą miłością osiągnąć nie zdołałem,
pozyskałem ǳięki podstępowi, którego mnie nauczył Amor! Jestem twoim Ricciardem!
Catella, słowa te usłyszawszy i poznawszy głos Ricciarda, chciała zaraz z łoża wyskoczyć, aliści uczynić tego nie zdołała. Późnie zagroziła, że krzyknie, lecz kochanek zamknął
e ręką usta i rzekł:
— Pani, tego, co się stało, odrobić się nie da, choćbyście i przez całe życie swo e krzyczeć chcieli. Gdy teraz hałasu narobicie albo w akikolwiek sposób sprawicie, że do ǳie
to do wiadomości kogokolwiek, niewątpliwie dwa niemiłe z tego wynikną skutki. Dobra
wasza sława i cześć na szwank narażone zostaną, bowiem, choćbyście nawet utrzymywać
chcieli, żem was podstępem tu zwabił, a kłamstwo wam zadam i powiem, że was do
tego obietnicami i podarunkami skłoniłem. Dale rzeknę, iż w naǳiei swo e co do ich
wartości omylona, wpadliście w gniew, gwałt ten podnosząc. Wiadomą wam zaś est rzeczą, że świat chętnie złemu niż dobremu uwierzy, przeto też racze mnie da posłuch niż
wam. Krom⁴⁹⁵ tego mięǳy mną a mężem waszym śmiertelna nienawiść powstanie i rzeczy tak daleko za ść mogą, że albo a ego zabĳę, albo on mnie, a wątpię, abyście przez
to szczęśliwsi czuć się mieli. Dlatego też nie ściąga cie hańby na się i nie wzbuǳa cie
kłótni mięǳy małżonkiem waszym a mną. Nie esteście pierwszą ani nie ostatnią, zaiste,
którą wyprowaǳono w pole, a zasię⁴⁹⁶ oszukałem was nie dlatego, aby akąś własność
wam odebrać, ale z przyczyny te wielkie miłości, aką dla was żywię i zawsze żywić będę,
waszym pokornym niewolnikiem się mieniąc. Od dawna uż a i całe mo e mienie do
was należy i wam est podległe, od te chwili pragnę ednak, abyście eszcze więce do
wszystkiego mieli prawa. Jako że w różnych sprawach rozumni esteście, tuszę⁴⁹⁷, że i tu
takimi się okażecie.
Gdy Ricciardo słowa te mówił, Catella gorzko płakała. Chocia ednak sroǳe strapiona i wzburzona była, przecie w głębi duszy przyznała, że Ricciardo ma słuszność i że
w przyszłości zdarzyć się może tak, ak on przepowiada. Dlatego też rzekła:
— Nie wiem, zaiste, ak mi Bóg pomoże przenieść⁴⁹⁸ tę hańbę, którąście mi wyrząǳili. Nie będę wszczynała rumoru tuta , gǳie mnie przywiodła głupota i zazdrość nierozumna, ednakoż przysięgam wam, że nie uspoko ę się, dopóki w ten czy inny sposób
za obrazę się nie pomszczę. Puśćcie mnie uż i nie próbu cie zatrzymywać dłuże . Osiągnęliście uż przecie, czegoście pragnęli, i wymęczyliście mnie niezgorze . Proszę więc raz
eszcze, pozwólcie mi ode ść spoko nie!
Ricciardo, czu ąc, że Catella est eszcze wzburzona ponad miarę, postanowił nie wypuszczać e , dopóki się całkiem nie uspokoi, dlatego też ął⁴⁹⁹ ą na czulszymi słowami
ułagaǳać. Tak długo ą prosił, zaklinał i tak nalegał na nią, że Catella wreszcie, zwyciężona, pokó z nim zawarła. Pogoǳeni z sobą, przebyli w łaźni eszcze czas pewien,
niewysłowione rozkoszy zażywa ąc. Catella, uznawszy, że pocałunki kochanka smakowitsze są od pocałunków męża, odmieniła dotychczasową swo ą dla Ricciarda nieczułość
na tkliwą miłość do niego. Przy wielkie z obu stron przezorności nieraz eszcze swo ą
miłością się cieszyli. Oby Bóg i nam tak się cieszyć zezwolił!”.



. 

Tedaldo, w niezgodę z swoją damą popadłszy, opuszcza Florencję. Po pewnym czasie powraca
do grodu w przebraniu pielgrzyma. W rozmowę wchoǳi ze swoją panią i wykazuje jej, jaki
błąd popełniła. Ratuje od śmierci jej męża, któremu dowieǳiono, że stał się jego zabójcą,
i goǳi go z braćmi. Później wzajemną miłością rozważnie się cieszy.
Fiammetta zamilkła wśród ogólnych pochwał. Po czym królowa, aby czasu po próżnicy nie tracić, zaraz Emilii opowiadać kazała. Emilia w te słowa zaczęła:
⁴⁹⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴⁹⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴⁹⁷tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę. [przypis edytorski]
⁴⁹⁸przenieść (daw.) — znieść. [przypis edytorski]
⁴⁹⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Pragnę powrócić do naszego miasta, od którego oddaliły się dwie mo e poprzedniczki, i opowieǳieć wam, ak ednemu z ziomków naszych utracone względy kochanki
oǳyskać się udało.
„Żył niegdyś we Florenc i młody szlachcic, Tedaldem degli Elisei zwany, który miłował okrutnie pewną damę, imieniem Ermellina, żonę nie akiego Aldobrandina Palermini. Młoǳieniec ów, ǳięki swoim chwalebnym obycza om, goǳien był cieszyć się
pragnień swoich uskutecznieniem, aliści⁵⁰⁰ fortuna, nieprzy aciółka szczęśliwych, wspak
temu stanęła. Nie wieǳieć z akiego powodu dama, pełna dlań przez czas dłuższy przychylności, takiego doń wstrętu nabrała, że nie tylko poselstw od niego przy mować nie
chciała, ale i unikała ego widoku. Z te przyczyny Tedaldo w ciężką i przykrą melankolię popadł. Ponieważ ednak miłość swo ą dobrze ukrywał, nikt powodu ego strapienia
odgadnąć nie mógł. Stara ąc się wszelkimi sposobami oǳyskać miłość, którą utracił był
bez żadne z swo e strony winy, i wiǳąc, że wszystkie ego wysiłki są próżne, postanowił
o czyznę swo ą opuścić, aby sprawczyni nieszczęścia widokiem ego strapienia i smutku
cieszyć się nie mogła. Zebrał więc pienięǳy, ile zdołał, i w wielkie ta ności, nie żegnaąc się z nikim, krom⁵⁰¹ ednego przy aciela, który o wszystkim był uwiadomiony, do
Ankony wyruszył pod przybranym nazwiskiem Filippa di Sanlodeccio.
W Ankonie zaciągnął się na służbę do pewnego bogatego kupca i na pokłaǳie ego
okrętu odpłynął na Cypr.
Obycza e ego i poczynania tak się kupcowi podobały, że nie tylko znaczne zasługi mu ustanowił, ale i do spółki go przypuścił, porucza ąc mu pieczę nad większością
ǳieł⁵⁰² swoich. Tedaldo tak e szczęśliwie prowaǳił, że stał się po kilku latach poważanym i bogatym kupcem. Chocia pośród za ęć swoich rozlicznych często swo ą damę
okrutną wspominał, chocia miłość nękała go sroǳe, tak iż rad by był u rzeć ak na pręǳe Ermellinę, przecie okazał się tak twardym, że w przeciągu siedmiu lat nieustannie
samego siebie przezwyciężał. Zdarzyło się ednak, że pewnego razu usłyszał na Cyprze
kanconę, którą niegdyś sam był ułożył, wysławia ąc w nie miłość wza emną obo ga i doznawane od pani swe rozkosze, i pomyślał, że est rzeczą niemożliwą, aby dama ego
o wszystkim zapomnieć miała. Owładła nim tak ogromna żąǳa u rzenia Ermelliny, że
uż wytrzymać dłuże nie będąc w stanie, postanowił do Florenc i powrócić.
Przywiódłszy swo e sprawy do porządku, wyruszył do Ankony w towarzystwie ednego sługi. Stamtąd odesłał swo e kuy do Florenc i, do ednego z przy aciół ankońskiego
kupca, sam zasię przybył wraz ze sługą do miasta chyłkiem, przebrany w stró pielgrzyma
powraca ącego od Grobu Świętego. Wszedłszy do grodu, zamieszkał w małe gospoǳie,
należące do dwóch braci i położone w pobliżu domu ego damy. Pierwsze swo e kroki
tam obrócił, aby ą u rzeć. Aliści okna i drzwi zamknione znalazł i wniósł stąd, że dama
ego albo umarła, albo też do innego miasta się przeniosła. Pełen srogie turbac i, udał się
do domu swoich braci i u rzał ich wszystkich czterech w żałobne szaty przybranych. Tym
widokiem wielce zaǳiwiony i pewien, że do tyla stro em swoim i pozorem est odmieniony, iż nikt go łatwie⁵⁰³ nie pozna, zbliżył się do pewnego szewca i zapytał, dlaczego ci
panowie są w czarne szaty ubrani? Szewc odparł na to:
— Jeszcze i dwóch tygodni nie ma, ak eden z ich braci, imieniem Tedaldo, który
uż od dawna stąd od echał, zabity został. Zdawa mi się, że dowiedli przed sądem, iż
pozbawił go życia Aldobrandino Palermini ( uż go pochwycono!) za to, że Tedaldo ego
żonę miłował i że powrócił tu w przebraniu, aby ą u rzeć.
Tedaldo wielce się zaǳiwił na myśl, że ktoś tak podobny do niego się okazał, i litować się ął⁵⁰⁴ w duszy nad losem Aldobrandina. Dowieǳiawszy się ednak, że Ermellina
ży e i dobrym zdrowiem się cieszy, powrócił do gospody wraz z nastaniem nocy, pełen
różnorodnych myśli. Powieczerzawszy wraz ze sługą, dostał na nocleg komnatę zna duącą się na na wyższym piętrze domu. Jednakoż natłok myśli, niewygodne łoże, a może
i nęǳna wieczerza, którą spożył, zasnąć mu długo nie pozwalały. Około północy zdało
mu się, że kilku luǳi spuszcza się z dachu domu; wkrótce w szparze drzwi, wiodących do
⁵⁰⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁰¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵⁰²ǳieła — tu: interesy, ǳiałalność. [przypis edytorski]
⁵⁰³łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁵⁰⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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ego komnaty, u rzał światło. Dlatego też, podkradłszy się cicho do szpary, ął patrzeć, co
by to znaczyć miało. Obaczył piękną ǳiewczynę, trzyma ącą w ręku ogarek, a obok nie
trzech mężów, których kroki niedawno na dachu słyszał. Po uprze mym pozdrowieniu
eden z nich w te słowa do ǳiewczyny się odezwał:
— Bogu Na wyższemu niech bęǳie chwała za to, że możemy teraz spać spoko nie.
Morderstwo Tedalda degli Elisei dowieǳione zostało przez ego braci Aldobrandinowi
Palermini. Aldobrandino przyznał się i wyrok na niego est uż podpisany. Mimo to
ostrożność stosowną zachować musimy, bowiem gdyby kiedyś wyszło na aw, że to my
winowa cami esteśmy, spotkałby nas ten sam los co Aldobrandina.
Rzekłszy to pożegnali się z ǳiewczyną, która na tę wieść wielce się uradowała, i spać
poszli.
Tedaldo usłyszawszy te słowa, ął rozmyślać nad tym, akim to omylnościom umysły
luǳkie są podległe; wspomniał swoich braci, którzy opłakali i pochowali akiegoś obcego
człeka, późnie pomyślał takoż o niewinnym Aldobrandinie skazanym na śmierć ǳięki
pode rzeniom i świadectwom fałszywym. U rzał dowodnie srogość praw i sęǳiów, którzy
często miast⁵⁰⁵ tego, aby prawdę rozeznać i u awnić, okrutnym sposobem nieprawǳiwe
zeznania wymusza ą i nazywa ą siebie sługami Boga i sprawiedliwości, podczas gdy są
eno⁵⁰⁶ rzecznikami diabła i kłamstwa.
Potem Tedaldo ął szukać środka ratunku dla Aldobrandina, aż wreszcie pewien zamysł
powziął.
Wstawszy rano, ostawił służącego w gospoǳie i udał się do domu swo e damy. Znalazł przypadkiem drzwi otworem sto ące i wszedłszy, u rzał Ermellinę sieǳącą w dolne
izbie na podłoǳe i płaczącą gorzko. Z litości sam o mały włos nie zapłakał. Zbliżył się do
nie i rzekł:
— Nie turbu cie się, pani! Pociecha est uż bliska.
Dama, słowa te usłyszawszy, podniosła głowę i rzekła przez łzy:
— Wyda esz mi się obcym pielgrzymem, dobry człecze! Cóż możesz wieǳieć o mym
smutku i pociesze?
— Pani — odparł pielgrzym — przybywam właśnie z Konstantynopola, skąd Bóg
umyślnie mnie przysłał, aby łzy wasze w radość zamienić, a małżonka waszego od śmierci
wybawić.
— Jak to być może? — zawołała dama. — Jeśli z Konstantynopola przybywacie i dopiero przed chwilą weszliście do grodu, skądże wieǳieć możecie, kto est moim mężem
i kim a estem?
Wówczas pielgrzym na dowód, że prawdę mówi, opowieǳiał e od początku o przeciwnościach, akie Aldobrandino znosił, nazwał ą po imieniu, wymienił, ile lat est uż
za mężem, i o mnóstwie rzeczy tyczących się e spraw powieǳiał. Ermellina, niesłychanie tym wszystkim zaǳiwiona, biorąc go za proroka, padła przed nim na kolana i na
wszystkie świętości zaklinała go, aby ak na śpiesznie Aldobrandina ratował, eśli dla ego
ocalenia się z awił, bowiem uż niewiele czasu na ten ratunek pozosta e.
Pielgrzym, uda ąc natchnionego, rzekł w te słowa:
— Powstańcie, pani, łzy swe pohamu cie i posłucha cie, co wam ozna mić pragnę.
Proszę was eno, abyście się na mnie szym słówkiem przed kimkolwiek nie zdraǳili. Bóg
mi ob awił, że nieszczęście was teraz dotyka ące est karą za grzech, któryście kiedyś popełnili. Bóg pragnie, abyście obecnie grzech ten, choćby w części, odpokutowali, nim go
w przyszłości całkiem nie zmażecie, inacze bowiem w eszcze cięższe popadniecie terminy.
— Ach, świątobliwy mężu — zawołała dama — nie eden grzech na mo e duszy
ciąży, tak iż odgadnąć nie mogę, za co Bóg stosowne pokuty ode mnie żąda. Jeśli wam
est zatem wiadomy, wymieńcie mi go, a uczynię wszystko, co mogę, aby go zmazać.
— Wierę⁵⁰⁷ — odparł pielgrzym — dobrze wiem o nim i od was więce dowiadywać
się o nim mi nie trzeba, a eśli się pytam, to eno dlatego, abyście eszcze większą skruchę
uczuli. Ale powróćmy do rzeczy! Powieǳcie mi, czy pomnicie o tym, żeście mieli kiedyś
kochanka?
⁵⁰⁵miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁵⁰⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵⁰⁷wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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Sąd

Dama usłyszawszy te słowa, westchnęła głęboko i niepomiernie się zaǳiwiła, nie sąǳiła bowiem, żeby ktokolwiek na świecie o e miłości wieǳiał, akkolwiek szeptano
o nie w czasie, gdy zginął ten, którego pogrzebano ako Tedalda, a źródłem tych pogłosek było parę nierozważnych słów wta emniczonego we wszystko towarzysza Tedalda. Po
chwili tak rzekła:
— Zaiste, wiǳę, że Bóg powierzył wam wszystkie luǳkie ta emnice i że na nic się
nie zda cokolwiek przed wami ukrywać. W same rzeczy, w młodości mo e miłowałam
gorąco tego nieszczęśliwego młoǳieńca, o zabó stwo którego męża mego oskarżono. Nad
śmiercią ego tyle łez wylałam, że nawet ǳiś eszcze wielką boleść uczuwam. Chocia przed
ego od azdem surową i nieużytą dlań byłam, ednakże ani rozłąka, ani tak długa ego
nieobecność, ani śmierć ego wyrwać go z mego serca nie zdołały.
— Nie nieszczęsnego młoǳiana — odparł pielgrzym — którego właśnie zabito, ale
Tedalda Elisei kochaliście, pani. Aliści powieǳcie mi, z akie przyczyny zagniewaliście
się na niego? Zali was czymkolwiek dotknął?
— Byna mnie — odparła dama. — Bóg wiǳi, że mi żadne zniewagi nie wyrząǳił.
Przyczyną całego zła były słowa pewnego przeklętego mnicha, który mnie kiedyś spowiadał. Gdy mu wyznałam miłość, aką do Tedalda żywię, i mo ą z nim zażyłość, rzucił
na mo ą głowę takie gromy, że eszcze ǳiś dreszcz trwogi mną wstrząsa. Zagroził mi,
że eśli z Tedaldem nie zerwę, zostanę na dno piekła w paszczę diabelską wrzucona i na
ogień wieczny skazana. Na te słowa taki strach mnie schwycił, że postanowiłam zbliżenia z Tedaldem unikać, na ego listy nie odpowiadać i wysłańców ego nie przy mować.
Aliści mniemam, że gdyby Tedaldo wytrwał, miast⁵⁰⁸ wy eżdżać stąd z rozpaczą, to na
widok ego serca, topnie ącego z miłości, ak śnieg na słońcu topnie e, odmieniłabym
swo e surowe postanowienie, gdyż niczego na świecie barǳie nie pragnęłam.
— Pani — rzekł pielgrzym — oto est ów edyny grzech, za który teraz cierpieć musicie. Wiem dobrze, że Tedaldo nĳakiego gwałtu wam nie zadał, pokochaliście go bowiem
z własne , nieprzymuszone woli, ponieważ się wam podobał. Późnie , woli wasze zadosyć
czyniąc, wszedł do waszego domu i bliski z wami zawiązał stosunek. Wy zasię słowami
i czynami tyleście mu przychylności okazali, że eśli pierwe was miłował usilnie, to potem
miłość ego eszcze tysiąc razy się wzmogła. Jeśli zaś tak było w istocie, a wiem, że inacze
być nie mogło, cóż was tedy⁵⁰⁹ k’temu⁵¹⁰ przywiodło, żeście go tak okrutnie odepchnęli?
W takich okolicznościach z wielką rozwagą postępować należy. Jeśliście czuli, że złego
swego postępku kiedyś żałować bęǳiecie, nie trzeba go było czynić. Jak on do was należał, tak wy niemnie ego własnością byliście. Pozbawia ąc go posiadania wasze osoby
bez ego zgody i woli, popełniliście rabunek i uczynek niegoǳiwy. Dowieǳcie się teraz,
że i a estem mnichem i że znam się dobrze na sztuczkach braciszków zakonnych. Gdy
teraz z wielką swobodą o tym mówię, to tylko dlatego, że waszą korzyść mam na celu i że
pragnę, abyście lepie niż dotychczas mnichów poznali. Byli ongiś na świecie świątobliwi
i zacni mnisi, aliści⁵¹¹ ci, którzy teraz braćmi się zowią i chcą być za nich uważani, nic
z mnichami wspólnego nie ma ą krom⁵¹² habitu. A nawet ten habit niezbyt est do zakonne sukienki podobien. Założyciele zakonów ustanowili habit ubogi, wąski i z grube
uczyniony materii, na znak pogardy dla rzeczy doczesnych, od chwili gdy ciało swe w tak
nęǳny stró przyoǳiali. Teraz zasię ubiera ą się mnisi w szerokie, lśniące habity z na przednie szego sukna uszyte i nada ą im kró wytworny, ak na arcybiskupów przystało.
Pysznią się i dmą w nich bezwstydnie na placach i w kościołach, niby luǳie świeccy,
z swoich stro ów dumni. Jak rybak, który od ednego zamachu siecią swo ą mnóstwo
ryb w rzece zagarnia, tak też i oni, rozwarłszy obszerne poły swych habitów, chcą w nie
owinąć wiele dewotek, wdów, głupich kobiet i mężczyzn. Tylko o to się ciągle troska ą,
innych obowiązków nie zna ąc, dlatego też, mówiąc po prawǳie, eno⁵¹³ barwa pozostała
im z habitu. Podczas gdy dawnie si mnisi starali się dusze luǳkie dla Boga pozyskać,
to ǳisie si edynie bogactw i kobiet pożąda ą i całą umie ętność swo ą tylko na to wysi⁵⁰⁸miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁵⁰⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵¹⁰k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁵¹¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵¹²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵¹³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Religia, Ksiąǳ, Pobożność,
Chciwość, Próżność

la ą, aby gniewnymi słowy i strasznymi obrazami głupców zatrwożyć i wmówić w nich,
że grzechy oczyścić można mszą lub ałmużną. Wszystko to czynią w tym celu, aby im
(którzy na się habity wǳieli nie dla pobożności, eno dla małości serca i odrazy do pracy)
luǳie dostarczali chleba, posyłali im wino i dawali tłuste kęsy na intenc ę zbawienia dusz
ich przodków.
Prawda, że ałmużna i modlitwy grzechy oczyszcza ą, aliści gdyby luǳie pobożni wieǳieli, na aki cel ich dary się obraca ą, na pewno by e przy sobie zatrzymali albo też radnie świniom rzucili. Ponieważ zaś ci ﬁluci wybornie wieǳą, że im mnie luǳi ednym
skarbem się ǳieli, tym więce na każdego przypada, więc też nie szczęǳą trudu i krzyku,
aby strachem innych od tego odpęǳić, co sami w całości posiadać pragną. Gromią mężów za rozpustę, aby zgromieni ukorzyli się i gromiącym białogłowy pozostawili, piętnu ą
lichwę i zysk nieuczciwy, ednak miast⁵¹⁴ zwrócić właścicielom należne im pieniąǳe eszcze szerze swo e habity otwiera ą i rzuca ą się w pogoń za beneﬁc ami, tłustą prebendą
i arcybiskupstwami zdobywanymi za ten grosz, który poprzedniego posiadacza o zgubę
i potępienie przyprawić miał. Gdy ich zasię⁵¹⁵ na plugastwie i mnogie niegoǳiwości ktoś
pochwyci, tym kształtem odpowiada ą: »Czyńcie wedle słów naszych, nie wedle naszych
postępków«. Mniema ą widać, że zwalnia ich to od każdego brzemienia, tak akby owce
wytrwalsze i rozumnie sze być winny od pasterzy. Wieǳą też dobrze zazwycza , ak wielu
luǳi zadowalnia się podobnym responsem⁵¹⁶ i rozumie go inacze , niżby go po mować
należało. ǲisie si mnisi pragną, abyście czynili to, o czym oni mówią, a więc napełniali ich kiesy pienięǳmi, odkrywali im swo e ta emnice, zachowywali czystość, krzywdy
wybaczali, byli cierpliwymi i złe mowy się strzegli — wszystko to są rzeczy szlachetne, bogobo ne i święte. W akimże celu ednakoż ich naucza ą? Dlatego aby sami mogli
czynić to, czego by dopiąć nie mogli, gdyby to czynili luǳie świeccy. Zaliż ktoś nie wie
o tym, że człek pienięǳy nie ma ący długiemu próżnowaniu oddawać się nie może? Jeżeli
grosz swó na własną przy emność obrócisz, to czcigodny o ciec nie bęǳie uż próżnować
zgodnie ze swą regułą; gdy sam okoliczne niewiasty odwieǳać poczniesz, to dla braciszków mie sca uż zabraknie; gdy nie bęǳiesz cierpliwie zniewag znosił, to bratu prze ǳie
ochota wǳierać się do twego domu i cześć two e roǳiny szkalować. Po cóż się ednak
nad tym tak szerzę⁵¹⁷? Oskarża ą samych siebie, ilekroć wobec rozumnych luǳi z podobnym responsem na harc wyrusza ą. Czemuż to do zakonu wstępu ą, eśli nie czu ą
się dość wstrzemięźliwymi i świątobliwymi, a eśli uż chcą bogobo nymi rzeczami się
za mować, dlaczego nie idą za świętym przykładem Ewangelii: »Począł Chrystus czynić
i nauczać«? Niecha że zatem i oni wpierw ǳiała ą, a późnie poucza ą innych. Nie raz,
ale tysiąc razy w mym życiu wiǳiałem mnichów zaleca ących się i przymila ących nie
tylko do białogłów świeckich, ale i do zakonnic. Owóż byli to właśnie ci, co na głośnie
z kazalnic swych grzmieli. I takich to mielibyśmy naśladować? Kto chce, niecha że tak
czyni, wszelako Bogu wiadome est, czy rozumnie postępu e.
Załóżmy ednak teraz, że mnich, który was gromił, miał słuszność mówiąc, że złamanie wiary małżeńskie est wielkim grzechem. Zali, pytam, nie est większym grzechem
ograbić człeka, zabić go albo uczynić go wygnańcem wędru ącym po świecie? Sąǳę, że
nikt temu nie zaprzeczy. Ścisły związek mężczyzny z białogłową — to grzech przyroǳony,
ale grabież i zabó stwo, i przegnanie precz są występkami ze złego umysłu wypływa ącymi. Już wam to dowodnie wykazałem, żeście Tedalda ograbili, odebrawszy mu siebie,
chocia z własne , nieprzymuszone woli przedtem do niego należeliście. Teraz powiem
wam eszcze, żeście na ego żywot goǳili, bowiem z dnia na ǳień coraz okrutnie szą
się sta ąc, popychaliście go k’temu⁵¹⁸, aby własnymi rękami śmierć sobie zadał. Prawo
zaś głosi, że ten, kto est złego uczynku pobudką, winien taką samą karę ponieść ak
ten, który zbrodnię popełnił. A temu zaprzeczyć nie możecie, żeście spowodowali ego wygnanie i siedmioletnią po świecie tułaczkę. Każda z tych trzech win est daleko
sroższym grzechem niźli ów ścisły związek, w którym żeście z Tedaldem żyli. Ale może
Tedaldo na podobny postępek zasłużył? Oczywistą est rzeczą, że nie. Samiście to przy⁵¹⁴miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁵¹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁵¹⁶respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁵¹⁷szerzyć się nad czymś — tu: rozwoǳić się nad czymś; szeroko coś omawiać. [przypis edytorski]
⁵¹⁸k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
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znali, a i a wiem, że was barǳie niż siebie miłował. Gdy się zna dował tam, gǳie mógł
o was mówić, nie wywołu ąc pode rzeń i dobre sławy wasze na szwank nie przywoǳąc,
uwielbiał was, czcił i nad wszystkie białogłowy wynosił. Cały swó los, cześć i wolność
swo ą w wasze ręce złożył. Nie byłże młoǳieńcem szlachetnego rodu? Nie przewyższał
urodą i odwagą innych ǳielnych młoǳieńców? Zali go wszyscy nie miłowali? Zali nie
spoglądali na niego chętnym okiem? Temu także nie zaprzeczycie. Jakże więc mogliście
za podszeptem głupiego, podłego i zawistnego klechy tak surowie z Tedaldem postąpić?
W istocie po ąć nie mogę, przez aki to błąd i zaślepienie białogłowy mężczyzn od siebie
odpycha ą i lekce ich sobie ważą, gdy tymczasem, zważywszy, czym są i czym est mężczyzna, z woli boże nad wszystkie istoty świata wywyższony, powinny się za szczęśliwe
poczytywać, eśli miłość ego pozyska ą, a potem wszystkie ego chęci uprzeǳać i drżeć
tylko o to, aby miłować nie przestał. Wy zasię coście uczynili pod wpływem słów mnicha, który na pewno był pospolitym darmoz adem i pasożytem? Łotr ten, wierę⁵¹⁹, chciał
wtargnąć tam, skąd innego tak gorliwie wypierał. Jest to więc grzech tego roǳa u, że
sprawiedliwość boska, ważąca wszystko na słuszne szali, bez kary ostawić go nie mogła.
Jak wy, bez nĳakie przyczyny, Tedalda od siebie oddaliliście, tak też mąż wasz całkiem
niewinnie teraz przez Tedalda w srogie terminy popadł, wy zasię w asunek i strapienie.
Skoro zaś chcecie z tego nieszczęścia się wydobyć, musicie edną rzecz przyrzec, a nade
wszystko późnie ą uczynić: eśli kiedykolwiek Tedaldo z długiego wygnania swego tuta
powróci, powrócicie mu miłość swo ą, łaskawość i wszystkie względy; słowem, przywrócicie go do tego stanu, w akim się zna dował pierwe , nim żeście dali posłuch głupiemu
klesze.
Pielgrzym zakończył mowę swo ą, które dama słuchała z wielką uwagą i w milczeniu,
bowiem uznawała słuszność ego wywodów. Wierząc, że cierpienia e są, w same rzeczy,
karą za grzech popełniony, rzekła.
— Mężu boży, wiǳę, że słowa wasze są prawǳiwe, a takoż z waszego opisu pozna ę,
akimi są ci mnisi, których dotychczas za świętych poczytywałam. Ani chybi, wielkim
grzechem był mó wobec Tedalda postępek; gdyby to w mo e mocy leżało, chciałabym
wyrząǳoną mu krzywdę naprawić, ale cóż uczynić mogę? Tedaldo nigdy tu uż nie powróci, bowiem nie ma go na tym świecie. Na cóż się wam przeto zda mo a obietnica,
skoro e spełnienie est rzeczą niemożliwą!
— Tedaldo — odparł pielgrzym — nie umarł wcale. Niebo mi to ob awiło. Jest żywy
i zdrowy i za szczęśliwego się poczyta, gdy go łaską swo ą od nowa obdarzycie.
— Zważcie na to, co powiadacie — rzekła dama. — Wiǳiałam go martwego przed
moim progiem, przeszytego ostrzami puginałów. Trzymałam go w swych ramionach,
oblewa ąc gorzkimi łzami martwe ego lica. Łzy mo e dały zapewne późnie materię do
gadek złośliwych.
— Cokolwiek byście mi powieǳieli — odparł pielgrzym — nie przestanę was zapewniać, że Tedaldo ży e. Jeśli tylko przyrzekniecie mi obietnicę zǳierżyć, wkrótce go
tu, ak sąǳę, obaczycie.
— Przyrzekam — rzekła dama — i z wielką ochotą słowa dotrzymam, nic bowiem
większe radości mi nie sprawi, ak obaczenie męża mego w bezpiecznym i swobodnym
stanie, a Tedalda przy życiu.
Wówczas Tedaldo osąǳił, że nadszedł stosowny czas na to, aby dać się poznać i skrzepić Ermellinę większą eszcze naǳie ą, że mąż e wolność oǳyska.
— Pani — rzekł do nie — chcąc wszystkie wasze obawy co do losu męża rozproszyć,
odkry ę wam pewną ta emnicę. Nie wy awia cie e ednak nikomu na świecie!
Zna dowali się sami we dwo e w ustronne komnacie, dama bowiem czuła wielką
ufność do pielgrzyma, który wydał e się mężem świątobliwym. Tedaldo zd ął z palca
troskliwie strzeżony pierścień, który mu niegdyś w ostatnią noc razem spęǳoną dała
Ermellina.
— Czy znacie ten pierścień? — spytał pielgrzym.
Dama, poznawszy od razu kle not, rzekła:
— Tak est, dałam go kiedyś Tedaldowi.

⁵¹⁹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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Kobieta, Mężczyzna,
Miłość, Pozyc a społeczna

Wówczas pielgrzym wyprostował się, zrzucił z siebie płaszcz i kaptur z głowy i rzekł
w narzeczu ﬂorenckim:
— A mnie czy także pozna ecie?
Na te słowa dama spo rzała nań i poznawszy w nim Tedalda, osłupiała całkiem i zatrwożyła się tak, ak można by się przerazić martwych ciał, które nagle ruszać się zaczną.
Miast go w ob ęcia pochwycić, ako swo ego Tedalda, który z Cypru powracał, uciekać
przed nim chciała, niby przed trupem, co wyszedł z mogiły.
Wówczas Tedaldo rzekł:
— Nie stracha cie się po próżnicy, estem Tedaldem żywym i zdrowym. Nie umarłem
ani nie rozstałem się ze światem, tak ak sąǳiliście wy i bracia wasi.
Ermellina, nieco oprzytomniawszy, chocia dźwięk ego głosu po dawnemu ą trwożył,
spo rzała na niego uważnie i przekonała się, że est on prawǳiwym Tedaldem. Rzuciła
mu się przeto z płaczem na szy ę i rzekła cału ąc go:
— Bądź pozdrowiony, mó Tedaldo na droższy!
Tedaldo, ucałowawszy ą i uściskawszy, rzekł w te słowa:
— Nie czas teraz pieszczotom się oddawać. Chcę uczynić wszystko, co w mo e mocy leży, aby Aldobrandino powrócił tu zdrów i cały. Mam naǳie ę, że nim utrze szy
ǳień minie, dobre wieści o nim usłyszycie. Jeśli ǳisia eszcze czegoś pomyślnego o nim
się dowiem, powrócę do was te nocy, aby się z wami swobodnie niż teraz nowinami
poǳielić.
Co rzekłszy włożył znów na się szaty pielgrzyma, pocałował Ermellinę i naǳie ą ą
pokrzepiwszy udał się tam, gǳie Aldobrandina więziono. Mąż Ermelliny więce myślał
o śmierci, którą miał ponieść, niźli o możliwości ocalenia życia swego. Uzyskawszy przystęp do Aldobrandina, Tedaldo wszedł do ego celi, ako duchowny pociechę niosący,
siadł obok niego na ławie i rzekł:
— Jestem twoim przy acielem, Aldobrandino; Bóg mnie przysyła tuta , abym cię wybawił, bowiem użalił się On nad niewinnością two ą. Jeżeli przez wǳięczność do Stwórcy
obiecasz mi spełnić niewielką rzecz, o którą cię zaraz poproszę, to nim utro wieczorem
wyrok śmierci na tobie wykonany zostanie, wolność oǳyskasz.
— Sługo boży — odparł Aldobrandino — wiǳę, że o mo e życie się troskasz, dlatego
też, chocia cię nie znam i choć nie pamiętam, abym cię kiedykolwiek wiǳiał, musisz
w same rzeczy być moim przy acielem.
Bóg wiǳi, że nie popełniłem zbrodni, o aką mnie oskarżono, aliści⁵²⁰ świadom estem
wielu innych win swoich, za które teraz widocznie pokutować muszę. Zaręczam ci teraz
ednak i klnę się, ak przed Bogiem, że eśli miłosierǳie boże mnie nie opuści, nie tylko
tę obietnicę, ale i na większe przyrzeczenie wypełnię. Dlatego też żąda ode mnie, czego
chcesz, bowiem gdy tylko wolność oǳyskam, słowo mo e niechybnie zǳierżę.
Wówczas pielgrzym rzekł:
— Nie domagam się od ciebie niczego więce , tylko abyś przebaczył czterem braciom
Tedalda to, że poczytu ąc cię za mordercę Tedalda do tego stanu cię przywiedli, i abyś gdy
cię o wybaczenie poproszą, ako braci i przy aciół ich przy ął.
— Nikt — odparł Aldobrandino — nie czu e tak słodyczy zemsty i takiego e pragnienia ak ci, których pokrzywǳono, ednakże chcąc, aby mnie Bóg wyzwolił, przebaczam im chętnie. Jeśli stąd żyw i cały wy dę, na wszem two e woli posłusznym będę.
Słowa te wielce się pielgrzymowi podobały, dlatego też poprzestał na tym, co rzekł.
Dodał Aldobrandinowi eszcze raz otuchy i poprosił go, aby nie upadał na duchu, gdyż
nim minie ǳień utrze szy, dowie się z wszelką pewnością o swym uwolnieniu. Po czym
udał się wprost do Signorii⁵²¹ i rzekł do sęǳiego:
— Szlachetny panie, powinnością każdego człeka est prawdę na aśnię podawać,
a w szczególności obowiązek ten ciąży na luǳiach na urząd wysaǳonych. Winni oni
baczyć, aby kara nie spadała na tych, co są niewinni, eno⁵²² na łotrów i złoczyńców.
⁵²⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵²¹Signoria (z wł. signore: pan) — tu ogólnie: rząd; forma rządów w komunach miast śr. i płn. Włoch w okr.
średniowiecza i renesansu, gǳie w okolicznościach sprzy a ących wzmocnieniu właǳy (np. wobec zewn. zagrożenia) prze mowali ą przedstawiciele bogatych rodów, uzysku ąc rozszerzone prerogatywy i utrzymu ąc e
dożywotnio lub przekazu ąc swoim następcom. [przypis edytorski]
⁵²²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Przychoǳę tu do was po to, aby się tak stało, ku sławie wasze i ku zgubie tych, co na
nią zasłużyli.
Jak to sami dobrze wiecie, wielce surowie postąpiliście z Aldobrandinem Palermini,
bowiem się wam zdało, że on to Tedalda degli Elisei zamordował. Śmiercią tedy⁵²³ pokarać
go chcecie. Dowiodę wam ednak, że w wielkim błęǳie byliście, bowiem eszcze przed
północą oddam w wasze ręce prawǳiwych zabó ców młoǳieńca.
Sęǳia zacny, któremu los Aldobrandina na sercu leżał, uwierzył chętnie słowom
pielgrzyma i o wszystko szczegółowo się go wypytał. Za ego wskazaniami pochwycono
w gospoǳie bez walki dwóch braci oberżystów i ich sługę, kiedy ci byli w głębokim śnie
pogrążeni. Gdy dla wydobycia prawdy chciano ich wziąć na tortury, wszyscy bez żadnych
wybiegów przyznali się do zamordowania nieznanego im Tedalda. Badani o przyczynę
zbrodni odpowieǳieli, że uczynili to dla zemsty, bowiem młoǳieniec ów pod ich nieobecność w gospoǳie chciał żonie ednego z nich gwałt zadać i siłą zmusić ą do tego,
aby ego woli posłuszną była.
Pielgrzym, usłyszawszy te słowa, oddalił się za pozwoleniem urzędnika Signorii i niepostrzeżenie udał się do domu Ermelliny. Wszyscy uż spali, czuwała tylko żona Aldobrandina, czeka ąc na przybycie Tedalda. Równie była spragniona dobrych wieści o mężu
co i pogoǳenia się całkowitego z kochankiem.
Tedaldo, wszedłszy do komnaty, rzekł z wesołym obliczem:
— Radu się, na droższa mo a, bowiem uż utro rano powitasz swego Aldobrandina,
cieszącego się dobrym zdrowiem.
I ażeby ą dowodnie o tym przekonać, opowieǳiał e o wszystkim, co w Signorii
zaszło. Ermellina, niezmiernie uradowana tymi dwoma nieoczekiwanymi wypadkami:
odnalezieniem Tedalda, którego za martwego poczytywała, i uratowaniem męża, którego śmierć uż za kilka dni opłakiwać miała, rzuciła się Tedaldowi na szy ę i uściskała
go serdecznie. Późnie udali się pospołu do łoża i tam skwapliwie wesoły pokó zawarli,
nie szczęǳąc sobie rozkoszy. Gdy ǳień nastał, Tedaldo podniósł się z pościeli, ozna mił
kochance, co chce uczynić, i poprosił ą raz eszcze, aby wszystko w głębokie ta ności
zachowała. Późnie , ubrany w stró pielgrzymi, wyszedł z e komnaty, aby się sprawami
Aldobrandina za ąć. Signoria, przeświadczona dowodnie o niewinności Aldobrandina,
wypuściła go rychło na wolność, zasię morderców w kilka dni potem na mie scu zbrodni
stracić kazała.
Aldobrandino znalazł się na swoboǳie ku niewymowne radości swo e i żony, wszystkich krewniaków i przy aciół. Pomnąc, że pielgrzymowi wolność zawǳięcza, ął⁵²⁴ go
prosić, aby przez cały czas pobytu w mieście w ego domu pozostał. Wszyscy starali się
z całych sił uczcić go i ugościć należycie, osobliwie Ermellina, świadoma, że dla nie starań
swych nie litował⁵²⁵. Po pewnym czasie Tedaldo zapragnął braci swych z Aldobrandinem
pogoǳić. Wieǳiał dobrze, że ci nie tylko nie uspokoili się, gdy Aldobrandino wolność
oǳyskał, ale nawet uzbroili się, obawia ąc się ego zemsty, i dlatego też poprosił gospodarza, aby dotrzymał obietnicy w więzieniu dane . Aldobrandino gotowość swo ą okazał.
Wówczas pielgrzym poprosił go, aby następnego dnia wspaniałą ucztę wydał, na którą
przybyć mieli cztere bracia Tedalda wraz z swymi małżonkami, nie licząc krewniaków
i przy aciół Aldobrandina. Sam pod ął się ich w ego imieniu na ucztę sprowaǳić. Aldobrandino, gotów we wszystkim zadość mu uczynić, przystał na prośbę pielgrzyma, który
natychmiast do swych braci się udał. Natruǳiwszy się niemało, stosownymi słowy i argumentami nieodpartymi wreszcie ku temu ich przywiódł, że zgoǳili się pó ść do domu
Aldobrandina, aby go o przebaczenie błagać i przy aźń ego oǳyskać. Następnego dnia
koło południa z awili się w domu Aldobrandina cztere bracia Tedalda, ubrani w szaty
żałobne, w otoczeniu przy aciół swoich. Gospodarz uż ich oczekiwał. W przytomności⁵²⁶
wszystkich zebranych rzucili oręż na podłogę i oddali się w ręce Aldobrandina, prosząc
go, aby puścił w niepamięć krzywdy mu wyrząǳone. Aldobrandino ze łzami uściskał
ich serdecznie i każdego w usta ucałował mówiąc, że uż żadne urazy do nich nie żywi. Wkrótce z awiły się ich żony i siostry w ciemne stro e przyoǳiane, które Ermellina
⁵²³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵²⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁵²⁵starań swych nie litował — ǳiś: starań swych nie żałował. [przypis edytorski]
⁵²⁶w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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wraz z innymi niewiastami wǳięcznie powitała. Wszyscy byli ukontentowani z przy ęcia, bowiem uczta wspaniale wypadła, eno⁵²⁷ ciążyła im rzecz edna: milczenie, którego
przyczyną był świeży smutek, wyraża ący się w żałobnych szatach roǳiny Tedalda. Wielu nawet ganiło w duchu pielgrzyma za pomysł te biesiady. Tedaldo domyślił się tego,
a sąǳąc, że właściwy czas nadszedł, powstał od wieczerzy, gdy za adano eszcze owoce,
i rzekł:
— Aby ǳisie sza uczta na wszem wesoła być mogła, braku e nam tylko Tedalda.
Ponieważ nie poznaliście go, gdy z wami przez cały czas tuta bawił, chcę wam go teraz
pokazać.
Przy tych słowach zrzucił z siebie pielgrzymie szaty i ukazał się oczom przytomnych
w zielonym, stro nym kaanie. Chociaż go poznano, przecie nikt nie mógł uwierzyć, że
est to Tedaldo we własne osobie. Wiǳąc powszechne osłupienie, Tedaldo przypomniał
zebranym różne okoliczności ich tylko dotyczące i opowieǳiał im siła⁵²⁸ przypadków
swoich. Wówczas bracia i przy aciele, łzami radości się zalewa ąc, rzucili się mu w ramiona. Za ich przykładem poszły białogłowy, nawet i nie krewniaczki, krom⁵²⁹ edne tylko
Ermelliny.
— Dlaczego, Ermellino, nie chcesz, ak inne, Tedalda powitać? — zapytał Aldobrandino.
— Z całego serca powitać bym go pragnęła! — zawołała głośno Ermellina — i uczyniłabym to ochotnie od innych, teraz go wita ących, bowiem obligowana mu estem
więce niż kto bądź za to, że ǳięki ego staraniom ciebie, Aldobrandino, oǳyskałam,
aliści⁵³⁰ różne plotki i gadki kłamliwe, rozsiewane przez luǳi wówczas, gdyśmy rzekomego Tedalda opłakiwali, uczynić mi tego nie pozwala ą.
— Da pokó — odparł Aldobrandino — zali myślisz, że wierzę złym ęzykom? Nie
szczęǳąc starań, abym a wolność oǳyskał, dowiódł Tedaldo niezbicie, że wszystko to
były kłamstwa potwarcze, którym nigdy wiary nie dawałem. Zbliż się i obe mĳ go!
Dama, niczego barǳie nie pragnąca, nie omieszkała wypełnić rozkazu męża. Rzuciła
się na szy ę Tedaldowi, idąc za przykładem innych, i z radością go ucałowała. Wielkoduszność Aldobrandina wielce podobała się braciom Tedalda i wszystkim przytomnym.
Usunęła też osad wszelki, aki krążące pogłoski pozostawić mogły w umyśle niektórych.
Gdy tak każdy na widok Tedalda się radował, ów zerwał żałobne szaty z braci i sióstr
i rozkazał, aby im inne szaty przyniesiono. Przeoǳiawszy się, wiele pili, tańcowali i różnym igrom się oddawali, tak iż uczta, która się w milczeniu zaczęła, w powszechne wesołości się zakończyła. Wreszcie wszyscy przenieśli się do domu Tedalda, gǳie do wieczerzy
zasiedli. Uroczystości trwały eszcze przez dni kilka wpośród niesłabnące radości i wesela. Jednakże Florentczycy ciągle patrzyli na Tedalda ak na powstałego z grobu i ǳiw
akowyś. W duszach ich, a nawet ego braci, czaiła się eszcze nieśmiałość wątpliwa, zali to
on est w same rzeczy Tedaldem. Być może, że ta wątpliwość nigdy by była nie zniknęła,
gdyby nie zdarzył się wypadek, ǳięki któremu odkryto, kto zabity został. Pewnego dnia
obok domu Tedalda przechoǳili żołnierze z Lunigiany. Obaczywszy Tedalda, podeszli
do niego i rzekli:
— Jak się masz, Faziuolo!
— Bierzecie mnie widać za kogoś innego — odparł Tedaldo w obecności braci.
Żołnierze, słowa te usłyszawszy, zmieszali się i przeprosili go:
— Wybaczcie nam, panie, ale tak podobni esteście do ednego z naszych towarzyszy,
ak tylko człowiek do człowieka podobien być może. Zowią go Faziuolem z Pontremoli.
Przybył on przed dwoma tygodniami do tego miasta i odtąd słuch o nim zaginął. Co
prawda zaǳiwił nas nieco stró wasz, był bowiem żołnierzem ako i my.
Usłyszawszy to, starszy brat Tedalda podszedł do nich i zapytał:
— Jak był oǳiany wasz Faziuolo?
Żołnierze opisali swego towarzysza. Wówczas z te oznaki, ako i z innych eszcze,
awnym się stało, że zamordowany został nie Tedaldo, lecz Faziuolo. Znikły więc ostatnie
wątpliwości w duszach braci i mieszkańców grodu. Tedaldo, który ako człek bogaty do
⁵²⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵²⁸siła (daw.) — wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁵²⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵³⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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miasta powrócił, pozostał wierny miłości swo e . Ermellina uż wspak ego chęciom nie
stawała. ǲięki swo e czu ności i roztropności przez długie lata eszcze miłością swo ą się
cieszyli. Oby Bóg i nam tak się cieszyć pozwolił!”.



.    

Ferondo, połknąwszy pewien proszek, zostaje pogrzebany jako człek wrzekomo martwy. Opat,
cieszący się tymczasem wǳiękami jego żony, dobywa go z grobowca i przenosi do lochu, który
Ferondo za czyściec poczytuje. Później Ferondo zmartwychwstaje i syna, którego opat z żoną
jego spłoǳił, wychowuje jako własnego.
Opowieść Emilii, pomimo swe długości, nie znuǳiła nikogo. Przeciwnie, wszyscy
zaręczali, że tylu różnych zdarzeń z większą zwięzłością przedstawić było nie lza⁵³¹. Po
czym królowa uwiadomiła Laurettę skinieniem o życzeniu swoim; Lauretta w te słowa
zaczęła:
— Miłe damy! Pragnęłabym przede wszystkim opowieǳieć wam o pewnym zdarzeniu, które racze na kłamliwy wymysł niźli na prawdę wygląda. Przypomniałam sobie
o nim, usłyszawszy, ak to eden człek pogrzebiony i opłakany miasto⁵³² drugiego został.
Teraz opowiem wam o przypadkach żywego człeka, którego pochowano, aby go późnie
uż nie za żywego, lecz za zmartwychwstałego poczytywać. On sam, ako i wielu innych,
twardo wierzył, że z grobu powstał. Ten zasię⁵³³, co na należną karę zasługiwał, ako święty
odtąd był czczony.
„Było w Toskanii pewne opactwo, które po ǳiś ǳień eszcze tam istnie e. Leżało
ono, ak to często się zdarza, w okolicy odludne . Opatem został tam obrany pewien
mnich, człek we wszystkim świątobliwy i przykładny, grzeszący eno⁵³⁴ niepomiernym
pociągiem do białogłowskiego pogłowia. Umiał ednak tak ostrożnie i chytrze poczynać
sobie, że nikt nie wieǳiał o ego słabości ani e nawet nie pode rzewał i wszyscy za wzór
cnót go uważali. Zdarzyło się, że z opatem zaprzy aźnił się wielce pewien bogaty kmieć,
Ferondem zwany. Był to człek gruby i edynie swą korzyść własną ma ący na celu. Opat
lubił przestawać w ego towarzystwie tylko dlatego, że prostactwo Feronda nieraz wiele
wesołości mu przyczyniało. Świątobliwy mąż zauważył, że Ferondo ma za małżonkę wielce
uroǳiwą białogłowę, i wkrótce tak się w nie zakochał, że dniem i nocą o niczym innym
myśleć nie mógł. Wieǳąc ednakże, że Ferondo, wielki głuptak i prostak we wszystkich
sprawach, est chytrym i przebiegłym, eśli o pilnowanie żony choǳi, zwątpił uż niemal
w uskutecznienie pragnień swoich. Jednakoż ako człek przemyślny, tyle na Feronǳie
wymógł, iż ten pospołu z swo ą żonką nieraz zachoǳił do ogrodu klasztornego, aby w nim
przechaǳki zażywać. Tuta z wielkim namaszczeniem prawił im o szczęśliwości przyszłego
życia i o świątobliwych uczynkach zmarłych, tak mężczyzn, ak i kobiet. Opowieści te
natchnęły żonę Feronda chęcią wyspowiadania się przed opatem, na co łatwo pozwolenie
od męża swego uzyskała; ku wielkiemu ukontentowaniu opata z awiła się pewnego dnia
u niego, usiadła u ego stóp i rzekła w te słowa:
— Wielebny o cze! Gdyby Bóg był mnie prawǳiwym mężem obdarzył albo bez męża ostawił, wierę⁵³⁵, nietrudno by mi było ǳięki waszym pouczeniom wstąpić na drogę,
która, ak mówiliście, ku wiecznemu żywotowi wieǳie. Aliści wziąwszy pod rozwagę,
akim człekiem est mó Ferondo i ak wielka est ego głupota, mogę się za wdowę poczytywać. Jednakoż zamężna estem, bowiem póki on ży e, drugiego męża wziąć sobie nie
mogę. Ferondo, tępe przyroǳenie⁵³⁶ ma ąc, bez żadne przyczyny est o mnie zazdrosny
okrutnie, ǳięki czemu ży ę w nieustanne udręce, z mężem mym skłócona. Dlatego też,
nim do spowieǳi przystąpię, proszę was pokornie, o cze wielebny, abyście mi akie ś rady
uǳielili. Jeśli nie będę miała możności postępować dobrze, zgodnie z wolną wolą mo ą,
na niewiele mi się zda cała spowiedź.
⁵³¹nie lza — nie wolno, nie można; tu: niemożliwe. [przypis edytorski]
⁵³²miasto (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁵³³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁵³⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵³⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁵³⁶przyroǳenie (daw.) — tu: natura, charakter. [przypis edytorski]
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Wyznanie to niepomiernie uradowało opata, zdało mu się bowiem, że los otwiera mu
drogę wiodącą do spełnienia na gorętszych ego pragnień.
— Mo a córko — rzecze — łatwo mi po ąć, że tak piękne i subtelne białogłowie, ak
wy, ciężko est być żoną półgłówka, a cóż dopiero zazdrośnika! Ponieważ w osobie waszego
męża głuptak z zazdrośnikiem się łączy, więc nie ǳiwu ę się wcale waszym skargom.
Mówiąc węzłowato, nie wiǳę inne rady i środka krom⁵³⁷ tego, aby Ferondo zazdrości
swo e się oduczył. Lek stosowny i skuteczny dlań dobrze przygotować umiem. Proszę
was eno, abyście słowa mo e w na głębsze zachowali ta ności.
Białogłowa odparła na to:
— Nie wątpcie o tym, mó o cze! Racze umrę, niźli powtórzę komuś słowa wasze.
Ale akże tego dokonać?
— Jeśli chcemy, aby Ferondo się uleczył — rzekł opat — musi on czas nie aki
w czyśćcu spęǳić.
— Jak to? — zawołała niewiasta — zali może się tam dostać za życia?
— Należy tedy⁵³⁸, aby pierwe umarł, a wtedy tam pó ǳie. Gdy uż tyle katusz przecierpi, że się swo e zazdrości oduczy, my szczególnymi modlitwami bęǳiemy prosili
Boga, aby go do życia powrócił, co Bóg, ani chybi, uczyni.
— Zatem — rzekła białogłowa — przy ǳie mi żyć w wdowieńskim stanie?
— Tak — odparł opat — przez czas nie aki, w ciągu którego winniście to pilnie mieć
na pieczy, aby w stadło małżeńskie z kimś innym nie wstąpić, Bóg bowiem ukarałby was
za to, a gdy Ferondo przybyłby z czyśćca, musielibyście do niego powrócić, on zaś stałby
się eszcze większym zazdrośnikiem.
— Gotowa estem na wszystko — rzecze białogłowa — byleby się tylko od szkaradne
swe wady oswoboǳił i abym nie potrzebowała żyć nadal ak w więzieniu.
— Uczynię, co w mo e mocy leży — odparł opat — akąż nagrodę ednak za tę
przysługę od was otrzymam?
— Żąda cie, czego chcecie, o cze wielebny — rzekła żona Feronda — bylebym tylko
była w stanie życzenia wasze wypełnić. Aliści cóż może oﬁarować taka ak a białogłowa
mężowi tak dosto nemu ak wy?
— Możecie mi uczynić łaskę równą te , którą a wam wyświadczyć pragnę. Jeśli bowiem chcę was pociechą i szczęściem obdarzyć, wy możecie stać się zbawieniem i radością
życia mo ego.
— Skoro tak est, wszystko gotowam uczynić — odparła białogłowa.
Wówczas opat rzekł:
— Odda cie mi zatem miłość swo ą i swo e ciało, bowiem płonę pożądaniem, trawiąc
się nieugaszonym ogniem.
Białogłowa usłyszawszy to całkiem osłupiała.
— Ach, cóż a słyszę, o cze czcigodny! Miałam was dotychczas za świętego! Zali się
goǳi świątobliwym mężom takich rzeczy żądać od kobiet, które przychoǳą prosić ich
o radę?
Na to rzekł opat:
— O duszo mo e duszy! Nie ǳiwu cie się temu, bowiem świętość nĳakiego uszczerbku przez to nie ponosi; ży e ona przecie w głębi duszy, zasię to, czego się od was domagam,
est grzechem ciała. Zresztą akkolwiek by było, wielka piękność wasza taką właǳę nade
mną sprawia, że miłość każe mi tą modłą postępować. Powiem wam takoż, iż możecie się
chełpić swo ą urodą barǳie niż inne białogłowy, bowiem zna du ą w nie upodobanie
święci, przywykli do oglądania cudów nieba. Wreszcie, będąc opatem, człekiem przez to
być nie przesta ę, a ak wiǳicie, do wieku szeǳiwego eszcze mi daleko. Wierę⁵³⁹, nie
bęǳie wam trudno prośbę mo ą wypełnić, przeciwnie, winniście całą duszą pragnąć tego,
czego i a pragnę. W czasie pobytu Feronda w czyśćcu, będę wam nocami towarzystwa
dotrzymywał i tym samym pocieszeniem co mąż was obdarzał. Nikt o tym się nie dowie,
wszyscy bowiem ma ą o mnie takie przyna mnie mniemanie, akie wyście mieli przed
chwilą. Nie odtrąca cie łaski, aką was Bóg obdarza. Siła est tych, którzy gorąco pragną
⁵³⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵³⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵³⁹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]

  Dekameron



tego, co wy mieć możecie i co bęǳiecie mieli, eżeli rozumnie postąpicie wedle rad moich. Krom tego, posiadam niemało pięknych i szacownych kle notów, które w duszy uż
dawno dla was przeznaczyłem. Uczyńcie zatem, słodka naǳie o mo a, to dla mnie, co a
dla was ochotnie uczynić pragnę.
Białogłowa opuściła oczy, nie wieǳąc, ak odmówić prośbie opata, bowiem rzeczą
wielce nieprzysto ną wydawało e się na życzenie to przystać. Opat wiǳąc, że się z responsem⁵⁴⁰ ociąga, to mniemanie powziął, że uż do połowy est nawrócona, dlatego też
do poprzednich przełożeń siła⁵⁴¹ nowych przydał i nie odpuścił wprzód niewiasty, póki
e twardo nie przekonał, że zbożne ǳieło uczyni. Odrzekła mu więc, sroǳe zasromana⁵⁴², że bęǳie na wszem ego woli posłuszna, ale dopiero wówczas, gdy Ferondo uż się
w czyśćcu zna ǳie.
Opat, wielce tym ukontentowany, rzekł:
— Uczynimy tak, aby nieodwłocznie tam się udał. Postara cie się tylko, aby Ferondo
utro albo innego dnia mnie odwieǳił.
To rzekłszy, wsunął e ukradkiem na palec pierścień wspaniały i ode ść e pozwolił.
Białogłowa, wielce upominkiem uradowana i pewna, że nie skończy się na tym, udała się
do swych przy aciółek, aby opowieǳieć im zaǳiwia ące rzeczy o świątobliwości opata.
Późnie w ich towarzystwie do domu powróciła.
Po kilku dniach Ferondo zaszedł do klasztoru. Opat u rzawszy go postanowił nie zwlekać z wysłaniem go do czyśćca. Wyszukał proszek cudowne mocy, który ongiś otrzymał
na Wschoǳie od pewnego potężnego księcia. Książę ów twierǳił, że proszku tego używa Starzec z gór, ilekrotnie chce kogoś w śnie pogrążonego do ra u wyprawić lub też go
stamtąd sprowaǳić. Proszek ten, w określone ilości zażyty, bez nĳakiego dla zdrowia
szwanku usypia każdego, komu go zadano, i spać mu każe przez dłuższy albo krótszy czas
tak krzepko, że w uśpionym na mnie sze iskierki życia odnaleźć nie można. Opat wziął
taką miarkę proszku, aby trzydniowy sen sprawiła. Wsypał ukradkiem proszek do kielicha z mętnym eszcze winem i poczęstował nim Feronda w swo e celi. Późnie wyszedł
z nim na korytarz klasztorny i tam pospołu z innymi mnichami ął⁵⁴³ się z ego głupoty wydwarzać. Po nie akim czasie proszek skutek swó sprawił. Feronda tak krzepki sen
chwycił, że eszcze na nogach sto ąc, wpadł w drzemkę, a późnie w uśpieniu na ziemię
się zwalił. Opat uczynił pozór, że wielce się tym wszystkim turbu e; natychmiast też kazał
Feronda z szat rozǳiać, zimną wodą go orzeźwiać, krom⁵⁴⁴ tego i innych środków nie
zaniedbał, tak akby chciał uśpionego do utraconych zmysłów powrócić i od złych humorów żołądka czy też inne dolegliwości uwolnić. Gdy ednak mnisi obaczyli, że wszystkie
te usiłowania na nic się nie zda ą, pomacali mu puls, a przekonawszy się, że nie uderza, do
te myśli przyszli, że Ferondo, ani chybi, umarł. Wówczas posłali po żonę i po krewniaków umarłego, którzy nie mieszka ąc⁵⁴⁵ do klasztoru przybyli. Gdy uż żona i krewniacy
nad trupem trochę łez uronili, opat kazał go złożyć do grobowca w oǳieniu, akie miał
na sobie.
Żona powróciła do domu ozna mia ąc, że nie myśli z tych stron się oddalać, bowiem
nie chce rozłączać się z maleńkim ǳiecięciem, akie z nim miała. Ostała więc w domu
i ma ętnościami ako też synem Feronda kierować ęła. Opat zasię⁵⁴⁶, przybrawszy sobie
do pomocy pewnego bolońskiego mnicha, w którym wielką ufność pokładał, podkradł
się w nocy cichaczem do grobu Feronda. Wyciągnęli go stamtąd i przenieśli do ciemnego lochu, dokąd na mnie szy promień światła dostać się nie mógł i gǳie zamykano
za karę mnichów. Zd ąwszy z Feronda szaty, przybrali go w habit zakonny, późnie zasię
położyli go na wiązce słomy i ostawili tak, aby leżał w lochu, póki się nie ocknie. Mnich
z Bolonii, otrzymawszy od opata pouczenie, co mu czynić należy, ął czekać, aż Ferondo
do utraconych zmysłów powróci. Nikt inny nic o tym nie wieǳiał. Następnego dnia
opat w towarzystwie kilku mnichów udał się do domu wdowy, aby pocieszyć ą w e
⁵⁴⁰respons (daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁵⁴¹siła (daw.) — wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁵⁴²zasromany (daw.) — zawstyǳony. [przypis edytorski]
⁵⁴³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁵⁴⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵⁴⁵nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁵⁴⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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strapieniu. Zastał ą w żałobnych szatach i w ciężkim smutku. Pocieszywszy ą nieco,
przypomniał e cichym głosem o dane mu obietnicy. Białogłowa, czu ąc się uwolnioną
od Feronda i wieǳąc, że mąż ani ktokolwiek uż nĳak wstrętów czynić e nie bęǳie, u rzawszy inny piękny pierścień na palcu opata, rzekła, że est na wszystko gotowa. Ułożyli,
że opat odwieǳi ą następne nocy. Gdy zmrok zapadł, opat w towarzystwie swego mnicha, ubrany w szaty Feronda, udał się do ego żony. Całą noc aż do utrzni na rozkosznych
igrach i harcach spęǳili. Późnie opat do klasztoru powrócił. W przyszłości nieraz aszcze
tę samą drogę odbywał. Widywano, ak szedł do wdowy albo od nie powracał, aliści⁵⁴⁷
wszyscy byli przekonani, że to duch Feronda wałęsa się za pokutę w okolicach swego domu. Pośród grubych wieśniaków ęły choǳić gadki, o których zasłyszała parokroć także
żona Feronda, wieǳąca, co ma sąǳić o te zaǳiwia ące rzeczy.
Tymczasem Ferondo ocknął się i żadną miarą dorozumieć się nie mógł, gǳie się zna du e. Wówczas przystąpił doń mnich boloński, przemawia ący strasznym głosem i rózgi
w rękach ǳierżący. Schwyciwszy Feronda za kark, z wszystkich sił okładać go począł.
Ferondo, płacząc i wrzeszcząc, pytał ustawicznie:
— Gǳie estem?
Na co mnich odpowieǳiał:
— Zna du esz się w czyśćcu!
— Jak to — ęknął Ferondo — więc umarłem?
— Naturalnie — odparł mnich.
Ferondo, usłyszawszy te słowa, ął gorzko płakać nad sobą, żoną i synem, mówiąc
przy tym różne androny. Późnie mnich przyniósł mu trochę strawy i wina. Co wiǳąc,
Ferondo zawołał:
— Dla Boga! Więc umarli ada ą?
— Tak — odrzekł mnich — strawę, którą ci teraz przynoszę, przysłała ǳisie szego
ranka do klasztoru two a dawna żona, prosząc o mszę za two ą duszę. Bóg to eǳenie dla
ciebie przeznaczył.
— Niech e Bóg za to pomyślny rok ześle. Wielki afekt do nie za życia żywiłem, całe
noce trzymałem ą krzepko w ob ęciach, całowałem ą, a takoż i coś więce z nią czyniłem,
kiedy miałem na to ochotę.
Potem, poczuwszy wielki głód, Ferondo rzucił się na strawę i eść, i pić począł. Nie
znalazłszy dobrego smaku w winie, rzekł:
— A skarż ą, Panie Boże, za to, że nie przysłała mnichom wina z beczki sto ące pod
murem.
Gdy uż Ferondo pod adł sobie niezgorze , mnich znowu go za kark ułapił i tymi samymi rózgami uczciwą łaźnię mu sprawił. Ferondo, nawrzeszczawszy się do woli, zapytał:
— Za co mnie tak sroǳe karzesz?
— Czynię to z bożego rozkazu — odparł mnich. — Dwa razy na ǳień czeka cię
podobne garbowanie skóry.
— Dla akie przyczyny? — ęknął Ferondo.
— Ponieważ byłeś zazdrośnikiem, ma ąc za żonę na lepszą na całym świecie białogłowę.
— Biada mi, biada! — wykrzyknął Ferondo — prawdę powiadasz, była to bowiem
na lepsza kobieta, a do tego ak marcepan słodka. Nie wieǳiałem eno⁵⁴⁸, że Bóg zazdrosnych mężów cierpieć nie może.
— Trzeba było rozważyć to i poprawić się — odparł mnich — gdyś eszcze na świecie
przebywał. Jeżeli ednak zdarzyć by się miało, że eszcze kiedyś na ziemię powrócisz, to
zakonotu sobie dobrze, co teraz z tobą się ǳie e, i strzeż się zazdrości ak ognia.
— Zaliż umarli zmartwychwsta ą? — spytał Ferondo.
— Tak, eżeli taka est wola boska — powieǳiał mnich.
— Och! — zawołał Ferondo — eśli kiedykolwiek na świat powrócę, stanę się ak na lepszym mężem; nigdy nie będę bił żony, nie powiem e nigdy plugawego słówka, chyba
tylko w zapłatę za to podłe wino, które mi ǳisia przysłała. Przeczże ednak zapomniała
o świecy? Musiałem eść po ciemku.
⁵⁴⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁴⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Żona two a przysłała ci i świecę — rzekł mnich — eno świece te wypaliły się przy
mszy.
— Wierzę we wszystko, co powiadasz — odparł Ferondo — i dalibóg, eżeli ą eszcze
kiedyś zobaczę, pozwolę e czynić, co sama zechce. Powieǳ mi ednak, kim esteś ty, co
się tak nade mną znęcasz?
— Jestem także nieboszczykiem — rzekł mnich — uroǳiłem się na Sardynii; ponieważ za życia często pochwalałem, gdy pan mó był zazdrosny, Bóg taką mi karę naznaczył:
mam ci podawać strawę i napó i okładać cię rózgami, póki Bóg o nas obu inacze nie
postanowi.
— Zali nie ma tu nikogo krom⁵⁴⁹ nas dwóch? — spytał Ferondo.
— Tysiące potępieńców w czyśćcu cierpią — odparł mnich — aliści⁵⁵⁰ usłyszeć i obaczyć ich nie możesz tak, ak i oni ciebie.
— A czy dalekośmy od naszych stron? — pytał dale Ferondo.
— Ho! ho! Kopę⁵⁵¹ mil za Osranowem!
— Tam do licha! To daleko! Wyda e mi się, że musimy być uż kawał drogi poza
światem!
Ferondo, źle żywiony i ćwiczony rózgami na schwał, podobne dyskursy tocząc przepęǳił w lochu ǳiesięć miesięcy. Tymczasem wielce szczęśliwy opat odwieǳał nieustannie
ego piękną żonę i ﬁglował z nią do woli. Wreszcie, ak to niefortunny los sprawia, niewiasta zaszła w ciążę i szybko to spostrzegłszy, wyznała rzecz opatowi. Za czym obo e
do te myśli przyszli, że Ferondo winien czym pręǳe z czyśćca na ziemię powrócić, by
powieǳieć mogła, że on był sprawcą e ciąży. Dlatego też następne nocy opat zbliżył się
do lochu i zawołał zmienionym głosem:
— Bądź dobre myśli, Ferondo, bowiem podobało się Bogu, abyś na świat powrócił.
Po twoim powrocie żona two a powĳe ci syna, którego nazwiesz Benedyktem. Łaskę tę
zawǳięczasz modłom świątobliwego opata i żony two e oraz szczególne miłości świętego
Benedykta.
Ferondo, słowa te usłyszawszy, wielce się uradował i rzekł:
— Niech Stwórca uǳieli wszystkiego na lepszego Panu Bogu, świętemu Benedyktowi, opatowi i mo e żonie, miodowe , cukrowane i pulchne .
Opat, wsypawszy mu do wina proszku, tak aby Feronda czterogoǳinny sen zmorzył,
oǳiał go w dawne szaty i przy pomocy mnicha przeniósł go do grobowca, w którym go
pochowano.
Naza utrz o świcie Ferondo ocknął się i obaczył przez szczelinę w grobowcu światło,
którego od ǳiesięciu miesięcy nie wiǳiał. Zdało mu się, że do życia powrócił, i dlatego
wrzeszczeć począł:
— Otwórzcie, na Boga, otwórzcie!
Późnie naparł tak silnie głową na głaz zamyka ący grobowiec, że go z wolna usunął.
Gdy się tak truǳił, mnisi odprawia ący właśnie modlitwy poranne przybiegli do grobowca. Poznali głos Feronda i u rzeli go wychoǳącego z grobu. Sroǳe tym wszystkim
przerażeni, rzucili się do ucieczki i do opata pobiegli. Ów uda ąc, że właśnie modlitwę
kończy, rzekł:
— Nie trwóżcie się, ǳieci mo e, weźcie krzyż i wodę święconą i pó dźcie za mną.
Obaczym, co Bóg wszechmogący chce nam ob awić.
Ferondo, wielce blady, ak człek, który dawno światła słonecznego nie oglądał, wydobył się tymczasem z grobowca, a u rzawszy opata, padł przed nim na kolana i zawołał:
— Czcigodny o cze! Jak mi ob awiono, modlitwy wasze, świętego Benedykta i mo e
żony uwolniły mnie od mąk czyśćcowych i do życia mnie powróciły. Niechże wam Bóg
odtąd we wszystkim błogosławi, teraz i zawsze.
— Niecha Bóg bęǳie na wieki pochwalony! — zawołał opat. — Idź, mó synu,
cudem do życia powrócony, i pociesz żonę swo ą, która od dnia, gdyś zszedł z tego świata,
we łzach nieutulonych tonęła. Idź i stara się odtąd godnie Bogu służyć.

⁵⁴⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵⁵⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁵¹kopa (daw.) — sześćǳiesiąt. [przypis edytorski]
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— Dobrą naukę, przewielebny o cze, odebrałem w czyśćcu — odparł Ferondo —
pozwólcie mi eno⁵⁵² żonę obaczyć, a będę ą całował i pieścił bez końca, całą duszą bowiem
ą miłu ę.
Opat, uda ąc wielkie zaǳiwienie, zostawszy sam z mnichami, kazał im zaśpiewać Miserere.
Ferondo powrócił do swe wsi; każdy, kto go obaczył, uciekał przed nim ak przed
na okropnie szym monstrum. Ferondo wołał za wszystkimi w ślad, że zmartwychwstał.
Żona ego także się sroǳe z początku zestrachała. Późnie ednak, gdy luǳie uż nieco
do Feronda przywykli i upewnili się, że est on żyw, ęli się go o różne rzeczy wypytywać.
Ferondo, któremu w czyśćcu akby nieco rozumu przybyło, opowiadał wszystkim nowiny
o duszach krewniaków i zmyślał na cudownie sze baśni o życiu za grobem. Powtarzał
także w przytomności⁵⁵³ wielu luǳi o ob awieniu archanioła Gabriela, które przed swym
zmartwychwstaniem odebrał.
Po czym powrócił z żoną do domu, ma ętność swo ą w posiadanie ob ął i ak mu się
zdało, małżonkę ciężarną uczynił. Zdarzyło się, że w oznaczonym czasie (według mniemania głupców, którzy sąǳą, że białogłowa dokładnie przez ǳiewięć miesięcy ǳiecię
w żywocie nosi) żona Feronda powiła syna, który na chrzcie świętym imię Benedykta
otrzymał.
Powrót Feronda i ego opowieści powiększyły eszcze sławę świątobliwego opata, ako że każdy bez mała wierzył w zmartwychpowstanie kmiotka. Ferondo, który dla swe
zazdrości siła⁵⁵⁴ plag otrzymał, teraz całkiem się ze swe wady uleczył i uż nigdy odtąd
zazdrosny nie był, tak że spełniła się obietnica dana żonie ego przez opata. Żona ego,
wielce z tego ukontentowana, żyła z nim w przykładne zgoǳie, nie zaniedbu ąc ednak,
ilekroć się dało, nagraǳać świątobliwego opata, który w na cięższych przypadkach tak
chętnie i dobrze pomoc e swą okazał”.



 .   

Giletta z Narbonny uzdrawia króla francuskiego z ﬁstuły i domaga się za męża Beltrama
z Roussillonu. Ów, poślubiwszy ją wbrew swojej woli, pełen gniewu, do Florencji wyjeżdża, gǳie
rozmiłowuje się w pewnej ǳiewicy. Mniemając, że jest z umiłowaną, z Gilettą w łożu spoczywa
i obdarza ją dwoma synami. Później pokochawszy ją, jako z małżonką swoją szczęśliwie z nią
żyć poczyna.
Teraz, ze względu na przywile Dionea, którego naruszyć nie chciała, miała opowiadać
eszcze tylko królowa. Gdy więc nowela Lauretty została doprowaǳona do kresu, nie
czeka ąc, aż ą prosić zaczną, rzekła w te słowa:
— Któż teraz, wysłuchawszy opowieści Lauretty, bęǳie umiał opowieǳieć nowelę,
która by powszechny aplauz znalazła? Dobrze się stało, że nie uraczono nas nią na samym
początku, bowiem późnie niewiele opowieści do smaku by nam przypadło. Zapewne,
i te, które eszcze ǳisie szego dnia do opowieǳenia pozosta ą, niezbyt zachwalane będą.
Mimo to ednak opowiem wam o zdarzeniu, które mi w związku z naszym tematem na
myśl przyszło.
„W królestwie ancuskim żył niegdyś pewien szlachcic, zwany Isnardem, grabią z Roussillonu. Ów, na zdrowiu wielce szwanku ąc, trzymał przy sobie zawsze medyka, mistrza
Gerarda z Narbonny. Grabia z Roussillonu miał malutkiego synaczka, edynaka, imieniem Beltram. Wraz z tym uroǳiwym i przymilnym chłopcem wychowywało się wiele
rówieśnych ǳieci, wśród których zna dowała się także córka medyka, Gilettą zwana.
ǲieweczka ta rozmiłowała się w Beltramie barǳie , niźli to na wiek e młody przystało.
Po śmierci grabi Beltram, pod opieką królewską pozostały, musiał do Paryża się udać.
Młódka pogrążyła się w niewymownym smutku. Wkrótce i e o ciec zszedł z tego świata. Gdyby stosowny pozór miała, z wielką chęcią do Paryża by wyruszyła, aby Beltrama
obaczyć. Zna du ąc się ednak pod srogim naǳorem, ako że ze swymi bogactwy sama
⁵⁵²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵⁵³w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁵⁵⁴siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
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Mąż, Żona, ǲiecko

na świecie pozostała, nie mogła żadne wymówki znaleźć. Doszedłszy do lat niewieścich,
nie była w stanie o Beltramie zapomnieć i odmawiała wszystkim zalotnikom, z którymi
ą krewniacy swatali, żadnych racy nie poda ąc. Gdy Giletta miłością swą nieszczęsną
do Beltrama barǳie niż kiedykolwiek gorzała (doniesiono e bowiem, że stał się uż
uroǳiwym młoǳieńcem), nagle doszły ą słuchy, że król ancuski wskutek wrzodu na
piersi, źle przez medyków zaleczonego, dostał ﬁstuły, która mu wielkich boleści i niepoko u przyczyniała. Na domiar złego król nie zna dował lekarza, który by mógł mu akieś
ulżenie sprawić. Starania wszystkich eno⁵⁵⁵ niemoc ego pogarszały. Dlatego też król, do
rozpaczy przywieǳiony, od nikogo więce pomocy ani rady przy mować nie chciał.
Wiadomość ta niezmiernie młódkę uradowała, bowiem nadarzał e się pozór wy azdu
do Paryża, a przy tym spoǳiewała się, że eśli choroba króla taką się okaże, aką e się
wydała, to uda e się łatwo Beltrama za męża pozyskać. W tym celu więc, będąc uż przez
swego o ca w kunszcie medycznym wyćwiczona, przygotowała z różnych ziół i korzeni
stosowny proszek, siadła na koń i do Paryża się udała. Przede wszystkim postarała się
obaczyć Beltrama; późnie stanąwszy przed królem, ako o osobną łaskę poprosiła, aby
e naturę swe niemocy wy awił. Król, obaczywszy uroǳiwą i powabną ǳieweczkę, nie
chciał e odmówić i odkrył przed nią cierpiące mie sce. Giletta, przy rzawszy się ranie,
uż za pewne to miała, że ą wyleczy, i dlatego też rzekła:
— Jeśli się zgoǳicie, królu mó i panie, to przy pomocy boskie uwolnię was od te
choroby w ciągu tygodnia, nie przyczynia ąc wam na mnie szego bólu czy dolegliwości.
Król roześmiał się w głębi duszy na te słowa i rzekł do się: »Tego, czego nie mogli
sprawić na tężsi na świecie medycy, miałaby dokonać edna młoda białogłowa?«. Poǳiękowawszy przeto Giletcie za e cne usługi, odparł, że postanowił uż niczy e rady
lekarskie nie zasięgać.
— Wydwarzacie się, panie, z mo e umie ętności — odparła młódka — ponieważ
estem kobietą, a do tego wielce młodą. Zwracam wam ednak uwagę, że nie własną
scienc ą⁵⁵⁶, ale kunsztem mistrza Gerarda z Narbonny, o ca mo ego i sławnego niegdyś
medyka, przy pomocy boskie wyleczyć was zamierzam.
Wówczas król pomyślał sobie: »Może być, że w same rzeczy Bóg mi ą tu przysyła. Dlaczego miałbym e sztuczki nie wypróbować, zwłaszcza że, ak sama powiada, nie
przysparza ąc mi cierpień, w krótkim czasie mnie wyleczy«.
Postanowiwszy więc dokonać próby, rzekł w te słowa:
— Jeżeli złamię dla cię swo e postanowienie, a ty mnie do zdrowia nie powrócisz, cóż
się ma stać z tobą za karę?
— Każcie mnie, panie, wziąć pod straż — odparła młódka — abym, eśli w ciągu
tygodnia was nie wyleczę, na stosie spalona została. Jeżeli ednak wam zdrowie powrócę,
akąż nagrodę otrzymam?
— Wyda esz mi się eszcze niezamężną — rzekł król — eśli więc obietnicę swo ą
ziścisz, obdarzymy cię znacznym i szlachetnym małżonkiem.
— Królu — odparła Giletta — zaiste szczęśliwą będę, eśli mnie za mąż wydacie,
pragnę ednak wybrać sobie małżonka według swe woli, wyklucza ąc synów waszych
i wszystkich członków królewskiego domu.
Król obiecał, że e życzenie spełni.
Wówczas ǳieweczka do leczenia przystąpiła i wkrótce, eszcze przed oznaczonym
czasem, powróciła królowi zdrowie. Król, czu ąc się uzdrowionym, rzekł:
— Zasłużyłaś w pełni na przyobiecanego ci męża.
— Jeżeli tak, miłościwy panie — odparła Giletta — to znaczy, zasłużyłam na Beltrama
z Roussillonu, którego eszcze w ǳieciństwie pokochałam, aby do tych pór niezmienną
miłością go darzyć.
Spełnienie tego żądania niemałą rzeczą królowi się zdało, ednakoż, raz dawszy słowo,
nie chciał go teraz łamać, dlatego też kazał przywołać Beltrama i rzekł doń:
— Jesteś uż źrałym⁵⁵⁷ mężem, Beltramie! Wolą mo ą est, abyś powrócił w swo e
strony i grabiostwem swoim sam rząǳić zaczął, a przy tym zabrał z sobą pewną panienkę,
którą ci za żonę przeznaczam.
⁵⁵⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵⁵⁶sciencja (daw.) — mądrość, wieǳa. [przypis edytorski]
⁵⁵⁷źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
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Kobieta, Mężczyzna, Lekarz

— Któż est tym ǳiewczęciem? — zapytał Beltram.
— Ta, które umie ętności zdrowie swo e zawǳięczam — odparł król.
Beltram, który uż Gilettę wiǳiał, chociaż barǳo uroǳiwą ą znalazł, zna ąc e stan
niski, na wszem przeciwny ego znacznemu rodowi, odparł gniewnie:
— Chcecie mi dać za żonę znachorkę, miłościwy panie? Strzeż mnie, Boże, abym
kiedykolwiek podobną małżonkę miał do domu mego wprowaǳić!
— Pragniesz więc do tego mnie przywieść, abym złamał me słowo, dane ǳieweczce,
która mnie wyleczyła i która w nagrodę za swe usługi zażądała cię na męża? — spytał
król.
— Możecie mi od ąć wszystko, co posiadam — odparł Beltram — i ako podwładnego
swego oddać mnie, komu się wam podoba, ale zaręczam wam, że nigdy nie będę w takim
stadle szczęśliwy.
— A a mniemam całkiem przeciwnie — rzecze król — bowiem ǳieweczka est
uroǳiwa i rozumna wielce, a do tego gorąco cię miłu e. Pewien estem, że bęǳiesz z nią
szczęśliwszy niźli z akąś damą ze znacznego rodu.
Beltram umilkł, słowa te usłyszawszy, a król tymczasem polecił czynić wielkie przygotowania na uroczystość zaślubin.
Wkrótce nadszedł ǳień ślubu. Beltram, aczkolwiek niechętnie, w przytomności⁵⁵⁸
króla po ął za żonę ǳieweczkę, gorąco go miłu ącą. Po ślubie, zgodnie z powziętym
wprzód postanowieniem, ozna mił, że pragnie do swego grabiostwa powrócić, aby w swych
ma ętnościach żyć z młodą żoną pospołu. Otrzymawszy pozwolenie króla, siadł na koń
i miast⁵⁵⁹ w swo e strony, do Toskanii się udał. Wieǳąc, że Florentczycy w tym czasie z Sieneńczykami wo nę toczyli, oﬁarował im swo e usługi. Florentczycy z radością
i z oznakami wielkie czci go przy ęli i mianowali go dowódcą odǳiału żołnierzy, znaczny żołd mu wyznacza ąc. Beltram przez dłuższy czas u nich na służbie pozostawał.
Młoda żona tymczasem, niezbyt uradowana takim obrotem sprawy, a ednocześnie
naǳie ę żywiąca, że tym, co zǳiała, uda e się Beltrama do domu sprowaǳić, udała się do
Roussillonu, gǳie wszyscy ako grabinię ą przy ęli. Znalazłszy tuta wszystko w wielkim
niełaǳie z powodu długie nieobecności grabiego, starań i pracy nie litu ąc⁵⁶⁰, porządek
z powrotem ustanowiła. Poddani e , wielce z tego zadowoleni, przychylnością niepomierną ą darzyli i grabiemu za złe mieli ego niechęć do żony. Przywiódłszy do porządku
wszystkie sprawy w ma ętnościach, Giletta uwiadomiła o tym męża przez dwóch dworzan, prosząc go, eśli e obecność od powrotu do domu go wstrzymu e, aby e doniósł
o tym, a ona natychmiast, woli ego posłuszna, z tych stron się oddali.
Grabia dał wysłańcom twardą odpowiedź:
— Niecha mo a żona czyni, co chce. Co się tyczy mego powrotu, to on pręǳe nie
nastąpi, aż Giletta bęǳie miała na palcu ten oto pierścień, a na rękach ǳiecię, przeze
mnie spłoǳone.
Pierścień ów miał grabia w wielkie cenie i nigdy się z nim nie rozstawał dla ta emnicze mocy, którą rzekomo kle not ten posiadał. Dworzanie po ęli srogość kondyc i⁵⁶¹,
składa ące się z dwóch niemożliwych prawie rzeczy, wieǳąc ednak, że słowami od postanowienia tego odwieść go nie zdoła ą, powrócili do damy i powtórzyli e respons⁵⁶²
grabiego.
Giletta, wielce strapiona, po dłuższym namyśle postanowiła spróbować, zali⁵⁶³ się
e nie uda tych dwóch warunków wypełnić, i tą drogą męża oǳyskać. Utwierǳiwszy
się w tym zamyśle swoim i dobrze ułożywszy, co e czynić wypada, wezwała na naradę na starszych i na rozumnie szych luǳi swego grabstwa i rozwĳa ąc rzecz umie ętnie,
opowieǳiała im rzewnymi słowy o wszystkim, co z miłości do grabiego uczyniła i aką
za to otrzymała nagrodę. Następnie odkryła im swó zamysł, który był taki: wieǳąc, że
e pobyt tuta grabiego do wygnania przymusza, resztę swego życia poświęcić pragnie na
pielgrzymki i ǳieła miłosierne celem zbawienia duszy swo e . Prosiła przeto owych mę⁵⁵⁸w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁵⁵⁹miast (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁵⁶⁰litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
⁵⁶¹kondycja (daw., z łac.) — warunek. [przypis edytorski]
⁵⁶²respons (daw., z łac.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁵⁶³zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
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żów, by grabiostwo pod swó zarząd wzięli i Beltrama ak na rychle uwiadomili, że ona
ma ętności ego opuściła z tym twardym postanowieniem, że uż nigdy do Roussillonu
nie powróci. Słysząc ą tak mówiącą, wszyscy przytomni łzami się zalewali i prosili ą gorąco, aby zamysł swó odmieniła i w Roussillonie pozostała, aliści⁵⁶⁴ błagania te żadnego
nie odniosły skutku. Poleciwszy swoich doradców opiece boskie , Giletta w stro u pielgrzymim w towarzystwie krewniaka i służki puściła się w drogę, zabiera ąc z sobą większą
sumę pienięǳy i kle noty. Nikt nie wieǳiał, dokąd się uda e. Ona zasię⁵⁶⁵, nie zażywa ąc
w droǳe wczasu⁵⁶⁶, podążyła do Florenc i. Przybywszy do miasta szczęśliwie, zatrzymała
się w niewielkie oberży, należące do pewne wdowy, i poczęła żyć ako nabożna, uboga pielgrzymka, pragnąc ak na pręǳe dowieǳieć się akichś nowin o swym małżonku
i panu. Zdarzyło się, że następnego dnia u rzała Beltrama, prze eżdża ącego koło oberży
konno na czele swego odǳiału. Chocia go od razu poznała, spytała oberżystki, kto to
zacz?
— Jest to znaczny cuǳoziemski pan — odparła gospodyni — imieniem grabia Beltram, człek uprze my i miły, ogólną czcią otaczany w mieście. Miłu e on z całego serca
edną z naszych sąsiadek, która est ubogą szlachcianką. Ta obycza na ǳieweczka nie wyszła dotąd za mąż z przyczyny swego ubóstwa. Mieszka ona pospołu z swo ą matką, wielce
zacną i roztropną białogłową. Gdyby nie wzgląd na tę matkę, uż dawno uczyniłaby to,
czego grabia pragnie.
Giletta słowa te usłyszawszy rozważyła każdy szczegół dokładnie i na okoliczności te
osnuła swó zręczny plan.
Dowieǳiała się, ak się zowie i gǳie mieszka młódka, którą grabia miłu e, i pewnego
dnia ukradkiem, w szatach pielgrzymich, udała się do domu e matki. Obie białogłowy
przy ęły ą w ubogie izdebce. Giletta pozdrowiła e i poprosiła staruszkę o chwilę rozmowy. Ta podniósłszy się rzekła, że gotowa est e wysłuchać. Po chwili udały się same
do sąsiednie izby, a gdy na ławie zasiadły, grabini rzekła:
— Zda e mi się, madonno, że fortuna est wam przeciwna wielce, tak ako i mnie.
Jeżeli ednak zechcecie, bęǳiecie mogły mnie i siebie uszczęśliwić.
Staruszka odparła na to, że niczego tak nie pragnie, ak poprawienia swego losu drogą
goǳiwą.
— Przede wszystkim trzeba, bym mogła na was polegać — rzekła grabini. — Jeżeli
wam zaufam, a wy mnie zdraǳicie, zepsowacie przez to w szczęt mo e plany, a i same
bęǳiecie musiały żegnać się z naǳie ą.
— Mówcie spoko nie — odparła staruszka — a was z pewnością nie zdraǳę.
Wówczas Giletta zaczęła swo ą opowieść od chwili, gdy Beltrama pokochała, późnie
wyznała, kim est, i opowieǳiała o wszystkim, co zaszło. Mówiła w sposób tak wzrusza ący, że dama słowom e uwierzyła i współczuć z nią poczęła, tym barǳie że uż ą
słuchy o te historii skądinąd doszły.
Grabini, wszystko szczegółowo wy aśniwszy, rzekła:
— Teraz wiecie uż, pani, co uczynić muszę, aby męża oǳyskać. Znacie dwa warunki,
których dopełnić winnam. Nikt mi w tym dopomóc nie może krom⁵⁶⁷ was, eżeli tylko
prawdą est, że grabia córkę waszą gorąco miłu e.
— Nie wiem, czyli ą miłu e, czy nie — odparła dama — to mi eno⁵⁶⁸ wiadomo,
że całe ego postępowanie tego dowoǳić się zda e. W czym ednak użyteczna wam być
mogę?
— Zaraz wam to powiem, madonno — rzekła Giletta — pierwe ednak powieǳieć pragnę, aką korzyść wam ta przysługa przyniesie. Wiem, że córka wasza, w wieku
stosownym do małżeństwa będąca, wielką urodą celu e i że tylko dla braku wiana w domu swym dotąd ą trzymacie. Gotowa estem za usługę, aką mi wyświadczycie, takim
wianem ą obdarzyć, akie mi sami naznaczycie.
Damie, niedostatek cierpiące , wielce te słowa do smaku przypadły, ednakoż odparła,
szlachetnością wieǳiona:
⁵⁶⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁶⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁵⁶⁶wczas (daw.) — wypoczynek. [przypis edytorski]
⁵⁶⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁵⁶⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Powieǳcie mi, pani, co mam dla was uczynić? Jeśli to tylko nie bęǳie rzecz
nieobycza na, chętnie wszystko wypełnię, wy zasię późnie uczynicie, co się wam podoba.
Wówczas grabini rzekła:
— Należy, abyście przez zaufanego człeka powiadomili mego męża, grabiego, że córka
wasza gotowa est poddać się ego woli, eżeli tylko wprzód się upewni, że on miłu e ą
w same rzeczy tak gorąco, ak to okazu e. Jednakoż nigdy temu wiary nie da, eśli grabia
nie przyśle e wprzód pierścienia, który na palcu nosi, a w którym, ak słyszała, szczególnie
sobie upodobał. Jeśli grabia pierścień oﬁaru e, oddacie mi go, a późnie każecie powieǳieć
memu mężowi, że córka wasza gotowa est pragnienia ego wypełnić. Potem musicie go tu
pota emnie przyprowaǳić i mnie, miast córki swo e , położyć przy ego boku. Być może,
że Bóg pozwoli, bym poczęła, i że ma ąc na palcu ego pierścień, a na rękach ǳiecię, przez
Beltrama spłoǳone, oǳyskam mego męża i za waszym przyczynieniem pocznę z nim żyć,
ak to na parę małżonków przystało.
Trudną rzeczą wydało się damie spełnienie prośby grabini; staruszka obawiała się bowiem, że córkę e mogą wziąć na ęzyki. Rozważywszy ednakoż, że chlubną est rzeczą
przyczynić się do powrócenia męża tak zacne białogłowie i że uczciwe sprawie przy ść
ma w pomoc, ufa ąc szczerości uczuć grabiny, nie tylko przyrzekła Giletcie, że e życzenia
spełni, ale i natychmiast do ǳieła się zabrała.
Wkrótce też, po kilku dniach, z wielką ostrożnością postępu ąc, otrzymała pierścień
— akkolwiek ciężko przyszło grabiemu z nim się rozłączyć — a potem z wielką zręcznością, miast⁵⁶⁹ córki swe , Gilettę Beltramowi podsunęła. W czasie pierwszych miłosnych
uniesień, tak przez grabiego upragnionych, żona ego z woli boskie poczęła w swoim
łonie dwa bliźnięta płci męskie , ak się to w swoim czasie przy połogu okazało. Nie raz
i nie dwa uszczęśliwiła zacna dama grabinę pieszczotami e męża, przy czym wszystko
w takie ta ności utrzymywać umiała, że nikt o tym ani słowa nie uznał. Beltram, stale
przekonany, że z łask umiłowane ǳiewicy korzysta, obdarzał ą zawsze przy rannym rozstaniu mnóstwem szacownych podarków, których grabini troskliwie strzegła. Po pewnym
czasie Giletta, poczuwszy się ciężarną, nie chciała uż dłuże staruszki takimi sprawami
zatrudniać i dlatego też rzekła:
— Madonno, Bogu i wam niech będą ǳięki, pozyskałam bowiem to, czego pragnęłam. Pora więc teraz, abym wasze życzenia wypełniła i w świat od echała.
Szlachetna dama odparła, że cieszy się wielce z tego, iż swymi staraniami grabini
dopomóc zdołała, co się ednak nagrody tyczy, to ǳiała bez myśli o nie , w przekonaniu,
że dobre sprawie służy, czyniąc, co przystało.
Giletta odparła:
— Pochwalić was muszę za wzniosłość duszy wasze , aliści⁵⁷⁰ nie dla zapłaty chcę was
obdarować, eno⁵⁷¹ aby dobry uczynek spełnić, przekonana, że tak mi postąpić należy.
Wówczas dama, koniecznością przyciśniona, zażądała z wielkim wstydem stu dukatów
na wiano dla swe córki. Grabini, u rzawszy rumieniec na e obliczu i skromność żądania zważywszy, nie sto, ale pięćset dukatów e oﬁarowała, a na przydatek eszcze piękne
i szacowne kle noty, które tyleż wartały⁵⁷². Starucha, wielce uradowana, ak na gorętszy dank⁵⁷³ Giletcie złożyła. Po czym grabini opuściła e dom i do gospody powróciła.
Uczciwa dama tymczasem, nie chcąc, aby Beltram nadal e dom nawieǳał ani kierował
tu swo e posłania, opuściła pospołu z córką swo ą miasto i do krewniaków swoich na wieś
się udała. Wkrótce i Beltram, przez swoich poddanych przywołany, usłyszawszy, że Giletta zamek ego opuściła, do ma ętności swych powrócił. Grabini, ucieszona ogromnie
z te wieści, pozostała we Florenc i, aby tam połóg odbyć. Po pewnym czasie wydała na
świat dwóch synaczków, podobnych na wszem do o ca, i z wielką troskliwością karmić
ich poczęła. Gdy stosowna, e zdaniem, chwila nastała, wyruszyła w drogę i przez nikogo
niepoznana, do Montpellier przybyła. Zażywa ąc tu przez kilka dni wczasu⁵⁷⁴, dowieǳiała
się, że grabia w ǳień Wszystkich Świętych wielką ucztę dla dam i rycerzy w Roussil⁵⁶⁹miast (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
⁵⁷⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁷¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵⁷²wartać (daw.) — być wartym. [przypis edytorski]
⁵⁷³dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁵⁷⁴wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]

  Dekameron



lonie wyprawia. Przybyła więc do Roussillonu w swych szatach pielgrzymich. Wiǳąc,
że rycerze i damy zebrali się uż w zamku grabiego i że do stołu usiąść zamierza ą, nie
zmienia ąc oǳienia, weszła do wnętrza z ǳiećmi drobnymi na rękach. Przecisnąwszy się
przez tłum, zbliżyła się do Beltrama, upadła przed nim na kolana i rzekła z płaczem:
— Panie mó i władco, estem nieszczęśliwą małżonką two ą, która pragnąc, abyś do
domu swego powrócił i w nim pozostał, długo błąkała się po świecie. Zaklinam cię na Boga, abyś dotrzymał obietnicy, dane mi przez usta dwóch dworzan, moich wysłanników.
Oto mam na rękach nie edno, ale dwo e twoich ǳieci, a na palcu twó pierścień. Słowem, nastał czas, abyś mnie uznał za prawowitą małżonkę swo ą, zgodnie z uczynionym
przyrzeczeniem.
Grabia zaǳiwił się niepomiernie na te słowa, poznał bowiem swó pierścień i spostrzegł, że ǳieciątka są wielce do niego podobne. Pełen osłupienia zapytał:
— Jak to stać się mogło?
Wówczas Giletta ku wielkiemu zaǳiwieniu Beltrama i wszystkich przytomnych⁵⁷⁵
opowieǳiała po porządku wszystko, co zaszło. Grabia, przekonawszy się, że żona szczerą
prawdę powiada, ocenił w pełni e wytrwałość i rozum i uradował się wielce z widoku dwóch pięknych synaczków swoich. Aby obietnicę swo ą wypełnić i ukontentować
wszystkich przytomnych, mężów i białogłowy, którzy ednogłośnie go prosili, aby żonę swą przy ął ako prawowitą i należycie ą uczcił, złożył pychę z swego serca, podniósł
Gilettę z klęczek, ucałował ą i uściskał. Potem uznał ą za małżonkę, a ǳieci za synów.
Poleciwszy przybrać grabinię w szaty, do e godności stosowne, ku wielkiemu ukontentowaniu wszystkich gości swoich i wasalów wspaniałe uczty przez kilka dni wyprawiał.
Odtąd w wielkim miał zachowaniu⁵⁷⁶ żonę swo ą, miłu ąc ą gorąco i czcząc całą duszą”.



 .    

Alibech staje się pustelnicą. Mnich Rustico poucza ją, jak należy diabła do piekieł zapęǳać.
Zabrana z pustelni, staje się żoną Neerbala.
Dioneo, wysłuchawszy uważnie do końca opowieści królowe , wieǳiał, że teraz emu
uż tylko mówić przypadnie, dlatego też, nie czeka ąc rozkazu, zaczął z uśmiechem w te
słowa:
— Miłe damy, nie słyszałyście zapewne nigdy o tym, ak to się diabła do piekła zapęǳa. Dlatego też poza obręb materii do opowieści wybrane nie wychoǳąc, chcę wam
o tym przedmiocie opowieǳieć. Może być, że zbawicie dusze swo e, gdy podobne sztuczki uży ecie, a takoż poznacie, że chocia Amor ochotnie przebywa w wesołych pałacach
i rozkosznych komnatach niźli w ubogich lepiankach, ednakoż moc swo ą ob awia niekiedy także pośród gęstych borów, stromych skał i w odludnych askiniach. Stąd łatwo
wnosić można, że wszystko na świecie est ego właǳy podległe.
„Przechoǳąc do rzeczy, powiem, że w mieście Capsa⁵⁷⁷ w Barberii mieszkał przed
laty pewien bogaty człek, który pośród wielu innych ǳieci posiadał piękną i uroǳiwą córkę, zwaną Alibech. ǲieweczka ta, nie będąc chrześcĳanką, słyszała nieraz, ak to
chrześcĳanie, w Capsa przebywa ący, wiarę swo ą i swo ą służbę bożą wynoszą. Dlatego
też zapytała pewnego dnia spotkanego na droǳe chrześcĳanina, w aki sposób Bogu na lepie służyć można. Zapytany odparł, że na lepie Bogu służą ci, co na dale od ziemskich
spraw ucieka ą, na podobieństwo pustelników, którzy na pustynię Tebaidy⁵⁷⁸ się udali.
Wówczas niedoświadczona ǳiewczyna, która zaledwie czternaście lat liczyła, racze ǳiecinnym zachceniem niż pragnieniem rozumnym powodowana, nie pyta ąc się nikogo
o radę, samiuteńka wybrała się w ta ności następnego ranka w drogę do Tebaidy. Po wielu trudach, dążąc naprzód wytrwale, dotarła wreszcie do edne z pustelń. Obaczywszy
z daleka lepiankę, weszła do e wnętrza, gǳie natknęła się na pewnego świątobliwego
⁵⁷⁵przytomny (daw.) — obecny. [przypis edytorski]
⁵⁷⁶mieć kogoś zachowaniu (daw.) — poważać, szanować kogoś. [przypis edytorski]
⁵⁷⁷Capsa — starożytna nazwa miasta położonego w Tunez i (ǳiś: Kafsa a. Gafsa; arab. Qafṣa), będącego
niegdyś ośrodkiem mezolityczne kultury kapskie . [przypis edytorski]
⁵⁷⁸Tebaida — kraina położona w okolicy staroż. Teb w Egipcie. [przypis edytorski]
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męża w drzwiach sto ącego. Ów, pełen zaǳiwienia, zapytał, czego tu szuka. ǲieweczka
odparła, że głosem bożym natchniona, szuka człeka, który by e służby boże nauczył.
Zacny pustelnik, zważywszy e młodość i wǳięki, począł obawiać się, że diabeł podkusić go może, eżeli ą przy sobie zatrzyma, dlatego też pochwalił e zamiar cnotliwy,
nakarmił ą korzonkami, daktylami i ǳikimi abłkami, pokrzepił ą świeżą wodą i rzekł:
— Niedaleko od tego mie sca, mo a córko, mieszka pewien świątobliwy mąż, który
w te materii daleko lepszym nauczycielem dla ciebie się okaże niźli a. Raǳę ci, abyś się
do niego udała.
Młódka ruszyła w drogę, a przybywszy do świątobliwego męża, podobną radę usłyszała. Wędru ąc dale , doszła do pustelni młodego pustelnika, wielce zacnego i nabożnego
człeka, zwanego Rustico. Obróciła się doń z podobnym co i do innych zapytaniem.
Rustico, chcąc na wielką próbę swo ą cnotę wystawić, nie odprawił e , lecz w celi
swo e ą zatrzymał. Za nade ściem nocy narychtował e łoże z palmowych liści i wezwał
ą, aby się na nim położyła. Wkrótce pokusy walną rozprawę wstrzemięźliwości pustelnika wydały. Czu ąc, że siły swo e przecenił, nie czekał uż na dalsze szturmy, eno⁵⁷⁹
podał przemocy tył i za zwyciężonego się uznał. Ostawiwszy więc świątobliwe rozmyślania, modlitwy i biczowania, przywołał na pamięć urodę i młodość ǳieweczki i ął⁵⁸⁰ się
głowić nad tym, aką drogą mógłby do ść do celu tak, aby ona nie spostrzegła, że ako
człek rozwiązły tylko zaspoko enie swych chuci miał na celu. Na pierw zadał e szereg
pytań i z responsów⁵⁸¹ e poznał dowodnie, że eszcze nie wie wcale, co to za zwierzę est
mężczyzna, a takoż, że est w same rzeczy tak nierozgarniona⁵⁸², aką się być wydawa⁵⁸³.
Upewniwszy się o tym, postanowił pod pokrywką służby boże do tego ą przywieść, aby
ego woli posłuszną była. Przede wszystkim więc szyroce⁵⁸⁴ rozpowiadał e o diable, zaprzysięgłym wrogu luǳkiego roǳa u i Boga, a późnie dał e do zrozumienia, że niczym
Bogu barǳie przysłużyć się nie może, ak zapęǳeniem czarta do piekła, dokąd Twórca
na wieczność go wygnał.
ǲiewczyna zapytała, ak się do tego zabrać należy.
— Zaraz obaczysz — odparł Rustico — czyń tylko to, co a czynić będę.
Rzekłszy te słowa, zrzucił z siebie swó nęǳny przyoǳiewek i obnażony całkiem padł
na kolana, ak gdyby modły zanosić postanowił. Młódka, równie naga, uklękła naprzeciw niego. Rustico, wiǳąc ą w te postaci, eszcze większą żąǳą zapałał, tak iż nastąpiło
zmartwychwstanie ego przyroǳenia. Alibech, spostrzegłszy to, zawołała w srogim zaǳiwieniu:
— Rzeknĳ mi, Rustico, co to u ciebie dźwiga się na przoǳie, czego a wcale nie
mam?
— Ach, córko mo a — ęknął Rustico — est to ów diabeł, o którym ci mówiłem.
Teraz właśnie dręczy mnie tak okrutnie, że ledwie wytrzymać mogę.
— Niech Bóg bęǳie pochwalony — zawołała ǳieweczka — wiǳę, że a estem
szczęśliwsza od ciebie, nie mam bowiem takiego plugawego diabła.
— Prawdę rzekłaś — odparł Rustico — ale posiadasz za to inną rzecz, które a nie
mam.
— Cóż to takiego? — spytała Alibech.
— Masz piekło — rzekł Rustico — i zaprawdę, powiadam ci, że Bóg cię tu przysłał
dla zbawienia duszy mo e , eżeli się bowiem ulitu esz nade mną i eśli, gdy ten diabeł
męczyć mnie pocznie, zgoǳisz się, bym go do piekła zapęǳił, wielką ulgę mi sprawisz
i uczynisz Bogu rzecz wielce miłą, co ako rzeczesz, est przyczyną two ego tu przybycia.
ǲiewczyna odparła w dobre wierze:
— Czcigodny o cze, eżeli w same rzeczy mam piekło, to niech się stanie, ak chcesz.
— Bądź błogosławiona, córko mo a — zawołał pustelnik — pó dźmy więc i zapędźmy
diabła, abym mógł ulżenia i spoko u zaznać.

⁵⁷⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵⁸⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁵⁸¹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁵⁸²nierozgarniony (daw.) — ǳiś: nierozgarnięty. [przypis edytorski]
⁵⁸³wydawa (daw.) — ǳiś: wyda e. [przypis edytorski]
⁵⁸⁴szyroce — ǳiś popr.: szeroko. [przypis edytorski]
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Diabeł, Piekło, Kobieta,
Mężczyzna, Seks,
Pobożność

Z tymi słowy zaprowaǳił ǳieweczkę na posłanie i pokazał e , ak się zachować należy,
gdy się chce potępieńca uwięzić. Młódka, która eszcze nigdy żadnego diabła do piekła
nie zapęǳała, uczuła na razie przykrość nie aką i dlatego też rzekła:
— Zaiste, mó o cze, diabeł ten musi był obmierzłym potworem i prawǳiwym nieprzy acielem Boga, bowiem nawet samemu piekłu przy we ściu prawǳiwą udrękę sprawia.
— Mo a córko — zawołał Rustico — nie zawsze tak bęǳie!
I aby diabła poskromić, nim podnieśli się z posłania, eszcze sześć razy go do piekła
zapęǳili, tak że mu na ten raz pychę z głowy wybili i do spoko ności go przywiedli.
Ilekroć późnie znów się w nieposkromione dumie podnosił, ǳieweczka okazywała się
zawsze skłonna do upokarzania go, zna du ąc wielkie w tym ćwiczeniu ukontentowanie.
Mawiała tedy⁵⁸⁵ do Rustica:
— Wiǳę teraz dowodnie, że prawdę powiadali ci poczciwcy z Capsa, twierǳąc, iż
nader miłą rzeczą est Bogu służyć. Istotnie bowiem nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek z akie ś pracy tyle rozkoszy odnosiła, co z tego zapęǳania diabła do piekła.
Wnoszę stąd, że każdy, kto z całych sił Bogu służyć się nie stara, est eno⁵⁸⁶ zwierzęciem
bezrozumnym.
Dlatego też przychoǳiła często do Rustica i oǳywała się na ten kształt:
— Czcigodny o cze, przybyłam tuta po to, aby Bogu służyć, a nie, aby próżnować.
Chodźmy więc i diabła do piekła wraża my!
Podczas nabożnego ćwiczenia mawiała zasię⁵⁸⁷:
— Nie po mu ę, Rustico, dlaczego ten diabeł z piekła ucieka? Gdyby w nim tak
ochotnie pozostawał, ak piekło go ochotnie przy mu e, wiecznie by tam przebywać powinien.
Takim zachęceniem i pobuǳaniem do służby boże młódka wreszcie Rusticowi tyle
wełny z kaana uszczknęła, że w chwili gdy poty biłyby na innego, zimny go uż tylko
dreszcz prze mował. Dlatego też powieǳiał wreszcie Alibech otwarcie, że diabła tylko
wtedy gnębić i do piekła pęǳić potrzeba, gdy głowę z pychy zbytnio do góry podnosi.
— My zaś — dodał — za łaską bożą takeśmy go u arzmili, że prosi tylko o edno:
ażeby go w spoko u pozostawić.
Słowami tymi skłonił na nie aki czas ǳiewczynę do spoko ności. Po paru dniach
ednakże, wiǳąc, że Rustico wcale nie kwapi się z zapęǳaniem diabła do piekła, Alibech
rzekła:
— Rustico, eżeli twó diabeł, uż poskromionym będąc, dokuczać ci przestał, to mo e
piekło spoko u mi nie da e. Spełnisz więc dobry uczynek, dopomógłszy mi przy pomocy
diabła okiełznać nieco wściekłość piekła mego, tak ak a piekłem mym pomogłam ci
upokorzyć pychę twego diabła.
Rustico, który adał tylko korzonki, popĳa ąc e czystą wodą, niechętnie na te zaproszenia odpowiadał i tłumaczył Alibech, że dla uspoko enia piekła całe czeredy diabłów
potrzeba. Obiecywał ednak, że bęǳie e pomagał w miarę sił swoich. W same rzeczy
niekiedy eszcze Alibech zadowalał, aliści⁵⁸⁸ zdarzało się to tak rzadko, że znaczyło tyleż,
co ziarenko grochu rzucone w paszczę lwa. ǲiewczyna wiǳąc, że nie może Bogu służyć
tak, ak by pragnęła, wielkie nieukontentowanie okazywała.
Gdy ten spór mięǳy diabłem Rustica a piekłem Alibech trwał ustawicznie, z przyczyny zbytnie żąǳy z edne strony, a wątłych sił z drugie , zdarzyło się, że w Capsa
wybuchł pożar, którego oﬁarą padł we własnym domu roǳic Alibech pospołu ze swymi
ǳiećmi i całą roǳiną. Alibech stała się tedy⁵⁸⁹ edyną ǳieǳiczką dóbr rozległych. Na
wieść o tym pewien młoǳieniec, nazwiskiem Neerbal, który cały swó ma ątek na życie wesołe zmarnotrawił, postanowił odszukać Alibech, zasłyszawszy, że ǳieweczka ży e.
Wybrał się tedy w drogę i odnalazł ą, nim eszcze państwo przez sądy zdołało zagarnąć
spuściznę, co bez ǳieǳica pozostawała. Ku wielkie radości Rustica, a wbrew e woli,

⁵⁸⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵⁸⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁵⁸⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁵⁸⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁵⁸⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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zabrał Alibech do Capsy, uczynił ą żoną swo ą i we władanie wszystkie e ma ętności
ob ął.
Gdy niewiasty przed wprowaǳeniem e do ślubne łożnicy zapytały, w aki sposób na
pustyni Bogu służyła, Alibech, która eszcze pospołu z Neerbalem nie była spała, odparła,
że truǳiła się zapęǳaniem diabła do piekła i że Neerbal wielki grzech popełnił, odrywa ąc
ą od e cnych powinności. Białogłowy zapytały wówczas:
— W aki to sposób diabła do piekła się zapęǳa?
Alibech słowami i znakami dowodnie wszystko im wytłumaczyła. Wszystkie przytomne⁵⁹⁰ niewiasty gromkim śmiechem wybuchnęły, a potem rzekły:
— Nie turbu się zbytnio, ǳieweczko, bowiem i u nas podobnie dobre uczynki spełniać umie ą. Neerbal pospołu z tobą nie gorze Bogu służyć potraﬁ.
Późnie rozniosły całą tę historię po mieście, tak iż wkrótce nowe przysłowie powstało:
„Na milsza służba dla Boga — wtrącać w piekło ego wroga”. Owa pogwarka, przyszedłszy
do nas zza morza, i ǳisia eszcze est na ustach wszystkich. Dlatego też wy, młode damy,
którym łaski boże potrzeba, nauczcie się diabła do piekła zapęǳać, bowiem Bóg chętnie
na to patrzy, nie mówiąc uż o tym, że dla obu stron est to za ęcie miłe, z którego wiele
dobrego począć się może”.
Tysiąc razy, eśli nie więce , opowieść Dionea damy do śmiechu przywoǳiła, tak
krotochwilnymi⁵⁹¹ bowiem ego słowa im się wydały. Gdy Dioneo opowieść swo ą zakończył, królowa, wieǳąc, że kres e właǳy nastał, laurowy wieniec z głowy swe zd ęła
i włożywszy go z wielkim wǳiękiem na skronie Filostrata rzekła:
— Obaczymy teraz, czy wilk lepie owieczkom przewoǳić potraﬁ, aniżeli one wilkom
przewoǳiły.
— Gdyby to ode mnie zależało — odparł Filostrato ze śmiechem — wilki dawno
by uż nauczyły owieczki diabła do piekła zapęǳać nie gorze , ak to Rustico Alibech
nauczył. Nie nazywa cież więc nas wilkami, skoro same owcami nie esteście. Ponieważ
ednak mnie właǳa oddana została, rządy sprawował będę.
— Słucha , Filostracie — rzekła Neiﬁle — chcąc nas uczyć, może byś nabrał sam
zna omości rzeczy, tak ak e nabrał Masetto z Lamporecchio od mniszek, a mowę odzyskałbyś dopiero wtedy, gdyby ci kości, ak u szkieletu, ǳwonić poczęły.
Filostrato, czu ąc, że kosa na kamień traﬁła, ostawił żarty na stronie i rządy sprawować zaczął. Przywoławszy marszałka, o wszystko szczegółowie⁵⁹² się go wypytał, po czym
z wielką roztropnością na czas swego władania różne rozkazy wydał, których spełnienie
rzeczą potrzebną i przy emną dla towarzystwa być mu się wydało.
Późnie z następu ącymi słowy do dam się obrócił:
— Na wǳięcznie sze damy! Odkąd, na nieszczęście mo e, nauczyłem się zło od dobra odróżniać, zawsze z powodu piękności te czy inne białogłowy właǳy Amora byłem
zhołdowany. Aliści na niewiele się zdało, że byłem mu uległy, posłuszny i że wszystkich
ego ustanowień pilnie przestrzegałem. Opuścił mnie był dla innego, szczęśliwszego ode
mnie, a późnie i to sprawił, że coraz gorze wieść mi się zaczęło. I tak uż, wierę⁵⁹³, dotrwać mi przy ǳie do śmierci. Dlatego nie chcę, aby przedmiotem utrze szych opowieści
była materia inna ak ta, która me niedoli na barǳie odpowiada. Opowiada cie zatem
o luǳiach, których miłość nieszczęsny miała koniec. I a bowiem pewien estem smutnego me miłości skutku; nie darmo imię, którym mnie zowiecie, zostało mi nadane przez
człeka, dobrze rozumie ącego ego sens zakryty.
Rzekłszy te słowa, Filostrato podniósł się i pożegnał wszystkich do wieczerzy. Ogród
był tak piękny i miły, że nikomu z towarzystwa nie przyszło nawet na myśl opuścić go,
aby gǳie inǳie wczasu lepie zażywać. Gasnące promienie zachoǳącego słońca, żarem
uż nie tchnąc, pozwalały niektórym z pań biegać po saǳie i ścigać łanie, króliki i inne
zwierzątka, które poprzednio, gdy sieǳieli wkoło, może po sto razy obok luǳi w podskokach przebiegały, niepoko ąc zebranych. Dioneo i Fiammetta ęli śpiewać o rycerzu
Wilhelmie i damie z Vergi. Filomena i Panﬁlo grze w szachy się oddali. Gdy tak edni tym, a druǳy owym zabawieni byli, umykały goǳiny i ǳiwnie rychło nastąpił czas
⁵⁹⁰przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁵⁹¹krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
⁵⁹²szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁵⁹³wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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wieczerzy. Rozstawiono stoły wokół piękne fontanny i wszyscy do wesołe biesiady zasiedli. Filostrato, nie chcąc odstępować od obycza u swoich poprzedniczek-królowych,
rozkazał, gdy uż stoły uprzątnięto, aby Lauretta zaśpiewała i taniec zawiodła⁵⁹⁴.
— Panie mó — odparła Lauretta — nie znam żadnych pieśni przez innych ułożonych, z moich zaś nie pomnę takie , która by nasze ochocze kompanii odpowiadać
mogła. Jeśli ednakże chcecie posłuchać tego, co umiem, zaśpiewam wam chętnie.
— Wszystko, co uczynisz — rzekł król — bęǳie dla nas piękne i miłe. Obdarz więc
nas, czymkolwiek chcesz.
Wówczas Lauretta łagodnym, pełnym melancholii głosem, przy wtórze innych tak
śpiewać poczęła:
Któż, co okrutne ponosi męczarnie,
Ma równe prawo do skargi
Jak a, do które wszelki ból się garnie?
Władca gwiazd asnych, rząǳący tym światem,
Igraszkę czyni sobie z me istoty,
Bo choć mnie okrył wǳięków ma estatem,
Który dla luǳi blask rozsiewa złoty
Pod niebios Jego sklepieniem bogatym,
Jednak mych wǳięków nie ważąc ni cnoty,
Mrok na słoneczne me spuścił tęsknoty
I radość w wieczną przemienił męczarnię.
Gdy w przeszłość tęsknym podążę wspomnieniem,
Wiǳę młoǳieńca, co mnie, ǳieckiem prawie,
Obdarzył sercem i ob ął ramieniem.
Dni swe me służbie oddał i zabawie,
Po ąc się wzroku mo ego płomieniem.
Ach, nigdy tego słowem nie wysławię,
Jak cudnych marzeń był on mi wcieleniem,
Z akim patrzyłam w niego zachwyceniem!
Lecz całe szczęście to wnet znikło marnie!
Inny wziął potem duszę mą i ciało,
Lecz ak odmienny: pyszny z swego rodu,
Z twarzą pochmurną zawsze i zuchwałą.
Ten mnie uczynił służką swą za młodu,
A gdy zazdrości oddał duszę całą,
Gorycz poczułam w złotych krużach miodu.
Ach, czu ę teraz wśród łez i zawodu,
Że mych afektów by dla wielu stało
I że ten eden więzi mnie bezkarnie!
Skarżyć się muszę ǳiś na twarde losy;
Cóż mnie skłoniło wyrzec zgody słowo
I czarną szatę zmienić na godową?
W te czarne śmiały się do mnie niebiosy,
A w asne żałość odczuwam grobową!
O dniu zaślubin, źródle łez mych rosy!
O dniu, gdy perły wplata ąc we włosy,
Miast być szczęśliwą poczęłam na nowo
Tęsknić i srogie wciąż znosić męczarnie!
Druhu radosnych chwil mo e młodości,
⁵⁹⁴zawieść taniec — tu: poprowaǳić taniec. [przypis edytorski]
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Któremu równy uż mi nie był dany,
Jeśli istnie esz gǳieś na wysokości,
Proś Boga, łzami szczerymi zalany,
Za tę, co tuta usycha w żałości,
Idąc w hymenu szlak, cierniem usłany!
Niech się nie go ą mego serca rany,
Niech dawny płomień znów we mnie zagości,
Lub niecha przetnie śmierć mo ą męczarnię!
Tuta Lauretta umilkła. Wszyscy uważnie pieśni słuchali, różnie ą po mu ąc. Znaleźli się i tacy, co na mediolańską modłę myśląc, rzekli, że dobra wieprzowina lepsza
est od uroǳiwe białogłowy. Inni ednakoż po ęli głębokie i podniosłe znaczenie pieśni,
o którym ednak mówić teraz nie pora. Po czym na rozkaz króla zapalono pochodnie,
pośród kwiatów i zieleni ukryte. Towarzystwo wielu eszcze pieśni słuchało, póki gwiazdy
na niebie nie zmierzchły. Wówczas zdało im się, że pora wczasu nadeszła. Życząc sobie
dobre nocy, wszyscy do izb swych na spoczynek się udali.

Kończy się trzeci ǳień Dekameronu i zaczyna czwarty, w którym, zgodnie z wolą króla
Filostrata, opowiada się o tych, których miłość kres nieszczęśliwy znalazła.

ǲień czwarty
— Miłe damy! Wszystko, co słyszałem od luǳi mądrych, co w księgach czytałem lub
wiǳiałem na świecie, kazało mi wierzyć, że burzliwy wicher zawiści na wysokie tylko
wieże i na wyniosłe wierzchołki drzew uderza. Teraz wiǳę ednak, że mniemanie mo e
omylne było. Próżno ukryć się starałem przed tymi burzliwymi podmuchami, daremnie
wybierałem drogi przez równiny wiodące i chowałem się w głębokie doliny. Rzuca się to
w oczy każdemu, kto spo rzy na te proste opowieści. Pisałem e w coǳiennym narzeczu
ﬂorenckim, prozą, nie da ąc im tytułu; co więce , wyrażałem myśli mo e ak na barǳie
prostym i niewyszukanym stylem. Mimo to ednak nie uniknąłem wściekłości rozpętanego wichru. Uderzył we mnie, wstrząsnął mną całym; adowite zęby zawiści poraniły
mnie okrutnie, mimo to przecie nie ostawiłem rozpoczętego ǳieła. Bo teraz dopiero
eksperienc a⁵⁹⁵ odkryła mi istotę prawdy wszystkim mędrcom wiadomą, a mianowicie,
że tylko mierność od zawiści na tym świecie est bezpieczna.
Zali uwierzycie, miłe damy, że wielu luǳi, czyta ąc te opowieści, za złe mi to poczytu e, że w was zbytnie upodobanie zna du ę, i twierǳi, że przy emność, z aką was chcę
rozweselić i pocieszyć, a ak doda ą nawet niektórzy: wychwalić — czci mi nie przyczynia.
Niektórzy, usiłu ąc wydać sąd barǳie do rzały, ganią mnie za to, że myślę o sprawach
niestosownych do powagi wieku mego, że zbyt wiele o miłości rozprawiam i nie litu ę⁵⁹⁶
starań, aby się wam podobać, są i tacy, co wielką troskliwość o mo ą sławę po sobie pokazu ąc, raǳą mi, abym, nie tracąc czasu na próżne z wami gawędy, na Parnas ku muzom
się podniósł. Luǳie mnie poważni, a barǳie złośliwi, powiada ą, że winienem się racze
starać o środki do życia, a nie za wiatrem uganiać i puste aszki składać. Inni, pragnąc
w oczach waszych walor opowieści moich obniżyć, twierǳą, że opisu ę zdarzenia całkiem
inacze , niż one wyglądały.
Wiǳicie zatem, miłe damy, że podczas gdy truǳę się dla was, zagraża mi rozpętany orkan zawiści i że adowite kąsa ą mnie zęby; udręczony estem i tknięty do żywa,
wszelakoż wszystkie te prześladowania, Bóg świadkiem, z pogodną myślą znoszę. I chocia obrona mo a w tych sprawach do was edynie należy, to przecież nie myślę sił swoich
⁵⁹⁵eksperiencja (daw.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
⁵⁹⁶litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
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Zazdrość

szczęǳić, ale nie odpowiada ąc tak, ak by należało, lekką dam napastnikom odprawę,
by uszy swe od nich oswoboǳić, i to bez zwłoki.
Nie dokonałem eszcze i trzecie części mego trudu, a uż tylu zuchwałych nieprzyaciół liczę, że eśli stosownych miar nie przy mę, to nim ǳieło do końca doprowaǳone
zostanie, oni tak w liczbę urosną, iż małym wysiłkiem broń mi z ręki wytrącą, a wówczas i wasza siła, w sukurs mi idąca, choćby znamienita, nie zda się na nic. Pozwólcie
tedy⁵⁹⁷, abym nim wrogom moim odpowiem, na swo e usprawiedliwienie pewną nowelę
wam opowieǳiał. Nie dowiodę e do kresu, nie chcę bowiem, aby ktokolwiek pomyślał,
że szukam pozoru, chcąc nowele własne przemycić mięǳy opowieści te zacne kompanii, którą wam tu przedstawiłem. Opowiem więc tylko e cząstkę, by same e braki
unaoczniły, że nie należy do tamtych.
Obracam się tedy do wrogów moich!
„W mieście naszym⁵⁹⁸ za dawnych dobrych czasów żył pewien mieszczanin, Filipem
Balducci zwany. Z niewysokiego idąc rodu, był on człekiem zamożnym, doświadczonym
i obrotnym wielce. Balducci miał żonę, gorąco przez się miłowaną, która mu równym
afektem odpłacała. Małżonkowie żyli w przykładne zgoǳie; główną ich troską było, aby
życie sobie nawza em umilić. Aliści z żoną Balducciego zdarzyło się to, co się każdemu
z nas zdarzyć może — zeszła z tego świata, ostawiwszy mężowi edynego syna, który zaledwie dwa lata liczył. Filip rozpaczał okrutnie; nigdy człek, co miłowaną istotę utracił,
nie bolał nad tym tak strasznie ak Balducci. Pełen ciężkie melankolii po stracie na droższe towarzyszki, postanowił świat porzucić i wraz z synem boże służbie się poświęcić.
Rozdawszy zatem wszystko, co posiadał, udał się niezwłocznie pospołu z ǳieciątkiem na
górę Asinaro i zamieszkał tam w maleńkie celi.
O ciec i syn żyli z ałmużny, pościli i po całych dniach modlili się; Filip nie mówił
nigdy z chłopcem o sprawach błahych, oddalał odeń wszystko doczesne, aby młoda istota
nie zeszła z drogi ku niebu wiodące . Rozprawiali tylko o szczęśliwości przyszłego żywota,
o Bogu i o świętych i na modlitwach dni całe trawili. Minęło wiele lat. Syn Filipa nigdy
nie wychoǳił z celi i krom⁵⁹⁹ swego roǳica nie wiǳiał innego człowieka. Od czasu do
czasu Filip wyruszał w drogę do Florenc i, aby u świątobliwych luǳi ałmużny prosić.
Wracał do swe celi, opatrzony w żywność. Wreszcie Filip zestarzał się; syn ego ukończył
osiemnasty rok życia. Pewnego razu młoǳian zapytał go, dokąd tak często się uda e. Filip
wyznał prawdę.
— O cze — rzekł wówczas syn — zestarzeliście się uż i ciężko est wam trudy i pracę
znosić. Czemu nie weźmiecie mnie z sobą do Florenc i i nie zapoznacie mnie z waszymi przy aciółmi, którzy są ludźmi świątobliwymi? Jestem młody i trudu się nie bo ę.
W przyszłości, gdy za ǳie potrzeba, mnie do Florenc i posyłać bęǳiecie, a sami tu ostaniecie.
Starzec rozważył, że syn ego est uż źrałym⁶⁰⁰ młoǳieńcem, który do pobożnego
żywota tak nawykł, iż pokusy świata do niego przystępu znaleźć nie będą mogły, przyznał
mu zatem w myśli słuszność i do miasta go z sobą zabrał. Młoǳieniec patrzył z osłupieniem na domy, kościoły, pałace, na wszystkie piękności, w które Florenc a obﬁtu e,
a ponieważ, o ile pomniał, nigdy w swym życiu niczego podobnego nie wiǳiał, wpadł
w zachwyt i zapytywał nieustannie roǳica, ak to czy owo się nazywa. O ciec szczegółowo
mu odpowiadał, a on, zadowolony, poznawszy edno, pytał o drugie.
Gdy taką rozmową się bawiąc szli przez miasto, spotkali naraz całą gromadę uroǳiwych, stro nie ubranych, młodych białogłów, z wesela wraca ących. U rzawszy e, młoǳian zapytał o ca, co to są za istoty?
— Nie patrz na nie, synu, spuść oczy — odparł starzec — są to twory szatańskie.
— A ak się zowią? — znów syn zapytał.
O ciec, obawia ąc się, aby w synu niepożądane żąǳe się nie obuǳiły, nie nazwał ich
kobietami, eno⁶⁰¹ rzekł:
— Są to gęsi!
⁵⁹⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁵⁹⁸miasto nasze — Florenc a. [przypis edytorski]
⁵⁹⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁰⁰źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
⁶⁰¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Owóż stała się rzecz zaǳiwia ąca! Młoǳian, który do tych pór nigdy w życiu białogłowy nie wiǳiał, zapomniał w te chwili o wszystkim, czym niedawno tak się zachwycał:
a więc o pałacach, kościołach, koniach, osłach i pieniąǳach, o wszystkim, co oglądał,
i rzekł:
— Da cie mi, o cze, edną taką gąskę!
— Milcz, na Boga! — odparł roǳic. — Przecie ci uż powieǳiałem, że są to twory
szatańskie.
— Zali⁶⁰² to, co od złego pochoǳi, taki ma wygląd? — zapytał syn.
— Tak — odrzekł o ciec.
A syn na to:
— Nie rozumiem, co powiadacie, i dlaczego miałyby to być twory szatana. Jeszcze
nigdy czegoś równie pięknego i czaru ącego nie wiǳiałem; za nic przy tych istotach malowane anioły, któreście mi nieraz pokazywali. Ach, o cze, eśli mnie miłu ecie, zabierzmy
z sobą edną taką gąskę, a a uż ą karmić będę.
— Nie zgaǳam się! — zawołał roǳic. — Tym barǳie że nie wiesz, w aki sposób
się e karmi.
W te chwili Filip zrozumiał, że przyroǳenie⁶⁰³ silnie sze est od luǳkiego umysłu,
i dlatego też żałować począł, że wziął z sobą syna do Florenc i”.
Tuta powieść swo ą ucinam i obracam się do tych, z myślą o których ą rozpocząłem.
Niektórzy z mych wrogów powiada ą, że źle postępu ę, stara ąc się zbytnio wam, młode
damy, przypodobać, a takoż zachwycać się wami. Szczerze wyznać muszę, że w same
rzeczy barǳo mi do gustu przypadacie i że staram się być wam miłym, aliści⁶⁰⁴ niech mi
się zapytać bęǳie wolno, zali są w stanie mi się ǳiwować i mnie naganiać luǳie, zna ący
nie tylko wasze gorące pocałunki i uściski ramion waszych, ale spogląda ący ciągle na waszą nieporównaną urodę i piękność pełną wǳięku, co więce , na wasze układne obycza e
i białogłowską cnotę? Młoǳieniec, wzrosły na ǳikie , samotne górze, pośród czterech
ścian swe małe celi, pierwszy raz na was spo rzawszy, obrócił ku wam wszystkie chęci
swo e i tylko w marzenia o was się pogrążył. Zali przyganiacze moi odważą się strofować
mnie i napastować za skłonność ku wam, mnie, obdarzonego przez niebiosa zdatnością
do miłości, mnie, który wam w młodych eszcze latach całą duszę oddał, mnie, com
doświadczył czaru spo rzeń waszych, słodyczy czułych waszych słów i poznał żar, który
w sercu się zapala od lubych westchnień waszych? Któż, pytam, zechce ganić mnie za to,
że miłe mi esteście i a pragnę wam być miły, skoro nawet młody pustelnik, do ǳikiego zwierzęcia podobien, spo rzawszy na was, zapomniał o wszystkim, co go dotychczas
w zachwyt wprawiało? Zaiste, chyba tylko ten, kto was nie kocha i przez was nie pragnie
być kochany, kto rozkoszy i potęgi uczuć nie est świadom, szyǳić ze mnie może, aliści
o sąd takiego człeka dbam mało lub nic wcale.
Luǳie zasię⁶⁰⁵, wiek mó mi wymawia ący, nie słyszeli zapewne, że czosnek ma białą
głowę, ale ogon zielony. Ostawia ąc żarty na stronie, powiem im, że bez nĳakiego wstydu
do końca życia mego starać się będę sprawiać przy emność tym, którym przypodobanie
się za zaszczyt i miły obowiązek poczytywali sobie w starości Guido Cavalcanti⁶⁰⁶ i Imć
Dante Alighieri⁶⁰⁷, a takoż Imć Cino da Pistoia⁶⁰⁸, co do lat sęǳiwych doszedł. Mógłbym
przywieść wiele przykładów na dowód, że w starożytności siła⁶⁰⁹ mężów znamienitych przy
⁶⁰²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁶⁰³przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁶⁰⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁰⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶⁰⁶Guido Cavalcanti (–) — ﬁlozof, poeta i trubadur włoski pochoǳący z Florenc i, przy aciel Dantego
Alighieri, twórca ballad, sonetów i pieśni (canzon) sławiących miłość idealną (tematyka charakterystyczna dla
nurtu dolce stil nuovo), a także wyraża ące tęsknotę za o czyzną, odkąd z powodu uwikłań politycznych został
zmuszony do opuszczenia miasta; występu e ako edna z postaci Dekameronu (VI, ). [przypis edytorski]
⁶⁰⁷Dante Alighieri (–) — poeta, ﬁlozof i polityk włoski, autor poematu Boska Komedia, napisanego
po włosku, w dialekcie toskańskim, uważanego za szczytowe osiągnięcie literatury średniowieczne ; skazany
na banic ę z powodu uwikłania w walki polityczne we Florenc i, w które stronnictwo gwelfów (zwolenników
właǳy papieskie bądź współpracy z Państwem Kościelnym) poǳieliło się na czarnych, radykalnie antycesarskich
i białych gwelfów, do których zaliczał się Dante; zmarł w Rawennie. [przypis edytorski]
⁶⁰⁸Cino da Pistoia (– a. ) — pisarz i prawnik włoski, przy aciel Guido Cavalcantiego i Dantego
Alighieri, z którymi korespondował; ako poeta zaliczany do nurtu dolce stil nuovo. [przypis edytorski]
⁶⁰⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
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schyłku swego żywota białogłowom na gorliwie służyło, aliści od materii me opowieści
oddalać się zbytnio nie myślę. Jeśli moi wrogowie o podobnych rzeczach nie słyszeli,
niecha sami stosownego poszuka ą pouczenia.
Raǳą mi, abym na Parnas się wzniósł i tam z muzami obcował. Muszę wyznać, że widok Parnasu piękny est dla mnie; ednakoż nie możemy ustawnie z boginiami przebywać,
a takoż i muzy nie są w stanie wiecznie przy nas pozostawać. Gdy człowiek, opuściwszy
towarzystwo muz, szuka istot na barǳie do nich podobnych, nie lza⁶¹⁰ go za to ganić.
Muzy są kobietami, a chociaż kobiety doskonałości muz nie ma ą, przecie wielce są do
nich podobne; gdyby więc nawet białogłowy same przez się podobać mi się nie mogły,
owo podobieństwo miłować by mi e kazało. Powiem takoż, że nie napisałem ednego słowa na pochwałę muz, gdy tymczasem kobiety pobuǳiły mnie do tysięcy wierszy. Prawda,
że muzy nauczyły mnie te wiersze składać i w pisaniu mi pomagały; możliwą także est
rzeczą, iż gdy układałem i te mo e proste opowieści, były one niekiedy przy mnie, ǳięki
temu podobieństwu do kobiet i życzliwości, którą ako kobiety do mnie żywią. Dlatego
też, gdym księgę tę składał, nie tak wielce od Parnasu i od muz oddalony byłem, ak to
mniema ą niektórzy.
Cóż ednak odpowiem tym, co z niezmierne troski o to, bym nie zaznał głodu, raǳą
mi, abym zdobywał chleb? Zaiste, nie wiem tego! Wiem eno⁶¹¹, aki by mi respons⁶¹²
dali, gdybym ich o kawałek chleba poprosił: „Idź poszukać go w ba kach”. A ednak
mnóstwo wielkich poetów w swoich baśniach i opowieściach większe bogactwo znalazło
niż luǳie możni w swych skarbach. I niemało było takich, co idąc za tymi baśniami, do
rozkwitu wiek swó przywiedli, podczas gdy chciwość zgubiła wielu pragnących zdobyć
więce chleba, niźli im trzeba było. Cóż rzec eszcze? Że moi wrogowie, raǳący mi, abym
o wyżywienie siebie się starał, wygnaliby mnie, ani chybi, gdybym o pomoc do nich się
zwrócił. Bogu ǳięki, wcale mi e nie potrzeba, gdybym nawet w straszną biedę popadł,
to za przykładem apostoła idąc, będę ą umiał z godnością znosić. Niechże więc luǳie nie
troska ą się o mnie więce , niż a sam o siebie się troskam.
Tych zasię, co powiada ą, że przedstawiam zdarzenia niezgodnie z prawdą, gorąco
proszę, aby mi pierwowzory przynieśli. Jeśli w same rzeczy się okaże, że pierwowzory
te od moich nowel się różnią, pierwszy rac ę twierǳeniu ich przyznam i z wszystkich
sił starać się będę błędy mo e naprawić. Dopóki ednak wrogowie moi na niczym słów
swoich nie ugruntu ą, pozwolę im myśleć, co chcą, a sam dam tylko wyraz mniemaniu,
że to nie a, lecz oni z prawdą się mĳa ą.
Zdawa mi się, że uż nic więce mówić nie trza. Krzepię się naǳie ą, że z pomocą
Boga i waszą, miłe mo e czytelniczki, uda mi się uzbroić w cierpliwość i iść dale mo ą
drogą, obróciwszy się plecami do burzliwego wiatru, który niecha z wszystkich sił dmucha. Wiem, że nic gorszego ze mną stać się nie może, ak z prochem, którego wiatr albo
z ziemi nie poderwie, albo gdy go uniesie, porywa go w górę i często mie sce mu da e
ponad głowami luǳi, nad koronami królów i cesarzy, niekiedy nad dachami zamków
i wież wysokich. A eśli z wysokości pył spada, to tylko na ziemię, od które oderwany
został, a nie niże . Służyłem wam z wszystkich sił moich, teraz zasię⁶¹³ w dwó nasób służyć
wam będę. Luǳie rozumni po mu ą, że a, ako i wszyscy, co was miłu ą, według praw
przyroǳonych postępu ę. Trudno z naturą walczyć i ten tylko mógłby ą przemóc, co by
nadprzyroǳone siły posiadał. Ci, którzy te walki próbowali, wiele szkód ponieść musieli,
a przecie wysiłki ich płonne się okazały. Wyzna ę szczerze, że nie mam sił na walkę z przyroǳeniem i że nawet wcale ich mieć nie chcę. Gdybym nawet siły te posiadał, wolałbym
racze innemu ich użyczyć aniżeli e na mó własny użytek obrócić. Niechże zatem milczą
moi przyganiacze, a eśli ich serca uż żarem nie tchną, niech, ak lód, w spoko u swoim
tęże ą. Ja im te przewrotne rozkoszy zazdrościć nie będę, byleby tylko nie przeszkaǳali
mi tak resztę krótkich moich dni spęǳać, ak to za na lepsze uważam.
Jednakowoż zbyt daleko od właściwego odbiegliśmy wątku, trzeba tedy⁶¹⁴, piękne
panie, powrócić, skąd wyszliśmy, i ustalonego na wstępie porządku przestrzegać.
⁶¹⁰nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁶¹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶¹²respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁶¹³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶¹⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Kobieta, Poeta, Sztuka,
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Słońce spęǳiło gwiazdy z nieba, a z ziemi wilgotne cienie nocy. Filostrato podniósł
się z łoża i innych obuǳić kazał. Wszyscy wyszli do ogrodu i tam poczęli oddawać się
zabawie. Gdy nadeszła pora obiadu, towarzystwo udało się w to mie sce, gǳie wieczerzało
wczora. Po obieǳie, odetchnąwszy nieco, Filostrato i ego goście przy ętym uż obycza em
zasiedli w chłoǳie obok wspaniałe fontanny. Słońce wysoko na niebie stało. Filostrato
rozkazał Fiammetcie, aby opowiadać zaczęła. Ta nie zwleka ąc z wielkim wǳiękiem mówić
ęła⁶¹⁵:



.   

Tankred, książę Salerna, zabĳa kochanka swojej córki i posyła jej serce zamordowanego w kubku złotym. Córka wlewa do kubka truciznę, wypĳa i umiera.
— Smutno pomyśleć, że nam, zebranym tuta dla rozrywki, król polecił ǳiś opowiadać o łzach innych luǳi i o męczarniach, na myśl o których serce opowiada ącego
i dusze słuchaczów drgnąć z bólu muszą. Jest rzeczą możliwą, że podobne zlecenie wydał,
aby postawić tamy wesołości, aką cieszyliśmy się w dni poprzednie. Jakkolwiek by się
ednak miało, mnie nie lza⁶¹⁶ woli ego zmieniać. Opowiem wam tedy smutną historię,
która ze wszech miar współczucia waszego est godna.
„Tankred, książę Salerna, zasłużyłby sobie w pełni na sławę luǳkiego i dobrotliwego człowieka, gdyby w starości nie zbroczył rąk swoich krwią dwo ga kochanków. Miał
tylko edną córkę, aliści⁶¹⁷ lepie by dlań było, gdyby i ta na świat nie była przyszła. Nigdy zapewne żaden roǳic tkliwie swego ǳiecka nie miłował; chocia księżniczka dawno
uż do lat źrałych⁶¹⁸ doszła, roǳic nie mógł się z nią rozstać i dlatego też za mąż e nie
wydawał. Wreszcie dał ą w stadło synowi księcia Kapui, który wkrótce po ślubie umarł.
Młoda wdowa powróciła do o ca. Księżniczka była wielce uroǳiwa z oblicza i postaci;
usposobienie miała wesołe, a rozum większy, niźli się tego u białogłowy spoǳiewać można było. Tankred, miłu ący córkę swo ą tkliwym uczuciem, nie pomyślał nawet o tym,
żeby e dać drugiego małżonka. Młoda wdowa u boku czułego o ca wiodła pełen uciech
żywot wielkie damy, a uważa ąc, że rzeczą nieprzysto ną byłoby męża się domagać, postanowiła związać się więzami ta ne miłości z godnym e ufności człowiekiem. Dlatego
też ęła się bacznie przyglądać wielu luǳiom szlacheckiego i innego stanu, gromaǳącym
się na dworze e o ca, ak to podobni młoǳieńcy na dworach różnych królów i książąt
gromaǳić się zwykli. Na barǳie przypadł e do serca młoǳieniec imieniem Guiscardo,
na służbie u e roǳica pozosta ący. Ów, będąc niskiego barǳo pochoǳenia, zaletami
ducha i szlachetnymi obycza ami oczarował księżniczkę więce niż ktokolwiek z dworzan.
Widu ąc go często, w ta emnicy pokochała go mocno, coraz barǳie unosząc się nad postępowaniem ego. Guiscardo, któremu nie brak było przenikliwości, wkrótce skłonność
białogłowy pomiarkował i zapłonął ku nie równym afektem, tak że wszystko inne odsunął z swe myśli. Przeszedł czas nie aki; Guiscardo i księżniczka miłowali się w głębokie
ta ności, bowiem białogłowa, aczkolwiek gorąco pragnęła znaleźć się z swym ukochanym
na osobności, przecie nikomu z tym się nie zdraǳała. Wreszcie obmyśliła pewien chytry
środek, ǳięki któremu Guiscardo miał zostać uwiadomiony, gǳie i kiedy na osobności
z nią zobaczyć się bęǳie mógł. Księżniczka napisała do niego list, w którym wy aśniła mu,
co czynić należy, aby się z nią naza utrz zobaczyć, a późnie ukryła pismo w wydrążone
trzcinie. Z żartobliwym uśmiechem wręczyła mu ą potem, mówiąc:
— Da tę trzcinę ǳisia wieczorem swo e służce, aby w nią dmąc, w kominie ogień
roznieciła.
Młoǳieniec wziął trzcinę wieǳąc, że nie bez kozery księżniczka mu ą da e. Wróciwszy do domu, odkrył wnet wydrążenie, w którym list księżniczki znalazł. Przeczytawszy
pismo i po ąwszy, co mu czynić należy, poczuł się na szczęśliwszym na ziemi człowiekiem
i postanowił ǳiałać zgodnie z pouczeniem księżniczki.
⁶¹⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶¹⁶nie lza (daw.) — nie wolno, nie można. [przypis edytorski]
⁶¹⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶¹⁸źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
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Obok zamku zna dowała się pieczara, wykuta, ongiś w skale. Słabe światło dochoǳiło
do nie przez otwór w górze. O pieczarze uż wszyscy zapomnieli; szczelina, którą światło
dnia przenikało, zarosła głogami i trawą. Ta ne schody łączyły loch poǳiemny z edną
z dolnych komnat, w które właśnie księżniczka sypiała, a drzwi nader mocne strzegły do
nie dostępu. Schodów tych od dawna uż nie używano, tak iż wszystkim wypadły one
z pamięci. Jednakoż oczom miłości nic się ukryć nie może. Księżniczka wkrótce przypomniała sobie uta one drzwi. Ponieważ dobrze zaparte⁶¹⁹ były, a nie chciała, by zauważono,
co zamyśla, daremnie przez kilka dni otworzyć próbowała. Wreszcie udało się e . Spuściła się do askini, spostrzegła tam otwór na świat. Upewniwszy się, że Guiscardo przez
szczelinę przecisnąć się bęǳie mógł, napisała do niego list, oznacza ąc mu w nim głębokość lochu. Guiscardo, odebrawszy pismo, opatrzył się w sznurową drabinkę, która miała
mu dopomóc do spuszczenia się w głąb askini, i w skórzaną oǳież, chroniącą przed
kolcami i cierniami. Następne nocy udał się na oznaczone mie sce i przytwierǳiwszy
drabinę do pnia ednego z drzew rosnących obok szczeliny, spuścił się do askini i tam na
przybycie księżniczki ął oczekiwać. Naza utrz córka Tankreda odprawiła swo e poko owe
pod pokrywką, że ą sen morzy. Ostawszy sama, zaparła komnatę, otwarła ta ne drzwi
i do askini się udała. Guiscardo z na żywszą radością swo ą umiłowaną powitał. Późnie
udali się do komnaty Ghismondy, gǳie w niewysłowionym szczęściu resztę tego dnia
spęǳili. Kochankowie postanowili skrywać przed światem swo ą miłość i umówili się,
ak im postępować należy. Wreszcie Guiscardo zszedł do askini, księżniczka zamknęła
skryte drzwi i dworki do siebie przyzwała.
Młoǳian, doczekawszy się zmroku, wyszedł nocą z askini i do domu powrócił. Zna ąc
uż drogę, do komnaty księżniczki wiodącą, często swo ą ukochaną odwieǳał. Aliści zły
los pozazdrościł szczęścia kochankom i radość ich w cierpienie i rozpacz zamienił.
Tankred miał nieraz zwycza przychoǳić bez świadków do swe córki, aby z nią swobodnie pogwarzyć. Pewnego dnia odwieǳił ą po obieǳie. Aliści Ghismondy nie było
w komnacie; pospołu z swymi damami przechaǳała się po saǳie. Nikt nie wiǳiał ani
nie słyszał, ak Tankred wszedł do sypialne komnaty Ghismondy. W komnacie okiennice były zamknięte i zasłony koło łoża opuszczone. Starzec nie chciał córce przerywać
przechaǳki, ale postanowił czekać na e przy ście. Siadł na ławie, sto ące w pobliżu łoża, pochylił głowę na posłanie, okrył się kotarą i wkrótce zasnął. Gdyby z umysłu chciał
się przed kimś schować, nie mógłby, wierę⁶²⁰, lepie się ukryć. Na nieszczęście tego dnia
Ghismonda miała się obaczyć z Guiscardem. Ostawiwszy swo e dwórki w saǳie, księżniczka weszła cicho do komnaty i drzwi za sobą zaparła. Późnie , nie zauważywszy roǳica,
otwarła ta ne drzwi, aby Guiscarda wpuścić. Kochankowie na łożu oddawali się zwykłym
uniesieniom miłości, śmieli się i żartowali. Wówczas Tankred przebuǳił się i spostrzegł,
co się ǳie e. Sroǳe zagniewany, chciał w pierwsze chwili wywrzeć wściekłość swo ą na
miłu ące się parze, aliści⁶²¹, pomyślawszy chwilę, postanowił nie zdraǳić się i pozostać
w ukryciu, aby późnie z mnie szym wstydem dla siebie i po głębszym namyśle dokonać
ǳieła zemsty, o które myśl uż się w ego duszy zroǳiła. Guiscardo i Ghismonda długo z sobą rozstać się nie mogli, nie pode rzewa ąc obecności Tankreda. Wreszcie wstali
z łoża, pożegnali się z sobą. Guiscardo zszedł do askini, a Ghismonda wyszła z komnaty.
Tankred sam w nie pozostał. Nie bacząc na swó wiek podeszły, wyskoczył przez okno do
sadu, tak iż nikt go nie spostrzegł. Pełen goryczy i gniewu, do swoich komnat powrócił.
Gdy nocą, wkrótce po zmierzchu, Guiscardo chciał wy ść z askini, dwa słuǳy, przysłani
przez Tankreda, schwycili go, bezbronnego, w skórzanym oǳieniu, i do o ca Ghismondy
zawiedli. U rzawszy go, starzec z wysiłkiem łzy powstrzymał i rzekł:
— Guiscardo! Zawsze łaskawie z tobą postępu ąc, nie zasłużyłem na ten wstyd i hańbę,
na akie ǳiś własnymi oczyma patrzeć musiałem.
— Miłość est silnie sza od nas — tyle tylko odparł Guiscardo.
Tankred rozkazał zamknąć cichaczem młoǳieńca w edne z zamkowych komnat
i trzymać go pod ścisłą strażą. Następnego dnia, po długich rozmyślaniach, według zwycza u udał się po obieǳie do Ghismondy, eszcze niczego nie pode rzewa ące , i zamknąwszy się z nią w komnacie, rzekł do nie ze łzami w oczach:
⁶¹⁹zaparty (daw.) — zamknięty. [przypis edytorski]
⁶²⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁶²¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— Ghismondo! poczytu ąc cię za cnotliwą i uczciwą białogłowę, nie uwierzyłbym
nigdy, że mogłaś nawet w myślach należeć do człeka, niebędącego twym mężem, gdybym
tego na własne oczy nie wiǳiał. Twó postępek zatruł goryczą resztę tych dni, co mi
eszcze do życia pozosta ą. Nigdy te hańby nie przebole ę. Jeśli ci uż upaść było sąǳone,
przeczże nie wybrałaś sobie przyna mnie człowieka, którego stan nie poniżałby ciebie?
Dlaczego spośród tylu ży ących na mym dworze zwróciłaś swó afekt ku Guiscardowi,
człekowi niskie kondyc i, którego tylko przez łaskawość swo ą wyniosłem, od ǳiecka go
wychowu ąc? Nie wiem eszcze, ak postąpię z tobą, i ta niepewność mnie dręczy. Los
Guiscarda est uż przesąǳony. Pochwyciłem go ǳisia , gdy wychoǳił z askini, i pod
straż wziąć go kazałem. Cóż ednak mam z tobą uczynić? Miłość roǳicielska, aką żaden
o ciec córki nie darzył, walczy w mym sercu ze słusznym gniewem, który zroǳił we mnie
twó bezrozumny postępek. Miłość każe mi przebaczyć, gniew zasię żąda, abym cię wbrew
sobie samemu ukarał surowie⁶²². Przedtem ednak chcę usłyszeć, co masz do rzeczenia na
swo ą obronę.
Tuta starzec opuścił głowę i zaszlochał ak zbite ǳiecko. Usłyszawszy, że Tankred nie
tylko o e ukryte miłości się dowieǳiał, ale że kazał Guiscarda pochwycić, Ghismonda
w straszną rozpacz popadła. Ledwie się powstrzymać zdołała od ęków i szlochów, właściwych zazwycza płci niewieście . Jednakowoż duma pomogła e słabość zwyciężyć i rysom
oblicza spokó nadać. Mniema ąc, że Guiscarda nie ma uż na świecie, postanowiła racze
swo e życie poświęcić niźli o ca o łaskę dla siebie poprosić. Jęła przeto mówić z księciem,
nie ak przystało na białogłowę, zbolałą i ugina ącą się pod brzemieniem swo e winy, lecz
śmiało, niewzruszenie i odważnie. Patrząc o cu prosto w oczy, nie le ąc łez, rzekła:
— Nie myślę zapierać się, Tankreǳie! Nie będę także o łaskę two ą błagać, wiem
bowiem, że tamto na nic by się nie zdało, do próśb zaś uciekać się nie chcę. Nie chcę takoż
buǳić w twe duszy dawne tkliwe miłości, którąś dla mnie zawsze żywił. Poprzestanę
na tym, że ci wyznam całą prawdę. Szczere wyznanie wszystkiego cześć mo ą ocalić mi
pozwoli, dlatego też z wielkim męstwem na twó wyrok oczekiwać będę. Miłowałam
Guiscarda, miłu ę go obecnie i będę go miłowała do śmierci, która zapewne uż z bliska
mi zagraża. Jeśli luǳie i za grobem miłować mogą, mo e uczucia wraz z kresem żywota
nie zginą. Nie białogłowska słabość była tego przyczyną, że w sercu moim miłość do
Guiscarda wybuchła, eno⁶²³ ego wielkie przymioty, a takoż two a niechęć wydania mnie
za mąż po raz wtóry. Będąc stworzony z krwi i ciała, powinieneś rozumieć, mó o cze,
że córka two a nie est z kamienia ani z żelaza. Chocia starcem esteś, winieneś pamiętać,
ak burzliwe i potężne są namiętności lat młodych. Znaczną, na pięknie szą część życia
w służbie rycerskie spęǳiłeś, ednakoż z eksperienc i wiadomym ci est, aki wpływ na
luǳi starych, a cóż dopiero na młodych próżnowanie i dostatek wywiera ą.
Córką two ą estem i dlatego też istota mo a, ako i two a, z krwi i ciała się składa.
Młodą będąc, żyłam mało. Z tym większą siłą namiętność mną owładnęła, że będąc uż
raz żoną, czym est miłość i e słodycze, poznałam. Nie mogąc się oprzeć prawom natury, pokochałam i cała miłości się oddałam, chocia i próbowałam ile sił walczyć z e
urokiem, aby hańby na siebie i na ciebie nie ściągać. Miłość i los przychylny pozwoliły mi
znaleźć drogę, po które idąc mogłam skryć swo ą namiętność przed luǳkim wzrokiem.
Nie pytam teraz, czy ktoś cię o wszystkim uwiadomił, czy też innym akimś sposobem
ta emnicę mo ą odkryłeś; dość na tym, że ci prawdę powiadam. Guiscarda wybrałam nie
przez przypadek, ako to wiele białogłów czyni, eno po źrałym namyśle, uważa ąc go za
godnie szego od wszystkich dworzan. Wszystko szczegółowie⁶²⁴ obmyślawszy, ostrożnie
przywiodłam go do me komnaty. Tuta , z dala od całego świata, długo cieszyliśmy się
naszą miłością.
Zdawa mi się, mó o cze, że hołdu esz przesądom, gniewa ąc się na mnie za to, że
pokochałam człeka niskie kondyc i, ak gdybyś za złe mi nie poczytał, gdybym wybrała
była szlachcica. Tuta los eno zawinił. Wiesz przecie, że przeznaczenie nieraz niegodnych
luǳi wynosi, a szlachetnym i zacnym w cieniu żyć każe. Ostawmy ednak na ten czas
te roztrząsania i w istotę rzeczy wniknĳmy. Zali nie z edne materii wszyscy stworzeni
esteśmy, zali nie eden Bóg-O ciec dusze nasze w ednakowe siły, zdatności i właǳe
⁶²²surowie — ǳiś popr.: surowo. [przypis edytorski]
⁶²³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶²⁴szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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Miłość silnie sza niż śmierć

Miłość, Ciało, Zmysły

Pozyc a społeczna,
Szlachcic, Cnota

uposażył? Bylibyśmy edni drugim równi całkiem, gdyby dosto eństwa i cnoty różnic
mięǳy nas nie wniosły. Luǳie, nad tłumem góru ący ǳięki swym cnotom i zasługom,
dla odróżnienia od innych ludźmi szlachetnymi nazwani zostali.
To prawo późnie nieraz różnym zmianom i skażeniom podlegało, aliści⁶²⁵ z powierzchni ziemi nie znikło, bowiem ani zdrowy zmysł, ani dobre obycza e mu nie przeczą.
Dlatego też człek, postępu ący wedle nakazów cnoty i szlachetności, winien się szlachetnym nazywać, a każdy, kto mu prawa do te nazwy zaprzecza, racze sobie niż emu u mę
sprawia. Spó rz na swoich dworaków, na ich obycza e i przymioty i porówna tych luǳi z Guiscardem. Jeśli cię nienawiść nie zaślepi, to bęǳiesz musiał przyznać, że est on
na szlachetnie szym z szlachetnych i że twoi znaczni panowie w tyle za nim pozosta ą.
Sąd o przymiotach Guiscarda powzięłam na podstawie słów twoich i świadectwa własnych oczu. Któż więce od ciebie chwalił go za czyny godne człeka pełnego czci i cnoty?
Pochwały two e słuszne były, bowiem i na większe eszcze zasługiwał, ak to sama po
wielekroć wiǳiałam. Jeślibym się mimo wszystko co do niego pomylić miała, two e słowa w ten błąd by mnie wprowaǳiły. Twierǳąc, że pokochałam człowieka niższego ode
mnie, nieprawdę więc powiadasz. Jeżeli, być może, wyrzucać mi poczniesz, że Guiscardo
est człekiem ubogim, samemu sobie eno⁶²⁶ wstydu przyczynisz, bowiem chocia znane
ci były przymioty człeka, twoim sługą będącego, nie zatroszczyłeś się o to, aby ego stan
poprawić. Ubóstwo u my szlachectwu nie czyni. Wielu znamienitych książąt i królów
nęǳę cierpiało, z drugie strony siła⁶²⁷ est takich, co ziemię orali i trzodę paśli, a późnie
wielkie bogactwo zdobyli.
Na ostatku powieǳiałeś mi, że męczy cię niepewność, co się ma stać ze mną. Nad tym
długo głowić się nie powinieneś, skoroś uż raz w sęǳiwe starości postanowił okrutny
uczynek spełnić, czegoś nigdy w młodości nie uczynił. Niecha two a sroga kara tylko
na mo ą głowę spada, bowiem a byłam edyną grzechu przyczyną, eśli uż postępek mó
grzechem nazwać można. Do próśb żadnych uciekać się nie myślę. Zaręczam ci, że eśli
nie uczynisz ze mną tego, coś uczynił lub chcesz uczynić z Guiscardem, własnymi rękoma
życie sobie odbiorę.
Idź teraz, płacz pospołu z kobietami, a eśli uważasz, że na okrutną karę zasługu emy,
zabĳ mnie i ego ednym ciosem!
Tankred znał męstwo i wielkość duszy Ghismondy, aliści nie uwierzył, aby tak niezłomnie mogła groźby swo e dopełnić. Rozstał się z nią, postanowiwszy nie karać e zbyt
surowie, miał bowiem naǳie ę, że strata kochanka płomienną e miłość zagasi. Przykazał
tedy⁶²⁸ dwom strażnikom w nocy cichaczem zadusić Guiscarda i wy ąć mu z piersi serce.
Pachołcy wypełnili wiernie dany im rozkaz. Gdy ǳień nastał, Tankred kazał przynieść
wspaniały złoty kubek, włożył weń serce Guiscarda i posłał e przez na barǳie zaufanego
sługę Ghismonǳie. »Roǳic wasz — rzec kazał słuǳe — przysyła wam ten podarunek,
aby pocieszyć was po stracie tego, coście na barǳie miłowali, i sprawić wam taką radość,
aką wyście o cu swemu sprawili«.
Postanowienie Ghismondy niezmienne było. Po ode ściu o ca opatrzyła się w adowite
zioła i korzenie, uwarzyła e i sok z nich wycisnęła, aby mieć truciznę na pogotowiu
w przypadku, gdyby się e obawy ziścić miały.
Sługa oddał księżniczce kubek i powtórzył e słowa Tankreda. Ghismonda z niewzruszonym obliczem przy ęła podarunek o ca. Odkrywszy kielich i obaczywszy serce,
od razu wszystko zrozumiała. Nie wątpiła, że est to serce Guiscarda. Obróciła się tedy
do sługi i rzekła:
— Zaiste, takiemu sercu złoty tylko należy się grobowiec. Roztropnie tedy i słusznie
o ciec mó postąpił.
Późnie podniosła serce do ust, pocałowała e i odezwała się:
— Zawsze i aż do tych ostatnich chwil mo ego życia doświadczyć mogłam, ak czułą
była dla mnie miłość o ca, ǳiś ednak wiǳę to barǳie niż kiedykolwiek. Dlatego zanieś
mu ode mnie poǳiękowanie za dar tak wspaniały; ostatnie to ǳięki mu czynię.
To rzekłszy zwróciła się do pucharu, który ściskała w ręku, i patrząc na serce rzekła:
⁶²⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶²⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶²⁷siła (daw.) — tu: wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁶²⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Serce

— O błogosławione źródło wszystkich radości moich! Niech bęǳie przeklęte okrucieństwo człeka, który oczom moim podał to serce na widok! Z akimże uwielbieniem
patrzyłam co ǳień na nie wzrokiem ducha! Droga two a skończona, los twó się dopełnił! Doszłoś uż do tego celu, do którego wszyscy zmierzamy. Wolne esteś od nieszczęść
i trudów żywota. Własny twó wróg zgotował ci wspaniały grobowiec, godny wartości
two e . Na pogrzebie twoim zabrakło tylko ednego: łez kobiety, którąś tak miłowało za
życia. ǲięki okrutnemu o cu memu, który mi cię przysłał, wytrysną one z oczu moich. Obdarzę cię łzami, aczkolwiek przysięgam, że umrę z suchymi oczyma i spoko nym
licem. Po czym bez wahania złączę mo ą duszę z tą, które ś ty, serce, tak wiernie służyło. Pospołu z nią we dę w świat nieznany. Jakiż towarzysz mógłby mi dać więce radości
i otuchy? Wiem, że dusza two a eszcze tuta się zna du e, że patrzę na mie sce, gǳie tak
szczęśliwi byliśmy. Wierzę, że dusza two a miłu e mnie i że na duszę mo ą czeka!
Rzekłszy to, Ghismonda zalała się łzami, nie wydawała ednak ęków, ak to białogłowy czynić są zwykłe. Łzy księżniczki tak obﬁcie się lały, iż można było pomyśleć, że
w głowie e zbiornik wód się skrywa. Ghismonda pochyliła się nad kubkiem i nieskończonymi pocałunkami martwe serce obsypała. Dworki otacza ące księżniczkę nie wieǳiały, akie to serce na dnie kubka leży, i nie po mowały słów Ghismondy. Jednakoż
płakały z współczucia, na próżno ze wzruszeniem pytały się o przyczynę bólu i z wszystkich sił starały się Ghismondę pocieszyć. Wreszcie księżniczka podniosła głowę, osuszyła
łzy i rzekła:
— O drogie, gorąco miłowane serce! Wypełniłam ostatni dług, należny tobie. Teraz
pozosta e mi eno⁶²⁹ połączyć mo ą duszę z tą, która w ednych z tobą piersiach żyła!
Rzekłszy te słowa, Ghismonda kazała sobie podać czarę z przygotowaną uprzednio
trucizną i wlała ą do kubka na serce, w e łzach wykąpane. Potem bez trwogi wychyliła
napó , legła na posłanie z kubkiem w ręku i przycisnęła do piersi martwe serce kochanka
swego. Tak w milczeniu na śmierć czekała. Dworki Ghismondy nie wieǳiały, aki napó
ich pani wychyliła, i nie po mowały znaczenia tego, co się w ich przytomności⁶³⁰ ǳiało,
wszelakoż posłały uwiadomienie do Tankreda. Książę, wielce przerażony, przybiegł do
córki. Wszedł do komnaty Ghismondy, gdy ta uż na łożu leżała. Tankred ął⁶³¹ uspoka ać
i pocieszać córkę łaskawymi słowy, aliści⁶³² uż późno było. Wiǳąc stan swo e córki,
starzec łzami się zalał. Ghismonda rzekła doń w te słowa:
— Zachowa te łzy, Tankreǳie, dla nieszczęść, których nie bęǳiesz powodem. Nie
przelewa łez nade mną, bowiem a ich nie pragnę. Kto wiǳiał, by sprawca, ak ty, opłakiwał to, do czego dążył? Jeśli ednak tli się w tobie eszcze iskierka dawne miłości do
mnie, okaż mi łaskę ostatnią i złóż mo e ciało na spoczynek wieczny pospołu z ciałem
Guiscarda, gǳiekolwiek pogrzebać go kazałeś. Pozwól naszym prochom razem spoko u
zażywać, skoroś nie pozwolił cieszyć się nam w ukryciu szczęściem za życia.
Łzy nie pozwoliły Tankredowi ni słowa odpowieǳieć. Ghismonda, czu ąc zbliża ącą
się śmierć, przycisnęła raz eszcze martwe serce kochanka do swych piersi i rzekła do
przytomnych:
— Bóg z wami, umieram!
Wnet zamroczyły się e oczy, postradała przytomność i po chwili z tym życiem pełnym bólu się rozstała. Tak rozpacznie skończyła się miłość Ghismondy i Guiscarda.
Tankred poniewczasie żałował swego okrucieństwa i opłaku ąc rzewnie śmierć córki,
przy powszechnym żalu wszystkich mieszkańców Salerna, z wielką czcią dwa ciała do
ednego grobowca złożył”.



.     

Brat Albert wmawia w pewną białogłowę, że archanioł Gabriel jest w niej rozmiłowany, i pod
jego postacią nieraz z nią w łożu bawi. Po czym z trwogi przed jej krewniakami z okna
wyskoczywszy chroni się do domu człowieka, który w przebraniu ǳikiego męża nazajutrz na
⁶²⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶³⁰w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁶³¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶³²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Łzy

plac go wywoǳi. Tam rozpoznany, przez braci zakonnych zostaje zabrany i do więzienia
wtrącony.
Opowiadanie Fiammetty przytomne⁶³³ damy nie ednokrotnie do łez przywiodło. Gdy
Fiammetta umilkła, król z niewzruszonym obliczem rzekł w te słowa:
— Chętnie oddałbym życie, gdybym za ego cenę mógł zaznać połowy tych rozkoszy,
akich Guiscardo z Ghismondą zażywał. Nie ǳiwu cie się, eśli wam powiem, że w każde
goǳinie tysiąc śmierci przeżywam, nieosłoǳonych ani edną chwilą szczęścia. Jednakoż
nie będę mówił o sobie. Niecha Pampinea opowie nam z kolei akąś smutną historię,
przypomina ącą choćby w części los mó rozpaczny. Jeśli e opowieść podobna bęǳie
do noweli Fiammetty, to ani chybi, kilka kropel rosy upadnie na płomień trawiący pierś
mo ą.
Pampinea, usłyszawszy to wezwanie, wyczuła lepie chęci towarzyszek swoich niż wyrażone słowami życzenie króla i chciała racze dać im wytchnienie, a być posłuszną ego
rozkazowi o tyle tylko, by głos zabrać; dlatego też nie wychoǳąc z kręgu zakreślonego,
postanowiła ucieszyć damy wesołą i krotochwilną⁶³⁴ opowieścią i zaczęła w te słowa:
— Wśród ludu istnie e przypowieść, że eśli luǳie hulta a za dobrego człeka poczytu ą, może on wiele złego czynić, a przecie nikt w to nie wierzy. Dla ugruntowania tego
przysłowia mogę powieǳieć wam siła⁶³⁵ rzeczy, a takoż pokazać, ak obłudni mnisi bywa ą. Filuci ci w długich i szerokich habitach choǳą, obliczom swoim sztuczną bladość
przyda ą i głosem pokornym a cichym o pieniąǳe proszą, gromko natomiast i twardo
obwinia ą innych o występki, które sami popełnia ą; twierǳą przy tym, że edynie troska
o dusze nakazu e im przy mować dary luǳi pobożnych, a takoż uważa ą, że tylko ci zbawienia dostąpić mogą, co im pienięǳy nie skąpią. Obłudnicy ci w mniemaniach swoich
wielce się różnią od luǳi uzna ących, że trudów i cierpień szczęǳić nie lza⁶³⁶, eśli się
chce ra u dostąpić; po ich uczynkach sąǳąc, można by wnosić, iż wyłączne prawo do
nieba ma ą. Każdemu, kto umiera, obiecu ą lepsze lub gorsze mie sce w ra u, zgodnie
z tym, ile pienięǳy im pozostawi. Tą modłą stara ą się okłamać zarówno samych siebie,
o ile w to wierzą, ak i tych, co im zaufa ą. Gdyby mi wolno było, opowieǳiałabym prostym i łatwowiernym luǳiom o tym, akie to serca ukrywa ą się pod szerokimi habitami
tych obłudników. Dałby Bóg, aby z wszystkimi kłamliwymi mnichami zdarzyło się to,
co z pewnym bratem żebrzącym w Wenec i. Z szczególną ochotą opowiem wam ego historię, bowiem żywię naǳie ę, że śmiechem i krotochwilą⁶³⁷ rozproszę ten smutek, który
eszcze w sercach waszych gości, na myśl o śmierci Ghismondy.
„Owóż, mili towarzysze, w mieście Imola⁶³⁸ żył pewien niegoǳiwy i grzeszny człowiek, Berto della Massa zwany. Mieszkańcy Imoli, zna ący wszeteczny sposób ego życia,
nie tylko nie wierzyli mu wtedy, gdy kłamał, ale i wówczas, gdy przypadkiem prawdę powieǳiał. Berto, przekonawszy się, że w roǳinnym mieście nikogo uż na hak nie
przywieǳie, przesiedlił się do Wenec i, stolicy wszelkich hulta ów, i tu umyślił pewne nowe sztuczki spróbować. Udał tedy⁶³⁹, że sumieniem dręczony mocno się ka a za
popełnione grzechy, uczynił pozór skromnego i pobożnego nad wszystko człeka, wstąpił do zakonu braci żebrzących i przy ął imię Alberta z Imoli. Włożywszy na się habit,
obłudnik ął⁶⁴⁰ pozornie wieść święty i surowy żywot; wszystkim, co do niego przychoǳili, pokutę i post zalecał, sam zasię⁶⁴¹ nie adał mięsa i wina nie pił ( eśli mu się nie
udało otrzymać tego, które mu do smaku przypadało). Nikt nie pode rzewał, że łgarz,
wszetecznik, złoǳie i morderca plugawy, nagle w świątobliwego kaznoǳie ę przeǳierzgniony⁶⁴², dawnych swych skłonności wcale się nie wyzbył i że w skrytości im hołdu e.
Gdy Albert w czasie nabożeństwa spostrzegł, iż tłum patrzy nań, rzewliwie płakać nad
⁶³³przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁶³⁴krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
⁶³⁵siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁶³⁶nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
⁶³⁷krotochwila — żart, wesołość. [przypis edytorski]
⁶³⁸Imola — miasto we Włoszech, położone nad rzeką Santerno, w regionie Emilia-Romania, w prowinc i
Bolonia. [przypis edytorski]
⁶³⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁴⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁴¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶⁴²przeǳierzgniony — ǳiś popr. forma: przeǳierzgnięty. [przypis edytorski]
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Religia, Cnota, Pozory,
Fałsz, Pieniąǳ, Zło

męką Zbawiciela poczynał, umiał bowiem, kiedy chciał, obﬁte łzy wylewać. ǲięki tym
łzom i kazaniom swoim wkrótce brat Albert taką miłość Wenec an zdobył, że prawie
każdy człek, testament sporząǳa ący, wykonawcą swo e woli go czynił. Wielu oddawało
mu na przechowanie szacowne przedmioty i pieniąǳe. Przybywały do niego gromady
mężczyzn i kobiet, aby się wyspowiadać i o radę go prosić. Tą modłą wilk w pasterza
się przeǳierzgnął. O świątobliwościach Alberta rozprawiano więce , niźli kiedykolwiek
mówiono o św. Franciszku z Asyżu.
Pewnego dnia przybyło do Alberta kilka białogłów, chcąc się przed nim wyspowiadać.
W ich liczbie zna dowała się młoda, wielce uroǳiwa i głupia Lisetta z domu Quirino.
Mąż e , bogaty kupiec, właśnie z galerami swymi do Flandrii był odpłynął. Lisetta padła
na kolana i z prawǳiwie weneckim gadulstwem rozpowieǳiała mu o wszystkich swoich sprawach. Brat Albert spytał, zali⁶⁴³ ma miłośnika. Lisetta odparła mu z głębokim
nieukontentowaniem:
— Zali nie macie oczu, mó o cze? Czyż nie wiǳicie, że urodą nad wszystkimi białogłowami góru ę? Mogłabym mieć tylu miłośników, ilu bym tylko zapragnęła. Aliści
żaden mężczyzna nie est mnie goǳien. Zali nie sąǳicie, że i w ra u pięknością bym
celowała?
W ten sposób tyle głupstw o swe uroǳie naplotła, że słowa e każdego człeka zmierzić⁶⁴⁴ by mogły. Brat Albert poznał dowodnie z te mowy słabość e rozumu i ocenił, że
to pod ego pług pole. Piękność Lisetty żąǳę w nim wzbuǳiła, tak iż gorąco się w białogłowie rozmiłował. Jednakoż nie odkrył e od razu swoich pragnień, postanowiwszy
z zalotami czekać na chwilę sposobną. Przeciwnie wcale, chcąc świątobliwość swo ą Lisetcie pokazać, brat Albert począł ą strofować, gromić i mówić e o pysze i o próżności.
Lisetta odparła, że musi być głupcem, skoro nie wiǳi różnicy mięǳy ziemską a nieziemską pięknością. Brat Albert, nie chcąc e do kolery⁶⁴⁵ przywoǳić, skończył spowiedź
i odpuścił ą wraz z innymi białogłowami. Po kilku dniach nasz mnich w towarzystwie
swego wiernego przy aciela wszedł do domu Lisetty, odwołał ą do ustronne komnaty,
z dala od oczu luǳkich, padł przed nią na kolana i rzekł:
— W imię miłości boże zaklinam was, madonno, abyście mi przebaczyli to, co mówiłem w nieǳielę, gdy szło o piękność waszą. Następne nocy tak okrutnie za to ukarany
zostałem, że po razach, które spadły na mnie, dopiero ǳisia z łoża dźwignąć się zdołałem.
— Kto was tak oporząǳił? — spytała głupia Lisetta.
— Wszystko szczegółowie⁶⁴⁶ wam opowiem — odparł Albert. — Kiedy ak to mam
w obycza u, około północy do modlitwy ukląkłem, spostrzegłem naraz, że cała mo a cela
roz aśniła się złotym światłem. Nim obe rzeć się zdołałem, u rzałem przed sobą cudownie
pięknego młoǳiana, który gruby kĳ w ręku ǳierżył. Schwycił mnie za kaptur, na ziemię
powalił i tak bić począł, iż mi się zdało, że mi wszystkie kości pogruchoce. Spytałem się
go, za co mnie tak krzywǳi. Wówczas młoǳian zawołał:
»Odbierasz karę za to, że poważyłeś się poniżyć ǳisia niebiańską piękność Lisetty,
którą to białogłowę po Bogu na więce miłu ę«.
»Kim esteście?« — spytałem.
»Jestem archaniołem Gabrielem« — odparł.
»O panie mó — zawołałem — błagam was o przebaczenie!«.
»Gotów estem odpuścić ci winę — rzekł młoǳian — pod tą kondyc ą⁶⁴⁷, że gdy tylko
z posłania się dźwigniesz, zaraz do pani Lisetty się udasz i o przebaczenie ą poprosisz.
Jeśli ci nie przebaczy, powrócę tu znowu i tak cię oporząǳę, że nigdy, póki życia, o tym
nie zapomnisz«. Tu przydał eszcze kilka słów, aliści⁶⁴⁸ nie ośmielę się ich wam powtórzyć,
dopóki przebaczenia od was nie otrzymam.
Głupia, próżna i łatwowierna Lisetta z wielką radością słuchała słów mnicha, nie
pode rzewa ąc żadnego podstępu ani kłamu. Gdy brat Albert umilkł, rzekła po chwili
w te słowa:
⁶⁴³zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁶⁴⁴zmierzić — odstręczyć, obrzyǳić. [przypis edytorski]
⁶⁴⁵kolera — cholera; złość, wściekłość. [przypis edytorski]
⁶⁴⁶szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁶⁴⁷kondycja (daw.) — tu: warunek. [przypis edytorski]
⁶⁴⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— Mówiłam wam przecie, bracie Albercie, że piękność mo a est niebiańską pięknością. Aliści żal mi was barǳo i byście uż więce nie cierpieli, z całego serca winę wam
odpuszczę, eśli tylko powtórzycie mi to, co anioł powieǳiał.
— Teraz kiedyście mi przebaczyli — rzekł na to brat Albert — ochotnie wam ego słowa powtórzę, ale na miłość boską, nie mówcie nikomu o tym, że na szczęśliwszą
białogłową na świecie esteście, bowiem wszystko wszczęt⁶⁴⁹ popsowacie⁶⁵⁰. Anioł kazał
mi wam powieǳieć, że niezwykle sobie was upodobał i że często by was nocą nawieǳał, gdyby się nie bał, że was zestracha. Takoż ozna mić mi przykazał, że wkrótce do
was przybęǳie, aby z wami pewien czas spęǳić. Ponieważ ednak, gdyby w anielskim
kształcie się z awił, nie moglibyście z nim obcować, tedy⁶⁵¹ z miłości ku wam człowieczą
na się przybierze postać. Uwiadomcie go przeze mnie, kiedy i w akie postaci wiǳieć
go pragniecie. Archanioł zaraz do was pośpieszy, a wówczas bęǳiecie mogli nazwać się
na szczęśliwszą na ziemi białogłową.
Głupiuchna Lisetta rzekła, że niewymownie się cieszy z miłości archanioła, że sama
z dawna go uż miłu e i nigdy nie przeszła przed ego obrazem, by świecy wotywne przed
nim nie zapalić, że kiedykolwiek by ą odwieǳił, zawsze z radością go przy mie. Zastanie
ą w ustronne komnacie, gotową na ego przy ęcie, byleby e tylko nie opuścił znów
dla Marii ǲiewicy, którą ponoć ze wszystkich sił miłu e, ak to widać z malowideł, na
których zawsze na klęczkach przed Nią est wyrażony. Na ostatku przydała, że archanioł
może przybyć w czy e kolwiek postaci, byleby tylko pozór ego straszny nie był.
— Wielce rozumny respons⁶⁵² mi daliście — rzekł brat Albert — dlatego też powtórzę archaniołowi wiernie wasze słowa. Możecie i mnie wielką łaskę wyświadczyć, pozwala ąc aniołowi w moim kształcie u was się po awić. Wy aśnię wam, dlaczego to taką łaską
dla mnie się okaże: archanioł, biorąc mo e ciało na się, uwolni duszę mo ą z doczesne
powłoki. Przez ten czas, gdy on z wami pozostawać bęǳie, dusza mo a rozkoszy w ra u
zazna.
— No — odparła na to w ciemię bita białogłowa — tyleście razów z mego powodu
odebrali, że nie mogę wam te łaski odmówić.
— A więc — rzekł brat Albert — niecha ǳiś wieczór drzwi waszego domu otworem
sto ą. Archanioł przybęǳie do was w człowieczym kształcie; zrozumiałą przeto est rzeczą,
że we ść do domu tylko przez drzwi może.
Lisetta przyrzekła, że wszystko, co trzeba, uczyni, i rozstała się z mnichem. Pozostawszy sama, tak barǳo w pychę urosła, że koszula zadka przykryć e nie mogła; zdawało się
e , że eszcze tysiąc lat ǳieli ą od chwili odwieǳin archanioła. Brat Albert, wieǳąc, że
te nocy nie tyle rolę anioła co ǳiarskiego eźdźca odegrać mu wypadnie, ął⁶⁵³ się pokrzepiać cukrami i różnymi kordiałami, aby łacno⁶⁵⁴ z siodła wysaǳonym nie zostać. Potem,
uzyskawszy od przeora pozwolenie na wy ście z klasztoru, wraz z swym wiernym przyacielem udał się do domu pewne ra furki, skąd nieraz uż na podobne gonitwy i łowy
się wyprawiał. Przy pomocy różnych barwiczek i szat przekształcił się w anioła i podążył do domu Lisetty. Ta, u rzawszy białą postać, sto ącą na progu, rzuciła się na kolana.
Anioł podniósł ą, pobłogosławił i dał e znak, aby z nim pospołu do łoża się położyła.
Lisetta posłuchała z ochotą rozkazu archanioła, który po chwili legł obok swe pokorne
służki. Brat Albert był człekiem na schwał, o wielkie posturze i krzepocie⁶⁵⁵, dlatego
też Lisetcie, ędrne ciało i miękką skórę posiada ące , większą radość zgotował niźli e
mąż. Nie raz i nie dwa te nocy bez żagli ǳielnie płynął, co ona sobie wielce chwaliła.
Krom⁶⁵⁶ tego opowiadał e siła⁶⁵⁷ cudowności o niebiańskie szczęśliwości w ra u, tak iż
pani Lisetta z tego wszystkiego wielce ukontentowana była. Wreszcie, gdy ǳień nastał,
brat Albert z Lisettą się rozstał, umówiwszy się z nią uprzednio co do powtórne schaǳki, i zabrawszy swe przybory udał się do przy aciela, który nań czekał w domu zna ome
⁶⁴⁹wszczęt — doszczętnie, całkowicie. [przypis edytorski]
⁶⁵⁰popsować (daw.) — popsuć. [przypis edytorski]
⁶⁵¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁵²respons (daw., z łac.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁶⁵³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁵⁴łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
⁶⁵⁵krzepota — krzepkość, siła. [przypis edytorski]
⁶⁵⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁵⁷siła (daw.) — wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]
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białogłowy, dotrzymu ące mu uprze mie towarzystwa, iżby nie bał się spać sam. Z adłszy
obiad, Lisetta wraz z kilkoma przy aciółkami udała się do brata Alberta i opowieǳiała
mu o odwieǳinach archanioła Gabriela, o tym, ak wygląda, i o wszystkim, co odeń
słyszała, gdy sławił cuda żywota wiecznego, przy czym nie omieszkała przydać do swe
opowieści wiele osobliwych bredni i łgarstw.
Wówczas brat Albert rzekł:
— Nie wiem, szlachetna damo, akeście te nocy pospołu z nim przebywali, to mi
eno⁶⁵⁸ wiadomo, że archanioł z awił się ǳiś nocą w mo e celi. Dowieǳiawszy się o waszym poleceniu, przeniósł natychmiast duszę mo ą, gǳie siła róż i pięknych kwiatów
rosło w ilości dotychczas przeze mnie niewiǳiane . W tym rozkosznym mie scu bawiłem aż do świtania. O tym ednak, co przez ten czas z moim ciałem się ǳiało, nie mam
żadnego uwiadomienia.
— Zali wam o tym nie powieǳiałam? — spytała Lisetta. — Ciało wasze leżało
przez całą noc w moich ob ęciach. Jeśli upewnić się chcecie, że mo e słowa są prawdą,
spó rzcie tylko pod lewą pierś swo ą, gǳiem tak ogniście archanioła pocałowała, że ślad
tego pocałunku przez kilka dni widoczny bęǳie.
— Aby ciekawość mo ą zaspokoić — rzekł brat Albert — uczynię to, czego uż od
dawna nie czyniłem, a mianowicie rozǳie ę się, chcąc się przekonać, czy prawdę powiadacie.
Po długie gawęǳie Lisetta wreszcie odeszła. Brat Albert w anielskie postaci nieraz
ą eszcze bez przeszkód odwieǳał. Pewnego dnia zdarzyło się, że pani Lisetta, zszedłszy
się z swo ą sąsiadką, wszczęła z nią dyskurs o piękności, a chcąc w dyspucie wziąć przodek,
z zwykłą sobie tępotą zawołała:
— Gdybyście wieǳieli, komu mo a uroda do smaku przypada, nie chwalilibyście uż
innych białogłów piękności.
Kuma, zna ąca ą dobrze i ciekawa, co te słowa znaczą, rzekła:
— Wszystko to być może, dopóki nie wie się ednak, kto zacz, zdania swego zmienić
nie sposób.
— Kumo — rzekła na to mało rozgarniona białogłowa — nie trza o tym szeroko
rozpowiadać, dowieǳcie się ednak, że archanioł Gabriel est moim miłośnikiem. Miłu e
on mnie nad życie i powiada, że estem na uroǳiwszą na ziemi i na morzu białogłową.
Sąsiadka Lisetty na te słowa o mało śmiechem nie parsknęła, pohamowała się ednakoż, aby e nie spłoszyć, i rzekła:
— Na Boga! eśli archanioł Gabriel został waszym miłośnikiem i te słowa powieǳiał,
to w same rzeczy tak być musi. Nie sąǳiłam ednak dotychczas, że aniołowie przykłada ą
się do tych rzeczy.
— Byliście w grubym błęǳie — odparła Lisetta. — Niech Bóg mnie skarze, eśli
archanioł czynności tych lepie od mego męża nie spełnia. Upewniał mnie nawet, że
na tamtym świecie nie inacze się to odbywa. Ponieważ ednak w ra u nie mógł znaleźć
białogłowy równe mi pięknością, dlatego rozmiłował się we mnie i co noc mnie odwieǳa.
Po mu ecie teraz wszystko.
Sąsiadka pożegnała panią Lisettę, aby ak na pręǳe naśmiać się z tego, co słyszała. W czasie uczty, spotkawszy niebawem wiele towarzyszek, opowieǳiała wszystkim
białogłowom ǳiwną historię Lisetty. Damy powtórzyły e słowa swym mężom i przy aciółkom. Te z kolei także ęzyki rozpuściły. Po dwóch dniach cała Wenec a mówiła tylko
o przypadkach pani Lisetty. Nowina doszła także do uszu szwagrów pani Lisetty, którzy
postanowili natychmiast anioła po mać, aby przekonać się, zali⁶⁵⁹ on latać umie. Z tą
myślą, nic Lisetcie nie mówiąc, przez kilka nocy ęli sprawiać straż koło e domu. Brat
Albert, do którego akieś słuchy także doszły, wybrał się pewne nocy do swe kochanki,
aby ukarać ą za gadulstwo. Ledwie rozebrał się, gdy szwagrowie Lisetty, u rzawszy go,
ak wchoǳił, poczęli się do drzwi dobĳać. Brat Albert okrutnie się zestrachał po ąwszy,
akie niebezpieczeństwo mu zagraża. Nie wieǳąc, gǳie by się ukryć, dopadł do okna,
otworzył e i skoczył do wielkiego kanału. Ponieważ w mie scu tym była głębia, a on dobrze pływał, żadne więc szkody sobie nie wyrząǳił. Przepłynąwszy do drugiego brzegu,
⁶⁵⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁵⁹zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
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obaczył, że drzwi pewnego domu otworem sto ą, wszedł zatem czym pręǳe do wnętrza.
W komnacie był akiś mężczyzna. Brat Albert ął⁶⁶⁰ go błagać, aby mu życie dla miłości
boże ratował; nagadał mu przy tym różnych ba ęd o tym, skąd uciekł i dlaczego tu o te
porze nago się po awił. Gospodarz domu, tknięty współczuciem, poraǳił mu, aby się do
łoża położył i spoko nie ego powrotu oczekiwał, musi bowiem oddalić się dla sprawy
niecierpiące zwłoki. Rzekłszy to, wyszedł i drzwi za sobą zawarł⁶⁶¹.
Tymczasem szwagrowie Lisetty, wtargnąwszy do e komnaty, przekonali się, że archanioł ostawił skrzydła i odleciał. Okrutnie z tego powodu rozgniewani, nie szczęǳili
ostrych słów swo e krewniaczce. Późnie , pochwyciwszy anielskie szaty, do swego domu
się udali, zostawia ąc ą niepocieszoną. Tymczasem zrobił się ǳień asny. Człek, który
Alberta przygarnął, sto ąc na moście Rialto, usłyszał gadki o tym, że archanioł Gabriel
u Lisetty nocował i że, zdybany przez e szwagrów, ze strachu do wody skoczył. Co się
stało z tym arcyszelmą po skoku do kanału, nikt ednakowoż nie wieǳiał. Usłyszawszy
tę opowieść, dorozumiał się od razu, aki to nieborak go o pomoc prosił. Powrócił do
domu, przymusił mnicha do wyznania prawdy i ozna mił mu, że eśli nie otrzyma pięćǳiesięciu dukatów, szwagrom Lisetty go wyda. Po długim gadaniu Albert obiecał, że
życzenie wypełni, i ął go pytać, akim sposobem mógłby do swego domu się przemknąć.
— Jeden tylko środek ratunku wiǳę — rzekł Wenec an — aliści⁶⁶² nie wiem, czy się
nań zgoǳicie. ǲisie szego dnia odbywa się w mieście wielka uroczystość. Wielu luǳi
przywozi z sobą na plac Świętego Marka różne maszkary. Można obaczyć niedźwieǳie,
ǳikich mężów i stwory rozliczne. Potem odbywa ą się łowy; po ich ukończeniu luǳie
i maszkary rozchoǳą się po domach. Jeśli zgaǳacie się zatem larwę na się nałożyć, zanim
was tu wyśleǳą, po uroczystości odprowaǳę was tam, gǳie chcecie. W przeciwnym
razie nie wiem, ak się stąd wydostaniecie, ponieważ szwagrowie Lisetty, pode rzewa ąc,
że gǳieś w pobliżu się ukrywacie, rozstawili czaty dokoła.
Chocia bratu Albertowi nie barǳo po myśli było wy ście z domu w podobne postaci,
ednak ze strachu przed krewniakami damy na wszystko przystał i wskazał swemu wybawcy, dokąd ma go potem odprowaǳić. Wenec anin wymazał go wnet całego miodem,
a potem puchem ptasim go obsypał, włożył mu na szy ę obrożę, do łańcucha przytwierǳoną, twarz larwą⁶⁶³ nakrył i wraziwszy mu do edne ręki potężną maczugę, drugą kazał
prowaǳić na smyczy dwa olbrzymie kundle przywieǳione od rzeźnika, tymczasem zaś
z prawǳiwie wenecką uczciwością posłał pewnego zaufanego człeka na most Rialto, aby
tam całemu ludowi wiadomym uczynił, że kto chce archanioła Gabriela obaczyć, bęǳie
go mógł u rzeć na placu Świętego Marka.
Wkrótce potem Wenec anin wyszedł z domu, prowaǳąc przed sobą na łańcuchu brata Alberta. Zgiełk powstał. Wszyscy, co go u rzeli, pytali się: »Co to takiego? Kto zacz?«.
Gospodarz przywiódł Alberta na plac Świętego Marka. Na placu zebrała się, idąc za nimi, nieprzeliczona ćma ludu, do które dołączyli się eszcze luǳie z Rialto, uż o historii
anioła uwiadomieni. Wenec anin przywiązał Alberta do słupa, sto ącego na mie scu podwyższonym, uda ąc, że czeka na rozpoczęcie łowów. Muchy i bąki rzuciły się na Alberta
miodem pomazanego i ęły⁶⁶⁴ go kąsać w nielitościwy sposób. Gdy uż plac całkiem się
zaludnił, Wenec anin podszedł do Alberta, rzekomo w tym celu, aby z łańcucha spuścić
ǳikiego męża; miast⁶⁶⁵ tego ednak, zerwał mu larwę z twarzy i wielkim głosem zawołał:
— Moi przy aciele! Ponieważ ǳik się nie z awił, łowy odbyć się nie mogą. Chcąc
wam ednak tę stratę i fatygę wynagroǳić, pokażę wam archanioła Gabriela, który nocą
z nieba na ziemię schoǳi, aby weneckie niewiasty pocieszać!
Wszyscy po zd ęciu maski od razu brata Alberta poznali. Zewsząd rozległy się groźne okrzyki. Tłum obsypał nieszczęśliwca na gorszymi obelgami, szyderstwami i błotem
go obrzucił. Udręka mnicha, Bóg wie, ak długo by trwała, gdyby wieść o zdarzeniu
do klasztoru nie doszła. Wysłano zaraz sześciu mnichów, którzy przecisnąwszy się przez
tłum, spuścili Alberta z łańcucha i narzucili nań habit. Późnie wśród krzyku i wrzasku
⁶⁶⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁶¹zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
⁶⁶²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁶³larwa (daw.) — maska. [przypis edytorski]
⁶⁶⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁶⁵miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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przytomnych zawiedli go do klasztoru i do ciemnicy wtrącili. Ponoć brat Albert w tym
lochu życia nęǳnie dokonał.
Tak tedy⁶⁶⁶ człek, który za dobrego był poczytywany, a źle czynił, czemu wierzyć
nie chciano, zapragnąwszy w końcu za archanioła Gabriela się wydać, w ǳikiego męża
przeǳierzgnięty został. Poniósł wreszcie zasłużoną karę i daremnie późnie swo e grzechy
opłakiwał. Oby Bóg zdarzył, aby wszystkim doń podobnym równy los przypadł w uǳiale”.



. 

Trzej młoǳieńcy, miłujący trzy siostry, uciekają pospołu z nimi na wyspę Kretę. Najstarsza
siostra z zazdrości miłośnika swego zabĳa, druga, oddając swe wǳięki księciu Krety, od śmierci
ją wybawia. Za to jej kochanek życia ją pozbawia i z pierwszą z nich ucieka. Najmłodszą
parę o to zabójstwo obwiniają, a ta, pojmana, do winy się przyznaje. Obawiając się śmierci,
kochankowie przekupują straż i bez grosza salwują się ucieczką na wyspę Rodos, gǳie później
w wielkim niedostatku umierają.
Filostrat, wysłuchawszy opowieści Pampinei, rzekł po chwili milczenia:
— W wasze opowieści przy końcu były rzeczy, które mi do smaku przypadły, przedtem ednak zbytnio śmiać się było trzeba, a przecie a nie tego chciałem.
Po tych słowach, zwraca ąc się do Lauretty, rzekł:
— Pani, na ciebie teraz kole przypada. Chcie nam, eśli to możliwe, coś lepszego
opowieǳieć.
— Zbyt niemiłosiernymi dla kochanków esteście — odparła ze śmiechem Lauretta
— i wiecznie pragniecie, aby ich miłość nieszczęśliwie się kończyła. By wam dogoǳić,
opowiem historię o trzech parach, które po krótkie szczęśliwości równie zły spotkał
koniec.
I tak zaczęła:
— Mo e miłe towarzyszki! Zapewne dobrze wiecie, że każda przywara⁶⁶⁷, każda występna namiętność przynieść może wielką szkodę nie tylko temu, co się e wpływowi
podda e, ale często i innym. Osobliwie gniew, według mego mniemania, w większą biedę
nas gna bez hamulca niźli inne złe namiętności. Gniew est bowiem gwałtownym i nierozważnym wzburzeniem duszy, wywołanym zaznaną przykrością, które nam możność
rozsądnego myślenia ode mu e; oślepia on oczy nasze i całą naszą istotę niepohamowaną
wściekłością napełnia. Namiętność ta częście w duszach mężczyzn się zapala, przy tym
u ednych z większą, u drugich z mnie szą wybucha siłą, ednak przyznać trzeba, że i kobiety od nie wolne nie są. Gniew ich większe eszcze sprowaǳa niedole, gdyż łatwie
się rozpala, aśnie płonie i nieograniczoną właǳę nad nimi bierze. Nie lza się zresztą
ǳiwić temu, zważywszy, że ogień łatwie letkich⁶⁶⁸ i kruchych rzeczy się ima niźli twardych i ciężkich przedmiotów, my zasię (niecha mężczyźni mi tych słów za złe nie biorą)
delikatnie sze i wrażliwsze od nich esteśmy. Zauważę przy tym, że nasza przyroǳona
łagodność i dobroć est źródłem rozkoszy i wytchnienia dla bliskich nam mężczyzn, gdy
tymczasem nasza gniewliwość wiele nieszczęść na nich sprowaǳa i w wielkie niebezpieczeństwa ich wtrąca. Dlatego też z wszystkich sił starać się winnyśmy o trzymanie
naszego gniewu na woǳy. Teraz opowiem wam historię trzech młoǳieńców i trzech
umiłowanych przez nich ǳiewcząt; wszyscy wskutek gniewu edne z białogłów z luǳi
wielce szczęśliwych w nieszczęśników się przemienili.
„Jak wam dobrze wiadome est, Marsylia, nad brzegiem morskim w Prowanc i leżąca, est miastem czcigodnym i dobrze starożytnym. Gród ów ongiś więce niż ǳisia
w bogatych kupców obﬁtował. Pośród nich słynął z osobnych⁶⁶⁹ bogactw swoich Arnald
Civada, człek z niskiego rodu idący, aliści⁶⁷⁰ uczciwy i wielką rzetelnością się oǳnaczaący, i niezmierne posiada ący ma ętności. Żona obdarzyła go kilkorgiem ǳieci; pośród
⁶⁶⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁶⁷przywara (daw.) — wada. [przypis edytorski]
⁶⁶⁸letki (daw., gw.) — lekki. [przypis edytorski]
⁶⁶⁹osobny — tu: szczególny, wy ątkowy. [przypis edytorski]
⁶⁷⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Gniew

nich były trzy ǳiewczęta od chłopców starsze. Dwie ǳieweczki, które bliźniaczkami były, liczyły po lat piętnaście, trzecia właśnie czternasty rok rozpoczęła. Arnald z towarami
do Hiszpanii od echał. Krewniacy czekali tylko na ego powrót, aby ǳieweczki za mąż
wydać. Jedna z córek kupca zwała się Ninettą, druga Magdaleną, a trzecia Bertellą. Do
Ninetty pewien młody i ubogi szlachcic, nazwiskiem Restagnone, na tkliwszy afekt żywił.
Ninetta odpłacała mu wza emnością. Obo e poczynali sobie tak ostrożnie, że w ta ności
przed całym światem mogli swo ą miłością się cieszyć. Ten ta emny ich stosunek trwał
dość długo, gdy nagle zdarzyło się, że dwóch młoǳieńców, ǳieǳiców znaczne fortuny,
po śmierci o ców swoich w Magdalenie i Bertelli się zakochało. Jeden z nich zwał się Folko, drugi Ughetto. Gdy Ninetta o tym przy acielowi opowieǳiała, ów postanowił z ich
pomocą z niedostatku swego się wydobyć. W tym celu zbliżył się z nimi i to ednemu, to
drugiemu ułatwiał spotkanie z ukochanymi. Nieraz także ednocześnie im towarzyszył,
nie zaniedbu ąc zarazem swo e wybrane . Wreszcie Restagnone, przekonany, że pozyskał
uż całkiem ich przychylność, zaprosił ich pewnego dnia do swego domu i rzekł do nich:
— Wszystko, co uczyniłem dla was, mili przy aciele, okazu e wam dowodnie, aką
przy aźń dla was żywię. Wieǳcie, że gotów byłbym uczynić dla was to, co tylko dla siebie
samego uczynić bym zdołał. Powiem wam teraz, aka myśl mi do głowy przyszła, wy
zasię⁶⁷¹ po naraǳie ze mną sami osądźcie, co czynić należy.
Jeśli słowa i postępki wasze nie kłamią, to przyznać trzeba, że równie gorąco miłu ecie
Magdalenę i Bertellę, ak a ich siostrę. Chcę wam, eśli się zgoǳicie, podsunąć pewien
środek, ǳięki któremu afekty nasze do lubego wkrótce kresu przywieǳione zostaną. Wy
esteście ludźmi bogatymi, a zasię nic nie posiadam. Jeśli, zebrawszy do kupy wszystkie
swo e bogactwa, rozǳielicie pieniąǳe na trzy części i mnie edną z nich oddacie, to pozostanie wam tylko wybrać stosowne mie sce, gǳie byśmy pospołu z swymi kochankami
szczęśliwie żyć mogli. Zda e mi się, że bez zbytnich trudów siostry ku temu skłonię, aby,
zabrawszy znaczną część ma ętności swego o ca, w nasze ślady poszły. Poczniemy żyć ak
trze bracia, każdy z swo ą umiłowaną, i staniemy się na szczęśliwszymi na świecie ludźmi. Odpowieǳcie mi teraz, czy mam ten zamysł porzucić, czy też do ego wykonania
przystąpić?
Dwa młoǳieńcy, na gorętszą miłością płonący, usłyszawszy, że będą mogli posiąść
kochanki swo e, nie namyślali się długo i odparli, że zamysł Restagnona gotowi są w czyn
wprowaǳić. Otrzymawszy zgodę Folka i Ughetta, Restagnone po kilku dniach zdołał
ze ść się ta emnie z Ninettą, co mu często nie bez wielkich trudności udawało się osiągnąć, i opowieǳiał e wszystko, co pospołu z dwoma młoǳieńcami uczynić zamyślił,
dokłada ąc sił wszelkich, by ą dla tego zamierzenia pozyskać. Przekonać ą trudno nie
było, bowiem Ninetta niczego tak nie pragnęła, ak żyć z Restagnonem w bezpieczności,
nie lęka ąc się o miłość swo ą. Odparła zatem, że ego zamysł est doskonały i że siostry
ochotnie w tym za e przykładem pó dą. W końcu ǳieweczka ęła⁶⁷² go naglić, aby ak
na pręǳe wszystko do ucieczki przysposobił. Restagnone powrócił do Folka i Ughetta,
którzy z niecierpliwością na odpowiedź swych kochanek czekali, i ozna mił im, że siostry zgodę swą wyraziły. Młoǳieńcy postanowili osiedlić się na Krecie. Folko i Ughetto
sprzedali swo e ma ętności pod pokrywką, iż handlem parać się zamierza ą, obróciwszy
wszystko, co posiadali, na pieniąǳe, nabyli letką⁶⁷³ egatę, uzbroili ą po kry omu, opatrzyli w rzeczy niezbędne i ęli czekać chwili sposobne . Ninetta, zna ąca dobrze ta ne
pragnienia swych sióstr, tyle pięknych słówek o przyszłości im naopowiadała, że nie mogły się doczekać dnia od azdu. Gdy nadeszła noc, w ciągu które na pokład egaty wstąpić
miały, trzy siostry otwarły szkatułę swego roǳica i wzięły z nie wielką ilość kle notów
i monet złotych. Późnie z na większą ostrożnością wyszły z domu i wedle umowy udały
się w to mie sce, gǳie Restagnone, Folko i Ughetto na nie czekali. Młoǳieńcy i ǳiewczęta weszli bez zwłoki na pokład; zapuszczono wiosła w wodę i egata odbiła od brzegu.
Nie zatrzymu ąc się nigǳie w droǳe, następnego wieczora przybyli do Genui, gǳie po
raz pierwszy uniesieniom miłości się oddali. Opatrzywszy się we wszystko, co im potrzebne być mogło, popłynęli dale , zawĳa ąc do różnych portów, aż wreszcie ósmego dnia bez
żadnych przypadków do Krety dotarli. Tam zakupili piękne dobra i niedaleko od Kandii
⁶⁷¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶⁷²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁷³letki (daw.) — lekki. [przypis edytorski]
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urocze pałace zbudowali. Po czym wśród uczt, rozkoszy i dostatków akby baronowie żyć
poczęli. Mieli liczną służbę, psy, sokoły i konie.
Jednakoż luǳiom, ży ącym pośród rozkoszy i nĳakich przeciwieństw niema ącym,
wkrótce mierznie nawet to, co im na milsze było. Tak zdarzyło się i z Restagnonem, który niedawno eszcze Ninettę na czule miłował. Od chwili gdy uż bez przeszkód mógł
się e miłością cieszyć i ą posiadać, ego afekt chłodnąć począł. Pewnego dnia na uczcie
spotkał młodą i uroǳiwą szlachciankę w stronach tych wzrosłą, w które wielce sobie
upodobał. Restagnone nie szczęǳił zachodów, aby e wza emność zdobyć, i na e cześć
wspaniałe uczty wyprawiał. Ninetta, spostrzegłszy to, taką zazdrością zapłonęła, że od te
chwili Restagnone ednego kroku uczynić nie mógł, aby wieść o tym do nie nie doszła,
a potem okrutne wyrzuty go nie spotkały. Jak przesyt nudę i wstręt za sobą wlecze, tak
też znów trudności żąǳę podsyca ą. Dlatego też wyrzuty Ninetty eno⁶⁷⁴ pragnienie Restagnona powiększały. Nie wieǳieć, czy młoǳieniec pozyskał względy ukochane damy,
dość na tym, że Ninetta wszystko, co e doniesiono, za prawdę rzetelną przy ęła. Z powodu wiarołomstwa Restagnona w na głębszą rozpacz popadła, która późnie przemieniła
się w szalony gniew, a miłość e ustąpiła mie sca gwałtowne nienawiści. Tą nienawiścią
zaślepiona, postanowiła niewiernego śmiercią ukarać, i w ten sposób zmyć hańbę, którą
ak mniemała, e wyrząǳił.
Na wyspie mieszkała pewna starucha, Greczynka, biegła w przyrząǳaniu zabó czych
adów. Ninetta prośbami i podarkami skłoniła ą do przygotowania śmiertelnego napou. Otrzymawszy truciznę, pewnego dnia, gdy Restagnone wielce utruǳony i zgrzany do
domu powrócił, podała mu ad do wypicia. Silna trucizna zaraz swó skutek wzięła, tak
iż eszcze przed świtaniem umarł. Folko i Ughetto pospołu ze swymi kochankami nawet
nie domyślali się, aka była przyczyna śmierci Restagnona, i razem z Ninettą śmierć ego
gorzko opłakiwali. Ciało młoǳieńca z wielką czcią do grobu złożone zostało. Jednakoż po
krótkim czasie zdarzyło się, że starucha-trucicielka, na nowe niecnocie pochwycona, do
ciemnicy wtrącona została. Na pytki wzięta, do wielu zbrodni się przyznała, a takoż rzekła, że ad dla Ninetty przygotowała. Nie było wątpienia, aki wywołał on skutek. Książę
Krety, nic nie rozgłasza ąc, w pałacu Folka pewne nocy po cichu i bez oporu Ninettę pochwycić kazał. Białogłowa, nie czeka ąc, aż ą na tortury wezmą, opowieǳiała wszystko,
co śmierci Restagnona się tyczyło. Wówczas książę uwiadomił Folka i Ughetta o przyczynie uwięzienia Ninetty, młoǳieńcy zasię opowieǳieli o tym Magdalenie i Bertelli.
Siostry winowa czyni w niezmierną rozpacz popadły i ze wszystkich sił swoich starać się
poczęły o ocalenie nieszczęśliwe , która na stosie spalona być miała, po sprawiedliwości
na to zasłużywszy. Wszystkie ich wysiłki na niczym spełzły, bowiem książę twardo postanowił sądu nad zbrodniarką dopełnić. Wreszcie uroǳiwa i młoda Magdalena, do które
książę uż od dawna daremnie się zalecał, pomyślała, że okazawszy uległość ego woli,
zdoła siostrę od stosu wybawić. Wybrawszy zatem stosownego wysłańca, zawiadomiła
przezeń księcia, że gotowa est być posłuszną ego chęciom, pod dwoma wszakże warunkami, a mianowicie: że książę uwolni Ninettę i że wszystko, co mięǳy nimi za ǳie,
w głębokie ta ności zachowa. Książę z wielkim ukontentowaniem wysłuchał poselstwa,
długo się ednak wahał, ak mu postąpić wypada. W końcu ednak zgoǳił się, tak iż kazał
Magdalenę uwiadomić, że e kondyc e⁶⁷⁵ przy mu e. Porozumiawszy się z nią uprzednio,
wydał pewne nocy rozkaz uwięzienia Folka i Ughetta pod pokrywką, że chce ich przesłuchać, sam zasię ta nie do domu Magdaleny przybył. Ninettę uż przedtem w worek
zaszyto, aby wrzekomo do morza ą wrzucić. Miast tego ednak, książę przywiódł Ninettę
do Magdaleny, ako zapłatę za e łaskawość. Żegna ąc się o świcie z Magdaleną, książę błagał ą na wszystko, aby te pierwsze nocy miłości za ostatnią uważać nie chciała.
Krom tego polecił e eszcze, aby Ninettę z wyspy odprawiła, w przeciwnym razie bowiem mieszkańcy Krety przeciw niemu poburzyć by się mogli, zmusza ąc go do nowe
surowości względem winowa czyni. Następnego dnia Folko i Ughetto swobodę oǳyskali.
Dowieǳiawszy się, że Ninettę do morza wrzucono, uwierzyli temu i pośpieszyli do domu,
aby swo e kochanki pocieszyć. Magdalena starała się ukryć Ninettę, ednakoż Folko ku
wielkiemu swemu zaǳiwieniu odkrył, że w ego domu siostra ego kochanki przebywa.
⁶⁷⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁷⁵kondycja (z łac.) — warunek. [przypis edytorski]
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Zdumiał się wielce i w duszy ego obuǳiło się pode rzenie, zwłaszcza że uż przedtem był
słyszał o miłości księcia do Magdaleny; dlatego też spytał ą, akim sposobem Ninetta tu
się znaleźć zdołała. Magdalena kunsztowną ba kę ułożyła, aliści⁶⁷⁶ bystry Folko kochance
swo e nie uwierzył, eno przymusił ą, aby mu całą prawdę wyznała. Białogłowa po długich wykrętach wszystko mu wreszcie opowieǳiała. Wówczas Folko, gniewem i boleścią
przenikniony, dobył szpady i nie da ąc do się przystępu błaganiom i zaklęciom Magdaleny, życia ą pozbawił. Potem, zd ęty trwogą na myśl o zemście i sąǳie księcia, ostawił
zwłoki na mie scu i udał się do komnaty, w które Ninetta się ukrywała.
— Śpieszmy — rzekł do nie z udanym uśmiechem na twarzy — odwiozę cię tam,
gǳie zgodnie z życzeniem siostry two e się osiedlisz, aby nie dostać się znowu w ręce
księcia.
Ninetta uwierzyła słowom Folka. Obawia ąc się księcia, nie pożegnała się nawet z Bertellą i te że nocy eszcze pospołu z Folkiem Kretę opuściła. Młoǳieniec w pośpiechu tylko niewielką sumę pienięǳy z sobą zabrać zdołał. W porcie wsiedli w barkę i od brzegu
odbili. O dalszych ich losach wieści zaginęły.
Naza utrz zwłoki Magdaleny znaleziono. Luǳie, Ughettowi zawistni i nienawiǳący
go, o wszystkim księciu donieśli. Książę, który gorąco Magdalenę miłował, zaraz do domu Ughetta przybył i kazał go pochwycić pospołu z Bertellą, nim eszcze kochankowie
o śmierci Magdaleny i ucieczce Folka i Ninetty dowieǳieć się zdołali. Przymuszono ich
do wyznania, że pospołu z Folkiem Magdalenę zabili. Wieǳąc, że to wyznanie niechybną śmierć na nich sprowaǳić musi, nieszczęśnicy z wielkim trudem przekupili straże
częścią pienięǳy, którą w domu ukryli na nieprzewiǳiane przypadki, i wraz ze strażą,
nie ma ąc czasu zabrać niczego z rzeczy swoich, na łoǳi nocą ucieczką się salwowali, na
wyspę Rodos dociera ąc. Wkrótce potem w niedostatku i w strapieniu zeszli tam z tego świata. Oto w akie obierze⁶⁷⁷ Restagnone i Ninetta samych siebie i drugich wtrącili
ǳięki nierozumne namiętności pierwszego i gniewowi drugie ”.

 .   ,
     
Gerbino wbrew przysięǳe danej przez ǳiada jego, króla Wilhelma, napada na statek króla Tunisu, by uprowaǳić jego córkę. Luǳie załogi śmierć jej zadają, za co on ich wycina,
a wreszcie sam głowę położyć musi.
Gdy Lauretta umilkła, całe towarzystwo dało wyraz współczucia dla nieszczęśliwych
kochanków. Niektórzy srogo Ninettę za e zapamiętałą zazdrość ganili, inni znów różne
uwagi czynili. Wreszcie król, ak gdyby z głębokie zadumy zbuǳony, podniósł głowę i na
Elizę skinął. Ta skromnie w te słowa zaczęła:
— Drogie towarzyszki! Wielu utrzymu e, że miłość tylko przez oczy do serca się
dosta e i z nich strzały swo e wypuszcza. Ci, co tak mniema ą, śmie ą się z tych, którzy
wierzą, że zakochać się można także i ze słuchu. Z noweli mo e dowodnie się przekonacie,
że mniemanie pierwszych est omylne. Obaczycie zaraz, że pewien młoǳian i ǳiewczyna,
nie wiǳiawszy się zgoła, nie tylko ze słuchu w sobie się wza emnie rozmiłowali, lecz
i z powodu swego afektu nieszczęśliwie pomarli.
„Wilhelm II, król Sycylii⁶⁷⁸, miał dwo e ǳieci, syna, Ruggiera, i córkę, Konstanc ę.
Ruggieri, eszcze przed swym o cem do grobu zstąpiwszy, pozostawił syna imieniem Gerbino. ǲiad nie szczęǳił trudów, aby ǳiecię przykładnie wychować. Gerbino wyrósł na
uroǳiwego młoǳieńca oǳnacza ącego się męstwem i dwornością. Sława ego rozeszła
się nie tylko po Sycylii, ale i po innych kra ach. Przede wszystkim ednak zasłynął on
w Berberii, prowinc i, która podówczas królowi sycylĳskiemu zhołdowana była. Córka
⁶⁷⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁷⁷obierza (daw.) — sieć, pułapka. [przypis edytorski]
⁶⁷⁸Wilhelm II Dobry (–) — król Sycylii –, przy czym do  regentką w ego imieniu była
matka, Małgorzata z Nawarry, po przedwczesne śmierci króla Wilhelma I zw. Złym; Wilhelm II prowaǳił
politykę popiera ącą papiestwo i Ligę Lombarǳką przeciw cesarzowi Fryderykowi Barbarossie; w Boskiej Komedii Dante umieścił go w niebie. Wilhelm II ze swą żoną Joanną, córką króla Anglii Henryka II Plantageneta
miał tylko młodo zmarłego syna Boemunda. [przypis edytorski]
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króla Tunisu zasłyszała takoż o męstwie i dworności Gerbina. Wedle zdania wszystkich,
którzy ą znali, była to edna z na pięknie szych ǳieweczek, akie kiedykolwiek natura
stworzyła. Krom⁶⁷⁹ tego, młódka oǳnaczała się wieloma zaletami i szlachetnością duszy.
Lubiła ona słuchać opowieści o czynach ǳielnych luǳi, dlatego też to ten, to ów o bohaterstwie Gerbina e opowiadał. Wieści o młodym rycerzu w taki zachwyt księżniczkę
wprawiły, iż do uroczego ego obrazu, który w duszy sobie utworzyła, niewymowną zapłonęła miłością. O Gerbinie eno⁶⁸⁰ mówiła i tylko o nim słuchać chciała.
Tymczasem na Sycylię przeniknęły słuchy o niezwykłe piękności i wielkich zaletach księżniczki. Gerbino nieraz słuchał z upodobaniem opowieści o nie i słuchał nie na
próżno, bo wreszcie zapłonął do księżniczki afektem równym temu, aki ona dlań żywiła.
Pełen chęci obaczenia e na własne oczy, szukał stosownego pozoru, aby poprosić ǳiada o pozwolenie udania się do Tunisu. Czeka ąc na chwilę sposobną, prosił każdego ze
swoich przy aciół, dążących w tamte strony, aby w akiś chytry sposób do księżniczki się
zbliżył, uwiadomił ą o ego ta emne miłości i respons⁶⁸¹ e mu przywiózł.
Jeden z przy aciół Gerbina barǳo zręcznie poselstwo ego sprawił. W przebraniu kupca, sprzeda ącego różne ozdoby niewieście i kle noty, dostał się do zamku. Upatrzywszy
stosowną chwilę, ozna mił księżniczce, że Gerbino gorąco ą miłu e i że wraz ze wszystkim, co posiada, w e służby się odda e. Księżniczka z łaskawością przy ęła wysłannika,
którego słowa wielką e radość sprawiły. Późnie poprosiła rzekomego kupca, aby odpowieǳiał księciu, że równą miłością do niego pała, i aby na dowód e afektów wręczył mu eden z na droższych e kle notów. Gerbino z uniesieniem na żywszym przy ął
dar księżniczki. ǲięki pośrednictwu tego samego przy aciela eszcze nieraz umiłowane
ǳieweczce wspaniałe dary i listy mógł posyłać. Młoǳi kochankowie obiecywali sobie
w listach, że przy pierwsze sposobności u rzą się, eśli tylko los ich zamysłom sprzy ać
bęǳie. Jednakoż, gdy tak do siebie się rwali, do chwili tego spotkania upłynęło więce
czasu, niżby się byli spoǳiewali. Król Tunisu oddał rękę swe córki królowi Granady.
Księżniczka w straszną rozpacz popadła, wieǳiała bowiem, że nie tylko się od swego
umiłowanego niezmiernie oddali, ale że i całkiem go utraci. Gdyby miała możliwość, nie
mieszka ąc⁶⁸² uciekłaby od swego o ca do Gerbina. Gerbino, złowrogą wieść usłyszawszy,
także w niewymowny smutek się pogrążył i często rzecz rozważa ąc, postanowił siłą księżniczkę pochwycić, gdy ona morzem do Granady płynąć bęǳie. Do króla Tunisu doszły
tymczasem słuchy o miłości Gerbina do ego córki i o zamysłach młoǳieńca. Zna ąc ego
zuchwalstwo i odwagę, gdy nadszedł czas odesłania córki, zawiadomił króla Sycylii, co
czynić zamierza, i prosił go, aby mu dał słowo, że ani Gerbino, ani nikt z ego poruczenia wstrętów czynić nie bęǳie. Sęǳiwy król Wilhelm nie był świadom afektu, aki do
księżniczki wnuk ego żywił. Daleki od myśli, że podobne obietnicy domagano się dla
obawy przed Gerbinem, natychmiast do prośby władyki się przychylił i na znak żądanego zapewnienia posłał królowi Tunisu swo ą rękawicę. Otrzymawszy tę oznakę przy aźni
Wilhelma, król Tunisu w porcie kartagińskim wspaniały okręt narząǳić kazał, a potem
opatrzył go we wszystkie rzeczy do podróży potrzebne. Gdy korab uż był gotów, tylko
na wiatr pomyślny eszcze oczekiwano. Młoda księżniczka, która wszystkie te przygotowania wiǳiała, wysłała ta nie do Palermo ednego ze sług swoich, przykazawszy mu
pokłonić się Gerbinowi i powieǳieć mu, że za kilka dni do Granady wyrusza. Teraz więc
nadchoǳi stosowna pora, aby Gerbino pokazał, czy istotnie est tak ǳielny, ak o tym
powiada ą, i czy w same rzeczy tak ą miłu e, ak nieraz o tym zapewniał. Sługa wywiązał
się znakomicie ze swego polecenia i do Tunisu powrócił. Gerbino, otrzymawszy powyższą
wiadomość, nie wieǳiał, co mu uczynić należy, wieǳiał uż był bowiem o obietnicy dane królowi Tunisu przez ǳiada Wilhelma. Jednakoż słowa umiłowane księżniczki i siła
miłości o wszystkim zapomnieć mu kazały. Nie chcąc za tchórza uchoǳić, udał się do
Mesyny i kazał tam co rychle dwie letkie⁶⁸³ galery uzbroić. Osaǳiwszy na nich ǳielną
załogę, ął⁶⁸⁴ krążyć koło brzegów Sardynii, czeka ąc na okręt księżniczki. Wkrótce korab
⁶⁷⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁸⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁸¹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁶⁸²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁶⁸³letki (daw., gw.) — lekki. [przypis edytorski]
⁶⁸⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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ukazał się ego oczom. Słabym wiatrem gnany, zbliżył się do mie sca, gǳie nań Gerbino
czatował. Ów, dostrzegłszy okręt, rzekł do swych towarzyszów:
— Jeśli tak ǳielnymi ludźmi esteście, za akich was poczytu ę, to ani chybi nie zna ǳie się mięǳy wami nikt, kto by potęgi miłości nie był świadom, bowiem, wedle mego
zdania, żaden śmiertelnik bez pomocy miłości niczego wielkiego ani dobrego dokonać
nie może. Jeśli zaś sami miłu ecie lub miłowaliście, bez trudności mnie po miecie. Miłu ę
i miłość na to śmiałe przedsięwzięcie ważyć mi się każe. Umiłowana mo a zna du e się na
okręcie pełnym niezliczonych bogactw, który tu wiǳicie przed sobą. Jeśli na męstwie
wam nie zbywa, napadniemy nań śmiało i wkrótce nim owładniemy. Nie trza mi żadnego
łupu, krom⁶⁸⁵ ǳieweczki, dla które za broń chwycić musiałem. Wszystko inne dla was
przeznaczam. Uderza my zatem śmiało! Sam Bóg widocznie zamiarom naszym sprzy a,
bo oto wiatr dąć przestał i okręt uciec od nas nie może.
Słowa Gerbina zbytecznymi były, bowiem Mesyńczycy, gorząc pragnieniem zdobyczy, do walki gotowi byli i w duchu dokonali uż tego, do czego wóǳ ich zachęcał. Gdy
książę umilkł, wraz na ego galerach rozległy się gromkie, wo enne okrzyki, a potem i trąby zagrzmiały. Załoga porwała się do broni i zwróciła galery w kierunku okrętu. Luǳie,
księżniczce towarzyszący, wiǳąc nadpływa ące galery, ęli przygotowywać się do obrony, ponieważ o ucieczce i tak mowy być nie mogło. Zbliżywszy się do okrętu, Gerbino
gromkim głosem zawołał, aby dowódcy załogi przeszli na pokład galer, eśli bitwy chcą
uniknąć. Saracenowie, dowieǳiawszy się, kim są przeciwnicy i czego żąda ą, odparli, że
napaść na okręt est złamaniem słowa danego im przez króla Wilhelma. Na dowód pokazali rękawicę. W końcu dowódcy saraceńskiego korabia ozna mili, że nie poddaǳą się
bez walki, a takoż niczego ze statku nie wydaǳą. Tymczasem Gerbino spostrzegł księżniczkę na tyle statku. Znalazł ą tysiąc razy pięknie szą od te , aką sobie w wyobraźni
swe malował. Widok e wzmógł eszcze ego namiętność. Ukazawszy rękawicę rzekł, że
nie masz tu sokołów, więc i rękawic nie potrzeba, i że eśli Saracenowie księżniczki oddać nie chcą, niecha do bo u się gotu ą. Wkrótce z korabia i galer posypały się kamienie
i strzały. Bó trwał długo, wyrząǳa ąc wielkie straty walczącym. Gerbino, przekonawszy
się, że walcząc w ten sposób zamierzonego celu nie osiągnie, innego środka się chwycił,
a mianowicie kazał zażec szalupę, zabraną przez ego towarzyszów z Sardynii. Gdy łódź
w ogniu stanęła, galery zagnały ą pod nieprzy acielski okręt. W te chwili Saracenowie
po ęli, że nic im uż nie pozosta e, tylko poddać się albo umrzeć. Wyprowaǳili więc na
pokład płaczącą w ka ucie księżniczkę, wywiedli ą na ǳiób statku, zawołali na Gerbina i w ego oczach zabili nieszczęsną młódkę, błaga ącą ich o zmiłowanie i wzywa ącą
pomocy. Potem rzucili trupa do morza z okrzykiem:
— Bierz ą taką, aką dać ci możemy i na aką zasługu esz, słowo swo e uczciwie
zǳierżywszy.
Na widok tego okrucieństwa Gerbino także akby umrzeć zapragnął. Nie dba ąc na
pociski i strzały, podpłynął pod nieprzy acielski okręt i rzucił się w tłum Saracenów, na
liczbę nie bacząc. Podobien był do roz uszonego lwa, który wpadłszy w środek stada,
pazurami i zębami rwie wszystko, co na droǳe napotka, racze aby swo ą wściekłość
zaspokoić niż głód nasycić. Siekąc mieczem na wszystkie strony, Gerbino mnóstwo nieprzy aciół trupem położył. Tymczasem ogień coraz barǳie okręt obe mował. Nieszczęsny młoǳian pozwolił swo e załoǳe zabrać, co się dało, by ą zaspokoić, sam zasię⁶⁸⁶
na galerę powrócił. Zwycięstwo nie radowało go wcale. Kazał wydobyć z morza ciało
księżniczki i długo gorzkimi łzami nad nim płakał. Powraca ąc na Sycylię z wielką czcią
złożył do grobu zwłoki umiłowane ǳieweczki na małe wyspie Ustica, naprzeciw Trapani leżące . Potem, w niewysłowione rozpaczy pogrążon, do domu swego się udał. Król
Tunisu, o smutnym zdarzeniu uznawszy, wyprawił do króla Wilhelma posłów w czarne
szaty oǳianych. Wysłańcy, opowieǳiawszy wszystko, ęli go za złamanie słowa naganiać.
Wilhelma zabolało to sroǳe. Gdy tuniscy posłowie zażądali sądu, Gerbina uwięzić przykazał. Chocia wszyscy wielmoże i dosto nicy prosili króla, aby księciu przebaczył, sam
skazał go na śmierć i w przytomności⁶⁸⁷ swo e kazał ściąć głowę młoǳieńcowi. Wolał
⁶⁸⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁶⁸⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶⁸⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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edynego wnuka utracić niźli ako wiarołomny władca zasłynąć. Oto ak para nieszczęsnych kochanków, nie zakosztowawszy nawet owoców miłości, w niewielu dniach nęǳną
i gwałtowną śmiercią zeszła z tego świata”.



 .   

Bracia Lisabetty zabĳają jej kochanka. Umarły ukazuje się jej we śnie i mówi, gǳie pogrzebiony został. Lisabetta po kryjomu odcina trupowi głowę i wkłada ją do wazonu, w którym krzew
kwietny zasaǳa. Każdego dnia płacze nad kwiatem nieutulonymi łzami. Bracia Lisabetty
odbierają jej krzew, a wówczas nieszczęśliwa kochanka rychło umiera.
Obdarzywszy nowelę Elizy nie aką pochwalą, król Filomenie opowiadać przykazał.
Ta, serdecznym współczuciem dla nieszczęsnego Gerbina i ego umiłowane ǳieweczki
przenikniona, z głębokim westchnieniem rzekła:
— Miłe towarzyszki! Nie będę mówiła o tak znacznych i dosto nych osobach, ak
bohaterowie Elizy. Mimo to ednak opowieść mo a nie mnie wzrusza ąca bęǳie. Przypomniałam ą sobie, gdy rzecz szła o Mesynie, gǳie zdarzyło się to, o czym opowieǳieć
zamierzam.
„W Mesynie tedy⁶⁸⁸ żyli trze bracia, młoǳi kupcy. Po śmierci swego o ca, który
z San Gimignano pochoǳił, wielkie ǳieǳictwo otrzymali. Młoǳieńcy mieli edną siostrę Lisabettę. Mimo że staranne wychowanie otrzymała i niezwykłą urodą celowała,
bracia za mąż e z niewiadomych przyczyn nie wydawali. W ednym z kantorów, do
trzech kupców należących, służył młody Pizańczyk, imieniem Lorenzo, który z wielką
zręcznością sprawy ich prowaǳił. Lorenzo był uroǳiwym i układnym młoǳieńcem.
Lisabetta, często go widu ąca, poczęła w nim ǳiwne zna dować upodobanie. Lorenzo,
spostrzegłszy to, odszedł od tych białogłów, do których przedtem upodobanie żywił, i całą duszą swo ą młode ǳieweczce się oddał. Miłu ąc się wza emnie gorąco, gdy upewnili
się o tym, wkrótce zbliżyli się do siebie i uniesieniom miłości folgować ęli. Niestety,
pośród swe szczęśliwości nie umieli ostrożności zachować. Pewne nocy, gdy Lisabetta
do komnaty swego kochanka się zakradała, spostrzegł ą e starszy brat, przez nią niezauważony. Aczkolwiek osłupiał na ten widok, przecie ako młoǳieniec roztropny wielce,
nie rzekł ani słowa i z mie sca swego się nie ruszył. Myślał następnie o tym długo, a gdy
ǳień nastał, przywołał swoich braci i opowieǳiał im o wszystkim, co te nocy wiǳiał.
Młoǳieńcy, nie chcąc dobre sławy swe siostry ani własne na szwank przywoǳić, po
naraǳie postanowili milczeć i udawać do czasu, że o niczym nie wieǳą. Bracia mniemali, że w ten sposób postępu ąc doczeka ą się wreszcie sposobnego momentu, w którym,
niepotrzebnego rozgwaru nie czyniąc i osławy sobie nie przyczynia ąc, sromotnym związkom swe siostry położą tamę, nim eszcze one groźne skutki za sobą pociągną. Wierni
temu postanowieniu, gawęǳili i żartowali z Lorenzem, ak to uprzednio w obycza u czynić mieli. Pewnego dnia pod pokrywką przechaǳki wyprowaǳili młoǳieńca daleko za
miasto i zawiedli go w mie sce odosobnione. Lorenzo, nic nie pode rzewa ąc, nie obawiał
się swoich towarzyszy. Tam kupcy zamordowali go i w ta emnicy pogrzebali ego ciało.
Powróciwszy zasię do Mesyny, rozgłosili, że Lorenzo wysłany został przez nich w świat
dla załatwienia różnych pilnych spraw. Nikogo to nie zǳiwiło, wiadomo było bowiem
wszystkim, że Lorenzo nieraz podobne poruczenia otrzymywał. Długa nieobecność kochanka zaniepokoiła wreszcie Lisabettę tak, iż tym zgnębiona, często i natarczywie swych
braci dopytywać się ęła⁶⁸⁹, kiedy Lorenzo do Mesyny powróci. Wreszcie eden z braci
rzekł:
— Co to ma znaczyć? Dlaczego tak często o Lorenza się pytasz? Jeśli raz eszcze
podobne pytanie zadasz, odpowiemy ci tak, ak na to zasługu esz.
Młoda ǳieweczka, strapiona nad miarę, pełna niepewności, uż się o nic pytać nie
śmiała, eno⁶⁹⁰ w czasie bezsennych nocy nieraz Lorenza przywoływała: błagała go, aby
nie mieszka ąc⁶⁹¹ przybywał, i płacząc rzewnie, na ego długą nieobecność się skarżyła,
⁶⁸⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁸⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁶⁹⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁶⁹¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
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ciągle oczeku ąc go i w niczym nie zna du ąc radości. Pewnego razu, gdy znużona wśród
łez zasnęła, stanął przed nią Lorenzo, śmiertelnie na obliczu blady, w porwanych i okrwawionych szatach, Zdawało e się, że kochanek tak do nie przemawia: »Ach, Lisabetto,
przywołu esz mnie nieustannie, trapiąc się długą nieobecnością mo ą i łzami swymi za
nią mnie winiąc! Wieǳ, że powrócić nie mogę, bowiem tego dnia, gdyśmy się po raz
ostatni wiǳieli, bracia twoi mnie zamordowali«.
Po czym, ob aśniwszy, w akim mie scu ciało ego spoczywa, poprosił ą, aby uż dłuże
nie wzywała go ani na niego nie czekała, i zniknął. Lisabetta ocknęła się i gorzkimi łzami
się zalała, albowiem uwierzyła w swe senne przywiǳenie. Naza utrz rano, nie rzekłszy
ni słowa braciom, postanowiła na wskazane mie sce się udać dla przekonania się, czy to,
co we śnie wiǳiała, prawdą było. Uzyskawszy tedy⁶⁹² od braci pozwolenie na odbycie
przechaǳki za miasto, wybrała się w drogę w towarzystwie pewne ǳiewczyny, która,
służąc od dawna w ich domu, wszystkie e ta emnice znała. Stanąwszy u celu, usunęła
suche, opadłe liście i ęła kopać tam, gǳie ziemia mnie twardą e się wydawała. Nie
mozoląc się długo, wkrótce odkryła nietknięte eszcze zepsuciem ciało swego kochanka.
Wówczas poznała dowodnie prawǳiwość snu swego.
Straszna rozpacz Lisabettą owładła, aliści⁶⁹³ nie chciała ona teraz dać folgi⁶⁹⁴ łzom
swoim. Chętnie byłaby całe ciało z sobą zabrała, aby e godnie pogrzebać, ale ponieważ
niemożliwą rzeczą to było, odcięła tylko nożem, ak mogła, głowę od tułowia. Potem
głowę, w chustkę zawiniętą, oddała swe towarzyszce i resztę szczątków na nowo ziemią pokrywszy, przez nikogo niespostrzeżona do domu powróciła. Lisabetta zaniosła
głowę kochanka do swo e komnaty, zaparła⁶⁹⁵ drzwi i tyle łez wylała, że obmyła nimi
martwe lico. Potem, obsypawszy głowę mnóstwem pocałunków, wzięła piękny wazon,
z roǳa u tych, w których zwykle ma eranek lub wasilki hodu ą, włożyła weń głowę Lorenza, w na przednie sze płótno zawiniętą, przysypała ą ziemią i zasaǳiła nad nią krzew
salerneńskiego wasilka. Podlewała zaś tę roślinę wodą pomarańczową, wodą różaną lub
własnymi łzami. Siadywała przy tym obok wazonu, zawiera ącego cząstkę e ukochanego,
i pełna niezmiernego smutku, nie spuszczała z niego oczu. Po kilku goǳinach takiego
wpatrywania się, pochylała się nad krzewem i długo, długo płakała, tak iż cała roślina
łzami e się zraszała. ǲięki troskliwe pieczy, a także i przez żyzność ziemi pokrywa ące
głowę umarłego, roślina owa nie tylko wyrosła niepomiernie, ale i nieporównaną woń
rozsiewała.
Zachody te obaczyli niebawem po wiele razy sąsieǳi i donieśli o tym braciom Lisabetty, którzy uż spostrzegli, że e uroda marnie e, a oczy gasną. Bracia Lisabetty przekonali się wkrótce, że sąsieǳi prawdę mówili, i ęli strofować siostrę za e postępowanie.
Gdy słowa skutku nie odniosły, pota emnie wazon e odebrali. Lisabetta, nie znalazłszy
go na właściwym mie scu, długo i uparcie o niego się dopominała. Gdy zaś prośby e
i nalegania bez skutku pozostawały, wśród skarg i ęków w ciężką niemoc popadła, nawet w ciągu choroby nie przesta ąc domagać się zwrotu rośliny. Młoǳieńcy, prośbami
tymi zaǳiwieni, wpadli na myśl, aby przekonać się, co w tym naczyniu zawierać się może. Wysypawszy ziemię, znaleźli chustkę, a w nie głowę, nie całkiem eszcze zepsuciem
strawioną, tak iż po kęǳierzawych włosach rozpoznać można było, że kiedyś do Lorenza
należała. Zdumieni i sroǳe zatrwożeni, że zbrodnia ich na aw wy ść może, pogrzebawszy głowę, nic nikomu nie powiada ąc, po kry omu wzięli z sobą wszystko, co posiadali,
i z Mesyny do Neapolu się przenieśli.
ǲieweczka zasię⁶⁹⁶ ciągle po dawnemu płakała i o swó wazon się dopominała, aż
wreszcie wśród łez umarła. Tak skończyła się e miłość nieszczęsna. Z czasem zdarzenie
to powszechnie wiadome się stało. Ułożono nawet pieśń o nim, którą do tych pór eszcze
się śpiewa:
Jakiż to zły chrześcĳanin
Skradł mi ulubiony wazon…”.
⁶⁹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁶⁹³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁹⁴dać folgę — pozwolić (sobie) na coś. [przypis edytorski]
⁶⁹⁵zaprzeć a. zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
⁶⁹⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Andreola miłuje Gabriotta. Pewnego dnia opowiada mu, jaki sen miała. Z kolei Gabriotto sen
swój jej powtarza, a potem nagle umiera w objęciach kochanki swojej. Andreola pospołu z swoją
służką chce zanieść ciało Gabriotta na próg jego domu, aliści zatrzymują ją strażnicy podesty.
Andreola opowiada szczerze o wszystkim. Podesta chce gwałt jej zadać; Andreola broni się ze
wszystkich sił swoich. Roǳic jej, wiǳąc, że winną nie jest, oswobaǳa ją, a wówczas Andreola
porzuca świat i do klasztoru wstępuje.
Nowela Filomeny wielce damom do smaku przypadła. Nieraz słyszały oną piosenkę, o które Filomena wspominała, aliści⁶⁹⁷ nigdy dowieǳieć się nie mogły, do akiego
zdarzenia ona się odnosi. Król z kolei dał zaraz znak Panﬁlowi; wówczas ten zaczął w te
słowa:
— Wspomniany w poprzednie opowieści sen przypomina mi historię, w które rzecz
iǳie o dwóch sennych z awach. W noweli Filomeny sen odkrył ta nię tego, co uż się
stało, w te historii zasię, którą wam teraz chcę opowieǳieć, sny przyszłość przepowieǳiały, a przepowiednie te spełniły się, zaledwie luǳie o nich mówiący zamilknąć zdołali.
Wiadomo wam niewątpliwie, piękne damy, że gdy człowiek śpi, z awa senna rzeczywistością mu się wydawa. Po ocknięciu się uzna e ednak, że niektóre tylko z tych rzeczy
były prawdą, drugie zasię nie akie prawdopodobieństwo w sobie miały, co się zaś trzecich
tyczy, to za całkiem fałszywe e poczytu e. Tymczasem wiele ze snów późnie się sprawǳa;
istnie e też mnóstwo luǳi, którzy wierzą w każdy sen nie mnie , ak w to, co wiǳą na
awie. Tacy luǳie pod wpływem z aw sennych radu ą się lub trapią, zależnie od tego, czy
sen naǳie ą, czy też trwogą ich napawa. Są zasię i tacy, co zgoła nĳakie uwagi na sny nie
zwraca ą, aż do czasu gdy ich spotka nieszczęście, którego wróżba w wiǳeniu sennym się
zawierała. Ani ednych, ani drugich chwalić nie zamierzam, eżeli bowiem nie wszystkie
sny są prawǳiwe, to także rzec nie lza⁶⁹⁸, aby wszystkie fałszywymi były. Że nie wszystkie
sny się sprawǳa ą, każdy z własne eksperienc i⁶⁹⁹ przekonać się może. Z noweli Filomeny poznaliśmy zasię, że niektóre ziszczać się mogą, co teraz, ak wspomniałem, w mo e
opowieści potwierǳić pragnę. Jeśli człek uczciwy żywot wieǳie, żaden przeciwny sen
od dobrych przedsięwzięć nie powinien go odstrychnąć ani trwogą napełniać. Równie,
gdy sen triumf złego przedstawia i do niego zachęca, powoǳenie obiecywać się zdaąc, wierzyć mu nie należy, w przeciwnym ednak wypadku wszystkim zaufać się goǳi.
Przystąpmy ednak do nasze powieści.
„W mieście Bresc i żył ongiś pewien szlachcic, Negro da Ponte Carraro zwany, który prócz innych ǳieci posiadał córkę Andreolę, młodą, uroǳiwą i niezamężną eszcze
ǳieweczkę. Młódka ta zakochała się w ednym z sąsiadów, nazwiskiem Gabriotto, człeku
niskie kondyc i, ale miłym i pięknym, a oǳnacza ącym się wieloma na szlachetnie szymi przymiotami. ǲięki edne z służebnic swoich zdołała Andreola nie tylko uwiadomić
Gabriotta o afekcie swoim, ale i sprowaǳić go wielekroć do pięknego ogrodu swego o ca,
ku wielkie obo ga przy emności. Ażeby zaś żadna moc, krom⁷⁰⁰ śmierci, rozǳielić ich nie
mogła, kochankowie ta emnym ślubem z sobą się połączyli. Czas schoǳił; młoǳi luǳie
często widywali się z sobą, skrywa ąc miłość swą przed światem. Pewne nocy zdało się
Andreoli we śnie, że Gabriotto est razem z nią w ogroǳie i w ramionach swych ą trzyma. Czuli rozkosz wza emnego uścisku. Nagle spostrzegła, że z ciała kochanka wypełza
akaś czarna i potworna istota, które kształtu dobrze rozeznać nie mogła. Mroczna z awa
owładła⁷⁰¹ Gabriottem i mimo oporu Andreoli, z straszną siłą z ramion e go wydarła, a potem znikła z nim pospołu pod ziemią. Andreola poczuła, że uż nigdy kochanka
swego nie u rzy. Widok ten prze ął ą taką rozpaczą i strachem, że aż się ze snu ocknęła.
Przyszedłszy do siebie, ucieszyła się, że to wszystko złuǳeniem tylko było; wszelakoż nie
mogła się uwolnić od ǳiwnego przeczucia i trwogi. Dlatego też, gdy Gabriotto ozna mił
⁶⁹⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶⁹⁸nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
⁶⁹⁹eksperiencja (daw.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
⁷⁰⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁷⁰¹owładła — ǳiś popr.: owładnęła. [przypis edytorski]
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e , że ą następne nocy odwieǳi, nakłaniała go z wszystkich sił do pozostania w domu.
Jednakoż wiǳąc, że młoǳian gorąco pragnie obaczyć się z nią, i obawia ąc się, aby akieś niesprawiedliwe pode rzenie w nim się nie obuǳiło, przystała na prośbę kochanka
i nocą w ogroǳie go przy ęła. Andreola nazrywała mnóstwo białych i czerwonych róż
(które właśnie w rozkwicie były) i usiadła wraz z Gabriottem opodal piękne fontanny,
tryska ące świeżą wodą. Po dłuższym czasie wśród na tkliwszych pieszczot spytał Gabriotto, dlaczego z początku sprzeciwiała się ego przy ściu do sadu. Wówczas młódka
opowieǳiała mu wszystko: swó sen ubiegłe nocy i złe przeczucie. Gabriotto zaśmiał się
i rzekł, że est wielką niedorzecznością wierzyć w sny, pochoǳą one bowiem ze zbytku
lub niedostatku pokarmu i złudnymi się okazu ą, o czym coǳiennie się przeświadczać
można.
— Gdybym w sny wierzył, nie przyszedłbym ǳiś tuta , nie tyle z obawy przed twoim
wiǳeniem sennym, ile na skutek mych własnych snów, akie również ostatnie nocy
miałem. Zdawało mi się, że znalazłem się w pięknym lesie, gǳie polu ąc schwytałem
niewypowieǳianie wǳięczną i białą ak śnieg sarnę. Sarna ta w tak krótkim czasie oswoiła
się ze mną, że ani na krok ode mnie nie odstępowała. Mimo to tak się obawiałem, aby
to miłe zwierzątko mi nie uciekło, że włożyłem mu na szy ę złotą obręcz, przytwierǳoną
do łańcucha, który w ręku trzymałem. Gdy sarenka legła na trawie, złożywszy mi łeb na
kolana, nagle, nie wieǳieć skąd, z awiła się przede mną czarna ak węgiel, głodna i straszna
charcica, która rzuciła się na mnie. Zdało mi się, że się przed nią wcale nie bronię; ona
zasię chwyciła mnie zębami za lewy bok i tak się wżarła weń, że aż mi do serca dotarła,
aby wyrwać mi e z piersi i unieść z sobą. Tak wielki ból poczułem, że, ocknąwszy się ze
snu, schwyciłem się ręką za bok, aby przekonać się, czy rany tam nie mam. Nie znalazłszy
ednak nic, śmiać się począłem z siebie, że po zdrowym się macałem boku. Cóż by to
ednak znaczyć miało? Podobne, a nawet o wiele strasznie sze sny uż nieraz miewałem,
a przecie nic się ze mną złego nie stało. Dlatego też przestańmy myśleć o z awach sennych
i cieszmy się swoim szczęściem.
Andreola, uż swoim snem przerażona, teraz eszcze barǳie lękać się poczęła, aliści⁷⁰²,
nie chcąc Gabriotta niepokoić, skrywała swą trwogę, ak mogła. Obe mowała i całowała
swego kochanka i on nawza em ą obe mował, ednakoż lęk e nie mĳał. Obawiała się
nie wieǳieć czego i częście niż zwycza nie, wpatrywała się w twarz Gabriotta lub też
bystrym spo rzeniem obrzucała ogród, aby przekonać się, czy akie czarne stwory nie
zobaczy. Naraz Gabriotto westchnął, przycisnął umiłowaną swą do piersi i zawołał:
— Ratu mnie, na droższa mo a, umieram!
Rzekłszy te słowa, zsunął się bezsilnie na trawę. Przerażona Andreola podniosła swego
kochanka, położyła ego głowę na swo e kolana i rzekła ze łzami w oczach:
— Na miłosierǳie boskie, co ci est, mó mężu ukochany?
Gabriotto nic nie odpowieǳiał, tylko dyszał ciężko, okrył się śmiertelnym potem
i po chwili skonał. Jaką boleścią i rozpaczą śmierć ego prze ąć musiała młodą Andreolę,
miłu ącą go nad życie, łatwo sobie to wystawić można. Długo, długo płakała nad nim,
woła ąc go na próżno po imieniu. Dotknąwszy ego ciała, przekonała się, że uż ostygło;
wówczas po ęła, że e kochanek uż się nigdy nie ocknie. Nie wieǳąc, co począć i ak
się zachować, z oczyma łez pełnymi pobiegła do służki, powiernicy swe miłości, i opowieǳiała e o strasznym nieszczęściu. Obydwie zrosiły eszcze raz łzami martwe oblicze
Gabriotta, po czym Andreola rzekła:
— Skoro Bóg mi go zabrał i a dłuże żyć uż nie myślę. Zanim się ednak zabĳę,
pragnę przy pomocy two e znaleźć stosowny środek, aby bez szwanku dla czci mo e
i bez zdraǳenia ta emnicy nasze miłości móc pochować to ciało, przez na droższą mi
duszę opuszczone.
— Nie myśl o odebraniu sobie życia, ǳiecię mo e — odparła służka — bo zabĳa ąc
się, utracisz go w tamtym życiu, tak ak go tu uż utraciłaś. Gdy rękę na siebie podniesiesz, pó ǳiesz do piekła, a zasię przekonana estem, że dusza tego dobrego młoǳieńca
na wieczne męki skazana być nie może. Stara się uspokoić, stara się modlitwami i dobrymi uczynkami ego duszy do zbawienia dopomóc, bo może dla grzechów swoich tego

⁷⁰²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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potrzebu e. Pogrzebać ego ciało możemy zaraz tuta w ogroǳie. Nikt o tym nie uzna⁷⁰³,
bowiem nikt nie wieǳiał, że Gabriotto tuta przychoǳił. Jeżeli nie zgoǳisz się na to,
wyniesiemy trupa z ogrodu i położymy go pod murem. Rankiem przechodnie, znalazłszy
zwłoki, odniosą e do domu, a krewniacy za mą się pogrzebem.
Mimo gwałtowności bólu swego i łez nieutulonych, wysłuchała ednak dama słów
swe służebnicy i tak odparła, nie mogąc przystać na e rady:
— Niecha mnie Bóg broni, abym mego na droższego kochanka i męża ak psa pogrzebać lub na ulicę wyrzucić miała. Wiele łez nad nim przelawszy, uczynię wszystko,
aby krewniacy równie go opłakiwać mogli. Umyśliłam uż, co nam uczynić należy.
Rzekłszy to, kazała przynieść służce z domu sztukę edwabne materii. Gdy służka
powróciła, Andreola materię na ziemi rozesłała, położyła na nią ciało Gabriotta i oparła
ego głowę na poduszce. Potem, mnóstwo rzewliwych łez wylewa ąc, zamknęła mu oczy
i usta, splotła girlandę z róż i całe ciało umarłego kwiatami zasypała. Po chwili tak do
służki rzekła:
— Do drzwi ego domu stąd niedaleko. Weźmy go obydwie na ręce, tak ak przyoǳiany, i połóżmy go przed progiem. Wkrótce ǳień nastanie, i krewniacy ciało zna dą.
Wprawǳie cały nasz ten zachód wiele ulgi roǳinie zmarłego nie sprawi, ednak nieco
lże bęǳie na sercu mnie, w które ob ęciach skonał.
Z tymi słowami rzuciła się raz eszcze na martwe ciało i gorzko płakać ęła⁷⁰⁴. Służka
parę razy przypominała swe pani, że świt est uż bliski. Wreszcie Andreola podniosła się.
Zd ąwszy z palca pierścień, którym się Gabriotto z nią zaręczył, włożyła mu go na palec
i rzekła:
— Drogi mó małżonku, o ile dusza two a wiǳi teraz łzy mo e, to eśli ciało two e
niczego nawet uczuwać nie est zdolne, przy m łaskawie ten ostatni dar swo e żony, którą
tak tkliwie za życia kochałeś.
Z tymi słowami w omdleniu na zwłoki upadła. Gdy zaś do utraconych zmysłów z powrotem przyszła, podniosła wraz z służebnicą materię, na które zwłoki leżały. Białogłowy
wyszły z ogrodu i skierowały się do domu Gabriotta. Na nieszczęście spotkali e strażnicy
podesty⁷⁰⁵, wezwani gǳieś przypadkiem o te porze, i zaraz e ze zwłokami pochwycili.
Andreola, która barǳie niż życia śmierci pragnęła, poznawszy straż śmiało i otwarcie
rzekła:
— Wiem dobrze, kim esteście, i to także wiem, że ucieczką się nie ocalę. Gotowa
estem pó ść z wami do podesty i opowieǳieć mu o wszystkim. Niecha tylko żaden z was
nie waży dotknąć się mnie ani tego ciała, bowiem z wolne , nieprzymuszone woli z wami
idę. W przeciwnym razie przed podestą oskarżyć was będę musiała.
Nikt też nie śmiał tknąć Andreoli i ciała e męża. Wkrótce też wraz ze zwłokami
znalazła się w pałacu podesty. Podesta, usłyszawszy o całym zdarzeniu, przystąpił do badania Andreoli, a potem kazał doktorom obe rzeć zwłoki i wydać sąd, zali⁷⁰⁶ nieszczęsny
Gabriotto nie został otruty lub innym akim sposobem ze świata zgłaǳony. Medycy
ednogłośnie ozna mili, że o zabó stwie mowy być tu nie może, Gabriotto zmarł bowiem
na skutek pęknięcia żyły koło serca. Podesta po ął, że Andreola w drobne tylko mierze zawiniła, ednakoż uczynił pozór, że śmierć e i życie od niego edynie zależą. Rzekł
tedy⁷⁰⁷ uroǳiwe młódce, że ą uwolni, eśli ego woli uległą być zechce. Gdy ednak
słowami niczego wymóc nie mógł, chciał e gwałt zadać, aliści⁷⁰⁸ rozpacz dodała ǳieweczce sił niezwycza nych. Broniła się mężnie, wreszcie szyderczymi i dumnymi słowy
udało się e podestę od niewczesnych zalotów powstrzymać. Gdy nastąpił ǳień, Negro
dowieǳiał się o smutnych zdarzeniach. Z rozpaczą w sercu udał się do pałacu podesty
pospołu z licznymi przy aciółmi swymi. Podesta opowieǳiał mu o wszystkim; wówczas
zrozpaczony roǳic prosił go, aby mu córkę oddał. Podesta, chcąc uprzeǳić oskarżenie
Andreoli, sam się przyznał, że na cześć e dybał, i wytłumaczył to tym, że chciał e cnotę
⁷⁰³uznać — tu: dowieǳieć się. [przypis edytorski]
⁷⁰⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷⁰⁵podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
⁷⁰⁶zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁷⁰⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁰⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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na próbę wystawić. Chwalił wielce e niezłomność, po czym przydał, że szlachetny e
opór wzbuǳił w nim na gorętszą do nie miłość, tak iż za żonę po ąć ą gotów, eżeli
zgodę o ca i e same uzyska, mimo że pierwszym e mężem był człek podłe kondyc i.
Gdy Negro i podesta tą rozmową zabawieni byli, weszła Andreola, padła przed o cem na
kolana i rzekła:
— Sąǳę, mó o cze, że zbyteczną rzeczą by było opowiadać ci o mo e nieroztropności i nieszczęściu, akie na mnie spadło. Pewna estem, że o tym uż się dowieǳiałeś.
Proszę cię tedy pokornie i na goręce o przebaczenie mi winy, która na tym się zasaǳa,
że bez wieǳy two e wzięłam sobie za męża umiłowanego przeze mnie człeka. Proszę cię
o przebaczenie nie dlatego, aby się od śmierci uchronić, lecz dla te przyczyny, że chcę
umrzeć ako two a córka, a nie ak twó wróg.
Negro był uż sęǳiwym człowiekiem o dobrotliwym i łagodnym przyroǳeniu⁷⁰⁹.
Wysłuchawszy słów swo e córki, rozpłakał się, podniósł ą czule z ziemi i rzekł:
— Mo a córko, zaiste mile by mi było, gdyby twoim mężem stał się człek barǳie ,
według mego po ęcia, ciebie godny. Jednakoż z drugie strony każdy twó wybraniec
i mnie do serca przypaść by musiał. To więc tylko mnie bólem prze mu e, że, małą ufność
dla mnie ma ąc, wszystko skrywałaś przede mną. A barǳie eszcze bole ę, że utraciłaś
męża, zanim się o wszystkim dowieǳiałem. Aliści tego, co się stało, odrobić nie lza⁷¹⁰.
Nic mi teraz innego uczynić nie pozosta e, ak oddać martwemu tę cześć, które bym mu
nie poskąpił, gdyby eszcze był przy życiu. Dlatego też odniosę się do zmarłego ak do
mego zięcia.
Co rzekłszy obrócił się do ǳieci swoich i krewnych i polecił im, aby przygotowali
wszystko do uroczystego pogrzebu Gabriotta. Tymczasem krewniacy zmarłego, o wszystkim uwiadomieni, przybyli do pałacu podesty, gǳie zebrało się także z miasta mnóstwo
białogłów i mężczyzn. Ciało Gabriotta, obsypane przez Andreolę kwiatami, leżało na
podwórcu na edwabne materii. Nie tylko krewniacy, ale prawie wszyscy mieszkańcy
Bresc i młoǳieńca opłakiwali. Pochowano Gabriotta nie ak człeka niskiego rodu, lecz
ak dosto nika. Mieszczanie na przednie si z podwórza ratusza odnieśli ciało na swych
barkach do samego grobu.
Po pewnym czasie podesta znów poprosił Andreolę o e rękę. Negro pomówił z córką, aliści młódka nawet słyszeć o tym nie chciała. Roǳic nie niewolił e ; wkrótce też
Andreola pospołu z swą wierną służką wstąpiła do klasztoru słynącego z świątobliwości.
Tam długo eszcze cnotliwy żywot pęǳiły”.



.   

Simona miłuje Pasquina. W czasie przechaǳki po ogroǳie Pasquino pociera sobie zęby liściem
szałwii i umiera. Simona, uwięziona, pragnąc pokazać sęǳiemu, jak kochanek jej zginął, tymi
samymi liśćmi naciera sobie zęby i także umiera.
Król, zgoła współczucia Andreoli nie okazawszy, gdy tylko Panﬁlo opowiadanie skończył, dał znak Emilii, że byłoby mu miło, gdyby teraz ona z kolei głos zabrała. Emilia
natychmiast w te słowa zaczęła:
— Miłe towarzyszki! Nowela Panﬁla nasunęła mi na pamięć historię, w tym tylko
do słyszane przed chwilą podobną, że tam i tuta zakochana ǳieweczka straciła swego
kochanka, gdy pospołu z nim w ogroǳie bawiła. Gdy ą pochwycili, podobnie o dokonanie mordu pode rzana, nie siłą i nie własną niewinnością od sądu się obroniła, lecz
nieoczekiwaną śmiercią. Mówiliśmy uż, że Amor, akkolwiek chętnie mieszkańców pałaców odwieǳa, nie garǳi przecie także lepiankami ubogich, którzy równie drżą przed
ego przemożną właǳą ak i znaczni panowie. Wszystko to, eśli nie całkowicie, to przyna mnie w części w opowieści mo e pokażę; przystępu ąc do nie , powracam chętnie
do naszego o czystego grodu. Oddaliliśmy się ǳiś odeń daleko, wędru ąc w naszych tak
różnorodnych opowieściach prawie po wszystkich częściach świata.

⁷⁰⁹przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁷¹⁰nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
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„Niedawno temu we Florenc i żyła młoda ǳiewczyna, córka biednego człeka, uroǳiwsza i milsza, niźliby tego spoǳiewać się było można po e pomiernym stanie sąǳąc.
Zwali ą Simoną. Musiała pracą rąk własnych na chleb zarabiać, a mianowicie przęǳeniem wełny. Bieda nie zdołała ednak przytłumić w e sercu wielkie zdolności kochania.
Amor owładnął e myślami, gdy padł na nią wzrok i posłyszała słowa młodego człeka,
równego e swą kondyc ą. Młoǳieniec ten za mował się z rozkazu mistrza swego rozdawaniem wełny do przęǳenia, miał zatem możność pokazania e , że afekt do nie żywi.
ǲieweczka, które w serce zapadł obraz umiłowanego młoǳieńca, zwanego Pasquinem,
pragnęła, ale nie śmiała wyznać ukochanemu miłości swo e , mimo że płomienie duszę e trawiły. Sieǳąc nad robotą, wzdychała ciężko nad każdym pasmem i każdą nicią
nawĳaną na kołowrotek, bowiem nieustannie myślała o młoǳieńcu, który e osnowę
przynosił. Pasquino zasię, dba ąc szczególnie o pożytki właściciela i pragnąc, by miał on
wełnę na lepszego przęǳenia, nade wszystko baczył na Simonę, akby tylko z te przęǳy,
którą ona przędła, a nie z żadne inne , całe sukno miało być utkane.
Tak tedy⁷¹¹ Pasquino szukał miłości, Simona zasię niczego równie nie pragnęła ak
tego, aby on tę e miłość zdobywał. Z biegiem czasu kochanek coraz śmielszy się stawał, Simona wyzbywała się swe wstydliwości i trwogi; aż wreszcie obo e bez poǳiału
sobie się oddali. Tak wza emnym swym szczęściem oczarowani byli, że nie czeka ąc edno na wezwanie drugiego, akby ednym duchem ożywieni, naprzeciw siebie wychoǳili.
Miłość ich z dnia na ǳień rosła i coraz gorętszą się stawała. Pewnego dnia Pasquino
poprosił Simonę, aby do ogrodu się udała, gǳie, znalazłszy się na swoboǳie, nie buǳąc pode rzeń, do woli sobą cieszyć się będą mogli. Simona zgoǳiła się. W nieǳielę po
obieǳie, powieǳiawszy o cu, że chce iść na odpust do San Galio, wybrała się pospołu
z swą przy aciółką, imieniem Lagina, do ogrodu, gǳie Pasquino na nie czekał. Pasquino
przybył na umówione mie sce w towarzystwie swego przy aciela Puccina, także Strambą
zwanego. Puccino zaraz do Laginy zalecać się począł; Simona i Pasquino pozostawili ich
w ednym końcu ogrodu, sami zasię w drugim zaszyli się w gęstwinę, aby oddać się lubym igraszkom. Niedaleko od mie sca, gǳie się zatrzymali, rósł krzew szałwii niezmierne bu ności i wielkości. Kochankowie usiedli obok niego, ciesząc się nieskończonymi
pieszczotami i rozmawia ąc o podwieczorku, który w ogroǳie spożyć zamierzali. Nagle
Pasquino pochylił się do krzewu szałwii, zerwał z niego liść i ął⁷¹² nim trzeć zęby oraz
ǳiąsła, powiada ąc, że szałwia oczyszcza e doskonale od ostatków eǳenia. Potem znów
o swo e przechaǳce rozmawiać ęli. Po chwili Pasquino począł mienić się⁷¹³ na obliczu,
potem wzrok i mowę utracił, aż wreszcie padł i ducha wyzionął. Simona na ten widok
uderzyła w płacz i krzyk i poczęła zwać na pomoc Strambę i Laginę. Ci zaraz nadbiegłszy,
zastali Pasquina nie tylko martwego, ale spuchniętego i czarnymi plamami na całym ciele
pokrytego. Wówczas Stramba zawołał do Simony:
— Tyś go, ła daczko, otruła!
Na ten krzyk zbiegli się wszyscy w pobliżu ogrodu mieszka ący. Zobaczywszy wzdęte
zwłoki, usłyszawszy oskarżenie Stramby i u rzawszy Simonę płaczącą z wielkie boleści
nad stratą kochanka i tak nieprzytomną, że bronić się nie potraﬁła — uwierzyli, że istotnie Stramba prawdę mówi. Dlatego też pochwycili łka ącą ciągle Simonę i do pałacu
podesty⁷¹⁴ ą zawiedli. Tuta na wyprzódki Stramba i przy aciele zmarłego, Atticciato
i Malagevole, którzy właśnie przybyli, obwiniać Simonę poczęli, tak iż sęǳia niezwłocznie do badania e przystąpił. Jednakoż nie mógł nabrać przeświadczenia, by ǳieweczka
dowiodła tu złe woli i winę popełniła, dlatego też, nie dosyć rozumie ąc e wy aśnienia,
w e obecności postanowił trupa obe rzeć i na mie scu przestępstwa eszcze raz szczegółowie⁷¹⁵ o wszystko się wypytać. Rozkazał więc bez zbiegowiska zaprowaǳić Simonę do
ogrodu, gǳie leżało ciało Pasquina, opuchłe i nabrzmiałe ak beczka. Sęǳia, przybywszy
tam wkrótce, zaǳiwił się wielce osobliwym wyglądem zmarłego i spytał, ak się cała rzecz
miała. Simona, opowieǳiawszy o wszystkich poprzeǳa ących okolicznościach, podeszła
⁷¹¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷¹²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷¹³mienić się (daw.) — zmieniać się. [przypis edytorski]
⁷¹⁴podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
⁷¹⁵szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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do krzewu szałwii, aby aśnie wszystko sęǳiemu przedstawić, schyliła się, zerwała liść
i ak Pasquino potarła nim usta. W tym czasie Stramba, Atticciato i pozostali przy aciele
Pasquina szyǳili z nie i coraz gwałtownie ponawia ąc oskarżenie, starali się przekonać
sęǳiego, że wszystkie e słowa są eno⁷¹⁶ nikczemnymi a pustymi wykrętami i że należy
ą za tę zbrodnię niechybnie na stosie spalić. Nieboraczka z boleści po śmierci kochanka i ze strachu przed kaźnią, akie się Stramba domagał, ledwie na nogach utrzymać się
mogła. Że zaś i ona potarła sobie zęby szałwią, po chwili, ku zdumieniu obecnych, upadła
na to samo mie sce, na którym niedawno Pasquino ducha wyzionął.
O dusze szczęśliwe, którym sąǳone było tego samego dnia żaru miłości doznać
i ziemski żywot zakończyć! W dwó nasób szczęśliwe, eśli nierozłącznie w to samo mie sce dotrzecie i eśli na tamtym świecie miłość trwa, a miłość wasza dale trwać bęǳie!
Wedle naszego mniemania — mniemania luǳi, którzy Simonę przeżyli — dusza e uż
na wyższe szczęśliwości dostąpiła. Los nie zwolił, aby niewinna ǳieweczka padła oﬁarą niecnych oskarżeń Stramby, Atticciata i Malagevola, luǳi z pospólstwa. Szlachetna
śmierć, nieróżna od śmierci kochanka, stała się e usprawiedliwieniem, a dusza e uleciała śladem duszy umiłowanego Pasquina.
Sęǳia, osłupiawszy całkiem na widok martwe Simony, stał długo w milczeniu i nie
wieǳiał, co ma rzec. Przyszedłszy nieco do siebie, odezwał się wreszcie w te słowa:
— Krzew ten, ani chybi, musi posiadać akieś adowite własności, chociaż ze szałwią
tak nie bywa. Aby więc w przyszłości nikomu uż szkoǳić nie mógł, trzeba go wyrwać
z korzeniami i spalić.
Strażnik ogrodowy zaraz, w przytomności⁷¹⁷ sęǳiego, do wypełnienia ego rozkazu przystąpił. Zaledwie krzew wyrwany został, ta emnica śmierci dwo ga nieszczęśliwych
awną się stała: pod rośliną sieǳiała potworne wielkości ropucha, które adowite tchnienie zapewne zatruć krzew musiało. Nikt z obecnych nie śmiał się do żaby przybliżyć.
Dlatego też rzucono na nią ogromną wiązkę chrustu i pospołu z szałwią ą spalono. Tak
nieszczęśliwie zakończył się sąd nad Simoną, obwinioną o zabó stwo biednego Pasquina. Ciało ego pospołu z ciałem Simony, oba opuchłe, przez Strambę, Atticciata, Guccia
Imbratta i Malagevole przeniesione zostało do kościoła Świętego Pawła, którego byli
paraﬁanami, i tam pogrzebane”.



.    

Girolamo miłuje Salwestrę. Spełniając prośbę matki udaje się do Paryża; po powrocie dowiaduje się, że jego umiłowana za mąż poszła. Girolamo zakrada się do jej domu i umiera w jej
przytomności. Do jego zwłok, w kościele leżących, zbliża się Salwestra i także umiera.
Gdy Emilia skończyła, Neiﬁle na rozkaz króla zaczęła w te słowa:
— Miłe towarzyszki! Zdarza ą się luǳie, przypisu ący sobie rozum większy od innych,
chocia w istocie barǳo mało go posiada ą. Luǳie owi nie tylko luǳkim zamysłom, ale
i prawom przyroǳonym ten swó rozum przeciwstawiać śmie ą. Z tego uż nieraz wielkie nieszczęścia wynikały, a pożytku eszcze nie było żadnego. Ten, co miłość odczuwa,
mnie est od każdego innego skłonny pó ść za radą lub z oporem się pogoǳić; racze
sam siebie zgubi, niźli namiętność swo ą przemoże. Dlatego też zamyśliłam opowieǳieć
wam historię o tym, ak to pewna dama, o swe rzekome mądrości twardo przekonana,
aliści⁷¹⁸ nie wieǳąca, ak daleko posunąć się można, zapragnęła wyrwać z kocha ącego
serca miłość, którą może w nie zesłały gwiazdy, a osiągnęła tylko to, że wraz z miłością
i życie serce to opuściło.
„W mieście naszym, wedle opowiadania starców, żył bogaty kupiec, imieniem Leonardo Sighieri, któremu żona powiła syna, zwanego Girolamem. Wkrótce po uroǳeniu
się syna kupiec spisał swo ą ostatnią wolę i zszedł z tego świata. Opiekunowie wraz z matką ǳiecięcia dobrze i uczciwie ma ętnościami Girolama zarząǳali. Chłopiec, wzrasta ąc
wraz z ǳiećmi sąsiadów, polubił osobliwie rówieśną sobie ǳieweczkę, córkę krawca. Gdy
⁷¹⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷¹⁷przytomność (daw.) — obecność (przy czymś, przy akimś wydarzeniu). [przypis edytorski]
⁷¹⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Miłość silnie sza niż śmierć

uż do lat barǳie źrałych⁷¹⁹ doszedł, to ǳiecinne przywiązanie w gorącą miłość się przemieniło, tak iż Girolamo eno⁷²⁰ wówczas za szczęśliwego się poczytywał, gdy widokiem
swe umiłowane mógł się cieszyć. ǲieweczka nie mnie szym afektem mu odpłacała.
Matka Girolama, spostrzegłszy tę skłonność, nieraz strofowała i gromiła syna swego.
Wiǳąc ednak, że niestety ego serca od namiętności te nie oswoboǳi i przekonana
będąc, że ǳięki pieniąǳom nawet ze śliwki pomarańczę uczynić można, rzekła pewnego
razu do opiekunów:
— Nasz Girolamo eszcze czternastu lat nie ukończył, a uż zakochał się gorąco w córce naszego sąsiada, krawca. Jeśli mu e z oczu nie usuniemy, pewnego dnia, ani chybi,
poślubi ą ta nie, co mi resztę życia zatru e. Gdy zaś obaczy ą żoną innego, gotów uschnąć
ze smutku i rozpaczy. Sąǳę tedy⁷²¹, że dla uniknięcia tego wszystkiego, należy go wysłać
daleko, gǳie by akimiś sprawami handlowymi za ąć się mógł. Gdy nie bęǳie na nią nieustannie patrzył, zapomni o nie , a wówczas damy mu za żonę ǳiewczynę ze znacznego
idącą rodu.
Opiekunowie pochwalili ten zamiar, a potem zawezwali do sklepu Girolama i tak
eden z nich przemówił do niego dobrotliwie:
— Wkrótce uż dorośniesz, Girolamo, dlatego też pora, abyś sam o sobie myśleć
zaczął. Pragnęlibyśmy z całe duszy, abyś na pewien czas do Paryża się udał. W mieście tym
większa część two e gotowizny w obrocie handlowym się zna du e. Tam też nauczysz się
przykładnych obycza ów, obaczysz wielu baronów, szlachciców i innych znacznych luǳi
i prze miesz od nich wiele polerowności⁷²² i dworności. Potem do Florenc i powrócisz.
Girolamo, pilnie wszystkiego wysłuchawszy, odparł krótko, że nie myśli wcale wy eżdżać, bowiem może nauczyć się żyć także i we Florenc i. Opiekunowie poczęli wówczas
nalegać na niego, ale nic wskórać nie mogąc, donieśli o wszystkim matce. Ta, wzburzona wielce, zawezwawszy syna, poczęła mówić z nim nie tyle o wy eźǳie do Paryża, ile
o miłości, którą mu sroǳe naganiała. Potem od wyrzutów do tkliwych pieszczot i słów
przymilnych przeszedłszy, prosiła go, aby opiekunów swych posłuchał i na prośbę ich
przystał. Girolamo dał się wreszcie nakłonić i przyrzekł, że przez rok, ale nie dłuże ,
w Paryżu pozostanie.
Owóż więc od echał do Paryża z sercem pełnym miłości. Opiekunowie tak zręcznie
w Paryżu przetrzymywać go umieli, że przez dwa lata tam przebywał. Gdy zaś wreszcie,
eszcze barǳie niż wprzód zakochany, do Florenc i powrócił, dowieǳiał się, że Salwestra została żoną pewnego ﬂorenckiego rzemieślnika, robiącego namioty. Z tego powodu
w niezmierną rozpacz popadł, aliści wieǳąc, że nic tu zmienić nie lza⁷²³, starał się w miarę
sił swoich nad sobą zapanować. Uznawszy, gǳie Salwestra mieszka, począł krążyć koło e
domu, ak to zakochani młoǳieńcy czynić są w obycza u, wierzył bowiem, że białogłowa,
emu podobna, eszcze o nim nie zapomniała. Omylił się ednakoż, bowiem Salwestra nie
chciała nawet wspominać o nim, tak akby go nigdy nie była znała. A eśli nawet wspomniała go czasem, to nie okazywała tego po sobie. Strapiony młoǳian przekonał się
o tym wrychle, ku swo e wielkie rozpaczy, mimo to ednak nie litował⁷²⁴ starań, aby
znów na się uwagę e zwrócić. Ponieważ wszystkie te wysiłki płonnymi się okazały, postanowił tedy choćby za cenę życia chwilkę rozmowy z nią uzyskać. Wywieǳiawszy się od
ednego z sąsiadów o modłę⁷²⁵ życia małżonków, wśliznął się pewnego wieczoru do domu Salwestry, gdy ta właśnie pospołu z mężem i sąsiadami na mieście bawiła, i ukrył się
w sypialne komnacie za sztukami namiotowego płótna. Tak ukryty doczekał się ich powrotu. Wkrótce usłyszał, że się do łoża kładą. Gdy mąż zasnął, podszedł do łoża Salwestry
i położywszy e rękę na piersi, rzekł cichym głosem:
— Czy śpisz, na droższe serce mo e?
Białogłowa, która eszcze nie spała, chciała krzyknąć, aliści⁷²⁶ Girolamo zaklął ą:
— Na Boga, nie krzycz! Jestem twoim Girolamem!
⁷¹⁹źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
⁷²⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷²¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷²²polerowność — ogłada. [przypis edytorski]
⁷²³nie lza (daw.) — nie można, nie wolno. [przypis edytorski]
⁷²⁴litować — tu: żałować. [przypis edytorski]
⁷²⁵modła — sposób. [przypis edytorski]
⁷²⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— Girolamo, na miłosierǳie boskie, ode dź stąd co pręǳe — odparła Salwestra,
drżąc całym ciałem. — Już minął ten czas, gdy będąc ǳiećmi mogliśmy kochać się nawza em. Wiesz przecie, że mężatką estem! Nie chcę znać żadnego mężczyzny krom⁷²⁷
męża mego. Dlatego też na rany Chrystusa cię zaklinam, opuść mnie w te chwili. Gdyby
cię mąż mó usłyszał, to co na mnie takie nieszczęście z tego by wynikło, że nie mogłabym uż z nim żyć w zgoǳie i spoko u, podczas gdy teraz, kochana przez niego, spoko ną
i szczęśliwą się czu ę.
Młoǳieniec słowami tymi w samo serce tknięty ął⁷²⁸ e przypominać przeszłość
i miłość swo ą, które ani rozłąka, ani lata złamać nie mogły; zaklinał ą i błagał, ale to
wszystko na nic się nie zdało. Postanowiwszy życie sobie od ąć, począł na koniec ą prosić, aby w imię tak wielkie miłości zezwoliła mu położyć się obok nie i nieco się ogrzać,
skostniał bowiem od zimna, czeka ąc na nią. Przyrzekł e przy tym, że się e nie dotknie
i że, ogrzawszy się nieco, ode ǳie natychmiast. Salwestra, nie akim współczuciem przenikniona, zgoǳiła się. Wówczas Girolamo położył się przy nie , nie tyka ąc e . Skupiwszy całą myśl na wspomnieniach długie miłości i naǳie ach utraconych, z życiem rozstać
się postanowił. Wstrzymał tedy⁷²⁹ oddech, ścisnął kurczowo ręce i nie poruszywszy się
umarł. Po pewnym czasie białogłowa, zaǳiwiona ego spoko em i wstrzemięźliwością
i obawę żywiąca, aby mąż się nie obuǳił, rzekła:
— Czas uż ode ść, Girolamo!
Nie usłyszawszy odpowieǳi, była przekonana, że Girolamo zasnął. Dlatego też wyciągnęła rękę, chcąc go obuǳić, aliści dotknąwszy ego ciała poczuła, że est ono zimne
ak lód, co ą wielkim zaǳiwieniem napełniło. Trąciła go silnie , ednakoż Girolamo nie
poruszył się. Dopiero wówczas upewniła się, że umarł. Osłupiała i zgrozą prze ęta, przez
długi czas nie wieǳiała, co e uczynić należy. Wreszcie postanowiła opowieǳieć mężowi
o tym zdarzeniu, aliści przedstawić e tak, akby ono nie e , lecz kogoś innego dotyczyło.
Zbuǳiła tedy męża, opowieǳiała mu rzecz całą, która rzekomo gǳie inǳie się zdarzyła, i zapytała go, co by uczynił, gdyby podobny przypadek mu się przytraﬁł? Poczciwiec
odpowieǳiał, że według ego zdania, należałoby po cichu zwłoki odnieść na próg domu
zmarłego, żonie zasię nĳakie krzywdy nie czynić, bowiem ona winy za to ponosić nie
może.
— Jeśli tak — rzekła Salwestra — to i nam podobnie uczynić wypada.
Wziąwszy męża za rękę, kazała mu dotknąć ciała młoǳieńca. Mąż Salwestry, sroǳe
zalękniony, zerwał się z łoża, rozniecił światło i nie mówiąc ni słowa, ubrał trupa w ego
szaty. Po czym, przekonany o niewinności żony, wziął ciało na barki i zaniósł e na próg
domu zmarłego, gǳie e pozostawił.
Gdy o świcie martwego Girolama na progu znaleziono, podniósł się lament powszechny. Osobliwie rozpaczała matka zmarłego. Obe rzano całe ciało; ponieważ ednak
na mnie sze rany ani sińca na nim znaleźć nie można było, lekarze orzekli, że młoǳieniec
zmarł z duszne ⁷³⁰ boleści, co w same rzeczy prawdą było. Późnie odniesiono ciało do kościoła. Wkrótce przybyła tam matka Girolama, wielką boleścią złamana, w towarzystwie
wielu krewniaczek i sąsiadek. Wszystkie, zwycza em naszym, łkały rzewnie i zawoǳiły
nad trumną. Gdy ów płacz nieutulony się podniósł, poczciwy rękoǳielnik, w którego
domu Girolamo umarł, rzekł do swo e żony:
— Zarzuć płaszcz na siebie, idź do kościoła, wmiesza się mięǳy niewiasty i posłucha ,
co luǳie o tym mięǳy sobą mówią. Ja zrobię to samo i wcisnę się mięǳy mężczyzn, żeby
przekonać się, czy czegoś przeciwko nam nie powiada ą.
Młoda białogłowa, zbyt późno litością do zmarłego przenikniona, oǳiała się i poszła,
tak akby ochotnie chciała patrzyć na młoǳieńca, któremu, póki żył, nawet ednego pocałunku skąpiła. Osobliwą i akże trudną do uchwycenia est zaiste potęga miłości! Serce,
które głuche na wołania Girolama pozostało, gdy ten żył we wszelkie pomyślności, teraz
odkryło się i zmiękło wobec niedoli. Płomień dawne miłości zbuǳił się w Salwestrze
od nowa, a na widok martwego oblicza, niezmierzona żałość ą ob ęła. Okryta szczelnie
płaszczem, przecisnęła się przez tłum kobiet i do zwłok się przybliżyła. Tuta z przeraźli⁷²⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁷²⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷²⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷³⁰duszny (daw.) — duchowy, związany z duszą. [przypis edytorski]
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Miłość silnie sza niż śmierć

wym krzykiem padła twarzą na trupa i nawet zrosić go łzami nie zdołała, bowiem ledwie
się ciała dotknęła, skonała, tak ak on, duszną boleścią rażona. Wszystkie przytomne białogłowy rzuciły się ku nie , nie wieǳąc, kim est, aby ą pocieszyć i podnieść, aliści⁷³¹
Salwestra leżała bez ruchu. Co wiǳąc, gwałtem ą od zwłok oderwać chciały; dopiero
wówczas spostrzegły, że est to Salwestra, uż martwa. Białogłowy, wstrząśnięte podwó nym współczuciem, uderzyły w ogromny płacz. Wieść o nieszczęsnym zdarzeniu obiegła
wkrótce całe miasto i doszła do uszu przewĳa ącego się w tłumie męża Salwestry, który
długo płakał, na wszelkie pociechy nieczuły. Po czym opowieǳiał przytomnym, co zaszło te nocy mięǳy młoǳieńcem a ego żoną; ǳięki temu podał na aśnię przyczynę
ich śmierci. Wszyscy nad tym boleli. Przybrano tedy ciało młode kobiety w stosowne
szaty i położono e na tych samych marach obok ciała młoǳieńca. Późnie w wspólne
mogile zwłoki pogrzebiono. Miłość nie mogła za życia kochanków połączyć, za to śmierć
nierozerwalnymi i wiecznymi więzami ich sprzęgła”.



 .  

Wilhelm z Roussillonu każe żonie swojej zjeść serce umiłowanego przez nią Wilhelma Cabestanh, którego on zamordował. Uznawszy o tym, białogłowa rzuca się z wysokiego okna
i umiera. Grzebią ją pospołu z kochankiem.
Neiﬁle opowieścią swo ą powszechne współczucie niewiast dla nieszczęśliwych kochanków wzbuǳiła. Król, nie myśląc naruszać przywile u Dionea i wieǳąc, że uż wszyscy tego dnia opowiadali, zaczął sam w te słowa:
— Miłe damy! Przyszła mi na myśl opowieść, która was, co tak serdecznie odczuwacie
niedole kocha ących, silnie poruszyć musi niż poprzednie, ako że znacznie sze były osoby,
o które w nie iǳie, i okrutnie szy dostał się im los.
„Wieǳcie tedy, że zgodnie z prowansalskim podaniem, dawnymi czasy żyło w Prowanc i dwóch rycerzy, posiada ących wasali i zamki. Jednego z nich zwali Wilhelmem
z Roussillonu, drugiego Wilhelmem z Cabestanh. Ci ǳielni rycerze, ako równie waleczni w bo u, w ścisłe przy aźni żyli. Na wszystkie turnie e i orężne zawody z awiali się
razem, ednako oǳiani i z ednaką na tarczy dewizą. Zamki ich o ǳiesięć mil od siebie
oddalone były. Wilhelm z Roussillonu posiadał wielce uroǳiwą żonę. Cabestanh, nie
bacząc na wierną przy aźń i zażyłość, łączącą go z Wilhelmem z Roussillonu, zakochał
się niezmiernie w ego żonie i ze wszystkich sił starał się afekt swó e wyrazić. Dama,
zna ąca go ako ǳielnego i szlachetnego rycerza, spostrzegła to i zapłonęła doń równą
miłością, tak iż nikogo droższego odeń na świecie dla nie nie było, i czekała tylko, by
zwrócił się do nie . Po niedługim czasie tedy stało się to i wza emnością miłości cieszyć się
poczęli. A gdy mnie ostrożnie sobie poczynali, przed Wilhelmem z Roussillonu ukryć
się nie zdołali. Ów tak wielkim gniewem się zapalił, że cała ego dawnie sza miłość dla
Cabestanha w śmiertelną się przemieniła nienawiść. Ukrył ednak starannie nienawiść
swo ą aniżeli kochankowie miłość i postanowił zabić Wilhelma.
Gdy tedy Roussillon takie zamysły w duszy piastował, zdarzyło się, że wielki turnie
we Franc i obwołany został. Wilhelm natychmiast uwiadomił o tym Cabestanha i kazał
mu powieǳieć, że eśli chce, niecha przy eżdża do niego, a wówczas naraǳą się, czy
i w aki sposób na turnie się udać. Cabestanh odpowieǳiał z radością, że następnego dnia
przybęǳie niechybnie na wieczerzę do zamku przy aciela. Roussillon postanowił wówczas
zamysły swo e w czyn wcielić. Uzbroił się, wsiadł na konia i w towarzystwie dobranych
sług swoich podążył na mie sce oddalone od ego zamku może o milę drogi; tam ukrył
się w lesie koło drogi, którą miał prze eżdżać Cabestanh. Poczekawszy kęs czasu, u rzał
Cabestanha nad eżdża ącego bez broni, z dwoma bezbronnymi sługami. Widać było, że
niczego nie pode rzewa ani nie obawia się.
Gdy Wilhelm zbliżył się do mie sca zasaǳki, zdraǳiecki Roussillon z wściekłością
rzucił się na niego i krzyknąwszy: »Giń, łotrze!«, przebił go lancą na wylot. Cabestanh,
nie ma ąc możności nie tylko bronić się, ale choćby edno słowo wymówić, zwalił się
z konia, lancą przeszyty, i wkrótce ducha wyzionął. Słuǳy ego, nie stara ąc się nawet
⁷³¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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dowieǳieć, kto był mordercą ich pana, zawrócili konie i czym pręǳe pomknęli do zamku
z powrotem.
Roussillon zsiadł z rumaka, otworzył nożem pierś Cabestanha i własnymi rękoma serce mu z piersi wyrwał. Po czym owinął e w chorągiewkę od kopii i powierzył e ednemu
ze sług, którym na ściśle szą ta emnicę zachować przykazał. Po chwili wsiadł na konia
i późną nocą do domu powrócił. Żona ego, wieǳąc, że Cabestanh ma przybyć na wieczerzę, czekała nań z niecierpliwością. Zaǳiwiona, nie wiǳąc, by kochanek nad eżdżał,
rzekła do męża:
— Dlaczego Cabestanh dotąd nie przybył?
— Dał mi znać, że przed utrem przybyć do nas nie może — odparł Wilhelm.
Wiadomość ta nieco zatrwożyła damę. Roussillon zaś zsiadłszy z rumaka przywołał
kucharza i rzekł:
— Weź to serce ǳika, którego ubiłem, i przyrządź z niego na smakowitszą potrawę,
aką tylko potraﬁsz. Gdy zasiądę do stołu, przyślĳ ą na srebrnym półmisku.
Kucharz wziął serce, posiekał e, przyprawił sosem, dobrymi korzeniami i przyzwawszy na pomoc cały swó kunszt, wyborny kąsek przygotował. Wilhelm o zwykłe porze
siadł do wieczerzy pospołu z żoną. Podano potrawy, aliści Wilhelm adł mało, bowiem
myśli ego były zbyt za ęte zbrodnią, którą popełnił. Wreszcie z awił się na stole srebrny
półmisek. Rycerz, nie tknąwszy potrawy, powiada ąc, że tego wieczora nie ma apetytu, podsunął ą żonie swo e i zalecił ako rzecz wyborną. Dama, przy dobrym apetycie
będąca, skosztowała, a ponieważ wydała się e smakowita, więc z adła wszystko.
Pan Wilhelm, u rzawszy to, rzekł:
— Jakże ci smakowała ta potrawa, żono?
— Zaprawdę, barǳo — odparła dama.
— Nie ǳiwię się temu — rzekł rycerz — cóż to bowiem ǳiwnego, dalipan, że w tym,
co za życia ponad wszystko miłym ci było, po śmierci zna du esz upodobanie.
Dama zadumała się przez chwilę nad tymi zagadkowymi słowami, a potem spytała:
— Nie po mu ę. Cóż zatem do z eǳenia mi daliście?
— Z adłaś — odparł rycerz — serce pana Wilhelma Cabestanh, którego tak miłowałaś, wiarołomna niewiasto! Nie wątp o prawǳie tego, co ci powiadam, sam bowiem
własnymi rękoma przed kilku goǳinami z piersi mu e wydarłem.
Nie trza mówić nawet, aka była rozpacz damy, gdy usłyszała straszną wieść o człeku,
którego ze wszystkich sił miłowała.
— Postąpiliście nie ako rycerz, lecz ak zdra ca i łotr — rzekła po chwili. — Cabestanh mnie nie niewolił, a eśli uczyniłam go panem mego serca i przez to u mę ci
uczyniłam, to mnie, a nie ego, kara za to dosięgnąć była powinna. Bóg nie zwoli ednak,
abym inny pokarm kiedykolwiek do ust wziąć miała po spożyciu tak szlachetne potrawy
ak serce pana Wilhelma Cabestanh, rycerza nieporównane ǳielności i dworności.
To rzekłszy wstała od stołu, podeszła do okna, które było za nią, i nie zastanawia ąc się
chwili, tyłem runęła z niego na ziemię. Okno to tak wysoko nad ziemią się zna dowało,
że dama nie tylko zabiła się, ale i całkiem pogruchotała.
Rycerz przeraził się niezmiernie i po ął, że źle uczynił. Obawia ąc się zemsty ludu
i grabiego Prowanc i, kazał osiodłać rumaka i w świat wyruszył. Naza utrz rano wieść
o smutnym zdarzeniu rozniosła się po całe okolicy. Ciała Wilhelma Cabestanh i ego
damy zabrali dworzanie z zamków obo ga kochanków pośród niepomiernego bólu i płaczu, po czym w kościele zamkowym nieszczęsne pani do ednego złożono e grobowca.
Na głazie wyryto wiersze, które wiadomymi czyniły ich imiona i przyczynę ich zgonu”.

  .    
Żona pewnego doktora, mniemając, że kochanek jej umarł, wkłada go uśpionego do skrzyni,
którą z nim dwóch lichwiarzy do domu swego zabiera. Gdy rzekomy nieboszczyk do zmysłów
powraca, o kraǳież go oskarżają. Służka damy opowiada sęǳiemu, że sama do skrzyni
młoǳieńca włożyła, i w ten sposób od stryczka go uwalnia, a lichwiarze za kraǳież skrzyni
na karę pieniężną skazani zostają.
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Kochanek, Rycerz, Dama,
Miłość silnie sza niż śmierć,
Grób

Teraz gdy król skończył, eno⁷³² Dioneo miał eszcze opowiadać. Wieǳąc to, nie
czekał na rozkaz, ale zaczął w te słowa:
— Smutne ǳie e nieszczęśliwych kochanków, które przedmiot poprzednich opowieści stanowiły, dość mnie i was, drogie damy, rozrzewniły, dlatego też czekałem tylko,
kiedy dobiegną końca. Chwała Bogu, te płaczliwe historie uż swó kres znalazły, a zasię⁷³³ nie myślę ich liczby eszcze i mo ą opowieścią pomnażać. Opowiem wam wesołą
i miłą historię, która oby dobrym zwiastunem dla utrze szego dnia była.
„Wiadome wam zapewne, że w Salerno⁷³⁴ żył niedawno znakomity medyk, biegły
w chirurgii, mistrz Mazzeo della Montagna. Do lat szeǳiwych przyszedłszy, ożenił się
on z piękną i młodą ǳieweczką, także z Salerno pochoǳącą. Hołubił troskliwie młodą
żonę, obdarzał ą drogocennymi szatami, kle notami i wszystkim, co niewieście próżności
może być drogie, tak iż pyszniła się barǳie niż akakolwiek inna w mieście białogłowa.
Jedno tylko nie po myśli e było: często ziębła w łożu nocą, mąż bowiem nie starał się
o e należyte okrycie. I ak sęǳia Ricciardo da Chinzica, o którym była uż mowa, żonę
swo ą świętami durzył, tak Mazzeo della Montagna wmawiał w swo ą żonę, że po każde
nocy rozkoszy Bóg wie ak długiego odpoczynku dla nabrania nowych sił potrzeba. Plótł
e przy tym siła⁷³⁵ różnych bzdur, które młode białogłowie niezbyt do smaku przypadały.
Żona pana Mazzea, niewiasta zabiegliwa i rozsądna, postanowiła dla oszczęǳenia zapasów
domowych wy ść na miasto i u innych się pożywić.
Jęła się przeto przyglądać pilnie różnym młoǳieńcom i wreszcie wybrała ednego,
na którym oparła wszystkie swo e naǳie e, tęsknoty i całe szczęście swo e. Młoǳieniec,
spostrzegłszy to, równe upodobanie w nie znalazł i zwrócił ku nie całą miłość swoą. Zwano go Ruggierim d’A eroli; chociaż z szlachetnego pochoǳił rodu, wiódł ednak
żywot tak występny i plugawy, że w końcu nie ostało mu ani ednego krewniaka lub przyaciela, który by go znać i widywać pragnął. Po całym Salerno o ego wszeteczeństwach
słuchy choǳiły. Aliści dama niewiele dbała o sądy luǳkie, bowiem Ruggieri przypadł e
do serca ǳięki innym swoim przymiotom. Za pośrednictwem służki umówiła się z nim
na schaǳkę. Gdy się na osobności znaleźli i uż pragnieniom swoim folgę dali, dama
poczęła strofować Ruggiera za ego dotychczasowy sposób życia i błagać go, aby dla e
miłości na przyszłość się odmienił. Dla ułatwienia mu zasię poprawy, wspomagała go raz
większą, to znów mnie szą sumą pienięǳy.
Gdy kochankowie tak w ta ności szczęściem się swoim cieszyli, zdarzyło się, że medyk
miał opatrzyć chorego, którego cała noga była w ranach. Zbadawszy go, lekarz oświadczył ego krewniakom, że trza z nogi wy ąć nadpsutą kość, gdyż inne rady nie masz.
Gdy się rzecz w odwłokę poda, to trzeba bęǳie albo od ąć mu całą nogę, albo też chory
umrze. Jeśli zaś kość się wy mie, to zapewne chory do zdrowia powróci, chocia ręczyć
za to nie sposób. Niecha zatem krewniacy dobrze to wszystko zważą! Krewniacy zgoǳili się na medyczny zabieg; lekarz wieǳąc, że chory zabiegu tego nie wytrzyma bez
dania mu usypia ącego środka, wstrzymał się do wieczora, a za dnia zabrał się do przygotowania pewnego napo u tą cnotą obdarzonego, że po wypiciu go chory w tak twardy
sen wpadał, iż można go było kra ać bez obawy o ego przebuǳenie się. Przyrząǳiwszy
ten napó , postawił go na stole w swo e komnacie, aliści⁷³⁶ nie uprzeǳił nikogo, aka
est ego właściwość. Wieczorem, gdy lekarz uż do chorego miał się udać, przysłali po
niego ego serdeczni przy aciele z Amalﬁ, którym nĳak odmówić nie mógł. W mieście
tym w czasie bó ki siła luǳi okrutnie poraniono. Dlatego też medyk odłożył zabieg do
następnego dnia, sam zasię w barce do Amalﬁ pośpieszył. Żona ego, wieǳąc, że na noc
do domu nie wróci, zaraz uwiadomiła o tym Ruggiera. Gdy kochanek przybył, zamknęła
go w komnacie, czeka ąc, aż domownicy spać się pokładą. Ruggieri, czeka ąc na damę,
poczuł silne pragnienie być może ze znużenia albo też dlatego, że adł akąś słoną potrawę.
Spostrzegłszy napó przygotowany dla chorego, pomyślał, że est to woda, schwycił prze⁷³²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷³³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁷³⁴Salerno — miasto we Włoszech, w Kampanii, nad Morzem Tyrreńskim; niegdyś słynące ze szkoły medyczne , założone w IX w., w które przetłumaczono wiele cennych ǳieł arabskich i żydowskich. [przypis
edytorski]
⁷³⁵siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁷³⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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to butelkę i zawartość e do ostatnie kropli wypił. Po chwili nieodparty sen go zmorzył,
tak iż zwalił się na skrzynię ak kłoda.
Gdy się w domu uciszyło, dama weszła do komnaty, a znalazłszy uśpionego Ruggiera,
po cichu buǳić go poczęła i wołać głosem stłumionym. Aliści wysiłki e próżne były,
bowiem Ruggieri nie drgnął nawet i słowa nie wymówił. Wówczas dama, nieco zmieszana, trąciła go silnie i rzekła: »Wstawa , śpiochu! Jeśliś chciał się wyspać, trzeba było
w domu pozostać«. Ruggieri, silnie potrząśnięty, zwalił się bezwładnie ze skrzyni na ziemię, ak martwe ciało, nie da ąc na mnie sze życia oznaki. Przerażona dama poczęła go
trząść, tarmosić, szczypać za nos i ciągnąć za brodę, wszystko na próżno ednak, bowiem
Ruggieri spał ak zabity. Wówczas dama, tknięta myślą, że Ruggieri umarł, chwyciła się
ostatecznego środka i zapaloną świecą przypiekać go poczęła; ale gdy i to nie pomogło, nie wątpiła uż o śmierci kochanka. Chocia żona lekarza, niewiele bowiem wieǳiała
o sztuce medyczne . Nie trza nawet mówić, ak się barǳo strapiła, kocha ąc go zaiste
ponad wszystko; nie śmiąc krzyczeć, ęła⁷³⁷ płakać po cichutku i gorzko na swo ą dolę
się żalić. Po chwili, uspokoiwszy się nieco, postanowiła, dla uniknięcia wielkie hańby,
pozbyć się nieboszczyka z domu. Ponieważ sama tego dokonać nie mogła, wezwała po
kry omu służkę i wskazawszy e , co się stało, o radę ą poprosiła. Służka, wielce zaǳiwiona, poczęła znów szarpać i szczypać młoǳieńca, aliści wiǳąc, że e wysiłki żadnego
nie odnoszą skutku, oświadczyła, że ani chybi umarł i że należy ciało z domu usunąć.
— Gǳież ednak zwłoki położymy? — zapytała dama. — Gdy e utro luǳie obaczą,
zaczną pode rzewać, że z naszego domu wyniesione zostały.
— Madonno — rzekła służka — ǳisia późnym wieczorem wiǳiałam skrzynię przed
warsztatem stolarza, zna du ącym się naprzeciw naszego domu. Jeśli e eszcze dotąd nie
zabrano, przyda nam się ona wielce. Chocia skrzynia est dość mała, przecie wepchniemy w nią ciało, któremu uprzednio kilka ciosów nożem zadać trzeba. Któż bęǳie mógł
przypuścić, że e właśnie od nas wyniesiono, a nie skądinąd? Wszyscy wieǳą, że Ruggieri
był zawołanym hulta em, pomyślą, że akiś wróg go zabił, a potem w te skrzyni ukrył.
Dama pochwaliła radę służki, nie zgoǳiła się eno⁷³⁸ na zadanie trupowi ciosów nożem. Za żadne skarby świata przystać na to nie chciała. Późnie poleciła służce zobaczyć,
czy skrzynia eszcze na swoim mie scu stoi. Służka przyniosła odpowiedź twierǳącą, a potem, ako rosła i silna ǳiewczyna, wzięła zwłoki Ruggiera na plecy. Dama wyszła przed
dom, aby obaczyć, czy nikogo w pobliżu nie ma; późnie obie zbliżyły się do skrzyni,
wepchnęły w nią ciało i wieko zawarły.
Niedaleko od domu medyka mieszkało dwóch młoǳieńców za mu ących się lichwą,
którzy w tych dniach do miasta powrócili. Za zasadę mieli, by brać, co się da, a dawać ak
na mnie . Zauważywszy tedy dnia poprzedniego skrzynię, umyślili ą ukraść, eśli tylko
stolarz przed nocą e nie zabierze, chcieli bowiem zaraǳić brakowi sprzętów w swo e
komnacie. Skoro tedy północ minęła, wyszli po cichu z domu i znalazłszy skrzynię, nie
mieszka ąc⁷³⁹ ą porwali, chociaż ǳiwnie ciężką im się być wydawała. Zanieśli ą do domu i postawili obok komnaty żon swoich, nie bawiąc się zbytnio e oglądaniem. Potem
na spoczynek się udali. W tym czasie Ruggieri spał krzepkim snem. Jednakoż ziele powoli siłę swo ą traciło, tak iż młoǳieniec obuǳił się przed świtem. Chociaż ednak sen
go uż opuścił, a zmysły oǳyskały swą właǳę, pozostało mu nie akie odurzenie, którego nie tylko przez noc, ale i przez wiele dni następnych pozbyć się nie mógł. Rozwarł
szeroko oczy, aliści⁷⁴⁰ nic nie wiǳąc dokoła, począł rękoma macać. Dorozumiawszy się,
że w akie ś skrzyni się zna du e, pamięć wysila ąc, rzekł do siebie: »Co to ma znaczyć?
Gǳież a estem? Czy śpię, czy też obuǳony estem? Przypominam sobie, że wieczorem
bawiłem w komnacie mo e kochanki, a teraz zda e mi się, że estem w akie ś skrzyni
zamkniony. Cóż to ma znaczyć? Może lekarz powrócił albo może coś niespoǳiewanego
zaszło, tak iż ego żona musiała mnie tu śpiącego ukryć. Ani chybi, tak być musi«. Do
te myśli przyszedłszy, dech w sobie zaparł i ął⁷⁴¹ nadsłuchiwać, czy czegoś nie usłyszy.
Gdy ednak przez czas dłuższy na głębsze milczenie trwało, a emu od leżenia w ciasne
⁷³⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷³⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷³⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁷⁴⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁴¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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skrzyni bok, na którym się opierał, wielce doskwierać począł, chciał się Ruggieri na drugą
stronę przewrócić; tak się ednak niezręcznie i gwałtownie poruszył, że uderzywszy z całe siły o ścianę skrzyni nierówno sto ące , zachwiał nią, a późnie ą z strasznym hukiem
przewrócił. Rumor ten obuǳił śpiące w pobliżu kobiety, które z wielkie trwogi oniemiały i leżały, milcząc, ak martwe. Ruggieri sam także upadkiem skrzyni niepomału⁷⁴² się
przeraził, u rzawszy ednak, że wieko się otworzyło, nie mieszka ąc wylazł z swo e klatki,
nie chciał bowiem, aby go we wnętrzu zdybali. Nie wieǳiał ednak, gǳie się zna du e;
idąc po omacku, szukał akichś schodów lub drzwi, przez które mógłby umknąć.
Białogłowy, usłyszawszy, że ktoś po komnacie choǳi, spytały wreszcie:
— Kto tam?
Ruggieri, słysząc niezna ome mu głosy, nie odpowieǳiał. Wówczas białogłowy poczęły wołać na swoich mężów, aliści ci, po długim czuwaniu te nocy, spali krzepkim
snem i niczego nie słyszeli. Przerażone niewiasty wyskoczyły z łóżek i podbiegły do okna,
woła ąc:
— Złoǳie e, złoǳie e!
Na ten krzyk obuǳili się i przybiegli sąsieǳi, którzy wprost z ulicy, a takoż przez dach
do domu lichwiarzy się dostali. Wreszcie i gospodarze oczy otwarli. Ruggieri spostrzegłszy, że zna du e się w całkiem nieznanym mu mie scu, z zaǳiwienia przytomność utracił
i uciekać nawet nie próbował, nie wieǳąc zresztą, w którą kierować się stronę. Schwytano go też zaraz i oddano zbirom wielkorządcy, którzy także na ów wrzask przybiegli.
Zbiry przywiedli Ruggiera do sęǳiego, który, zna ąc go ako wielkiego wszetecznika,
natychmiast na pytki wziąć go rozkazał. Młoǳieniec, bólem okrutnym przymuszony,
wyznał, że wszedł do domu lichwiarzy w zamiarze okraǳenia ich. Wówczas sęǳia na
powieszenie go skazał.
Na drugi ǳień po całym Salerno gruchnęła wieść, że Ruggieri w domu lichwiarzy
na gorącym uczynku kraǳieży przychwycony został. Żona doktora i służka, usłyszawszy
o tym, w takie osłupienie popadły, iż prawie uwierzyć były skłonne, że wszystko, co zeszłe
nocy się przydarzyło, nie prawdą, lecz snem było. Krom tego, damę prawie do szaleństwa
przywoǳiła myśl o grożące e miłośnikowi śmierci. W tym czasie powrócił z Amalﬁ
medyk, który natychmiast po powrocie kazał sobie podać przygotowany napó , chciał się
bowiem do chorego udać. U rzawszy pustą ﬂaszę, ął krzyczeć w gniewie, że w domu
nĳakiego ładu nie masz. Żona ego, inne troski ma ąca na głowie, odparła niecierpliwie:
— Przeczże to dla rzeczy tak błahe podobny gwałt podnosisz? Wielce mi ważna
sprawa, że woda rozlana została! Zaliż nie ma więce wody na świecie?
— O głupia białogłowo! — zawołał doktor — mniemasz więc, że to zwykła woda
była? Muszę ci rzec, że w wielkim błęǳie esteś, był to bowiem napó , który choremu na
sen zadać chciałem.
Dama, słowa te usłyszawszy, po ęła od razu, że Ruggieri te wody napić się musiał,
ǳięki czemu do nieboszczyka stał się podobien. Odrzekła tedy swemu mężowi:
— Nie wieǳiałyśmy o tym wcale, ale możecie przecie nowy napó przygotować!
Mistrz, wiǳąc, że inne rady nie ma, zabrał się do pracy od nowa.
Po chwili powróciła służka, którą dama wysłała, aby o Ruggierim ęzyka zasięgnęła,
i rzekła:
— Madonno, wszyscy uż Ruggiera opuścili i źle o nim mówią. Jak się dowieǳiałam,
dotąd żaden krewniak ani przy aciel nie upomniał się oń, tak iż wasz kochanek znikąd
pomocy oczekiwać nie może. Pospolicie sąǳą, że kat go utro obwiesi. Posłucha cie mnie
teraz uważnie, zda e mi się bowiem, że odgadłam, akim sposobem Ruggieri u lichwiarzy
mógł się znaleźć. Rzecz się tak miała: Znacie dobrze stolarza, przed którego drzwiami stała
skrzynia? Owóż przed chwilą wiǳiałam stolarza, sprzecza ącego się zawzięcie z akimś
człekiem, który był, ani chybi, właścicielem skrzyni. Człek ten domagał się zapłaty za
skrzynię, stolarz zasię twierǳił, że e nie sprzedał, bowiem mu ą te nocy ukraǳiono.
»Łżesz niegodnie — zawołał wówczas właściciel skrzyni — wiǳiałem ą bowiem w domu
lichwiarzy te nocy, gdy Ruggiera pochwycono. Mówili mi sami, żeś im ą sprzedał«.
»Tedy oni kłamią, a nie a — odparł stolarz — nigdy im e bowiem nie sprzedawałem;
musieli mi ą ukraść te nocy. Chodźmy do nich«.
⁷⁴²niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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To rzekłszy, stolarz pospołu z właścicielem skrzyni udali się do domu lichwiarzy, a
zasię przybiegłam tuta . Dowodnie z te rozmowy widać, akim sposobem Ruggieri mógł
się do ich domu dostać. Po ąć eno⁷⁴³ nie mogę, ak mu się zmartwychwstać udało.
Dama wieǳiała uż dobrze, co myśleć o całym zdarzeniu, dlatego też powtórzyła służce zaraz słowa doktora. Potem poczęła ą zaklinać, by ratowała Ruggiera od niechybne
śmierci, aliści⁷⁴⁴ w ten sposób, by e cześć szwanku nie doznała. Wówczas służka obiecała, że uczyni wszystko, co w e mocy się okaże, niecha tylko dama nauczy ą pierwe ,
ak ma postąpić. Dama, czu ąc nóż na gardle, ułożyła naprędce stosowny plan i służkę
szczegółowie⁷⁴⁵ weń wta emniczyła.
ǲiewczyna udała się, nie mieszka ąc⁷⁴⁶, do lekarza i rzekła doń z płaczem:
— Ach, panie, muszę błagać was o przebaczenie, bowiem sroǳe wobec was zawiniłam.
— Jakaż to wina? — spytał mistrz.
— Znacie wszak młoǳieńca Ruggiera d’A eroli — odparła łka ąc ciągle. — Upodobał
mnie sobie i wszystkimi siłami, łask i gróźb nie szczęǳąc, zdołał mnie nakłonić k’temu⁷⁴⁷,
żem ego kochanką została. Dowieǳiawszy się wczora , że was nie bęǳie w domu, to
na mnie wymógł, żem go do swe komnaty wpuściła. Nagle pić mu się zachciało; nie
wieǳiałam, skąd wody lub wina dostać, nie chciałam przy tym, aby mnie obaczyła żona
wasza, która właśnie w adalni się zna dowała. Przypomniawszy sobie, że w komnacie
wasze wiǳiałam ﬂaszkę z wodą, pobiegłam po nią co tchu; gdy Ruggieri wodę wypił,
odniosłam ﬂaszkę z powrotem na dawne mie sce. Wiem, że o to krzyk wielki podnieśliście
w domu, wiem, że zawiniłam, któż ednak nie grzeszy czasami? Wielce bole ę nad tym,
co zrobiłam, ale barǳie nad wszystkim, co z tego wynikło, bo Ruggieri głowę położyć
tu może. Błagam was przeto, przebaczcie mi i pozwólcie mi Ruggiera ratować.
Lekarz, chocia rozgniewany, nie mógł się wstrzymać od śmiechu i rzekł żartobliwie:
— Jeśliś komu na złość uczyniła, to chyba same sobie, bowiem miast⁷⁴⁸ ǳielnego
towarzysza, który by ci dobrze przetrząsł futro, miałaś w łożu ednego z braci śpiących.
Idź teraz i ratu swego miłośnika od postronka, a na przyszłość nie waż się go do domu
sprowaǳać, bowiem rozprawię się wówczas z tobą za wszystkie two e sprawki.
Służka rada, że pierwszy wybieg tak e się udał, pobiegła, nie mieszka ąc⁷⁴⁹, do więzienia i tyle na strażniku wymogła, że pozwolił się e z Ruggierim obaczyć. Wy aśniwszy
pokrótce Ruggierowi, co sęǳiemu powieǳieć winien, aby się ocalić, sama co rychle
do sęǳiego pośpieszyła. Ów, obaczywszy świeżą i piękną ǳiewczynę, dał poznakę, że
chciałby bliże e przymioty poznać, czemu młódka nie sprzeciwiła się wcale dla dobra
sprawy. Gdy się to przedwstępne badanie skończyło, rzekła:
— Uwięziliście, panie, Ruggiera d’A eroli za kraǳież, popełnia ąc przez to wielką
niesprawiedliwość.
Za czym opowieǳiała mu całą historię od początku do końca, a więc, ak swego
miłośnika do domu doktora wwiodła, ak przez nieświadomość dała mu napo u na sen
i ak, za umarłego go poczytu ąc, w skrzyni go ukryła. Powtórzyła także rozmowę stolarza z właścicielem skrzyni, z które dowieǳiała się, akim sposobem Ruggieri do domu
lichwiarzy się dostał.
Sęǳia po ął od razu, że nietrudno bęǳie do ść, azali⁷⁵⁰ e słowa są prawdą rzetelną.
Naprzód wybadał lekarza, czy sprawa z napo em w same rzeczy tak się miała, późnie ,
przyzwawszy stolarza, właściciela skrzyni i lichwiarzy, po długich dochoǳeniach uznał, że
skrzynia przez lichwiarzy ukraǳiona i w nocy do ich domu przeniesiona została. Wreszcie
posłał po Ruggiera i zapytał go, gǳie ostatni wieczór spęǳił? Ruggieri odparł, że nie wie
o tym i że to tylko sobie przypomina, iż przybył do służki doktora Mazzeo w zamiarze

⁷⁴³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷⁴⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁴⁵szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁷⁴⁶nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁷⁴⁷k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁷⁴⁸miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁷⁴⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁷⁵⁰azali (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]
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spęǳenia z nią nocy; potem, gdy mu się pić zachciało, napił się wody; co się dale stało,
nie wie, krom⁷⁵¹ tego, że ocknął się w skrzyni w domu lichwiarzy.
Sęǳia, słów Ruggiera wysłuchawszy, mało się nie rozpukł ze śmiechu, i kazał kilkakrotnie zeznania powtarzać, zarówno emu, ak służce, stolarzowi i lichwiarzom. Po
czym wypuścił Ruggiera z więzienia, uznawszy go za niewinnego, a lichwiarzy za kraǳież
skrzyni skazał na zapłacenie ǳiesięciu uncy złota. Nie trza mówić, ak Ruggieri i ego
dama cieszyli się z takiego obrotu sprawy, śmie ąc się pospołu z tak miłą im służką, która
raǳiła pchnąć nożem ciało młoǳieńca. Kochankowie żyli eszcze wiele lat, ciesząc się coraz doskonalszym szczęściem swo e miłości. Pragnąłbym dla siebie podobnego szczęścia,
pod tą ednak kondyc ą⁷⁵², że w skrzyni by mnie nie zamkniono”.

Jeżeli poprzednie opowieści tego dnia serca dam smutkiem napełniły, to opowieść
Dionea taki śmiech w nich wzbuǳiła, że o wszystkich smutkach zapomniały.
Król, wiǳąc, że słońce ku zachodowi kłonić się poczyna, zapowiada ąc kres ego
rządów, ął⁷⁵³ krotochwilnymi⁷⁵⁴ słowy przepraszać damy za wybranie tak smutne do
opowieści materii, nieszczęść kochanków dotyczące . Po czym podniósł się, zd ął z głowy
wawrzynowy wieniec i wśród powszechnego oczekiwania dam stara ących się odgadnąć,
kogo królową uczyni, włożył go na złotowłosą głowę Fiammetty z tymi słowami:
— Tobie ten wieniec odda ę, wiem bowiem, że żadna z naszych towarzyszek nie potraﬁ
lepie od ciebie utro nas rozweselić i rozproszyć smutku, który ǳisia w sercach naszych
zapanował.
Długi, falisty, asny włos Fiammetty spływał wǳięcznie na e białą, aksamitną szyę, a lica e krągłe aśniały krasą białych lilĳ i purpurowych róż. Oczy e błyszczały ak
źrenice sokoła, a wargi maleńkich ust podobne były do rubinów. Wziąwszy wieniec z rąk
Filostrata, rzekła z uśmiechem:
— Zgoda, Filostracie! Z chęcią z rąk twoich koronę tę przy mu ę; abyś zasię lepie
zdał sobie sprawę z tego, coś uczynił, chcę i rozkazu ę, aby każdy przygotował na utro
opowieść o szczęśliwym końcu różnych przeciwieństw, którym zakochani podlegali.
Materia ta wszystkim do gustu przypadła. Po czym nowa królowa, przywoławszy
marszałka i omówiwszy z nim sprawy niecierpiące zwłoki, dała całemu towarzystwu swobodę aż do czasu wieczerzy. Rozeszli się więc wszyscy, z mie sc powstawszy, ak zwykle,
edni udali się do sadu, którego pięknościami nie można się było łatwo przesycić, druǳy poszli drogą ku młynom, które warczały opodal, inni wreszcie tu i owǳie różnych
przy emności szukali. Gdy czas wieczerzy nadszedł, zebrali się ak zwykle koło fontanny.
Po wieczerzy, zgodnie z obycza em, pod przewodnictwem Filomeny rozpoczęli śpiewy
i tańce. W czasie gdy Filomena wǳięcznie pląsała, królowa rzekła do Filostrata:
— Nie chcąc odróżniać się czymkolwiek od moich poprzedników, za ich przykładem
rozkazu ę, aby akaś pieśń odśpiewana została. Ponieważ zaś przekonana estem, że two e
pieśni do opowieści twych podobne być muszą, wzywam cię tedy do odśpiewania czegoś,
w czym upodobanie zna du esz, by smutek uż nam nie osnuwał mrokiem dni pozostałych.
Filostrato, nie wzdraga ąc się wcale, taką pieśń zaśpiewał:
Dla akich przyczyn biedne serce mo e
Wieczystą skargą na miłość wybucha,
Chcę opowieǳieć. Niech mnie każdy słucha!
Gdy po raz pierwszy spłynęła w mą duszę
Miłość, dla które ǳiś znoszę katusze
I łzy goryczy wylewam bez końca,
Jaśnie szą była mi od gwiazd i słońca
I tak radosną, że e chęciom gwoli⁷⁵⁵
⁷⁵¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁷⁵²kondycja (daw.) — warunek. [przypis edytorski]
⁷⁵³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷⁵⁴krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
⁷⁵⁵gwoli (daw.) — dla, z powodu; w celu. [przypis edytorski]
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Do na strasznie szych byłbym gotów kaźni!
Lecz wnet poznałem błąd me wyobraźni:
To była złuda, która wabi, drażni,
Na to, by strącić w odmęty niedoli.
Tak… Opuściła mnie okrutnie ona,
Choć ra em dla mnie były e ramiona.
Na głuchą pustkę otwarła mi oczy,
Gdym uż cel pragnień miał posiąść uroczy.
Gdym obraz marzeń wiǳiał niedaleki,
Nagle odeszła ode mnie na wieki!
Na próżno serce mo e krwią ǳiś broczy,
Inne uż w piersiach e tle e kochanie.
A mnie zostały: rozpacz i wygnanie!
Więc zrozpaczony, smutny i sierocy,
Rzewnymi skargi żalę się wśród nocy,
Wieczną męczarnią trawię się i ginę,
I klnę, niestety, ten ǳień i goǳinę,
W które u rzałem e wǳięki zwodnicze
I blask dokoła sie ące oblicze,
Na powabnie szą zguby me przyczynę!
Zbywszy się wiary i naǳiei słońca,
Klnie ą ma dusza, od boleści mrąca!
Że uż na ziemi estem ak przechoǳień,
Wie Bóg, co modłów moich słucha co ǳień;
Niecha śmierć przy ǳie i litośnym razem
Życie i boleść uciszy zarazem!
Z uśmiechem dusza bęǳie świat żegnała!
Kona ąc składać będę za to ǳięki,
Gǳiekolwiek bowiem dusza pó ǳie z ciała,
Z uśmiechem szczęścia bęǳie świat żegnała.
Więc kiedy tylko śmierć mi edna płuży⁷⁵⁶
I kiedy wytrwać uż nie mogę dłuże ,
O ześlĳ mi ą, Amorze okrutny!
Niecha wśród nocy ęk i głos mó smutny
Kochankom szczęsne chwili nie zamąca,
Niech się mą śmiercią cieszy triumfu ąca
Ona, dla które tak byłeś rozrzutny,
Że aż dwa serca zapaliłeś dla nie ,
Z których tu edno krwawi się i rani!
O pieśni mo a, pieśni w łzach skąpana,
Już niepowtórna, nienaśladowana,
Które żałości nikt udać nie zdoła.
Leć wołać śmierci cichego anioła!
Powieǳ mu, ak mi ciężkie życia brzemię,
Niech miłosiernie spłynie na tę ziemię,
Wysłucha głosu, co błagalnie woła.
I na twe prośby tkliwszy niż na mo e,
W krainę ciszy weźmie nas obo e.
Dla akich przyczyn biedne serce mo e
⁷⁵⁶płużyć (daw.) — ǳiałać na korzyść. [przypis edytorski]
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Wieczystą skargą na miłość wybucha,
Zrozumie każdy, kto mnie ǳiś wysłucha!
Słowa te pieśni ukazały, aki est stan duszy Filostrata, a takoż wy aśniły stanu tego
przyczyny. Być może, iż więce eszcze powieǳiałby wygląd edne z pań pląsa ących, gdyby
mroki nocy, która uż zapadła, nie skryły rumieńca, aki wystąpił na e lica. Po te pieśni
eszcze wiele innych odśpiewano, aż wreszcie, gdy stosowna pora na spoczynek nastała,
wszyscy na rozkaz królowe po swoich komnatach się rozeszli.
Kończy się czwarty ǳień Dekameronu i zaczyna piąty, w którym pod przewodem Fiammetty mówi się o szczęściu, jakie przytraﬁło się niektórym kochankom po przygodach ciężkich
i żałosnych.

ǲień piąty


.  

Cymon, zakochawszy się, rozumnym człekiem się staje i porywa na morzu umiłowaną swą
Iﬁgenię. Na wyspie Rodos dostaje się do więzienia, z którego uwalnia go Lysimachus. Obaj
razem porywają Iﬁgenię i Kasandrę w czasie ich wesela i uciekają z nimi na Kretę; później
z nimi, jako żonami swymi, do ojczyzny zostają przyzwani.
Już wschód w srebrzyste stanął bieli i słońce promieniami swymi całą naszą półkulę oświeciło, gdy Fiammetta, zbuǳona wǳięcznymi śpiewy⁷⁵⁷ ptaków, zwiastu ących
z drzew i krzewów pierwszą dnia goǳinę, wstała i resztę towarzystwa obuǳić kazała.
Zebrawszy się, udali się na przechaǳkę. Wolnym krokiem zeszli w pola i przechaǳali
się po rozległe dolinie wśród pokrytych rosą traw, wesoło gwarząc o rzeczach różnych,
póki słońce nie stanęło wyże na niebie. Gdy słoneczne promienie żarem tchnąć poczęły,
towarzystwo do domu powróciło, aby pokrzepić się wybornym winem i różnych słodyczy skosztować. Potem, do obiadu, wszyscy w ogroǳie rozkosznym się zabawiali. Gdy
czas obiadu nadszedł, marszałek wszystko do posiłku przygotował. Na rozkaz królowe
zagrano na cytrze i kilka piosenek odśpiewano, a potem towarzystwo ochoczo do stołów
zasiadło. Po wesołym, ale pełnym umiaru obieǳie wedle obycza u poczęli tańczyć przy
dźwięku instrumentów. Wreszcie królowa wszystkich na spoczynek odpuściła. Niektórzy
legli na łoża, inni zasię⁷⁵⁸ ostali w ogroǳie, aby różnym rozrywkom się oddawać. Gdy
nadeszła goǳina ǳiewiąta, wedle obycza u wszyscy zebrali się koło fontanny. Królowa,
pierwsze mie sce za ąwszy, spo rzała z uśmiechem na Panﬁla i rozkazała mu rozpocząć
szereg wesołych opowieści. Panﬁlo, posłuszny wezwaniu, zaczął w te słowa:
— Miłe damy! Wiele znam opowieści, którymi wesoły ǳień ǳisie szy zacząć by było
można, ale edna z nich szczególnie mi do smaku przypada, nie tylko bowiem szczęśliwie
się kończy, czego materia naszych opowieści ǳisia wymaga, lecz i okazu e dowodnie,
ak świętą, potężną i dobroczynną est moc miłości, która wiele luǳi niewieǳących,
co mówią, ośmiela się na niesłusznie ganić i przeklinać. Mniemam, że wszystkie tuta
zebrane miłu ecie; dlatego też historia mo a przypaść wam winna do serca.
„Z starożytnych kronik wiadomo nam, że na wyspie Cypr żył ongiś człek szlachetnego rodu, zwany Aristippem, z którego mieniem mienie żadnego z ego współziomków
w paragon⁷⁵⁹ wchoǳić nie mogło. Los mu wielce sprzy ał we wszystkim krom⁷⁶⁰ edne
rzeczy, która mu wiele smutku przyczyniała. Jeden z ego synów, urodą i postacią nad
braćmi swymi góru ący, miał wielce tępe przyroǳenie⁷⁶¹ i żadnych nie buǳił naǳiei.
⁷⁵⁷wǳięcznymi śpiewy — ǳiś popr. forma N.lm: wǳięcznymi śpiewami. [przypis edytorski]
⁷⁵⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁷⁵⁹w paragon wchoǳić (daw.) — iść w zawody; dorównywać komuś. [przypis edytorski]
⁷⁶⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁷⁶¹przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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Młoǳieńca tego zwano Galeso. Chocia preceptor⁷⁶² starań i trudów, a roǳic pieszczot
i plag nie litował⁷⁶³, nie sposób mu było wbić w głowę czy to litery alfabetu, czy zasady
przysto nych obycza ów. Głos ego pozostał grubym i chrapliwym, a zachowanie godnie sze bydlęcia niż człowieka. Dlatego też nazwano go kpiąco Cymonem, co tyle znaczy
w tamte szym ęzyku, ile u nas »bałwan« lub »bydlę«. Nieszczęśliwy o ciec płakał gorzko nad losem syna, aż wreszcie, straciwszy wszelką naǳie ę uszlachetnienia go, wysłał
go na wieś, aby tam z parobkami przestawał, nie chciał bowiem mieć ciągle na oczach
ciężkich swoich zmartwień powodu. Cymon wielce się z tego ucieszył, bowiem obycza e
pospólstwa bliższe mu były niźli obycza e luǳi polerownych⁷⁶⁴. Udał się zatem na wieś
i tam gospodarstwem się za ął. Pewnego dnia po południu szedł z kĳem na ramieniu
z ednego folwarku na drugi. Był ma . Droga szła przez piękny gaik, który w te porze
roku stał w zieleni. Ani chybi, sam los ego krokami kierował. Przechoǳąc przez łączkę,
otoczoną wysokimi drzewami, obaczył wielce uroǳiwą młodą ǳieweczkę, śpiącą obok
źródła tchnącego świeżością. Cienka, przezroczysta szata, okrywa ąca śpiącą ǳieweczkę,
pozwalała dokładnie rozróżnić e piękne kształty. Śnieżne białości okrycie szczelnie ą
zasłaniało tylko od pasa do nóg. U stóp e spoczywały dwie białogłowy i mężczyzna, widać na służbie u nie pozosta ący. Cymon akby po raz pierwszy w życiu obaczył kształtne
członeczki niewieście; oparty na kĳu, w niemym osłupieniu przypatrywał się ǳieweczce
długo i uważnie. I oto nagle w ego nieokrzesane duszy, które tysiączne usilne starania
uszlachetnić dotąd nie zdołały, zroǳiła się myśl, że ǳiewczę to est na pięknie szą istotą,
aką kiedykolwiek śmiertelny wzrok mógł u rzeć. Tak myśląc zważał pilnie wszystkie e
ciała ponęty, poǳiwiał prześliczne e włosy, które mu się złotymi wydawały, czoło, usta,
nos, szy ę i ramiona, w szczególności zaś ǳiewicze piersi, nie całkiem eszcze rozwinięte.
Przeǳierzgnąwszy się nagle z gbura w wielbiciela piękności, ął⁷⁶⁵ pragnąć gorąco, aby
ǳieweczka otworzyła oczy, głębokim snem zamknione. Kilka razy przychoǳiła nań pokusa obuǳenia młódki, iżby e zobaczyć; aliści⁷⁶⁶, ako że zdała mu się ona od wszystkich
wiǳianych białogłów pięknie sza, nie śmiał tego uczynić, ze strachu, że mógłby w nie
akąś boginię obrazić. Wieǳąc tyle, że niebiańskie istoty ma ą większe prawo do czci
niźli ziemskie, postanowił zaczekać, aż ǳieweczka sama oczy otworzy. To oczekiwanie
męczyło go, ednakoż zatopiony w rozkoszy nie ruszał się z mie sca. Wreszcie ǳieweczka, którą Iﬁgenią zwano, ocknęła się wcześnie od swych towarzyszy, podniosła głowę
i obaczywszy Cymona, który stał przed nią, na lasce oparty, wielce się zǳiwiła i rzekła:
— Czego szukasz, Cymonie, w ga u o te goǳinie?
Cymon znany był w te okolicy każdemu, ǳięki swo e uroǳie, głupocie i bogactwu
swo ego o ca. Nie odparł on nic na pytanie Iﬁgenii, eno⁷⁶⁷ wpatrywał się uparcie w e
oczy, bowiem zdało mu się, że spływa nań z nich akaś niewymowna słodycz, dotychczas
mu nieznana. ǲieweczka spostrzegła to, a obawia ąc się, aby ǳikus od tak osobliwego
wpatrywania się w nią nie przeszedł do akichś nieobycza nych ruchów, podniosła się,
zawołała na służbę swo ą i rzekła:
— Bądź zdrów, Cymonie!
Cymon ednak, nie chcąc ode ść, odparł:
— Pó dę z tobą!
I chociaż młódka, wciąż eszcze mu niedowierza ąca, przystać na to nie chciała, pozbyć się go nie mogła i młoǳieniec aż do samego domu ą odprowaǳił. Po czym udał
się natychmiast do swego roǳica i ozna mił mu, że pod żadnym warunkiem dłuże na
wsi nie pozostanie. O cu i krewniakom wielce to nie po myśli było, pozwolili mu ednakoż wrócić do miasta, ciekawi byli bowiem dowieǳieć się, co tak ego gusty odmieniło.
Cymon zaś, którego serce, żadnemu wpływowi dotąd nieprzystępne, piękność Iﬁgenii
strzałą miłości przeniknęło, w krótkim czasie o ca swego, krewniaków i wszystkich znaomych w zaǳiwienie wprawił. Naprzód bowiem poprosił o ca, aby dał mu te same stro e
i ozdoby, co ego braciom, na co o ciec zgoǳił się z radością. Potem ął przestawać z mło⁷⁶²preceptor (daw.) — wychowawca, nauczyciel. [przypis edytorski]
⁷⁶³litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
⁷⁶⁴polerowny — cechu ący się ogładą towarzyską i wykształceniem. [przypis edytorski]
⁷⁶⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷⁶⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁶⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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ǳieńcami wykształconymi, uczył się od nich obycza ów i dworności, które szlachetnie
uroǳonym luǳiom, a zwłaszcza kochankom, przysto ą, i w ten sposób, ku powszechnemu zaǳiwieniu, w krótkim przeciągu czasu nie tylko samych liter się nauczył, aliści
stał się i w ﬁlozoﬁi uczniem wielce biegłym. Wszystko to było skutkiem ego miłości do
Iﬁgenii. Wkrótce nie tylko głos gruby i prostacki przemienił w miły i pełen ogłady, ale
opanował kunszt śpiewu i grę, stał się zawołanym eźdźcem i we wszelkich wo ennych
ćwiczeniach na ląǳie i morzu celować począł. Nie będę się tuta szerzył⁷⁶⁸ nad wszystkimi
ego przymiotami, powiem eno, że i cztery lata nie minęło od dnia, w którym się zakochał, a uż młoǳieży cypry skie wykształceniem i szlachetnymi obycza ami przodował.
Cóż więc, uroǳiwe panie, rzec bęǳiemy mogli o tym Cymonie? Ani chybi, pomyśleć
musimy, że w ego niepospolite duszy kryły się bogate dary niebios, które zawistna fortuna w na silnie szych pętach w małym zakącie ego serca trzymała; dopiero Amor, od
fortuny potężnie szy, łańcuchy te rozerwał. Bóg miłości, co buǳi drzemiące talenta, rozproszył mgłę i umysł asnym światłem oświecił, chcąc pokazać, z akich otchłani może
ducha człowieczego wydobyć, aby ego przymioty w niezaćmionym przedstawić blasku.
Chociaż Cymon, ak to pospolicie z zakochanymi młoǳieńcami się zdarza, w ob awach
swe miłości do Iﬁgenii nieraz miarę przechoǳił, ednakoż o ciec ego wszystko to cierpliwie znosił; owszem, zważywszy, że Amor syna ego z barana na człowieka przemienił,
zachęcał go sam do miłości. Młoǳieniec przez pamięć, że Iﬁgenia przy pierwszym spotkaniu Cymonem go nazwała, zatrzymał to imię, zamiast właściwego, Galeso. Cymon,
pragnąc miłość swo ą uwieńczyć, kilkakroć udawał się do Cypsea, o ca Iﬁgenii, aby go
o e rękę poprosić. Aliści Cypseo odpowiadał zawsze, że przyrzekł był ą uż młodemu
rody skiemu szlachcicowi, Pasimunǳie.
Gdy nadszedł ǳień ułożonych zaślubin, narzeczony przysłał po Iﬁgenię. Wówczas
Cymon rzekł do siebie: »O Iﬁgenio, teraz przyszła stosowna pora, w które dowieść należy,
ak cię miłu ę. ǲięki tobie człowiekiem się stałem, a eśli cię teraz posiądę, zaiste za
równego bogom się poczytam! Albo bęǳiesz należała do mnie, albo zginę«.
Zwoławszy w ta ności na naradę kilku przy aciół, uzbroił okręt, wyruszył na nim na
morze i ął oczekiwać na statek, który miał odwieźć Iﬁgenię na Rodos do e męża.
Tymczasem o ciec młode ǳiewczyny, przy ąwszy z wielką czcią wysłańców swego
przyszłego zięcia, oddał im Iﬁgenię, a statek, wypłynąwszy na morze, skierował swó ǳiób
ku Rodos. Cymon, niezasypia ący sprawy, dopadł go następnego dnia. Zbliżywszy się do
korabia, zawołał wielkim głosem:
— Zatrzyma cie się i zwińcie żagle, eżeli nie chcecie zginąć w głębi morza!
Na ten okrzyk Rody czycy porwali za broń i do walki się przygotowali. Cymon zarzucił
hak żelazny na tył rody skiego statku, który uchoǳił pośpiesznie, i przyciągnąwszy go do
ǳióba swego okrętu, skoczył nań z odwagą lwa, nie ogląda ąc się nawet, czy kto iǳie
w ego ślady, i nie zważa ąc na liczbę wrogów swoich. Miłość dodała mu sił. Z nożem
w ręku rzucił się w sam środek nieprzy aciół, którzy wokół niego, ranni i martwi, padali
ak barany. Wreszcie Rody czycy, grozą prze ęci, rzucili broń i za zwyciężonych się uznali,
błaga ąc Cymona, aby ich wziął w niewolę. Wówczas Cymon rzekł do nich:
— Młoǳieńcy! Nie żąǳa łupu ani nienawiść do was pobuǳiła mnie k’temu⁷⁶⁹, że
opuściwszy Cypr z orężem w ręku tu, na morzu, na was napadłem. To, co est dla mnie
na drogocennie szym skarbem i co mi na czyn ten porwać się kazało, łatwie⁷⁷⁰ i bez zwady
otrzymać od was mogę. Miłu ę Iﬁgenię ponad wszystko, a eśli siłą z rąk waszych ą biorę,
to winien temu est e roǳic, który mi e po dobre woli dać nie chciał. Stanę się dla
nie tym samym, czym chciał być wasz Pasimunda. Odda cie mi ą i rusza cie z Bogiem!
Rody czycy racze z konieczności niż z dobre woli oddali Cymonowi płaczącą Iﬁgenię.
Cymon, u rzawszy ą we łzach, zawołał:
— Nie trap się, na milsza! Jestem twoim Cymonem, który wytrwałą miłością swo ą
więce praw do ciebie zyskał niźli Pasimunda ǳięki obietnicy roǳica twego.
Po czym, nie tknąwszy nic z własności Rody czyków, rozkazał przeprowaǳić ǳieweczkę na swó pokład, wrócił sam na statek i odpłynął.
⁷⁶⁸szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
⁷⁶⁹k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁷⁷⁰łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
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Cymon, niezwykle uradowany z tak drogocenne zdobyczy, ze wszystkich sił starał
się pocieszyć Iﬁgenię. Potem zwołał na radę towarzyszów swoich i spytał, azali bezpiecznie bęǳie na Cypr powrócić. Wszyscy osąǳili, że lepie bęǳie ku Krecie się obrócić,
gǳie niemal każdy z nich, a zwłaszcza Cymon, ǳięki dawnym i nowym związkom, wielu
przy aciół i zna omych posiadał i gǳie, ak sąǳili, mogli być z Iﬁgenią bezpieczni. Aliści
niestała fortuna, która tak łatwie⁷⁷¹ pozwoliła mu owładnąć umiłowaną ǳieweczką, nagle
niezmierną radość zakochanego młoǳieńca w gorzki smutek przemieniła. Nie upłynęły
bowiem eszcze cztery goǳiny od chwili napaści na rody ski korab, gdy nastąpiła noc, od
które Cymon na wyższe , nieznane mu eszcze rozkoszy się spoǳiewał; aliści⁷⁷² podniósł
się wiatr gwałtowny, niebo się zamroczyło chmurami i całe morze strasznie się poburzyło.
Nikt nie wieǳiał, co począć ani w którą stronę okręt płynie; marynarze, spełnia ąc swo ą
służbę, z trudnością na nogach się utrzymywali. Jak głęboko się tym Cymon strapił, mówić nawet nie trzeba. Zdało mu się, że bogowie tylko dlatego ego marzenie spełnili, aby
silnie odczuł teraz okropność śmierci, która go dawnie nie straszyła. Towarzysze ego
także w głos się skarżyli, ale na żałośnie zawoǳiła Iﬁgenia, płacząca i drżąca całym ciałem
przy każdym pochyleniu się okrętu. W rozpacznych słowach przeklinała miłość Cymona
i wyrzekała na ego zuchwalstwo, twierǳąc, że gniew bogów est przyczyną te burzy,
bowiem bogowie nie chcąc, aby Cymon, wzbity w pychę, wbrew ich woli za małżonkę ą
po ął, postanowili naprzód ą życia pozbawić, a potem i ego uśmiercić. Wiatr tymczasem
dął z coraz większą siłą, tak iż marynarze całkiem głowy potracili.
Gdy tak wszyscy nie wieǳieli, dokąd płyną, okręt zbliżył się do brzegów Rodosu. Marynarze, nie domyśla ąc się nawet, że to Rodos, i wiǳąc brzeg ziemi, wszelkich wysiłków
dokładali, ażeby na ląd się dostać i życie uratować. Los był im w te mierze przychylny,
wiatr zagnał okręt do małe zatoki, do które niedawno zawinął był okręt z Rody czykami.
Dopiero gdy świt nastał i zorza na niebie błysnęła, towarzysze Cymona u rzeli okręt Rody czyków, sto ący od nich nie dale ak na strzał z łuku. Na ten widok Cymon przeraził
się niewymownie i rozkazał wszelkich sił ku temu dołożyć, aby buchtę opuścić, choćby
potem i przyszło zdać się na losy przeciwne, nigǳie bowiem groźnie sze niebezpieczeństwo na nich czekać nie może. Wszystkie ich wysiłki ednakoż daremne były; okrutny
wicher dął tak silnie, że nie tylko wy ść im na pełne morze nie dozwolił, ale mimo rozpacznego oporu, do lądu ich przyparł. Gdy tylko do brzegu się przybliżyli, natychmiast
marynarze rody scy ich poznali. Kilku z nich pobiegło do pobliskiego grodu, aby uwiadomić młodych panów rody skich, którzy uż pierwe na ląd wyszli, że Cymon z Iﬁgenią
zostali przygnani burzą do tego samego mie sca co i oni. Szlachcice rody scy, niezmiernie tą wieścią uradowani, zebrawszy liczną gromadę uzbro onych luǳi, pobiegli na brzeg
morski. Tymczasem Cymon i ego luǳie, opuściwszy pokład, postanowili w pobliskim
lesie schronienia szukać, aliści pochwycono ich wraz z Iﬁgenią i do wsi odprowaǳono.
Pasimunda na wieść o tym wniósł skargę przed senat rody ski. Senat wysłał Lysimacha,
będącego w tym roku wielkorządcą Rodosu, z mnogim odǳiałem żołnierzy, aby stamtąd Cymona wraz z ego towarzyszami do więzienia przeprowaǳił. Takim oto sposobem
postradał nieszczęśliwy Cymon ledwie pozyskaną Iﬁgenię, nie otrzymawszy od nie nic
więce od kilku pocałunków. Iﬁgenię powitały ze czcią szlachcianki rody skie, stara ąc
się zatrzeć w e pamięci wrażenia niewoli i strachu, przeżytego przez nią w czasie burzy,
i za mu ąc się nią troskliwie aż do dnia naznaczonego na zaślubiny.
Pasimunda wielce się o to starał, aby Cymon i ego towarzysze na śmierć skazani zostali, ednakoż szlachta rody ska, z którą ów tak łaskawie się był obszedł, wolność e powraca ąc, nastawała na to, aby życie im darowano, skazu ąc ich eno⁷⁷³ na wieczyste więzienie.
Cymon z towarzyszami znalazł się tedy⁷⁷⁴ w lochu, gǳie wiek swó trawił w rozpaczy, nie
ma ąc żadne naǳiei na wyzwolenie. Tymczasem, gdy Pasimunda z przygotowaniami do
wesela się śpieszył, los, ak gdyby żału ąc krzywdy Cymonowi wyrząǳone , przyszedł mu
z nieoczekiwaną pomocą.
Pasimunda miał młodszego, ale nie mnie godnego brata, imieniem Ormisda, który
przez długi czas ubiegał się o rękę pewne piękne i szlachetne ǳiewicy, Kasandrą zwa⁷⁷¹łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
⁷⁷²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁷³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷⁷⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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ne . Ową Kasandrę miłował także Lysimachus; Pasimunda, przygotowu ąc wielkie uroczystości na ǳień swych zaślubin, pomyślał, że dla uniknięcia niepotrzebnych wydatków
i straty czasu, dobrze bęǳie ednocześnie z swoim weselem wesele Ormisdy odprawić.
Porozumiał się tedy raz eszcze z roǳicami Kasandry i skłonił ich do tego, iż Ormisdę
za zięcia przy ęli, zgaǳa ąc się na dopełnienie zaślubin tego samego dnia. Lysimachus,
dowieǳiawszy się o tym postanowieniu roǳiców Kasandry, niszczącym wszystkie ego naǳie e, niepomiernie się strapił; dotychczas bowiem spoǳiewał się ciągle, że eśli
Ormisǳie odmówią, to on Kasandrę dostanie. Jednakoż, ako człek wielce roztropny,
z gniewem swym się nie zdraǳił, ale ął⁷⁷⁵ rozmyślać nad tym, ak by wykonaniu tych
zamysłów przeszkoǳić, wreszcie postanowił, że est tylko eden środek: porwanie Kasandry. Sprawa ta wydała mu się łatwa ze względu na godność, aką piastował, ale barǳie
z tego powodu występna.
Po długie walce duszne ⁷⁷⁶ cześć ustąpiła wreszcie mie sca miłości i Lysimachus postanowił uprowaǳić Kasandrę, choćby go to i życie kosztować miało. Głowiąc się nad
tym, czy ą pomoc mógłby tu sobie zapewnić i ak do rzeczy przystąpić, wspomniał o Cymonie, który pospołu z towarzyszami w lochu sieǳiał. Lepszych i wiernie szych pomocników w tym wypadku znaleźć by nie mógł. Na bliższe nocy rozkazał tedy ta nie ich do
siebie przywieść i rzekł do nich w te słowa:
— Cymonie! Bogowie, rozǳiela ący łaskawie i ho nie dary swo e mięǳy śmiertelników, lubią także często cnotę ich na twarde próby wystawiać. Tych, których w losu niestatkach stałymi i nieugiętymi zna du ą, obdarza ą nagrodą na wyższą, bowiem uważa ą
ich za zasługu ących ze wszech miar na nią. Dlatego też i ciebie postanowili doświadczyć
w większe mierze, niżby to było możliwe, gdybyś przebywał w domu o ca swego, który,
ak słyszę, est pono wielce bogatym człowiekiem. Naprzód tedy, ak powiada ą, serce
two e zapaliło się pragnieniem miłości, która z grubego zwierzęcia w człowieka cię przemieniła; potem nieszczęsnych przygód i więzienia zaznać musiałeś. Bogowie drogą tych
doświadczeń uznać pragną, czy duch twó silnym pozostał, takim, akim był wówczas,
gdyś się radował, zdobyczą owładnąwszy. Jeśli est tak w same rzeczy, to bogowie gotowi są obdarzyć cię na wyższym szczęściem, o czym chcę cię uwiadomić, abyś uż teraz
dawne siły ducha w sobie skrzepił. Otóż Pasimunda radu e się z zwycięstwa swego nad
tobą i chciał, byś śmierć poniósł, a teraz przyśpieszyć się stara związek swó z Iﬁgenią,
którą los uż raz tobie oddał po to, aby ą ci nagle odebrać. Jak nad tym boleć musiałeś, wiem na lepie a, bowiem podobne cierpienia znoszę. W tym samym dniu co ciebie
i mnie okrutny los ma spotkać: obaczę Kasandrę żoną Ormisdy, który est bratem wroga
twego. Jeden tylko wiǳę środek, aby móc do podobne niesprawiedliwości fortuny nie
dopuścić: z orężem w ręku porwać musimy umiłowane przez nas białogłowy. Powrócona
ci wolność bez Iﬁgenii wielkie wartości, ak tuszę⁷⁷⁷, dla ciebie mieć nie może; aliści⁷⁷⁸
oǳyskanie niewiasty te kładą ci w ręce bogowie, eżeli chcesz wziąć uǳiał w tym, co
zamierzyłem.
Słowa te powróciły Cymonowi straconą otuchę. Nie namyśla ąc się długo, odparł w te
słowa:
— Lysimachu! Nie zna ǳiesz wiernie szego i mężnie szego pomocnika niźli a. Rzeknĳ mi tylko, co mam uczynić, a obaczysz, że dokonam wszystkiego z nadprzyroǳoną
prawie siłą.
— Za trzy dni — rzekł Lysimachus — młode oblubienice ma ą wstąpić do domu
swoich mężów. Wieczorem tedy⁷⁷⁹, ty ze swymi towarzyszami, a a z odǳiałem zbro nych, którym ufam na barǳie , wtargniemy do wnętrza domu o zmierzchu, porwiemy
nasze umiłowane od biesiadnego stołu i uprowaǳimy e na okręt, który uż ta emnie
przygotować kazałem. Kto nam na wstręcie stanąć⁷⁸⁰ się odważy, zginie nęǳnie!
Zamysł ten wielce się Cymonowi podobał. Powrócił spoko nie do więzienia i ął czekać na ǳień oznaczony. Nadszedł wreszcie ǳień zaślubin. Zaczęła się wspaniała uczta
⁷⁷⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁷⁷⁶duszny (daw.) — duchowy; związany z duszą. [przypis edytorski]
⁷⁷⁷tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę; por.: otucha. [przypis edytorski]
⁷⁷⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁷⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁸⁰stanąć na wstręcie komuś (daw.) — przeszkoǳić komuś. [przypis edytorski]
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i cały dom obu braci wesołością rozbrzmiewał. Tymczasem Lysimachus wszystko uż
przygotował. Cymon, ego towarzysze i przy aciele Lysimacha otrzymali broń, którą pod
szatami ukryli. Lysimachus gorącymi słowy⁷⁸¹ do walki ich zagrzał, a potem na trzy hufce
poǳielił. Pierwszy ostawił w przystani, aby nikt w stosowne chwili na okręt we ść im
nie przeszkoǳił, a z dwoma drugimi do domu Pasimundy wyruszył. Tuta eden odǳiał
stanął przed drzwiami na przypadek, gdyby ktoś od wnętrza te drzwi zamknąć się starał,
odwrót im odcina ąc. Nareszcie na czele ostatniego odǳiału Cymon i Lysimachus weszli
na górę, do sali weselne , gǳie obie oblubienice, otoczone damami, za stołem sieǳiały
pożywa ąc. Napastnicy obalili stoły, pochwycili swo e umiłowane i natychmiast powierzyli e towarzyszom z rozkazem, aby e na okręt uprowaǳili. Białogłowy poczęły płakać
i lamentować, goście i służba także krzyk podnieśli, tak iż cały dom wrzawą i ękiem
się napełnił. Cymon i Lysimachus dobywszy mieczów przebili się z towarzyszami przez
tłum gości ku wy ściu, nie napotyka ąc oporu. Na schodach rzucił się na nich Pasimunda,
który, na gwałt podniesiony, nadbiegł z ogromną pałką w ręku. Cymon ciął go mieczem
tak potężnie przez głowę, że go trupem u nóg swoich położył. Od drugiego ciosu poległ
nieszczęsny Ormisda, śpieszący na pomoc bratu swemu. Kilku innych, chcących pode ść
bliże , odparli towarzysze Lysimacha i Cymona i rannych porzucili na placu. Ostawiwszy
dom, pełen krwi, ęków, skarg i żałoby, nie mieszka ąc⁷⁸², wraz z łupem bez przeszkód do
okrętu dotarli. Wprowaǳiwszy białogłowy na pokład i wszyscy znalazłszy się na statku,
odbili od brzegu, bowiem uż im zagrażał tłum zbro nych, którzy śpieszyli na odsiecz
białogłowom.
Po przybyciu na Kretę Cymon i Lysimachus, serdecznie przez licznych krewniaków
i przy aciół witani, zaślubili damy swo e wśród nieskończonych i świetnych uroczystości, ciesząc się wywalczoną zdobyczą. Na Cyprze i Rodosie długo eszcze choǳiły słuchy
o ich zuchwałym czynie, który powszechne wzburzenie wywołał. Aliści tu i tam, ǳięki
poplecznictwu przy aciół i krewnych, wreszcie winowa com przebaczono, tak iż Cymon
z Iﬁgenią na Cypr, a Lysimachus z Kasandrą na Rodos zadowoleni powrócili. Tam pospołu z żonami swymi długo eszcze w szczęściu i w miłości żyli”.



.   

Konstancja miłuje Martuccia Gomito. Usłyszawszy o jego śmierci, z rozpaczy wypływa samotnie na morze w czółnie, które przybĳa do brzegu w Suzie. Znalazłszy umiłowanego przy
życiu w Tunisie, uwiadamia go o swoim przybyciu. Martuccio, który ǳięki swym radom
pozyskał łaski króla, żeni się z nią i na Lipari jako wielce bogaty człek powraca.
Gdy Panﬁlo opowieść swo ą skończył, królowa wielkimi pochwałami go obdarzyła,
a potem Emilii dale ciągnąć kazała. Emilia w te słowa zaczęła:
— Każdy słusznie cieszyć się musi, eśli wiǳi, że nagroda pragnieniom dorównu e.
Ponieważ zaś miłości barǳie się uśmiech szczęścia niż łza strapienia należy, chętnie
tedy⁷⁸³ wypełnię wolę obecne królowe niż e poprzednika, króla.
„Wieǳcie zatem, miłe przy aciółki, że niedaleko od Sycylii zna du e się mała wysepka
Lipari, gǳie przed niedawnym czasem żyła młoda ǳieweczka niezwykłe urody, córka
bogatych luǳi, Konstanc ą zwana. Miłował ą nie aki Martuccio Gomito, także z wyspy te
pochoǳący, wielce uroǳiwy, szlachetny i obycza ny młoǳieniec. ǲieweczka odpłacała
mu równą miłością i tylko wtedy szczęśliwą się czuła, gdy go przy sobie miała. Martuccio,
pragnąc ą po ąć za żonę, poprosił e o ca, aby mu ą dał w stadło, aliści⁷⁸⁴ otrzymał
odpowiedź, że Konstanc a nigdy się nie stanie małżonką ubogiego człeka. Martuccio,
sroǳe poruszony, że z przyczyny ubóstwa nim wzgarǳono, postanowił Lipari opuścić.
Przed od azdem przysiągł krewniakom i przy aciołom, że nie wróci do domu pierwe ,
zanim się bogatym człowiekiem nie stanie. Po czym odpłynąwszy począł przy brzegach

⁷⁸¹gorącymi słowy — ǳiś popr. forma N.lm: (…) słowami. [przypis edytorski]
⁷⁸²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁷⁸³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁸⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Berberii⁷⁸⁵ korsarstwem się parać, grabiąc każdego, kto okazał się słabszym od niego.
Los mu wielce sprzy ał i wszystko ak na lepie by było, gdyby zdołał w szczęściu miarę
zachować. Martuccio i ego towarzysze, nieukontentowani z nagromaǳonych w krótkim
czasie skarbów, pragnęli niezmiernymi bogactwami owładnąć. Pewnego dnia napadli na
nich na swych statkach Saraceni, którzy po zacięte walce w niewolę ich wzięli i złupili.
W czasie bo u wielu towarzyszów Martuccia żywot postradało; okręt Martuccia zatopiony
został, on sam zasię uprowaǳony do Tunisu i tam do lochu na długą niedolę wtrącony. Po
wyspie Lipari wkrótce poszły słuchy, przez wiele ust powtarzane, że Martuccio i wszyscy
ego towarzysze śmierć w głębi morza znaleźli.
Młoda ǳieweczka, od azdem Martuccia wielce strapiona, na wieść o ego śmierci
długo płakała, aż wreszcie postanowiła życia się pozbawić. Ponieważ ednak nie miała odwagi gwałtowną drogą śmierci sobie zadać, wymyśliła tedy nowy sposób samobó stwa.
Pewne nocy, opuściwszy ta nie dom roǳicielski, pobiegła do portu i u rzała tam na
uboczu barkę rybacką, z masztem, żaglami i wiosłami, których właściciele, co dopiero
wylądowawszy, z sobą nie zabrali. Natychmiast wsiadła na nią, po czym odbiła od brzegu, rozpięła żagle (miała bowiem, ak wszystkie mieszkanki wyspy, nie aką w żeglarstwie
biegłość), a znalazłszy się na pełnym morzu odrzuciła ster i wiosła i na łaskę fal oraz wiatru się zdała. Konstanc a była twardo przekonana, że barka, steru i ładunku pozbawiona,
albo się pod wiatrem przewrócić musi, albo też, natraﬁwszy na podwodną skałę, roztrzaska się na drzazgi; wówczas ona, choćby się i ratować chciała, uczynić tego nie zdoła
i pożądaną śmierć wreszcie w falach zna ǳie. Z tą myślą zarzuciła połę swe szaty na
głowę i gorzko płacząc, na dnie barki legła. Jednakoż stało się całkiem inacze , niż przypuszczała. Wiatr od północy dął łagodnie, morze było ciche, barka trzymała się na falach
doskonale, tak że naza utrz pod wieczór znalazła się o sto mil powyże Tunisu. Przybiła
wreszcie do brzegu niedaleko miasta Suzy. ǲieweczka nie wieǳiała nawet, czy zna du e
się na pełnym morzu, czy u brzegów, nie spoǳiewa ąc się bowiem żadnego szczęśliwego
przypadku, głowy nie podnosiła ani podnosić nie myślała. Tymczasem właśnie w chwili
gdy barka o brzeg uderzyła, na wybrzeżu zna dowała się uboga białogłowa, żona rybaka,
która sprzątaniem sieci zatrudniona była. U rzawszy barkę, wielce się zaǳiwiła, że łódź
z rozpiętym żaglem do brzegu dotarła. Mniema ąc, że rybacy na barce zasnęli, zbliżyła się
do nie i wówczas spostrzegła młodą ǳieweczkę, we śnie mocnym pogrążoną. Poczęła na
nią wołać i wstrząsać nią, aż wreszcie po długich zachodach obuǳić ą zdołała. Uznawszy po szatach ǳieweczki, że musi być ona chrześcĳanką, zapytała ą w ęzyku włoskim,
akim sposobem sama na łódce tuta się znalazła? Konstanc a, włoską mowę usłyszawszy,
pomyślała, że ani chybi, wiatr się obrócił i że z powrotem do Lipari ą przygnał. Podniosła
się tedy co żywo, obe rzała dokoła, a nie pozna ąc wcale tych stron, spytała białogłowy,
gǳie się zna du e.
— ǲiecię mo e — odparła rybaczka — esteś niedaleko Suzy w Berberii.
Na te słowa ǳieweczka sroǳe się zmartwiła, że Bóg e śmierci znaleźć nie dozwolił.
Nie wieǳąc, co e dale czynić należy, zmieszana i zawstyǳona, usiadła w pobliżu łoǳi
i gorzko płakać zaczęła. Szlachetna białogłowa, współczu ąca e z całego serca, pocieszała ą, ak mogła, aż wreszcie skłoniła ą do tego, że do wnętrza pobliskie chaty weszła.
Tam, uspokoiwszy się znacznie, opowieǳiała rybaczce, akim sposobem w tych stronach
się znalazła. Dowieǳiawszy się z e słów, że długo uż nic w ustach nie miała, rybaczka
dała Konstanc i kawałek suchego chleba, rybę węǳoną i szklankę wody, prosząc ą wymownymi słowy, aby się trochę posilić chciała. Konstanc a, przystawszy na e prośbę,
spytała białogłowy, kim ona est i skąd włoską mowę po mu e? Rybaczka odparła, że pochoǳi z Trapani, że się zwie Carapresa i że truǳi się posługami u rybaków-chrześcĳan.
ǲieweczka, mimo strapienia swego, usłyszawszy imię Carapresa, co ako miła zdobycz
się wykłada, sama nie wieǳąc dlaczego, za dobrą wróżbę e wzięła i w ściśnionym swym
sercu nie aką naǳie ę poczuła, tak iż pragnienie śmierci zmnie szyło się nieco. Nie odkrywa ąc rybaczce, kim est i skąd pochoǳi, ęła⁷⁸⁶ ą zaklinać, aby nad młodością e się
⁷⁸⁵Berberia a. Barbaria — termin stosowany w Europie mięǳy XVI a XIX w. na określenie kra ów Maghrebu, czyli nadmorskich regionów Ayki Płn., obe mu ących ǳisie sze tereny Maroka, Algierii, Tunez i i Libii;
koczownicze plemię Berberów, daw. mieszkańców tych ziem, użyczyło tu w uproszczeniu swe nazwy krainie;
od XI do XIX w. słynni byli w basenie Morza Śróǳiemnego piraci berbery scy. [przypis edytorski]
⁷⁸⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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ulitowała i poraǳiła e , co ma uczynić, aby ochronić się od niebezpieczeństw, które e
tuta zagrażać mogą. Carapresa, wielce szlachetna białogłowa, nie odpowieǳiała e nic
na to, pobiegła eno⁷⁸⁷ żywo, aby zebrać pozostawione na brzegu sieci, a po powrocie
owinęła ą całą w płaszcz i do Suzy zawiodła. Gdy do miasta weszły, rzekła w te słowa:
— Zawiodę was, pani, do domu pewne zacne Saracenki⁷⁸⁸, które często posługu ę,
gdy za ǳie potrzeba. Jest to szeǳiwa⁷⁸⁹ białogłowa o miłosiernym sercu. Poproszę ą ak
na goręce , aby nad wami pieczę miała. Upewniona estem, że przy mie was ak córkę
roǳoną. Wy zaś stara cie się z wszystkich sił o pozyskanie e względów aż do chwili, gdy
Bóg wam lepszy ześle los.
Poczciwa rybaczka uczyniła tak, ak rzekła. Stara Saracenka, wysłuchawszy opowieści
rybaczki, spo rzała bacznie na Konstanc ę, rozpłakała się, pocałowała ą w czoło, a potem wzięła ą za rękę i wprowaǳiła do swego domu, w którym żyła pospołu z innymi
białogłowami bez męskie kompanii. Białogłowy te za mowały się rzemiosłem, wyrabiaąc różne przedmioty z liści palmowych, skóry i edwabiu. Konstanc a po kilku dniach
przyswoiła sobie w części ich kunszt, tak iż mogła w wspólnych pracach uǳiał przy mować. Gospodyni i e towarzyszki osobną⁷⁹⁰ przychylnością i miłością ą obdarzały. ǲięki
ich pomocy młódka wkrótce mie scowe mowy się nauczyła. Tak tedy ǳieweczka, którą
w Lipari uż ako umarłą opłakano, w Suzie żyła.

W tym czasie królem Tunisu był nie aki Mariabdela. Zdarzyło się, że pewien wielce
bogaty młoǳian, przebywa ący w Granaǳie, a posiada ący znaczne skarby i potężnych
krewniaków, ął się o koronę Tunisu ubiegać, mówiąc, że emu przypaść winna. Stanąwszy
na czele ogromnego wo ska, wyruszył do Tunisu, aby prawego władcę wygnać. Wieść
o tym doszła do Martuccia Gomito, który w więzieniu wiek swó trawił. Zna ąc dobrze
arabską mowę i słysząc, że król Tunisu wielką armię dla obrony kra u zbiera, rzekł do
ednego ze straży:
— Gdybym mógł mówić z królem, dałbym mu edną radę, ǳięki które , ak tuszę⁷⁹¹,
zostałby w te wo nie zwycięzcą.
Strażnik więzienny powtórzył te słowa swemu dowódcy, a ten o wszystkim królowi
doniósł. Król rozkazał Martuccia sprowaǳić i zapytał go, akie rady chce mu uǳielić?
— Panie — odparł Martuccio — eśli, przebywa ąc od dawna w waszych stronach,
dobrze wasz sposób wo owania zważyłem, na tym się on zasaǳa, że na większe znaczenie
łucznikom przypisu ecie. Dlatego też niewątpliwą rzeczą mi się wyda e, że eśli u wrogów
waszych strzał zabraknie, podczas gdy wy bęǳiecie ich mieli do zbytku, zwycięstwo wam
w uǳiale przypadnie.
— Ani chybi — odparł król. — Ale ak to sprawić?
— Łatwie⁷⁹² to zǳiałać można — rzekł Martuccio — i zaraz wam, panie, stosowny
środek przedstawię. Należy łuczników waszych opatrzyć w łuki z daleko cieńszą cięciwą
od używane zwycza nie i przysposobić zapas strzał, których karby tylko do tak cienkie
cięciwy się nadaǳą. Wszystko to trzeba w głębokie ta ności zachować, tak aby nieprzy aciel o niczym się nie dowieǳiał, w przeciwnym razie bowiem, mógłby grożącemu
niebezpieczeństwu zaraǳić. Gdy uż zastępy wrażych łuczników cały zapas swoich strzał
wystrzela ą, a wasi łucznicy także uż bez pocisków zostaną, edni i druǳy będą musieli
wówczas podnosić strzały, co z przeciwne strony wypuszczone zostały. Aliści nieprzy aciele waszych strzał użyć nie będą mogli, ponieważ cienkie karby w grube cięciwy łuków
wprawić się nie daǳą, podczas gdy wasi łucznicy łatwie nieprzy acielskimi strzałami prażyć będą mogli. Wo ska wasze, panie, będą miały tedy⁷⁹³ obﬁtszy zapas pocisków, kiedy
wróg swó uż wyczerpie.
⁷⁸⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁷⁸⁸Saracenka — tu: Arabka. [przypis edytorski]
⁷⁸⁹szeǳiwy — ǳiś popr.: sęǳiwy; wiekowy; stary. [przypis edytorski]
⁷⁹⁰osobny (daw.) — tu: osobliwy, szczególny. [przypis edytorski]
⁷⁹¹tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę; por.: otucha. [przypis edytorski]
⁷⁹²łatwie — ǳiś: łatwo. [przypis edytorski]
⁷⁹³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Król, który był wielce mądrym człowiekiem, pochwalił radę Martuccia i zastosował się do nie , ǳięki czemu walne zwycięstwo nad nieprzy acielem odniósł. Martuccio,
szczególne ego względy pozyskawszy, na wysoki stopień dosto ności się wzniósł i stał
się barǳo możnym człekiem. Słuchy o ego fortunie po całym kra u poszły. Wreszcie
i Konstanc a, która tak długo Martuccia za umarłego poczytywała, dowieǳiała się, że
kochanek e ży e. Miłość do niego, która uż w e sercu ostygła nieco, nowym i gwałtownie szym eszcze płomieniem się zapaliła, buǳąc zarazem wszystkie e umarłe naǳie e. Młódka postanowiła odkryć wszystko Saracence, w domu które schron znalazła.
Oświadczyła e tedy, że do Tunisu udać się zamierza, aby nacieszyć swe oczy widokiem
tego, czego pragnienie uszy w nie obuǳiły, gdy nowe wieści zasłyszała. Saracenka zamysł
e pochwaliła; czu ąc do młódki afekt macierzyński, wsiadła z nią pospołu na okręt i do
Tunisu się udała. Po przybyciu na mie sce zatrzymały się, godnie przy ęte w domu edne
z krewniaczek Saracenki. Konstanc a natychmiast wysłała Carapresę, którą z sobą zabrała,
aby zasięgnęła wieści o Martucciu. Staruszka wnet dowieǳiała się, że Martuccio pośród
wielkich dostatków ży e. Wówczas młoda niewiasta poprosiła ą, aby sama do Martuccia
się udała i ozna miła mu, że ego Konstanc a do Tunisu przybyła. Staruszka, stanąwszy
przed obliczem młoǳieńca, tak rzekła:
— Martuccio, eden z dawnych sług twoich, który przybył z Lipari i stanął w moim
domu, pragnie w ta ności z tobą pomówić. Nie żywiąc do nikogo ufności, przybyłam do
cię sama, aby ak tego chciał, o tym ci ozna mić.
Martuccio za tę uprze mość stosowny dank⁷⁹⁴ e złożył i udał się za nią do e domu.
U rzawszy go, Konstanc a o mały włos nie umarła z radości; niezdolna zapanować nad
sobą, rzuciła mu się z otwartymi ramionami na szy ę. Nie miała siły ednego choćby
słowa wymówić i tylko cicho płakała, wspomina ąc przebyte nieszczęścia i wielką obecną
radością się ciesząc. Martuccio, obaczywszy Konstanc ę, z początku się zǳiwił, a potem
z głębokim westchnieniem rzekł:
— O mo a miła Konstanc o! Więc ty ży esz? Dawno mi uż za pewne podawano, że
zaginęłaś i w domu nic o tobie nie wieǳiano.
Z tymi słowy ob ął ą i ucałował.
Konstanc a opowieǳiała mu o wszystkich przypadkach swoich, wspomniała także
o dobroǳie stwach doznanych od Saracenki, w domu które schronienie znalazła. Martuccio, po długie rozmowie z Konstanc ą, udał się do króla i opowieǳiawszy mu całą
historię swo ą i Konstanc i, ozna mił, że za ego zezwoleniem pragnąłby ukochaną swoą wedle chrześcĳańskiego obycza u zaślubić. Król, zaǳiwiony niepomału⁷⁹⁵ tymi zdarzeniami, rozkazał przywołać Konstanc ę. Wysłuchawszy e opowieści, na wszem⁷⁹⁶ do
opowieści Martuccia podobne , rzekł:
— Zasłużyłaś sobie w pełni na takiego małżonka!
Potem rozkazał przynieść drogocenne podarki, rozǳielił e mięǳy Konstanc ę i Martuccia i pozostawił im zupełną swobodę stanowienia o losie swoim. Martuccio poǳiękował w gorących słowach Saracence za e opiekę nad Konstanc ą i bogatymi darami ą
obsypał. Konstanc a ze łzami w oczach staruszkę pożegnała. Późnie za pozwoleniem króla
wsiedli na okręt, wziąwszy z sobą Carapresę i korzysta ąc z pomyślnego wiatru, do Lipari
pożeglowali. Przy ęto ich tam z takim uczczeniem i radością, że tego nie lza⁷⁹⁷ w słowach wyrazić. Martuccio wspaniałe wesele wyprawił. Żyli potem eszcze długo, ciesząc
się w poko u wza emną miłością swo ą”.



.     

Pietro Boccamazza, uciekając z Agnolellą, wpada w ręce łotrzyków. ǲieweczka salwuje się
ucieczką do lasu i po pewnym czasie do zamku się dostaje. Pietro, uszedłszy z rąk łotrzyków,
po wielu przygodach przybywa do tego samego zamku, żeni się z Agnolellą i razem z nią do
Rzymu powraca.
⁷⁹⁴dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁷⁹⁵niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
⁷⁹⁶na wszem — we wszystkim. [przypis edytorski]
⁷⁹⁷nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]

  Dekameron



Całe towarzystwo gorącymi pochwałami opowieść Emilii obdarzyło. Gdy nowela do
końca doprowaǳona została, królowa Elizie opowiadać kazała. Ta, wezwaniu posłuszna,
w te słowa zaczęła:
— Przychoǳi mi na myśl, miłe damy, straszna noc, którą dwo e nierozważnych kochanków przeżyć musiało. Ponieważ ednak po te nocy wiele radosnych dni nastąpiło,
tedy⁷⁹⁸ mogę o nie opowieǳieć, od naznaczone na ǳiś materii wcale nie odbiega ąc.
„W Rzymie, będącym kiedyś głową świata, a ǳiś ego ogonem⁷⁹⁹, żył przed niedawnymi czasy młoǳieniec pewien, imieniem Pietro Boccamazza, do znaczne roǳiny
rzymskie należący. Zakochał się on w piękne i wielce wǳięczne ǳieweczce, Agnolelli,
córce nie akiego Gigliuozzo Saullo, człeka podłe kondyc i, który mimo to powszechnym
mirem w Rzymie się cieszył. Boccamazza potraﬁł wkrótce wza emną miłość Agnolelli
pozyskać. Pietro, gorącą miłością przynaglany, nie mogąc się oprzeć pragnieniu posiadania umiłowane ǳieweczki, o rękę e poprosił. Na wieść o tym ego krewniacy zgodnie
w surowych słowach ganić ego wybór poczęli. Krom⁸⁰⁰ tego, kazali panu Gigliuozzo
Saullo powieǳieć, aby prośbom Pietra posłuchu nie dawał, bowiem, eśliby dopiął swego, oni nigdy za swego krewniaka ani przy aciela go nie uzna ą. Pietro, wiǳąc drogę do
szczęścia przed sobą zamknioną, o mały włos nie umarł z rozpaczy. Gdyby tylko Gigliuozzo na to przystał, ożeniłby się wbrew woli całe roǳiny swo e . Potem ednak do te myśli
przyszedł, że wystarczy całkiem, eśli zgodę umiłowane ǳieweczki pozyska. Wybadawszy tedy przez trzecią osobę Agnolellę, dowieǳiał się, że est to po e myśli. Wówczas
pospołu z nią uciec z Rzymu postanowił. Opatrzywszy się we wszystkie rzeczy do podróży potrzebne, Pietro pewnego ranka o wczesne goǳinie siadł pospołu z Agnolellą na
konia i skierował się do Anagni, gǳie posiadał przy aciół, na których mógł w zupełności liczyć. Jechali rączo, a obawia ąc się pogoni, nie mieli czasu oddać się miłości, tylko
mówiąc o nie po droǳe, od czasu do czasu wymieniali pocałunki. Pietro niezbyt dobrze
znał drogę, dlatego też, od echawszy akieś osiem mil od Rzymu, miast⁸⁰¹ na prawo, na
lewo się obrócił. Ledwie w tym kierunku dwie mile przebyli, gdy znaleźli się w pobliżu
akiegoś obronnego zamku, z którego natychmiast na ich widok dwunastu zbro nych
wypadło. Agnolella pierwsza ich zauważyła, gdy byli uż blisko, i zawołała do Pietra:
— Ucieka my, Pietro, bowiem napada ą na nas!
Rzekłszy to, ak umiała, skierowała swego konia do wielkiego lasu opodal. Koń zaś,
czu ąc wbite w ciało ostrogi, co sił pęǳił przez las z ǳiewczyną rozpaczliwie trzyma ącą
się siodła. Tymczasem Pietro, który, ma ąc przez ten cały czas na nią wzrok obrócony,
przed siebie nie patrzył, za późno zbro nych spostrzegł. Ci napadli nań, pochwycili go
i ściągnęli z siodła, nim się opamiętać zdołał. Zapytali go, kim est, a gdy im nazwisko
swo e wy awił, ęli się naraǳać mięǳy sobą, mówiąc:
— Człek ten należy do przy aciół wrogów naszych. Nie trza się długo nad nim głowić.
Rozǳie emy go z szat, odbierzemy mu konia i powiesimy go na dębie, na złość Orsinim.
Towarzysze mówcy przyklasnęli tym słowom i nie mieszka ąc⁸⁰², Pietrowi kazali zd ąć
suknie. Pietro, ściąga ąc e, uż na śmierć się gotował, gdy nagle z zasaǳki wypadł odǳiał
z dwuǳiestu pięciu zbro nych złożony i rzucił się na rabusiów z krzykiem:
— Bĳ, mordu !
Złoczyńcy, zaskoczeni, wypuścili z rąk Pietra i do obrony ęli się gotować. Przekonawszy się ednak, że przewaga est po stronie nieprzy aciół, rozbiegli się na wsze strony,
ma ąc zwycięzców na karkach. Pietro, u rzawszy się wolnym, pochwycił swo e suknie,
wskoczył na konia i pomknął ak strzała w tym kierunku, w którym Agnolella uciekła.
Jednakoż w lesie nie mógł traﬁć na ścieżkę ani na ślady kopyt końskich. Uwolnił się od
ednych i drugich napastników, aliści⁸⁰³ stracił swo ą umiłowaną ǳieweczkę. Obawia ąc
się, że uż e nie odna ǳie, gorzko i rzewnie płakać począł, wołał na nią przy tym po
imieniu i przebiegał las tam i z powrotem, ale wszęǳie było cicho i pusto. Wracać nie
⁷⁹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁷⁹⁹W Rzymie, będącym kiedyś głową świata, a ǳiś jego ogonem — aluz a do okresu (–) wyludnienia
i upadku miasta po przeniesieniu stolicy papieskie z Rzymu do Awinionu we Franc i. [przypis edytorski]
⁸⁰⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁸⁰¹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁸⁰²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁸⁰³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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śmiał, nie wieǳiał także, dokąd dotrze, eśli przed siebie echać bęǳie. Przerażała go
również myśl o ǳikich zwierzętach, od których, ani chybi, las się ten roił. Ciągle mu
na oczach stawała⁸⁰⁴ Agnolella rozszarpana pazurami niedźwieǳia lub wilka. Przez cały ǳień tedy⁸⁰⁵ błąǳił nieszczęsny Pietro po lesie, woła ąc na swo ą ukochaną. Nieraz
mu się zdawało, że naprzód zmierza, gdy tymczasem w same rzeczy wracał na to samo
mie sce. Krzyk, szlochy, strach i głód tak go wreszcie zmęczyły, że całkiem z sił opadł.
Gdy noc nastała, nie wieǳąc, co począć, zsiadł z konia, uwiązał go do pnia ogromnego
dębu, a sam na ego wierzchołek się przebrał, dla ochrony przed zwierzem. Po pewnym
czasie wzeszedł księżyc i w lesie asno się stało. Pietro wstrzymywał się od snu, obawiał się
bowiem spaść z drzewa; przy tym niepokó o kochankę zasnąć mu nie pozwalał. Sieǳiał
na drzewie płacząc i przeklina ąc nieszczęsną dolę swo ą.

ǲieweczka, akeśmy to uż wyże powieǳieli, zdawszy się na wolę swego konia, pomknęła przed siebie na oślep. Po pewnym czasie tak w las zabrnęła, że nie mogła uż
rozpoznać strony, z które przybyła. Podobnie ak Pietro cały ǳień po lesie błąǳiła,
zatrzymywała się i znów dale ruszała, płakała, nawoływała swego kochanka i na swó złowrogi los się żaliła. Pietro nie oǳywał się wcale. Tymczasem wieczór nastał. Agnolella
spostrzegła małą ścieżynkę, którą dale echać postanowiła. Przebywszy ze dwie mile u rzała chatkę i natychmiast do nie pośpieszyła. Zastała w nie szeǳiwego⁸⁰⁶ wielce człeka
i równie szeǳiwą ego żonę. Obaczywszy samotną ǳieweczkę, rzekli do nie :
— Co porabiasz, ǳiecię, w tych stronach o tak późne porze?
Agnolella odparła ze łzami, że odbiła się od swych towarzyszy i że w lesie zabłąǳiła.
Potem spytała, zali daleko eszcze do Anagni. Starzec odrzekł:
— Do Anagni nie tędy droga. Mie sce to est na mnie o dwanaście mil stąd oddalone.
— A daleko stąd do akie ś mie scowości, gǳie by nocleg znaleźć było można? —
zapytała ǳieweczka.
— Do żadne uż przed nocą nie dotrzecie — odparł wieśniak.
— Jeśli tak, to w imię miłości Chrystusa, przygarnĳcie mnie na noc ǳisie szą —
rzekła młódka błagalnym głosem.
— Raǳiśmy z całe duszy, abyś z nami na tę noc została — odparł gospodarz —
aliści⁸⁰⁷ uprzeǳić cię muszę, że złe bandy włóczą się dniami i nocami w tych okolicach,
nasyłane przez przy aciół i wrogów, i wyrząǳa ą nam wiele szkód, a srogich utrapień
przyczynia ą. Gdyby więc na nieszczęście w czasie bytności two e u nas ci złoczyńcy do
domu naszego wtargnęli i obaczyli, ak młodą i uroǳiwą esteś, strach pomyśleć, na aką
hańbę cnota two a narażona by była. Nie zdołalibyśmy cię obronić mimo woli nasze .
Uprzeǳamy cię o tym z góry, abyś w razie nieszczęścia skarżyć się na nas nie miała
prawa.
Chocia te słowa wieśniaka Agnolellę mocno przeraziły, przecie zważywszy, że pora
est późna, rzekła w te słowa:
— Łaska boska mnie i was od nieszczęścia ochroni. Jeśli uż zasię⁸⁰⁸ tak okrutny los
mi est przeznaczony, to wolę być racze przez luǳi skrzywǳoną niż rozszarpaną w lesie
przez zwierzęta.
Po tych słowach zeszła z konia i do domu wieśniaka się udała, aby poǳielić z zacnymi ludźmi ich skromną wieczerzę. Po czym nie rozǳiewa ąc się legła z nimi pospołu
na łoże. Całą noc płakała i wzdychała, przypomina ąc sobie różne przypadki i myśląc
o umiłowanym, o którego losie nic dobrego nie tuszyła⁸⁰⁹.
O świcie usłyszała gromkie kroki zbliża ących się licznie luǳi. Natychmiast wyskoczyła z łóżka i wyszła na obszerny ǳieǳiniec, poza domem się zna du ący. Obaczywszy
wielki stóg siana, ukryła się w nim, mniema ąc słusznie, że napastnicy nieprędko ǳięki temu ą zna dą, choćby i na ǳieǳiniec wtargnęli. Ledwie ukryć się zdołała, gdy owa
⁸⁰⁴na oczach stawała — ǳiś popr.: przed oczami stawała. [przypis edytorski]
⁸⁰⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁰⁶szeǳiwy — ǳiś popr.: sęǳiwy; wiekowy; stary. [przypis edytorski]
⁸⁰⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸⁰⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸⁰⁹tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę; por.: otucha. [przypis edytorski]
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sza ka rabusiów do domku dobĳać się poczęła. Spostrzegłszy osiodłanego rumaka, spytali
gospodarza, co za przybysz est w domu. Wieśniak, nie wiǳąc młódki, odrzekł:
— W domu tym nie ma żywe duszy, krom⁸¹⁰ mnie i staruchy, mo e żony. Koń ten
należał do akiegoś nieznanego mi człeka, któremu uciekł i przyczłapał tu wczora wieczór.
Wprowaǳiliśmy go pod dach, aby go wilcy nie rozszarpali.
— Jeśli koń właściciela nie ma, to my go z sobą zabierzemy — odparł herszt bandy.
Rabusie rozbiegli się na wszystkie strony. Jedni z nich przetrząsali cały niewielki dom,
druǳy na podwórcu plądrowali. Potem odłożyli swe włócznie i tarcze. Jednemu z nich
przyszło wówczas do głowy wetknąć lancę w stóg siana, co o mały włos śmierci ǳieweczki
nie spowodowało. Ostrze lancy uderzyło ą w lewą pierś, tak iż nawet szatę na nie rozdarło.
ǲieweczka, myśląc, że raniona została, w głos uż krzyknąć chciała, aliści pomyślawszy
o niebezpieczeństwie opamiętała się. Rabusie, rozłożywszy się tu i tam, piekli koźlęta
i inne mięsiwo, edli i pili, wreszcie odeszli, uprowaǳa ąc z sobą konia. Gdy uż byli
daleko, wieśniak spytał swe żony:
— Co się stało z ǳieweczką, która wczora do nas przybyła? Nie wiǳiałem e od
czasu, gdym się z łoża podniósł.
Żona odrzekła mu, że nie wie, i udała się na poszukiwania. ǲieweczka usłyszawszy, że rabusie uż się oddalili, wyszła ze stogu. Zacni wieśniacy uradowali się wielce,
zobaczywszy, że złoczyńcom w ręce nie wpadła.
Gdy się uż ǳień uczynił zupełny, starzec rzekł do Agnolelli:
— Teraz za dnia mogę cię, eśli taka est two a wola, zaprowaǳić do pewnego zamku
o pięć mil stąd oddalonego. Mniemam, że bezpieczny schron tam zna ǳiesz. Musisz
ednak tę drogę piechotą odbyć, bowiem złoczyńcy konia twego uprowaǳili.
Młódka wielce się uradowała i poczęła go zaklinać w imię miłości Boga, aby ą do
zamku odprowaǳił. Wkrótce wyruszyli w drogę i około drugie goǳiny po południu
do celu dotarli. Zamek należał do pewnego szlachcica z rodu Orsinich, zwanego Liello
z Campo di Fiore. W tym czasie przebywała w zamku żona rycerza, białogłowa zacna
i świątobliwa wielce. U rzawszy Agnolellę, poznała ą zaraz, przy ęła uprze mie, a potem
spytała, akim sposobem w tych okolicach się znalazła. ǲieweczka wszystko e opowieǳiała. Dama, która znała też Pietra, będącego przy acielem e męża, wielce się strapiła
tym, co mu się przytraﬁło. Posłyszawszy, gǳie go osaczono, przekonana była w głębi
duszy, że Pietro zginął, rzekła więc w te słowa, chcąc ǳieweczkę uspokoić:
— Ponieważ nie wiesz, co się z Pietrem stało, pozostaniesz u mnie do tego czasu, aż
nie nadarzy się okaz a bezpiecznego powrotu do Rzymu.

Tymczasem Pietro sieǳąc na dębie, w ciężkie rozpaczy pogrążony, obaczył nagle
w pierwszych goǳinach nocy stado wilków, które zwęszywszy konia, otoczyły go ze
wszystkich stron. Koń zwietrzywszy e stanął dęba, zerwał woǳe, którymi był do drzewa
przywiązany, i uciec próbował. Gdy ednak wilcy drogę mu przecięli, bronił się przez pewien czas kopytami i zębami, aż wreszcie, na ziemię powalony, uduszonym i rozdartym
na ćwierci został. Po czym wilcy ostawiwszy same tylko kości, pobiegli dale . Pietro, który rumaka za edyną podporę swo ą w tych nieszczęściach uważał, całkiem głowę stracił
i zwątpił uż, czy mu się z ostępów leśnych wydostać uda. Tymczasem zbliżyła się goǳina
świtu; Pietro przemarzł do kości, sieǳąc nieruchomo na dębie. Rozgląda ąc się na wsze
strony, obaczył nagle w oddali, w odległości mili, wielki słup ognia. Gdy się ǳień uczynił, zszedł z dębu, nie bez pewne trwogi, i w kierunku ognia podążył, aż dotarł do celu.
Koło ogniska obaczył pastuchów śniada ących wesoło, którzy z współczuciem wielkim
go przy ęli. Pietro, ogrzawszy się i posiliwszy, opowieǳiał im o swoich przytraﬁeniach,
a potem zapytał, zali tu w bliskości nie ma wioski albo zamku akiego, dokąd mógłby się
udać. Pasterze odparli, że nie dale , ak o trzy mile od tego mie sca zna du e się zamek
pana Liella z Campo di Fiore i że żona właściciela właśnie tam bawi. Pietro, uradowany,
ął⁸¹¹ ich prosić, aby go do tego zamku zaprowaǳili, na co dwóch pasterzy zaraz przystało.
Przybywszy do zamku, Pietro spotkał tam znanego sobie dobrze człowieka i poprosił go,
⁸¹⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁸¹¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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aby nie mieszka ąc⁸¹² na poszukiwania Agnolelli kogoś wyprawił. Tymczasem zawołano
go do pani zamku. Wszedłszy czym pręǳe do e komnaty i obaczywszy tam kochankę
swo ą, niewysłowione radości doznał. Chciał ą zaraz w ob ęcia swo e pochwycić i tylko
przez wzgląd na przytomność⁸¹³ pani domu tego nie uczynił. Jeśli Pietro był tak uradowany, to szczęście ǳieweczki nie mnie sze było. Pani zamku przy ęła Pietra z wielką
dwornością, a wysłuchawszy ego opowieści, zganiła go, że wbrew woli roǳiców swoich
chciał się ożenić. Wiǳąc go ednak niezachwianym w tym postanowieniu, a także afekt
ǳiewczęcia zważywszy, rzekła sama do siebie: „Po cóż tak się tą sprawą zatrudniam? Miłu ą się nawza em, zna ą się, obo e po równi należą do przy aciół mego męża, przy tym
ich zamysły i pragnienia są wielce prawe. Zaiste mniemać należy, że związek ich est miły
Bogu, skoro Bóg zachował edno od stryczka, drugie od pchnięcia kopią, obo e zasię od
zwierząt drapieżnych. Niechże więc się pobiorą w imię Boże!”.
Potem obróciła się do kochanków i rzekła:
— Jeśli niezachwianą wolą waszą est stać się parą małżonków, to niechże a do tego
rękę przyłożę. Wesele wyprawię wam tuta , na koszt Liella, a potem postaram się was
z krewniakami pogoǳić.
Pietro i Agnolella, wielce uradowani, w zamku ślub wzięli. Uczta weselna została
odprawiona z taką wspaniałością, aka tylko możliwa była w te górskie głuszy. Na zamku
także małżonkowie pierwsze rozkosze wza emne miłości poznali. Po upływie kilku dni
pani zamku wraz z młodą parą i odǳiałem zbro nych wyruszyła konno do Rzymu. Roǳice
Pietra wielce się uż o ego los niepokoili. Damie udało się przywrócić zgodę mięǳy nimi
a synem. Pietro żył z żoną swo ą w Rzymie aż do późne starości, wielkim szczęściem
miłości się ciesząc”.



.  

Ricciardo Manardi, spoczywając w objęciach Katarzyny, przez jej roǳica, pana Lizio da
Valbona, pochwycony zostaje i żeni się z Katarzyną, a z panem Liziem w dobrej zgoǳie żyć
poczyna.
Gdy Eliza skończyła i gdy umilkły pochwały e opowieści składane, królowa skinęła
na Filostrata, który śmie ąc się tak zaczął:
— Tyle uż od was słyszałem przytyków za podaną przeze mnie wczora smutną materię do opowieści, która was do częstego płaczu przywoǳiła, iż chcę was obecnie za te
łzy wynagroǳić. Przytoczę wam tedy⁸¹⁴ krótką opowieść o ǳie ach kochanków, którzy
nie zaznali innych niedoli ak tylko westchnień, krótkiego lęku i wstydu, po czym koniec
ich czekał radosny. Mniemam, że was ta historia do szczerego pobuǳi śmiechu.
„A zatem, szlachetne damy, niedawno temu żył w Romanii pewien ǳielny i czcigodny szlachcic, panem Lizio da Valbona zwany, który w dość szeǳiwym wieku uż będąc,
małżonkę swo ą, panią Giacominę, córką obdarzył. ǲieweczka ta podrósłszy przeszła
urodą i wǳiękiem wszystkie panny rówieśne. Roǳice miłowali ą nad życie ako edyne
ǳiecię swo e i strzegli ą ak źrenicę oka w naǳiei, że kiedyś w wysokie związki wstąpi.
Dom pana Lizia odwieǳał często i długo w nim gościł pewien uroǳiwy młoǳieniec,
imieniem Ricciardo, do rodu Manardich z Brettinoro należący. Lizio i ego żona odnosili
się doń z taką ufnością ak do roǳonego syna. Zdarzyło się, że ów młoǳian zwróciwszy
raz i drugi bacznie sze spo rzenie na ǳieweczkę, uż do zamęścia zdolną, znalazł ą piękną nad wyraz i wǳiękiem a obycza nością celu ącą. Dlatego też zakochał się w nie na
śmierć, umiał ednakoż ukryć swo ą miłość na dnie serca. ǲieweczka odgadła wkrótce
ego afekt i nie przeciwiąc się, wza emnością mu odpowieǳiała. Ricciardo nie posiadał
się z radości. Nieraz miał uż zamiar miłość swo ą e wyznać, aliści⁸¹⁵ nie dostawało⁸¹⁶
mu odwagi. Pewnego dnia, nie mogąc uż zǳierżyć dłuże , rzekł do Katarzyny:
— Katarzyno, błagam cię na wszystko, nie da mi umrzeć z miłości.
⁸¹²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁸¹³przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
⁸¹⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸¹⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸¹⁶nie dostawać komu czego — brakować komu czego. [przypis edytorski]
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— Bóg wiǳi — odparła w lot ǳieweczka — że się bo ę, abym z miłości do ciebie a
racze ducha nie wyzionęła.
Odpowiedź ta ucieszyła niezmiernie Ricciarda i tyle otuchy mu dała, iż rzekł:
— Uczynię wszystko, co tylko miłe ci być może. Aliści ty sama musisz wynaleźć
stosowny środek dla ocalenia życia nas obo ga.
— Ricciardo — odparła ǳieweczka — wiesz dobrze, pod ak surowym mnie trzyma ą
dozorem. Nie wiem, ak to ułaǳić, abyś przy ść do mnie mógł. Jeżeli wiǳisz ednak akiś
sposób, który by czci me na szwank nie naraził, powieǳ mi o nim, a przyrzekam ci, że
chętnie na wszystko się zgoǳę.
Ricciardo po długim namyśle rzekł:
— O Katarzyno, duszo mo e duszy! Znam tylko eden sposób, który taki est, aby
ci pozwolono spać lub po awić się na balkonie, który na wasz ogród wychoǳi. Gdy będę
wieǳiał, że się tam nocą zna du esz, postaram się do ciebie dostać, akkolwiek wysoko to
barǳo.
Na co odparła Katarzyna:
— Jeśliś tylko gotów się wspinać, uż a tak wszystkim pokierować myślę, że będę
mogła tam spać.
Ricciardo raz eszcze o swe gotowości ą zapewnił. Po te rozmowie rozeszli się, eden
tylko mimochodem wymieniwszy pocałunek. Ma dobiegał uż końca. Następnego dnia
ǳieweczka poczęła skarżyć się przed matką, że ubiegłe nocy dla wielkiego upału spać nie
mogła.
— Jakiż tam upał, córuchno? — zǳiwiła się matka. — Upałów racze ani śladu.
— Mamo kochana — odrzekła Katarzyna — powinnaś dodać: „moim zdaniem”,
a wtedy może byłabyś bliską prawdy. Atoli⁸¹⁷ pomyśleć ci trzeba, o ile więce żaru ma ą
w sobie młode ǳiewczęta niż stateczne niewiasty.
— Nie przeczę temu, mo e ǳiecko — odpowieǳiała matka — ale nie mogę wedle
woli własne sprowaǳać zimna i gorąca, akbyś może tego chciała. Trzeba ścierpieć czas
taki, aki przynosić z sobą zwykły pory roku. Może ǳisie sza noc bęǳie chłodnie sza
i spać bęǳiesz lepie .
— Dałby Bóg — rzekła Katarzyna — ale nie zwykła to rzeczy kole , by im bliże lata,
tym chłodnie sze miały stawać się noce.
— Cóż tedy⁸¹⁸ poraǳić na to, twoim zdaniem?
— Jeśliby mó o ciec wraz z tobą nie miał nic przeciwko temu, chętnie posłałabym
sobie na balkonie wychoǳącym na ogród, obok ego komnaty, i tam położyłabym się
spać. Słucha ąc słowika i leżąc w chłoǳie, czułabym się o wiele lepie niż w ciasnocie
two e sypialni.
— Bądź dobre myśli, ǳiecko — odparła matka — powiem to o cu twemu. Zrobimy
tak, ak on zechce.
Pan Lizio, który będąc uż w szeǳiwym wieku, uporem nieco grzeszył, rzekł, gdy
żona przedłożyła mu prośbę córki:
— Co to za słowik, przy którego śpiewie spać się e zachciewa? A może by ą nauczyć
spać przy śpiewie koników polnych?
Dowieǳiawszy się o odmowne odpowieǳi roǳica, Katarzyna następne nocy nie
tyle z gorąca, ile z gniewu nie tylko nie spała, ale i matce oka zmrużyć nie pozwoliła żaląc
się nieustannie na upał i duszność.
Matka udała się rankiem do pana Lizia i rzekła:
— Wierę⁸¹⁹, mó małżonku, niezbyt widać córkę swo ą miłu esz! Cóż ci to szkoǳić
może, eśli na balkonie się prześpi? ǲisia przez całą noc z gorąca rady sobie dać nie
mogła. Cóż ǳiwnego w tym zresztą, że lubi śpiew słowika? Wszak to ǳiecko eszcze,
a ǳieci lubią wszystko, co do nich est podobne.
— Zgaǳam się zatem — odparł pan Lizio — każ e łoże postawić, akie zmieścić się
zdoła na balkonie, i zasłony dokoła zapuścić. Niecha tam śpi i słucha śpiewu słowika, ile
e się żywnie podoba.
⁸¹⁷atoli (daw.) — lecz, ednak. [przypis edytorski]
⁸¹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸¹⁹wierę (daw.) — zaprawdę, doprawdy. [przypis edytorski]
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ǲieweczka, dowieǳiawszy się o pozwoleniu o ca, czym pręǳe urząǳiła sobie posłanie na balkonie. Przed następną nocą, którą tam spęǳić zamierzała, umówionym znakiem
Ricciarda uwiadomiła, tak iż ów wieǳiał uż, co mu czynić należy. Pan Lizio, usłyszawszy wieczorem, że Katarzyna spać się położyła, zamknął drzwi, które z ego komnaty na
balkon wiodły, i sam legł na łoże.
Ricciardo zasię⁸²⁰, gdy uż wszystko w domu ucichło, po drabinie na eden mur się
wdrapał, a potem, wystawia ąc się na azard⁸²¹ skręcenia sobie karku, na gzyms drugiego
się przebrał⁸²²; aż wreszcie na balkonie nogę postawił. Katarzyna z nieopisaną radością go
przy ęła. Po wielu pocałunkach legli pospołu i przez całą noc niewysłowione rozkoszy
zażywali, przy czym słowikowi po wielekroć śpiewać kazali. Uniesienia ich trwały długo,
noc zasię krótka była, nie postrzegli przeto, że uż ǳień est bliski. Rozgrzani miłosnymi
igraszkami i porą wiosenną, usnęli obok siebie bez żadnego okrycia. Katarzyna, ob ąwszy
prawą ręką Ricciarda za szy ę, lewą trzymała mocno tę ego cząstkę, które nazwy wy,
białogłowy, wielce się zawsze wśród mężczyzn sromacie⁸²³.
Gdy tak spali, ǳień nastał i pan Lizio podniósł się z pościeli. Przypomniawszy sobie,
że córuchna śpi na balkonie, rzekł do się, po cichu drzwi otwiera ąc: „Obaczmyż, czy
słowik swo ą pieśnią spać ǳiś Katarzynie pozwolił”.
Podszedł do łoża, odsunął zasłonę i spostrzegł córkę obnażoną i w ramionach Ricciarda
śpiącą. Poznawszy Ricciarda, nie rzekł ani słowa. Nie czyniąc hałasu do swo e komnaty
powrócił, udał się do żony i tymi słowy ą zbuǳił:
— Wstawa prędko, miła żono, eśli chcesz obaczyć, ak córka two a, która w słowiku
sobie upodobała, schwytała go i dotąd go w ręku trzyma.
— Jakże to być może? — spytała żona.
— Chodź tylko pręǳe — odrzekł pan Lizio — a sama obaczysz.
Pani Giacomina śpiesznie się przyoǳiała i cichutko udała się z mężem na balkon.
Zbliżywszy się do łoża córki, pan Lizio uniósł zasłonę. Wówczas ego żona obaczyła, ak to
Katarzyna, w śpiewie słowika rozmiłowana, trzyma schwytanego ptaka krzepko w swoim
ręku. Pani Giacomina, sroǳe na Ricciarda zagniewana, uż krzyk podnieść chciała, ale
pan Lizio wstrzymał ą i rzekł:
— Wstrzyma się, żono, eśli ci drogą est miłość mo a, wstrzyma się i waru się⁸²⁴
ust otworzyć. Wierę, to, co córka nasza schwytała, uż do nie należeć musi. Ricciardo
pochoǳi z zacnego rodu, est przy tym bogatym człowiekiem. Związek z nim tedy tylko
zaszczyt sprawić nam może. Jeżeli chce się żywy i cały z tego domu wydostać, musi się
z Katarzyną pierwe zaręczyć i przekonać się, że słowika w swo e własne , a nie w obce
klatce umieścił.
Żona wiǳąc, że mąż nie turbu e się tym wszystkim zbytnio, uspokoiła się zaraz i zmilkła, pomyślawszy, ak przy emną noc córka e miała; spała dobrze, a przy tym po mała
słowika. Niedługo trwało, a tymczasem Ricciardo ze snu się ocknął. Wiǳąc, że ǳień się
asny uczynił, zmartwiał ze strachu, zbuǳił Katarzynę i zawołał:
— O mo a duszo, cóż nam teraz uczynić wypada? Oto ǳień się uż uczynił i tu mnie
zaskoczył!
Na te słowa pan Lizio przystąpił do łoża, podniósł zasłonę i rzekł:
— Co czynić? Jakoś to wszystko ułaǳimy!
Na ten widok Ricciardowi zdało się, że mu ktoś serce wyǳiera z piersi. Podniósł się
natychmiast i rzekł:
— Panie Lizio, na miłosierǳie boskie, ulitu cie się nade mną. Uzna ę, że ako niegoǳiwy i zdraǳiecki człowiek na śmierć zasłużyłem. Czyńcie ze mną, co chcecie, zaklinam
was ednak, daru cie mi życie!
— Ricciardo — odparł pan Lizio — w same rzeczy, za miłość mo ą i zaufanie, akie
dla ciebie żywiłem, nie zasłużyłem na taką zapłatę. Kiedy się ednak uż stało to, do czego
młodość cię skusiła, po mĳ Katarzynę za żonę, dla uratowania siebie od śmierci, mnie
zasię od hańby. Czym była córka mo a dla ciebie przez tę noc całą, niech tym na całe życie
⁸²⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸²¹azard a. hazard — tu daw.: ryzyko. [przypis edytorski]
⁸²²przebrać się (daw.) — tu: przedostać się. [przypis edytorski]
⁸²³sromać się (daw.) — wstyǳić się. [przypis edytorski]
⁸²⁴warować się (daw.) — tu: pilnować się. [przypis edytorski]
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zostanie. Tym tylko sposobem możesz mnie ułagoǳić i własne życie ocalić. Jeżeli zaś się
nie zgaǳasz, poleć duszę swo ą Bogu!
Katarzyna, słysząc groźne słowa roǳica, puściła słowika i okrywszy się, z płaczem pana
Lizia prosić ęła⁸²⁵, aby e kochankowi przebaczył. Jednocześnie także błagała Ricciarda,
aby na żądanie e roǳica przystał i tym sposobem w spoko u więce podobnych nocy
sobie i e zgotował.
Prośby te ednakoż zbytecznymi były, bowiem Ricciardo wstydem za swó błąd i chęcią naprawienia go powodowany, a z drugie strony pobuǳany zarówno lękiem przed
śmiercią i chęcią wydobycia się z matni, ak pragnieniem posiadania umiłowane ǳieweczki, natychmiast, bez żadnych wybiegów, ozna mił gotowość wypełnienia woli pana
Lizia. Wówczas pan Lizio wziął od żony pierścień i wręczył go Ricciardowi, który, nie
mieszka ąc⁸²⁶, w przytomności⁸²⁷ roǳiców z Katarzyną się zaręczył. Po czym pan Lizio
i ego małżonka ostawili oblubieńców samych, rzekłszy tylko:
— Spocznĳcie teraz, należy się wam bowiem eszcze trochę snu.
Gdy roǳice wyszli, narzeczeni rzucili się sobie znów w ramiona i do sześciu mil, które
te nocy przebyli, eszcze dwie dodali, nim się z łoża podnieśli. Tak skończył się pierwszy
ǳień ich wędrówki, Ricciardo rozmówił się z panem Lizio szczegółowie⁸²⁸ o wszystkim,
a po upływie kilku dni w przytomności krewniaków i przy aciół wziął ślub z Katarzyną,
wwiódł ą uroczyście do domu swego i wspaniałe wesele wyprawił. Potem przez długi
czas, dniem i nocą, w spoko u i radości łowili słowika, ile tylko zapragnęli”.



 .  

Guidotto z Cremony porucza córkę swoją Giacominowi z Pawii i umiera. Giannole di Severino i Minghino di Mingole, zakochawszy się w niej w Faenzy, bójkę o nią wszczynają.
ǲieweczka, która okazuje się siostrą Giannolego, wychoǳi za mąż za Minghina.
Słucha ąc opowieści o słowiku damy tak się śmiały serdecznie, że gdy Filostrato
umilkł, eszcze się pohamować nie mogły. Wreszcie powściągnąwszy śmiech, królowa
tak rzekła do Filostrata:
— Wierę⁸²⁹, eżeli wczora nas zasmuciłeś, to ǳiś dałeś nam taką do wesela przyczynę,
że żadna z nas uż nie ma prawa skarżyć się na ciebie.
Potem królowa zwróciła się do Neiﬁle i opowiadać e rozkazała. Ta z wesołym obliczem w te słowa zaczęła:
„Filostrato w opowieści swo e do Romanii nas zawiódł, a także myślę tam się obrócić. Wieǳcie zatem, że za dawnych czasów żyli w mieście Fano dwa Lombardczycy,
Guidotto z Cremony i Giacomino z Pawii. Oba byli uż szeǳiwymi⁸³⁰ ludźmi. W młodości swo e wyłącznie niemal wo ennym rzemiosłem się parali. Guidotto, czu ąc się bliski
śmierci, a nie ma ąc syna ani przy aciela, w którym by ufność mógł pokładać, poruczył Giacominowi ǳiesięcioletnią córkę swo ą wraz z całym dobytkiem, opowieǳiał mu
szczegółowie⁸³¹ o wszystkich sprawach swoich i oddał ducha Bogu. Pod ten czas właśnie miasto Faenza⁸³², wo nami i klęskami długo nękane, do barǳie pomyślnego znów
doszło stanu, tak iż wszystkim dawnym mieszkańcom powrócić do grodu było wolno.
Ściągnął tedy⁸³³ do Faenzy i Giacomino z Cremony, który niegdyś tam mieszkał. Zabrał
z sobą wszystkie swo e dostatki oraz ǳieweczkę pozostawioną mu przez Guidotta, którą
ak roǳoną swą córkę miłował. ǲieweczka ta z wiekiem urodą swo ą przed wszystkimi
młódkami przodek w mieście wzięła, przy tym równie wǳiękiem i obycza nością, ak
i pięknością celowała. Wielu młoǳieńców szczególnie ą sobie upodobało, zwłaszcza zaś
⁸²⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁸²⁶nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁸²⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
⁸²⁸szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁸²⁹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁸³⁰szeǳiwy — ǳiś popr.: sęǳiwy; wiekowy; stary. [przypis edytorski]
⁸³¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁸³²Faenza — miasto we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, położone w pobliżu Rawenny, słynące od
średniowiecza z wyrobów fa ansowych, którym miasto użyczyło swe nazwy. [przypis edytorski]
⁸³³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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dwóch uroǳiwych i zacnych szlachciców o względy e po równi zabiegać poczęło. Rozgorzawszy wielką miłością do nie , wskutek wza emne zazdrości śmiertelną nienawiścią
do siebie zapłonęli. Jednego z tych młoǳieńców zwano Giannole di Severino, drugiego
Minghino di Mingole. ǲieweczka uż do piętnastego roku życia doszła i każdy z nich
ochotnie by ą żoną swo ą uczynił, gdyby roǳice na to się zgoǳili. Aliści wieǳąc, że
biorąc za pozór ich młodość roǳice im odmówią, postanowili inną drogą posiąść przedmiot swo e miłości i pragnienia swo e do lubego przywieść skutku. Giacomino trzymał
w swym domu starego sługę i pachołka, imieniem Crivello, wesołego i krotochwilnego⁸³⁴
człeka. Giannole zazna omił się z nim, w sposobne chwili odkrył mu ta emnicę swo e
miłości i prosił go, aby mu dopomógł do spełnienia pragnień, obiecu ąc mu za to sowitą
nagrodę.
Wysłuchawszy go, Crivello rzekł:
— Tylko to dla ciebie uczynić mogę, że któregoś wieczoru w czasie nieobecności pana Giacomina wprowaǳę cię do komnaty ǳieweczki. Gdybym zasię⁸³⁵ e o tobie wspomniał, nawet by słuchać mnie nie chciała. Jeżeli ci taka przysługa może być użyteczna,
to ci ą obecnie przyrzekam i słowo mo e zǳierżę. Two ą rzeczą bęǳie tak potem sobie
poczynać, abyś cel pragnień osiągnął.
Giannole zaręczył mu, że niczego więce nie pragnie, i po chwili rozmowy rozstał się
z nim. Tymczasem z drugie strony Minghino pozyskał dla siebie szeǳiwą służkę i tak
zręcznie z nią rzecz ułaǳił, że zanosiła kilkakroć ego poselstwa do ǳieweczki i bez mała
wzbuǳiła w nie miłość do niego. Starucha przyrzekła mu także, że go do ukochane
wprowaǳi, gdy tylko któregoś wieczoru Giacomino w domu przytomny⁸³⁶ nie bęǳie.
Wkrótce potem Giacomino za sprawą Crivella wyszedł z przy acielem swoim na wieczerzę. Crivello natychmiast Giannola o tym uwiadomił, donosząc mu, że na umówiony
znak zna ǳie drzwi domu otworem sto ące. Służka, nic o tym nie wieǳąc, ze swe strony
uprzeǳiła Minghina, że Giacomina w domu nie bęǳie. Niecha zatem Minghino gǳieś
w bliskości domu przebywa, a skoro u rzy znak, do komnaty wchoǳi!
Oba młoǳieńcy za nade ściem wieczoru, nic o sobie wza em nie wieǳąc, udali się
w stronę domu Giacomina, aby na umówiony znak czekać. Ponieważ eden drugiego
zbytnio pewien nie był, wzięli z sobą na wszelki przypadek kilku uzbro onych przy aciół.
Minghino z swymi towarzyszami schronił się w pobliskim domu, należącym do ednego z przy aciół. Giannole zasię nieco dale się zaczaił. Gdy Giacomino z domu wyszedł,
Crivello i służka starali się na wyprzódki pozbyć edno drugiego.
— Dlaczego spać się nie kłaǳiesz? — mówił Crivello do staruchy. — Czy długo
eszcze po domu plątać się zamierzasz?
— A ty dlaczego nie iǳiesz za swoim panem? — odrzekła służka. — Na co eszcze
czekasz, skoro uż wieczerzę z adłeś?
I ani edno, ani drugie z mie sca ruszyć się nie chciało. Crivello wiǳąc, że zbliża
się goǳina, w które miał podać umówiony znak Giannolemu, rzekł sam do siebie: »Po
cóż mam się o staruchę troskać? Gdy krzyk bęǳie podnieść chciała, zna ǳie się na nią
stosowny środek«.
I tak pomyślawszy, dał umówiony znak i poszedł drzwi otworzyć. Giannole wszedł
natychmiast do domu wraz z dwoma towarzyszami. ǲieweczka sieǳiała w komnacie.
Porwali ą i uprowaǳić chcieli. ǲiewczę poczęło krzyczeć, a w ślad za nią i służka krzyk
podniosła. Minghino, usłyszawszy tumult, nadbiegł pospołu z swymi przy aciółmi. Wiǳąc, że ǳieweczkę z domu uprowaǳa ą, dobyli szpad i krzyknęli:
— Śmierć wam, zdra cy! Zuchwalstwo to nie u ǳie wam płazem! Co to za napad⁈
Z tym okrzykiem rzucili się na napastników. Na larum⁸³⁷ nadbiegli sąsieǳi ze światłem i z orężem w ręku. Wszyscy, oburzeni, po stronie Minghina stanęli. Po długie
walce udało się Minghinowi wyrwać ǳiewczę z rąk Giannola i z powrotem do domu
Giacomina odwieść. Jeszcze bó nie ustał, gdy nadbiegli strażnicy podesty⁸³⁸, pochwycili
⁸³⁴krotochwilny (daw.) — tu: skłonny do żartów, obdarzony poczuciem humoru. [przypis edytorski]
⁸³⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸³⁶przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁸³⁷larum (z łac.) — krzyk, alarm. [przypis edytorski]
⁸³⁸podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
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wśród innych Giannola, Crivella i Minghina i do więzienia ich zabrali. Gdy uż wszystko się uspokoiło, Giacomino do domu powrócił. Na wieść o całym zdarzeniu, wielkim
gniewem zapłonął, przekonawszy się ednak, po bliższym zbadaniu sprawy, że ǳieweczka niczemu winna nie est, uspokoił się nieco. Dla uniknięcia na przyszłość podobnych
przytraﬁeń, postanowił wydać ą ak na pręǳe za mąż. Roǳice młoǳieńców, dowieǳiawszy się naza utrz rano o przebiegu całe sprawy, po ęli, ak smutne następstwa dla
obu uwięzionych rywali mieć ona może, eżeli Giacomino bęǳie chciał się mścić, do czego zresztą pełne prawo posiada. Dlatego też do Giacomina się udali, usilnie go prosząc,
aby dla miłości i przy aźni dla nich nie baczył na krzywdę, którą mu ci dwa młoǳieńcy
w nierozwaǳe swo e uczynili. Ze swe strony przyrzekli, że oni i winowa cy uczynią mu
zadość we wszystkim, czego tylko od nich zażąda. Giacomino, który wiele w życiu swoim
zaznał i był człekiem dobrotliwym, odpowieǳiał im krótko:
— Panowie! Gdybym nawet był tuta w moim własnym kra u, tak ak estem w wasze
o czyźnie, to i wtedy, w imię przy aźni mo e do was, uczyniłbym wszystko, co wam może
być miłe. Teraz zasię⁸³⁹ tym barǳie estem obligowany to uczynić, że nie mnie, a wam
u ma się stała. Wieǳcie bowiem, że ǳiewczę to est rodem nie z Cremony ani z Pawii, ak
niektórzy mniema ą, eno⁸⁴⁰ z Faenzy. Czy ą córką est, tego nie wiem, ako nie wieǳiał
i ten, co mi ą w poruczeństwo oddał. Dlatego też ochotnie na waszą prośbę przysta ę.
Zacni obywatele usłyszawszy, że ǳieweczka z Faenzy pochoǳi, wielce się zaǳiwili.
Poǳiękowali Giacominowi w gorących słowach za ego luǳkość, a potem prosić go ęli,
aby im opowieǳiał, w aki sposób ǳieweczka do niego się dostała i skąd mu wiadomo,
że właśnie z Faenzy est rodem.
Giacomino odparł na to:
— Guidotto z Cremony, mó stary druh i towarzysz broni, przed śmiercią ozna mił
mi, że gdy Faenza przez cesarza Fryderyka zdobyta i na złupienie wydana została, wpadł
z towarzyszami do pewnego domu, który pełen różnorodnego dobytku przez mieszkańców
był opuszczony. W domu tym pozostała tylko ǳieweczka licząca wówczas trzeci rok życia.
Gdy Guidotto po schodach wchoǳił, zawołała nań „o cze”. Tkliwością zd ęty, wziął z sobą
ǳieweczkę do Fano, wraz ze wszystkim, co w opuszczonym domu był znalazł. Na łożu
śmiertelnym się zna du ąc, powierzył mi ą wraz z całym ma ątkiem i zobowiązał mnie,
abym, gdy do lat źrałych⁸⁴¹ do ǳie, za mąż ą wydał, da ąc e ako wiano wszystko, co
po sobie ostawił. Teraz uż do zamęścia est zdolna, aliści⁸⁴² nie znalazłem eszcze dotąd
młoǳiana, co by mi do serca przypadł. Rad bym ą ak na pręǳe dać w stadło, aby
podobne przytraﬁenia, ak w dniu wczora szym, uż się powtórzyć nie mogły.
Wśród przytomnych⁸⁴³ zna dował się nie aki Wilhelm z miasteczka Medicina, który
wraz z nieboszczykiem Guidotto wówczas w Faenzy plądru ąc, pamiętał doskonale, czy
dom Guidotto zrabował. Wilhelm zbliżył się tedy⁸⁴⁴ do właściciela owego domu i rzekł:
— Bernabuccio, zali⁸⁴⁵ słyszałeś, co Giacomino powieǳiał?
— Słyszałem — odparł Bernabuccio, który znalazł się mięǳy przybyłymi — i właśnie nad tym zamyśliłem się, bo eżeli to w moim domu się stało, musiała to być mo a
córka, wiadomo ci bowiem, że w ówczesnym zamęcie utraciłem córeczkę w podanym
przez Giacomina wieku.
— Nie lza⁸⁴⁶ wątpić, że to two e ǳiecię! — zawołał Wilhelm. — Guidotto, ak pomnę, opisywał ów zrabowany przez się dom tak, iż upewniony być mogę, że wszystko
to u ciebie się ǳiało. Przypomnĳ sobie, czy córka two a nie miała akiegoś szczególnego
znaku, po którym mógłbyś ą poznać.
Bernabuccio na te słowa przypomniał sobie, że córka ego, w same rzeczy, nad lewym uchem miała bliznę w kształcie krzyża, pozostałą po wrzoǳie, który przed owym
zdarzeniem przeciąć e kazał. Zbliżył się tedy do Giacomina i poprosił go, aby mu ǳieweczkę pokazał. Giacomino ochotnie do swego domu go zawiódł i ǳieweczkę przywołać
⁸³⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸⁴⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁴¹źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
⁸⁴²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸⁴³przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁸⁴⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁴⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁸⁴⁶nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
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kazał. Bernabuccio spo rzawszy na nią obaczył zaraz w e rysach wielkie podobieństwo
do matki, która mimo swego wieku, eszcze piękną niewiastą była. Aby ednak eszcze lepie się upewnić, poprosił Giacomina o pozwolenie podniesienia ǳiewczęciu włosów nad
lewym uchem, na co Giacomino przystał. Bernabuccio, zbliżywszy się do osłupiałe ǳieweczki, podniósł e włosy i obaczył natychmiast znamię w kształcie krzyża. Na ten widok
za córkę swo ą ą uznał, zapłakał cicho i wziął ą w ramiona, eszcze pełną pomieszania
i zawstyǳenia. Potem, obróciwszy się do Giacomina, rzekł:
— Drogi przy acielu! ǲieweczka ta est mo ą córką. Dom, który Guidottowi na łup
wydano, był moim domem. Żona mo a w śmiertelne trwoǳe i pośpiechu ǳiecię w nim
ostawiła. Ponieważ zasię dom mó tego dnia zgorzał, więc mniemaliśmy, że ǳiecię pastwą
ognia padło.
ǲieweczka, słysząc te słowa i wiǳąc, że est szeǳiwym i czcigodnym człekiem,
uwierzyła we wszystko, co mówił. Jakby akąś ta ną skłonnością wieǳiona, padła mu
w ramiona i pospołu z nim płakać poczęła. Bernabuccio posłał zaraz po żonę i swoich
krewniaków, a także po braci i siostry ǳiewczęcia. Pokazał ą im i całą historię opowieǳiał. Tysiącem pieszczot i pocałunków córkę obsypawszy, za zgodą Giacomina, po wyprawieniu wspaniałe uczty, Bernabuccio do swego domu ą zabrał. Kapitan grodu, człek
luǳkiego serca, usłyszawszy całą historię i wieǳąc, że pochwycony Giannole, ako syn
Bernabuccia, roǳonym bratem ǳieweczki się okazał, postanowił ego winę w niepamięć
puścić. Naraǳiwszy się z Bernabucciem i Giacominem, rozkazał Giannola i Minghina
na wolność wypuścić. Minghino, ku wielkiemu ukontentowaniu całe roǳiny, ożenił się
z ǳieweczką, którą Agnesą zwali. Crivello i inni w tę sprawę zamieszani także wolność
oǳyskali. Minghino wspaniałą ucztę weselną wyprawił, a potem żył długie lata z Agnesą
w szczęściu i spoko u”.



.   

Gianni z Procidy przychwycony z umiłowaną ǳieweczką, która oﬁarowana była królowi
Fryderykowi, przywiązany zostaje do słupa, aby pospołu z nią ponieść śmierć na stosie. Poznany
przez Ruggiera de Loria, uchoǳi śmierci i ǳieweczkę w stadło pojmuje.
Gdy opowieść Neiﬁle, która damom wielce się podobała, do końca została dowieǳiona⁸⁴⁷, królowa rozkazała zacząć Pampinei. Ta, podniósłszy asną twarzyczkę swo ą,
rzekła w te słowa:
— Niezmierną, miłe towarzyszki mo e, est potęga miłości. Da e ona kochankom
męstwo do na trudnie szych przedsięwzięć i stałość wobec strasznych i nieoczekiwanych
niebezpieczeństw. Przekonać się o tym mogłyście uż z wielu przykładów przytoczonych
tak ǳisia , ak i w inne dni. Mimo to pragnę wam dać nowy dowód w powieści o pewnym
zakochanym młoǳieńcu.
„Ischia est wyspą w pobliżu Neapolu leżącą. Przed dość dawnym czasem żyła na
nie barǳo uroǳiwa ǳieweczka, imieniem Restituta, córka pewnego szlachcica, Marino
Bolgaro. Miłowała ona nad życie młoǳieńca, imieniem Gianni, pochoǳącego z sąsiednie wysepki Procidy, a on również był w nie rozmiłowany. Młoǳieniec ów nie tylko,
że w ǳień na Ischię przybywał, ale często, nie znalazłszy łódki, nocą drogę z Procidy
na Ischię wpław przebywał, aby u rzeć eśli nie ą, to przyna mnie mury e domu. Gdy
gorąca ich miłość tak trwała, zdarzyło się, że ǳieweczka wyszła pewnego dnia letniego na samotną przechaǳkę nad brzeg morski. Przechoǳąc ze skały na skałę, odrywała
nożem muszle od kamieni i tak, sama nie wieǳąc kiedy, doszła do małe zatoki ukryte za urwiskiem. Kilku młodych Sycylĳczyków, płynących z Neapolu na swo e egacie,
zwabionych chłodnym cieniem i powabem czystego źródła, tryska ącego na brzegu, wczasowi⁸⁴⁸ tuta się oddawało. Obaczywszy młodą i piękną ǳieweczkę, która ich eszcze nie
spostrzegła, i przekonawszy się, że est sama, postanowili pochwycić ą i uprowaǳić z sobą. Co umyślili, tego dokonali. Mimo oporu i krzyków młódki zaciągnęli ą na pokład
egaty i odpłynęli.
⁸⁴⁷dowieǳiony — tu: doprowaǳony. [przypis edytorski]
⁸⁴⁸wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]

  Dekameron



Gdy przybyli do Kalabrii i umawiać się poczęli, komu ǳieweczka ma przypaść w uǳiale, okazało się, że każdy ą tylko dla siebie mieć pragnie. Wiǳąc, że się pogoǳić nie mogą,
i obawia ąc się, że z e przyczyny eszcze do bó ki przy ść by mogło, ǳięki czemu różne
ich sprawy zły obrót by wzięły, postanowili darować młódkę królowi Sycylii, Fryderykowi. Młody naonczas król był wielkim lubownikiem⁸⁴⁹ pięknych kobiet. Zamysł swó
wykonali zaraz po przybyciu do Palermo. Król wielce sobie ǳieweczkę upodobał i z radością w podarunku ą przy ął. Szwanku ąc ednak wówczas nieco na zdrowiu, rozkazał
umieścić ą w wspaniałym pałacu, położonym w ednym z ego ogrodów, zwanym Cuba,
i pilnować e , dopóki sił utraconych nie oǳyska. Tak się też stało.
Tymczasem cała Ischia z powodu porwania Restituty w na większym poruszeniu była. Krewniaków ǳieweczki na barǳie trapiła myśl, kim byli ci, co ą porwali. Gianni
zaś, który więce od innych się turbował, nie czeka ąc, aż akaś wieść na Ischię nade ǳie, dowieǳiał się, w którą stronę egata się skierowała, a potem kazał uzbroić okręt
i czym pręǳe przeszukał na nim całe wybrzeże, od przylądka Minerwa aż do Scalea
w Kalabrii. Wszęǳie po droǳe zapytywał się o swo ą umiłowaną ǳieweczkę. Wreszcie
w Scalea powieǳiano mu, że sycylĳscy marynarze do Palermo ą powieźli. Na tę wieść
Gianni natychmiast do Palermo popłynął. Po wielu poszukiwaniach, starań i zachodów
nie litu ąc⁸⁵⁰, dowieǳiał się, że Restitutę podarowano królowi i że zna du e się ona pod
strażą w Cuba. Nowina ta silnie Gianniego wzburzyła, postradał on prawie całą naǳie ę
nie tylko posiadania swo e umiłowane , ale nawet u rzenia e kiedykolwiek. Mimo to,
siłą miłości powodowany, odesłał swó okręt i pozostał w Palermo, wieǳąc, że go tuta
nikt nie zna. Przechoǳąc często koło pałacu, u rzał pewnego dnia Restitutę w oknie.
Restituta także go spostrzegła; z tego u rzenia się obo e niewysłowioną radość odnieśli. Gianni, wiǳąc, że mie sce est odosobnione, podszedł do okna tak, żeby ǳieweczka
słowa ego usłyszeć mogła, i dowieǳiał się, co czynić, ażeby pomówić z nią z bliska. Po
czym odszedł, roze rzawszy się szczegółowie⁸⁵¹ po okolicy.
Gdy noc zapadła i część e znaczna uż minęła, Gianni powrócił; wdrapał się na mur
tak gładki, że ǳięcioł by się na nim ledwo mógł utrzymać i przebrał się⁸⁵² do ogrodu.
Tuta znalazł wysoki drąg, przystawił go do okna i z wielką zręcznością wspiął się przy
ego pomocy do okna kochanki. Restituta, zważywszy, że cześć e , ze względu na którą
nieco surowie⁸⁵³ z Giannim postępowała, uż na wieki przepadła, do te myśli przyszła,
że godność e na mnie ucierpi, gdy do Gianniego należeć bęǳie. Dlatego też postanowiła wszystkie ego życzenia wypełnić, żywiąc naǳie ę, że Gianni ą oswoboǳi. Ostawiła
tedy⁸⁵⁴ okno otworem, aby kochanek łatwie mógł do e komnaty przeniknąć. Gianni
wszedł przez okno i legł obok ǳieweczki na łożu. Restituta odkryła mu wszystkie swo e
zamysły, błaga ąc go, aby ą uwolnił i zabrał z sobą. Gianni odparł na to, że i on niczego barǳie nie pragnie i że następnego dnia całą rzecz ułaǳi, by wziąć ą z sobą, gdy
następnym razem do nie przybęǳie. Potem uścisnęli się i pełni uniesienia oddali się
rozkoszy, nad którą miłość większe dać nie może. Powtarza ąc te igraszki, nie postrzegli,
ak ze znużenia zasnęli edno w ob ęciach drugiego. Tymczasem król, któremu Restituta
na pierwszym po rzeniu wielce do smaku przypadła, przypomniał sobie o nie , a czu ąc się
na siłach skrzepiony, postanowił pewien czas z nią spęǳić, chocia się uż i ranek zbliżał.
W towarzystwie kilku sług udał się zatem bez zapowieǳi do Cuby. Wszedł do pałacu
niepostrzeżony przez nikogo, kazał otworzyć po cichu drzwi do komnaty, w które ǳieweczka spała, i z zapaloną pochodnią stanął na progu. Spo rzawszy na łoże, obaczył ą
obnażoną i śpiącą w ramionach Gianniego. Na ten widok takim gniewem zapłonął, nie
mówiąc ani słowa, że z trudem pohamował się, aby kochanków nie przebić sztyletem,
który zawsze u pasa nosił. Zważywszy ednak, że pozbawienie życia luǳi bezbronnych,
we śnie się zna du ących, byłoby sromotą dla każdego, a cóż dopiero dla króla, powściągnął swó gniew i postanowił publicznie na stosie ich spalić. Obróciwszy się do edynego
towarzysza, którego miał przy boku, rzekł:
⁸⁴⁹lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
⁸⁵⁰litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
⁸⁵¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁸⁵²przebrać się — tu: przedostać się. [przypis edytorski]
⁸⁵³surowie — ǳiś popr.: surowo. [przypis edytorski]
⁸⁵⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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— Co myślisz o te nierządne białogłowie, po które sobie tyle obiecywałem?
Potem spytał go, zali⁸⁵⁵ zna młoǳieńca tak zuchwałego, że królowi podobną hańbę we
własnym ego domu wyrząǳić się odważył. Zapytany odrzekł, że nie przypomina sobie,
aby tego młoǳieńca kiedykolwiek wiǳiał. Wówczas król, sroǳe poburzony, wyszedł
z komnaty rozkazawszy wprzód obo e kochanków, tak obnażonych, ak są, przytrzymać,
związać i za dnia do Palermo na rynek odprowaǳić. Tam zasię⁸⁵⁶ przywiązać ich do pala
plecami do siebie i tak trzymać ich aż do goǳiny trzecie , aby ich wszyscy obaczyć mogli,
a po upływie tego czasu spalić, ak na to zasłużyli. Taki rozkaz wydawszy, król, pełen
rankoru⁸⁵⁷ i złości, do pałacu swego w Palermo powrócił.
Po oddaleniu się króla słuǳy nie tylko zbuǳili kochanków ze snu, ale natychmiast
bezlitośnie rzucili się na nich, aby im ręce i nogi związać. Imaginu cież sobie, akim smutkiem to nagłe nieszczęście kochanków prze ąć musiało i ak poczęli drżeć z trwogi o życie
swo e, płakać i narzekać. Zgodnie z rozkazem króla zawieǳiono ich do Palermo i na
placu do ednego słupa przywiązano. Po czym na ich oczach stos wznosić poczęto, aby
o wyznaczone przez króla goǳinie karze ognia podlegli. Na plac zbiegła się wkrótce
ciżba luǳi, z mieszkańców Palermo złożona, dla obe rzenia nieszczęsnych miłośników.
Mężczyźni, cisnący się dla przy rzenia się młode ǳiewczynie, głośno wychwalali e urodę i kształtowne ciała złożenie, białogłowy zasię nie mogły się dość nawysławiać piękności
młoǳieńca. Nieszczęśni kochankowie, okrutnego sromu⁸⁵⁸ pełni, stali z opuszczonymi
głowami, opłaku ąc swó los przeciwny i z goǳiny na goǳinę czeka ąc na śmierć w płomieniach.
Gdy w ten sposób oczekiwali chwili wykonania wyroku, opowieść o ich winie, z ust
do ust przechoǳąc, doszła wreszcie do pana Ruggiera de Loria, męża osobliwe ǳielności, który podówczas urząd królewskiego admirała sprawował. Ruggieri de Loria, chcąc
ich zobaczyć, przybył na plac; spo rzawszy na pierw na ǳieweczkę zachwycił się e pięknością. Gdy potem wzrok na młoǳieńca obrócił, poznał go zaraz, przystąpił tedy do niego
i zapytał, zali zowią go Giannim z Procidy. Gianni podniósł głowę, a poznawszy admirała
rzekł:
— Tak, panie, byłem tym, o kogo się pytacie, i kim uż wkrótce być przestanę!
Wówczas admirał zapytał, co go do takiego stanu przywiodło.
— Miłość — odparł Gianni — i gniew króla.
Ruggieri poprosił go, aby mu o wszystkim szczegółowie⁸⁵⁹ rozpowieǳiał. Wysłuchawszy opowieści nieszczęśnika, chciał ode ść śpiesznie, aliści⁸⁶⁰ Gianni zatrzymał go
i rzekł eszcze:
— Ach, czcigodny panie, eżeli to tylko w wasze mocy leży, wy edna cie mi edną
łaskę u tego, z czy ego rozkazu tu na stosie sto ę.
— Jakaż to łaska? — spytał Ruggieri.
— Wiem — odrzekł Gianni — że niedługo uż umrzeć muszę i dlatego te łaski się
dopraszam, abym nie był obrócony plecami do ǳieweczki, którą nad życie me kocham,
podobnie ak i mnie ona, ale twarzą w twarz z nią ginął i tym sposobem w chwili śmierci
z e oblicza pociechę i spokó mógł czerpać.
Ruggieri rzekł ze śmiechem:
— Ochotnie to uczynię, a nawet postaram się o to, abyś mógł na nią patrzeć eszcze
tak długo, aż ci obmierznie.
Po tych słowach odszedł, rozkazawszy wprzód wykonawcom wyroku, aby nic więce
poczynać się nie ważyli, póki nowych poleceń od króla nie otrzyma ą. Późnie nie mieszka ąc⁸⁶¹ udał się do króla i chocia sroǳe gniewliwego go znalazł, wypowieǳiał otwarcie
swó sąd.
— Miłościwy panie — rzekł — akąż krzywdę wyrząǳiła ci ta para, którą z rozkazu
waszego na placu spalić ma ą?
⁸⁵⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁸⁵⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸⁵⁷rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
⁸⁵⁸srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
⁸⁵⁹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁸⁶⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸⁶¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
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Król opowieǳiał mu całą historię.
— Postępek ich zasługu e na karę, aliści nie wy ich karać powinniście. A ak za
zbrodnie należy się kara, tak też szlachetne czyny nagraǳać trzeba, nie mówiąc uż o łasce i miłosierǳiu. Czy wiecie, kim są ci, których spalić rozkazaliście?
— Nie — odrzekł król.
— Pragnę — rzekł Ruggieri — abyście dowieǳieli się o tym i wnieśli z tego, że za
popędem pierwszego gniewu nigdy iść nie lza⁸⁶². Młoǳieniec ów est synem Landolfa
z Procidy, roǳonego brata owego Gianniego z Procidy⁸⁶³, przy którego pomocy zostaliście królem i władcą te wyspy. ǲieweczka zasię to córka Marina Bolgaro, którego
wpływowi zawǳięczacie, że Ischia dotąd panowanie wasze nad sobą uzna e. Ci młoǳi
luǳie od dawna się wza emnie miłu ą; pobuǳani tym uczuciem, a nie chęcią obrazy waszego ma estatu, grzech ten popełnili ( eśli grzechem można nazwać to, do czego miłość
młodych doprowaǳa). Przeczże⁸⁶⁴ zatem wysyłacie na śmierć luǳi, których oznakami
czci osobne i bogatymi darami obsypać powinniście?
Król, wysłuchawszy tych słów i poznawszy, że Ruggieri prawdę powiada, nie tylko
wstrzymał wykonanie okrutnego wyroku, ale począł żałować nawet tego, co dotychczas
uczynił. Rozkazał, aby młodą parę natychmiast od słupa odwiązano i przyprowaǳono
przed ego oblicze. Tak się też stało. Po czym poznawszy sprawy ich dokładnie, król rozważył, akimi by to darami i osobnym uczczeniem za tak ciężką krzywdę ich wynagroǳić.
Namyśliwszy się, polecił ich przybrać w wspaniałe szaty, a potem, gdy się przekonał, że
obo e gorąco połączyć się pragną, rozkazał Gianniemu ożenić się z Restitutą, obdarzył
ich bogatymi podarkami i wielce szczęśliwych do o czyzny z powrotem wyprawił, gǳie
z wielką radością ich przy ęto. Gianni i Restituta żyli eszcze długo w szczęściu i spoko u”.



. 

Teodor, zakochawszy się w Violancie, córce pana swego, imć Ameriga, czyni ją brzemienną i za
to na szubienicę skazany zostaje. Gdy go pod rózgami na kaźń wiodą, poznaje go i uwalnia
jego roǳic. Teodor żeni się z Violantą.
Damy, z natężeniem oczeku ące, co się z kochankami stanie i czy w same rzeczy na
stosie spaleni zostaną, poweselały, usłyszawszy o ich wybawieniu się od śmierci i Bogu
dank⁸⁶⁵ złożyły. Królowa skinęła na Laurettę, a ta z radością w te słowa zaczęła:
„Gdy szlachetny król Wilhelm rządy nad Sycylią sprawował, żył na te wyspie pewien szlachcic, Amerigo Abbate z Trapani zwany, który wśród obﬁtości wszelkich dóbr
doczesnych także mnóstwo ǳieci posiadał. Potrzebu ąc liczne służby, kupił kilku otroków⁸⁶⁶ od genueńskich korsarzy, którzy grabiąc brzegi Armenii, wiele ǳieci uprowaǳili,
a teraz, płynąc ze Wschodu, ze swymi galerami do portu zawinęli. Amerigo otroków za
Turków uważał. Wśród niewolników, pozór pastuchów ma ących, eden chłopiec szlachetnie szą postawą i gładszymi obycza ami się wyróżniał. Zwali go Teodorem. Chocia za
niewolnika był uważany, pozostał w domu pana Ameriga i rósł pospołu z ego ǳiećmi.
Racze ǳięki szczęśliwe naturze swo e niż ǳięki pomyślnemu zrząǳeniu przypadku
zdołał wkrótce tak szlachetnych obycza ów nabrać, że pan ego, przychylnością do niego powodowany, wolnością go obdarzył. Mniema ąc zasię⁸⁶⁷, że Teodor est Turkiem,
ochrzcić go przykazał i dać imię Piotra. Potem Amerigo marszałkiem swym go uczynił
i w zupełności mu zaufał. Wraz z innymi ǳiećmi pana Ameriga wzrastała córka ego,
Violanta, wielce uroǳiwa ǳieweczka. Gdy o ciec za mąż wydać ą się zbierał, Violanta w Piotrze się zakochała. Miłu ąc go gorąco i przymioty ego wielce ceniąc, nie miała
ednak odwagi odkryć mu afektów swoich, aliści⁸⁶⁸ wkrótce Amor z tego zatrudnienia ą
⁸⁶²nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁸⁶³Giovanni da Procida (–) — Jan z Procidy, włoski lekarz i dyplomata średniowieczny, przeciwnik
Karola Andegaweńskiego, brał uǳiał w przygotowaniu Nieszporów Sycylĳskich: powstania, które w  r.
oddało właǳę na Sycylii królowi aragońskiemu Piotrowi III. [przypis edytorski]
⁸⁶⁴przeczże — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁸⁶⁵dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁸⁶⁶otrok (daw.) — chłopiec, młokos. [przypis edytorski]
⁸⁶⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁸⁶⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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wywiódł. Piotr bowiem, spo rzawszy na nią kilka razy ukradkiem, tak się nią zachwycił
i tak w nie rozmiłował, że czuł się wtedy tylko szczęśliwy, gdy z nią razem przebywać
mógł. Obawiał się ednak, aby ktoś miłości ego nie odkrył, wydawało mu się bowiem,
że źle sobie poczyna. ǲieweczka, ochotnie w towarzystwie Piotra przebywa ąca, ta emnicę ego odgadła, a chcąc dodać mu odwagi i otuchy, wielkie ukontentowanie po sobie
pokazała. Przez długi czas eszcze pozostawali w niepewności, ak swe uczucia wza emne
sobie wyznać, chocia gorąco pragnęli porozumieć się z sobą. Gdy tak cierpieli, ogniem
namiętności gore ąc, los, akby rozmyślnie czyniąc, w sukurs⁸⁶⁹ im przyszedł i pokazał
im drogę do stłumienia lęku wiodącą. Amerigo posiadał piękną ma ętność, o milę od
miasta Trapani leżącą. Żona ego z córką i różnymi damami przebywała tam często dla
wytchnienia. Pewnego dnia zdarzyło się, że w upalny ǳień udały się na wieś, wziąwszy
z sobą także i Piotra. W czasie ich przechaǳki nagle, ak to często w lecie się zdarza, niebo pokryło się ciemnymi chmurami. Damy, nie chcąc być burzą zaskoczone, wyruszyły
w powrotną drogę do Trapani. Piotr i Violanta, ako luǳie młoǳi, wyprzeǳili znacznie
żonę pana Ameriga i e towarzyszki; może nie tylko obawa niepogody, ale i miłość kroki
ich przyśpieszyła. Oddaliwszy się od reszty kompanii tak, że ledwie wiǳiani być mogli,
poczuli, że po wielu grzmotach, grad gruby i gęsty sypać poczyna. Damy schroniły się
do domu pewnego wieśniaka, co się zaś Piotra i Violanty tyczy, to nie wiǳąc innego
schronu, wpadli do stare , pochylone rudery, w które nikt uż nie mieszkał. Dach te
chaty był barǳo uszkoǳony; tylko cząstka ego pozostała. Młoǳi luǳie dla ciasnoty
kąta, w którym stali, musieli się zetknąć z sobą. Ta okoliczność dodała im odwagi do
wza emnych oświadczyn i była pobuǳeniem ich miłosnego pragnienia. Piotr pierwszy
zaczął w te słowa:
— Dałby Bóg, aby ten grad nigdy nie ustawał, dopóki bowiem sypie, mogę się stąd
nie ruszać.
— Ach, i a bym tego chciała — odparła Violanta.
Rzekłszy to, uścisnęli ręce, po czym ob ęli się i pocałowali, podczas gdy grad wciąż po
dawnemu sypał.
Nie będę się tu nad każdym szczegółem szerzyła⁸⁷⁰, to eno⁸⁷¹ powiem, że nim się niebo wy aśniło, Piotr i Violanta na wyższe uniesienia miłości poznali i umówili się o sposób
ta nego widywania się z sobą. Gdy grad padać przestał, poczekali u niedalekich bram miasta na matkę Violanty i wraz z nią do domu powrócili. Od tego dnia nieraz eszcze, wielką
ostrożność zachowu ąc, schoǳili się razem ku mnogie radości swo e . Wreszcie Violanta
brzemienną się poczuła, co niemało strapienia im przyczyniło. Nie omieszkała próbować
różnych środków, aby pozbyć się płodu przed czasem, ednakoż wszystkie e starania na
niczym spełzły. Wówczas Piotr, obawia ący się o życie swo e, postanowił uciec, o czym
Violancie powieǳiał.
— Jeśli mnie opuścisz — rzekła Violanta — to bądź upewniony, że życie sobie odbiorę.
Piotr gorąco ą miłu ący odparł:
— Nie mogę tu pozostać, na droższa mo a! Brzemienność two a wnet awną się stanie
i postępek nasz zdraǳi. Tobie przebaczą z łatwością, a zasię, nieszczęsny, za two ą i swo ą
winę będę musiał odpokutować.
— Piotrze — odrzekła na to Violanta — mó grzech istotnie na aw wy ǳie, co się
ednak twego tyczy, to bądź upewniony, że nikt o nim wieǳieć nie bęǳie, eśli tylko ty
sam o nim nie powiesz.
— Jeżeli tak — zawołał Piotr — to zostanę. Pamięta ednak, abyś swo ą obietnicę
zǳierżyła!
Violanta ukrywała długo stan swó , wiǳąc ednakoż, że wygląd e dalszą ta emnicę
niemożliwą czyni, wyznała pewnego dnia matce wszystko, rzęsistymi łzami się zalewa ąc
i błaga ąc ą o przebaczenie i litość. Matka, bólem wielkim prze ęta, zganiła ą ostrymi
słowy i żądała wyznania, kiedy i z kim się to zdarzyło. ǲieweczka, nie chcąc biedy na
Piotra sprowaǳać, wymyśliła akąś baśń i za prawdę ą podała matce, która uwierzywszy
wszystkiemu, wysłała córkę dla ukrycia e błędu do edne z ich posiadłości.
⁸⁶⁹przyjść w sukurs — przy ść z pomocą. [przypis edytorski]
⁸⁷⁰szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
⁸⁷¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  Dekameron



Gdy czas połogu nadszedł i chora, kobiecym obycza em, w bólach krzyczeć poczęła,
zdarzyło się to, czego matka na mnie się spoǳiewała — że pan Amerigo, który dotychczas w te wiosce prawie nigdy nie bywa, wraca ąc z polowania, krzykiem tym zaǳiwiony,
pod echał pod dom i wszedł nagle do komnaty, aby spytać się o powód wrzawy. Matka, będąca w te chwili przy córce, obaczywszy swego męża, podniosła się i z płaczem
powtórzyła mu to, co e Violanta opowieǳiała. Aliści pan Amerigo, mnie od żony łatwowierny, odparł, że niemożliwą est rzeczą, aby ǳiewczyna nie wieǳiała, od kogo est
brzemienną, i zażądał szczerego wyznania prawdy, mówiąc, że est to edyny środek do
uzyskania ego przebaczenia. W przeciwnym razie zasię niecha na pewną i okrutną śmierć
się gotu e! Na próżno matka Violanty siliła się wmówić w niego ową ba kę, które sama
uwierzyła. Wysiłki e na niczym spełzły. Amerigo, srogim gniewem zapalony, rzucił się
z obnażoną szpadą na córkę, która w tym czasie synka powiła, i krzyknął:
— Albo mi wyznasz, kto est o cem twego ǳiecięcia, albo zginiesz na mie scu!
Z trwogi przed śmiercią złamała Violanta dane Piotrowi słowo i wyznała o cu wszystko, co mięǳy nimi zaszło. Rycerz, wysłuchawszy Violanty, wpadł w taką wściekłość, że
ledwie od zamordowania córki pohamować się zdołał. Dawszy w słowach folgę gniewowi swemu, wsiadł z powrotem na konia i do Trapani popęǳił. Przybywszy do grodu,
oskarżył Piotra przed Konradem, królewskim namiestnikiem, o hańbę wyrząǳoną ego
domowi. Namiestnik kazał Piotra niespoǳianie pochwycić i wziąć go na pytki, celem
dobycia z niego dokładnie szych zeznań; potem skazał go na przepęǳenie kĳami przez
całe miasto, a następnie na powieszenie. Aby zaś ta sama goǳina była kresem życia obo ga kochanków i ich ǳiecięcia, pan Amerigo, który gniewu swego wyrokiem śmierci na
Piotra eszcze nie zaspokoił, wsypał truciznę do kielicha z winem i powierzył go wraz
z ostrym sztyletem ednemu ze sług swoich, mówiąc doń:
— Uda się z tym do Violanty i w moim imieniu e powieǳ, aby, nie mieszka ąc⁸⁷²,
eden z tych dwóch roǳa ów śmierci wybrała. Niecha ginie od trucizny lub od noża,
w przeciwnym razie, ak na to zasłużyła, w obliczu całego miasta na stosie spłonie. Skoro
zaś tego dokonasz, pochwyć chłopca, którego Violanta przed kilkoma dniami na świat
wydała, rozbĳ mu głowę o ścianę i rzuć go potem psom na pożarcie.
Otrzymawszy od okrutnego o ca taki rozkaz, córki ego i wnuka się tyczący, sługa,
do złego chętny, poszedł go wykonać. Tymczasem Piotr, na śmierć skazany, pęǳony
był uderzeniami kĳów do szubienicy. Pachołkowie wiedli go koło gospody, w które
trzech szlachciców armeńskich mieszkało. Byli to posłowie, wysłani przez króla Armenii
do Rzymu dla porozumienia się z papieżem w ważnych sprawach, prze ścia wo sk dotyczących. Zatrzymali się oni w Trapani przez dni parę dla wypoczynku i skrzepienia sił,
przy mowani z osobną⁸⁷³ czcią przez dosto nych obywateli miasta z panem Amerigo na
czele. Trze posłowie, wiǳąc przechoǳący orszak z Piotrem pośrodku, podeszli przez
ciekawość do okna. Piotr był do pasa całkiem obnażony i ręce miał na plecach związane. Jeden z posłów, nazwiskiem Fineo, człek w podeszłym wieku i wielkie powagi,
spostrzegł na piersi młoǳieńca wielką ogniste barwy plamę, nie wymalowaną, eno⁸⁷⁴
będącą przyroǳonym na skórze znamieniem. Na ten widok wspomniał pan Fineo swego
syna, którego mu przed piętnastu laty korsarze na wybrzeżu Laiazzo porwali. Od tego
czasu słuch o nim zaginął. Zważywszy wiek nieszczęśnika pęǳonego przez katów, pomyślał, że syn ego, gdyby eszcze przy życiu się zna dował, w tym samym wieku być by
musiał. Uderzony widokiem znamienia pode rzewać począł, że skazaniec est ego synem.
Wówczas przyszło mu do głowy, że eśli tak est w same rzeczy, to młoǳieniec winien
przypomnieć sobie swo e imię oraz imię o ca i zrozumieć słowa armeńskiego ęzyka. Dlatego też, gdy skazaniec do okna się zbliżył, Fineo zawołał:
— Teodorze!
Na dźwięk tego imienia Piotr podniósł natychmiast głowę. Wówczas Fineo spytał go
po armeńsku:
— Skąd pochoǳisz i kto był twoim roǳicem?
Pachołkowie kata przez wzgląd na osobę posła zatrzymali się, tak iż Piotr mógł odpowieǳieć:
⁸⁷²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁸⁷³osobny (daw.) — tu: osobliwy, szczególny. [przypis edytorski]
⁸⁷⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  Dekameron



— Pochoǳę z Armenii. Roǳic mó zwał się Fineo. Nieznani luǳie przywieźli mnie
tuta , gdy eszcze małym ǳieckiem byłem.
Na te słowa Fineo ponad wątpliwość poznał w młoǳieńcu swego utraconego syna. Z płaczem zbiegł po schodach wraz z towarzyszami swymi i pośród siepaczy chwycił
Teodora w ob ęcia. Po czym okrył go płaszczem z drogocenne materii, zd ętym z własnych ramion, i poprosił dowódcy, aby przez wzgląd na ego osobę, wstrzymał się, dopóki
nowych rozkazów nie otrzyma. Dowódca chętnie zgoǳił się na to.
Fineo wieǳiał uż, za aką to winę Teodora na kaźń wiedli, bowiem słuchy o tym po
całym mieście obiegały. Dlatego też co żywo z towarzyszami swymi i ze świtą do Konrada
się udał i tak rzekł do niego:
— Panie! Młoǳieniec ten, którego ako niewolnika na śmierć skazaliście, est wolnym człekiem i moim synem. Gotów on est po ąć za żonę ǳieweczkę, którą ak mówią,
zbezcześcił. Odłóżcie przeto wykonanie wyroku aż do chwili, gdy przy ǳie wiadomość,
czy ǳieweczka chce go za męża, iżbyście nie uchybili prawu, gdyby taka była e wola.
Konrad usłyszawszy, że Piotr est synem pana Fineo, wielce się zaǳiwił. Wstyǳąc się
omyłki z winy przypadku i zważywszy, że prośba Fineo est słuszna, polecił skazańca do
domu z powrotem odprowaǳić, a sam tymczasem wezwał pana Amerigo i o wszystkim
go powiadomił.
Pan Amerigo, przekonany, że córka ego i wnuk uż nie ży ą, męki cierpiąc na sroższe, nie mógł przeboleć tego, co uczynił. Wiǳiał bowiem, że gdyby Violanta nie umarła,
wszystko dałoby się ułożyć ak na lepie . Niemnie ednak pchnął w lot umyślnego do
córki, by wstrzymał wypełnienie ego nakazu, o ile ten eszcze wykonany nie został. Wysłannik zastał przybocznego pana Amerigo w chwili, gdy położywszy przed nieszczęsną
sztylet i truciznę, zelżywymi obrzucał ą słowami za to, że ociąga się z wyborem, do którego chciał ą przymusić. Ale posłyszawszy wolę swego pana, pozostawił Violantę i powrócił,
by ze stanu rzeczy zdać mu sprawę.
Uradowany obrotem sprawy, Amerigo udał się niezwłocznie do Finea. Ze łzami niemal usprawiedliwiał się, ak umiał, i o przebaczenie go prosił za to, co się stało, zaręcza ąc,
że eśli tylko Teodor chce poślubić ego córkę, odda mu ą z na wyższą radością.
Fineo życzliwie przy ął ego usprawiedliwienie i odparł:
— Jest wolą mo ą, aby syn mó poślubił córkę waszą; eśliby zaś się wzdragał, niech
się dopełni wyrok na niego wydany.
Skoro więc i Fineo, i Amerigo edne byli myśli, udali się tam, gǳie czekał ciągle
Teodor, prze ęty zarówno lękiem przed śmiercią, ak i radością z odnalezienia roǳica.
Zapytali go, aka est w tym ego wola. Gdy Teodor usłyszał, że Violanta, eśli zechce,
może stać się ego żoną, tak niepomierną odczuł radość, akby z piekieł ednym skokiem
znalazł się w ra u. Oświadczył tedy⁸⁷⁵, że byłoby to dla niego łaską na wyższą, eżeli tylko
oba o cowie na to przyzwolą. Posłano więc do młode niewiasty, by i ona wyraziła swą
wolę. Violanta, barǳie bólem zmożona niż akakolwiek inna kobieta, oczekiwała śmierci.
Usłyszawszy, akie były i akie być miały losy Teodora, po długie dopiero chwili zaczęła
dawać wiarę tym słowom i uspokoiła się nieco, odpowiada ąc, że eśli o nią iǳie, nic
większe radości sprawić e nie może, ak oddanie ręki Teodorowi. Aliści posłuszną bęǳie
woli o ca swego.
Gdy więc tak zgoda powszechna doprowaǳiła do zaślubin Violanty, fetowano e ak
na wspaniale ku uciesze wszystkich mieszkańców. Młoda niewiasta, uspoko ona, karmiąc
swego synka, niebawem stała się pięknie szą niż kiedykolwiek. Powstawszy z łoża, gdy
Fineo powrócił z Rzymu, oddała mu cześć, aka o cu przynależy, on zasię⁸⁷⁶, synową taką
ciesząc się niepomiernie, gody im wyprawił z niewiǳianym przepychem i wesołością, a ą
za córkę przybrał i zawsze odtąd poczytywał. A gdy minęło dni kilka, syna wraz z nią
i małym wnuczkiem zabrał z sobą statkiem do Laiazzo, gǳie w spoko u i dostatku obo e
kochankowie do końca życia swego pozostali”.



.  

⁸⁷⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁷⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Nastagio degli Onesti miłuje ǳieweczkę z rodu Traversari. Traci na nią bogactwa swoje,
aliści jej wzajemności dobić się nie może. Na prośby krewniaków udaje się do Chiassi i tam
spostrzega rycerza, który ściga młódkę, a potem zabĳa ją i na pożarcie psom rzuca. Nastagio
sprasza krewniaków, aby wraz z umiłowaną przez niego ǳieweczką na obiad do Chiassi
przybyli. ǲieweczka, wiǳąc rozszarpanie tejże młódki, poczyna się obawiać podobnej kary
i wychoǳi za mąż za Nastagia.
Skoro Lauretta zamilkła, na wezwanie królowe Filomena w te słowa zaczęła:
— Piękne damy! Ponieważ Bóg miłosiernymi nam być przykazał, tedy Jego sprawiedliwość wszelkie okrucieństwa surowo karać musi. Aby wam dać dowód tego i skłonić
was do wystrzegania się nieczułości serca, chcę opowieǳieć historię, która powinna nie
mnie zabawić, ak i współczucie w was obuǳić.
„W Rawennie, odwiecznym mieście Romanii, żyło ongiś wielu luǳi szlachetnych
i zacnego rodu. Mięǳy nimi wyróżniał się szczególnie nie aki Nastagio degli Onesti,
człek młody, który po śmierci o ca i wu a swego stał się wielkim bogaczem. Ów, w bezżennym stanie ży ąc, zakochał się w córce pana Paola Traversari. Żywił naǳie ę, że pozyska e względy staraniami swoimi, mimo że ród e był o wiele starszy i świetnie szy
od ego rodu. Jednakoż cała ego wytrwałość, miłość i wspaniałość na nic się nie zdały;
owszem, zdawało się, że im więce przypodobać e się stara, tym barǳie sobie szkoǳi
— tak szorstką, nieżyczliwą i niechętną okazywała się dla niego umiłowana ǳieweczka.
Nie wieǳieć, co było tego przyczyną: czyli zbytnie rozumienie o piękności swo e , czyli też rodowa pycha niezmierna, dosyć na tym, że ani Nastagia, ani na mnie sze rzeczy
emu miłe znosić nie mogła. Ta nieczułość kochanki tak Nastagia trapiła, że nieraz skarżył się i chciał uż z boleści życie sobie od ąć. Czasami zasię obiecywał sobie, że zapomni
całkiem tę okrutnicę albo przyna mnie tak ą znienawiǳi, ak ona ego nienawiǳiła. Jednak wszystkie ego postanowienia na niczym spełzły, bowiem im barǳie ginęła szczęścia
naǳie a, tym miłość ego gorętszą się stawała.
Gdy Nastagio tak uparcie trwał w afektach swoich i brnął coraz dale w obłędliwe
szaleństwa i nadmierne wydatki, krewniacy ego i przy aciele do te myśli przyszli, że
w grze takie wnet życie i ma ątek cały postrada. Raǳili mu więc po wielekroć i zaklinali
go, ażeby Rawennę opuścił i do innego akiegoś grodu na dłuższy pobyt się udał; mniemali
bowiem, że tym sposobem z miłości go wyleczą i od ruiny uchronią. Nastagio w śmiech
to po wiele razy obracał, na koniec wiǳąc ednak, że niepodobna wiecznie trwać przy
swoim, oświadczył wreszcie, że ma zamiar do Franc i, Hiszpanii albo do akiegoś innego
oddalonego kra u wy echać, i w same rzeczy niemałe przygotowania do drogi uczynił.
Po czym wsiadł na konia i w towarzystwie licznych przy aciół swoich Rawennę opuścił.
Aliści do echał tylko do Chiassi, mie scowości o trzy mile od miasta oddalone ; tam
zatrzymawszy się, kazał rozbić obozowe namioty dla siebie, a potem rzekł towarzyszom,
że mogą wracać do Rawenny, bowiem on tu pozostać postanowił.
Rozłożywszy się w Chiassi, ął⁸⁷⁷ prowaǳić równie świetny i okazały żywot, ak pierwe i ak zwykle zna omych swoich na obiad lub wieczerzę do siebie zapraszał. Pewnego dnia, a był to właśnie piątek, gdy piękna pogoda ma owa panowała, Nastagio znów
w myśli o okrutne kochance się pogrążył. Ażeby tym swobodnie smutkowi swemu się
oddać, oddalił od siebie wszystkich towarzyszów swoich i sam, bez celu błąǳąc, doszedł
do piniowego lasu. Już dawno przeszła południowa goǳina; Nastagio bez myśli o adle
i napo u uż na pół mili prawie w gęstwinę się zagłębił, gdy nagle płacz i rozpaczliwe
ęki kobiece, gǳieś w bliskości brzmiące, z rozmyślań pełnych melankolii go wyrwały.
Stanął, podniósł głowę, by zobaczyć, co się ǳie e, i zaǳiwił się, wiǳąc, że est pośród
piniowego lasu. Wtem u rzał, ak z cierniowych zarośli, sterczących przed nim, wypadła
cudownie piękna naga ǳiewczyna, z rozwianymi włosami i z ciałem przez gałęzie i kolce
poszarpanym, pęǳąc ku niemu bez tchu prawie wśród głośnego płaczu i wołania o litość.
Po obu e bokach gnały nieodstępne dwa roz adłe kundle, co chwila zatapia ąc w e ciele
kły, gǳie tylko schwycić mogły, za nią zasię gnał rycerz na czarnym koniu i w czarnym
rynsztunku, z twarzą pała ącą gniewem, ze szpadą w ręku, i straszliwymi, hańbiącymi
słowy śmierć e zapowiadał. Na ten widok Nastagia w pierwsze chwili prze ęły poǳi⁸⁷⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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wienie i trwoga, wnet ednak współczucie wzbuǳiło w nim żąǳę ocalenia nieszczęśliwe
niewiasty od mąk takich i śmierci. Nie ma ąc broni pod ręką, schwycił potężną gałąź i nią
drogę psom i rycerzowi zagroǳił. Czarny rycerz, spostrzegłszy to, z daleka uż na niego
zawołał:
— Zaniecha walki, Nastagio, i pozwól mnie i psom moim uczynić z tą niewiastą to,
na co zasłużyła!
Przy tych słowach dwa kundle schwyciły z całe siły ǳiewczynę za biodra i osaǳiły
ą na mie scu; rycerz zasię przypęǳił na koniu i skoczył z niego, podnosząc szpadę. Nim
ednak mógł coś uczynić, Nastagio stanął przed nim i zawołał:
— Nie wiem, ktoś est, choć mnie tak dobrze znać się zda esz; tyle ci ednak powieǳieć mogę, że w wysokim stopniu haniebną est rzeczą, gdy zbro ny rycerz nagą
kobietę chce mordować i psami ą szczwa niby ǳikie zwierzę, dlatego też bronić e będę
z wszystkich sił moich.
— Nastagio — odrzekł na to rycerz — pochoǳę z tego samego co i ty miasta. Byłeś eszcze małym ǳiecięciem, kiedym a, zwany Gwidonem degli Anastagi, w te oto
ǳiewczynie zaiste o wiele goręce się kochał aniżeli ty teraz w pannie Traversari. Aliści⁸⁷⁸ pycha e i okrucieństwo wtrąciły mnie w taką rozpacz, że wreszcie tą szpadą, którą
wiǳisz w moim ręku, nieszczęsne życie sobie odebrałem i za to na wieczyste męki skazany zostałem. Wkrótce potem umarła i ona, niezmiernie z śmierci mo e się radu ąca.
Za okrucieństwo i za to, że cieszyła się z mąk moich, nie uważa ąc tego nigdy za grzech,
ale za zasługę, takoż na wieczne męki piekielne skazana została. Gdy do piekła przybyła,
obo gu nam za karę naznaczono: e uciekać przede mną, mnie zasię, którym ą niegdyś
tak gorąco miłował, za nią się uganiać, nie ako za przedmiotem miłości, ale ak za śmiertelną nieprzy aciółką swo ą. Ilekroć ą dopęǳę, przeszywam ą tą samą szpadą, którą się
niegdyś zabiłem, otwieram, ak to zaraz obaczysz, e pierś, wyrywam z nie twarde i zimne
serce, do którego miłość ani litość przystępu znaleźć nie mogły, i rzucam e psom moim
na pożarcie. Po krótkim czasie ednak zmartwychwsta e ona znowu za Boga sprawiedliwym wyrokiem i wszechmocy ego właǳą, ak gdyby nigdy zabitą nie była. Wówczas
zaczyna się od nowa e żałosna ucieczka i mo a z psami wściekła pogoń za nią. Tak ǳiee się w każdy piątek, o te , co ǳisia , goǳinie i na tym samym mie scu. Dopadam e
i ak wnet u rzysz, mordu ę, nie sądź ednak, że w inne dni spoczynek mamy; coǳiennie w tych wszystkich mie scach, gǳie akieś okrutne myśli piastowała, prześladu ę ą
i ścigam. Ponieważ zasię z na czulszego kochanka wrogiem e się stałem, tedy⁸⁷⁹ tyle lat
muszę ą w ten sposób dręczyć, ile miesięcy ona się znęcała nade mną. Pozwól mi wyroku
sprawiedliwości boże dopełnić i nie próbu sprzeciwiać się temu, czemu przeszkoǳić nie
est w two e mocy.
Na te słowa Nastagio osłupiał, a włosy ze strachu z eżyły mu się na głowie. Odstąpiwszy
kilka kroków, zwrócił oczy na nieszczęsną ǳiewczynę i czekał, drżący, na to, co dale się
stanie. Rycerz zasię, słowa te wyrzekłszy, skoczył na kształt roz uszonego zwierzęcia ku
ǳiewczynie, która przez dwa kundle trzymana, na klęczkach o litość błagała, i pchnął
ą szpadą w piersi z taką siłą, że ostrze wyszło plecami. Z ękiem śmiertelnym zwaliła się
nieszczęśnica od ciosu tego twarzą na ziemię, a wówczas rycerz chwycił sztylet, bok e nim
otworzył, wyrwał serce z innymi wnętrznościami i cisnął psom, które e z żarłocznością
połknęły. Ledwo kilka chwil upłynęło, ǳiewczyna podniosła się, ak gdyby nic się nie
stało, i ęła⁸⁸⁰ uciekać na nowo w kierunku morza; obok nie , ak pierwe , gnały psy nie
przesta ąc e szarpać. Rycerz, dosiadłszy z powrotem czarnego swego rumaka, ze szpadą
w ręku szalonym pędem za nią podążył. Wkrótce tak się oddalili, że Nastagio stracił ich
z oczu.
Nastagio, obaczywszy to wszystko, stał nieruchomo na mie scu, miotany litością
i trwogą. Naraz ednak uderzyła go myśl, że to zdarzenie, powtarza ąc się co piątek, może mu się stać pomocne wielce. Oznaczył więc sobie dokładnie mie sce, a po powrocie
do swych towarzyszy w Chiassi, gdy czas nadszedł, posłał po wielu krewnych swoich
i przy aciół do Rawenny.
⁸⁷⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸⁷⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁸⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Duch, Upiór, Kara, Miłość
niespełniona, Nienawiść,
Kobieta, Mężczyzna, Kara,
Zaświaty, Okrucieństwo

— Długo staraliście się to na mnie wymóc — rzekł do nich — abym miłości moe do owe okrutnicy się wyrzekł i szalonych wydatków zaprzestał. Otóż obecnie estem
gotów to uczynić, pod warunkiem ednakowoż, że pana Paola Traversari k’temu⁸⁸¹ skłonicie, aby w towarzystwie żony, córki i wszystkich krewnych wraz z wami i damami, akie
wybrać zechcecie, w na bliższy piątek obiad tuta u mnie spożyć zechcieli. Dlaczego zasię
domagam się tego, wtedy się dowiecie.
Krewni i przy aciele postanowili spełnić tę skromną prośbę Nastagia, powróciwszy
tedy do Rawenny, we właściwym czasie wskazane im osoby zaprosili. Na trudnie poszło z ukochaną przez Nastagia ǳieweczką, ale i ta wreszcie zgoǳiła się wziąć uǳiał
w uczcie pospołu z innymi. Nastagio z rozrzutnością królewską obiad przygotować kazał,
stoły rozstawiono pod piniami wokół mie sca, gǳie nieczuła ǳiewica tak okrutne karze
podlegała. Po czym, wskazawszy wszystkim gościom ich mie sca, dla umiłowane swo e
takie mie sce przeznaczył, aby sieǳiała naprzeciw polany, gǳie ak sąǳił, przeraża ące
z awy się ukażą. Już ostatnią potrawę podano, gdy naraz krzyk ścigane ǳiewicy do uszu
wszystkich dobiegł. Obecni zadrżeli na ten głos przeraźliwy i ęli się pytać, skąd on pochoǳić może; aliści⁸⁸² nikt wy aśnienia dać nie mógł. Wszyscy strwożeni podnieśli się
i wytężyli wzrok w stronę, skąd odgłos ten dobiegał. Nagle u rzeli ǳiewczynę, rycerza
i psy. Za chwilę pościg był uż mięǳy nimi. Na ten widok z okrzykami oburzenia i gniewu edni rzucili się naprzeciw rycerza i psów, a druǳy chcieli zasłonić sobą ǳiewczynę.
Aliści rycerz obrócił się do nich z podobną mową co pierwe do Nastagia. Słowa ego
nie tylko od ęły przytomnym⁸⁸³ chęć do obrony ǳiewczęcia, lecz prze ęły ich zarazem
osłupieniem i przerażeniem. Rycerz czynił to samo co przed tygodniem. Pośród gości
zna dowało się wiele dam spokrewnionych z nieszczęsną ǳiewczyną, a takoż i z rycerzem. Nie edna pamiętała dobrze śmierć ego; wiǳąc, że wykonywa straszliwy wyrok na
ǳieweczce, uderzyły w płacz tak ogromny, akby wyrok ów nad nimi samymi miał być
dopełniony.
Gdy wszystko dobiegło końca i z awy znikły wreszcie sprzed oczu przytomnych, nikt
otrząsnąć się z wrażenia nie mógł. Długo o tym mówili. Na większa ednak trwoga odmalowała się na twarzy ukochane przez Nastagia panny, która wszystko dokładnie wiǳiała
i słyszała. Wspomniawszy bowiem na okrucieństwa, akich się tylekroć względem tego
młoǳieńca dopuszczała, poczuła, że widowisko, którego przed chwilą naocznym świadkiem była, dla nikogo z obecnych strasznie szą nie est przestrogą, ak dla nie ; zdało się
e , że Nastagio gna uż za nią przez lasy i że dwa spienione kundle kły w e ciele zatapia ą. Na tę myśl taka obawa ą zd ęła przed podobnym losem, że nagle nienawiść na
miłość w e sercu się przemieniła i chwili stosowne doczekać się nie mogła. Jeszcze tego
wieczora przy zdarzone sposobności ta emnie do Nastagia zaufaną służkę wysłała. Służka ta poprosiła go w imieniu pani o odwieǳenie e i oświadczyła, że pani gotowa est
spełnić wszystko, czego Nastagio zapragnie. Nastagio odparł na to, że wieść ta prze mu e
go radością niewysłowioną, aliści chce cel pragnień swoich osiągnąć czci e na szwank
nie przywoǳąc, lecz za prawą biorąc ą małżonkę. Młoda dama, świadoma dobrze, że od
nie tylko zależało być uż dawno żoną Nastagia, przychylną dała mu odpowiedź, za czym
udała się do swoich roǳiców i pierwsza oświadczyła im chęć wy ścia za niego. Roǳice,
niezmiernie tym uradowani, następne zaraz nieǳieli odbyli uroczyste zaręczyny młode
pary. Po okazałym weselu, które wkrótce nastąpiło, młoǳi małżonkowie przez długie
lata szczęściem swoim się cieszyli. Straszna z awa nie tylko ten eden szczęśliwy skutek
wywarła, wszystkie bowiem białogłowy w Rawennie tak się zastrachały, że od tego czasu
barǳie uległymi wobec mężczyzn się stały”.



 . 

Federigo degli Alberighi miłuje bez wzajemności; po stracie całego mienia pozostaje mu jedynie
sokół, którego, nic innego nie mając, poświęca na potrawę dla umiłowanej białogłowy, gdy ta

⁸⁸¹k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
⁸⁸²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁸⁸³przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
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doń w gościnę przybywa. Uznawszy o tym dama zmienia postępowanie, wychoǳi za niego za
mąż i bogatym człowiekiem go czyni.
Gdy Filomena skończyła opowieść swo ą, królowa, wiǳąc, że krom⁸⁸⁴ Dionea, który
miał osobny przywile , ona tylko nie opowiadała eszcze, z wesołą twarzą w te słowa
zaczęła:
— Na mnie tedy⁸⁸⁵ kole przychoǳi i dlatego też chcę wywiązać się z mo ego obowiązku powieścią, która wiele z poprzednią ma podobieństwa. Dowiecie się z nie nie
tylko o tym, aką właǳę wǳięki wasze nad szlachetnymi sercami sprawu ą, ale takoż
nauczycie się nagrody stosowne z własne woli uǳielać, nie czeka ąc na los, który dary
swo e nieraz w ǳiwaczny i niesprawiedliwy sposób rozǳiela.
Wieǳcie tedy, że niedawnymi czasy w mieście naszym Coppo di Borghese Domenichi u wszystkich osobną czcią się cieszył, a może eszcze się cieszy, więce dla cnót
i szlachetnych obycza ów niźli dla starożytności rodu swego. Ów zacny człek, niezaćmione pamięci goǳien, do lat sęǳiwych przyszedłszy lubił opowiadać sąsiadom i zna omym
swoim o dawnych czasach i zdarzeniach. Umiał zaś mówić tak udatnie, ęzykiem ozdobnym, i wspomnień miał tyle, że pod tym względem nikt z nim w paragon⁸⁸⁶ wchoǳić
nie mógł.
„Wśród innych pięknych gadek powracał do opowieści o młodym szlachcicu, zwanym Federigo degli Alberighi, synu imć Filipa, który niegdyś żył we Florenc i. Według
ego słów, Federigo swo ą rycerską biegłością i polerownymi obycza ami przed wszystkimi młoǳieńcami we Florenc i wziął przodek. Zakochał się on w pewne szlachetne
damie, imieniem Monna Giovanna, uchoǳące podówczas za na pięknie szą może we
Florenc i białogłowę. Dla pozyskania e względów na turnie ach na na zuchwalsze hazardy⁸⁸⁷ się ważył, wyprawiał wspaniałe uczty i podarunki czynił mnogie, na stan ma ątku
swego wcale nie bacząc.
Aliści dama, równie uczciwa, ak piękna, nie dbała ani o niego, ani o to, co na e
cześć urząǳał. Federigo siła⁸⁸⁸ pienięǳy ponad możność swą zmarnotrawiwszy, a nic nie
zyskawszy, ak to łatwo się ǳie e, popadł wkrótce w taką biedę, że z całe ma ętności
nic mu nie pozostało krom⁸⁸⁹ małe posiadłości, z które nęǳny proﬁt czerpał, i ednego
wspaniałego sokoła. Miłość ego przez tę biedę wcale się nie zmnie szyła, owszem, gorętszą
eszcze się stała; a ponieważ nie mógł w mieście uż dłuże żyć tak okazale, ak by był tego
pragnął, przeniósł się do owe posiadłości i tam, niczy e pomocy nie prosząc, za mował się
polowaniem z sokołem i cierpliwie ubóstwo swo e znosił. Pod ten czas właśnie zdarzyło
się, że małżonek Monny Giovanny ciężko zachorował. Czu ąc się bliskim śmierci, spisał
testament, mocą którego podrasta ącego synaczka swego zrobił ǳieǳicem wszystkich
wielkich swoich bogactw; na przypadek bezpotomne śmierci syna, Monna Giovanna,
ako umiłowana żona, wszystko ǳieǳiczyć miała. Po czym zmarł.
Po ego śmierci wdowa, ak to u naszych niewiast est w obycza u, udała się pospołu
z synkiem na całe lato do edne z posiadłości swoich, położone blisko sieǳiby Federiga.
Zdarzyło się, że synek e , który niezmiernie ptaki i psy lubił, wnet z Federigiem się zaprzy aźnił. Widu ąc często ego sokoła, tak niezmiernie sobie w nim upodobał, że edynie
żąǳą posiadania go pałał; nie śmiał ednak Fedeliga o niego prosić, wieǳąc, aką wartość
doń przywiązu e. Po pewnym czasie chłopiec zachorował. Monna Giovanna, kocha ąca
z całe duszy swego edynaka, niewymownie chorobą ego się strapiła; po całych dniach
nie odstępowała go, dodawała mu otuchy i prosiła ustawicznie, ażeby e powieǳiał, czy
czego przypadkiem nie pragnie, bowiem w tym razie uczyniłaby wszystko, aby go tylko
ukontentować. Wielekroć uż go o to pytała. Wreszcie pewnego dnia chłopiec odrzekł:
— Matko, eżeli zdołasz uzyskać dla mnie sokoła od Federiga, to wierzę, że wnet
przy dę do zdrowia.

⁸⁸⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁸⁸⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁸⁶w paragon wchoǳić (daw.) — iść w zawody; dorównywać komuś. [przypis edytorski]
⁸⁸⁷hazard a. azard — tu daw.: ryzyko, niebezpieczeństwo. [przypis edytorski]
⁸⁸⁸siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁸⁸⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Dama, usłyszawszy tę prośbę, przez długi czas rozważała w milczeniu, co ma uczynić.
Wieǳiała dobrze, że Federigo, miłu ąc ą od dawna, nigdy ednego łaskawszego spo rzenia
od nie nie otrzymał. Rzekła więc do siebie. »Jakże mogłabym się ośmielić posłać po tego
sokoła do Federiga lub udać się do niego sama? Zresztą, ak słyszę, nigdy szlachetnie szy od
tego sokoła ptak myśliwemu nie służył. Nadto, ak powiada ą, sokół ów środek utrzymania
dla swego pana stanowi. Nie mam, wierę⁸⁹⁰, sumienia ode mować szlachcicowi ostatnie
ego radości«.
Tak rozważa ąc, akkolwiek pewna otrzymania natychmiast sokoła, skoroby tylko
o niego poprosiła, nie wieǳąc, co rzec, nie odpowieǳiała nic synowi.
W końcu ednak miłość ǳiecka zwyciężyła wszystkie e skrupuły. Monna Giovanna
postanowiła, mimo wszystko, udać się sama do Federiga, aby o sokoła go poprosić.
Rzekła więc do chorego:
— Pociesz się, mó synaczku, i stara się do zdrowia powrócić, a a ci przyrzekam, że
pó dę utro zaraz z rana i bęǳiesz miał tego sokoła.
ǲiecię tak się tymi słowami uradowało, że tegoż eszcze dnia znaczną ulgę poczuło.
Na drugi ǳień rano udała się Monna Giovanna w towarzystwie drugie damy do małego
domku Federiga i zapytała o niego. Ponieważ nie był to czas łowów na ptaki, więc szlachcic
zna dował się w ogroǳie, za ęty akąś robotą. Federigo, uwiadomiony, kto o niego pyta
u bramy, zaǳiwił się w na wyższym stopniu i z radością wybiegł naprzeciwko nie . Ona
zasię wiǳąc, że się zbliża, uprze mie ukłon mu oddawszy, powstała z kobiecym wǳiękiem
i zwróciła się do niego:
— ǲień dobry, Federigo! Przychoǳę tuta , ażeby wynagroǳić cię za wszystko, coś
z mo e winy wycierpiał. Miłowałeś mnie bowiem goręce , aniżeli dla dobra twego należało. Nagroda na tym się zasaǳa, że chcę, abyś mnie wraz z tą damą ǳiś po przy acielsku
obiadem ugościł.
— Madonno — odparł na to Federigo z pokorą — nie wiem, o akich przykrościach,
których wy kiedykolwiek przyczyną być mieliście, mówicie. Tyle wiem eno⁸⁹¹, że dobra
niemało od was wziąłem, i eżeli cokolwiek wart kiedy byłem, to edynie przymiotom
waszym i miłości dla was to zawǳięczam. ǲisie sze łaskawe odwieǳiny wasze milsze mi
są od wszystkich straconych dostatków. Przybyliście wszak w gościnę do nęǳarza.
Tak mówiąc oprowaǳał ą bo aźliwie po domku i ogroǳie. Nie ma ąc ednak nikogo
pod ręką, kto by mógł damy zabawiać, rzekł:
— Ponieważ nikogo innego tu nie ma, tedy⁸⁹² niecha ta poczciwa kobieta, żona
człowieka obrabia ącego mo e pole, towarzystwa wam dotrzyma, dopokąd a obiadu nie
przysposobię.
To rzekłszy odszedł. Dotychczas, akkolwiek wielkim był ego niedostatek, nie zauważył, ilu na niezbędnie szych rzeczy rozrzutność go pozbawiła. Teraz ednak, gdy przyszło
zacnie ugościć tę damę, dla miłości które niegdyś niezliczonych spraszał biesiadników,
spostrzegł po raz pierwszy nęǳę swo ą. Sroǳe strapiony, ze ściśniętym sercem biegał
po domu ak szalony i przeklinał los swó , nie mogąc znaleźć pienięǳy ani akie rzeczy,
którą by w zastaw dać można było. Tymczasem zbliżyła się obiadowa goǳina. Federigo,
mimo gorące chęci ugoszczenia damy, nie mógł nic w domu znaleźć, prosić zasię nikogo nie chciał, nawet pracu ącego u niego wieśniaka. Naraz wpadł mu w oczy ǳielny
sokół ego, sieǳący w adalne komnacie na drążku; Federigo schwycił go, a wiǳąc, że
ptak est tłusty, uznał to szlachetne stworzenie za potrawę godną damy. Nie namyśla ąc
się tedy długo, ukręcił mu łeb i rozkazał służebne ǳiewczynie czym pręǳe oskubać go,
przyrząǳić, na rożen nasaǳić i troskliwie upiec. Po czym zasłał stół śnieżystym obrusem,
który mu się eszcze zachował, i poszedł z wesołym obliczem zaprosić damę do obiadu,
na aki go stać. Dama z towarzyszką swo ą przeszły z ogrodu do adalni i obsługiwane
starannie przez Federiga, z adły wraz z nim ǳielnego sokoła, nie wieǳąc nawet, aka to
potrawa. Po wstaniu od stołu i po uprze me pogawędce, dama, sąǳąc, że nadeszła pora
wyznać Federigowi, po co właściwie tu przybyła, zwróciła się doń uprze mie i tak rzekła:
— Federigo, eżeli masz w pamięci dawny stan swó i mo ą surowość obycza ów,
którą zapewne za nieczułość i okrucieństwo poczytywałeś, to nie wątpię, że osłupie esz na
⁸⁹⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁸⁹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁸⁹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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zuchwałą prośbę, z którą tu ǳisia przybywam. Gdybyś miał ednak kiedykolwiek ǳieci
i mógł po ąć miłość, aką się dla nich żywi, to pewna estem, że chociaż w części ǳisie szy
krok mó byś usprawiedliwił. Ty nie masz ednakoż ǳieci, a zasię edynaka posiadam,
a nie mogąc praw macierzyńskie miłości w sercu mym przewalczyć, wbrew chęci mo e ,
wbrew przyzwoitości i rozsądkowi, wiǳę się obecnie zmuszoną prosić cię o podarowanie
mi rzeczy, która ci est droga wielce. Tym przedmiotem est twó sokół, który nie bez
rac i tak znaczną wartość dla ciebie posiada. Przeciwny los tylko tę radość i pociechę ci
ostawił. A ednak prosić cię oń muszę, syn mó bowiem tak niezmierną żąǳą posiadania
go zapłonął, iż drżę, ażeby choroba, które uległ, nie pogorszyła się lub śmiertelnego
obrotu nie przybrała w wypadku, eśli ǳiecię pożądanego przez siebie przedmiotu nie
otrzyma. Zaklinam cię więc nie na miłość, którą dla mnie żywisz, ta cię bowiem do
niczego względem mnie nie obligu e, ale na wielkoduszność, którą nad wszystkimi ludźmi
góru esz, chcie mi podarować tego sokoła, a a pamiętać zawsze będę, żeś ǳięki temu
darowi syna mi zachował, i wieczne wǳięczności dla ciebie czuć nie przestanę.
Federigo, usłyszawszy żądanie damy i wieǳąc, że mu zadosyćuczynić nie może, bo
sokoła na potrawę dla nie uż użył, począł w obecności e gorzko płakać i ni słowa na
odpowiedź znaleźć nie mógł. Na ten widok dama sąǳiła z początku, że łzy te wyciska
mu bolesna myśl rozłączenia się z ǳielnym sokołem i uż powieǳieć chciała, że woli podarunku racze nie otrzymać, wstrzymała się ednak i oczekiwała na odpowiedź Federiga,
który, zapanowawszy wreszcie nad łzami swymi, tak się odezwał:
— Madonno, od kiedy się Bogu podobało, abym serce mo e ku wam obrócił, nieedną miałem sposobność doświadczenia niełaski losu i nieraz się nań żaliłem; wszystko
to ednak było rzeczą krotochwilną w porównaniu z krzywdą, którą mi obecnie los wyrząǳił. Jakże bowiem zdołam z dolą mo ą kiedykolwiek się pogoǳić, eżeli pomyślę, że
właśnie w te chwili, gdyście wy, tak obo ętni niegdyś dla bogactw moich, zubożały mó
dom odwieǳili, a nie byłem w możności małego, a tak pożądanego podarunku wam
oﬁarować! Dlaczego zasię tego uczynić nie mogę, zaraz się dowiecie. Skorom usłyszał, że
chcecie w łaskawości swo e obiad u mnie spożyć, zważywszy na dosto ny ród wasz i przymioty, pomyślałem, że powinienem ugościć was na droższą potrawą, na aką mnie stać,
różną od tych, akimi innych luǳi częstować się zwykło. Spo rzawszy na mego sokoła
i zważywszy ego zalety, uznałem go za godną dla was potrawę. Kazałem go więc upiec
i podać wam w przekonaniu, że tym sposobem na lepszy z niego użytek uczynię. Teraz
ednakoż, gdy wiǳę, że żywego sokoła mieć byście pragnęli, boleść mo a, stąd płynąca,
iż waszego rozkazu spełnić nie mogę, est tak silna, że nie wiem, zali⁸⁹³ się kiedykolwiek
w życiu uspoko ę.
Rzekłszy te słowa, pokazał e na dowód pióra, szpony i ǳiób zabitego sokoła.
Dama na ten widok ęła⁸⁹⁴ naprzód ganić rycerza za to, że w celu ugoszczenia e
zabił tak szlachetnego sokoła, potem ednak poǳiwem się prze ęła, zważywszy wielkość
ego duszy, które sroga nęǳa nie zdołała dotąd osłabić ani złamać. Zbywszy się ednak
wszelkie naǳiei posiadania sokoła, niespoko na o zdrowie syna, pożegnała Federiga ze
smutkiem i wróciła z towarzyszką swo ą do domu.
Syn Monny Giovanny (nie wieǳieć, czy wskutek strapienia z powodu nieotrzymania sokoła, czy też dlatego że choroba takie uż przyroǳenie⁸⁹⁵ miała, że tylko śmiercią
skończyć się mogła) w kilka dni potem rozstał się z tym światem. Matka po te stracie
długie dni we łzach i smutku trawiła. Ponieważ ednak młoda była eszcze, a krom⁸⁹⁶
tego wielce bogata, tedy e bracia naglili ą, aby wybór męża uczyniła. Monna Giovanna,
mimo że na chętnie wdową byłaby została, uległa ich przedstawieniom i wspomniawszy
na wspaniałomyślność i szczodrość Federiga, które dowód niedawno złożył w zdarzeniu
z sokołem, odpowieǳiała swoim braciom w te słowa:
— Na mile by mi było, gdybyście mi pozwolili zostać przy wdowie zasłonie, gdy ednak koniecznie pragniecie, bym w powtórne związki wstąpiła, to wy dę tylko za Federiga
dagli Alberighi.
Na te słowa bracia drwić sobie z nie zaczęli mówiąc:
⁸⁹³zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁸⁹⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁸⁹⁵przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
⁸⁹⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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— Co mówisz, głupia? Jakże możesz chcieć wy ść za człowieka, który nic nie posiada?
— Wiem dobrze, panowie bracia, że prawdę powiadacie, wolę ednak męża bez maątku aniżeli ma ątek bez męża.
Bracia, upewniwszy się o niezachwianym e postanowieniu, a przy tym przekonawszy się, że Federigo, mimo swego ubóstwa, est wielce czcigodnym człowiekiem, oddali
mu Giovannę wraz z całą e fortuną. On zaś, pozyskawszy szlachetną i tak przez siebie
umiłowaną białogłowę, a nadto wielki ma ątek, pełen radości lepie odtąd gospodarząc,
doszedł do kresu lat swoich”.



 .  

Pietro di Viniciolo udaje się na wieczerzę do przyjaciół. Żona jego zaprasza wówczas do siebie pewnego młoǳieńca. Gdy Pietro do domu powraca, dama ukrywa swego miłośnika pod
kojcem. Pietro opowiada, że Ercolano, u którego bawił, znalazł w swym domu młoǳieńca,
ukrytego przez żonę. Żona Pietra gani surowo tamtą białogłowę. Aliści na nieszczęście, osioł
nastąpił na rękę młoǳieńca ukrytego pod kojcem. Na krzyk Pietro wypada do sieni i poznaje
widomie wiarołomstwo swojej żony, z którą jednak goǳi się na koniec, jako człek nikczemny.
Gdy królowa skończyła opowieść swo ą, wszyscy wysławiać ęli sprawiedliwość Boga,
który Federiga godnie wynagroǳił; po czym Dioneo, nie czeka ąc obycza em swoim na
rozkaz, zaczął w te słowa:
— Zaiste, nie wiem, zali⁸⁹⁷ to est przypadkowy niedostatek, ze skażenia obycza ów
wynikły, czy też przyroǳone luǳi usposobienie, że więce radu emy się i cieszymy z rzeczy złych niźli z czynów dobrych, zwłaszcza gdy nas to nie tyczy. Ponieważ trud mó ,
z którego uż nieraz się wywiązywałem, ako i teraz wywiązać się zamierzam, ma edynie na celu troski od was odpęǳić i do śmiechu a radości was pobuǳić, opowiem wam
tedy⁸⁹⁸, na milsze damy, pewną historię. Chocia materia w nie się zawiera ąca przysto nością zbytnią się nie oǳnacza, przecie sposobna bęǳie do przysporzenia wam uciechy.
Słucha ąc e , możecie postąpić tak, ak zwykle postępu ecie wchoǳąc do ogrodu, gǳie
miękką ręką zrywacie róże, kolców nie dotyka ąc. Pozbawionego czci małżonka przy ego srogie hańbie pozostawcie, śmie cie się z chytrych sztuczek ego żony, a gdy trzeba,
litością dla nieszczęść bliźniego się prze mĳcie.
„W Perugii żył przed niedawnym czasem pewien bogaty człek, nazwiskiem Pietro di
Viniciolo, który barǳie może dla zamydlenia oczu luǳiom i pomnie szenia złe sławy,
akie powszechnie u swych rodaków zażywał, niźli dla miłości żonę po ął. Na nieszczęście
los obdarzył go żoną, która ego skłonnościom nieosobliwie odpowiadała. Była to bowiem
krzepka rudowłosa ǳiewucha, o krwi nader gorące , które racze dwóch mężów niż eden
by się zdało. Tymczasem dostała tylko ednego, i to ma ącego ochotę do całkiem innych
rzeczy aniżeli małżeńskie pieszczoty. O tych ego skłonnościach aż nazbyt prędko się
przekonała, wiǳąc zasię⁸⁹⁹, że est piękną i świeżą, czu ąc w sobie ędrność i siłę młodości,
zrazu poczęła w gniew wpadać i obrzucać męża obelżywymi słowami, w ciągłe z nim ży ąc
kłótni.
Doszedłszy ednak do przekonania, że racze sama zmarnie e, niźli niegoǳiwe nałogi
męża swego zwycięży, rzekła do siebie: »Ten nęǳnik nie dba o mnie, ponieważ zachciewa mu się po suchym ląǳie broǳić, muszę tedy postarać się o kogoś, co żeglu e na
woǳie wedle praw natury. Wzięłam go za męża i piękne wiano mu przyniosłam, sąǳiłam bowiem, że z mężczyzną żyć będę i że on tego pragnie, czego mężczyźnie pragnąć
przystoi. Gdybym była wieǳiała, z kim mam do czynienia, nie poszłabym była nigdy za
niego za mąż! Po cóż mnie wziął za żonę, wieǳąc, że kobietą estem, eżeli mu kobiety
wstrętnymi były? Dlaboga, dłuże znosić tego niepodobna! Gdybym była chciała ode ść
od świata, do klasztoru bym wstąpiła. Jednakoż przecie żyć pragnęłam! Mamże czekać, aż
ten człek rozkoszą i ukontentowaniem mnie obdarzy? Wierę⁹⁰⁰, młodość strawię i pier⁸⁹⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁸⁹⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁸⁹⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁰⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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we zestarze ę się i osiwie ę, nim się czegoś odeń doczekam. Wówczas za późno bęǳie
ęczeć i żałować zmarnowanego czasu. Zresztą on sam da e mi na lepszą naukę, ak się
pocieszać należy, bowiem szuka rozkoszy dla siebie tam, gǳie i a ą znaleźć mogę. Jednakoż to, co dla mnie chwalebne bęǳie, dla niego est sromotne i niegoǳiwe. Ja tylko
prawo obycza ności przekroczę, podczas gdy on luǳkie, a zarazem i przyroǳone prawo
przestępu e«.
Rozważywszy to wszystko siła⁹⁰¹ razy, ǳielna białogłowa postanowiła zaspokoić swo e
żąǳe i w tym celu zaprzy aźniła się z pewną starą niewiastą, która równie pobożną się
wydawała ak święta Verdiana, karmicielka wężów. Starucha choǳiła bowiem na każdy
odpust z różańcem w ręku i o niczym innym nie mówiła, eno⁹⁰² o żywotach świętych
o ców Kościoła i o stygmatach świętego Franciszka. Na skutek tego samego uż za świętą
uchoǳiła. Dama, stosowną porę upatrzywszy, wyznała wszystko staruszce, ta zasię rzekła:
— Bóg, wieǳący o wszystkim, wie także dobrze, że sprawiedliwie postąpić zamierzasz! Gdybyś nawet słuszne przyczyny po temu nie miała, winnaś czynić na podobieństwo innych młodych białogłów, aby młodości swe nie marnować. Wierę, nie masz dla
rozumnego człeka większe boleści nad wspomnienie straconego na próżno czasu. Na cóż,
u kata, przydać się możemy na świecie, gdy się uż zestarze emy? Chyba do pilnowania
garnków na kominie! Inna by o tym tak otwarcie mówić nie mogła lub nie chciała, aliści⁹⁰³ a, poznawszy teraz na starość, ak źle czasu użyłam, gdy żal mi dopieka, przestrzec
innych za obowiązek swó poczytu ę. Wprawǳie nie mogę powieǳieć, że całkiem młodość mo ą zmarnowałam, nie chcę bowiem, ażebyś sąǳiła, że wielce głupią ongiś byłam,
po prawǳie ednak o wiele lepie mogłam z nie skorzystać, aniżelim to uczyniła. Gdy
spo rzę ǳisia na siebie, na mó nęǳny pozór⁹⁰⁴, który uż żadnego mężczyzny nie skusi,
by ogień przyłożył do me hubki, a do tego wspomnę, ilem sposobności w życiu straciła,
to sam Bóg wie na lepie , ak srogi żal odczuwam. Z mężczyznami ma się rzecz inacze .
Od uroǳenia uż sposobni są do tysiąca rozmaitych rzeczy, nie tylko do te edne , i na częście starzy są więce warci od młodych. Natomiast my, kobiety, roǳimy się edynie
po to, ażeby rzecz oną czynić i ǳieci na świat wydawać. Dla tego tylko powodu znaczymy
coś u luǳi, o czym choćby z tego awnie przekonać się możesz, że kobiety w każde chwili
do zadania swego są gotowe, podczas gdy z mężczyznami całkiem inacze się ǳie e. Co
więce , edna białogłowa może wielu mężczyzn sił pozbawić, aliści wielu mężczyzn nie
zdoła zmęczyć edne kobiety. Wiǳisz tedy⁹⁰⁵, żeśmy się po to uroǳiły. Powtarzam ci
raz eszcze, że barǳo słusznie uczynisz, eżeli tą samą miarką mężowi swemu odmierzysz.
Wówczas pod starość dusza two a nie bęǳie miała nic do wyrzucenia ciału. Z świata tego
każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie. Ta prawda odnosi się szczególnie do nas, kobiet, ile
że my musimy ze sposobności nadarza ące się o wiele pilnie korzystać aniżeli mężczyźni.
Rozważ bowiem sama tylko, ak się to na świecie ǳie e. Gdy się zestarze emy, ani mąż,
ani ktokolwiek inny widoku naszego znieść uż nie może. Pęǳą nas do kuchni i każą nam
kotłów pilnować albo garnki i łyżki liczyć. Ba! co okropnie sza, przedmiotem pośmiewiska się sta emy! Wokół nas słychać tylko: »młode dukata, a stare łopata«, i tym podobne
śpiewki i żarty. Na cóż ednak tyle słów tracę? Dosyć na tym, eżeli ci powiem, że nie
mogłaś nikomu lepszemu ode mnie się zwierzyć i że nikt ci lepie ak a dopomóc nie
zdoła, nie masz bowiem takiego anta, któremu bym nie odważyła się wszystkiego powieǳieć, co trza, ani tak nieokrzesanego gbura, ażebym go nie ugłaskała i woli mo e nie
poddała. Powieǳ mi więc tylko, kogo chcesz mieć, a resztę mnie uż pozostaw. O edno
tylko muszę cię prosić, mo a córko, nie zapomnĳ o tym, że estem biedną kobietą. Za
tę pamięć od ǳisia bęǳiesz miała uǳiał w każdym otrzymanym przeze mnie odpuście
i w każdym o czenaszu, który odmówię, a dobry Bóg przy mie tę cząstkę two ą zamiast
lamp i świec i policzy duszom zmarłych twoich krewnych na rachunek zbawienia.
Tymi słowy zacna starucha zamknęła swo ą mowę. Młoda białogłowa zawarła z nią
umowę, aby gdy obaczy pewnego młoǳieńca, przechoǳącego często tą ulicą (wygląd

⁹⁰¹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁹⁰²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁰³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹⁰⁴pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
⁹⁰⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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ego szczegółowie⁹⁰⁶ starusze określiła), natychmiast wedle mniemania swego postąpiła.
Po czym, obdarowawszy staruchę kawałem solonego mięsiwa, odesłała ą z Bogiem.
Zaledwie kilka dni od te chwili minęło, gdy starucha wskazanego młoǳieńca sekretnie wprowaǳiła do e komnaty, po nim zasię wnet drugiego, w miarę ak młode
białogłowie do gustu przypadali. Mimo strachu przed mężem, z żadne podobne sposobności skorzystać nie omieszkała. Pewnego dnia zdarzyło się, że gdy mąż e do ednego
z przy aciół swoich, nazwiskiem Ercolano, na wieczerzę się udał, białogłowa nasza poleciła dobre staruszce, ażeby ta przywiodła e młoǳieńca należącego do na uroǳiwszych
w całe Perugii. Stało się wedle e żądania. Zaledwie ednak z ǳielnym młoǳieńcem
do stołu zasiadła, aby z nim wieczerzę spożyć, gdy Pietro do drzwi domu kołatać i nawoływać począł. Żona, poznawszy ego głos, poleciła duszę swą Bogu; nie tracąc ednak
przytomności, obe rzała się, gǳie by miłośnika ukryć. Po wahaniach, co począć, nie mogąc znaleźć lepsze kry ówki, schowała go pod ko ec sto ący w sieni, przylega ące do
adalne komnaty. Gdy się uż ukrył, rzuciła na ko ec siennik, który właśnie dnia tego
opróżniła, i co żywie pobiegła, aby drzwi swo emu małżonkowi otworzyć.
— No! — zawołała, otwiera ąc mu drzwi — diablo prędko przełknęliście tę wieczerzę!
— Nie spróbowaliśmy e nawet — odparł Pietro.
— A to dlaczego? — spytała żona.
— Zaraz ci opowiem — rzekł Pietro. — Otóż, Ercolano, ego żona i a sieǳieliśmy uż
przy stole, gdy usłyszeliśmy nagle, że ktoś w pobliżu nas kichnął. Za pierwszym i drugim
razem ledwośmy na to uwagę zwrócili, gdy ednak ów niewiǳialny nos trzeci, czwarty raz,
a potem nie wieǳieć, ile razy eszcze kichnął, mocnośmy się wszyscy zaǳiwili. Ercolano
i tak uż gniewny na żonę, że kazała nam długo przed drzwiami czekać, nie otwiera ąc ich,
teraz eszcze barǳie się rozsierǳił i zawołał: »Co to ma znaczyć? Kto tuta tak kicha?«.
Rzekłszy to i skoczywszy ze swego mie sca, pobiegł ku schodom, zna du ącym się
tuż koło komnaty. Pod tymi schodami była komórka z desek, przeznaczona, ak zwykle, na skład podręcznych rzeczy. Zdało mu się, że kichania w te komórce się rozlegały.
Zaledwo Ercolano drzwiczki otworzył, natychmiast wydobył się na zewnątrz nieznośny
dym z siarki. Już przedtem, poczuwszy tę przykrą woń siarki, pytaliśmy o e przyczynę,
na co gospodyni nam odparła, że zasłony swo e bieliła siarką, a późnie wystawiła pod
schody kociołek, nad którym były rozwieszone, miały bowiem prze ść dymem. Dlatego
woń eszcze stamtąd przenika. Jednakoż, gdy Ercolano, poczekawszy nieco na roze ście
się dymu, do komórki za rzał, spostrzegł tam właściciela kicha ącego nosa, który dymem
siarczanym gryziony, wciąż eszcze kichał. Zaduch i dym w komórce tak go odurzyły, iż
chwiał się na nogach. Gdybyśmy przyszli o kilka chwil późnie , niewątpliwie byłby duszę wykichał. Ercolano na ten widok zawołał: »Rozumiem teraz, wiarołomna niewiasto,
dlaczego za przybyciem naszym tak długo nas przede drzwiami trzymałaś! Boda bym uż
nigdy radości nie zaznał, eżeli ci ho nie za to nie zapłacę!«.
Na te słowa żona ego, nie wyrzekłszy nic na usprawiedliwienie swo e, wiǳąc, ak
oczywistą est e wina, uciekła od stołu i nie wiem, co się z nią potem stało. Ercolano
zasię, nie zwróciwszy na e ucieczkę uwagi, wezwał po raz drugi kicha ącego człeka do
wy ścia. Aliści ten był w takim stanie, że cokolwiek by mówić do niego, ruszyć się nie
mógł. Wówczas Ercolano pochwycił go za nogę, wyciągnął z komórki i pobiegł po sztylet,
ażeby go zamordować. Ja ednakoż, obawia ąc się, aby mnie o współwinę nie posąǳono,
stanąłem mięǳy nimi i nie dozwoliłem, aby Ercolano go zamordował albo coś złego mu
uczynił. Owszem, broniłem na pół żywego kochanka ego żony i krzyczałem tak głośno,
że wreszcie zbiegli się sąsieǳi i zabrali ze sobą, nie wiem dokąd, młoǳieńca, który się
miał uż za zgubionego. Takie oto zdarzenie przerwało naszą wieczerzę i sprawiło, żem się
nie tylko nie pożywił, ale ak ci to uż powieǳiałem, nawet nie skosztowałem niczego.
Białogłowa nasza, usłyszawszy opowieść swo ego męża, poznała, że inne kobiety nie
mnie od nie sprytu ma ą, że ednak nieszczęścia tu i owǳie czasami przytraﬁać się mogą,
toteż chocia miała ochotę gorąco bronić żony Ercolana, pragnąc ednak przez zgromienie
cuǳego błędu pode rzenie od siebie lepie oddalić, tak się odezwała:
— A to piękna historia! Kto by się był po te świętoszce czegoś podobnego spoǳiewał?
I akże tu teraz pozorom uczciwości wierzyć? Wierę, spowiadać bym się do nie poszła, tak
⁹⁰⁶szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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barǳo duchowną osobą się zdawała. Co gorsza, est uż ǳiś stara i piękny przykład da e
młodym! Niechże przeklęta bęǳie goǳina, w które na świat przyszła! Przeklęta niecha
bęǳie ona sama, że ciągle eszcze ży e, przewrotna i ohydna niewiasta, wstydem i hańbą
okrywa ąca wszystkie białogłowy tego miasta! Podeptała nogami uczciwość i obycza ność,
a takoż cześć swo ą i męża swego, złamała wiarę zaprzysiężoną małżonkowi, godnemu
obywatelowi, który się z nią tak dobrze obchoǳił! O nikczemna! Nie wahała się dla
ednego hulta a siebie same i małżonka swego osławić. Niech mnie Bóg broni, abym dla
podobnych kobiet kiedykolwiek litość odczuwała. Żywcem by w ogień należało e wrzucić
i patrzeć spoko nie, ak się na popiół zmienia ą.
Rzekłszy te słowa, wspomniała o swoim kochanku, pod ko cem w pobliżu ukrytym,
i dlatego poczęła namawiać Pietra, ażeby poszedł spać, bowiem pora uż późna była. Aliści
Pietro miał więce chęci do eǳenia niźli do spania, dlatego też zapytał e , czy nie ma
czego na wieczerzę.
— Na wieczerzę? — zawołała na to żona. — Cóż ci do głowy przychoǳi? Tak akbyś
nie wieǳiał, że nie mam zwycza u wieczerzy gotować, kiedy ciebie w domu nie ma. Nie
estem przecież żoną Ercolana! Idź uż, idź i stara się ak na pręǳe zasnąć, aby o głoǳie
zapomnieć.
Traf zdarzył, że właśnie tego wieczora przybyło ze wsi kilku parobków Pietra z zapasami żywności. Postawili oni osły, nie napoiwszy ich uprzednio, w sta ence, zna du ące się
tuż obok sieni. Jeden osioł, niezmierne pragnienie czu ąc, odwiązał się od żłobu, znalazł
drogę ze sta ni do sieni i wszedłszy do nie , węszyć zacząć dokoła, czy gǳie wody przypadkiem nie ma. Tak wałęsa ąc się potrącił o ko ec, pod którym młoǳieniec przycupnął
na czworakach w ten sposób, że palce edne ręki miał nieco na zewnątrz wysunięte. Na
ego szczęście czy też nieszczęście, ak sami osąǳicie potem, węszący osioł nadeptał mu
na palce i taką przez to boleść sprawił, że nasz młoǳieniec, na nic niepomny, wrzasnął
z całe siły. Pietro na ten wrzask niespoǳiany zaǳiwił się niepomału⁹⁰⁷ i pode rzenie
powziął, że z wnętrza domu dobywać on się musi. Gdy zaś ęczenie nie ustawało (osioł
bowiem nie ustąpił, ale gniótł coraz mocnie kopytem rękę nieszczęśliwego miłośnika),
Pietro z okrzykiem: »Kto tam?«, do ko ca przystąpił i podniósł go w górę. Na ego widok
młoǳieniec z bólu i trwogi zadrżał całym ciałem. Nie tylko dolegały mu palce, ale lękał
się, by Pietro nie uczynił mu czegoś złego. Aliści Pietro, wpatrzywszy się w niego i poznawszy w nim ednego z młoǳieńców, za którym, niegoǳiwym skłonnościom swoim
hołdu ąc, przez długi czas się uganiał, spytał z wielkim spoko em:
— Co tuta robisz?
Młoǳieniec nic nie odpowieǳiał na to, błaga ąc tylko w imię miłości Boga, aby mu
krzywdy nie czynił.
— Wstań — rzekł Pietro — i nie obawia się niczego, powieǳ mi eno⁹⁰⁸, ak i po
co tuta wszedłeś?
Młoǳieniec przyznał się do wszystkiego. Pietro zdawał się tylko cieszyć ze znalezienia
go o tyle, o ile żona ego tym się martwiła. Wziął go za rękę, wprowaǳił do komnaty,
gǳie żona z na większą trwogą go oczekiwała, usiadł naprzeciw nie i rzekł:
— Przed niedawnym czasem przeklinałaś żonę Ercolana, uważa ąc, że należałoby ą
spalić, ako zakałę niewieściego pogłowia. Przeczże⁹⁰⁹ tego także i o sobie nie powieǳiałaś? Jeśli zaś nie chciałaś mówić o sobie, ak mogłaś się odważyć przeklinać inną kobietę,
wieǳąc, że podobnie ak ona postępu esz? Wierę, tym tylko sobie wytłumaczyć wszystko można, że wszystkie ednako niegoǳiwe esteście i że każda swó własny błąd cuǳym
zasłonić by pragnęła. Boda by tedy⁹¹⁰ ogień spadł z nieba i pochłonął was wszystkie, o haniebne i niegoǳiwe plemię!
Żona Pietra, wiǳąc, że pierwszy zapęd ego gniewu w słowach dostateczny upust swó
znalazł i że mąż e zda e się nie posiadać się z radości, ma ąc w swym ręku tak uroǳiwego
młoǳieńca, zdobyła się na odwagę i rzekła:
— Zaprawdę, wierzę, że pragnąłbyś, aby nas wszystkie ogień niebieski pochłonął,
wiem bowiem dobrze, że tak pogłowie nasze kochasz ak psy kĳ. Aliści, na święty krzyż
⁹⁰⁷niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
⁹⁰⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁰⁹przeczże — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹¹⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  Dekameron



Pański, i a nie zmilczę! Jeśli się mamy wreszcie porachować, to chciałabym wieǳieć, akie
to masz prawo do skarżenia się na mnie? Porównywasz mnie z żoną Ercolana, z tą starą
obłudnicą! Mąż nie zaniedbu e e w niczym i obchoǳi się z nią tak, ak z żoną należy
się obchoǳić. Ze mną rzecz się ma zgoła inacze . Prawda, żem dobrze oǳiana i obuta,
aliści⁹¹¹ sam wiesz na lepie , ak się ma rzecz z innymi sprawami i ile czasu minęło, akem
cię w nocy obok siebie w łożu oglądała. Ja zasię⁹¹² wolałabym obdarta i bosa choǳić,
a mieć za to prawǳiwego mężczyznę przy sobie aniżeli posiadać to wszystko, co posiadam,
a wiǳieć w tobie wroga płci mo e . Słucha tedy uważnie, Pietro, co ci powiem. Jestem
kobietą ak i inne i te same mam pragnienia. Jeżeli tedy, przez ciebie zaniedbana, zaspokoić
się e staram, winić mnie za to nie można. Dobrze, że tyle chociaż dbam o cześć two ą,
iż nie zada ę się z hulta stwem ulicznym.
Pietro, wiǳąc, że podobny spór całą noc mógłby się przeciągnąć, i nie czu ąc chęci
do kłótni z żoną, o którą dbał niewiele, rzekł:
— Dosyć na tym! Bądź spoko na, przyrzekam ci, że akoś się to wszystko ułoży!…
Teraz zaś na lepie by było, gdybyś o akie wieczerzy pomyślała, zda e mi się bowiem, że
ten młoǳieniec nie mnie ma apetytu ode mnie.
— W same rzeczy — rzekła żona — nic eszcze w ustach nie miał, bowiem właśnie
kiedyśmy do stołu zasiadali, ciebie zło niespoǳiane przyniosło.
— Idź tedy⁹¹³ — rzekł Pietro — i pomyśl o nasze wieczerzy, a potem a uż się
postaram tak całą rzecz ułaǳić, abyś nie miała powodu na mnie się żalić.
Żona, wiǳąc, że mąż est udobruchany, pośpieszyła co pręǳe przygotowanymi uż
potrawami stół zastawić. Potem zasiadła do niego wraz z nęǳnym mężem swoim i z młoǳieńcem. Uczta odbyła się nader wesoło.
Po wieczerzy Pietro dla ukontentowania wszystkich tro ga wymyślił pewien sposób,
o którym uż zapomniałem. Tyle wiem eno⁹¹⁴, że naza utrz z rana młoǳieniec, wraca ąc,
aż do samego rynku nie był pewny, z kim większą część nocy spęǳił: z mężem czy z żoną”.
— Dlatego, miłe damy, powiadam wam na zakończenie: „Ząb za ząb, oko za oko!”,
„Czyń drugiemu, co on tobie”. A eśli nie zdołasz, mie to w myśli tak długo, aż ci się
powieǳie. Gdy osioł łbem w mur tłucze, mur mu tyleż razy odda e.

Gdy Dioneo skończył, damy, nie tyle z braku chęci do śmiechu, ile przez wstydliwość,
od ob awów wesołości się wstrzymały. Po czym królowa, wiǳąc, że koniec e rządów
nadszedł, podniosła się z swego mie sca, zd ęła wieniec wawrzynowy ze skroni i włożyła
go z wǳiękiem na głowę Elizy, mówiąc:
— Madonno, na ciebie teraz kole rozkazywania przychoǳi.
Eliza, przy ąwszy nadaną e godność, postąpiła na wzór swych poprzedniczek. Wydała marszałkowi rozkazy na czas swoich rządów, a potem rzekła, poklask towarzystwa
zysku ąc:
— Już wielekroć o tym słyszeliśmy, ak przez ciętą odpowiedź, trafny pomysł lub
przytomność umysłu wielu ukąszeń złośliwości lub grożącego niebezpieczeństwa luǳiom
uniknąć się udało. Ponieważ przypadki te za wielce pożyteczny przykład służyć mogą, chcę
tedy, ażeby z boską pomocą utrze sze opowieści nasze za ęły się ludźmi, którzy ǳięki
dowcipnemu rzeczeniu, cięte odpowieǳi lub też przez szybkie postanowienie — szkody,
niebezpieczeństwa czy też cięższego strapienia uszli.
Materia ta ogólny poklask znalazła. Po czym królowa podniosła się i wszystkim swobodę aż do wieczerzy dała. Zacna kompania wiǳąc, że królowa wstała, podniosła się
również i utartym zwycza em każdy za ął się tym, co na więce przy emne mu było. Gdy
koniki polne ćwierkać uż przestały, zwołano wszystkich znowu i do stołu zasiedli. Przy
końcu wesołe wieczerzy zaczęła się muzyka i śpiewy. Emilia na żądanie królowe zawiodła
taniec, Dioneowi zasię śpiewać kazano.

⁹¹¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹¹²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹¹³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹¹⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Dioneo natychmiast zanucił: „Pani Altrudo, ogon w górę, pomyślną niosę ci nowinę!”. Wszystkie damy wybuchnęły śmiechem, osobliwie zasię⁹¹⁵ królowa. Kazano mu
inną pieśń wybrać. Dioneo odparł:
— Gdybym miał cymbałki, to bym wam zaśpiewał:
„Pani Lappo, podnieś szatki” albo: „Pod oliwką miękka trawa”, a może też tę: „Morska
fala mnie kołysze, ak mi słabo, ledwo dyszę!”.
Ponieważ ednak nie mam muzycznego instrumentu, wybiera cie więc same, co wam
się podoba. Może chcecie: „Tylko przy dź, a cię okrzeszę, ak ogrodnik drzewo w ma u”.
— Nie! — zawołała królowa — zaśpiewa coś innego!
— A więc to może — odrzekł Dioneo — „Pani Simono, w beczkę le !” — „Kiedy
eszcze nie paźǳiernik!”.
— Do kata! — zawołała śmie ąc się królowa — zaśpiewa że coś obycza nie szego!
— Dobrze, pani — rzekł Dioneo — tylko się nie gniewa cie, macie z czego wybierać,
znam bowiem piosenek więce niż tysiąc. Może chcecie tę: „Muszeleczka mo a mała” albo:
„Tylko wolno, mó mężusiu”, lub tę wreszcie: „Koguta sobie kupiłam”?
Królowa rozsierǳiła się wreszcie, chociaż inne się śmiały, i rzekła:
— Zaprzestań żartów, Dioneo, i zaśpiewa nam akąś miłą piosenkę, inacze poznasz,
że prawǳiwie gniewną być umiem.
Dioneo, usłyszawszy to, porzucił ﬁgliki i szybko śpiewać zaczął:
Amorze, boskie światło,
Co z oczu e płomienną bĳe strugą,
Zrobiło mnie wraz e i twoim sługą!
Z oczu e płomień przeszedł w mo e oczy.
Ledwiem ą spostrzegł, ledwiem rzucił okiem,
Jużem zgubiony!
Wiem, akeś ho ny, władny i uroczy,
Wiem — bo w obliczu e ży esz wcielony,
Patrzysz e wzrokiem.
Wiǳisz więc, że się e oddałem cały,
Je tylko żądam na świecie szerokim
I ą edynie posiąść chcę, zuchwały!
Tak est… odniosłeś zwycięstwo nade mną,
O drogi panie, bądźże mi łaskawy!
Nagródź mnie za to!
Nie wiem, czy buǳę w nie żąǳę wza emną,
Czy wreszcie mo e stanie się zapłatą
Miłości prawe ,
Lub czy… o Boże!… akaż myśl straszliwa!
Nie zechce dręczyć dla płoche zabawy
Duszy, co do nie tęsknie się wyrywa!
Błagam cię tedy, o na milszy panie,
Odmalu przed nią trwogę mą i troski
I rzuć w e łono
Część tych płomieni, co w wieczyste ranie
Mo ego serca tak samotnie płoną
Z two e woli boskie .
Wiesz, ile cierpię! Lećże z mą żałobą
I z mą naǳie ą posłem do e wioski.
O, akże chętnie pobiegłbym za tobą!
Gdy Dioneo umilkł, królowa wezwała eszcze i innych do śpiewania, na większe pochwały ednak Dioneowi oddała. Tymczasem minęła uż znaczna część nocy. Królowa
czu ąc, że chłód nocny coraz est przenikliwszy, wszystkim na spoczynek do utra udać
się kazała.
⁹¹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Kończy się piąty ǳień Dekameronu i zaczyna szósty, w którym pod przewodem Elizy opowiada się o tych, co trafnym powieǳeniem odparli przytyk w nich goǳący albo ciętą odpowieǳią
lub też nagłym postanowieniem uniknęli straty, niebezpieczeństwa czy wstydu.

ǲień szósty
Księżyc pośrodku niebios utracił uż swó blask i nowe światło roz aśniło wszystkie zakątki
ziemi nasze , kiedy wstała z łoża królowa i całą kompanię zwołać kazała. Powolnym krokiem zszedłszy z wzgórza, przechaǳali się po rosie, tocząc różne rozprawy o tym i owym,
barǳie lub mnie chwaląc dotychczasowe opowieści i śmie ąc się raz eszcze z różnych
przypadków, akie w nich przytoczono. Aż gdy wreszcie słońce podniosło się wyże i dopiekać poczęło, wszyscy zgodnie orzekli, że czas powracać; za czym zwróciwszy się ku
domowi, stanęli tam niebawem. Stoły były uż zastawione, wszęǳie rozłożono wonne
zioła i piękne kwiaty. Na rozkaz królowe zasiedli tedy⁹¹⁶ do posiłku, a gdy go w weselu
spożyli, zanim ęli się czego innego, odśpiewali kilka ładnych, pełnych uroku piosenek.
Następnie ten i ów poszedł się zdrzemnąć, a niektórzy zasiedli do szachów lub innych
gier. Dioneo wraz z Laurettą poczęli śpiewać o Troilusie i Chryze ǳie. Tak przyszła pora,
gdy zwykli zbierać się znów razem, więc na wezwanie królowe , ak coǳiennie, rozłożyli
się dokoła źródła. I miała uż królowa dać znak do rozpoczęcia pierwsze opowieści, gdy
zaszło coś, co dotąd nigdy eszcze się nie przytraﬁło. Usłyszeli wszyscy zgiełk wielki, aki
w kuchni czyniły służki z pachołkami. Zawezwała tedy królowa marszałka, zapytu ąc, co
to za wrzawa i aka e przyczyna. Odparł, że kłótnia wybuchła mięǳy Liciską a Tindarem, ale powodu e on sam nie zna, bo właśnie co dopiero nadszedł, aby ich uciszyć, gdy
został do królowe wezwany. Poleciła tedy Eliza, aby natychmiast przysłano tu Liciskę
i Tindara, a gdy ci z awili się, zapytała ich o powód kłótni.
Gdy Tindar chciał na pytanie odpowieǳieć, Liciska, niewiasta uż niemłoda i co się
zowie pewna siebie, kłótnią rozgrzana, natarła na niego ze złością:
— Patrzcie, co za gbur! Mężczyzna, co waży się oǳywać pierwszy tam, gǳie a estem!
Da mi mówić!
I zwraca ąc się do królowe , rzekła:
— Pani, ten chłystek chce mnie uczyć, aką była żona Sicofanta! Ni mnie ni więce !
Jak gdybym nie przestawała z nią nigdy, chce wmówić we mnie, że pierwsze nocy, którą
Sicofante z nią spęǳił, ego unak Maczuga musiał siłą i przy krwi rozlewie wǳierać się
do twierǳy w Czarnym Borze. A a powiadam, że to łgarstwo, bo wszedł tam poko owym trybem i ku wielkiemu zadowoleniu załogi. Ten zasię⁹¹⁷ kiep wierzy naprawdę, iż
młode ǳieweczki są tak głupie, że tracą czas i czeka ą na zezwolenie o ca lub braci, którzy
w sześciu przypadkach na siedem zwleka ą trzy albo i cztery lata dłuże , niżby należało,
aby e za mąż wydać. Dobrze by wyszły na tym, miły bracie, gdyby tak długo się ociągały!
Bóg mi świadkiem — a wiem, co mówię, ilekroć się tak klnę — pomięǳy sąsiadkami
mymi nie znam ani edne , co by ǳiewicą za mąż poszła. A takoż eśli iǳie o zamężne
niewiasty, wiem dobrze, ile i akich ﬁglów płata ą mężom swoim. Ten cymbał zaś chciałby
mi dać poznać, czym są kobiety, akbym się wczora naroǳiła.
Słucha ąc Liciski niewiasty zaśmiewały się do rozpuku, tak że można im było wyciągnąć wszystkie zęby. Królowa sześciokroć milczeć e kazała, ale na nic to się zdało. Nie
zatrzymała się wcześnie , aż powieǳiała wszystko, co zamierzyła. A gdy wreszcie dobiegła
końca, królowa ze śmiechem zwróciła się do Dionea:
— Dioneo, to spór dla ciebie stworzony! Dlatego, gdy skończymy nasze opowieści,
musisz w te mierze dać wyrok ostateczny.
Na co Dioneo odparł niezwłocznie:
— Pani, wyrok uż wydany, bez dalszego przesłuchania drugie strony. Ogłaszam, że
Liciska ma słuszność, i mniemam, że est tak, ak powiada, a Tindar est bałwanem.
⁹¹⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹¹⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Usłyszawszy to, Liciska wybuchła śmiechem i obróciła się do Tindara:
— Nie mówiłam ci? Idź z Bogiem! Myślisz, że wiesz więce ode mnie, ty, coś eszcze
oczu nie przetarł? Bogu chwała, nie żyłam a na darmo, o nie!
I gdyby królowa niecierpliwym spo rzeniem nie zmusiła e do milczenia, zabrania ąc
mówić dale i zgiełk czynić, eśli nie chce kĳem oberwać, nie lza⁹¹⁸ im byłoby dnia tego
za ąć się niczym innym, ak tylko e uwagę poświęcić.
Gdy słucha ąc rozkazu obo e odeszli, przykazała królowa Filomenie, by opowiadać
zaczęła.
Filomena wesołym głosem mówić ęła⁹¹⁹:



.   

Pewien szlachcic obiecuje pani Oretcie, że gdy jego opowieści słuchać bęǳie, droga szybko jej
minie, tak jakby na koniu jechała. Ponieważ jednak opowieść szlachcicowi nieskładnie iǳie,
dama prosi go, aby dalszą drogę piechotą odbywać mogła.
— Jak gwiazdy są ozdobą nieba w pogodne noce, kwiaty na wiosnę ozdobą zielonych
łąk, a liściem oǳiane drzewa wzgórz ozdobą, tak, miłe mo e panie, dowcipne powieǳenia są chwalebnych obycza ów i pięknych rozmów okrasą. A ponieważ zwięzłość est
ich cechą, przeto tym barǳie przysto ą one niewiastom niż mężczyznom, im mnie białogłowom wskazana est gadatliwość. Przyznać trzeba, że czy to z powodu niedostatków
kobiecego umysłu, czy dla szczególne niechęci, z aką do czasów naszych odnoszą się niebiosa, niewiele ǳiś tylko niewiast pozostało, a może i żadna taka się nie zna ǳie, która
by umiała we właściwe porze dowcipnie się odezwać albo eśli dowcip usłyszy, zrozumieć
go ak należy. Wstyd to niemały dla nas wszystkich. Ale ponieważ Pampinea dość uż
o te materii powieǳiała, nie myślę dłuże tym się bawić. Aby wam ednak pokazać, ak
piękne są słowa takie, we właściwym czasie rzucone, pragnę wam opowieǳieć, ak pewna
zacnie uroǳona pani w grzeczny sposób zmusiła do milczenia rycerza.
„Przed niedawnym czasem żyła w mieście naszym szlachetna dama, słynąca z przytomności umysłu i wielkie swady. Wszyscyście ą znali bądź osobiście, bądź ze słuchu.
Ponieważ chlubne e przymioty przykładem być mogą, powiem wam tedy, że o pani
Oretcie, żonie pana Geri Spina, chcę mówić. Dama ta, gdy raz, podobnie nam, na wsi
przebywała, wybrała się z wielu panami i paniami, będącymi u nie w gościnie, na przechaǳkę w okolicę. Ponieważ dosyć daleko było do celu podróży, ku któremu towarzystwo
zdążało piechotą, odezwał się więc eden szlachcic do pani Oretty:
— Pani, eżeli zechcesz, to postaram się większą część te długie drogi, którą eszcze
mamy przed sobą, tak ci skrócić pewną ciekawą opowieścią, iż zapomnisz o zmęczeniu
i bęǳie ci się zdawało, że drogę tę na koniu przebywasz.
— Nie tylko pragnę tego — odparła dama — ale proszę was barǳo o to, niezmiernie
grzecznością waszą będąc zaszczycona.
Rycerz, który może też nie lepie władał szablą niż ęzykiem, rozpoczął natychmiast
historię, która w same rzeczy barǳo piękną była, aliści⁹²⁰ w ego opowiadaniu nie na pięknie wypadła. To samo słowo cztery lub sześć razy powtarzał, do uż opowieǳianych
rzeczy powracał wykrzyknikiem: »Nie, nie tak było!«, wątek przerywał, wreszcie nazwiska
na opak wymieniał albo z sobą mieszał, nie mówiąc uż o tym, że ego sposób wygłaszania
ani charakterowi osób, ani przytaczanym wypadkom nie odpowiadał. Madonna Oretta,
słucha ąc go, gorącym potem się oblewała i uż ledwo dychać mogła, ak gdyby zasłabła
albo i ostatnie oddać miała tchnienie. Wreszcie, nie będąc w stanie uż wytrzymać dłuże
i wiǳąc, że rycerz zaplątał się i nie może się z tego wydobyć, zawołała żartobliwie:
— Panie, koń wasz okrutnie trzęsie, proszę tedy, abyście pozwolili mi ze ść z niego.
Szlachcic, obdarzony, na szczęście, większą po ętnością umysłu niźli zdolnością opowiadania, uszczypek⁹²¹ zrozumiał i obrócił rzecz całą w żart i śmiech; po czym z chlubną
⁹¹⁸nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁹¹⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁹²⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹²¹uszczypek — ǳiś: uszczypliwość, przytyk. [przypis edytorski]
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Słowo

zręcznością przerwał zaczętą, a źle opowieǳianą historię, do innych przechoǳąc opowieści”.



. 

Piekarz Cisti zręczną swoją odpowieǳią pana Geri Spina bacznym czyni na niestosowność
jego żądania.
Wszyscy mężczyźni i kobiety chwalili żywo przymówkę pani Oretty, po czym królowa
skinęła na Pampineę, a ta w te słowa zaczęła:
— Kochane przy aciółki! Próżno siliłam się dotychczas w myślach moich rozstrzygnąć, na kogo więce narzekać należy, czy na naturę, gdy piękną duszę w niekształtnym
ciele zamyka, czy na los, gdy ciało, piękną duszą obdarzone, do podłego zawodu zmusza. Ten ostatni przypadek zaszedł właśnie z ednym z rodaków naszych, piekarzem Cisti,
nie mówiąc o wielu innych. Człekowi temu, obdarzonemu wielkimi przymiotami umysłu, los piekarzem być kazał. W podobnych przypadkach przeklinałabym zarówno los,
ak i naturę, gdybym nie wieǳiała, że natura we wszystkich rzeczach mądrą się okazu e,
a los, akkolwiek głupcy go ślepym nazywa ą, ma tysiąc oczu. I zda e mi się nawet, że oba
ci władcy luǳkie doli w takich razach barǳo mądrze postępu ą. Luǳie, niepewni przyszłości i obawia ący się przypadku, na droższe rzeczy swo e dla bezpieczności w na barǳie
niepozornym mie scu domu swego ukrywa ą, aby w stosowne chwili nienaruszonymi e
znaleźć, bowiem niepozorna kry ówka lepie ich strzegła, aniżeliby to na okazalsza świetlica zdołała była uczynić. Tak samo los i natura na większe skarby ukrywa ą nieraz w cieniu
wzgarǳonego rzemiosła, ażeby kiedy potrzeba, z tym większą świetnością i blaskiem na
aśnię e podać. Na dowód tego chcę wam opowieǳieć małą powiastkę o piekarzu Cisti,
ak oczy otworzył panu Geri. Powiastka ta właśnie przy wspomnieniu o pani Oretcie na
myśl mi przyszła, pan Geri bowiem był mężem te damy.
„Owóż gdy papież Bonifacy w sprawach barǳo ważkich kilku znacznych panów w poselstwie do Florenc i wyprawił, stanęli oni w domu pana Geri Spina⁹²², cieszącego się
wielkim zaufaniem papieża, i z nim w różnych sprawach, papieża dotyczących, się naraǳali. Pan Geri, nie wiem uż z akiego powodu, wyruszał co ǳień rano z posłami i przechoǳił w ich towarzystwie koło kościoła Santa Maria Ughi, obok którego Cisti piekarnię
posiadał, sam w nie robotą się zatrudnia ąc. Fortuna dała mu w uǳiale barǳo skromne rzemiosło, ednakoż do wszelkich dostatków do ść mu przez nie pozwoliła. Dlatego
też Cisti, nie pragnąc za ęcia swego na akiekolwiek bądź inne zamieniać, na dostatnie ,
a nawet okazałe żył stopie. Słynął zwłaszcza z posiadania na lepszych białych i czerwonych
win, akie we Florenc i i okolicy znaleźć było można. Otóż cny ten rzemieślnik, wiǳąc
coǳiennie pana Geri, przechoǳącego z posłami koło ego piekarni, pomyślał, że przy tak
wielkim skwarze nie byłoby od rzeczy białym winem ich uraczyć i że nie powinni by tego
źle przy ąć. Wspomniawszy ednak przy tym na różnicę stanu pomięǳy nim a panem
Geri zachoǳącą, uznał, że rzeczą nieobycza ną bęǳie zaprosić takiego pana; wymyślił
przeto sposób do skłonienia go, ażeby się sam zaprosił. W tym celu rano, o goǳinie,
w które pana Geri i posłów u rzeć się spoǳiewał, zasiadał w śnieżne białości kaanie
i świeżo wypranym fartuchu (tak że racze do młynarza niż do piekarza był podobien)
przed drzwiami swego sklepu, ma ąc przy sobie nowe wiadro blaszane pełne świeże wody, a przy nim ǳbanuszek boloński swego wybornego białego wina i dwa kielichy tak
lśniące, że się srebrnymi być wydawały. U rzawszy nadchoǳących posłów, płukał dwukrotnie usta, a potem zaczynał pić z takim wyrazem ukontentowania, że w umarłym
nawet pragnienie byłby rozbuǳił. Pan Geri spo rzał nań kilka razy, aż wreszcie trzeciego
dnia, przechoǳąc, rzekł w te słowa:
— Cóż, Cisti, akże smaku e? Czy zacne?
Cisti na te słowa podniósł się żwawo i rzekł:

⁹²²Geri Spina — właśc. Ruggeri Spina; eden z przywódców stronnictwa czarnych gwelfów we Florenc i ok.
 r., kiedy papież Bonifacy VIII próbował poprzez swoich posłów pogoǳić dwa odłamy gwelfów. [przypis
edytorski]
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— Że est dobre, Wasza Miłość, wątpić nie lza⁹²³, ale do akiego stopnia, nie mogę
wam dać do po ęcia, eżeli go sami spróbować nie zechcecie.
Słysząc to, pan Geri (w którym czy to upał pragnienie obuǳił, czy też może większe
niż zwycza nie zmęczenie albo widok pĳącego z taką przy emnością Cistiego) zwrócił się
do swoich towarzyszy i rzekł z uśmiechem:
— Mości panowie, przystało nam pokosztować wina u tego czcigodnego człeka; kto
wie, może zacnym do tego stopnia się okaże, że próby żałować nie bęǳiemy.
Po czym wszedł do piekarni pospołu z posłami. Cisti posaǳił ich na czyste ławie,
przyniesione z izby, a potem rzekł do pomocników swoich, którzy chcieli się do mycia
kielichów zabierać:
— Ostawcie mi nad wszystkim staranie. Rozumiem się równie dobrze na myciu i nalewaniu kielichów, ak na wkładaniu w piec chleba; eżeli zaś obiecu ecie sobie choćby
kropelkę tego wina kosztować, mylicie się barǳo.
To rzekłszy, wypłukał i ustawił na stole cztery piękne i nowe kielichy, po czym kazawszy przynieść maleńki ǳbanek swego wybornego wina, począł gościnnie i ho nie pana
Geri i ego towarzyszy nim częstować.
Wszyscy uznali wino za barǳo zacne, któremu równego od barǳo dawnego czasu
pić im się nie zdarzyło, i ęli e wychwalać na wszelkie sposoby. Od tego też dnia poczyna ąc, pan Geri, dopóki posłowie nie od echali, prawie co rano na wino z nimi do
piekarza zachoǳił. Gdy zaś posłowie, ukończywszy sprawy swo e, od eżdżać uż mieli,
wyprawił pan Geri dla nich okazałą ucztę, na którą wielu na znakomitszych obywateli
sprosił, a wśród nich także Cistiego, ale ten żadną miarą zaproszenia przy ąć nie chciał.
Pan Geri pragnąc, aby goście ego owego sławnego wina od piekarza spróbowali, wysłał
tedy⁹²⁴ sługę do Cistiego z prośbą o małą butelkę, tak ażeby na każdego gościa po pół
szklanki przyna mnie do pierwszego dania wypadło. Sługa, którego może gniewało, że
dotąd eszcze wina tego spróbować nie zdołał, wziął z sobą wielką butlę i przyszedł z nią
do piekarza. Ten, spostrzegłszy miarę naczynia, rzekł:
— Pan Geri, mó synku, przysłał cię nie do mnie.
I chociaż sługa zaręczał po kilkakroć, że wie, dokąd go posłano, Cisti upierał się przy
swoim. Powrócił tedy sługa do pana Geri i zdał mu z tego, co się zdarzyło, sprawę.
Pan Geri odrzekł:
— Idź raz eszcze do piekarni i powieǳ, że cię w same rzeczy do Cistiego, a nie gǳie
inǳie posyłam, a eżeli ci da tę samą, co pierwe odpowiedź, to go spytasz, dokąd też
myśli, żem cię posyłał?
Sługa, przyszedłszy po raz drugi do piekarza, rzekł:
— Zaprawdę, Cisti, pan Geri do ciebie przy ść mi kazał.
Na co Cisti:
— Wierę⁹²⁵, mó synu, być to nie może.
— No — zawołał sługa — gǳież więc, według ciebie, mnie posłał?…
— Do rzeki Arno — odparł Cisti.
Sługa zaniósł ten respons⁹²⁶ panu Geri, któremu gdy usłyszał słowa Cistiego, nagle
w głowie zaświtało i zawołał:
— Pokaż mi butelkę, z którąś choǳił!
U rzawszy ą, rzekł:
— Cisti miał słuszność.
I zgromiwszy sługę, kazał mu wziąć stosowne naczynie i z nim znowu do piekarza się
udać. Cisti zmierzył wzrokiem przyniesioną butelkę i rzekł:
— Teraz wiǳę, że do mnie cię przysłano.
I nie tylko chętnie naczynie to swym wybornym winem napełnił, ale tegoż samego wieczora kazał beczułeczkę wina natoczyć i ostrożnie panu Geri do domu ą zanieść.
Wkrótce potem sam udał się do niego i rzekł:

⁹²³nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
⁹²⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹²⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁹²⁶respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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— Panie, nie chciałbym, ażebyście sąǳili, że owa wielka butla ǳisia rano mnie
zastraszyła. Zdawało mi się tylko, żeście zapomnieli o tym, na co wskazywały małe ǳbanuszki u mnie, a mianowicie, iż wino to nie est zwycza nym cienkuszem stołowym.
Dlatego też ǳiś rano chciałem wam o tym przypomnieć. Teraz zaś, nie chcąc dłuże mieć
na pieczy tego, co wam przynależy, odsyłam wam całą resztę tego wina i proszę, abyście
rozporząǳali nim wedle woli.
Pan Geri przy ął podarek Cistiego z wielkim ukontentowaniem, poǳiękował mu, ak
za podobny dar poǳiękować należało, i od tego czasu uważał go za człowieka wielce
godnego szacunku, a takoż za swego przy aciela”.



.   

Nonna de’Pulci, odpowieǳiawszy zręcznie na żart nieskromny ﬂorenckiego biskupa, responsem tym usta mu zamyka.
Gdy Pampinea opowieść swo ą skończyła, wszyscy pochwalili Cistiego za ego respons, ako i za ego ho ność. Potem królowa na Laurettę z kolei ręką skinęła. Lauretta
z uprze mym wyrazem oblicza zaczęła w te słowa:
— Wǳięczne przy aciółki! Jak pierwe Filomena, tak teraz znów Pampinea wielką
słuszność miały, zwraca ąc uwagę naszą na brak przytomności umysłu, który ǳisie sze
białogłowy cechu e, i wychwala ąc trafne słówka a dowcipne odpowieǳi. Do ich słów
w te materii nic uż dodać nie można, chyba to tylko, że eśli żart ma ukąsić, to nie ak
pies, ale ak agnię kąsać powinien, w przeciwnym bowiem razie nie żart to bęǳie, ale
grubiaństwo. Cisti i pani Oretta doskonale miarę tę rozumieli. Jeżeli ednak i z adliwą
odpowiedź pochwalić można, to tylko w tym razie, gdy est odparciem wyraźne złośliwości i chęci obrażenia, ak pies się odgryza ten, kto psa ukąszenie poczuł na sobie. Zanim
bowiem wda się ktoś w żarty, zważyć dobrze powinien, ak, kiedy i z kim to czyni. Pewien
prałat z naszego miasta za to, że o tym wszystkim przepomniał⁹²⁷, bolesną odebrał naukę,
ak to wam zaraz opowiem.
„Za czasów, gdy Imć Antonio d’Orso, mądry i czcigodny książę Kościoła, był biskupem ﬂorenckim, przybył do tego miasta pewien szlachcic kataloński nazwiskiem Diego
della Ratta, marszałek króla Roberta. Uroǳiwy ten mąż, będący przy tym wielkim kobiet lubownikiem⁹²⁸, szuka ąc sobie pośród pięknych Florentynek zdobyczy, zwrócił oko
na uroǳiwą wielce białogłowę, wnuczkę biskupiego brata. Mąż te białogłowy, mimo że
był człekiem zacnego rodu, słynął z brudnego skąpstwa i nikczemnego charakteru. Pan
Diego, dowieǳiawszy się o tym, śmiało przystąpił do niego i rzekł, że da mu pięćset
dukatów w zamian za pozwolenie przepęǳenia edne nocy z ego żoną. Zgoda wnet nastąpiła, i pan Diego, wbrew chęciom owe piękne niewiasty, noc pospołu z nią spęǳił,
potem ednakoż mężowi e miast⁹²⁹ pięciuset obiecanych dukatów dał pięćset srebrnych
groszy, akie były wówczas w obiegu, a które zręcznie pozłocić kazał. Wiadomość o tym
wnet się po całym mieście rozniosła i podły mąż wstyd i szkodę zarazem ponieść musiał.
Biskup, dowieǳiawszy się o całe sprawie, ak na roztropnego człeka przystało, nic po
sobie nie pokazał i po dawnemu przebywał wiele z panem Diego, z którym go dotąd
przy azne wiązały stosunki.
Otóż zdarzyło się, że gdy w ǳień świętego Jana obydwa prze eżdżali konno przez
plac, na którym wyścigi się odbywały, i przyglądali się przytomnym⁹³⁰ damom, biskup
spostrzegł pewną młodą białogłowę, którą obecnie morowa zaraza nam wydarła. Była to
Nonna de’Pulci, krewniaczka pana Alessio Rinucci, którą wszyscy zapewne znać musieliście. W owym czasie miała ona w sobie całą krasę młodości, a przy tym znana była
z żywości umysłu i obrotnego słowa. Przed niedawnym czasem poszła właśnie za mąż
i mieszkała niedaleko bramy Św. Piotra. Biskup uż z daleka ą pokazywał panu Diego,

⁹²⁷przepomnieć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]
⁹²⁸lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
⁹²⁹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁹³⁰przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]

  Dekameron



skoro się zaś do nie przybliżył, uderzył po ramieniu swego towarzysza i zwraca ąc się do
pani Nonny, rzekł:
— Nonno, cóż myślisz o tym zuchu? Dałabyś mu rady?
Pani Nonna poczuła się urażoną tymi słowy, goǳącymi w e uczciwość, tym więce
że wypowieǳiane one zostały w obecności wielu słuchaczy, którzy stąd złe mniemanie
o cnocie e powziąć by mogli, i w edne chwili postanowiła nie tylko wszelkie pode rzenie
od siebie usunąć, aliści⁹³¹ i pięknym za nadobne zapłacić, dlatego też żywo odparła:
— Panie, może by mi on nie dał rady, aliści w każdym razie żądałabym dobre monety.
Marszałek i biskup ednocześnie drgnęli na te słowa i zmieszali się — pierwszy przypomniawszy sobie nieuczciwe postąpienie swo e z krewniaczką biskupa i e mężem; drugi
na wspomnienie hańby, która przez tę krewniaczkę roǳinie ego się stała. Nie patrząc
więc na siebie, zawstyǳeni, w milczeniu z tego mie sca od echali, nie mówiąc uż tego dnia nic więce . Młode damie zaś nikt tego za złe nie miał, że z adliwym słowem
nieprzysto ną napaść odparła”.



.  

Chichibio, kucharz Currada Gianﬁgliazzi, ratując się bystrym responsem, gniew swego pana
w wesołość zamienia i przez to grożącej mu kary unika.
Po Lauretcie i ednogłośnych pochwałach pani Nonnie złożonych Neiﬁla na rozkaz
królowe głos zabrała:
— Piękne towarzyszki — rzekła — nie ǳiwota, gdy bystry umysł zna ǳie natychmiast słówko trafne i celne, do okoliczności stosowne; ale czasem zdarza się także, że
tępemu i bo aźliwemu człowiekowi ostatnia i ciężka potrzeba podsunie tak doskonały
respons⁹³², akiego by w spoko ne chwili nigdy wymyślić nie potraﬁł. Dam wam zaraz
dowód na to.
„Currado Gianﬁgliazzi, ak to każdy z was uż zapewne słyszał, a może i wiǳiał, był
ednym z na szczodrobliwszych i na gościnnie szych obywateli naszego miasta. Wiecie
także, że rycerski wielce żywot pęǳił i osobliwe upodobanie w psach i ptakach łowczych zna dował — by uż o większych ego ǳiełach nic nie rzec. Otóż pewnego dnia,
gdy sokół ego koło Peretoli żurawia upolował, pan Currado, wiǳąc, że ptak est młody
i tłusty, posłał go swemu doskonałemu kucharzowi z rozkazem przyrząǳenia te zdobyczy
smakowicie na wieczerzę. Chichibio (tak się nazywał ów kucharz, Wenec anin, będący
wielkim tępakiem z we rzenia i w rzeczy same ) oskubał żurawia, wsaǳił go na rożen
i ął⁹³³ troskliwie opiekać. Potrawa była uż niemal gotowa i wokół siebie silną i apetyczną woń rozsiewała, gdy pewna niewiastka z okolicy, imieniem Brunetta, w które
Chichibio był wielce rozkochany, do kuchni weszła, a poczuwszy woń mięsiwa na rożnie
i wiǳąc żurawia, na pieszczotliwszymi słowy ęła prosić kucharza, ażeby edno udo dla
nie odciął.
Chichibio odrzekł, śpiewa ąc:
Nic z tego, piękna Brunetto, nic z tego, wierza mi!
Czym ǳiewczynę tak rozgniewał, że zawołała:
— Ha! Jeśli tak, to przysięgam ci, że ak Bóg na niebie, i ty nigdy niczego ode mnie
nie dostaniesz.
Wówczas Chichibio po krótkim, ale w słowa obﬁtym sporze, nie chcąc dręczyć niewiasty, odciął żurawiowi edną nogę i obdarzył nią swo ą umiłowaną.
Gdy goǳina wieczerzy nadeszła, postawiono przed panem Curradem i gośćmi owego żurawia o edne noǳe. Wówczas gospodarz, zǳiwiony, rozkazał przywołać kucharza
i zapytał go, co się z drugim udem stało. Chichibio, który, ako Wenec anin, w łgarstwie
celował, odrzekł natychmiast:
⁹³¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹³²respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁹³³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]

  Dekameron



— Panie, żurawie ma ą tylko edno udo i edną nogę.
Na to pan Currado, rozgniewany, zawołał:
— Jak to, do kroćset, chcesz wmówić we mnie takie głupstwo? Zali to pierwszy
żuraw, którego w życiu wiǳę?
Ale Chichibio, niezmieszany, rzekł:
— Jest tak, ak powiadam, a eśli chcecie, panie, to na żywych żurawiach dowodnie
wam to pokażę.
Currado przez wzgląd na przytomnych⁹³⁴ gości pohamował się i rzekł:
— Jeśli obiecu esz pokazać mi to, czegom nigdy sam nie wiǳiał ani nie słyszał o tym
od innych, utro obietnicy dotrzymać musisz. Jeżeli ednak nie zdołasz tego uczynić, to
przysięgam na ciało Chrystusa, że dam ci taką naukę, iż przez całe życie swo e z trwogą
o mnie wspominać bęǳiesz.
Na tym skończyła się tego wieczora ich rozmowa. Naza utrz zaraz o świcie pan Currado, którego gniew we śnie wcale nie osłabł, podniósł się z łoża, eszcze akby napęczniały,
kazał wsiąść kucharzowi na koń, a potem wspólnie z nim wy echał, kieru ąc się ku bagnom, położonym przy rzece, nad brzegiem które o wczesnym ranku na częście żurawie
się traﬁały. Po droǳe zasię rzekł do Chichibia:
— Obaczymy teraz, kto wczora zełgał: a czy ty.
Chichibio, wiǳąc, że gniew ego pana nie sfolgował i że trzeba dowieść prawdy słów
swoich, co rzeczą niemożliwą mu się zdawało, echał w na większym strachu za panem
Curradem. Gdyby mógł, byłby chętnie umknął, gǳie pieprz rośnie. Nie ma ąc ednak te
możności, spoglądał raz na prawo, to znów na lewo lub przed siebie, a każdy przedmiot,
który przed nim zama aczył, zdał mu się być żurawiem, sto ącym na dwóch nogach.
Nareszcie na brzegu rzeki u rzał pierwszy około dwunastu żurawi, sto ących na edne
noǳe, ak to est w obycza u u tych ptaków, gdy e sen zmorzy.
Na ten widok Chichibio obrócił się żywo do swego pana i rzekł, wskazu ąc na ptaki:
— Teraz awnie przekonać się możecie, że wczora wieczorem prawdę powieǳiałem
twierǳąc, iż żurawie ma ą tylko edno udo i edną nogę. Spo rzy cie tylko przed siebie.
Currado zawołał:
— Poczeka chwilę, zaraz ci pokażę, że żurawie ma ą dwie nogi.
I pod echawszy bliże nieco, zakrzyknął:
— Ha! Ha!
Na ten krzyk spłoszone żurawie opuściły natychmiast podniesioną w górę nogę i przebiegłszy kilka kroków odleciały z pośpiechem.
Wówczas pan Currado zwrócił się do Chichibia i spytał:
— No! hulta u, ak ci się zda e, ile nóg ma ą?
Chichibio ze strachu uż prawie zmysły postradał, ratu ąc się zawołał ednak:
— W same rzeczy, wielmożny panie, w same rzeczy, ale na wczora szego żurawia nie
krzyknęliście: »ha! ha!«. Gdybyście to byli uczynili, estem pewien, że i on byłby drugą
nogę pokazał, ako i te ptaki przed chwilą.
Niespoǳiana ta odpowiedź wprawiła pana Currado w tak wielką wesołość, że cały
gniew ego stopniał i gwałtownemu śmiechowi mie sca ustąpił. Wreszcie, pohamowawszy
się nieco, rzekł:
— Masz słuszność, Chichibio, powinienem był tak wczora wieczór postąpić. Mo a
więc to wina, nie two a.
Takim to sposobem Chichibio, ułagoǳiwszy szybką i zabawną odpowieǳią swego
pana, ciężkie kary uniknął”.



 .   

Pan Forese da Rabatta i malarz Giotto jadą razem z Mugello. Jeden z nich pokpiwa ze
szpetnego wyglądu drugiego.
Gdy Neiﬁle umilkła i gdy odpowiedź Chichibia wielką uciechę damom sprawiła, na
rozkaz królowe głos zabrał Panﬁlo:
⁹³⁴przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]

  Dekameron



— Często się zdarza, ak uż o tym Pampinea wspominała, że los na większe nawet cnoty i zdatności w cieniu nęǳnego rzemiosła chowa, a natura znów zaǳiwia ące
przymioty umysłu pod odstrasza ącą postacią luǳką ukrywa. Jawnie się to pokaże na
przykłaǳie dwóch ziomków naszych, o których wam pokrótce opowieǳieć zamierzam.
Jeden z nich, pan Forese da Rabatta, był człekiem tak małego wzrostu i nikczemne postury, twarz miał tak płaską, a nos tak zadarty, że na szpetnie szy z Baroncich nie chciałby się z nim na powierzchowność mieniać⁹³⁵. Jednakoż tak głęboką wieǳą w kwestiach
prawnych celował, że na uczeńsi luǳie prawǳiwą studnią mądrości go nazywali.
Drugiemu na imię było Giotto⁹³⁶. Był to człek tak wysokimi zdolnościami obdarzony,
że natura, matka i twórczyni wszystkiego, żadne rzeczy w kręgu wszechświata tak piękne
wydać nie mogła, które by on rylcem, piórem lub pęǳlem odtworzyć nie był zdołał —
i to w ten sposób, iż ǳieła ego nie tylko zupełne podobieństwo do rzeczy wyobrażone
miały, ale samą naturą być się zdawały i łuǳiły do tego stopnia wzrok luǳki, że wiele razy
za prawǳiwe brano, co wymalowane było. Słusznie nazwano go przeto ednym z promieni
chwały świetlane Florenc i. On to bowiem sztukę, setki lat krzywǳoną przez tych, którzy
więce dbali o przypodobanie się oczom nieukształconych wiǳów niż umysłowi luǳi
światłych, z upadku podniósł i nowym blaskiem otoczył. Przy tym zasię w nieporównane
skromności swo e ( akkolwiek wszyscy artyści uczniami ego byli) nigdy imienia mistrza
przy ąć ani nosić nie chciał. Więce go ednak zdobiła i podnosiła ta skromność niźli tytuł
mistrza, który sobie przywłaszczali chciwie luǳie sto razy mnie w sztuce od niego i od
ego uczniów zawołani. Przy całe wielkości ego sztuki, uroda ego i rysy ani na krztynę
pięknie sze nie były od urody i rysów pana Forese. Wróćmy ednak do opowieści.
„Forese i Giotto mieli posiadłości w Mugello. Otóż w czasie kanikuły⁹³⁷ i fery sądowych pan Forese wybrał się na wieś dla obe rzenia swego gospodarstwa, w droǳe
powrotne zasię, adąc na niepozorne klaczy, napotkał wspomnianego uż malarza, który
podobnie, włości swe obe rzawszy, do Florenc i wracał.
Giotto nie miał ani o źdźbło lepszego wierzchowca, a stró ego był równie podły ak
stró pana Forese. Zrównali rumaki swo e i ak na dwóch sęǳiwych luǳi przystało, stępa
obok siebie echać poczęli.
Naraz, ak się to często w lecie przytraﬁa, nagły deszcz padać zaczął, zmusza ąc ich do
szukania sobie czym pręǳe schronienia w domu pewnego kmiotka, który ich obydwu
znał dobrze i przy aźnią darzył. Ponieważ czas mĳał i nie można było żywić naǳiei, że
wypogoǳi się wkrótce, a oni tegoż dnia do Florenc i powrócić chcieli, pożyczyli sobie
tedy⁹³⁸ dwa stare, grube płaszcze, akie znaleźli pod ręką, oraz dwa kapelusze, całkiem
prawie znoszone, i w tym stro u w dalszą drogę się wybrali. Wkrótce deszcz zmoczył ich
do nitki, konie obryzgały ich błotem, tak iż godności przydawać im to nie mogło. Jechali
obok siebie w milczeniu, gdy się ednak niebo nieco wy aśniło, wdali się w gawędę. Pan
Forese, adąc i słucha ąc Giotta, który barǳo pięknie zwykł mówić, począł mierzyć go
wzrokiem od stóp do głowy; wreszcie, zważywszy ego mizerny pozór, niepamiętny na
to, ak sam wygląda, śmiać się począł i zawołał:
— Giotto, gdyby teraz akiś obcy, niezna ący ciebie człowiek napotkał nas, zali sąǳisz,
że mógłby uwierzyć, iż wiǳi przed sobą na barǳie zawołanego na świecie malarza?
— Panie — odparł, nie namyśla ąc się, Giotto — sąǳę, że uwierzyłby temu, gdyby
wraz, tobie się przy rzawszy, mógł uwierzyć, że znasz choćby abecadło.
Pan Forese usłyszawszy to spostrzegł swo ą winę i poczuł, że mu równą monetą odpłacono”.



.  

Michele Scalza dowoǳi kilku młoǳieńcom, że Baronci są najstarszym rodem na świecie,
i w zakłaǳie wieczerzę wygrywa.
⁹³⁵mieniać się — zamieniać się. [przypis edytorski]
⁹³⁶Giotto di Bondone (/–) — włoski malarz i architekt z Florenc i, którego twórczość wyznacza
prze ście od średniowiecza do renesansu. [przypis edytorski]
⁹³⁷kanikuła (z łac., daw.) — wakac e letnie. [przypis edytorski]
⁹³⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  Dekameron



Damy śmiały się eszcze z trafne odpowieǳi Giotta, gdy królowa Fiammetcie dale
opowiadać rozkazała. Fiammetta tak rzecz pod ęła:
— Panﬁlo w poprzednie opowieści wspomniał o Baroncich, których wy, drogie
przy aciółki, nie znacie zapewne tak dobrze ak on; pragnę tedy, nie oddala ąc się od
materii naznaczone , opowieǳieć wam, ak starodawne est szlachectwo ich rodu.
„Przed niedawnym czasem żył w mieście naszym młoǳieniec, imieniem Michele
Scalza, na weselszy na świecie krotochwilnik⁹³⁹, znany z daru opowiadania osobliwych
powieści, które ak z rękawa wytrząsał. Młoǳi Florentczycy, ilekroć przedsiębrali aką
wesołą zabawę, ubiegali się o ego towarzystwo. Otóż gdy młoǳieniec ten pewnego dnia
wraz z innymi w Montughi się zna dował, zdarzyło się, iż wszczął się spór o to, który
z rodów ﬂorenckich est na starszym i na szlachetnie szym. Jedni twierǳili, że Uberti,
druǳy, że Lamberti, ten wymieniał edno nazwisko, inny drugie, każdy wedle swego
rozumienia. Scalza, przez długi czas przysłuchu ąc się w milczeniu, śmiać się naraz począł
drwiąco i zawołał:
— O głupcy, głupcy, sami nie wiecie, co powiadacie! Na starszym i na szlachetnie szym rodem nie tylko we Florenc i, ale na całym świecie, a nawet w bagnach Maremmy,
są Baronci. Już dawno zgoǳili się na to ﬁlozofowie oraz wszyscy, równie dobrze ak a,
tę roǳinę zna ący. Ażebyście ednak nie sąǳili, że mówię o kim innym, wieǳcie więc,
że myślę o Baroncich z Santa Maria Maggiore, waszych sąsiadach.
Zgromaǳona młoǳież mniemała dotychczas, że słowa Scalzy odnoszą się do nieznanych Baroncich, aliści⁹⁴⁰ usłyszawszy ego wy aśnienie, wszyscy przytomni roześmieli się
w głos i zawołali:
— Cóż to, za dudków nas bierzesz? Czyż nie znamy Baroncich równie dobrze ak ty?
— Klnę się na Ewangelię — zawołał Scalza — że nie chcę żartować. Mówię wam
na świętszą prawdę i założyć się nawet gotów estem o to z każdym z was; stawką niech
bęǳie wieczerza na sześć osób, które wygrywa ący sam sobie wybierze. Więce eszcze,
gotów estem poddać się czy emu tylko zechcecie wyrokowi w te sprawie.
Na to eden z młoǳieńców, nazwiskiem Neri Vannini, rzekł:
— Dobrze, przy mu ę zakład, ciesząc się zawczasu, że wieczerzę wygrałem.
Po czym umówiwszy się, że Piero di Fiorentino, w którego domu właśnie się zna dowali, rozstrzygnie zakład pomięǳy nimi, natychmiast do niego się udali. Reszta młoǳieży pośpieszyła za nimi, ażeby być świadkami, ak Scalza przegra zakład, i aby nadrwić
się potem z niego do syta.
Skoro przybyli do Piera i opowieǳieli, mu o szczegółach zakładu, Piero, nader roztropny młoǳian, wysłuchał wpierw Neriego, a potem zwrócił się do Scalzy z zapytaniem:
— W aki sposób zamyślasz dowieść swego twierǳenia?
— W sposób tak przekonywa ący — odrzekł Scalza — rac i mo e dowiodę, że nie
tylko ty, ale ten nawet, kto mi obecnie kłam zada e, słuszność mi przyznać bęǳie zmuszony. Wiadomo wam, że im ród aki est starszy, tym także est szlachetnie szy. Jeżeli
więc wam dokażę, że Baronci należą do na starsze szlachty, dowiodę zarazem, że i do
na lepsze się liczą. Wieǳcie tedy, iż Pan Bóg stworzył Baroncich w owym czasie, kiedy
ledwo zaczynał uczyć się lepienia z gliny, wszyscy zaś inni luǳie powstali z ego ręki
wtedy, kiedy uż w tym kunszcie celować począł. Dla przekonania się, że prawdę mówię,
popatrzcie uważnie na Baroncich, a potem na innych śmiertelników. Podczas gdy twarze
i postaci innych są foremnie ukształtowane, przyznać musicie, że z Baroncich eden ma
nieskończenie długą i wąską twarz, a drugi znowu bez miary szeroką. U tego nos się
nie kończy, u innego nie ma go prawie, tamten znów ma podbródek naprzód podany
i zadarty w górę, a szczęki ego i uszy oślim się równa ą.
Ba, są nawet tacy pomięǳy nimi, którzy ma ą edno oko małe, a drugie wielkie albo
edno wyże od drugiego umieszczone. Słowem, oblicza ich podobne są do malowideł,
które ǳieci kreślą, gdy rysować się uczą. Jawnie stąd widać, ak to uż powieǳiałem, że
ich Bóg wtedy stworzył, gdy się dopiero z gliny lepić uczył. Z tego wynika, że ród ich
est na dawnie szym ze wszystkich rodów, a więc i na szlachetnie szym.

⁹³⁹krotochwilnik (daw.) — żartowniś. [przypis edytorski]
⁹⁴⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]

  Dekameron



Że Baronci w same rzeczy tak wyglądali, ak ich Scalza opisał, wiadomo było sęǳiemu
Pierowi, Neriemu i wszystkim obecnym. Słysząc tedy⁹⁴¹ żartobliwy argument, akiego
Scalza użył, parsknęli wszyscy śmiechem i oświadczyli ednogłośnie, że słuszność est po
stronie Scalzy, że wieczerza do niego należy, i że Baronci bez na mnie sze wątpliwości są
na szlachetnie szym i na starszym rodem nie tylko we Florenc i, ale i na całym świecie,
a nawet w Maremmie.
I dlatego też słusznie Panﬁlo, chcąc dać po ęcie o szpetocie oblicza pana Forese, rzekł,
że żaden z Baroncich nie chciałby się z nim pomieniać”.



.  

Madonnę Filippę zaskoczył mąż w ramionach jej miłośnika. Filippa, stanąwszy przed sądem,
szybkim i zręcznym responsem uwalnia się od kary i przyczynia się do zmiany niesprawiedliwego prawa.
Gdy Fiammetta umilkła, wszyscy eszcze długo się śmieli z powodu niezwykłego argumentu, akiego użył Scalza, aby dowieść wyższości rodu Baroncich nad wszystkimi
innymi. Po chwili królowa obróciła się do Filostrata rozkazu ąc mu opowiadać dale .
Filostrato tak zaczął:
— Wielce szanowne damy! Wielka to est zawsze zdatność, gdy się dobrze mówić
umie, aliści⁹⁴² eszcze większą umie ętnością est mówić dobrze wówczas, gdy tego konieczność wymaga. Dar ten posiadała pewna szlachetna dama, o które wam teraz opowieǳieć zamierzam. Nie tylko wesołość i śmiech słuchaczy wywoływać nieraz umiała,
aliści też haniebne śmierci u ść potraﬁła.
„W mieście Prato istniało ongiś wielce surowe i godne potępienia prawo. Według
tego prawa, bez żadne różnicy, żona, którą mąż na niecnocie z kochankiem przychwycił,
spalona na stosie być musiała równie ak i ta, co za pieniąǳe mężczyznom ciało swo e
oddawała i na tym przydybana została. Gdy prawo to eszcze moc swo ą miało, zdarzyło
się, że pewna szlachetna i uroǳiwa dama, zakochana okrutnie, Filippą zwana, została
nocą we własne komnacie zdybana przez męża swego, Rinalda de’Pugliesi, w ramionach
kochanka, Lazzarina de’Guazzagliotri, uroǳiwego i szlachetnego młoǳieńca, który równie ą miłował ak ona ego. Rinaldo na ów widok w taką wściekłość wpadł, że zaledwie
pohamować się zdołał, aby nie rzucić się na nich i obo ga nie zabić. Gdyby był wieǳiał,
że za swó czyn odpowiadać nie bęǳie, ani chybi, uległby pierwszemu gniewu zapędowi
i życia by ich pozbawił. Pohamowawszy się, nie mógł ednakoż odmówić sobie tego, aby
obrócić się do mie scowego sądu, dla dopełnienia kary, które sam dopełnić nie mógł.
Zebrawszy dostateczne dowody, świadczące o wiarołomstwie żony, rankiem następnego
dnia, nikogo uprzednio o radę nie pyta ąc, wniósł do sądu skargę na Filippę. Filippa,
białogłowa wielce odważna, tak ak odważnymi pospolicie bywa ą wszystkie prawǳiwie
miłu ące białogłowy, postanowiła stanąć przed sądem (aczkolwiek krewniacy i przy aciele odraǳali e to z wszystkich sił swoich), woląc racze całą swo ą ta emnicę wy awić
i mężnie śmierć spotkać niźli tchórzliwą ucieczką się salwować, żyć wiecznie na wygnaniu i przez to okazać się niegodną kochanka, w którego ob ęciach ostatnią noc spęǳiła.
Otoczona wielu mężczyznami i białogłowami, którzy błagali ą, aby do winy się nie przyznawała, stanęła przed podestą⁹⁴³ i spytała go spoko nym głosem, czego od nie żąda.
Podesta, spo rzawszy na Filippę i przekonawszy się, że ma przed sobą piękną i układną
nad wyraz białogłowę, a do tego wielkim męstwem obdarzoną, o czym e słowa dowodną
poznakę dawały, uczuł litość dla nie i obawiać się począł, aby akimś niebacznym słowem
się nie zdraǳiła, co by zmusiło go do wydania wyroku śmierci na nią, eśli godności swe
nie chciał uchybić.
Nie mogąc ednak uniknąć zapytania e o to, co e zarzucono, podesta rzekł:
— Jak wiǳicie, madonno, mąż wasz Rinaldo, est tuta przytomny⁹⁴⁴. Wniósł on na
⁹⁴¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁴²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹⁴³podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
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Kobieta, Prawo, Obycza e

was skargę, twierǳąc, że was na wiarołomstwie przychwycił, i dlatego też domaga się
ode mnie, abym zgodnie z istnie ącym prawem, śmiercią was za to ukarał. Nie będę mógł
ednakoż uczynić tego, dopóki sama do winy się nie przyznacie. Dlatego też pomyślcie
wprzód dobrze, nim mi odpowiedź dacie, i powieǳcie mi, zali⁹⁴⁵ słuszną est skarga męża
waszego?
Dama, wcale się nie zmieszawszy, odpowieǳiała mu u mu ącym głosem:
— To prawda, że Rinaldo est moim mężem i że zeszłe nocy zastał mnie w ob ęciach
Lazzarina, do którego często należałam dla te czyste i wielkie miłości, aką dla niego
żywię. Nigdy temu zaprzeczać nie będę. Aliści mniemam, że wam wiadome est, iż prawa
powinny istnieć dla wszystkich i że ustanawiać e winno się za zgodą tych, co im podlegać
ma ą. W tym ednak wypadku sprawa ma się całkiem inacze , prawa te srożą się tylko
nad biednymi kobietami, które o ileż łatwie niż mężczyźni zdołałyby zaspokoić wielu,
krom⁹⁴⁶ tego zważyć trzeba, że ani edna kobieta nie wyraziła swe zgody na ustanowienie
tego prawa, a takoż o wyrażenie swego mniemania proszona nie była. Dlatego też prawo
to niesprawiedliwym nazwać trzeba. Jeśli chcecie e wypełnić na zgubę ciała mego i wasze duszy, czyńcie swo ą powinność. Nim ednak do sąǳenia mnie przystąpicie, proszę,
abyście mi małą łaskę okazali i spytali męża mego, zaliżem⁹⁴⁷ mu powolna⁹⁴⁸ nie była, ile
razy chciał tego, i czy kiedykolwiek pragnienia ego całkowicie nie wypełniłam.
Rinaldo, nie czeka ąc na zapytanie sęǳiego, odparł, że ego żona w same rzeczy po
dobre woli wszystkie ego pragnienia wypełniać była zwykła.
— A zatem — rzekła dama — spytam eno⁹⁴⁹, eśli brał ode mnie zawsze wszystko,
czego pragnął i co mu się podobało, cóż miałam i mam czynić z resztą, która pozostała? Miałam ą może psom rzucić? Czyż nie lepie ugościć nią szlachetnego młoǳieńca,
miłu ącego mnie nad życie własne niż zmarnować ą niegodnie?
Do sądu na sprawę pani Filippy, osoby tak znamienite , zeszli się prawie wszyscy
mieszkańcy Prato. Usłyszawszy e wǳięczny respons⁹⁵⁰, gromkim śmiechem wybuchnęli
i ak eden mąż zawołali, że słuszność est po e stronie.
Zanim się rozeszli, uległszy namowom podesty, zmienili tedy⁹⁵¹ niesprawiedliwe prawo i postanowili, aby tyczyło się ono tylko tych kobiet, które dla pienięǳy mężów swych
zdraǳa ą. Rinaldo, sroǳe zawstyǳony, wyszedł z sądu, zasię⁹⁵² dama wesoło i nieasobliwie, akby z płomieni zmartwychwstała, do domu z chwałą powróciła”.



.  

Pan Fresco raǳi swej siostrzenicy, aby się w zwierciadle nie przeglądała, jeśli — jak powiadała
— odrażającego oblicza obaczyć nie chce.
Historia, opowieǳiana przez Filostrata, zawstyǳiła nieco z początku słucha ące go
damy, czego żywym dowodem był rumieniec, który okrasił ich lica, późnie ednak, spo rzawszy edna na drugą, zaledwo mogąc powstrzymać się od śmiechu słuchały chichotaąc⁹⁵³. Królowa uciszyła tę wesołość i wydała Emilii rozkaz przystąpienia do nowe opowieści. Ta, drgnąwszy, ak gdyby z głębokiego snu zbuǳona, tak z westchnieniem zaczęła:
— Drogie przy aciółki! Chocia myśli mo e daleko stąd odbiegły, przecie chcę być
posłuszną rozkazaniu królowe . Poprzestanę ednak na znacznie może krótsze opowieści,
niżbym uczyniła, gdyby duch mó stąd się nie oddalał. Opowiem wam tedy o edne
głupiutkie ǳiewczynie, która, przez wu a swego adowitym uszczypkiem przyganiona,
nie miała dosyć rozsądku, ażeby się na tym poznać.
⁹⁴⁴przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁹⁴⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹⁴⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁹⁴⁷zaliżem (daw.) — czyżem; czy estem. [przypis edytorski]
⁹⁴⁸powolny (daw.) — posłuszny. [przypis edytorski]
⁹⁴⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹⁵⁰respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁹⁵¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁵²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁵³chichotając — ǳiś popr.: chichocząc. [przypis edytorski]
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„Szlachcic, nazwiskiem Fresco da Celatico, miał siostrzenicę, którą zwykle Cescą
pieszczotliwie nazywano. ǲieweczka ta, akkolwiek uroǳiwą postać i wǳięczne oblicze miała, nie mogła się ednak zaliczać do rzędu owych anielskich piękności, akie się
niegdyś na tym świecie traﬁały. Ona sama ednakoż za taką piękność i doskonałość się poczytywała, że w obycza e weszło o innych kobietach z lekceważeniem się oǳywać, ako
o niegodnych wchoǳenia z nią w paragon⁹⁵⁴. Przekorna i kłótliwa, mężczyzn wszystkich
miała za nic, a w każde rzeczy coś złego umiała wynaleźć, nie myśląc wcale o tym, ile
sama wad i przywar posiada. Gdyby była pochoǳiła z rodu królów Franc i, wierę⁹⁵⁵, nie
mogłaby wówczas być dumnie szą i barǳie nieprzystępną. Z powodu e swarliwości⁹⁵⁶
i złośliwości nie podobna z nią długo przebywać było. Dosyć ą było zobaczyć na ulicy
z krzywą i kapryśną miną, kręcącą nosem na świat cały, akby śmierǳiało e wszystko,
co wiǳiała lub spotykała — ażeby nabrać stosownego po ęcia o różnych e zaletach.
Otóż zdarzyło się, że pewnego dnia młódka z większymi niż zwycza nie grymasami
do domu powróciła. Usiadłszy obok swo ego wu a, prychać i wzdychać poczęła.
Pan Fresco, spostrzegłszy to, rzekł:
— Cóż to znaczy, Cesco, że ǳisia , w ǳień świąteczny, tak prędko do domu powróciłaś?
Na co młódka, mizdrząc się pociesznie, odparła:
— Wróciłam tak rychło, bo nie zdarzyło mi się nigdy eszcze w tym mieście tylu
obrzydliwych i odraża ących mężczyzn i kobiet na raz spotkać co ǳisia . Ani edne istoty
znaleźć nie mogłam pomięǳy tłumem przechodniów, która by mi wstrętną nie była. Nie
sąǳę zaś, aby istniała na świecie druga białogłowa, które by było równie trudno ak mnie
patrzeć na niemiłe oblicza. Aby więc nie spoglądać na nie, wróciłam tak szybko.
Fresco, któremu niedorzeczna próżność siostrzenicy zbytnio uż we znaki się dała,
odrzekł z powagą:
— Mo e ǳiecko, skoro widok niemiłych osób tak cię drażni, to eżeli chcesz mieć
spokó , unika przeglądania się kiedykolwiek w zwierciedle.
Cesca, które się wydawało, że dla⁹⁵⁷ swe mądrości z Salomonem w paragon⁹⁵⁸ wchoǳić by mogła, nie po ęła przymówki swego wu a i z baranim spoko em odparła, że nie
wiǳi przyczyny, dlaczegoby się w zwierciedle, ak inne niewiasty, przeglądać nie miała.
Tak oto, ǳięki tępocie swego umysłu, pozostała głupią i próżną na całe życie”.



 .  

Pan Guido Cavalcanti zręczną przymówką powiada uprzejmie rzecz obelżywą kilku ﬂorenckim pankom, którzy go nagle zaskoczyli.
Królowa wiǳąc, że Emilia opowiadanie swo e skończyła i że z wy ątkiem e , a także
uprzywile owanego do mówienia przy końcu Dionea, wszyscy z obowiązku swego się
wywiązali, w te słowa się odezwała:
— Chociaż, miłe mo e panie, zabrałyście mi ǳiś co na mnie dwie opowieści, z których edną myślałam wam przytoczyć, to przecież edna mi pozostała, która kończy się
rzeczeniem tak pełnym treści, że o podobnym może eszcze mowy tu nie było.
„Musicie wieǳieć, że dawnymi czasy w mieście naszym wiele pięknych i chwalebnych
panowało zwycza ów, które teraz prawie całkiem w zapomnienie poszły, bowiem rosnące
wraz z zamożnością skąpstwo na wstręcie⁹⁵⁹ im stanęło.
I tak było w obycza u, że znacznie si obywatele z sąsiednich ulic zbierali się często
razem w różnych ǳielnicach miasta i łączyli w towarzystwa, z pewne określone liczby
osób się składa ące. Baczono przy tym na to, ażeby tylko takich luǳi do społeczności
przy mować, którzy by koszta wspólne pod ąć mogli. Raz tedy⁹⁶⁰ uczta u ednego wypa⁹⁵⁴w paragon wchoǳić (daw.) — iść w zawody; dorównywać komuś. [przypis edytorski]
⁹⁵⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁹⁵⁶swarliwość — kłótliwość. [przypis edytorski]
⁹⁵⁷dla (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]
⁹⁵⁸w paragon wchoǳić (daw.) — iść w zawody; dorównywać komuś. [przypis edytorski]
⁹⁵⁹stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
⁹⁶⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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dła, drugi raz u innego, i w ten sposób kole na wszystkich przychoǳiła, i każdy w dniu
oznaczonym pode mował całą kompanię. Często na takich ucztach goszczono znakomitych cuǳoziemców, o ile do Florenc i przybywali, albo też spraszano na nie mie scowych
obywateli. Przyna mnie raz w rok uczestnicy przywǳiewali stró ednakowy i w pochoǳie echali razem przez miasto, to znów urząǳali turnie e, szczególnie w dni wielkich
świąt, z okaz i zwycięstwa, albo też akiego zdarzenia radosnego dla całego miasta.
Na czele edne takie kompanii stał pan Betto Brunelleschi. Tak on, ak i towarzysze
ego starali się wszelkimi siłami wciągnąć do swego grona pana Guida z rodu Cavalcante
de’Cavalcanti, a to nie bez ważkiego powodu. Pomĳa ąc uż bowiem to, że pan Guido
był ednym z na lepszych myślicieli na świecie i zawołanych przyrodników (o przymioty
te towarzystwo niewiele dbało), był on także wielce wesołym, układnym i wymownym
człekiem, słowem, łączył w sobie wszystkie przymioty prawǳiwego szlachcica. Do czego
tylko się wziął, umiał to zrobić lepie niźli ktokolwiek inny. Przy tym wszystkim zasię⁹⁶¹
ogromny ma ątek posiadał. Kogo za godnego przy aźni swe uznał, temu serce i rękę ho nie
otwierał. Nie ǳiwota tedy, że pan Betto zwabić go chciał na swo e zebrania. Gdy mu się
to ednak nie udało, pospołu z swymi towarzyszami ął⁹⁶² sobie tłumaczyć niechęć Guida
tym, że nieraz będąc ﬁlozoﬁą za ęty, obcowania z ludźmi unikał.
Ponieważ Guido nieco ku wywodom Epikura się skłaniał, powszechnie mówiono
wśród pospólstwa, że celem ego rozmyślań było wynaleźć dowód, że Bóg nie istnie e.
Pewnego dnia Guido, idąc do kościoła Św. Michała i minąwszy ulicę Adimarich, doszedł
zwycza ną mu drogą do kościoła Św. Jana i tam zatrzymał się pośród grobowców marmurowych (z których pewna część zna du e się obecnie u Święte Reparaty, a inne przy
Św. Janie). Stanął pomięǳy kolumnami porﬁrowymi i nagrobkami a bramą Świętego
Jana, wówczas zamkniętą. Pan Betto z towarzystwem swoim właśnie przez plac Święte
Reparaty prze eżdżał. Spostrzegłszy Guida pomięǳy grobowcami żartownisie zawołali:
— Musimy go trochę podrażnić!
Po czym, dodawszy koniom ostrogi, ak gdyby żartobliwą szarżę czyniąc, pędem puścili
się ku niemu i nim się mógł spostrzec, uż się przy nim znaleźli.
— Guido — rzekli — garǳisz towarzystwem naszym, cóż ci ednak przy ǳie z tego,
eżeli dowieść zdołasz, że Bóg nie istnie e?
Guido, wiǳąc się otoczonym, odparł bez namysłu:
— Panowie, w domu waszym możecie mi mówić, co wam się podoba!
To mówiąc oparł się edną ręką o grobowiec znaczne wysokości, lekkim barǳo skokiem przedostał się na drugą stronę i odłączywszy się od nich, odszedł. Wesołe towarzystwo spoglądało przez chwilę po sobie, aż wreszcie ktoś rzekł:
— Guido nie był widać przy zdrowych zmysłach, bowiem w odpowieǳi ego sensu
dopatrzyć się trudno. Nie mamy przecież do tego mie sca ani o źdźbło więce prawa od
innych obywateli, a takoż do samego Guida.
Na to pan Betto, zwraca ąc się do mówiącego i do reszty towarzyszy, odparł:
— To wy racze nie esteście przy zdrowych zmysłach, inacze bowiem zrozumielibyście, że człek ten w kilku słowach uprze mie ciężką obelgę wam rzucił. Czymże bowiem
są te grobowce? Domami umarłych, ako że w nich grzebani są i spoczywa ą zmarli. Jeżeli powieǳiał tedy, że esteśmy tuta u siebie, to chciał przez to wyrazić, że my i inne
podobne nam nieuki w porównaniu z nim i z ludźmi uczonymi mnie eszcze znaczymy
niż umarli, i dlatego będąc tu, esteśmy w naszym domu.
Teraz dopiero po ęli wszyscy istotne znaczenie słów Guida. Odtąd, sroǳe zawstyǳeni,
przestali w drogę mu wchoǳić. Pan Betto zasię od tego czasu za bystrego i domyślnego
człowieka począł uchoǳić”.



 .  

⁹⁶¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁶²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Brat Cipolla obiecuje ludowi, że mu pokaże pióro archanioła Gabriela. Znalazłszy w puzderku
miast pióra węgle, niestropiony, oznajmia, że są to te same węgle, na których spłonął święty
Wawrzyniec.
Skoro wszyscy z kompanii opowieść swą wygłosili, Dioneo wieǳiał uż, że na niego
kole przychoǳi. Nie czeka ąc tedy⁹⁶³ uroczystego wezwania, poprosił o milczenie tych,
którzy ciętą odpowiedź Guida eszcze wychwalali, i tak zaczął:
— Mimo że z rąk waszych, czaru ące damy, wziąłem przywile opowiadania tego,
co mi się podoba, nie myślę ednak ǳisia od naznaczone przez was materii się oddalić,
o które tak trafnie tu mówiono, owszem, wstąpię w ślady wasze i opowiem, ak to pewien
mnich od Św. Antoniego ǳięki zręcznemu i niezwłocznemu wybiegowi uszedł wstydu,
który mu dwa młoǳieńcy zgotować chcieli. Nie gniewa cie się ednak, eżeli cokolwiek
nad materią mo ą szerzyć się⁹⁶⁴ będę, bowiem rzecz tego wymaga; zresztą spo rzy cie na
słońce i zważcie, że eszcze wysoko na niebie stoi.
„Jak zapewne słyszałyście o tym, Certaldo est małym miasteczkiem, należącym do
ﬂorenckich ǳieǳin, a położonym w dolinie Elsy. Chocia gród to niewielki, kiedyś ednak zamożni i szlachetni obywatele go zamieszkiwali. Co rok zwykł był tuta przez długi
czas kazać mnich z zakonu Św. Antoniego, nazwiskiem brat Cipolla, zna dował tu bowiem zawsze dobrą paszę. Zbierał on ho ne od głupców ałmużny i doznawał zawsze dobrego przy ęcia, może nie mnie dla nazwiska swego niż dla pobożności, okolice bowiem
Certaldo wyda ą cebulę sławną na całą Toskanię. Brat Cipolla był człekiem o przysadkowate posturze, włosy miał barwy czerwone , a oblicze zawsze wesołością tchnące. Był to
na sprytnie szy hulta pod słońcem. Chociaż nigdy niczego się nie uczył, umiał ednak
w lot się odcinać i potoczyście mówić, tak iż każdy, kto go nie znał, nie tylko za wielkiego
mówcę go poczytywał, ale gotów był mniemać, że to sam Cicero, a może Kwintylian. I ze
wszystkimi bez mała w całe okolicy żył w przy aźni, ako kum i doradca wielu.
Otóż pewnego razu obycza em swoim brat Cipolla w sierpniu do Certaldo ściągnął.
Gdy się uż w nieǳielę wszyscy poczciwcy z okolicznych wiosek pospołu z niewiastami
na mszę przed kościołem zebrali, mnich, poczekawszy na stosowną chwilę, w te słowa
przemówił:
— Oto nadchoǳi pora, nabożni słuchacze, w które wedle pięknego obycza u, obdarzać zwykliście biedne sługi niebieskiego książęcia, świętego Antoniego, ziarnem i mąką;
edni niewiele posyła ą, druǳy mnogo, wedle możności i pobożności swo e , a to na intenc ę, ażeby ten możny święty wasze woły, osły, świnie i owce pod płaszcz opieki swo e
przy ął. Zwykliście także o te porze (szczególnie ci z was, którzy się do bractwa naszego
zapisali) uiszczać raz na rok pewną małą sumę. Otóż po dary te przez zwierzchność moą, to est przez Jego Świątobliwość, opata naszego, przysłany tuta zostałem. Zbierzcie
się tedy za błogosławieństwem bożym ǳisia po południu przed kościołem o goǳinie
trzecie , skoro głos ǳwonka usłyszycie, z oﬁarami waszymi, a zarazem dla wysłuchania
kazania i pocałowania krzyża świętego. Nadto, ponieważ wiadomo mi est, ak gorących
czcicieli szlachetny święty Antoni pomięǳy wami posiada, przyniosłem wam ku osobliwemu błogosławieństwu dla całe okolicy piękną relikwię, wielkimi cudami słynącą,
którą niegdyś sam z Ziemi Święte , zza morza przywiozłem. Jest to edno z piór archanioła Gabriela, zgubione przez niego w komnacie Marii ǲiewicy, gdy przybył do nie
do Nazaretu ze zwiastowaniem.
Po te przemowie zamilkł i wrócił pobożnie do kościoła.
Pomięǳy wieloma słuchaczami, którzy mowie brata Cipolli się przysłuchiwali, zna dowało się także dwóch młoǳieńców, z których eden zwał się Giovanni del Bragoniera,
drugi Biagio Pizzini. Byli to dwa na wszystkie boki kuci anci. Ci, uśmiawszy się mięǳy sobą z relikwii brata Cipolli i mimo że żyli w przy aźni z mnichem i często z nim
obcowali, postanowili ﬁgla mu z tym piórem wypłatać. Wieǳieli, że brat Cipolla tego
dnia bęǳie adł obiad u ednego ze swoich przy aciół na zamku; upewniwszy się więc,
że uż tam poszedł, udali się do gospody, w które braciszek stanął. Po droǳe umówili
się, że Biagio wda się w pogawędkę ze sługą brata Cipolli, a Giovanni tymczasem w ego
⁹⁶³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁶⁴szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
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rzeczach owego pióra poszuka i że znalazłszy zabierze e z sobą, aby obaczyć, co potem
mnich wobec ludu uczyni. Brat Cipolla miał sługę, Guccia, którego edni Wielorybem,
druǳy Smarowozem, a eszcze inni Świntuchem nazywali. Brzydal był taki, że szpetnie szego nigdy Lippo Topo nie wymalował. Brat Cipolla często żartował sobie z niego
i tak się o nim w kompanii oǳywał: »Mó sługa ma ǳiewięć przymiotów, z których
każdy, gdyby go Arystoteles, Salomon lub Seneka posiadali, wystarczyłby do zaćmienia
i zniszczenia całe ich mądrości, cnoty i szlachetnych zasad życia. Imaginu cież⁹⁶⁵ sobie
tedy⁹⁶⁶, co to musi być za człowiek, który nie ma ąc mądrości, cnoty ani szlachetnych
zasad życia, posiada takich ǳiewięć przymiotów«.
A gdy się pytano, akie to są owe przymioty, brat Cipolla odpowiadał następu ącym
wierszem, który sam ułożył:
Łgarz wierutny,
Leniuch, złoǳie ,
Od stóp do głów
W bruǳie choǳi.
Nieodmienny świszczypała
Bez pamięci i posłuchu,
Na spódnicę wszelką łasy,
Czterech szpiegów w każdym uchu.
»A przy tym — zwykł dodawać brat Cipolla — ma on eszcze kilka innych maluczkich przywar, które ednak płaszczem miłości chrześcĳańskie pokrywam. Na krotochwilnie sze⁹⁶⁷ est w nim to, że gdy przybęǳie do akie ś wioski lub miasta, zaraz się
chce żenić i na mować mieszkanie. Ponieważ ma długą, czarną i plugawą brodę, tedy mu
się wyda e, że est uroǳiwy wielce i że każda białogłowa, ledwie spo rzy na niego, uż go
pokochać musi. Gdyby go puścić wolno, uganiałby się za nimi, dopókiby portek nie zgubił. Prawda, że mi est pomocny wielce. Gdy z kimś mówię w ta ności, zawsze wszystko
podsłucha, gdy zasię⁹⁶⁸ mnie o cokolwiek ktoś zapyta, zaraz obawiać się zaczyna, że nie
będę umiał odpowieǳieć, i respons⁹⁶⁹ za mnie da e, mówiąc: tak lub nie, stosownie do
okoliczności«.
Ostawiwszy sługę w karczmie, brat Cipolla przykazał mu, aby troskliwie na ego rzeczy
baczył i nikomu tykać ich nie pozwolił, zwłaszcza zasię, by miał na pieczy sakwę, w które
relikwie święte się zawierały. Aliści hulta Guccio nie myślał zostawać na czatach, wolał
sieǳieć w kuchni, gǳie mu było lepie niźli słowikowi wśród zielonych gałęzi, szczególnie eśli w nie gładką akąś ǳiewczynę obaczył. A właśnie w te gospoǳie spostrzegł
krępą, tłustą, przysaǳistą i pokraczną białogłowę, ma ącą piersi ak dwie ducki i twarz,
która by e prawo należenia do rodu Baroncich dać mogła. Oblicze to było dymem okopcone, świecące się od potu i tłuszczów. Jak sęp, który na padlinę się rzuca, wypadł Guccio
z komnaty, zapomina ąc o rzeczach brata Cipolli i o świecie całym. Wszedłszy do kuchni, siadł koło komina, chociaż był to sierpień, i począł rozprawiać z kucharką, która imię
Nuty nosiła. Powieǳiał e , że ma szlachectwo, dokumentem pergaminowym stwierǳone, a takoż posiada więce niż ǳiewięć tysiącset ﬂorenów, nie licząc tych, które luǳiom
est winien, a których zebrałoby się niemało, i że wszystko zrobić i wypowieǳieć potraﬁ,
co tylko komu się przyśni. Nie zważa ąc na swó kapelusz, tak brudny i zatłuszczony, że
tłuszczu tego starczyłoby na wielki kocioł zupy dla ubogich w klasztorze Altopascio, na
swó kaan podarty, pokryty łatami i przesycony potem pod pachami, kaan, tyloma
kolorowymi plamami zasiany, iż żadna tatarska lub indy ska materia nigdy by w paragon⁹⁷⁰ z nim wchoǳić nie mogła, na swo e ǳiurawe pończochy i zdarte buty, mówił
z ǳiewczyną w ten sposób, akby był panem na zamku Châtillon. Obiecywał e , że ą
⁹⁶⁵imaginujcież sobie — konstrukc a z partykułą -że, skróconą do -ż; znaczenie: wyobraźcie (też) sobie. [przypis
edytorski]
⁹⁶⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁶⁷krotochwilny (daw.) — żartobliwy, zabawny, wesoły. [przypis edytorski]
⁹⁶⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁶⁹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁹⁷⁰w paragon wchoǳić (daw.) — iść w zawody; dorównywać komuś. [przypis edytorski]
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oporząǳi, przystroi i uwolni od przymusu służenia u obcych luǳi. A chociaż ona nic
nie posiada, dawał e naǳie ę na znaczną losu poprawę. Mówił eszcze o wielu rzeczach
z wielką w swo e słowa wiarą, aliści⁹⁷¹ wszystkie ego przedstawienia a obietnice na wiatr
szły i w nic się obracały, ak to się mu zwykle zresztą zdarzało.
Dwa młoǳi żartownisie zastali tedy⁹⁷² Guccia uwĳa ącego się koło Nuty. Niezmiernie ukontentowani z tak pomyślnego obrotu rzeczy, który ode mował im połowę trudu,
nie wchoǳąc z nim w dyskurs, pośpieszyli do komnaty brata Cipolli, sto ące otworem.
Pierwszą rzeczą, którą pochwycili, była torba mnicha, pode rzewali bowiem, że w nie
cudowne pióro zna dować się może. W same rzeczy znaleźli e w puzderku owiniętym
po kilkakroć w zwó tkaniny. Było to pióro wyrwane z ogona papugi. Lud mógłby był
uwierzyć w słowa brata Cipolli, bowiem podówczas różne egipskie zbytki a wymysły,
które późnie na znaczną szkodę naszą w całe Italii się rozpowszechniły, eszcze głębie
do Toskanii nie przeniknęły. A chociaż nawet tu i ówǳie słabe doszły o nich słuchy, to
w tych stronach pozostały prawie że nieznane mieszkańcom. Trwała tam eszcze zbożna
prostota dawnych czasów i luǳie nie tylko nie oglądali nigdy papugi, ale nawet o nie
nie zasłyszeli. Dwa krotochwilnicy⁹⁷³, uradowani, że znaleźli pióro, wzięli e ze sobą,
a w zamian napełnili puzdro węglami, które w kącie komnaty na ziemi u rzeli. Po czym
zamknęli e, przywiedli wszystko do pierwotnego stanu i niepostrzeżeni przez nikogo, powrócili ze zdobyczą do domu, gǳie ęli czekać niecierpliwie, ak się wykręci brat Cipolla
znalazłszy węgle zamiast pióra.
Tymczasem mężczyźni i białogłowy, luǳie prości, dowieǳiawszy się w kościele, że
o trzecie po południu pióro archanioła Gabriela zobaczą, powrócili po skończone mszy
do domów i wiadomość o relikwii roznieśli mięǳy kumów, kumoszki i sąsiadów. Na
skutek tego po obieǳie zbiegła się do kościoła taka ciżba ludu, że nawa świątyni pomieścić
e nie mogła. Wszyscy gorzeli pragnieniem obaczenia cudownego pióra.
Brat Cipolla, pod adłszy sobie należycie i przespawszy się nieco, podniósł się po goǳinie trzecie z łoża. Na wieść, że wielka ćma ludu wie skiego uż czeka na u rzenie pióra
archanioła Gabriela, posłał po Guccia, żeby przyszedł tam z ǳwonkami i przyniósł sakwę. Guccio z wielkim trudem od kuchni i Nuty się oderwał, po czym z ǳwonkami
i torbą powlókł się w górę ku kościołowi, stęka ąc i sapiąc, bowiem wypita woda brzuch
mu rozdymała. Stanąwszy przed głównymi drzwiami, zgodnie z rozkazem brata Cipolli, ął⁹⁷⁴ gwałtownie ǳwonić. Po kilku chwilach brat Cipolla, wiǳąc, że uż dosyć ludu
napłynęło, nie zauważywszy, że ktoś dobrał się do ego tobołków, przystąpił do kazania,
w którym wypowieǳiał wiele rzeczy, stosu ących się do ma ącego nastąpić widowiska.
Wreszcie, gdy odpowiednia chwila nastała, odmówił eszcze z wielkim namaszczeniem
Conﬁteor, po czym rozkazał dwie świece woskowe zapalić, zd ął kaptur z głowy, odwinął powoli edwabną tkaninę i wydobył puzdro. Co uczyniwszy, wypowieǳiał eszcze
kilka słów wychwala ących archanioła Gabriela i relikwię świętą, którą trzymał w ręku,
wreszcie puzdro otworzył.
U rzawszy w nim węgle zamiast pióra, brat Cipolla nie pomyślał ani na chwilę, aby
to miała być sprawka Guccia, wieǳiał bowiem dobrze, że nie miałby on dosyć sprytu
potrzebnego na wypłatanie podobnego ﬁgla. Nie przeklinał go nawet w duszy za to, że
tak źle strzegł powierzonych mu rzeczy, natomiast samemu sobie po cichu gorzkie czynił
wyrzuty, że zna ąc przymioty Guccia, tak drogocenną rzecz pod straż mu oddał. Cóż
było ednak czynić! Brat Cipolla, przytomności umysłu nie tracąc i nie da ąc na mnie sze
poznaki po sobie, że go przykra niespoǳianka spotkała, podniósł wzrok i ręce ku niebu
i zawołał tak głośno, że go wszyscy przytomni usłyszeć musieli:
— O Boże! Wszechmocy Two e niecha chwała bęǳie na wieki! — Po czym zamknął
puzdro i rzekł, zwraca ąc się do ludu: — Trzeba wam wieǳieć, na milsi, że uż dawno temu, eszcze w latach młodości mo e , byłem wysłany przez zwierzchność mo ą do kra ów,
gǳie słońce wschoǳi. Zlecono mi tak długo szukać, aż odna dę nadania dla szpitala Św.
Filipa z Porcelany. Dla osiągnięcia tego celu, puściłem się w drogę z Wenec i. Przebyłem
przedmieście Grec ę i stąd konno przez królestwo Algarbii, Bagdad i Parion do echa⁹⁷¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁹⁷²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁷³krotochwilnik (daw.) — żartowniś, wesołek. [przypis edytorski]
⁹⁷⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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łem wreszcie do Sardynii, umiera ąc uż prawie z pragnienia. Aliści po cóż mam wam
wymieniać wszystkie kra e, które poznałem? Dosyć bęǳie, eżeli powiem, że minąwszy
Cieśninę Świętego Jerzego, prze echałem przez Ziemię Kłamliwą i Ziemię Szalbierczą,
gęsto zamieszkałe przez liczne narody. Późnie przebywałem w kra u Łgarzy, gǳie napotkałem wielu zakonnych braci moich, a takoż mnichów inne reguły, unika ących pracy
dla miłości Boga i nie troska ących się o nic, chyba tylko o korzyść własną. Winniście
wieǳieć, że w tych kra ach tylko fałszywe pieniąǳe walor swó ma ą. Późnie dotarłem do
Abruzzów, krainy górzyste , w które mężczyźni i białogłowy w drewnianych sandałach
na skały się wspina ą i ma ą zwycza świnie ich własnymi kiełbasami stroić. W niewielkie
odległości od tego kra u natraﬁłem na luǳi, noszących chleb naǳiany na tyczki, a wino
w workach. Dale droga wiodła mnie przez Robacze Góry, gǳie wszystkie wody w górę
płyną. Tak daleko w głąb kra u się zapuściłem, że wkrótce dotarłem do Indy Pasternackich, gǳie — przysięgam wam na mó habit — wiǳiałem kozy po powietrzu lata ące.
Rzecz to niepodobna do wiary, a ednakże potwierǳić ą może Maso del Saggio, kupiec
znakomity, którego spotkałem tam tłukącego orzechy i sprzeda ącego łupiny na łokcie.
Nigǳie ednak znaleźć nie mogłem tego, czegom właściwie szukał, a że dale trzeba uż
płynąć wodą, więc puściłem się w drogę powrotną i przybyłem do tego błogosławionego kra u, gǳie bochenek czerstwego chleba w lecie cztery szelągi kosztu e, a świeży za
darmo da ą. Tam napotkałem czcigodnego o ca Da mipokó Jeżeliłaska, przewielebnego
patriarchę erozolimskiego, który przez cześć osobliwą dla sukienki świętego Antoniego,
aką u rzał na mnie, pokazał mi wszystkie posiadane przez się relikwie. Było ich tak wiele,
że gdybym e chciał wyliczyć, i przez rok bym nie skończył. Abyście ednak w pobożne
ciekawości swo e zawodu nie doznali, wymienię niektóre z nich. Naprzód tedy⁹⁷⁵ pokazał mi palec Świętego Ducha, nietknięty całkiem, dale kęǳior Seraﬁna, który to anioł
świętemu Franciszkowi się ob awił, paznokieć Cherubina, edno z żeber Słowa Stałosię,
kilka strzępów z szaty święte Wiary, parę promieni z gwiazdy, która trzech Magów do
Betle em prowaǳiła, czarę z potem wylanym przez św. Michała w czasie walki ego z szatanem, szczęki śmierci, która zmogła Łazarza, i siła⁹⁷⁶ innych eszcze świętości. Ponieważ
wielce uprze mym się dla niego okazałem, obdarzywszy go kilku stronami Góry Morello
w włoskim przekłaǳie, a takoż paroma rozǳiałami Kaprec usza, których od dawna uż
szukał, darował mi tedy w zamian eden z zębów krzyża świętego, a dale w małym słoiku
zamknione dźwięki ǳwonów świątyni Salomona, pióro archanioła Gabriela, o którym
wam uż wspomniałem, a takoż chodak św. Gherarda z Villamagna, którą to ostatnią relikwią obdarzyłem niedawno pana Gherarda di Bonsi z Florenc i przez wzgląd na osobliwą
cześć ego dla swego patrona. Na koniec podarował mi eszcze patriarcha erozolimski
kilka z owych węgli, na których wielki męczennik, św. Wawrzyniec, upieczony został.
Wszystkie te drogocenne szczątki przy sobie noszę, a i teraz mam e tuta , do kupy
zebrane. Jednakoż przeor mó nie pozwolił mi pokazywać ich do te pory, aż się przekona
o ich prawǳiwości. Obecnie właśnie dostateczne się znalazły dowody, bądź w listach
patriarchy, bądź też w cudach sprawionych przez same relikwie, tak iż pozyskałem prawo
pokazywania ich nabożnemu ludowi. Przez troskliwość chowam każdą z tych świętości
w odǳielnych puzdrach i szkatułach. Dwa z tych puzder, w których się mieszczą węgle
św. Wawrzyńca i pióro archanioła Gabriela tak są podobne do siebie, że często edno za
drugie biorę, co nawet i ǳisia mi się przytraﬁło. W przekonaniu, że to puzderko z piórem,
przyniosłem puzderko z węglami. Nie uważam tego ednak za ǳieło przypadku, ale za
zrząǳenie Opatrzności boskie , która mi tym sposobem chce przypomnieć, iż za dwa dni
uroczystość św. Wawrzyńca przypada. Bóg pragnie, abym widokiem tych węgli, które
sos, płynący z pieczonego ciała św. Wawrzyńca, ugasił, gorącą cześć w sercach waszych
dla męczennika zapalił.
Odkry cie tedy głowy, ǳieci mo e, i przystąpcie bliże , aby z czcią i z trwogą świętą
tym węglom się przy rzeć. Pierwe ednak dowieǳcie się eszcze, że kto ednym z tych
węgli w kształt krzyża naznaczony zostanie, tego przez cały rok ninie szy żaden ogień nie
tknie, by tego nie poczuł.

⁹⁷⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁷⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]

  Dekameron



Rzekłszy te słowa, brat Cipolla zaśpiewał pieśń na cześć św. Wawrzyńca, a potem
otworzył puzdro i węgle z niego wy ął. Na ten widok otumaniony tłum zatrzymał się,
pobożną czcią zd ęty, wnet ednak wszyscy, depcząc się i dusząc wza emnie, rzucili się
ku mnichowi. Kładąc większą niż zwykle oﬁarę, każdy prosił o dotknięcie i naznaczenie
węglem świętym. Wówczas brat Cipolla wziął węgiel do rąk i ął⁹⁷⁷ kreślić mężczyznom
i kobietom na białych kaanach, sukniach i zasłonach tak wielkie krzyże, akie się tylko
tam pomieścić mogły. Zaręczał przy tym ludowi, że węgle, na kreślenie krzyży użyte,
z powrotem w szkatule odrasta ą.
Takim oto sposobem brat Cipolla mieszkańców Certalda, nie bez wielkiego dla siebie
pożytku, w krzyżowych rycerzy zamienił i zakpił z tych, którzy mniemali, że pozbawia ąc
go pióra, zakpić z niego zdoła ą. Dwa krotochwilnicy⁹⁷⁸, kazaniu ego przytomni⁹⁷⁹, u rzawszy, ak się ǳięki chytre sztuczce z trudnego położenia wydobył i ak daleko w tym
celu słowami okrążać musiał, tak się śmiać poczęli, że o mały włos ze śmiechu się nie rozpukli. Gdy tłum się rozszedł, podbiegli do brata Cipolli, odkryli mu winę swo ą i wśród
wybuchów głośne wesołości zabrane pióro mu zwrócili. Po roku przyniosło ono mnichowi nie mnie pożytku niż w tym przypadku węgle świętego Wawrzyńca”.

Opowieść Dionea całemu towarzystwu osobliwe ukontentowanie sprawiła. Wszyscy śmieli się serdecznie z brata Cipolli, osobliwie zasię⁹⁸⁰ z ego relikwĳ i pielgrzymek.
Wreszcie królowa ciszę nakazała, podniosła się i zd ąwszy ze swe głowy wieniec wawrzynowy, włożyła go z uśmiechem na głowę Dionea:
— Czas uż, Dioneo — rzekła — abyś i ty się nauczył, ak ciężko est białogłowami rząǳić i kierować. Bądź więc królem i panu tak, abyśmy cię przy końcu panowania
pochwalić mogły.
Dioneo przy ął koronę, śmie ąc się i rzekł:
— Znakomitszych ode mnie królów nieraz uż wiǳieć mogłyście, że wspomnę tu
tylko o królach szachowych. Gdybyście mi ednak posłuszeństwo przyrzekły, prawǳiwemu królowi należne, obdarzyłbym was takimi rozkoszami, bez których żadna uciecha
całkowita nie est. Ale da my temu pokó . Przyrzekam, że będę rząǳił, ak potraﬁę, na lepie .
Rzekłszy te słowa, zgodnie z obycza em poprzedników, rozkazał przywołać marszałka
i uǳielił mu rozkazów na cały czas trwania swe właǳy. Po czym tak się odezwał:
— Wielce czcigodne damy! Na różne sposoby mówiliśmy uż o luǳkie zmyślności
i o rozlicznych losu przypadkach, tak że gdyby nie Liciska i nie sprzeczka e poranna
z Tindarem, która mi nasunęła to, o czym utro mówić nam przy ǳie, zaiste byłbym
w kłopocie, aką materię do nowych opowieści wam podać. Jakeście słyszały, twierǳiła
ona, iż żadna z e zna omych ǳiewictwa swego do małżeńskiego łoża nie doniosła; potem
dodała, że wie wybornie, ak liczne i sprytne ﬁgle żony mężom swoim płata ą. Ostawia ąc
na stronie pierwszą część te materii, która o rzeczach ǳiecinnych powiada, mniemam,
że z drugie siła⁹⁸¹ ciekawych i krotochwilnych⁹⁸² zdarzeń wydobyć bęǳie można. Wolą
mo ą est tedy⁹⁸³, abyśmy utro opowiadali o chytrych sztuczkach i fortelach, akich żony
w stosunku do mężów swoich użyły, czy to z miłości, czy dla ratowania siebie samych,
i to tak, że oni spostrzegli to albo i nie.
Niektóre z dam rzekły, iż nie wyda e im się rzeczą obycza ną o podobnych historiach
rozprawiać, dlatego tedy poprosiły króla, aby inną materię wynalazł. Aliści król odparł:
— Łaskawe damy! Wiem równie dobrze ak wy, aką materię do opowieści wybrałem, nie zdołacie mnie ednak skłonić do odmienienia e , to bowiem przekonanie żywię,
że w okolicznościach, w akich obecnie się zna du emy, możemy dać całkowitą swobodę
słowom, bylebyśmy tylko, mężczyźni i kobiety, baczyli na czyny nasze. Zali nie wiecie,
⁹⁷⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁹⁷⁸krotochwilnik (daw.) — żartowniś, wesołek. [przypis edytorski]
⁹⁷⁹przytomny czemu — obecny przy czym. [przypis edytorski]
⁹⁸⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁸¹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁹⁸²krotochwilny (daw.) — wesoły, zabawny. [przypis edytorski]
⁹⁸³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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że ǳięki złu, które się ǳiś szerzy, sęǳiowie trybunały opuścili? Boskie i luǳkie prawa
milczą i każdemu człekowi est ostawiona całkowita swoboda troszczenia się o ochronę własnego życia. Przeto eżeli dla zbawienia siebie i innych, a nie dlatego byna mnie ,
aby od swobodnych słów do swobodnych czynów przechoǳić, nieco mnie surowymi
się okażecie w wyborze opowieści, któż bęǳie miał prawo za to was naganiać? Towarzystwo nasze od chwili swego powstania aż dotąd nigdy obrębów na ściśle sze przysto ności
nie przekroczyło, cokolwiek byśmy sobie tu opowiadali. Żywię naǳie ę, że w przyszłości takoż przeciw przykazaniom obycza ności nie zgrzeszymy. Komuż to cnota wasza est
nieznana? Powszechnie wiadomo, że nie zachwie e e nie tylko swoboda opowieści, ale
nawet trwoga przed śmiercią. Powiem wam także, że gdybyście się wzbraniały w takich
opowieściach uǳiał przy ąć, mógłby ktoś zacząć pode rzewać, że winnymi podobnych
ﬁglów się czu ecie, i dlatego słuchać i mówić o nich nie chcecie. Wreszcie wyznam, że
niezbyt to zaszczytne dla mnie być wybranym przez was na króla, mieć nadane sobie
prawa, wydawać rozkazy i traﬁać na opór z wasze strony, gdy a sam poprzednio byłem
wszystkim posłuszny. Da cie więc pokó obawom, które racze niższym duszom niż wasze przysto ą, i pomyślcie o wynalezieniu na ciekawszych na ǳień utrze szy opowieści,
w czym niecha szczęście wam sprzy a.
Damy uległy wreszcie temu przedstawieniu i zgoǳiły się na żądanie Dionea. Wówczas
król do wieczerzy dał wszystkim wolę czynienia tego, co się im podobać bęǳie. Słońce
stało eszcze wysoko na niebie, ponieważ opowieści tego dnia krótko trwały. Dioneo
z innymi młoǳieńcami zasiadł do szachów, a Eliza, odwoławszy damy na stronę, rzekła
do nich:
— Dawno uż, bo od czasu gdy się tu zna du emy, chciałam zaprowaǳić was w edno
mie sce, niedaleko stąd leżące. Zda e mi się, że żadna z was dotąd tam nie była. Mie sce to
Panieńską Doliną się zowie. Otóż ǳisia czas i sposobność się nadarza, ak nigdy dotąd.
Słońce eszcze wysoko na niebie stoi. Jeśli zechcecie, udamy się tam, a pewna estem, że
te przechaǳki żałować nie bęǳiecie.
Damy przystały ak na chętnie . Nie mówiąc ni słowa mężczyznom, w towarzystwie
edne tylko służki w drogę się wybrały. Przeszedłszy nie więce niż milę, dotarły do Panieńskie Doliny. U we ścia powitał ich szumem swoim asny strumyk, płynący wzdłuż
wąskie ścieżki. Mie sce wydało im się wielce pięknym, a o te porze dnia i przy panu ącym skwarze przy emnym nad wyraz. Damy mówiły mi późnie , że dolina est tak
okrągła, akby cyrklem ą wykreślono, chocia z łatwością poznać można, że est to twór
przyrody, a nie ǳieło rąk luǳkich. Okrąg e wynosił więce niż pół mili. Wokół wznosiło
się sześć pagórków nieznaczne wysokości, każdy z willą na szczycie, pięknemu zamkowi
podobną. Spadki tych pagórków tworzyły schody, idące ku dolinie od wierzchołka aż do
płaszczyzny, niby w amﬁteatrze, tak iż szerokość stopni ku górze coraz się zmnie szała.
Stoki pagórków od strony południa porośnięte były winogradem, oliwkami, drzewami
migdałowymi, wiśniami, ﬁgami i innymi eszcze drzewami owocowymi, i to tak gęsto,
że pięǳi puste ziemi znaleźć by nie można było. Spadki zasię, spogląda ące na wielką
niedźwieǳicę, zieleniły się młodym zaga em dębów, esionów i innych drzew wyniosłych. W same dolinie, do które tylko edno we ście prowaǳiło, rosły odły, cyprysy,
laury i kilka pinĳ w tak malowniczych grupach, akby e umyślnie dla ozdoby ręka mistrza tu zasaǳiła. Przez ten dach rozliczne zieleni słońce przebić się nie mogło, rzuca ąc
z trudnością tylko kilka promieni na ziemię, która stanowiła tu edną łąkę, pokrytą aksamitną trawą i kwiatami purpurowe , a takoż i inne barwy. Niemało uciechy sprawiał
także strumyk, wypływa ący z dolinki, dwa z tych pagórków rozǳiela ące . Rozbĳał się
on o skały, miły szmer dla ucha sprawu ąc i bryzga ąc kroplami, które z daleka wyglądały
ak żywe srebro z czegoś wyciskane. Ten sam strumyk płynął przez dolinę uż równym
korytem, tworząc w e środku staw, nie większy od basenu, aki mieszkańcy miast pospolicie w ogrodach swych urząǳa ą. Głębokość tego stawu nieznaczną była, bowiem
woda do piersi dorosłemu człekowi dostawała. Przezroczystość te wody, niczym niezamącone , dozwalała u rzeć na dnie żwir, złożony z drobnych, różnobarwnych kamyczków,
które zadawszy sobie trudu, zliczyć by było można. Patrząc w wodę, wiǳiało się nie tylko dno stawu, ale i ryby przemyka ące się po kryształowe głębi, że rozkosz łączyła się
u wiǳa z zachwytem. Łąka, tym zieleńsza, im bliższa stawu, który e wilgotności uży-
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czał, pokrywała brzegi strumyka. Wody, które się w stawie pomieścić nie mogły, spływały
z dolinki innym korytem w mie sca niże położone.
Młode damy, roze rzawszy się dokoła, nie mogły się dość nachwalić piękności tego
zakątka. Tymczasem skwar się czynił coraz większy. Damy, skuszone widokiem stawu
i nieobawia ące się przy tym, aby e ktoś w tym mie scu podpatrzeć zdołał, postanowiły,
nie mieszka ąc⁹⁸⁴, kąpieli zażyć.
Przykazawszy tedy słuǳe stanąć na droǳe, po które przyszły, i patrzeć, aby ich ktoś
znienacka nie zaskoczył, siedem ǳieweczek rozebrało się i do wody wstąpiło. Kryształowa
fala osłoniła ich asne ciała tylko o tyle, o ile kielich szklany różę, zanurzoną w nim,
osłania. Czystość stawu ani na chwilę ruchami ciał zamącona nie została. Damy ścigały
pluska ące rybki i siliły się schwytać e rękami, a one z trudem ukryć się starały. W same
rzeczy udało się im pochwycić kilka, co wywołało głośną radość mięǳy nimi. Po długich
w woǳie igraszkach wyszły na brzeg i oǳiały się, po czym, wiǳąc, że czas uż do domu
powracać, rzeźwe i wesołe, wolnym krokiem w powrotną drogę się udały, mówiąc ciągle
o piękności tego zakątka, którego nachwalić się nie mogły. Przybywszy do pałacu u rzały
młoǳieńców eszcze ciągle grą w szachy za ętych. Pampinea, śmie ąc się, rzekła do nich:
— Oszukałyśmy was ǳisia !
— Jak to! — zawołał Dioneo — zali⁹⁸⁵ na pierw poczynacie to robić, o czym opowiadać macie?
— Jako żywo! — odparła Pampinea i zaczęła opowiadać o mie scu, skąd powróciły,
i o tym, co tam robiły. Król, usłyszawszy o piękności doliny, zapłonął chęcią obaczenia
e i rozkazał co pręǳe wieczerzę podawać. Po wieczerzy, która wszystkim przypadła do
smaku, trze młoǳieńcy ze sługami swymi, opuściwszy damy, do Panieńskie Doliny się
udali. Widok doliny, dotychczas im nieznane , podobne ak i na damach wrażenie na
nich wywarł. Jednogłośnie uznali to mie sce za edno z na pięknie szych w świecie. Wykąpawszy się i oǳiawszy się z powrotem, wrócili do domu, bowiem pora uż późna była.
Tu obaczyli damy, w korowoǳie pląsa ące pod dźwięk pieśni Fiammetty. Zaczekawszy, aż skończą, zdali pięknym tancerkom sprawę ze swych spostrzeżeń i gorąco dolinę
wychwalali. Po czym król przywołał marszałka i przykazał mu, aby naza utrz rano zaniesiono do doliny te wszystkie niezbędne rzeczy, a takoż i pościel, na przypadek, gdyby
w południowe porze przyszła komuś ochota snu lub spoczynku tam zażyć. Po ode ściu
marszałka przyniesiono światła, wino i słodycze. Król wezwał towarzystwo do pokrzepienia się, a następnie do tańca. Panﬁlo otrzymał rozkaz zawieǳenia tańca. Król, obróciwszy
się do Elizy, rzekł w te słowa:
— Obdarzyłaś mnie ǳisia koroną, piękna pani, a zasię⁹⁸⁶ w te chwili przewodnictwo
nad pieśniami ci da ę. Zaśpiewa nam więc akąś, która ci na barǳie do gustu przypada.
Eliza, wǳięcznie się uśmiecha ąc, odparła, że zaśpiewa z radością. Jakoż w same rzeczy
taką pieśń zaśpiewała:
— Jeśli rozerwę ǳiś twe sieci zdradne,
Amorze, estem pewna,
Że uż przenigdy w właǳę twą nie wpadnę.
ǲieckiem uż krew ci oddałam i ciało,
Myśląc, że szczęście rzucisz z ho ne dłoni.
Byłam ak agnię, które się nie broni,
Z ufnością wełnę odda ące białą.
Srogoś mi spłacił tę ufność zuchwałą!
I w czy ą mnie to podałeś niewolę?…
W tyrana właǳę, co mych łez niebaczny,
Co ǳień ęk ze mnie wyǳiera rozpaczny
I kląć mi każe nęǳną mo ą dolę.
Próżne łzy awne, próżne skryte bole!
Cierpienie, które siły mo e kruszy,
⁹⁸⁴nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
⁹⁸⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹⁸⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Nie zdoła zmiękczyć ego twarde duszy.
Na wiatr idą skargi mo e mnogie,
On na nie głuchy, ak głaz głuchy na nie!
Już mnie opuszcza siła i wytrwanie.
Życie mi cięży — a umrzeć nie mogę!
O Panie, we dźże w życia mego drogę
I da , co w mocy Twe leży edynie,
Niech i on dla mnie trawi się i ginie!
Lub eśli Two e sprzeciwia się chęci
Złączyć nas słodkie namiętności siłą,
Chcie wreszcie zerwać tę spółkę niemiłą,
Wydrze ⁹⁸⁷ go z mo e myśli i pamięci;
Niech nowy powab duszę mo ą znęci,
A na me twarzy z radosną goǳiną
Róże i lilie wówczas się rozwiną.
Eliza głębokim westchnieniem piosenkę swo ą skończyła. Wszyscy ǳiwili się e treści i odgadnąć nie mogli, akie przyczyny Elizę do odśpiewania e pobuǳiły. Po czym
król, pełen beztroski, polecił Tindarowi przynieść kobzę i dał towarzystwu znak do tańca. Długo trwała taneczna ochota, tak długo, że uż późną nocą przykazał, by wszyscy na
spoczynek się udali.

Kończy się szósty ǳień Dekameronu i zaczyna siódmy, w ciągu którego, pod przewodem
Dionea, opowiada się o tym, jak to różne białogłowy ﬁgle mężom swoim płatały albo z miłości,
albo też chcąc się z opałów wydobyć, oni zasię połapali się na tym lub też nie.

ǲień siódmy
Już ze wschodniego nieba zniknęły wszystkie gwiazdy z wy ątkiem edne , Lucyferem
zwane , która zza białych obłoków świtu eszcze wyglądała, gdy marszałek wstał z łoża
i z całym taborem wyruszył do Panieńskie Doliny, aby tam, zgodnie z wolą i wskazówkami króla, wszystko przygotować. Wkrótce i król podniósł się z pościeli, bowiem
obuǳił go szmer kroków przy ładowaniu wozów i tupot koni. Po czym natychmiast całe
towarzystwo obuǳić przykazał.
Promienie słońca eszcze słabo ziemię oświetlały, gdy wszyscy uż w drogę wyruszyli. Nigdy śpiew słowików i innego ptactwa milszy ak tego poranku im się nie wydawał. Towarzyszył im przez całą drogę, aż przy we ściu do Panieńskie Doliny nowa,
eszcze licznie sza kapela ich przywitała. Można by było pomyśleć, że ptaszkowie raduą się z przybycia gości. Wszyscy rozeszli się w krąg po dolinie, aby e się eszcze raz
przy rzeć. O wczesne porze dnia eszcze pięknie sza im się wydała niźli wczora wieczór,
gdyż poranek zdawał się barǳie zgodny z e urodą. Pokrzepiwszy się nieco ciastem i dobrym winem, zaczęli śpiewać, aby ptactwu nad sobą przewagi nie dawać. Pobliskie skały
towarzysząc im powtarzały echem tony piosenek, a ptaki, akby o zakład idąc, wytężały
dźwięczne garǳiołka.
Gdy czas obiadu nadszedł, zastawiono stoły pod laurami i innymi drzewami, zgodnie
z wolą króla tuż obok pięknego stawu, tak aby ucztu ący mogli nasycić się widokiem
tysiąca igra ących rybek, które nie tylko oczy cieszyły, ale i do rozmowy materii eszcze
⁹⁸⁷wydrzej — ǳiś popr.: wydrzy . [przypis edytorski]
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dostarczały. Po obieǳie, gdy ze stołów uprzątnięto, zabrzmiały na nowo eszcze weselsze
śpiewy. Tymczasem marszałek rozkazał tu i tam po małe dolinie łoża porozstawiać, kobiercami e nakryć i baldachimami osłonić, aby ci, których sen morzy, mogli wczasowi⁹⁸⁸
się oddać, a kto spać nie chce, mógł wybierać wedle woli wśród zwykłych rozrywek. Gdy
zaś po krótkim odpoczynku wszyscy z powrotem się zgromaǳili, rozkazał król niedaleko od brzegu stawu kobierce na trawie rozłożyć, na których wszyscy zasiedli, po czym
rozpoczęcie opowieści Emilii polecił. Emilia z wesołym uśmiechem w te słowa zaczęła:



.   

Gianni Lotteringhi słyszy, że nocą ktoś do drzwi jego domu kołata. Buǳi żonę, a ta przekonywa go, że za drzwiami stoi zjawa. Białogłowa wypowiada zaklęcie, po czym kołatania
ustają.
— Mile by mi było, o królu, gdybyś był komu innemu powierzył zaszczyt rozpoczęcia
opowieści na tak piękną materię, ǳisia naznaczoną. Ponieważ chcesz ednak, abym a
wszystkim towarzyszkom moim otuchy dodała, chętnie wolę two ą wypełnię. Pragnę,
miłe słuchaczki, abyście z mo e opowieści choćby niewielki pożytek odniosły. Może być,
że esteście równie bo aźliwe ak a i może równą trwogę żywicie przed z awami, których
ednakoż nigdy w życiu nie wiǳiałam, ani nie spotkałam niewiasty, co by z nimi miała
do czynienia. Wysłucha cie mo e noweli, a nauczycie się skuteczne modlitwy i zaklęcia,
którym każdą z awę przepłoszycie.
„Za dawnych czasów we Florenc i w ǳielnicy Św. Pankracego mieszkał pewien tkacz
wełny, nazwiskiem Gianni Lotteringhi. Rzemiosło swo e znał nieźle, chocia poza nim
zbytnio mądrością nie grzeszył. To zresztą nie stanęło na przeszkoǳie, że nabożna konaternia kościoła Santa Maria Novella wybrała go na preceptora śpiewaków i powierzyła
mu przełożeństwo nad ich ćwiczeniami. Gianni często różne podobne piastował godności, z których wielce się chełpił. Przypadały mu zaś one, gdyż luǳie duchowni sprzy ali
mu barǳo, ako że był człowiekiem bogatym i mnichom poczęstunków nie szczęǳił.
Święci o cowie wyłuǳali od niego spodnie, opończe lub kaptury, a w zamian za to dostarczali mu o czenasza po włosku, Pieśni o świętym Aleksym, Żalów świętego Bernarda,
Hymnu na chwałę błogosławionej Matyldy i wielu innych eszcze andronów. Gianni wielce
te wszystkie dary sobie cenił i pilnie przechowywał dla zbawienia duszy swo e . Lotteringhi miał piękną, pełną powabu żonę imieniem Tessa, córkę Mannucia z Cuculli,
która ǳięki sprytowi, aki posiadała, poznała się prędko na głupocie swego małżonka.
Miłowała ona uroǳiwego i młodego chłopca, nazwiskiem Federigo di Neri Pegolotti,
a on także wza emnością e odpłacał. Tessa za pośrednictwem służące wyznaczyła mu na
mie sce spotkań należącą do męża piękną winnicę w Camerata. Przebywała tam zwykle
całe lato w samotności, Gianni bowiem przy eżdżał tylko niekiedy na wieczerzę i na noc,
przepęǳa ąc resztę czasu w warsztatach lub w towarzystwie swych śpiewaków. Federigo,
pragnąc wielce zobaczyć się z swo ą umiłowaną, przybył do nie o zmroku, a że dnia tego
Gianni się nie z awił, więc z adł z nią wieczerzę. Późnie w ob ęciach młode białogłowy nauczył się pół tuzina pobożnych pieśni e męża. Neri ani Tessa nie chcieli, aby ich
pierwsze miłosne spotkanie ostatnim było. Pragnąc ednak uniknąć pośrednictwa służki
za każdym razem, postanowili na przyszłość inacze poczynać sobie.
Federigo posiadał dom, zna du ący się nieco dale od Florenc i i wyże niż willa Tessy.
Młoda białogłowa poraǳiła swemu miłośnikowi, aby coǳiennie, gdy bęǳie przechoǳił
koło domu Gianniego, spo rzał w głąb winnicy, a zobaczy oślą głowę, która dla postrachu
ptactwa na kĳu zatknięta była. Jeżeli u rzy, że łeb ośli est pyskiem ku Florenc i obrócony, bęǳie to znakiem, że bez obawy tego dnia o zmroku przybyć może do nie . Jeśliby
przypadkiem drzwi zamknięte znalazł, ma trzy razy zapukać. Jeżeli pysk osła patrzeć bęǳie ku Fiesole, niecha się ma na baczności, bowiem Gianniego w domu zastanie. Tym
sposobem nie edną uż schaǳkę do skutku doprowaǳili. Pewnego razu ednak, gdy pani
Tessa zaprosiła Federiga na wieczerzę i gdy oczeku ąc na niego, dwa tłuste kapłony upiec
kazała, zdarzyło się, iż Gianni niespoǳiewanie do domu późno powrócił. Nie barǳo to
⁹⁸⁸wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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pani żonce na rękę było. Toteż poczęstowała męża swego tylko kawałkiem solonego mięsa
a służce kazała wziąć czyste płótno, zawinąć w nie kapłony, butelkę dobrego wina i sporą
ilość świeżych a , odnieść to wszystko do ogrodu i tam złożyć pod brzoskwinią rosnącą
na brzegu małe łączki. Do ogrodu, w którym nieraz uż wieczerzę z Federigiem adała,
można się było dostać, nie przechoǳąc przez dom. Pani Tessa, będąc rozdrażniona i sroǳe gniewna, zapomniała uprzeǳić ǳiewczynę, aby czekała na Federiga i dała mu znać,
że Gianni w domu się zna du e. Niecha zatem nie stara się z nią zobaczyć, a tylko weźmie
spod brzoskwini wszystko, co dla niego przygotowane zostało.
Małżonkowie i służka wkrótce się do łóżek położyli. Po chwili przybył Federigo i lekko
zapukał do drzwi, zna du ących się tak blisko sypialne komnaty, iż Gianni natychmiast to
puknięcie usłyszał. Tessa także słyszała e, nie chcąc ednak wzbuǳić w mężu pode rzenia,
udawała, że śpi. Po chwili Federigo po raz drugi zastukał. Zǳiwiło to Gianniego tak, że
trącił żonę i zawołał:
— Tesso, czy słyszysz? Wydawało mi się, że ktoś do naszych drzwi zakołatał.
Tessa, która to kołatanie lepie od męża słyszała, udała, że się zbuǳiła z głębokiego
snu, i pyta:
— Co się stało?
— Powiadam — rzekł Gianni — że ktoś do drzwi naszych zapukał.
— Ktoś do drzwi kołata? — szepnęła z trwogą żona. — Ach, miły Gianni, zali⁹⁸⁹
nie wiesz, kto to puka? Jest to duch pokutu ący, który mnie w ostatnich czasach nieraz
nocami śmiertelnego strachu nabawiał. Słysząc to pukanie, chowałam głowę pod poduszkę
i nie śmiałam pierwe wy rzeć na świat, aż ǳień biały się zrobił.
— Uspokó się, żono — odrzekł na to Gianni — i zbądź się wszelkie trwogi. Nim
się spać położyliśmy, odmówiłem Te lucis, Intemerata⁹⁹⁰ ako i tuzin innych na lepszych
modlitw, a krom⁹⁹¹ tego pobłogosławiłem łóżko całe od krawęǳi do krawęǳi w imię
O ca, Syna i Ducha Świętego. Uspokó się zatem, bowiem gdyby to był nawet akiś duch
na gorszy, to po takich zabiegach przystąpić do nas się nie ośmieli.
Gdy mąż słowa te mówił, pani Tessie przyszło na myśl, że Federigo może akieś niesłuszne pode rzenie wobec nie powziąć, co by go do kłótni z nią doprowaǳić mogło.
Postanowiła tedy⁹⁹² wstać i dać mu do poznania, że to Gianni w domu przebywa. Sprytna
białogłowa, namyśliwszy się, w te słowa rzekła:
— Wszystkie te modlitwy skuteczne są może — to ednak pewne, że nie zaznam snu
ani spoko u, dopóki nie zaklniemy tego ducha.
— Jak się to robi? — zapytał Gianni.
— Niedawno nauczyłam się stosownego sposobu — odparła żona. — Kilka dni temu, bawiąc na odpuście w Fiesole, rozmawiałam z edną z tamte szych mniszek. Ach,
Gianni, akież to święte istoty! Otóż edna z nich ulitowała się nade mną i nauczyła mnie
pięknego zaklęcia, którego, ak mnie zapewniała, używała nieraz sama, nim eszcze habit przywǳiała, a zawsze z dobrym skutkiem. Dotychczas, póki byłam sama, bałam się
przegnać ducha zaklęciem. Teraz ednak ty przy mnie esteś. Pode dźmy do drzwi!
Gianni oświadczył, że chętnie się na to zgaǳa. Po czym wstali obo e i przystąpili na
palcach do drzwi, za którymi stał ciągle Federigo, ma ący uż nie akie wątpliwości. Pani
Tessa, zatrzymawszy się na progu, rzekła do męża:
— Uważa , abyś splunął, gdy skończę zaklęcie.
— Dobrze — odparł Gianni.
Pani Tessa po chwili milczenia zaczęła w te słowa:
O duchu z zadartym chwostem,
Wróć, skąd iǳiesz, szlakiem prostym!
Słysz, czu , słucha woli mo e .
Tam, gǳie krzak brzoskwini stoi,
Zna ǳiesz dla się zapas wszelki:
Owoc kurzy, tłuszcz i mięso,
⁹⁸⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
⁹⁹⁰Te lucis, Intemerata — pobożne pieśni popularne w średniowieczu. [przypis edytorski]
⁹⁹¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁹⁹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Jeǳ — aż uszy się zatrzęsą,
Ale opuść w dobry czas
Mnie i mego Gianni wraz.
Tu urwawszy zawołała:
— Gianni, spluń!
Gianni splunął.
Federigo, który za drzwiami całą rozmowę słyszał, pozbywszy się wszelkich pode rzeń,
mimo smutku, aki odczuwał, o mało się nie rozpukł ze śmiechu. Gdy Gianni splunął,
nie mógł się wstrzymać od mruknięcia:
— Boda byś i zęby wypluł zarazem!
Pani Tessa po trzykroć eszcze powtórzyła potężne zaklęcie, a potem wróciła z mężem do łóżka. Federigo zasię, zrozumiawszy dobrze wskazówki, w ta emniczym zaklęciu
zawarte, nie omieszkał pośpieszyć do ogrodu, tym barǳie że dotąd nie wieczerzał, oczeku ąc biesiady z ukochaną. Zabrał znalezione pod brzoskwinią kapłony, a a i wino do
domu i tam pożywił się ak należało. Odwieǳiwszy po kilku dniach panią Tessę, naśmiać
się nie mógł do syta z e egzorcyzmów.
Według zdania niektórych, pani Tessa łeb ośli pyskiem ku Fiesole obróciła, aliści robotnik akiś, przez winnicę przechoǳąc, uderzył weń kĳem, tak że łeb ten, obróciwszy się
kilkakrotnie, pozostał w postawie ku Florenc i wskazu ące . Dlatego Federigo, w mniemaniu, iż ten znak go przyzywa, do domu pani Tessy zapukał. Ci, co o tym przypadku
opowiada ą, twierǳą że pani Tessa takiego wówczas użyła zaklęcia:
Idź precz, o duchu, i zważ mo ą mowę!
Nie a skręciłam mylnie oślą głowę.
Tego, co sprawił to, pokara , Boże,
Ja zaś tu z prawym mężem ǳielę łoże.
Po czym Federigo miał ode ść, nie znalazłszy ani wieczerzy, ani ciepłego łoża.
Jednakoż edna z sąsiadek moich, białogłowa w podeszłym uż wieku będąca, zaręczała mi, że obie te historie są prawǳiwe, ak o tym uż w ǳieciństwie słyszała. Ostatnia
przygoda przytraﬁła się ednak nie Gianniemu Lotteringhi, ale nie akiemu Gianniemu di
Nello, który mieszkał przy bramie Św. Piotra i nie więce od naszego Gianniego rozumu
posiadał. Od was tedy zależy, czcigodne damy, które z tych zaklęć w pamięci swo e przechować zechcecie. Wiǳiałyście, że oba są wielce skuteczne. Nauczcie się ich, bowiem kto
wie, czy się wam przy podobne okaz i barǳo nie przydaǳą!”.



.   

Peronella, gdy mąż powraca, ukrywa swego miłośnika w kaǳi. Mąż oznajmia, że kadź
sprzedał, na co żona odpowiada, że przed jego przybyciem sprzedała już kadź człekowi, który
teraz wewnątrz niej się znajduje, by zobaczyć, czy nie ma w niej braku. Miłośnik Peronelli
wyskakuje z kaǳi, każe mężowi ją ochędożyć, a potem zanieść do swego domu.
Opowieść Emilii wywołała wiele śmiechu, a zaklęcie wszyscy za skuteczne i zbożne
uznali. Po czym na rozkaz króla Filostrato zaczął w te słowa:
— Miłe damy! Mężczyźni, a szczególnie mężowie, tyle ﬁglów wam płata ą, że eśli
które ś z was uda się mężczyznę w pole wywieść, możecie mieć słuszną przyczynę nie tylko
cieszyć się z tego, ale i same chwalić się tym winnyście przed całym światem. Mężczyźni
bowiem przekona ą się z tego, że eśli im na przebiegłości nie zbywa, to i białogłowy
dosyć sprytu ma ą. To tylko pożytek wam, kobietom, przynieść może. Jeżeli bowiem
ednemu wiadome est, że drugi zna się też dobrze na chytrych sztuczkach, nie tak łatwo
mu na oszustwo się zdobyć. Dlatego też mężczyźni, wysłuchawszy wszystkiego, co ǳisia
opowiemy, dobrze się namyślą, nim was oszuka ą. Nieraz im na myśl przy ǳie, że i wy
przy sposobności uprzeǳić ich bęǳiecie mogły. Któż by zresztą mógł wątpić o tym? Mam
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tedy⁹⁹³ zamiar opowieǳieć wam, co uczyniła pewna młoda a prosta niewiasta, niemal
w okamgnieniu, aby się przed mężem ocalić.
„Niedawno temu w Neapolu żył pewien ubogi murarz. Po ął on za żonę kształtną
i piękną ǳieweczkę, imieniem Peronella. Żona przęǳeniem, a mąż swoim rzemiosłem
niewiele na życie zarabiali, da ąc sobie radę, ak mogli. Otóż zdarzyło się, że pewien gładysz⁹⁹⁴, zauważywszy Peronellę, zakochał się w nie . Nie szczęǳąc starań i zalotów dla
pozyskania e , zdołał do ść wreszcie do pożądanego celu. Dla zapobieżenia wszelkiemu
niebezpieczeństwu miłośnicy umówili się, że Giannello Scrignario (tak się zwał kochanek
Peronelli) ma stać gǳieś w pobliżu domu i czekać, aż mąż, zwykle o świcie śpieszący do
pracy, wy ǳie z mieszkania. Po czym Giannello miał pośpieszyć bez na mnie sze obawy do Peronelli. Zaułek ten, zwany Avorio, był pusty i od środka miasta oddalony. Gdy
mąż do pracy wychoǳił, miłośnik ego żonę odwieǳał. Przez długi czas kochankom
wszystko bezkarnie uchoǳiło. Pewnego poranka zdarzyło się ednak, że gdy Giannello
przybył i Peronellą się cieszył, mąż, który zwykle przez cały ǳień do domu nie wracał, nagle o wczesne goǳinie powrócił, a znalazłszy drzwi od wewnątrz zawarte, pukać począł.
Stuknąwszy zaś, pomyślał sobie:
»Boże, wieczysty dank⁹⁹⁵ Tobie i chwała! Ubóstwem mnie, co prawda, dotknąłeś, aleś
za to pobłogosławił mnie zacną i młodą żoną. Patrzcie, od chwili gdy zaryglowała drzwi
po moim wy ściu, dotąd dla uniknięcia pokusy ich nie otwarła«.
Peronella tymczasem, poznawszy męża po sposobie pukania, zawołała:
— Biada mi, Giannello! Zginęłam! Mąż mó , którego oby kaduk⁹⁹⁶ porwał, stoi przed
drzwiami! Zachoǳę w głowę, co to ma znaczyć, bowiem nigdy o te goǳinie nie powracał.
Może spostrzegł, gdyś wchoǳił do mnie? Aliści nie ma czasu na namysły! Właź do te
kaǳi, a zaś tymczasem pó dę mu otworzyć i dowiemy się, co ten ego ǳisie szy tak
wczesny powrót ma oznaczać.
Giannello, nie mieszka ąc⁹⁹⁷, schował się do kaǳi. Peronella zasię⁹⁹⁸, otworzywszy
mężowi, rzekła z gniewnym wyrazem oblicza:
— Cóż to znów za ǳiwne obycza e? Dlaczego tak wcześnie ǳisia powracasz? Wiǳę,
że wszystkie narzęǳia z sobą przynosisz, może więc próżnować zamyślasz? Z czegóż żyć
bęǳiemy, eśli tą modłą⁹⁹⁹ postępować bęǳiesz? Czy sąǳisz, że pozwolę, abyś ostatnią
sukienkę mo ą i tę trochę bielizny, aką eszcze posiadam, zastawił? Przez ǳień i noc
nie wsta ę od kołowrotka, ciała uż prawie pod paznokciami nie czu ę, a ledwie mogę
zarobić na ole do lampy. Ach, mó mężu, mó mężu, wszystkie sąsiadki cierpliwości
mo e naǳiwić się nie mogą i drwinki sobie ze mnie stro ą! Ty tymczasem powracasz do
domu w goǳinie, o które przy robocie przecie zna dować się powinieneś…
Rzekłszy te słowa, zalała się rzewnymi łzami, a potem, nie da ąc mu przy ść do słowa,
tak ciągnęła dale :
— Och, a nieszczęśliwa! W złą przyszłam na świat goǳinę i w złą przestąpiłam przez
próg domu mego męża. Boda bym była racze świata tego nie oglądała! Mogłam wy ść
za mąż za szlachetnego i ǳielnego młoǳieńca, a ednak nie chciałam tego. Kogóż to
wybrałam? Próżniaka, który o mnie nie dba wcale! Inne białogłowy ma ą większy rozum.
Używa ą życia z miłośnikami. Nie zna ǳiesz takie , która by dwóch lub trzech kochanków
nie miała. Te białogłowy umie ą wmówić w mężów swoich, że w nocy słońce świeci. Ja
zasię, głupia, za mo ą cnotę i odrazę do podobnych rzeczy tylko zgryzotę i troski w nagrodę
odbieram. Dalibóg, nie wiem, co mnie wstrzymu e od naśladowania przykładu innych
kobiet? Bądź pewien, że gdybym tylko ręką skinęła, stu kochanków bym miała. Wielu
uroǳiwych młoǳieńców kocha się we mnie i o mnie zabiega. Obiecu ą mi pieniąǳe,
kle noty i piękne stro e, aliści a zawsze odmownie odpowiadam, bowiem uczciwa matka
mnie wychowała. Jakiż ednak mam zysk z tego? Taki, że mąż wraca do domu spać w te
porze, kiedy pracować powinien.
⁹⁹³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
⁹⁹⁴gładysz (daw.) — piękny młoǳieniec; piękniś, przysto niak. [przypis edytorski]
⁹⁹⁵dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁹⁹⁶kaduk (daw.) — diabeł. [przypis edytorski]
⁹⁹⁷nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁹⁹⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁹⁹⁹modła (daw.) — sposób. [przypis edytorski]
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— Ależ, żono — odparł wreszcie mąż — nie zapala się tak barǳo! Wiem, ak cię
cenić. Wyszedłem do pracy o te porze, co zwykle, ednakże nie było mi wiadome, ako
i tobie, że ǳisia , w dniu świętego Galeone, pracy żadne nie ma. Dlatego też tak wcześnie
powróciłem. Jednakoż nie niepokó się, pienięǳy wystarczy nam co na mnie na miesiąc
cały. Czy wiǳisz tego człeka? Przyprowaǳiłem go tuta , chce on bowiem kupić naszą
wielką kadź, która nam tylko w domu zawaǳa. Da e za nią pięć złotych ﬂorenów.
— Otóż to właśnie! — zawołała Peronella. — Jako mężczyzna, co krąży po świecie,
winieneś się znać lepie ode mnie na cenie różnych rzeczy. Sprzedałbyś naszą kadź za pięć
złotych ﬂorenów, podczas gdy a, biedna kobieta, która ledwie za próg głowę wychylam,
znalazłam lepszego kupca, co siedem ﬂorenów za kadź da e. Właśnie przed chwilą zgoǳiliśmy się na tę cenę i teraz człek ten wszedł do kaǳi, aby ą wewnątrz obe rzeć, zali¹⁰⁰⁰
est mocna.
Mąż, nowiną tą nad wyraz uradowany, rzekł do kupca czeka ącego w sieni:
— Idź z Bogiem, przy acielu! Żona mo a, ak słyszysz, sprzedała kadź za siedem ﬂorenów, a ty tylko pięć za nią dać chciałeś.
— Da Boże szczęście — odparł czeka ący, po czym odszedł.
Peronella rzekła do męża:
— Kiedyś uż powrócił, to chodźże i dobĳ targu.
Giannello, który przez cały ten czas, chcąc się dowieǳieć, ak ma postąpić, słuch
wytężał, usłyszawszy ostatnie słowa Peronelli wyskoczył z kaǳi i zawołał:
— Gǳie esteście, gospodyni?
— Czego sobie życzysz? — rzekł mąż, podchoǳąc do niego.
— Kim esteście? — spytał Giannello. — Chcę mówić z kobietą, z którą przed chwilą
kadź tę targowałem.
— Możecie ze mną dobić targu, estem bowiem e mężem.
— Mocna est dosyć ta kadź — rzekł na to Giannello — ale musieliście chyba trzymać
w nie drożdże, bowiem wewnątrz pokryła się cała akimś osadem, tak wysuszonym, że go
paznokciami odłupać nie byłem w stanie. Nie kupię, póki ochędożone ¹⁰⁰¹ e nie obaczę.
— To przeszkodą do kupna nie bęǳie — odparła Peronella — bowiem mąż mó
oczyści kadź na poczekaniu, ak się należy.
— Oczywista — rzekł mąż — i zd ąwszy zwierzchnią szatę, kazał sobie świecę zapalić.
Po czym zsunął się do kaǳi i zabrał się do skrobania e . Peronella zasię, pochyliwszy się
i włożywszy do ogromne kaǳi głowę i ramiona, całkowicie sobą otwór zasłoniła, akby
robocie ego przy rzeć się chciała, po czym co chwila dogadywać ęła¹⁰⁰²:
— Skrob tu, skrob tam! Patrza , tu eszcze troszeczkę zostawiłeś!
Podczas gdy Peronella mężowi swemu takie wskazówki dawała, Giannello, który tego
dnia z powodu niespoǳiewanego przybycia męża nie całkiem się eszcze nasycił, do te
myśli przyszedł, że należy wziąć, co się da i ak się da. Przysunął się tedy¹⁰⁰³ do Peronelli,
stanął tuż za nią i zadowolił swo ą chuć młoǳieńczą w ten sam sposób, w aki na stepach
ǳikie i rozkiełznane rumaki to czynią. W ciągu tego czasu Peronella zasłaniała sobą otwór
kaǳi. Gdy Giannello cel swó osiągnął i na stronę odstąpił, ednocześnie i mąż skrobanie
kaǳi zakończył. Wówczas Peronella wy ęła ręce i głowę z otworu kaǳi i wypuściła męża,
który wielce z swe pracy ukontentowany, na wierzch się wydobył. Peronella za rzała do
kaǳi i rzekła, zwraca ąc się do Giannella:
— Przy acielu, weźże świecę i obacz sam, czy nie całkiem czysto, ak żądacie.
Giannello spo rzał i rzekł, że zupełnie est zadowolony. Po czym zapłacił siedem ﬂorenów i do domu kadź odnieść polecił”.



.    

¹⁰⁰⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰⁰¹ochędożony (daw.) — oczyszczony. [przypis edytorski]
¹⁰⁰²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰⁰³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  Dekameron



Mnich Rinaldo często kumę swoją odwieǳa. Mąż zastaje go w jej sypialnej komnacie. Wówczas żona oświadcza mu, że mnich odprawiał zaklęcia nad ǳieckiem, które robaki gnębiły.
Choć Filostrato nie asno o stepowych rumakach wspomniał, słowa ego wywołały
śmiech bystrych słuchaczek. Udawały ednak, że zgoła z czego innego się śmie ą. Król
zasię¹⁰⁰⁴, wysłuchawszy do końca ego opowieści, zwrócił się do Elizy z rozkazem rozpoczęcia nowe . Eliza w te słowa zaczęła:
— Drogie przy aciółki! Zaklinanie ducha przywiodło mi na myśl opowieść o innych
zaklęciach, a chocia mo a opowieść nie est tak piękna ak nowela Emilii, przecie wybrałam
ą, ponieważ dotyczy ona materii, która nas obecnie za mu e. Lepsze opowieści na ten
czas przypomnieć sobie nie mogę.
„Wieǳcie tedy, że w Sienie żył niegdyś uroǳiwy młoǳieniec, z znaczne pochoǳący roǳiny, imieniem Rinaldo. Zakochał się on w piękne damie, sąsiadce swo e , żonie
bogatego człowieka. Był prawie pewien, że gdyby mu się udało porozumieć się z nią bez
wzbuǳenia pode rzeń, osiągnąłby cel swych pragnień, aliści¹⁰⁰⁵ trudność istniała właśnie
w znalezieniu po temu sposobu. Przypadkiem dowieǳiał się, że pani Agnesa est właśnie
ciężarna, dlatego też, lepsze drogi nie wiǳąc, postanowił za kuma¹⁰⁰⁶ e się oﬁarować.
Wybrał się tedy do e męża, w grzecznych słowach prośbę mu swo ą wyraził i uzyskał
wreszcie e przy ęcie.
Zostawszy zasię kumem pani Agnesy i pozyskawszy tym sposobem pewien pozór
do częstszego obcowania z nią, wypowieǳiał e pewnego razu pragnienie swo e, które
uż dawno ze spo rzeń ego wyczytała. Aliści chocia wyznania ego przychylnie przy ęte
zostały, przecie mało z tego zysku odniósł.
Po akimś czasie, nie zgadnąć zresztą z akie przyczyny, Rinaldo mnichem został
i choć nie wiadomo, czy wszystko było mu do smaku, życia zakonnego porzucić nie myślał. Wstąpiwszy do klasztoru, wyrzekł się wszelkich pragnień tego świata, a więc i miłości
do pani Agnesy. Wkrótce ednakoż, nie zde mu ąc habitu, do dawnych swych upodobań
powrócił, począł się w delikatnych szatach lubować, o stro e wymyślne i ozdobne dbać,
sonety i ballady układać, piosenki śpiewać i za rozrywkami się uganiać. Po cóż ednak
mówić o przemianach, akie w duszy brata Rinalda zaszły? Jestże mnich, który by inacze postępował? O hańbo naszego wieku, pełnego zepsucia! Nie wstyǳą się oni tłustych
swych postaci i czerwonych oblicz wszęǳie pokazywać i za miękkimi stro ami przepadać. Podobni są racze nie do pokornych gołębi, ale do hardych kogutów z nastawionymi
grzebieniami. Cele ich pełne są puzder ze słodyczami, puszek z maściami kosztownymi,
ﬂaszek i butelek napełnionych pachnidłami i ole kami, ǳbanów z małmaz ą i na przednie szymi winami greckimi i innymi, tak iż cele te przybyszowi nie schronem mnicha,
ale racze kramem z wonnościami i składem delikatnych przysmaczków się wyda ą. Bezwstydnie przyzna ą się, iż ich podagra trapi. Mniema ą, akoby luǳiom wiadome nie było,
że ciągłe posty, nie częste a pospolite pokarmy i żywot wstrzemięźliwy — czynią chudym
i wątłym, ale po większe części w zdrowiu zachowu ą. Jeżeli zaś ktoś, tak ży ąc, niemocą
bywa złożony, to w każdym razie nie podagra go dręczy, dla które uleczenia zalecana est
czystość i wszelkie inne przymioty wyróżnia ące skromnego braciszka. Mniema ą oni,
akoby luǳie nie wieǳieli, że długie czuwanie, modły i biczowania muszą człeka czynić
bladym i wyczerpanym, nie mówiąc uż nawet o niedostatkach wyżywienia. I że ani święty Dominik, ani święty Franciszek nie mieli po cztery habity na zmianę, że nie oǳiewali
się w barwione i wytworne szaty, ale w grube suknie naturalne barwy, które im nie za
stró , eno¹⁰⁰⁷ za ochronę od zimna służyły. Oby Bóg we rzał w te sprawy, ak tego trzeba
duszom prostaczków, którym oni karm da ą!
Jakeśmy tedy powieǳieli, w bracie Rinaldo dawne namiętności znów do głosu doszły.
Od tego czasu ął postępować z eszcze większą śmiałością i często kumę swą nawieǳać,
nagabu ąc ą usilnie. Piękna Agnesa wieǳiała o słabości mnicha. Rinaldo wydał się e
znacznie uroǳiwszy niż pierwe .
¹⁰⁰⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁶kum (daw.) — tu: chrzestny. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]

  Dekameron



Religia, Ksiąǳ, Korzyść,
Rozkosz

Gdy pewnego dnia mocno na nią nalegał, uciekła się do wybiegu, aki stosu ą wszystkie niewiasty chcące uczynić zadość prośbom do nich zwróconym. Rzekła tedy:
— Bracie Rinaldo, zali¹⁰⁰⁸ mnichowi w ten sposób postępować się goǳi?
— Gdy zde mę habit mniszy, o co nie trudno — odparł Rinaldo — obaczycie, że
estem takim samym człekiem ak i każdy inny.
— Jakże mi przykro! — zawołała białogłowa, składa ąc usta do uśmiechu. — Jestem
waszą kumą, miłość do was byłaby wielkim grzechem! Słyszałam bowiem nieraz, że miłość
do kuma est rzeczą występną wielce. Gdybym się kary nie obawiała, ochotnie bym waszą
prośbę spełniła.
— Nie bądźcie taką prostaczką — odparł Rinaldo. — Oczywista, est to grzechem,
ale luǳiom okazu ącym skruchę Bóg eszcze cięższe grzechy odpuszcza. Rzeknĳcie mi,
kto est bliższy waszemu ǳiecku, zali a, który e przy chrzcie na rękach trzymałem, czyli
też wasz mąż, który mu dał życie?
— Wiem, że mó mąż — rzekła Agnesa.
— Tak, ani chybi — ciągnął dale Rinaldo — skoro uż byliście nieraz tak łaskawi dla
swego męża, który bliższy est waszemu ǳiecku niźli a, dlaczegóż tedy nie chcecie mo e
namiętności poǳielić?
Agnesa, która logiki nie znała, pragnęła tylko ednego: aby ą ktoś przekonał. Uwierzyła Rinaldowi albo też uczyniła pozór, że mu wierzy, i rzekła:
— Któż by mógł z waszymi mądrymi wywodami się nie zgoǳić?
Z tymi słowy, mimo powinowactwa, przystała na prośbę swego kuma. Miłośnicy często się spotykali. Kumostwo ochraniało ich od różnych pode rzeń. Pewnego dnia Rinaldo
przyszedł do kumy z swoim towarzyszem. W domu nie było nikogo krom¹⁰⁰⁹ Agnesy, e
ǳiecka i służki, wǳięczne i uroǳiwe wielce. Rinaldo wysłał przy aciela wraz ze służką
do gołębnika, prosząc go, aby ǳieweczkę różnych modlitw nauczył, sam zasię¹⁰¹⁰ z niewiastą, ǳiecię na ręku trzyma ącą, do sąsiednie komnaty przeszedł. Wszedłszy do nie ,
drzwi za sobą zawarli. Usiadłszy na łożu, które stało w te izbie, igrać z sobą poczęli.
W tym czasie powrócił kum brata Rinalda. Nikt go nie usłyszał. Gdy do drzwi zapukał,
woła ąc swe żony, Agnesa krzyknęła:
— Zginęłam! To mó mąż! Teraz zrozumie uż, dlaczego w takie przy aźni z sobą
ży emy.
Brat Rinaldo był właśnie bez habitu i szkaplerza, w spodnie oǳieży tylko.
— Macie słuszność — rzekł do swe kochanki — gdybym był ubrany, moglibyśmy
znaleźć eszcze akiś środek ocalenia. Jeżeli ednak we ǳie teraz i zobaczy mnie, wszelki
wybieg niemożebny się okaże.
— Ubiera cie się tylko co pręǳe — rzekła pani Agnesa, nagłą myślą oświecona —
weźcie chrześniaka na ręce i zważa cie dobrze na mo e słowa, którymi się do męża obrócę.
Resztę mnie uż pozostawcie.
Mąż tymczasem nieustannie do drzwi kołatał, gdy nagle głos żony usłyszał:
— Idę uż, idę!
Po chwili pani Agnesa otworzyła mężowi drzwi, ukazała mu wesołe oblicze i rzekła:
— Mó mężu, ach, gdybyś wieǳiał, akie to szczęście, że nasz kum, brat Rinaldo,
przyszedł! Sam Bóg musiał mi go zesłać, bowiem gdyby nie on, z pewnością stracilibyśmy
nasze ǳiecko!
Na te słowa mąż-poczciwina o mało nie umarł ze strachu.
— Cóż się ǳiecku zdarzyło? — zapytał po chwili.
— Ach, mó miły! — ciągnęła dale pani Agnesa — wystaw sobie, że ǳiecię nagle
zemdlało, tak iż e uż za umarłe miałam. Nie wieǳiałam, co robić, i byłabym sobie nigdy
nie poraǳiła, gdyby nie szczęśliwe przybycie brata Rinalda. Gdy wszedł i zobaczył, co
się ǳie e, wziął natychmiast naszego chłopca na ręce i rzekł do mnie: »Nie lęka cie się,
kumoszko, ǳiecię ma w ciele robaki, które mu uż pod serce podpełzły. Mogłyby go były
zadusić, aliści teraz bądźcie spoko ni, zamówię e bowiem tak, że wszystkie pomrą. Zanim
wy dę z domu, oddam wam chłopca tak zdrowego, akim eszcze nigdy nie był«.
¹⁰⁰⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰⁰⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



Ciebie, mó mężu, trzeba nam było do odmówienia pewnych modłów, że zaś służka
znaleźć się nigǳie nie mogła, dlatego Rinaldo kazał towarzyszowi swemu udać się na dach
naszego domostwa i tam modły na wysokości odprawić, a sam pospołu ze mną wszedł
do te komnaty, gǳieśmy się zamknęli, bowiem przy obrzęǳie zamawiania robaków nikt
obecny być nie może, krom matki ǳiecięcia. Kum Rinaldo eszcze dotąd trzyma chłopca
na ręku, czeka ąc tylko, aż ego towarzysz modlitwy swo e odmówi. Zda e mi się ednak,
że wszystko uż się szczęśliwie skończyło, bowiem ǳiecię ocknęło się z omdlenia i est
całkiem przytomne.
Prostak uwierzył twardo w te wszystkie słowa. Miłość ego do ǳiecka tak wielka była,
że ani na chwilę przez myśl mu nie przeszło, że żona oszukiwać go może. Westchnąwszy
ciężko, rzekł:
— Muszę to zobaczyć.
— Na miłość Boską — odparła Agnesa — poczeka eszcze chwilę, gdyż wszystko
swym pośpiechem zepsu esz. Pozwól, abym a tam pierwe weszła i zapytała, czy ci uż
we ść wolno, po czym cię zawołam.
Brat Rinaldo słyszał to wszystko. Przyoǳiawszy się bez przeszkód i wziąwszy ǳiecko
na ręce, gdy wszystko uż po myśli swe ułaǳił, zawołał:
— Kumo! Czy to nie kmotra¹⁰¹¹ głos słyszę?
— Tak, o cze! — odparł poczciwiec.
— Chodźcież tedy¹⁰¹² tuta — odezwał się mnich.
Mąż wszedł do komnaty, a wówczas Rinaldo rzekł doń:
— Weźcie na ręce swego synaczka! Łaska Boska do życia go przywiodła. Do niedawna eszcze pewien byłem, że do wieczora nie doczeka. Raǳę wam, abyście kazali zrobić
ﬁgurę woskową wielkości ǳiecięcia i ustawili ą przed posągiem świętego Ambrożego,
za poplecznictwem którego tego cudu dostąpiliście.
Chłopiec, u rzawszy o ca, począł obycza em małych ǳieciątek wyrywać się doń i przymilać. O ciec ob ął syna, zalał się radosnymi łzami i począł ǳiękować mnichowi za to, że
ǳiecię do życia powrócił.
Towarzysz Rinalda wyuczył tymczasem ǳieweczkę nie ednego, ale kilku pacierzy
i podarował e dla pamięci biały niciany woreczek, który mu wręczyła pewna mniszka,
często z nim pospołu pokutę odbywa ąca. Wielkie też ku swe osobie wzbuǳił w nie
nabożeństwo. Usłyszawszy zaś w komnacie rozmowę męża z Agnesą, podszedł cicho do
drzwi, tak że mógł popatrzeć i podsłuchać, co ǳiało się wewnątrz. Wiǳąc, że wszystko
ak na lepie poszło, wszedł do komnaty i rzekł:
— Bracie Rinaldo, odmówiłem uż cztery zalecone mi przez was modlitwy.
— Mó bracie — odparł na to Rinaldo — winszu ę ci zapału, z akim nabożne ćwiczenia odprawiasz. Co się mnie tyczy, to ledwie dwie modlitwy do czasu przybycia kuma
odmówić zdołałem. Jednakoż Bóg nas wysłuchał i trudy nasze razem policzył, bowiem
ǳiecko zdrowe est uż zupełnie.
Mąż Agnesy kazał przynieść przedniego wina i ciasta i ugościł zacnie Rinalda i ego
towarzysza. Pokrzepia ące środki barǳo się im przydały. Po czym odprowaǳił ich do
klasztoru, niebu polecił i bez zwłoki ulepić kazał woskową ﬁgurę. Postawił ą, obok innych,
przed posągiem św. Ambrożego, aliści nie tego z Mediolanu”.



.   

Tofano zamyka w nocy drzwi swego domu i nie zważając na prośby żony, nie wpuszcza jej do
wnętrza. Wówczas żona udaje, że się rzuca do studni, ciskając do niej wielki kamień. Tofano
wybiega jej na pomoc. Za czym białogłowa wpada do domu, zamyka drzwi i obelgą a drwiną
męża swego obrzuca.
Gdy Eliza zamilkła, król zwrócił się natychmiast do Lauretty i wezwał ą do opowiadania. Posłuszna Lauretta, nie mieszka ąc¹⁰¹³, w te słowa zaczęła:
¹⁰¹¹kmotr — kumotr, kum; określenie roǳa u powinowactwa, tu: o ciec ǳiecka dla chrzestnego tegoż ǳiecka.
[przypis edytorski]
¹⁰¹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰¹³nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]

  Dekameron



— O miłości, akże wielka i przemożna est two a potęga! Jakżeś bogata w różne
chytrości, ho na w rady i pomysły! Jakiż mędrzec czy artysta wymyślić by zdołał takie
fortele, wybiegi i ﬁgle, akie ty ulubieńcom swoim niespoǳiewanie podda esz! Zaiste,
żadne nauki nie lza¹⁰¹⁴ równać z twymi naukami. Jawnie to widać z tych opowieści, które
uż poznaliśmy. Do poprzednich nowel chcę dołączyć swo ą i opowieǳieć wam o fortelu
pewne poczciwe prostaczki. Ani chybi, Amor natchnąć ą musiał.
„W Arezzo mieszkał niegdyś bogaty człek, imieniem Tofano, który zostawszy mężem barǳo piękne białogłowy imieniem Ghita, bez na mnie szego powodu niezmierną
zazdrością ą dręczył. Po upływie pewnego czasu te prześladowania poczęły wielce drażnić młodą kobietę. Pytała męża nieraz o przyczynę zazdrości, ale wiǳąc, że zawsze tylko
ogólnikowymi lub niedorzecznymi słowami odpowiada, postanowiła dać mu rzeczywisty
do zazdrości powód.
Spostrzegłszy tedy poprzednio, że pewien zacny ( ak e się zdało) młoǳieniec o łaskę
e zabiega, poczęła z nim po kry omu w porozumienie wchoǳić. Wnet rzeczy tak daleko
zaszły, że słowa tylko na czyn trzeba było przemieniać. Wówczas pani Ghita poczęła łamać
sobie głowę nad stosownym środkiem ku temu. Wieǳiała, że mąż e , krom¹⁰¹⁵ wielu
innych złych nałogów, ma także wielki pociąg do pĳaństwa. Ghita nie tylko przestała go
gromić za hołdowanie temu nałogowi, ale i zachęcać podstępnie do picia poczęła. Tofano
stał się tak niepowściągliwy, że za e sprawą, ilekroć tylko było to po e myśli, w zupełne
odurzenie popadał. Wówczas sprytna żona kładła go do łóżka i posyłała co pręǳe po
kochanka. Zdarzało się to nie raz i nie ǳiesięć razy. Pani Ghita wnet tak ślepo wierzyć
poczęła, iż mąż e często w nietrzeźwym stanie się zna du e, że nie tylko nie wahała się
kochanka u siebie przy mować, aliści¹⁰¹⁶ nieraz część nocy spęǳała nawet w ego domu,
zna du ącym się w pobliżu.
Tymczasem Tofano, akkolwiek winem odurzony, spostrzegł, że żona, zachęca ąc go
do picia, sama nigdy nie pĳe. Wzbuǳiło to w nim pode rzenie, że upa a go umyślnie,
ażeby podczas snu ego pełne swobody używać. Postanowił tedy¹⁰¹⁷ przekonać się, czy tak
est w same rzeczy. Pewnego wieczora, ani kropli przez cały ǳień do ust nie wziąwszy,
słowami i zachowaniem udał, że est pĳany okrutnie. Ghita tym razem na hak przywieǳiona została. Nie częstu ąc uż męża winem, do łożnicy go czym pręǳe zawiodła. Po
czym obycza em swoim pobiegła do domu kochanka i bawiła tam do północy.
Tofano tymczasem, spostrzegłszy, że Ghita wyszła, wstał żywo z łóżka, zaryglował
drzwi i usiadł przy oknie, aby czekać na e przybycie. Chciał pokazać, iż odkrył e sposób
postępowania. Pani Ghita długo nie wracała. Wreszcie ukazała się na placu przed domem
i chwyciła za klamkę od drzwi. Wiǳąc ednak, że zamknięte, zmieszała się niezmiernie
i poczęła próbować, czy ich siłą nie otworzy.
Tofano, który dość długo tym usiłowaniom się przyglądał, zawołał wreszcie z okna:
— Próżne będą two e wysiłki, mo a żono, bowiem do domu nie we ǳiesz. Wraca
tam, gǳieś dotąd była, i bądź przekonana, że nie pierwe przestąpisz przez ten próg, aż
w obecności krewnych swoich i sąsiadów wyświadczę ci za to wszystko cześć, na akąś
zasłużyła.
Usłyszawszy te słowa, żona poczęła go zaklinać i błagać, aby e otworzył, upewniała
go, że się myli, posąǳa ąc ą, iż go zdraǳiła, wraca bowiem od sąsiadki, która cierpi
na bezsenność i która, bo ąc się w samotności długie noce przepęǳać, o towarzystwo ą
prosiła.
Wszystkie te prośby i przełożenia na nic się nie zdały, bowiem mąż-głuptak postanowił rozgłosić po całym Arezzo hańbę swo e żony, które nikt dotąd ani się nawet
domyślał. Żona wiǳąc, że z błagań nic nie wy ǳie, przystąpiła do gróźb i zawołała:
— Jeżeli mi w te chwili nie otworzysz, uczynię cię na podle szym człowiekiem na
świecie!
— A to akim sposobem? — spytał szyderczo Tofano.
Żona, które widać sam Amor w te ciężkie chwili dowcipu¹⁰¹⁸ dodał, odrzekła:
¹⁰¹⁴nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁶aliści (daw.) — ednakże; tu: ale też. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰¹⁸dowcip (daw.) — inteligenc a, spryt. [przypis edytorski]
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— Nim ten srom¹⁰¹⁹, którym mi niezasłużenie grozisz, na mo ą głowę spadnie, rzucę
się do studni, którą tu wiǳisz w pobliżu. A gdy mnie w nie martwą zna dą, każdy
przekonany bęǳie, że to ty po pĳanemu mnie w nią wtrąciłeś. Wówczas albo bęǳiesz
musiał uciekać, tracąc wszystko, co posiadasz, i żyć na wygnaniu, albo też ako morderca,
którym bęǳiesz naprawdę, dasz gardło.
Tofano ednakoż i tą groźbą od głupiego zamiaru odwieść się nie dał.
Wówczas Ghita wykrzyknęła:
— Dobrze tedy! Tak dłuże żyć nie podobna! Niech ci Bóg przebaczy! Każ zabrać mó
kołowrotek, który tuta zostawiam.
Rzekłszy te słowa, pobiegła do studni. Ciemność była tak wielka, że o kilka kroków
przed sobą nic spostrzec nie można było. Ghita chwyciła wielki kamień, leżący obok
cembrowiny, i krzyknąwszy: »Niech mi Bóg przebaczy!«, rzuciła głaz z całe siły w wodę.
Na ten odgłos i plusk Tofano, przekonany, że żona naprawdę do studni wskoczyła, porwał
co żywo za kubeł i powróz i popęǳił ku studni w celu ratowania Ghity. Pani Ghita,
która przy drzwiach się zaczaiła, u rzawszy męża biegnącego ku studni, wpadła do domu,
zaryglowała drzwi i stanąwszy w oknie, zawołała:
— Wody do wina dolewa się w ǳień, a nie w nocy!
Na te słowa Tofano po ął, że żona drwi z niego. Wpadłszy w wściekłość, począł się
gwałtownie do drzwi dobĳać. Wówczas Ghita, podnosząc głos, czego dotychczas starannie
unikała, zawołała piskliwym i donośnym tonem:
— Na mękę Pańską, obrzydliwy pĳaku, nie wpuszczę cię ǳisia do domu. Nie będę
uż dłuże twoich haniebnych nałogów znosiła. ǲisia wreszcie każdy dowieǳieć się musi,
akiego to łotra mam za męża i o które goǳinie on do domu powraca.
Tofano, pełen wściekłości, odpowieǳiał na tę przemowę gradem obelg. Żona odpłaciła mu ho nie z swo e strony. Wrzask się podniósł niepomierny. Zbuǳeni sąsieǳi
przystąpili do okien pyta ąc, co się stało. Wówczas Ghita wybuchnęła płaczem i zawołała:
— Spó rzcie na tego bezwstydnego człowieka, który co ǳień pĳany do domu przychoǳi albo noce w szynkowniach przesypia, nigdy wcześnie , ak o te porze, nie powraca ąc! Znosiłam to długo, barǳo długo, ale wreszcie cierpliwości mi zabrakło. Ponieważ
mo e prośby żadnego skutku nie odnosiły, postanowiłam go zawstyǳić i drzwi mu przed
nosem zawrzeć¹⁰²⁰. Może go to wreszcie poprawi!
Tofano, zamiast zmilczeć, dusząc się ze złości, opowieǳiał, ak się rzecz istotnie miała, i groził okrutnie swo e żonie. Wówczas Ghita, obróciwszy się do swoich sąsiadek,
zawołała:
— Patrzcie, co to za człowiek! Cóż byście powieǳiały, gdybym to a stała na ulicy,
a on był w domu? Jak Bóg na niebie, uwierzyłybyście ego oskarżeniom! Teraz ednak
same osąǳić możecie, ak nikczemny est ten człowiek, skoro całą winą za to, co sam
popełnił, mnie chce obarczyć. Ani chybi w chęci nastraszenia mnie rzucił akiś przedmiot
do studni. Szkoda, że sam do wody nie wskoczył i nie rozcieńczył trochę tego wina,
którym się tak upił.
Wysłuchawszy słów białogłowy, sąsieǳi ęli gromić Tofana; ze wszystkich stron posypały się na niego obelgi i wyrzuty. Wnet wieść o tym, co się stało, z ust do ust przechoǳąc, dobiegła do krewnych pani Ghity. Ci, sroǳe oburzeni, przybiegli co żywo na
mie sce wypadku i o mały włos biednemu Tofanowi wszystkich kości nie połamali. Po
czym, wszedłszy do domu, zabrali panią Ghitę i wszystkie rzeczy do nie należące i odeszli,
obiecu ąc Tofanowi zemstę.
Tofano dopiero teraz poznał, w aką wpadł biedę i dokąd go zazdrość zawiodła. Pełen
skruchy i żalu, miłował bowiem żonę swo ą niezmiernie, zwrócił się do kilku przy aciół,
aby byli pośrednikami mięǳy nim a Ghitą.
Gdy wreszcie młoda białogłowa na powrót doń się zgoǳiła, Tofano całą duszą się
cieszył. Przyrzekł swe żonie, że nigdy uż zazdrosnym nie bęǳie i że da e wolność
czynienia, co sama zechce, byleby tylko rozumnie postępowała i aby on o niczym nie
wieǳiał. Tak tedy¹⁰²¹ powtórzyła się historia głupiego chłopa, który wówczas szuka zgody,
gdy mu kości policzą”.
¹⁰¹⁹srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
¹⁰²⁰zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
¹⁰²¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Zazdrośnik, za mnicha przebrany, żonę swoją spowiada i dowiaduje się, że miłuje ona pewnego
kleryka, który co noc ją odwieǳa. Gdy zazdrośnik staje na czatach przed domem, białogłowa
każe swemu miłośnikowi dostać się do jej komnaty przez dach i z nim przebywa.
Gdy Lauretta swo e opowiadanie skończyła, wszyscy pochwalili postępowanie pani
Ghity i stwierǳili ednogłośnie, że mąż otrzymał to, na co zasłużył. Po czym król, nie
mieszka ąc¹⁰²², zwrócił się uprze mie do Fiammetty i z kolei e głosu uǳielił.
Fiammetta odezwała się przeto w te słowa:
— Szlachetne damy! Poprzednia historia zachęca mnie do zaczęcia opowieści również
o pewnym zazdrośniku. Mężowie, którzy bez przyczyny żony swo e ustawicznie o niecnotliwe rzeczy pode rzewa ą, ze wszech miar na srogą karę od nich zasługu ą. Gdyby
prawodawcy byli tę rzecz dobrze zważyli¹⁰²³, mniemam, że nie sroże by niewierne żony
karali, niż karzą luǳi, którzy w obronie własne drugich zabĳa ą lub ranią. Zazdrośnicy
bowiem na życie młodych białogłów się usaǳa ą i czynią, co mogą, aby się stać przyczyną
ich śmierci. Białogłowy sieǳą przez cały tyǳień w domu, za ęte robotą i gospodarstwem.
Cóż więc ǳiwnego, eżeli żąda ą przyna mnie w ǳień świąteczny trochę wczasu, spoko u
i przy emności, których nie odmawia się nawet wieśniakom pracu ącym na roli, robotnikom — w mieście i sęǳiom — w sądach? Sam Bóg tę przy emność uświęcił, siódmy
ǳień na odpoczynek własny przeznacza ąc. Podobnie prawa kościelne i świeckie, ma ące
na wzglęǳie cześć bożą i dobro powszechne, wszystkim wspólne, różnicę czynią mięǳy
dniami pracy a dniami odpoczynku. Ale zazdrośnicy po ąć tego i uznać nie chcą, przeciwnie — postępowaniem swoim dni, radosne dla innych, na smutnie szymi i na cięższymi
dla żon swoich czynią. Pilnu ą ich wówczas sto razy więce i pod surowszym trzyma ą
e dozorem. Jak okropną i dręczącą est to rzeczą, osąǳić mogą tylko białogłowy, które
tego doświadczyły. Raz więc eszcze oświadczam, że każdy ﬁgiel, wyrząǳony niesłusznie pode rzewa ącemu zazdrośnikowi, nie tylko zganionym być nie może, ale nawet na
pochwałę zasługu e.
„Żył niegdyś w Rimini bogaty kupiec, który posiadał wielkie dobra i pieniąǳe. Był
on okrutnie zazdrosny o swo ą uroǳiwą żonę, nie ma ąc ednak ku temu żadnego powodu. Miłu ąc ą wielce, zna du ąc ą piękną i wiǳąc, że wszelkich sił dokłada, aby mu
się podobać, do te myśli przychoǳił, że i innych bęǳie się starała w sobie rozkochać
i wszystkim piękną się wyda, buǳąc w nich miłość. Tylko głupi i zły człek mógł równy
powód do zazdrości znaleźć. Strzegł e i pilnował ściśle niźli dozorcy więzienni skazanych na śmierć. Mnie sza uż o to, że na żadną zabawę, wesele, a nawet do kościoła wy ść
e nie pozwalał, aliści zabronił e nawet pod akimkolwiek pozorem przez próg domu
przestępować, a nawet przez okno na ulicę wyglądać. Biedna kobieta wiodła smutne życie,
które tym nieznośnie sze dla nie było, im niewinnie szą się czuła. Wreszcie, doprowaǳona do ostateczności, postanowiła, o ile tylko zdoła, pociechę sobie znaleźć i eśli uż
cierpieć, to cierpieć przyna mnie nie bez winy. Wprawǳie nie wolno e było wyglądać
przez okno, dlatego też żadnemu przechodniowi pokazać nie mogła, że nie pogarǳiłaby
ego miłością. Inna za to sposobność wkrótce e się nadarzyła, bowiem w sąsiednim domu mieszkał uroǳiwy barǳo młoǳieniec. Białogłowa nasza poczęła rozmyślać, akim
by tu sposobem w murze ǳielącym oba domy otwór uczynić, aby czatować na sposobność i porozumieć się z owym młoǳieńcem, miłością swą go darząc, eśli tylko przy ąć ą
zechce. Nie wątpiła bowiem, że późnie zna ǳie uż sposób, aby się z sąsiadem widywać
i ǳięki temu posępny żywot swó nieco rozweselić. Przez długi czas pod nieobecność
męża szukała daremnie choćby na mnie sze szparki w murze, wreszcie ednak usiłowania
e pomyślny skutek uwieńczył: odkryła bowiem w nieznacznym mie scu małą szczelinkę.
Spo rzała przez nią i tyle tylko niewyraźnie dostrzegła, że akaś komnata po drugie stronie się zna du e. »Ach, gdyby to była komnata Filipa (tak się nazywał ów młody sąsiad)
— rzekła sama do siebie — rzecz byłaby na pół dokonana!«.
¹⁰²²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹⁰²³byli (…) zważyli — daw. forma czasu zaprzeszłego: zważyli wcześnie , uprzednio wzięli pod uwagę. [przypis
edytorski]
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Trzeba się było ednak przekonać. Pomogła e w tym służka, która, współczuciem
powodowana, wyszła na zwiady i wróciła z ozna mieniem, że istotnie w te komnacie pewien młoǳieniec sam eden sypia. Białogłowa, dowieǳiawszy się o tym, często choǳiła
w to mie sce i gdy tylko spostrzegła, że Filip est w komnacie, ęła¹⁰²⁴ rzucać piaskiem
i patykami przez ową szczelinę dopóty, póki nie zwróciła uwagi młoǳieńca na te osobliwe szmery. Zaciekawiony, przystąpił do szpary, a wówczas ona zawołała nań po cichu.
On zasię, poznawszy e głos, odpowieǳiał; za czym¹⁰²⁵ w krótkich słowach całe położenie swo e mu odkryła. Młoǳieniec, uradowany nad wyraz, postarał się o powiększenie
otworu, o tyle ednak, aby nikt tego nie zauważył. Młoǳi luǳie rozmawiali z sobą często, a nawet rękami się dotykali, ednakowoż na tym wszystko się kończyło, bowiem
zazdrosny mąż zbyt dobrze pilnował.
Tymczasem nadeszła Wielkanoc; żona ozna miła mężowi, że chciałaby pó ść w pierwszy ǳień świąt rano do kościoła, aby przystąpić do spowieǳi i komunii, ak to wszyscy
chrześcĳanie czynią.
— A akież to grzechy popełniłaś — spytał zazdrośnik — że chcesz się spowiadać?
— Jakie? — odparła żona — zali¹⁰²⁶ sąǳisz, że świętą się stałam, ponieważ mnie
w zamknięciu trzymasz? Mam i a swo e grzechy, ak i każda inna śmiertelna istota, ednakowoż nie mam obowiązku tobie ich wyznawać, bowiem nie esteś księǳem.
Słowa te wzbuǳiły nowe pode rzenia w duszy zazdrosnego męża. Poczuł niezmierną
chęć dowieǳenia się, akie to grzechy żona ego popełniła, i nie przestał łamać sobie głowy, aż wymyślił sposób podsłuchania spowieǳi. Odrzekł e tedy, że się zgaǳa, aliści¹⁰²⁷
pod warunkiem, aby nie do innego kościoła, tylko do paraﬁalne kaplicy o ranne goǳinie
spowiadać się poszła. Spowiednikiem e ma być proboszcz lub też wskazany przez niego
zakonnik. Po czym niezwłocznie do domu powrócić winna. Żonie zdało się, że przeniknęła zamysły zazdrośnika, ednakoż nie rzekła ani słowa i na wszystko się zgoǳiła. Rankiem dnia świątecznego wstała o świcie, przyoǳiała się i poszła do kościoła wybranego
przez męża. Zazdrosny mąż uż czekał na nią w kaplicy. Umówiwszy się z proboszczem,
wǳiał na się co pręǳe habit zakonny, nasunął sobie wielki kaptur na głowę i zasiadł
w stallach. Żona ego weszła tymczasem do kościoła i oświadczyła, że chce się wiǳieć
z proboszczem. Proboszcz przybył i wysłuchawszy e , odrzekł, że nie ma czasu sam e
spowiadać, ale że przyśle natychmiast swego zastępcę. W same rzeczy po chwili przysłał
zazdrosnego męża, którego ciężkie chwile teraz czekać miały. Zazdrośnik nasz zbliżył się
do nie uroczystym krokiem. Chocia kaptur miał na oczy nasunięty, a w kościele ciemno
eszcze było, żona poznała go od razu i pomyślała sobie: »Olaboga, toż to mó zazdrośnik,
w mnicha przemieniony! O , dam a mu ciężki orzech do zgryzienia!«. Udała wszakże,
że go nie pozna e. Gdy zasiadł w konfes onale, uklękła przed nim. Zazdrośnikowi przez
myśl nawet nie przeszło, że mógłby być poznany, sąǳił bowiem, że suknie dostatecznie
go zmieniły; wziął przy tym do ust kilka kamyków, aby i głos swó odmienić.
Wkrótce zaczęła się spowiedź. Białogłowa oświadczyła, że est zamężna, i wyznała,
że kocha się w pewnym księǳu, który ą co noc nawieǳa. Słowa te ostrym sztyletem
przebiły serce zazdrośnika. Gdyby nie chęć dowieǳenia się bliższych szczegółów, byłby
niezawodnie z mie sca się porwał. Pohamował się ednak i spytał:
— Jak to? Więc twó mąż nie sypia z tobą?
— Owszem, o cze — odparła białogłowa.
— Jakimże tedy sposobem — spytał zazdrośnik — ów ksiąǳ może sypiać z tobą
także?
— O cze! — odrzekła kobieta — ǳięki akim czarom on to robi, odgadnąć nie
mogę, ale to pewna, że w całym domu nie ma tak mocno zawartych drzwi, które by za
ego dotknięciem się nie otwarły. Zbliżywszy się do mo e sypialne komnaty, zanim próg
e przekroczy, szepce pewne ta emnicze słowa, które ma ą dar sprowaǳania niezwłocznie
snu na mo ego męża. Wówczas, przeświadczywszy się, że mąż śpi głęboko, wchoǳi, bawi
przy mnie noc całą, i nigdy to nie zawoǳi.
¹⁰²⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰²⁵za czym — tu: po czym; następnie. [przypis edytorski]
¹⁰²⁶zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰²⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— Madonno! — zawołał zazdrośnik — źle się z wami barǳo ǳie e i powinniście
temu kres położyć.
— O cze — odrzekła kobieta — wątpię, abym znalazła siłę po temu, bowiem zbytnio
go kocham.
— W takim razie nie mogę ci dać rozgrzeszenia — rzekł zazdrośnik.
— Martwi mnie to wielce — odparł białogłowa — ale cóż mam czynić? Nie przyszłam
tuta , aby kłamać. Ponieważ nie sąǳę, ażebym mogła dotrzymać tego, czego ode mnie
żądacie, z góry wam tego nie przyrzekam.
— Zaprawdę, pani — odezwał się na to zazdrośnik — żal mi wielce duszy wasze ,
które wiekuiste potępienie grozi; dlatego też nie będę szczęǳił modłów na waszą intenc ę,
a może Bóg mnie wysłucha. Od czasu do czasu przysyłać będę do was młodego braciszka,
któremu powiecie, zali¹⁰²⁸ modły mo e i wstawiennictwo za wami do Boga akiś skutek
odnoszą. A eśli okażą się skuteczne, dale rzecz poprowaǳimy.
— O cze — odrzekła białogłowa — nie przysyła cie do mnie nikogo, mąż mó bowiem
est zazdrosny wielce. Gdy kogo obcego obaczy, pewien bęǳie, iż w złych zamiarach
przychoǳi, i gotów mnie za to przez cały rok gnębić.
— Nie bó się — odparł zazdrośnik — uż a tak wszystko ułaǳę, że na mnie sza
przykrość z tego powodu od męża cię nie spotka.
— Jeśli tak, to się zgaǳam — rzekła kobieta.
Na tym spowiedź się skończyła. Po czym zazdrośnik naznaczył żonie swo e pokutę
i kazał e mszy święte eszcze wysłuchać, sam zasię¹⁰²⁹, dusząc się z wewnętrzne wściekłości, pośpiesznie zrzucił habit i podążył do domu, aby pomyśleć nad sposobem pochwycenia żony i owego księǳa na gorącym uczynku i ukarania ich obo ga przykładnie.
Żona, powróciwszy z kościoła, poznała doskonale po minie męża, że po e spowieǳi
niewesoła Wielkanoc go czeka, mimo że starał się ukryć przed nią to, co zrobił i czego
się dowieǳiał. On zasię postanowił następne nocy zasiąść przed bramą domu na czatach
i zdybać owego księǳa. Dlatego też przed nocą rzekł do żony:
— Zaproszony ǳisia estem na wieczerzę w gościnę. Zamkniesz dobrze drzwi od
ulicy, od schodów i od swo e sypialne komnaty i położysz się spać sama, gdy zechcesz.
— Dobrze — odparła żona i znalazłszy odpowiednią chwilę, pobiegła do szczeliny.
Na umówiony znak zbliżył się Filip. Wówczas białogłowa opowieǳiała mu o wszystkim,
co ǳisia z rana uczyniła i co mąż e po obieǳie powieǳiał.
— Jestem pewna — rzekła — że nie wy ǳie z domu, lecz że zaczai się przy drzwiach
i bęǳie czekał na księǳa. Skorzysta tedy¹⁰³⁰ ze sposobności i stara się przedostać się do
mnie przez dach, byśmy mogli być społem.
Młoǳieniec, uradowany tymi wieściami, odrzekł:
— Da cie mi, pani, tylko swobodę ǳiałania.
Wkrótce noc nadeszła. Zazdrośnik z bronią w ręku ukrył się po cichu w komórce
przytyka ące do bramy domu. Żona po ego wy ściu zamknęła wszystkie drzwi, a zwłaszcza te, które były w połowie schodów, aby się zabezpieczyć od niespoǳiewanego powrotu
męża. Po czym dała znak sąsiadowi, który upatrzywszy stosowną chwilę, wkradł się do
nie . Podążyli do łoża i przepęǳili pełną rozkoszy noc. O świcie młoǳieniec powrócił do
swego mieszkania. ǲięki dusznym zgryzotom zazdrosny mąż nic na wieczerzę nie adł.
Głodny, szczęka ący zębami od zimna, całą noc przepęǳił z bronią przed bramą, czeka ąc
na księǳa. Gdy ednak ǳień się zbliżył, nie mogąc czuwać dłuże , położył się nasz nieszczęsny czatownik w komórce swo e i zasnął twardym snem. Wreszcie otwarto bramę
domu. Kupiec wstał wówczas, wyszedł ostrożnie z komórki i uda ąc, że z miasta powraca,
wszedł do swo e komnaty, gǳie się śniadaniem pokrzepił. Po upływie kilku goǳin zasię
wysłał chłopca, któremu polecił nazwać się klerykiem, wysłańcem księǳa spowiednika,
do swo e żony z zapytaniem, rzekomo od księǳa, czy wiadoma osoba nawieǳiła ą znowu. Żona, wieǳąc dobrze, kto posłańca przysłał, odrzekła, że te nocy człeka tego u nie
nie było i że eśli przez dłuższy czas on nawieǳać e nie bęǳie, to być może, iż uda się
e zapomnieć o nim, czego zresztą byna mnie nie pragnie.
¹⁰²⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰²⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁰³⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  Dekameron



Cóż więce mam wam powieǳieć? Zazdrośnik w ciągu wielu nocy czatował u wrót
na księǳa, a żona ego tymczasem życia z miłośnikiem używała. Mąż ednak wreszcie
nie wytrzymał i pewnego poranka spytał żony z gniewną miną, co na ostatnie spowieǳi
księǳu wyznała. Białogłowa odrzekła, że nie powtórzy mu tego, nie byłoby to bowiem
uczciwą ani przysto ną rzeczą. Zazdrośnik, niezdolny dłuże panować nad sobą, zawołał:
— O kobieto bez sumienia! Otóż na złość tobie wiem, coś mu powieǳiała, i żądam
teraz wyznania, kim est ten ksiąǳ, w którym się tak zadurzyłaś i który ǳięki swym
czarom całe noce z tobą spęǳa! Mów albo cię uduszę!
Żona odrzekła, że kłamstwem est, akoby akiegoś księǳa kochała.
— Co? — wykrzyknął mąż. — Nie wyznałaśże tego sama na spowieǳi? — Tu powtórzył własne e słowa i dodał: — Ośmielisz się temu zaprzeczać?
— Może być, że ksiąǳ, który mnie spowiadał, opowieǳiał ci o wszystkim tak dokładnie, akbyś był przy tym. A więc tak, oświadczyłam mu to!
— Powieǳ mi tedy zaraz, ak się zowie twó miłośnik-ksiąǳ?
Białogłowa odparła z uśmiechem:
— Podobneż to do wiary, aby prosta białogłowa woǳiła za nos rozumnego człeka,
wiodąc go niby barana na rzeź? Ale to nie ǳiwota! Od chwili gdy szatan zazdrości bez
powodu tobą owładnął, straciłeś rozum, im zaś głupszy esteś i barǳie otumaniony, tym
mnie sza mo a chwała. Myślisz, że oczy mo e są tak ślepe ak two e pode rzenia? Wierę¹⁰³¹, tak nie est! Wiǳiałam bowiem i poznałam od razu, kto słuchał mo e spowieǳi.
Ponieważ wieǳiałam dobrze, żeś mnie chciał pode ść tym sposobem, dlatego pozwoliłam
ci łuǳić się dotąd, że ci się podstęp udał. Gdybyś był istotnie rozumnym człowiekiem, za
akiego się uważasz, nie byłbyś się starał taką drogą dowieǳieć się o ta emnicach swo e
uczciwe żony i próżnych nie szuka ąc pode rzeń, po ąłbyś od razu, że prawdą est to, co
ci na spowieǳi wyznała, i że winy w tym nie masz nĳakie . Powieǳiałam ci, że kocham
księǳa — czyż ednak nie przebrałeś się ty, którego na mo e nieszczęście kocham, w stró
duchowny? Powieǳiałam, że wszystkie drzwi przed owym gościem sto ą otworem, gdy
zechce ze mną iść w łoże — któreż były kiedy zamknięte przed tobą? Powieǳiałam ci
wreszcie, że ksiąǳ ten co noc mnie odwieǳa — kiedyż to nie było cię w nocy przy
mnie? W tym czasie, gdy chłopca do mnie przysyłałeś, nie nocowałeś w domu i dlatego
odpowiadałam, że »wiadome osoby nie było«. Tylko two a głowa, zazdrością odurzona,
na tym poznać się nie mogła. Udawałeś, że wychoǳisz w gościnę, a stałeś przy wrotach
na czatach przez noc całą. Oto stosowna kara! Skorzysta z nie teraz i popraw się, stań się
znowu tym dobrym mężem, którym dawnie byłeś, nie naraża się na pośmiewisko luǳi
zna ących usposobienie two e równie dobrze ak a i da pokó temu ciągłemu trzymaniu
mnie pod strażą. Dowieǳ się, że gdybym ci chciała rogi przyprawić, to nie tylko dwo e
oczu, które posiadasz, ale sto nawet przeszkoǳić by mi w tym nie zdołało.
Zazdrośnik poznał teraz dopiero, że nie on żonę, ale że żona ego na hak przywiodła.
Dlatego też, nie odpowieǳiawszy e ani słowa, od te pory uważał ą za na mądrze szą
i na czystszą z kobiet, wyrzekł się przy tym zazdrości właśnie wówczas, kiedy na więce
mógł mieć po temu rac i, tak ak w nią popadł, gdy żadne po temu nie miał przyczyny.
Sprytne kobiecie ta ufność męża barǳo na rękę była. Nie potrzebowała uż odtąd sprowaǳać kochanka swo ego szlakiem kocim przez dach; drzwi stały dla niego otworem.
Ponieważ zasię¹⁰³² ostrożność i rozwaga nie opuszczały e nigdy, długo więc i spoko nie
życia z nim wesołego używała”.



.  

Do willi Izabeli, w czasie gdy u niej Leonetto bawi, przyjeżdża niespoǳianie miłujący ją
rycerz Lambertuccio. Wkrótce powraca także i mąż Izabeli. Wówczas Lambertucciowi każe
ona wybiec z domu z mieczem w ręku, po czym mąż Izabeli Leonetta do Florencji odwozi.

¹⁰³¹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁰³²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



Zazdrość, Mąż, Żona

Opowieść Fiamnetty wszystkim osobliwie się podobała. Każdy twierǳił, że młoda
białogłowa odpłaciła ak należy głupiemu prostakowi. Po czym na rozkaz króla Pampinea
w te słowa zaczęła:
— Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i luǳi akoby w głupców zamienia. Zda e mi się, że to mniemanie est mylne. Wszystko, cośmy dotychczas słyszeli,
niesłuszności tego sądu dowoǳi. Postaram się nadto opowieǳieć historię, która bęǳie
dowodem, że sąd ten est błędny wielce.
„W mieście naszym, bogato we wszystkie dobra fortuny wyposażonym, żyła niegdyś
młoda, wielce uroǳiwa i szlachetna białogłowa, żona ǳielnego i szanowanego wielce
rycerza. Często wiǳimy, że człek prędko edną i tą samą potrawą się przesyca i że zmiana
potrzebna mu est barǳo. Tak się też i z damą ową zdarzyło. Ponieważ mąż niezupełnie ą
zadowalniał, zakochała się tedy w pewnym młoǳieńcu, imieniem Leonetto. Ów młoǳian
z niezbyt wysokiego szedł rodu, celował ednak wǳiękiem i dwornością. I on również
w nie się rozmiłował. Jest rzeczą wiadomą, że eśli dwo e luǳi czegoś usilnie pragnie,
to ich życzenia rzadko do skutku przywieǳione nie zosta ą. Tak i miłośnicy nasi rychło
porozumieli się z sobą. Pod ten czas zdarzyło się, że w te że damie dla e urody zakochał się
namiętnie pewien rycerz, imieniem Lambertuccio. Miłość ego nie znalazła wza emności.
Wydawał się damie tak odraża ącym i wstrętnym, że za żadne skarby świata serca swego
ku niemu by nie skłoniła. Rycerza ednakoż to nie zraziło. Prześladował ą ustawicznie
swoimi poselstwami, wiǳąc zasię¹⁰³³, że wszystkie starania na nic się nie zda ą, ako człek
niemałego znaczenia ął¹⁰³⁴ e grozić, iż w razie, gdy bęǳie żąǳom ego dalszy opór
stawiała, przed ludźmi ą osławi. Dama, zna ąc ego mściwość i wpływ przemożny, tak się
tych gróźb przeraziła, że wreszcie musiała ulec ego woli.
Pewnego dnia Izabela (takie było imię owe damy), zna du ąc się w wie skie willi swoe , do które , zgodnie z powszechnym u nas obycza em, na lato się przeniosła, posłała do
Leonetta z wezwaniem, aby do nie przybył. Leonetto, dowieǳiawszy się z listu, że mąż
pani Izabeli od echał i że w ciągu kilku dni nieobecny bęǳie, pełen radości pośpieszył
niezwłocznie do swo e umiłowane . Aliści¹⁰³⁵ i pan Lambertuccio dowieǳiał się o odeźǳie męża pani Izabeli i postanowił skorzystać z te sposobności. Wsiadł więc na koń
i przybywszy samopas do e domu, do drzwi zapukał. Służka u rzawszy go z daleka, pobiegła zawiadomić panią swo ą, która właśnie pospołu z Leonettem w sypialne komnacie
się zna dowała.
— Pani — zawołała — pan Lambertuccio przy echał sam eden i do drzwi kołata.
Na tę wieść dama zawrzała gniewem, tak ednak wielka była e obawa przed owym
rycerzem, iż wymogła na Leonetcie, że ukry e się za kotarą i zaczeka, dopóki ona natręta
się nie pozbęǳie. Leonetto, który równie ak i dama Lambertuccia się obawiał, ukrył
się co pręǳe . Tymczasem służąca na rozkaz pani pobiegła otworzyć drzwi rycerzowi.
Lambertuccio zeskoczył w podwórzu z rumaka, przywiązał konia obok wrót i wszedł
do domu. Dama nader uprze mie go przy ęła, wyszła do wierzchołka schodów na ego
spotkanie, łaskawymi słowy go przywitała i spytała, co go do nie sprowaǳa?
Rycerz uścisnął ą, pocałował i rzekł:
— Dowieǳiałem się, na droższa mo a, że męża twego nie ma w domu. Przybywam
tedy¹⁰³⁶, aby szczęśliwą chwilkę z tobą spęǳić.
Po tych słowach weszli obo e do komnaty damy i tam się zamknęli, a pan Lambertuccio przystąpił do ǳieła. Gdy tak pospołu byli, całkiem nieoczekiwanie mąż pani
Izabeli powrócił. Służka obaczywszy, że się do willi zbliża, podbiegła prawie bez tchu do
drzwi komnaty swo e pani i zawołała:
— Madonno, pan powrócił i uż na ǳieǳińcu być musi!
Dama na te słowa za zgubioną się poczytała. Wieǳiała, iż w domu ma dwóch mężczyzn i że rycerz ukryć się nie zdoła, gdyż rumak ego pozostał na ǳieǳińcu. Nie tracąc
ednakże przytomności umysłu, ułożyła plan ratunku, zeskoczyła z łoża i rzekła do pana
Lambertuccio:
¹⁰³³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁰³⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰³⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰³⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]

  Dekameron



— Jeżeli mnie, panie, choć trochę miłu esz i eśli od śmierci wybawić mnie pragniesz, to uczyń, czego od ciebie zażądam w te chwili. Wydobądź miecz swó z pochwy
i z gniewnym a zapamiętałym obliczem zbiegnĳ po schodach, woła ąc: »Biada mu! Na
Boga, zna dę go, choćby się pod ziemię zapadł«. Jeżeli mąż mó zechce was zatrzymać
albo zapytać o coś, nie odpowiada cie mu ani słowa, siada cie eno¹⁰³⁷ na koń i rusza cie,
za żadną cenę z nim nie przysta ąc.
Pan Lambertuccio przyrzekł ak na ściśle prośby damy wypełnić.
Wy ąwszy miecz, zaczerwieniony, czy to ze zmęczenia, czy też z gniewu, że wrócił pan
domu, uczynił, ak mu kazano.
Tymczasem mąż, stanąwszy na ǳieǳińcu, zaǳiwił się wielce na widok obcego rumaka. Wchoǳił właśnie do domu, gdy obaczył pana Lambertuccia biegnącego na dół
z wielce gniewnym wyrazem oblicza i groźnym okrzykiem. Mąż pani Izabeli zawołał
w osłupieniu:
— Stó cie, panie! Czegóż szukacie tuta ?
Aliści Lambertuccio włożył nogę w strzemię, wskoczył na siodło i krzyknąwszy tylko:
»Na mękę Pańską, potraﬁę go znaleźć wszęǳie!«, pomknął przed siebie ak strzała.
Wówczas mąż pani Izabeli pobiegł w górę i spostrzegł na schodach swo ą żonę, bladą
z trwogi i całym ciałem drżącą.
— Co się stało? — zapytał. — Kogo szuka rycerz Lambertuccio i komu tak straszliwie
grozi?
Dama zbliżyła się do drzwi sypialne komnaty, tak aby Leonetto mógł ą usłyszeć,
i odrzekła:
— Ach, mó mężu! Nigdy w życiu moim większe nie zaznałam trwogi. Jakiś młoǳieniec, całkiem mi nieznany, schronił się tuta , ścigany przez pana Lambertuccia z mieczem w ręku. Nieszczęśliwy wpadł przypadkiem do mo e komnaty, która stała otworem,
i u rzawszy mnie, zawołał, drżąc całym ciałem: »Madonno, na miłosierǳie boskie, nie
pozwól, aby mnie zamordowano w two e przytomności¹⁰³⁸!«.
Na te słowa zerwałam się z krzesła, nim ednak zapytać zdołałam, kto zacz, wpadł na
ǳieǳiniec z dobytym mieczem pan Lambertuccio. Z groźnym okrzykiem: »Gǳie esteś,
zdra co?«, zbliżył się do drzwi mo e komnaty. Zastąpiłam mu drogę; rycerz, wiǳąc, że
go do komnaty wpuścić nie chcę, o tyle był powściągliwy, iż oddalił się, wiele gniewnych
słów wypowieǳiawszy.
— Żono — odrzekł gospodarz — dobrześ uczyniła. Wielka hańba spadłaby na dom
nasz, gdyby w nim kogokolwiek zamordowano. Pan Lambertuccio wielce mnie swoim
zuchwalstwem obraził. Jakże się mógł odważyć aż tak daleko tego człeka ścigać? Gǳie
est ów młoǳian?
— Nie wiem, gǳie się ukrył — odparła pani Izabela.
Wówczas mąż pani Izabeli zawołał gromkim głosem:
— Młoǳieńcze, wy dź bez obawy!
Leonetto, który wszystko wybornie był słyszał, przerażony niemało, ako że strachu
zaznał nie na żarty, wyszedł z swo e kry ówki. U rzawszy go, gospodarz spytał:
— O co się waǳicie z panem Lambertuccio?
— Nie wiem, panie — odparł Leonetto — o co mu poszło, i dlatego zda e mi się, że
albo musi być niespełna zmysłów, albo też wziął mnie za inną osobę. Spostrzegłszy mnie
na gościńcu, niedaleko od willi wasze , natychmiast wydobył miecz i krzyknął: »Zginąłeś,
zdra co!«. Oczywista, że nie pytałem, w czym rzecz, ale zemknąłem co tchu i wpadłem
tuta , gǳie ǳięki Bogu i te szlachetne damie ratunek znalazłem.
— Rad estem z tego niezmiernie — odrzekł mąż pani Izabeli. — Zbądź się teraz
wszelkie obawy, odwiozę cię bowiem cało i zdrowo do domu. A potem ty uż stara się
do ść z nim akoś do ładu.
Po czym mąż pani Izabeli zaprosił Leonetta na wieczerzę, a po wieczerzy do Florenc i
go odwiózł. Leonetto tegoż eszcze wieczora, wedle pouczenia chytre niewiasty, porozumiał się ta nie z rycerzem Lambertuccio. ǲięki te rozmowie, chociaż wiele o tym
późnie gadano, mąż pani Izabeli nie dowieǳiał się nigdy, ak z niego żona zadrwiła”.
¹⁰³⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰³⁸w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]

  Dekameron
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Lodovico wyznaje miłość pani Beatryczy. Beatrycze wysyła swego męża, Egano, ubranego w jej
niewieście szaty, do ogrodu, sama zasię przez ten czas Lodovica łaskami swymi obdarza, po
czym Lodovico udaje się do ogrodu, aby Egana kĳem wygrzmocić.
Towarzystwo wyraziło ednogłośnie poǳiwienie nad pomysłowym ﬁglem pani Izabeli. Po czym Filomena na rozkaz króla zaczęła w te słowa:
— Na milsze damy! Jeżeli się nie łuǳę, to fortel, o którym wam zaraz opowiem,
niemnie zręcznym wam się wyda. Posłucha cie tylko!
„Przed laty żył w Paryżu pewien ﬂorencki szlachcic. Ubóstwo zmusiło go do parania
się handlem. Fortuna tak mu sprzy ać zaczęła, że wkrótce barǳo znaczny ma ątek zebrał.
Miał on ednego tylko syna, imieniem Lodovico. Nie chciał go na kupca przeznaczyć, ale
pragnął, by szlacheckiemu stanowi swego o ca wierności dochował, i dlatego oddał go na
dwór króla ancuskiego. Młoǳian na dworze tym wielu pożytecznych rzeczy i obycza ów
układnych się nauczył.
Pewnego dnia Lodovico przebywał w towarzystwie dworzan i rycerzy, którzy właśnie
z podróży do Grobu Świętego powrócili. Rozmawiano o uroǳiwych białogłowach we
Franc i, Anglii i innych kra ach. Jeden z młoǳieńców przysłuchiwał się długo te rozmowie, wreszcie rzekł, że wiele uroǳiwych wielce kobiet wiǳiał, wędru ąc po świecie,
ale że nigǳie nie znalazł pięknie sze od pani Beatryczy, żony Egana de’Galluzzi z Bolonii. Wszyscy rycerze, którzy z nim pospołu w Bolonii przebywali, poparli ego zdanie
ednogłośnie.
Lodovico, który do te pory żadne kobiety eszcze nie kochał, usłyszawszy o nieporównane uroǳie pani Beatryczy, zapłonął taką żąǳą u rzenia e , że niezdolny był
o niczym innym myśleć. W końcu postanowił wybrać się do Bolonii, poznać panią Beatryczę i eśli mu się spodoba, pozostać przez dłuższy czas w tym mieście. Od o ca uzyskał
z trudem pozwolenie na wy azd, pod kłamliwym pozorem, że chce udać się do Grobu
Zbawiciela. Przybył do Bolonii pod przybranym nazwiskiem Anichina i ǳięki szczęśliwe okoliczności, następnego dnia poznał w czasie uczty panią Beatryczę. Znalazłszy ą
stokroć pięknie szą, niż sobie wystawiał¹⁰³⁹, Lodovico zakochał się w nie gorąco i postanowił dopóty Bolonii nie opuszczać, dopóki e wza emności nie pozyska. Długo myślał
nad środkami wiodącymi do uskutecznienia pragnień swoich, wreszcie przyszedł do przekonania, że na lepie bęǳie zaciągnąć się na służbę do męża urocze damy, który wielki
dwór utrzymywał.
Dlatego też sprzedał swo e konie, odprawił ho nie służbę z rozkazem, aby udawała, że
go nie zna, a następnie zwrócił się do swego oberżysty z zapytaniem, czy nie wie o akimś
dosto nym panie¹⁰⁴⁰, który by go na dwór swó chciał przy ąć.
— Zda e mi się, że pan Egano, eden z na bogatszych szlachciców naszego miasta,
chętnie przy ąłby cię na swó dwór, wielu bowiem utrzymu e dworzan, oǳnacza ących
się uroǳiwym pozorem¹⁰⁴¹ i dwornymi obycza ami. Powinieneś mu do serca przypaść.
Pomówię z nim o tobie — odrzekł oberżysta.
Oberżysta wypełnił swo ą obietnicę i ku wielkie radości Anichina zaprowaǳił go do
Egana, który go dobrotliwie przy ął. Anichino, dostawszy się do domu umiłowane i pozyskawszy sposobność częstego widywania e , tak dobrze służbę swą spełniał, że wkrótce
Egano obyć się nie mógł bez niego, przychylnością bezmierną go obdarzył i pieczę nad
wszystkimi sprawami swymi mu powierzył.
Tymczasem zdarzyło się, że gdy Egano bawił na łowach, a Anichino w domu pozostawał, pani Beatrycze, dotychczas afektów ego nieświadoma, pełna wszakoż uznania
dla ego przymiotów, do szachów z nim zasiadła. Anichino, pragnąc e ukontentowanie sprawić, zręcznie dał się zwyciężyć, czym piękną białogłowę wielce uradował. Pod

¹⁰³⁹wystawiać sobie coś — wyobrażać sobie coś. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁰panie — ǳiś popr. forma Msc.r.m.: panu. [przypis edytorski]
¹⁰⁴¹pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
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ten czas¹⁰⁴² dwórki pani Beatrycze odeszły i samych ich przy grze zostawiły. Anichino
westchnął głęboko. Piękna dama, usłyszawszy to westchnienie, spo rzała nań i rzekła:
— Co ci się stało, Anichino? Zaliżby¹⁰⁴³ ci było smutno z tego powodu, że cię pokonałam?
— Madonno — odpowieǳiał Anichino — z daleko ważnie sze przyczyny westchnąłem.
— Jeśli masz ufność do mnie — rzekła dama — wyzna mi tę przyczynę.
Anichino na to wezwanie ze strony te , którą tak kochał, nie mógł pohamować eszcze
głębszego westchnienia.
Wówczas pani Beatrycze poczęła nalegać na niego silnie , aby e odkrył przyczynę
tych westchnień.
— Madonno — odrzekł Anichino — lękam się mocno, że eśli wam powiem całą
prawdę, w srogi gniew wpaść możecie, a także i innym ta emnicę mo ą zdraǳić.
— Obiecu ę, że się gniewać nie będę i że nikomu słów twoich nie powtórzę, chyba
że sam tego chcieć bęǳiesz!
— Skoro tak — zawołał Anichino — wszystko wam opowiem!
Wyrzekłszy te słowa, ze łzami opowiadać e zaczął, kim est, akim sposobem dowieǳiał się o nie , ak się w nie rozmiłował i dlaczego dworzaninem męża e został. Po
czym ął¹⁰⁴⁴ błagać ą kornie¹⁰⁴⁵, aby miała miłosierǳie dla niego i aby wielką a uta oną
ego miłość nagroǳić zechciała. Jeżeli zaś nie chce uczynić tego, to niecha przyna mnie
pozwoli mu, ak dotąd, pozostać przy sobie i kochać ą w milczeniu.
O wspaniała i szlachetna krwi bolońska, akie że pochwały esteś godna! Nigdy nie
byłaś nieczuła na łzy i westchnienia. Po wszystkie czasy miękką byłaś na błagania i poddawałaś się chętnie uniesieniom miłości. Gdyby ęzyk mó godnie wysławić cię zdołał,
nigdy by nie zamilkł w pochwałach dla ciebie!
Przez cały czas mowy Anichina dama wpatrywała się weń. Pełna ufności w prawdę
słów ego, słysząc te prośby, zapłonęła naraz tak gwałtowną ku niemu miłością, że sama
wzdychać poczęła i wreszcie zawołała:
— Bądź dobre myśli, mó na droższy Anichino! Podarki, obietnice i starania wielu
panów i rycerzy, którzy zalecali się do mnie, nie mogły wymóc mo e wza emności, ty
natomiast w parę chwil swoimi słowy podbiłeś całkiem serce mo e, tak iż teraz należę
barǳie do ciebie niż do siebie same . Uzna ę, żeś goǳien est mo e miłości, oﬁaru ę
ci ą i obiecu ę, że cię owocami e obdarzyć nie omieszkam, nim eszcze ǳisie sza noc
upłynie. Aby się to dopełniło, stara się przy ść o północy do mo e sypialni. Drzwi pozostawię otworem. Wiesz, po które stronie łoża leżę, zbliż się więc do mnie; eślibym
spała, zbudź mnie dotknięciem, a możesz być pewien, że ci wynagroǳę długi czas tęsknoty i pragnienia. Abyś zasię¹⁰⁴⁶ temu uwierzył, weź ten pocałunek na zadatek — to
mówiąc ob ęła go za szy ę i pocałowała drżąc z miłości. Młoǳieniec oddał e pocałunek.
Po czym opuścił damę i krząta ąc się około spraw swoich, ął w na wyższym uniesieniu nade ścia nocy oczekiwać. Egano tymczasem powrócił z polowania i będąc barǳo
znużonym, natychmiast po wieczerzy położył się do łoża. Żona wnet znalazła się obok
niego, nie zapomniawszy ednakoż zostawić drzwi otworem.
O oznaczone goǳinie Anichino wszedł na palcach do sypialne komnaty małżonków,
zasunął rygiel od drzwi, zbliżył się do krawęǳi łoża, na którym dama leżała, i dotknąwszy
e piersi, przekonał się, że nie śpi. Beatrycze poznawszy, że to on, chwyciła go obiema
rękoma za rękę i poczęła się tak przewracać na łożu, iż Egano, który uż zasnął, obuǳił
się i spytał, co ta e niespoko ność znaczy.
— Egano — odrzekła na to dama — wieczorem po powrocie wydawałeś mi się tak
znużony, że nie chciałam z tobą w pewne materii rozmowy wszczynać. Teraz natomiast
chciałabym się zapytać, którego z swoich dworzan poczytu esz za na uczciwszego i na barǳie oddanego ci człeka.

¹⁰⁴²pod ten czas (daw.) — tymczasem, wówczas. [przypis edytorski]
¹⁰⁴³zaliżby (daw.) — czyżby. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁵kornie (daw.) — pokornie. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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— Po cóż mi podobne pytanie zada esz, mo a żono — odparł Egano. — Wiesz przecież, że nie mam dla nikogo tyle zaufania i miłości, ile dla mego drogiego i wiernego
Anichina. Więc po co o to pytasz?
Anichino, wiǳąc, że Egano nie śpi, i słysząc podobną o sobie rozmowę, usiłował
wyrwać swą rękę z uścisku Beatryczy i uciec, był bowiem pewien, że dama go zdraǳi
i mężowi wyda. Aliści Beatrycze trzymała go tak mocno, iż żadnym sposobem wydrzeć
się e nie mógł.
Dama ciągnęła dale na ten kształt:
— Ciekaw esteś, Egano, co znaczy to mo e pytanie. Zaraz się dowiesz. I a sąǳiłam
to samo o Anichinie i poczytywałam go za na wiernie szego z dworzan twoich. Aliści on
sam wywiódł mnie z tego błędu. ǲisia bowiem, gdyś na łowach bawił, zdra ca ten został
w domu i wybrawszy stosowną chwilę, miał odwagę prosić mnie, bym powolną była ego
woli. Dla wyleczenia cię raz na zawsze z ufności, aką w tym niegoǳiwcu pokładasz, i naocznego przekonania cię o ego przewrotności, udałam, że się zgaǳam, i przyobiecałam,
że o północy spotkam się z nim pod pinią w ogroǳie. Oczywista, że nie myślę tam iść
byna mnie , aliści¹⁰⁴⁷ ty, dla przekonania się o wierności ukochanego sługi, znaleźć się na
tym mie scu powinieneś. Jeśli chcesz, aby cię poznał, włóż na się mo ą suknię i zasłoną
mo ą się okry . Obaczysz, czy przy ǳie; pewna estem, że czekać nie bęǳiesz na próżno.
Egano, wysłuchawszy słów żony, zawołał:
— Wierę¹⁰⁴⁸, muszę to uczynić!
Po czym wyskoczył z łoża, po omacku zarzucił na siebie szaty swo e żony, udał się do
ogrodu i stanął pod pinią w zamiarze czekania na Anichina.
Dama, usłyszawszy odgłos oddala ących się kroków, wyszła z łoża i zaryglowała drzwi.
Anichino, ak nigdy dotąd, przeżył chwile na wyższego strachu w trakcie rozmowy
małżonków i wszystkich sił dokładał, aby wyrwać się z rąk damy, i po sto razy wyrzucał
sobie, że tak ślepo Beatryczy i e miłości zawierzył. Wiǳąc ednak, aki obrót sprawa
przybiera, poczuł się na szczęśliwszym z luǳi. Ledwo się mógł doczekać na zawarcie¹⁰⁴⁹
drzwi. U rzawszy Beatryczę w łożu, zrzucił z siebie szaty i znalazł się obok nie . Po czym
obo e na wyższe rozkoszy się oddali. Czas szybko mĳał. Dama nie zapomniała o tym
i wiǳąc, że uż pora się pohamować, kazała Anichinowi wstać, ubrać się i tak doń rzekła:
— Weź, mó na droższy, tęgi kĳ i ze dź teraz do ogrodu. U rzawszy Egana, uda , że go
bierzesz za mnie i żeś mnie tylko chciał wypróbować. Ła a go, ile sił, i bĳ, co się zmieści!
Bęǳie to krotochwilnym¹⁰⁵⁰ przydatkiem do rozkoszy, które użyliśmy.
Anichino schwycił gruby kĳ i udał się do ogrodu. Gdy znalazł się opodal pinii, Egano,
u rzawszy go, postąpił kilka kroków mu naprzeciw, tak akby się radował z ego przybycia.
Anichino wykrzyknął:
— Ach, wiarołomna, przewrotna białogłowo! Przyszłaś tuta , uwierzywszy, że będę
w stanie memu panu podobną zniewagę wyrząǳić? Przeklęta bądź po tysiąc razy!
Egano, słysząc to i wiǳąc kĳ, nie mówił wiele, lecz rzucił się do ucieczki, ile tchu
w piersiach. Anichino biegł za nim nieustannie, woła ąc:
— Umyka ! Niech cię Bóg skarze! Jutro o wszystkim Eganowi opowiem.
Chocia mąż Beatrycze żwawo umykał, przecie wiele razów na ego plecy spadło.
W komnacie sypialne spotkała go żona, pyta ąc, zali¹⁰⁵¹ Anichino był w ogroǳie.
— Lepie by się stało, gdyby był nie przyszedł — rzekł Egano — bowiem, wziąwszy
mnie za ciebie, wygrzmocił mnie tęgo kĳem i sroǳe słowami znieważył. ǲiwię się tylko,
że śmiał cię podobnym sposobem doświadczać. Ani chybi, nabrał te śmiałości wobec
ciebie, wiǳąc, że ustawicznie się śmie esz i żartu esz.
— Chwała Bogu — odparła Beatrycze — że mnie tylko słowami, ciebie zasię i czynami doświadczył. Teraz może rzec słusznie, że a cierpliwie słów ego słucham, niż ty
czyny ego znosisz. Jest ci tak oddany ednakoż, że go miłować powinniśmy i cześć mu
świadczyć.

¹⁰⁴⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁸wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁹zawarcie (daw.) — zamknięcie. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁰krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
¹⁰⁵¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— To prawda — rzekł Egano uwierzywszy od te chwili, że nie ma na świecie cnotliwsze białogłowy niż Beatrycze i wiernie szego od Anichina sługi. Nieraz też w przytomności¹⁰⁵² Beatryczy i Anichina z tego zdarzenia żartował. Anichino i Beatrycze tymczasem,
ǳięki te przygoǳie, cieszyli się swo ą miłością z większą swobodą, niżby to kiedy inǳie
było możliwe, póki młoǳieniec w Bolonii u Egana pozostawał”.



.   

Żona zazdrośnika przywiązuje sobie nocą do palca nić, aby dowieǳieć się, kiedy jej miłośnik
przed domem staje. Mąż to spostrzega i rzuca się w pogoń za kochankiem. W tym czasie
żona kłaǳie do łoża swoją służkę. Arriguccio po powrocie bĳe ją i włosy jej obcina, po czym
sprowaǳa braci żony, którzy przekonawszy się, że im nieprawdę mówił, lżą go sroǳe.
Fortel pani Beatryczy wydał się towarzystwu aż nadto wobec męża złośliwy. Każdy
też wystawiał sobie, ile strachu musiał zaznać Anichino, gdy Beatrycze, nie puszcza ąc
ego ręki, opowiadała mężowi o ego miłosnym wyznaniu. Wreszcie ednak król koniec
te rozmowie położył, wezwawszy Neiﬁlę do opowiadania z kolei. Ta, uśmiecha ąc się
z lekka, tak zaczęła:
— Piękne damy! Trudne, wierę¹⁰⁵³, miałabym zadanie, gdybym chciała uraczyć was
równie piękną historią ak te, któreście dotąd słyszały; spróbu ę ednak z pomocą bożą
z obowiązku swego niezgorze się wywiązać.
„Wieǳcie tedy¹⁰⁵⁴, że w mieście naszym żył niegdyś bogaty kupiec, nazwiskiem Arriguccio Berlinghieri. Arriguccio, ak to za naszych czasów często z kupcami się zdarza,
wpadł na głupią myśl uszlachcenia się przez żonę. Dlatego też po ął w stadło małżeńskie ǳieweczkę szlacheckiego rodu, niezbyt dla niego odpowiednią, imieniem Sismonda. Mąż, obycza em kupców, często wy eżdżał na długo — nie ǳiwota tedy, że młoda
białogłowa rozkochała się z nudów w młoǳieńcu, imieniem Roberto, który przez długi
czas starał się o e względy. W zażyły weszła z nim stosunek i może dla wielkie przyemności, aką w obcowaniu tym zna dowała, nie dość była ostrożną, tak iż Arriguccio,
czy to spostrzegłszy coś, czy też domyśla ąc się czegoś, stał się na zazdrośnie szym mężem
na świecie. Wyrzekł się podróży, zaniedbał swo e sprawy i niczym prawie innym się nie
za mował, eno¹⁰⁵⁵ pilnowaniem żony swo e . Nigdy nie zasnął pierwe , póki Sismondy
w łożu nie obaczył. Martwiło to wielce damę, niemogącą teraz żadnym sposobem ze swoim Robertem się widywać. Długo myślała, ak temu zaraǳić, napierana przy tym żywo
przez kochanka, aż wreszcie wpadła na następu ący pomysł. Komnata e wychoǳiła na
ulicę. Zauważyła zaś, że mąż późno zasypia, ale że zasnąwszy śpi potem ak kamień. Postanowiła tedy uwiadomić Roberta, by o północy przyszedł pod bramę domu, a wtedy
mu otworzyć i podczas gdy mąż trwać bęǳie w śnie głębokim, spęǳić z Robertem kilka
szczęśliwych chwil. Choǳiło tylko o to, ak dowieǳieć się o ego przybyciu przed dom,
bez obuǳenia akiegokolwiek pode rzenia.
Umówiła się tedy z Robertem, że co noc przywiązywać sobie bęǳie do wielkiego
palca u nogi grubą nić, które drugi koniec spuści przez okno, tak aby dostawał do same
ziemi. Za ten koniec miał Roberto lekko pociągnąć ozna mia ąc o swoim przybyciu; eśli
mąż bęǳie we śnie pogrążony, ona wypuści nić i ze ǳie mu otworzyć; w razie zaś gdyby
męczyła męża bezsenność, sama z kolei za nić pociągnie, ǳierżąc ą mocno, aby uprzeǳić
kochanka, że nie ma po co czekać.
Robertowi ten środek porozumienia wielce się podobał. Spróbował tego fortelu i od
te pory często pod dom przybywał. Niekiedy udawało mu się być razem z ukochaną, kiedy
inǳie znów nie. Pewnego razu ednak zdarzyło się, że pani Sismonda sama niespoǳianie
zasnęła z nitką przyczepioną do wielkiego palca u nogi. Arriguccio zaczepił nogą o tę nitkę
przypadkiem i zaciekawiony, co to być może, pociągnął ą ku sobie. Wówczas spostrzegł,
że koniec e uwiązany est u palca ego żony. Zwietrzył w tym natychmiast akiś podstęp
i pomyślał: »Wierę, nie bęǳie to bez kozery!«.
¹⁰⁵²w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁵³wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Utrwalił się w pode rzeniu, gdy doszedł, że nitka spuszczona est przez okno na ulicę.
Na ten widok, tknięty nagłą myślą, uciął nić przy samym palcu pani Sismondy, przywiązał
ą do swo e nogi w ten sam sposób i czekał, co bęǳie dale . Po upływie kilku chwil
Roberto stanął pod oknem i pociągnął za nitkę, wedle obycza u. Arriguccio uczuł to
pociągnięcie. Nitka przytwierǳona była słabo, Roberto zasię¹⁰⁵⁶, który silnie ą szarpnął,
u rzał nagle drugi e koniec w swoich rękach. Kochanek wziął to za znak, że ma czekać.
Arriguccio zaś, u rzawszy, ak nić znika, po ął, że tam na dole ktoś czekać musi; uzbroił
się więc naprędce i pośpieszył przekonać się, kim est ów gość nocny, obiecu ąc sobie,
że go podobnych fortelów na zawsze oduczy. A choć kupiec, chłop to był na schwał
i silny wielce. Tymczasem Roberto, usłyszawszy, że ktoś drzwi gwałtownie otwiera, nie
tak, ak to pani Sismonda czyniła, odgadł od razu, co się święci, i nie namyśla ąc się długo,
wziął nogi za pas. Arriguccio ścigał go z wszystkich sił. Wreszcie Roberto, czu ąc, że nie
u ǳie, ubiegłszy spory kawał drogi stanął, dobył miecza i bronić się przed naciera ącym
Arrigucciem począł.
Tymczasem pani Sismonda obuǳiła się na odgłos gwałtownego otwarcia drzwi. Spostrzegłszy, że nitka odcięta, po ęła w lot, że wszystko na aw wy ść musiało. Wieǳąc, że
Arriguccio ściga w te chwili e kochanka, pomyślała o ratunku. Namysł e był krótki.
Przywołała służkę wta emniczoną we wszystko, i skłoniła ą do za ęcia swo ego mie sca
w łożu. Następnie wymogła na nie , że nie da ąc się poznać, zniesie wszystko, cokolwiek
by Arriguccio w pierwszym zapęǳie gniewu mógł z nią uczynić — i przyrzekła, że za
tę usługę ho nie ą wynagroǳi. Po czym zgasiła światło płonące w sypialne komnacie
i ukryła się w inne części domu, aby czekać, co dale bęǳie.
Tymczasem Roberto i Arriguccio, walcząc na ulicy, rozbuǳili wszystkich sąsiadów,
którzy pokazawszy się w oknach ła ać ich sroǳe poczęli. Arriguccio, prze ęty obawą, aby
go nie poznano, cofnął się i popęǳił do domu. Był wściekły okrutnie, że nie mógł poznać
ani ukarać przykładnie zuchwałego młoǳieńca. Pieniąc się ze złości, wpadł do sypialne
komnaty i zawołał:
— Gǳie esteś, bezwstydna białogłowo? Zagasiłaś światło, abym cię nie znalazł, aleś
chybiła celu!
I z tymi słowy dopadłszy do łoża chwycił za gardło ǳiewczynę, którą wziął za swo ą
żonę, i począł ą tak pięściami walić i nogami kopać, że całe e oblicze pokryło się sińcami. Wreszcie obciął e włosy, obsypu ąc ą bez przerwy na strasznie szymi obelgami.
ǲiewczyna zalewała się łzami, prosząc pokornie: »Na miłość boską, dosyć! Biada mi,
litości!«. Arriguccia taki gniew zaślepił, iż nie mógł rozeznać, że to nie głos żony, przy
tym ǳieweczka od szlochów ochrypła.
Pofolgowawszy swemu gniewowi, wstrzymał się wreszcie i rzekł:
— Teraz dam ci uż spokó , występna białogłowo, ale za to w te chwili pó dę do
twoich braci i opowiem im o twoich pięknych sprawkach. Niecha przy dą, zabiorą cię
i uczynią z tobą, co im cześć i sumienie nakaże. Zabrać cię muszą, bowiem edne chwili
dłuże w tym domu zostać ci nie pozwolę.
Wyrzekłszy te słowa wyszedł z sypialne komnaty, zaryglował drzwi i wybiegł z domu.
Pani Sismonda, która to wszystko słyszała, u rzawszy męża oddala ącego się, otworzyła
drzwi od komnaty i zapaliła światło. Sroǳe pobita służka tonęła w gorzkich łzach. Pani
Sismonǳie żal e się zrobiło. Pocieszyła ą więc, ak mogła na lepie , i odesłała do alkierza,
wydawszy uprzednio rozkaz, aby się nią troskliwie za ęto. Wynagroǳiła ą takoż ho nie
pienięǳmi Arriguccia za doznaną krzywdę, po czym pośpieszyła do sypialne komnaty,
doprowaǳiła łoże swo e do porządku, tak aby się zdawać mogło, że te nocy nikt eszcze
w nim nie leżał, zapaliła lampkę nocną, ubrała się, uczesała, akby nie szła eszcze na
spoczynek, i zasiadła z robotą niedaleko schodów, czeka ąc, co bęǳie dale .
Tymczasem Arriguccio prawie bez tchu w piersiach przybiegł do domu braci żony
swo e i póty się do drzwi dobĳał, póki mu ich nie otwarto. Trze bracia pani Sismondy
oraz matka e , poznawszy, że to Arriguccio przybył, wstali natychmiast, kazali światło
zapalić i wyszli mu naprzeciw z zapytaniem, co go o tak późne goǳinie sprowaǳa?
Wówczas Arriguccio opowieǳiał im wszystko, od chwili gdy na wielkim palcu nogi swe
żony nitkę znalazł, i wyznał, co z żoną uczynił. Na dowód prawdy ostatnich słów swoich
¹⁰⁵⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



wręczył im włosy, które ak mniemał, żonie obciął, po czym zażądał, aby przybyli po panią
Sismondę i uczynili z nią, co — wedle mniemania — honor im nakazu e, on bowiem ani
chwili dłuże w domu swoim niewierne żony znosić nie chce.
Bracia pani Sismondy, przygnębieni sroǳe, zapaleni gniewem na nią i pełni wiary
w słowa e męża, rozkazali zapalić pochodnie i pośpieszyli z Arrigucciem do ego domu
w zamiarze ukarania winowa czyni. Matka, zalewa ąc się łzami, biegła za nimi i zaklinała
ich, by nie wierzyli pochopnie oskarżeniom Arriguccia i dobrze raz eszcze całą rzecz
zbadali i rozważyli. Przedstawiała im, że mąż, rozgniewany na żonę z innego powodu, mógł
ciężko ą pokrzywǳić, a teraz dla usprawiedliwienia siebie podobną potwarz wymyślić.
Starucha mówiła także, że nie może e się w głowie pomieścić, aby białogłowa, którą
znała tak dobrze od ǳiecka i która tak troskliwe wychowanie odebrała, mogła być do
podobnego występku zdolna.
Gdy bracia wraz z matką doszli do domu Arriguccia i poczęli wstępować na schody,
pani Sismonda, usłyszawszy kroki nadchoǳących, spytała przez drzwi:
— Kto tam?
Na to eden z braci odpowieǳiał:
— Zaraz się dowiesz, występna białogłowo!
— Co to ma znaczyć? — zawołała pani Sismonda. — Boże, mie nas w opiece! —
I otwiera ąc drzwi, dodała: — Wita cie mi, mili bracia! Cóż was wszystkich trzech o tak
późne goǳinie tuta sprowaǳa?
Bracia wiǳąc ą szyciem za ętą, spoko ną i bez na mnie szych śladów pobicia na twarzy, chocia Arriguccio im twierǳił, że oblicze e est siniakami pokryte, zǳiwili się
niepomiernie i od razu zapęd swego gniewu pohamowali. Po czym powtórzyli e skargi
Arriguccia i srogo e zagrozili w wypadku, eśli nie wyzna im otwarcie całe winy.
— Nie rozumiem, czego ode mnie chcecie, o co przed wami mógł mnie oskarżać
Arriguccio — odrzekła na to pani Sismonda.
Bracia opowieǳieli pokrótce pani Sismonǳie, na co Arriguccio się skarżył, wspomina ąc o nitce i o pobiciu. Usłyszawszy to, pani Sismonda zwróciła się z zaǳiwioną miną
do męża i zawołała:
— Biada mi, cóżem usłyszała? Człeku, po cóż na hańbę własną przedstawiasz mnie
ako rozpustną kobietę, którą nie estem, a siebie samego ako gbura i okrutnika, nie
będąc nim także? ǲisie sze nocy nie byłeś w domu, nie przestąpiłeś przez próg sypialne
komnaty, przeczże więc twierǳisz, żeś mnie pobił? Opamięta się na miłość boską!
— Co? — wrzasnął Arriguccio. — Jeszcze kłamać się ośmielasz, przewrotna kobieto?
Czyżeśmy się nie położyli razem do łóżka? Zalim¹⁰⁵⁷ nie wrócił do domu po daremne
pogoni za twoim miłośnikiem? Zali nie zbiłem cię na kwaśne abłko i nie obciąłem ci
włosów?
— W tym domu przyna mnie — odparła żona — nie kładłeś się spać ǳisia . Ale
mnie sza o ten szczegół, którego prawdy w te chwili udowodnić nie mogę; prze dźmy do
innych rzeczy. Mówisz, żeś mnie bił pięścią i żeś włosy mi obciął. Popatrzcież tedy wszyscy
na mnie uważnie i powieǳcie mi, czy na moim obliczu zna du e się choćby na lże szy ślad
uderzenia. Zresztą, gdybyś był o tyle zuchwały, aby rękę na mnie podnieść, klnę się na
krzyż Pański, że inacze byś teraz wyglądał, bowiem oczy bym ci wydrapała. Co się zaś
tyczy włosów, to mi ich nie obciąłeś, przyna mnie a nie wiǳiałam ani nie czułam tego.
Możeś ednak uczynił to tak zręcznie, żem tego nie zauważyła. Przekona my się tedy.
To mówiąc zd ęła zasłonę z głowy i pokazała, że włosy e są starannie uczesane i nietknięte. Na ten widok bracia i matka zwrócili się do Arriguccia i rzekli:
— Cóż ty na to, Arriguccio? Całkiem co innego słyszeliśmy od ciebie. Któż ma tu
słuszność? Na czym teraz swo e oskarżenia gruntować bęǳiesz?
Arriguccio stał ak we śnie. Wreszcie ocknął się i chciał odpowieǳieć, aliści¹⁰⁵⁸ nie
wieǳiał, co ma mówić; to, czego był pewny i czego dowieść zamierzył, okazywało się
czymś całkiem innym; więc w końcu zamilkł. Wieǳiał dobrze, ile ciosów e zadał, dlatego
też po ąć nie mógł, dlaczego młoda białogłowa nie ma na twarzy na mnie szych znaków
pobicia ani zadrapania.
¹⁰⁵⁷zalim nie wrócił (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; znaczenie: czy nie wróciłem.
[przypis edytorski]
¹⁰⁵⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Wówczas pani Sismonda, korzysta ąc z ego zakłopotania, zawołała:
— Wiǳę z boleścią, bracia moi, że mąż mó chce mnie przywieść do wyznania,
którego nigdy w życiu bym nie uczyniła. Choǳi tu o haniebny sposób ego życia i postępowania ze mną. Wieǳcie tedy, że upewniona estem, iż w same rzeczy zdarzyło mu
się to wszystko, o czym wam opowieǳiał, aliści byna mnie nie tuta . Ten zacny człowiek bowiem, za którego na nieszczęście mo e mnie wydaliście, chciałby za porządnego
kupca uchoǳić i powszechnym zaufaniem się cieszyć. Pragnie, aby luǳie poczytywali go
za wstrzemięźliwszego od księǳa i obycza nie szego od młode ǳieweczki. Tymczasem
rzadko taki wieczór minie, aby się nie upił w szynkowni, a potem nie wdał z pierwszą
lepszą gamratką¹⁰⁵⁹, podczas gdy a do północy, a czasem i do świtu samotna sieǳę i czekam, ako to wiǳieliście. Otóż estem upewniona, że i tym razem, pĳany ak bela, położył
się z akąś hulta ką do łoża. Zbuǳiwszy się znalazł nitkę u e nogi, dokonał owych bohaterskich przewag¹⁰⁶⁰, o których słyszeliście od niego, potem powrócił raz eszcze, pobił
swo ą miłośnicę, ostrzygł e włosy i nie całkiem eszcze wytrzeźwiony, wystawił sobie,
że wszystko to w moim domu się stało. Wierzy w to pewnie do te pory. Tak być musi,
ani chybi, a na dowód spó rzcie tylko na niego. Jeszcze na pół pĳany być musi. Spoǳiewam się tedy, że wszystkie ego słowa bęǳiecie za breǳenie opo a uważali i że przez
wzgląd na nieprzytomność umysłu przebaczycie mu tę całą niedorzeczność, tak ak i a
mu przebaczam.
Na te słowa pani Sismondy matka e , do tego czasu milcząca, zawołała gniewnym
głosem:
— Nie, mo e ǳiecko, na krzyż Chrystusowy, tak dale być nie może! Tego obrzydliwego i niewǳięcznego człeka należałoby ak psa zabić za to, że nie umie szanować
podobne , ak ty, białogłowy, które całkowicie est niegodny. Gdybyż to z błota cię wyciągnął! Niech go Bóg pokarze! Miałabyś znosić obelgi od ednego z tych kramarzy,
oślim ła nem kupczących, którzy odłączywszy się od akie ś bandy opryszków, przybywa ą ze wsi do miasta w zgrzebne koszuli i w ǳiurawych butach, a gdy się kilku groszy
dorobią, wyciąga ą natychmiast ręce po córki dosto nych roǳin, sprawia ą sobie herby
i mówią: »Pochoǳę z wysokiego rodu, przodkowie moi to a to uczynili«? O, bogda by
twoi bracia byli mnie posłuchali i oddali cię grabiemu Guidi! Żyłabyś teraz szczęśliwie,
aczkolwiek ubogo, w ego domu. Aliści podobało im się uczynić inacze , niechże tedy
patrzą teraz, ak ten wybrany przez nich człek siostrę ich o północy rozpustnicą nazywa
i życie e zatruwa, te na lepsze i na cnotliwsze z ﬂorenckich młódek, którą wszyscy tak
dobrze znamy. Co się mnie tyczy, to bym mu taką łaźnię sprawiła, żeby mnie przez całe
życie wspominał:
Po czym, zwraca ąc się do synów, dodała:
— ǲieci mo e, zali wam nie mówiłam, że to wszystko kłamstwem est wierutnym?
Wiecie uż chyba, ak wasz szwagier, ten nęǳny kupczyk, z waszą siostrą postępu e. Czemu tedy¹⁰⁶¹ stoicie ak niemi? Czyż mało eszcze słowem i czynem wobec nie przewinił?
Gdybym na waszym mie scu była, nie spoczęłabym pierwe , pókibym tego hulta a leżącego bez tchu na ziemi nie u rzała. O czemuż mężczyzną nie estem! Nie pozwoliłabym,
by mnie ktoś w tym uprzeǳił! Jest ednak Bóg nad nami, który skarze tego nęǳnego
opo a pozbawionego sumienia i wstydu.
Trze młoǳieńcy, tym, co wiǳieli, i słowami matki swe podburzeni, obsypali Arriguccia gradem obelg, gróźb i wyrzutów. W końcu zasię¹⁰⁶² rzekli:
— Na ten raz przebaczamy ci przez wzgląd, żeś pĳany, aliści¹⁰⁶³ strzeż się, abyśmy na
przyszłość o czym podobnym nie usłyszeli, bowiem zapłacisz wówczas od razu za wszystko.
Rzekłszy te słowa, wyszli z komnaty.
Po ich ode ściu Arriguccio stał eszcze długo w odurzeniu, nie wieǳąc uż, co est
złudą, a co prawdą, co uczynił, a czego nie uczynił, przyszedłszy zaś wreszcie do siebie,
postanowił żonę w spoko u zostawić i udać, że zapomniał o wszystkim. Pani Sismonda
nie tylko ǳięki swemu sprytowi wywinęła się z grożącego e niebezpieczeństwa, ale od
¹⁰⁵⁹gamratka (daw.) — prostytutka. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁰przewaga (daw.) — zaleta; tu iron.: czyn chwalebny. [przypis edytorski]
¹⁰⁶¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰⁶²zasię (daw.) — zaś. [przypis edytorski]
¹⁰⁶³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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tego czasu używała całkowite swobody i bez na mnie sze trwogi przed mężem czyniła
wszystko, co się e tylko podobało”.



 .  

Lidia, żona Nikostrata, miłuje Pyrrhusa, który na dowód miłości trzech rzeczy od niej się
domaga. Lidia życzenia jego wypełnia. Później, w przytomności Nikostrata, z Pyrrhusem
miłosnym igraszkom się oddaje, wmawiając w męża, że to, co wiǳiał, czystym było jeno
przywiǳeniem.
Opowieść Neiﬁli tak wszystkim do smaku przypadła, że śmiechy i rozmowy o nie
wśród niewiast nie ustawały, mimo iż król, kilkakrotnie milczenie nakazawszy, Panﬁla do
rozpoczęcia nowe opowieści wezwał. Wreszcie ednak, gdy wszyscy umilkli, Panﬁlo tak
zaczął:
— Miłe damy! Mniemam, że nie ma na świecie tak niebezpieczne i trudne rzeczy,
na którą by się prawǳiwie kocha ący człek nie odważył. W poprzednich opowieściach
mieliśmy uż liczne tego dowody, sąǳę ednakoż, że zdarzenie, o którym zamierzam wam
opowieǳieć, lepie eszcze tę prawdę na aśnię poda¹⁰⁶⁴. Usłyszycie opowieść o białogłowie, które racze szczęście niż rozum pomogło. Dlatego też nie raǳiłbym, abyście ą
naśladowały, bowiem nie zawsze los w sukurs¹⁰⁶⁵ nam przychoǳi i nie wszyscy mężowie
tak ślepi i łatwowierni bywa ą.
„W Argos, wielce starożytnym mieście Achai, barǳie sławnym ǳięki dawnym władcom niźli z wielkości swo e , żył niegdyś zacny człek, imieniem Nikostrato, którego w późnym uż wieku los młodą małżonką obdarzył, nie mnie śmiałą niż piękną, imieniem
Lidia. Ów Nikostrato, ako człek bogaty i szlachcic, trzymał liczną służbę, chował psy
i ptaki łowcze i często łowami się z zapałem parał. Spośród dworzan swoich wyróżniał
pewnego wǳięcznego młoǳieńca, imieniem Pyrrhus. Nikostrato lubił go barǳo tak dla
uroǳiwe postaci ego, ak i dla zręczności, aką we wszystkim celował, a krom¹⁰⁶⁶ tego
bez granic mu ufał.
Po pewnym czasie Lidia zakochała się w młoǳieńcu tak gorąco, że dniem i nocą tylko
o nim myślała. Nie wiadomo, czy Pyrrhus te miłości nie spostrzegł, czy też spostrzec nie
chciał, dość, że obo ętny wobec Lidii pozostał.
Obo ętność młoǳieńca niezmiernie piękną białogłowę dręczyła, tak iż w końcu postanowiła pierwsza miłość swo ą mu odkryć. W tym celu wezwała zaufaną służkę swo ą,
imieniem Luska, i tak do nie rzekła:
— Lusko, dobroǳie stwa, których ci nie szczęǳiłam, powinny były uczynić z ciebie
wierną i oddaną mi służkę. Posłucha tedy, co ci powiem, i strzeż się, aby nikt o tym nie
uznał¹⁰⁶⁷ krom osoby, którą ci wskażę. Wiǳisz wszak, że estem piękna, młoda i bogato
od losu we wszystko uposażona. Na edno tylko skarżyć się muszę, a mianowicie na różnicę wieku mięǳy mną a moim małżonkiem zachoǳącą. Mogę się słusznie żalić na los,
iż przy emności, których inne młode niewiasty ma ą pod dostatkiem, a zazna ę niewiele.
Ponieważ zaś mam takie same pragnienia ak i inne białogłowy, nie od ǳiś postanowiłam nie być dla siebie wrogiem i na wszelki sposób sobie raǳić. Wiem, że w ob ęciach
Pyrrhusa wielkie szczęśliwości dostąpić bym mogła. Młoǳieniec ten z pewnością miłości mo e est na godnie szy. Miłu ę go, miłu ę go tak mocno, że wielce nieszczęśliwa się
czu ę, gdy go nie wiǳę przez chwilę; wiem przy tym, że umrę niezadługo, eżeli do niego
należeć nie będę. Jeżeli tedy dbasz o życie mo e, odkry mu w sposób, aki za na barǳie
stosowny uznasz, afekt, którym do niego płonę, i proś go, aby gdy tylko znak przez ciebie
otrzyma, co pręǳe przybywał do mnie.
Służka zgoǳiła się ochotnie na to pośrednictwo. Wybrawszy odpowiednią chwilę
i stosowne mie sce, odwiodła Pyrrhusa na stronę i ak umiała, na lepie przedstawiła mu
uczucia swo e pani. Pyrrhus, wysłuchawszy tych słów, sroǳe się zaǳiwił, do te pory nie
¹⁰⁶⁴na jaśnię podać — wy aśnić. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁵przyjść w sukurs — przy ść na pomoc. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁷uznać (daw.) — tu: dowieǳieć się. [przypis edytorski]
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wieǳiał bowiem nic o afekcie Lidii. Przyszło mu na myśl, że małżonka ego pana chce
go tylko próbie poddać, i dlatego też odpowieǳiał szorstko:
— Nie wierzę, Lusko, abyś podobne zlecenie od nasze wspólne pani otrzymała.
Zważ tedy, co mówisz. Gdyby zaś nawet tak w same rzeczy było, to i w takim razie
mniemałbym, że mnie tylko doświadczyć chciała. Jeśliby zasię¹⁰⁶⁸ istotnie mnie miłowała,
to i wówczas nie mógłbym wyrząǳić podobne hańby panu memu, który mnie ponad
zasługę mo ą łaskami obdarza. Teraz dosyć na tym! Na przyszłość nie ośmiela się nigdy
z podobnymi poselstwami do mnie przychoǳić!
Luska nie dała się zbić z tropu gniewnymi słowy¹⁰⁶⁹ młoǳieńca i rzekła:
— Pyrrhusie, ilokrotnie pani mo a mówić mi z tobą poleci, będę to czyniła, nie zważa ąc na to, czy cię to cieszyć, czy gniewać bęǳie. Na ten raz zasię oświadczam ci, że
głupcem esteś!
To rzekłszy, w wielkim rozdrażnieniu powróciła do pani swo e i powtórzyła e odpowiedź Pyrrhusa, co tak zmartwiło młodą białogłowę, że w głos śmierci przyzywać poczęła.
Po kilku dniach ednak przywołała znowu pani Lidia Luskę i tak rzekła do nie :
— Wiadomo, że ednym cięciem dębu obalić nie sposób. Dlatego też myślę, iż dobrze bęǳie, eśli udasz się raz eszcze do tego człeka, którego niebo na zgubę mo ą takim
poczuciem wierności obdarzyło, i spróbu esz wzruszyć go obrazem cierpień, żąǳy i tęsknoty mo e . Zrób to i za wszelką cenę stara się rzecz przywieść do skutku, bowiem
eśli stan ǳisie szy dłuże potrwa, czu ę, że umrę. Zresztą, kto wie, może Pyrrhus czeka
na powtórne poselstwo ode mnie. Gdyby go nie otrzymał, mógłby sąǳić, że zadrwiłam
z niego, a wówczas znienawiǳiłby mnie na zawsze.
Luska pokrzepiła swo ą panią słowami otuchy i udała się do Pyrrhusa. Znalazła go
w wesołym i korzystnym usposobieniu. Nie zwleka ąc tedy¹⁰⁷⁰, rzekła do niego:
— Przed kilku dniami ozna miłam ci, Pyrrhusie, o wielkie miłości, aką żywi pani
nasza do ciebie, teraz zasię powtarzam ci eszcze raz, że eśli prośbami zmiękczyć się nie
dasz i nadal okrutnym pozostaniesz, wkrótce ą na marach u rzymy. Zaklinam cię tedy,
uspokó ą, w przeciwnym razie bowiem będę cię musiała uważać za głupca, a nie za rozumnego człeka, którym mi się dotąd wydawałeś. Powinieneś być dumny z tego, że tak
dosto na i piękna dama cię miłu e, powinieneś takoż gorący dank¹⁰⁷¹ złożyć swemu losowi, zważywszy na to, czym cię on obdarza i akie źródło pomocy w ciężkie potrzebie ci
odkrywa, spełnia ąc marzenia two e młodości. Któż by w większe od ciebie opływał rozkosze, gdybyś tylko chciał być rozumnym człekiem? Któż posiadałby pięknie sze rumaki,
broń, oǳież i trzos pełnie szy niż ty, eśli tylko miłować ą zechcesz? Posłucha tedy słów
moich i namyśl się dobrze; pamięta przy tym, że szczęście zazwycza raz tylko uśmiech
i pełny podołek człowiekowi ukazu e, a kto z tego w czas korzystać nie chce lub nie umie,
nęǳny i opuszczony próżno się potem żali i sam siebie tylko oskarżać może. Zważ także,
że sługa tego czy innego pana nie ma wobec niego te święte powinności co wobec krewniaka i przy aciela. Słuǳy winni tylko w miarę możności postępować z panami tak, ak
oni z nimi postępu ą. Zali¹⁰⁷² mniemasz, że gdyby two a matka, córka, żona lub siostra
Nikostratowi się podobała, on miałby dla ciebie tyle względów, ile ty teraz emu okazuesz? Głupcem esteś, eśli tak mniemasz! Przysięgam ci, że gdyby prośby i pochlebstwa
skutku nie odniosły, Nikostrato, nie zwraca ąc uwagi na ciebie, do gwałtu by się uciekł.
Postępu my tedy z nimi i z ich własnością tak, ak oni z nami i ze wszystkim, co do
nas należy, postępować są zwykli. Powtarzam ci raz eszcze, korzysta z darów losu, nie
odtrąca ich, ale racze wyciągnĳ po nie rękę. W przeciwnym razie bowiem kiedyś tak
gorzko bęǳiesz żałował stracone sposobności, że sczeźniesz ze zgryzoty, nie mówiąc uż
o tym, że sumienie two e obarczy niezawodnie śmierć nasze pani — nieczułości two e
ǳieło.
Pyrrhus uż po pierwszym poselstwie Luski rozmyślał długo, co ma zrobić, i postanowił uczynić zadość woli Lidii w wypadku, gdyby ta eszcze raz służkę swo ą doń

¹⁰⁶⁸zasię (daw.) — zaś. [przypis edytorski]
¹⁰⁶⁹słowy — ǳiś popr. forma N.lm: słowami. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰⁷¹dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹⁰⁷²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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przysłała. Chciał eno¹⁰⁷³ upewnić się, że nie est wystawiony na próbę. Gdy tedy Luska
mowę swo ą skończyła, rzekł do nie w te słowa:
— Wszystko to, com od ciebie słyszał, Lusko, za prawdę uzna ę. Znam ednak pana
mego ako wielce roztropnego i przebiegłego człeka, który ufa ąc mi do te pory bezgranicznie, teraz, być może, za pośrednictwem żony swo e wierność mo ą chce wypróbować.
Otóż, eśli pani Lidia chce mnie uspokoić i pozyskać, niecha naprzód trzy rzeczy wypełni. Potem wolno e bęǳie wszystkiego ode mnie żądać. Te trzy życzenia mo e takie
są: po pierwsze, ma zabić w obecności Nikostrata na ulubieńszego z ego sokołów, po
drugie, przysłać mi trochę włosów z brody swego męża, a po trzecie, wręczyć mi ząb ego,
i to na lepszy z tych, akie mu eszcze pozostały.
Warunki te wielce uciążliwymi Lusce się wydały, a eszcze cięższymi e pani. Miłość
ednak, która luǳi bo aźliwych w zuchów, a dobrodusznych w przebiegłych zamienia,
podszepnęła e , ak te warunki wypełnić. Odpowieǳiała tedy pani Lidia przez służkę
Pyrrhusowi, że wszystko, czego on żąda, wkrótce spełnione zostanie. Krom¹⁰⁷⁴ tego, ponieważ Pyrrhus uważa Nikostrata za tak mądrego człowieka, tedy ona przyrzeka mu, że
w przytomności¹⁰⁷⁵ męża miłosne igraszki z nim uży e, a w męża swego przy tym wmówi,
że to, co wiǳiał, przywiǳeniem było.
Pyrrhus, taką odpowiedź odebrawszy, czekał z ciekawością, ak dama sobie poraǳi.
Po upływie kilku dni Nikostrato wydał wielką ucztę, na którą, ak zwykle, wielką ilość
różnych panów sprosił. Gdy się biesiada skończyła i gdy stoły uprzątnięto, weszła do
komnaty pani Lidia w szacie z zielonego aksamitu, obsypane kle notami. Pozdrowiwszy
obecnych podeszła do drążka, na którym sieǳiał na milszy sokół Nikostrata, zd ęła go,
akby chcąc się z nim pobawić, a potem na oczach Pyrrhusa i wszystkich obecnych rzuciła
nim o ścianę tak silnie, że upadł martwy na ziemię.
Na ten widok Nikostrato wykrzyknął:
— Dla Boga, coś uczyniła?
Lidia nic nie odpowieǳiawszy zwróciła się do przytomnych panów i rzekła:
— Zemściłabym się na królu, gdyby mnie skrzywǳił, dlaczegóżbym tedy¹⁰⁷⁶ nie miała
się pomścić z tego samego powodu na sokole? Wieǳcie, że ten ptak pozbawiał mnie
od dawna towarzystwa mego męża w porze, kiedy mężczyzna zwykł dbać o zapewnienie
przy emności kobiecie. Gdy tylko świt się uczynił, Nikostrato zrywał się z pościeli, brał
sokoła, siadał na koń i pęǳił przed się po to edynie, aby napatrzyć się do syta lotowi
swego ptaka, a a zasię przez ten czas samotna pozostawałam w łożu. Dlatego też dawno
przyrzekłam sobie, że uczynię to, co uczyniłam przed chwilą. Jeśli dotychczas hamowałam
się, to edynie dlatego, aby te pomsty dokonać w przytomności¹⁰⁷⁷ takich ak wy rycerzy,
którzy ak mniemam, całkowitą słuszność mi przyznacie.
Przytomni¹⁰⁷⁸, do których pani Lidia z podobnymi słowy się obróciła, w przekonaniu,
że istotnie miłość do Nikostrata do takiego kroku ą pobuǳiła, roześmieli się serdecznie
i rzekli do wielce gniewliwego Nikostrata:
— Powinieneś się cieszyć, że żona two a za tak wielkie przykrości tylko na sokole
twoim zemstę wywarła.
Nikostrato nic na to nie odparł. Aliści¹⁰⁷⁹ gdy pani Lidia komnatę opuściła, wszyscy
tak wesoło z tego zdarzenia dworować¹⁰⁸⁰ ęli, że wreszcie i ego gniew mie sca wesołości
ustąpił. Pyrrhus zasię, który był temu wszystkiemu przytomny, rzekł sam do siebie: »Zaiste, pięknie z pierwsze obietnicy się wywiązała — dałby Bóg, aby dale równie dobrze
poszło«.
Po upływie kilku dni zdarzyło się, że Nikostrato, bawiąc u swo e żony i żartu ąc
z nią pociągnął ą lekko za włosy. Pani Lidia skorzystała w lot z te sposobności, a chcąc
drugiemu żądaniu Pyrrhusa zadość uczynić, wśród śmiechów i żartów, schwyciła za brodę
Nikostrata i pociągnęła za nią tak mocno, że garść włosów w ręku e pozostała.
¹⁰⁷³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁵w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁸przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁰⁷⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁰dworować (daw.) — żartować. [przypis edytorski]
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Nikostrato porwał się gniewny, aliści Lidia rzekła pieszczenie¹⁰⁸¹:
— I za cóż to gniewne oblicze mi pokazu esz? Za to, że ci sześć włosków z brody
wyrwałam? Mnie daleko więce bolało, gdyś mnie za włosy ułapił, a przecie ani się nie
skrzywiłam.
I obróciwszy wszystko w śmiech, kosmyk zmyślnie ukryła, a poczciwego męża zdołała
nieco udobruchać. Po ego ode ściu bez zwłoki posłała włosy Pyrrhusowi.
Aliści trzeci warunek młoǳieńca wydawał się Lidii na trudnie szym zadaniem. Jednakowoż i tu przyroǳony rozum, któremu miłość eszcze chytrości dodała, nie opuścił
nasze damy, tak iż w końcu obmyśliła skuteczny środek.
Na dworze Nikostrata zna dowało się dwóch otroków¹⁰⁸², których mu o cowie pod
opiekę oddali, z prośbą, aby im pozwolił w domu swoim nauczyć się dobrych obycza ów
i innych rzeczy, stosownych ich szlachetnemu pochoǳeniu. Jeden z tych otroków, gdy
Nikostrato przy stole sieǳiał, kra ał mu mięso, a drugi wina nalewał. Otóż pani Lidia
wezwała ich obu do siebie i wmówiwszy w nich, że oddech niemiły ma ą, kazała, aby
obsługu ąc Nikostrata, twarz o ile możności od niego odwracali. Zabroniła im ednak
o tym poleceniu swoim komukolwiek wspominać.
Chłopcy, uwierzywszy e , ęli od te pory postępować wedle e rozkazu. Po pewnym
czasie pani Lidia spytała Nikostrata:
— Czyś zauważył, akie miny ci chłopcy stro ą, obsługu ąc cię?
— Tak est — odparł żywo Nikostrato — i miałem ich się nawet spytać, co znaczy
to uparte odwracanie głowy.
— Nie czyń tego — odrzekła pani Lidia — i dowieǳ się o edne rzeczy, którą dotąd
zata ałam z obawy urażenia cię. Teraz ednak, przekonawszy się, że i innych to mierzi,
powieǳieć ci o tym muszę. Wieǳ tedy, że masz oddech barǳo niemiły, nie wieǳieć,
wierę¹⁰⁸³, z akie przyczyny, bowiem nigdy tego dotąd nie bywało. Należy ednak, abyś
wieǳiał o tym i starał się temu zaraǳić, rzecz to bowiem przykra wielce, zwłaszcza dla
człowieka, który z tak znacznymi ludźmi przebywa. Warto by się tedy przekonać, skąd to
zło płynie, i poszukać stosownego na nie środka.
— Cóż to być może? — zawołał niespoko nie Nikostrato. — Chyba któryś ząb mi
się psu e.
— Barǳo być może — odrzekła pani Lidia.
Po tych słowach podeszli obo e ku oknu. Nikostrato szeroko usta otworzył. Ledwie
ednak pani Lidia w głąb ust mu za rzała, krzyknęła głośno:
— Jakżeś ty mógł tak długo cierpieć, Nikostracie⁈ Przecie z prawe strony masz ząb
nie tylko ǳiurawy, ale całkiem popsuty. Jeżeli go się nie pozbęǳiesz, wszystkie sąsiednie
psuć ci się zaczną. Raǳę ci więc, każ go wyrwać, póki czas eszcze.
— Słusznie mówisz — odparł Nikostrato — poślĳ tedy zaraz po cyrulika¹⁰⁸⁴, aby mi
go wyciągnął.
— Niech mnie Bóg broni — żywo zawołała żona — abym tu miała cyrulika sprowaǳać. Ci luǳie okrutni są wielce; serce mi mdle e na samą myśl, że mogłabym u rzeć cię
w rękach ednego z nich. Wolę uż sama zabrać się do wy ęcia go, co zresztą nie wyda e
mi się rzeczą trudną, bowiem ząb ten w dobrym mie scu się zna du e. Krom¹⁰⁸⁵ tego, eśli
cię uż zbyt boleć bęǳie, ząb w spoko u ostawię, czego by cyrulik nigdy nie uczynił.
To rzekłszy, kazała przynieść sobie potrzebne narzęǳia, wyprawiła wszystkich oprócz
Luski z komnaty, zamknęła drzwi na klucz i wezwawszy Nikostrata, ażeby się na stole
położył, przystąpiła do zabiegu. Luska krzepko swego pana trzymała. Lidia w edne chwili
pochwyciła obcęgami ząb Nikostrata i pociągnęła zań tak mocno, iż mimo wrzasku męża
i szarpania się z korzeniem ząb mu wyrwała. Nim ęczący i na pół martwy Nikostrato
przyszedł do siebie, Lidia zamieniła zdrowy ząb na inny, całkiem popsuty, który umyślnie

¹⁰⁸¹pieszczenie — ǳiś: pieszczotliwie. [przypis edytorski]
¹⁰⁸²otrok (daw.) — chłopiec, młokos. [przypis edytorski]
¹⁰⁸³wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁴cyrulik a. balwierz — daw. osoba pełniąca funkc e yz era, kosmetyczki i pielęgniarza zarazem, za mu ąca się
goleniem zarostu, strzyżeniem włosów, przygotowywaniem kąpieli itp., a także wykonu ąca pospolite zabiegi,
takie ak wyrywanie zębów czy upuszczanie krwi. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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w tym celu przygotowała, a gdy nieszczęsny mąż oczy otworzył, rzekła poda ąc mu ów
kawałek spróchniałe kości:
— Popatrz, coś tak długo w ustach nosił!
Wzdrygnął się Nikostrato na widok zęba, który mu żona pokazała, i pomyślawszy,
że się takie obrzydliwości pozbył, mimo mocnego bólu, którego wciąż eszcze doznawał,
poczuł się akby uleczony. Pokrzepiwszy się nieco różnymi trunkami, gdy ból złagodniał,
radosny prawie wyszedł z komnaty. Pani Lidia zasię¹⁰⁸⁶ czym pręǳe posłała ząb męża Pyrrhusowi. Pyrrhus, uwierzywszy w miłość Lidii, gotów był wszystkie e życzenia
wypełnić. Aliści pani Lidia, mimo że każda chwila ǳieląca ą od szczęścia wiekiem e
się zdawała, dotrzymać chciała w całości tego, co przyrzekła, i upewnić go całkowicie.
Minęło kilka dni. Pewnego razu pani Lidia, gdy Nikostrato w towarzystwie Pyrrhusa po
południu ą odwieǳił, udała, że czu e się barǳo słabą, i poprosiła ich, aby e pomogli
ze ść do ogrodu i świeżym powietrzem odetchnąć. Nikostrato i Pyrrhus, posłuszni temu
wezwaniu, wzięli ą pod ręce, powoli znieśli do ogrodu i posaǳili na świeże murawie
u stóp piękne gruszy. Odetchnąwszy chwilę, pani Lidia, która uż wprzódy porozumiała
się szczegółowo z Pyrrhusem, odezwała się do niego:
— Pyrrhusie, czu ę niezmierną chęć na te piękne gruszki, wiszące nad mo ą głową.
We dźże na drzewo i strząśnĳ ich kilka.
Pyrrhus żywo wdrapał się na gruszę i począł z nie owoce strząsać; nagle ednak zatrzymał się i zawołał:
— Ach, panie, co też wyrabiacie? A tobie, pani, czy nie wstyd na podobne rzeczy
w przytomności¹⁰⁸⁷ mo e pozwalać? Czy myślisz, że estem ślepy? Przed chwilą skarżyłaś
się, że esteś tak barǳo chora, teraz zasię wyzdrowiałaś uż, ak wiǳę, bowiem ci na zapale
nie zbywa! Tak się nie goǳi! Macie przecie tyle pięknych komnat, w których ukryć się
możecie, ile razy wam na podobne rzeczy przy ǳie ochota, w każdym razie byłoby to
obycza nie szą rzeczą niźli wobec mnie tak ﬁglować.
Na te słowa pani Lidia obróciła się do męża i zawołała ze zǳiwieniem:
— Co on plecie? Zaliżby¹⁰⁸⁸ oszalał?
— Byna mnie — odparł Pyrrhus z drzewa. — Anim nie oszalał, ani ślepy nie estem
i nie trzeba było na to liczyć!…
Nikostrato, równie zǳiwiony, rzekł:
— Wyczmuć¹⁰⁸⁹ się ze snu, Pyrrhusie, breǳisz bowiem okrutnie.
— Panie — odparł Pyrrhus — wiem na pewno, że nie śpię, a wiǳę takoż, że i wam
na sen się nie zbiera, bowiem trzęsiecie się i ruszacie tak zapalczywie, że gdyby to drzewo
naśladować was zechciało, ani eden owoc na nim by nie pozostał.
— Co to znaczyć może? — szepnęła na te słowa pani Lidia do swego męża. — Miałożby mu naprawdę wydawać się to wszystko, o czym mówi? To rzecz osobliwa! Dalibóg,
gdybym nie była tak słaba, weszłabym na drzewo, aby się przekonać na własne oczy, czy
podobne przywiǳenie est możliwe?
Tymczasem Pyrrhus, sieǳąc na drzewie, to samo ciągle powtarzał, co tak wreszcie
zniecierpliwiło Nikostrata, że zawołał:
— Zleź!
Pyrrhus posłuchał, zsunął się z gruszy i stanął przed Nikostratem.
— Coś wiǳiał, ako powiadasz, z drzewa? — zapytał Nikostrato.
— Możecie mnie za głupca lub urzeczonego poczytać — odparł Pyrrhus — ednakoż
skoro uż wieǳieć chcecie, opowiem o wszystkim, com wiǳiał. Nie zaprzeczycie mi chyba, panie, że pieściliście gorąco swo ą żonę, podczas gdym a sieǳiał na drzewie. Dopiero
gdy schoǳić zacząłem, zerwaliście się i usiedliście na tym mie scu, gǳie was teraz wiǳę.
— Zaiste, chybaś zmysły postradał! — zawołał Nikostrato — od chwili ak wszedłeś
na to drzewo, a ani żona nie ruszyliśmy się z mie sca, na którym nas zostawiłeś.
— Da my więc temu pokó , com wiǳiał, tom wiǳiał — odrzekł drwiąco Pyrrhus.
— Zresztą używaliście, panie, swo e własności, nikt wam więc tego za złe wziąć nie może!
¹⁰⁸⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁸zaliżby (daw.) — czyżby. [przypis edytorski]
¹⁰⁸⁹wyczmucić się — rozczmuchać się, otrząsnąć się. [przypis edytorski]
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Nikostrato, zaǳiwiony coraz barǳie tym, że Pyrrhus tak uparcie przy swoim twierǳeniu obsta e, zawołał:
— Czeka ! We dę tedy¹⁰⁹⁰ sam na drzewo i przekonam się, czyś ty oszalał, czy też ta
grusza zaczarowaniu podlega.
To rzekłszy, na wierzchołek drapać się począł. Dama i Pyrrhus, u rzawszy go na gałęzi,
ęli się pieścić nawza em. Na ten widok Nikostrato wrzasnął z drzewa:
— Do pioruna, bezecna białogłowo, i ty, Pyrrhusie, któremu tak ufałem, co wyrabiacie?
— Sieǳimy spoko nie — odrzekli obo e zapytani. Po chwili, wiǳąc, że Nikostrato
schoǳić z drzewa poczyna, rozǳielili się co pręǳe i na dawnych mie scach usiedli. Tymczasem Nikostrato stanął na ziemi i zwróciwszy się do obo ga, lżyć ich począł. Pyrrhus
odparł mu w te słowa:
— Wstrzyma cie się, Nikostracie! Teraz dowodnie przekonywam się, że w same
rzeczy, ak to niedawno rzekliście, uległem złuǳeniu, sieǳąc na te osobliwe gruszy.
W mniemaniu moim gruntu e mnie to, że i wy podobne złuǳie podlegliście. Cóż wam
bowiem do głowy przychoǳi? Jak możecie o podobną rzecz posąǳać żonę swo ą, która
est wielce obycza ną i szlachetną białogłową? Gdyby pani Lidia chciała podobną u mę
wam wyrząǳić, pewnie by tego na waszych oczach nie czyniła. Siebie nawet bronić nie
myślę, czu ę bowiem, że pierwe na ćwierci dałbym się porąbać, niżbym o czymś podobnym odważył się pomyśleć, a cóż dopiero dokonać tego, i to eszcze w przytomności¹⁰⁹¹
wasze ! W gruszy te , wierę¹⁰⁹², szatańska moc akaś sieǳieć musi, ona to tumanem luǳkie oczy przesłania. Wiǳiałem, ak trzymaliście żonę swo ę w ramionach, i nigdybym nie
uwierzył, że to nie była prawda, gdybym od was, panie, się nie dowieǳiał, że i wam się
podobne niedorzeczności przywiǳiały, które mnie ani przez myśl nie przeszły.
Lidia, która przez cały ciąg mowy Pyrrhusa gwałtowne okazywała poruszenie, wstała
i zwraca ąc się do Nikostrata, zawołała:
— Niech cię niebo ukarze za to bezecne posąǳenie, którym mnie obraziłeś… Zarzuciłeś mi nieuczciwość i głupotę zarazem. Gdybym chciała rogi ci przyprawić, z pewnością
nie przyszłabym tuta , aby na oczach twoich rozkoszy używać, eno¹⁰⁹³ bym się z grzechem swoim dobrze w komnatach naszych przed tobą zataiła, iżbyś się nigdy o tym nie
dowieǳiał.
Nikostrato, zbity całkiem z tropu słowami Pyrrhusa i gniewem żony, zważył, że istotnie nikt z nich dwo ga do czegoś podobnego na ego oczach posunąć by się nie mógł.
Zaprzestał więc gniewnych słów, a rozwoǳić począł się nad niezwykłością tego czaru,
który tak łuǳi wzrok osoby sieǳące na gruszy.
Pani Lidia uczyniła ednak pozór, że nadal na męża swego się gniewa i zawołała:
— Przysięgam, że ta przeklęta grusza nigdy uż podobnie hańbiącego posąǳenia na
żadną białogłowę nie ściągnie. Biegnĳ, Pyrrhusie, przynieś siekierę i pomścĳ mnie i siebie zarazem. Zrąb to obrzydliwe drzewo, chociaż, wierę, racze by tą siekierą Nikostrata
ugoǳić należało za to, że tak łacno i bez rozwagi niedorzecznemu złuǳeniu dał się owładnąć… Bo choćby nawet oczom twoim wydało się prawǳiwym to, o czym mówiłeś, za
nic na świecie nie powinieneś był dać temu wiary twym umysłem.
Pyrrhus pobiegł po siekierę i przyniósłszy ą począł z gniewem gruszę podcinać. Po
kilku uderzeniach drzewo runęło. Wówczas pani Lidia zwraca ąc się do Nikostrata rzekła:
— Teraz, gdy zginął wróg czci mo e , uż się więce na ciebie gniewać nie będę.
Na te słowa Nikostrato przystąpił do nie i poprosił o przebaczenie, którego mu
uprze mie uǳieliła, pod warunkiem ednak, że nigdy uż e , miłu ące go nad życie, tak
haniebnym posąǳeniem nie skrzywǳi. Po czym biedny i sprytnie oszukany małżonek
z żoną i Pyrrhusem do pałacu powrócił. Miłośnicy w nim nieraz eszcze z wielką swobodą
rozkoszy używali. Oby i nas niebo podobnym szczęściem obdarzyło!”.

¹⁰⁹⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁰⁹¹w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁰⁹²wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁰⁹³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Dwóch Sieneńczyków miłuje pewną białogłowę, będącą kumą jednego z nich. Kum umiera
i zgodnie z obietnicą, pojawia się przyjacielowi, aby opowieǳieć, jak na tamtym świecie mu
się wieǳie.
Już tylko król w tym dniu miał opowiadać. Gdy damy, żału ące tak niewinnie ukarane
gruszy, nieco się uspokoiły, zaczął w te słowa:
— Zaiste, każdy sprawiedliwy król musi być na troskliwszym stróżem praw, nadanych przez samego siebie; inacze bowiem nie królem, ale godnym kary niewolnikiem
nazwać by go należało. Obawiam się, że a, król wasz, akby z konieczności, na podobną
naganę zasłużę. Gdy wczora podałem wam materię do ǳisie szych opowiadań, uczyniłem to w chęci niekorzystania na ten raz z mo ego przywile u i osnucia powieści mo e na
tym samym przedmiocie, na którym wy swo e osnuliście. Tymczasem nie tylko to, com
opowieǳieć zamyślał, ktoś inny uż opowieǳiał, ale nadto podana przeze mnie materia
tak pięknie i tak obﬁcie przez was wyzyskana została, że wiǳę, iż w tym przedmiocie
nic uż równie pięknego znaleźć nie potraﬁę, choćbym nie wiem ak szperał w pamięci.
Muszę tedy wybrać inną materię i sam przeciw nadanemu przez siebie prawu zgrzeszyć.
Podda ę się z góry wszelkie karze, aką mi za to wymierzyć zechcecie, aliści¹⁰⁹⁴ przedtem
skorzystam z mego przywile u. Nowela Elizy o kumotrze i kumoszce tak mi się podobała, a głupota Sieneńczyków tak mnie pociąga, że ostawia ąc na stronie ﬁgle mądrych
białogłów, oszuku ących swoich nierozgarnionych mężów, opowiem wam także pewną
sieneńską historię. Wiele rzeczy w nie niepodobnymi do wiary wam się wyda, niemnie
ednak historia ta wielce zabawną i godną wysłuchania być mi się zdawa¹⁰⁹⁵.
„W Sienie żyli niegdyś dwa młoǳieńcy z ludu, z których eden Tingoccio Mini,
a drugi Meuccio di Tura się nazywał. Mieszkali oni przy Porta Salaia; nie przestawali z nikim prawie, tylko z sobą, bowiem ak się zdawało, gorąca przy aźń ich łączyła.
Zdarzyło im się często słyszeć na kazaniach o rozkoszach lub mękach, które na tamtym
świecie wedle zasługi sta ą się uǳiałem zmarłych. Młoǳieńcy zapragnęli gorąco dowieǳieć się czegoś pewnego o zagrobowym świecie. Długo myśleli nad tym, aż wreszcie,
wedle swego mniemania, stosowny środek wymyślili. Obiecali sobie mianowicie nawzaem, że ten, kto z nich pierwe umrze, eśli zdoła, pozostałemu przy życiu przy acielowi się
po awi i wiadomość o tamtym świecie mu przyniesie. Przyrzeczenie to obopólną przysięgą późnie potwierǳone zostało. Po pewnym czasie zdarzyło się, że Tingoccio stał
się kumem nie akiego Ambrogia Anselmini, zamieszku ącego Camporeggi, i ego żony,
pani Mity, trzymał im bowiem do chrztu syna. Spostrzegłszy wǳięki kumoszki, która
była świeżą i uroǳiwą białogłową, na przekór powinowactwu rozmiłował się w nie , przy
tym tak często przed Meucciem ą wychwalał, że ten zapragnął również tak miłą osobę
poznać. U rzawszy ą, także się w nie zakochał. Obydwa afekt swó starannie skrywali,
każdy z inne przyczyny. Tingoccio strzegł się miłość swo ą Meucciowi wy awić, sąǳił
bowiem, że grzech popełnia, miłu ąc kumę swo ą, i że każdy, kto by się o tym dowieǳiał,
za grzech by mu to poczytał. Meuccio zasię¹⁰⁹⁶ milczał dla te przyczyny, iż piękna pani
Mita Tingucciowi się podobała. »Jeśli mu wyznam, że ą kocham — myślał — poczu e
zazdrość względem mnie, a ponieważ, ako kum, ma wszelką łatwość przebywania z nią,
ile razy zechce, bęǳie się starał przy każde sposobności mi szkoǳić. Tym sposobem
zagroǳi mi raz na zawsze drogę do osiągnięcia moich pragnień«.
Taki stan trwał przez czas pewien. Wreszcie Tingoccio, ma ący więce sposobności do
ob awienia pani Micie afektów swoich, słowami i podarkami tak e zalecić się potraﬁł,
że do gorących ego pragnień się przychyliła. Meuccio wkrótce ku wielkie przykrości
swo e to zauważył, choć mu to nie w smak było, z obawy ednak, aby Tingoccia sobie
nie narazić i przeciwko sobie nie obrócić, w naǳiei, że i na niego kiedyś może kole
przy ǳie, udał, że nic nie wiǳi i nic nie odgadu e. Tak żyli nasi dwa przy aciele, eden
szczęśliwy, drugi w oczekiwaniu szczęścia, gdy nagle Tingoccio, który z wielkim zapałem
¹⁰⁹⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁵zdawa się — ǳiś: zda e się. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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nad uszczęśliwieniem swo e kumoszki pracował, widocznie ze zbytnie gorliwości tak
ciężko zachorzał, że po kilku dniach rozstał się z tym światem.
W trzy dni dopiero po śmierci swo e (ani chybi bowiem pierwe nie mógł), wierny
dane przez się obietnicy, pokazał się w nocy Meucciowi, w głębokim śnie pogrążonemu.
Na dźwięk ego głosu ocknął się Meuccio i zawołał:
— Kto to?
— To a, Tingoccio — odrzekł duch — zgodnie z daną obietnicą przynoszę ci wieści
z tamtego świata.
Meuccio przeraził się tymi słowy, zebrawszy się ednak po chwili na odwagę, rzekł:
— Wita mi, bracie, zali¹⁰⁹⁷ zgubiony esteś?
— Zgubiony? — odparł Tingoccio — zgubione są tylko rzeczy, których odnaleźć
nie sposób, a akżeż a mógłbym być tuta , gdybym był zgubiony?
— Źle mnie po ąłeś — przerwał mu Meuccio — pytałem się bowiem, czy zna du esz
się mięǳy duszami w trawiącym ogniu piekielnym?
— Tak źle nie est — odparł Tingoccio — w każdym razie ednak z powodu popełnionych grzechów wielkie i okrutne męczarnie znoszę.
Meuccio począł wypytywać ducha, akie kary spotyka ą umarłych na tamtym świecie
za ten lub ów grzech za życia popełniony, a Tingoccio na wszystko szczegółowo odpowiadał.
Po czym Meuccio zapytał, czy nie mógłby w czymkolwiek mu dopomóc, na co Tingoccio odparł, że owszem, a mianowicie, da ąc na mszę, modląc się i ałmużny sypiąc, to
bowiem na tamtym świecie wielką ulgę duszom przynosi. Meuccio przyrzekł mu uroczyście uczynić to dla niego i zamilkł, gdy ednak u rzał, że Tingoccio uż do ode ścia
się zbiera, przypomniał sobie o kumoszce Micie i zatrzymał ducha, dźwignąwszy głowę
nieco w górę.
— Ach, Tingoccio! — zawołał — dobrze, że mi to na myśl przyszło; aką też karę
naznaczono ci za to, żeś na tym świecie sypiał tak często ze swo ą kumą?
— Bracie — odparł Tingoccio — przybywszy tam, spotkałem istotę, która zdała się
wszystkie grzechy mo e na pamięć umieć. Istota ta kazała mi udać się w pewne mie sce,
gǳie z ciężką skruchą wśród strasznych mąk winy mo e opłakiwać musiałem pospołu
z wieloma towarzyszami skazanymi na podobną pokutę. Gdy mi kumoszka mo a na myśl
przyszła, ąłem¹⁰⁹⁸ oczekiwać sroższe eszcze kary od te , co mnie uż spotkała, zadrżałem
ze strachu, mimo żem wśród żaru piekielnych płomieni się zna dował. Wówczas eden
z towarzyszów mo e niedoli, spostrzegłszy stan mó , zapytał:
— Musiałeś chyba popełnić grzech cięższy niż grzechy wszystkich tuta przytomnych,
skoro drżysz pośród płomieni?
— Ach, dobry przy acielu — odrzekłem — drżę z obawy srogiego wyroku, który na
mnie niezawodnie spadnie za grzech wielki, aki popełniłem.
Duch zapytał mnie, aki to grzech mam na sumieniu.
— Sypiałem tak często z kumą mo ą — odparłem — żem siły swo e zupełnie sterał.
Usłyszawszy to, duch roześmiał mi się w oczy i zawołał:
— Nie bó się, głupcze, bowiem tu o kumoszki nikt nie dba.
Słowa te całkiem mnie uspokoiły.
W te chwili świt się uczynił. Duch Tingoccia rzekł:
— Bądź zdrów, Meuccio, dłuże pozostawać tuta nie mogę.
Po czym zniknął.
Meuccio zasię usłyszawszy, że na tamtym świecie kumostwa pod uwagę się nie bierze, obiecał sobie żyć zgoła inacze . Przypomniawszy sobie, ile razy w życiu od stosunków
z kumoszkami się wstrzymywał, obawia ąc się za to kary na tamtym świecie, rozśmiał
się sam z siebie i postanowił na przyszłość być pod tym względem rozumnie szym. Gdyby bratu Rinaldowi wiadoma była ta okoliczność, nie byłby potrzebował uciekać się do
wybiegów logicznych dla skłonienia swo e kumy”.

¹⁰⁹⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁰⁹⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Już słońce ku zachodowi się pochyliło i lekki wiatr się zbuǳił, gdy król, ostatni
z mówców tego dnia, dokończywszy opowiadania swo ego, wstał, zd ął wieniec z głowy,
włożył go na skronie Lauretty i rzekł:
— Pani, tym wieńcem, uwitym z liści rośliny, które nazwa twemu imieniu odpowiada, koronu ę cię na królowę naszego grona. Jako władczyni, nakazu wszystko, co za
pożyteczne dla uciechy i rozkoszy naszego towarzystwa uznasz.
Lauretta, zostawszy królową, poleciła natychmiast przywołać do siebie marszałka
i rozkazała mu nieco wcześnie niż zwykle w urocze dolinie stoły zastawić, tak aby towarzystwo po posiłku miało czas bez pośpiechu do pałacu powrócić. Wydała także rozporząǳenie co do innych spraw na cały czas swoich rządów, a potem zwróciła się do całego
grona i tak rzekła:
— Dioneo kazał nam wczora opowiadać o ﬁglach, które żony mężom swoim wypłatały; gdybym się nie obawiała, że zostanę przyrównana do owych złośliwych kundli,
które skwapliwie sposobność do zemsty chwyta ą, poleciłabym, abyście utro opowiadali, ak to mężowie żony swo e nieraz na hak przywoǳili — ostawia ąc to ednak na
stronie, wzywam, aby każdy opowiadał, ak to powszechnie mężczyźni białogłowy, białogłowy mężczyzn albo też mężczyźni mężczyzn oszuku ą. Mam naǳie ę, że daǳą się
z tego przedmiotu wydobyć rzeczy równie krotochwilne¹⁰⁹⁹ ak z materii ǳisie sze .
Rzekłszy te słowa, wstała i dała towarzystwu swobodę aż do wieczerzy. Korzystaąc z wolności, mężczyźni i białogłowy podnieśli się żywo ze swoich mie sc; kilka osób,
zd ąwszy obuwie, poczęło broǳić po prze rzyste woǳie, inni zasię¹¹⁰⁰ ęli się przechaǳać
po zielone łące pod cieniem pięknych, wysmukłych drzew.
Dioneo pospołu z Fiammettą śpiewali długo pieśń o Architasie i Palemonie. Wśród
tych rozrywek czas im mile i szybko do wieczerzy upłynął. Po czym zasiedli za stołem,
ustawionym wzdłuż pięknego stawu. Biesiada była wesoła wielce. Dokoła rozlegał się miły
szczebiot tysiąca ptaków; od góry wiał łagodny wieczorny wietrzyk, nie dokuczały muchy.
Towarzystwo, wstawszy od stołu, eszcze przez chwilę przechaǳało się wkoło po urocze dolinie, a potem gdy wieczór się przybliżył, na wezwanie królowe ruszyło wolnym
krokiem w powrotną drogę. Wśród żartów i gawędy o różnych rzeczach — tych, co były
przedmiotem opowieści, ako też i innych — doszli do pięknego pałacu uż o zmierzchu. Pokrzepiwszy się chłodnym winem i ciastami po trudach niedalekie przechaǳki,
towarzystwo zebrało się koło fontanny, aby oddać się tańcom pod wtór dudów Tyndara
i innych muzycznych narzęǳi. Wreszcie królowa rozkazała Filomenie pieśń zanucić. Ta
zaczęła w te słowa:
Kiedyż mnie dola wspaniała
Znów na to mie sce powróci
Szczęśliwe, którem ze łzami żegnała?
W tęsknocie długie pamięć mnie odbiegła,
Nie wiem, którędy do ść na mie sce ono,
Gǳie mi tak słodko wiosna życia zbiegła;
Więc ty, kochanku, moich snów korono,
Wiedź mnie tam. Kogoż innego o drogę
Śmiałabym pytać albo spytać mogę⁈
O, niech twa ręka w piersi mo e rzuci
Promień naǳiei — a odkwitnę cała.
Jakimiż słowy wypowiem, co czu ę —
Ten płomień, co mnie trawi bez pomocy,
Co sercu nie da spocząć w ǳień ni w nocy,
Szczęściem napawa, a wraz i mordu e.
Cierpienia zmysły mo e odrętwiły,
Dłuże uż czekać nie starczy mi siły!
Jeżeli dobroć twa męki nie skróci,
Ucieknie dusza mo a z ka dan ciała!
¹⁰⁹⁹krotochwilny (daw.) — wesoły, żartobliwy, zabawny. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Więc powieǳ, czy cię u rzę kiedy eszcze
Na onym mie scu, gǳiem wypiła ady
Z ust twych, palące razem i złowieszcze?
Za miłość mo ą, niezna ącą zdrady,
I ból tak długi, pokorny i niemy —
Powieǳ mi, kiedyż znów się tam ze ǳiemy.
Da krótko czekać, a niech czas się zwróci
Niech się zatrzyma, gdy cię będę miała!
O, wtedy przeklnę po stokroć tę chwilę,
Gdym pozwoliła ode ść ci od siebie;
Już się nie oprę twoich pragnień sile,
Wszystko, ach, wszystko uczynię dla ciebie!
Słucha — mó okrzyk ciszę nocną kłóci¹¹⁰¹ —
Przy dź, mó na milszy, czekam drżąca cała.
Piosenka Filomeny dała całemu towarzystwu poznakę o nowe i szczęśliwe w e
życiu miłości. Ponieważ ze słów e wnieść można było, że nie tylko oczy swe nasyciła,
niektórzy z obecnych zazdrościli e szczęścia. Gdy wreszcie pieśń przebrzmiała, królowa
przypomniawszy sobie, że naza utrz piątek przypada, powstała i odezwała się uprze mie:
— Wiadomo wam, szlachetne damy, a także i wam, młoǳieńcy, że utro est ǳień
poświęcony rozpamiętywaniu bolesne męki naszego Zbawiciela, ǳień, który eśli sobie
dobrze przypominam, za rządów Neiﬁli pobożnie spęǳiliśmy, odda ąc się rozmyślaniom.
Podobnie postąpiliśmy w sobotę. Pragnąc naśladować dobry przykład Neiﬁli, uważam,
że obycza ną bęǳie rzeczą, gdy utro i po utrze opowieściom spokó damy, a natomiast
przyzwiemy na pamięć to, co w dniach owych dla zbawienia naszego się dokonało.
Wszystkim podobała się barǳo zbożna przemowa królowe . Tymczasem większa część
nocy uż przeszła. Co wiǳąc, królowa wraz ze wszystkimi na spoczynek się udała.

Tu zamyka się siódmy ǳień Dekameronu i zaczyna ósmy, w którym pod przewodem Lauretty rozprawia się o ﬁglach, jakie każdego dnia albo niewiasty mężczyznom, albo mężczyźni
niewiastom, albo mężczyźni wzajem sobie płatają.

ǲień ósmy
Promienie słońca zabłysły uż na szczytach na wyższych gór w nieǳielny ranek, mrok
zniknął i na drobnie szy przedmiot dobrze uż rozeznać można było, gdy królowa z całym
towarzystwem, ze snu powstawszy, odbyła krótką przechaǳkę po rośne trawie, a potem
w połowie trzecie goǳiny dnia¹¹⁰² udała się z całym gronem do pobliskiego kościółka. Po
wysłuchaniu mszy powrót do domu nakazała. Po wesołym, odświętnym obieǳie trwały
przez pewien czas śpiewy i tańce, po czym królowa pozwoliła wszystkim użyć spoczynku
lub rozrywki, wedle woli. Gdy zaś słońce połowę swe drogi przebyło, zebrali się wszyscy,
zgodnie z rozkazem królowe , koło fontanny, zasiedli w zwykłym porządku i Neiﬁle, które
zaczynać wypadło, w te słowa się odezwała:



.  

¹¹⁰¹kłócić — tu: zakłócać. [przypis edytorski]
¹¹⁰²trzecia goǳiny dnia — t . około . rano; niegdyś liczono goǳiny od wschodu słońca, kiedy to odbywało
się pierwsze nabożeństwo, utrznia. [przypis edytorski]
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Gulfardo pożycza od Gasparruola pieniąǳe, po czym umawia się z jego żoną, że zapłaciwszy jej dwieście dukatów, noc z nią spęǳi. Gulfardo wręcza jej pieniąǳe. Po kilku dniach
w przytomności Gasparruola mówi, że oddał jego żonie cały dług.
— Jeżeli uż się tak podobało niebu, abym w dniu ǳisie szym a początek dała, tedy¹¹⁰³
chętnie się temu podda ę i biorąc pochop z owych wybornych ﬁglów, które w opowieściach waszych białogłowy mężczyznom płatały, dla odmiany opowiem, co pewien mężczyzna edne białogłowie uczynił. Nie myślę ednak owego mężczyzny ganić ani twierǳić, że niesłusznie dostało się owe białogłowie, owszem, postępek ego chcę pochwalić,
zganić zaś ową niewiastę, a zarazem pokazać wam, że nie brak mężczyzn wyprowaǳaących w pole tych, co im zaufali, tak ak i sami okpiwani są przez tych, w których
ufność położyli. Po prawǳie wszakże, nazywa ąc rzecz po imieniu, należałoby tu mówić nie o zakpieniu, ale o zasłużone karze. Niewiasta bowiem winna być bezwzględnie
uczciwą, a czystości swo e strzec ako życia własnego i za nic w świecie do plamy na nie
nie dopuścić. Gdy zaś tego, dla słabości płci nasze , nie da się w pełni zachować, akby
należało, twierǳę, że na stos zasługu e taka, co za pieniąǳe da się przywieść do upadku.
Bo eśli miłość to sprawi, da ąc poznać swą niezmierzoną potęgę, to sęǳia nie nazbyt
bezwzględny przebaczyć winne nie omieszka, ak to niedawno przedstawił Filostrato,
opowiada ąc o przygoǳie pani Filippy z Prato.
„Żył niegdyś w Mediolanie pewien Niemiec, para ący się ako na emnik żołnierką,
imieniem Gulfardo. Uchoǳił on za wielce odważnego człowieka i oǳnaczał się wielką
wiernością wobec pana, któremu służył, co nie est rzeczą zwykłą u luǳi należących do
ego nac i. Ponieważ miał zwycza zaciągnięte długi spłacać rzetelnie, zna dował więc bez
trudności za skromnym procentem pieniąǳe, ilekroć mu ich tylko było potrzeba.
ǲielny ten żołnierz zakochał się w pewne uroǳiwe damie, imieniem Ambruogia,
żonie Gasparruola Cagastraccio, bogatego mediolańskiego kupca, z którym żył w poufałych i przy aznych stosunkach. Afekt swó tak zręcznie skrywać umiał, że mąż ani nikt
w ogóle namiętności ego do piękne damy nie spostrzegł. Po nie akim czasie odważył
się wyrazić e swo e uczucie i błagać ą o wza emność, doda ąc, że dla pozyskania e łask
gotów est wszystko uczynić. Piękna pani, po długich ceregielach, przychyliła się wreszcie
do próśb ego pod warunkiem, że zachowa na głębszą ta emnicę, a ako człek bogaty da
e dwieście dukatów, których e właśnie potrzeba.
Niemile dotknęła Gulfarda ta niska chciwość damy, o którą nigdy e nie pode rzewał.
Niewiele uż brakowało, aby miłość ego we wstręt się zamieniła; namyślił się ednak, nie
dał nic poznać po sobie, a w duchu postanowił damę w pole wywieść.
Dlatego też kazał e ozna mić, że chętnie na warunki e przysta e i że wszystkie e życzenia wypełni, prosi eno¹¹⁰⁴, aby uwiadomiła go, kiedy ma przybyć. Przyniesie wówczas
żądaną sumę. Nikt o niczym wieǳiał nie bęǳie krom¹¹⁰⁵ ednego z ego przy aciół, na
którym całkowicie polega i który zawsze mu towarzyszy, dokądkolwiekby się nie udawał.
Niegoǳiwa dama z wielkim ukontentowaniem te ego słowa przy ęła, po czym przez
służkę dała mu znać, że mąż e , Gasparruolo, wkrótce dla załatwienia kilku ważkich spraw
do Genui się uda e, a wtedy ona go uprzeǳi i do siebie zawezwie.
Wówczas Gulfardo, wybrawszy stosowną porę, udał się do Gasparruola i rzekł doń:
— Potrzeba mi dwustu złotych dukatów. Mniemam, że pożyczycie mi te pieniąǳe
na takie same procenty, akie płaciłem wam przy dawnie szych pożyczkach.
Gasparruolo odliczył mu natychmiast żądaną sumę, a po upływie kilku dni do Genui
wy echał. Po ego wy eźǳie dama posłała do Gulfarda służkę z uwiadomieniem, że może
przybyć dla wręczenia e dwustu dukatów.
Gulfardo, w towarzystwie przy aciela, udał się do domu oczeku ące go damy. Przede
wszystkim w obecności świadka wyliczył e na rękę dwieście dukatów, po czym rzekł:
— Weźcie, pani, te pieniąǳe i wręczcie e swemu mężowi po ego powrocie.
Dama przy ęła pieniąǳe, nie domyśla ąc się, dlaczego Gulfardo słowa te wyrzekł.
Mniemała, że Gulfardo chce w ten sposób oczy swemu przy acielowi zamydlić.
— Ochotnie e wręczę — odrzekła — trzeba e tylko przeliczyć.
¹¹⁰³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Rzekłszy to, położyła pieniąǳe na stół, przeliczyła e i wiǳąc, że ani ednego dukata
nie brak, poszła schować złoto; po czym wprowaǳiła Gulfarda do sypialne komnaty.
Gulfardo do czasu powrotu Gasparruola nie edną miłą noc z ego żoną spęǳił.
Gdy Gasparruolo powrócił, Gulfardo odwieǳił go i rzekł doń w przytomności¹¹⁰⁶
damy:
— Nie zużyłem na nic tych pienięǳy, któreś mi niedawno pożyczył. Zaraz po twoim
wy eźǳie odniosłem e żonie two e , dlatego też nic ci uż winien nie estem.
Gasparruolo, obróciwszy się do żony, zapytał, zali¹¹⁰⁷ pieniąǳe otrzymała? Dama,
ma ąc w pamięci, że pieniąǳe przy ęła przy świadku, po ęła, że zaprzeczyć nie sposób.
Dlatego też odparła:
— Tak est w same rzeczy. Pieniąǳe zna du ą się u mnie, zapomniałam ci eno powieǳieć o tym.
— Dobrze zatem — rzekł Gasparruolo — idź z Bogiem, Gulfardo, a a skreślę twó
rachunek.
Po ode ściu Gulfarda wykpiona białogłowa oddała swemu mężowi dwieście dukatów, cenę swe niegoǳiwości. W ten sposób chytry miłośnik podszedł chciwą damę, nie
straciwszy ani grosza”.




.    -

Proboszcz z Varlungo, przespawszy się z żoną kmiecia, swój płaszcz w zastaw jej oddaje, po
czym pożycza od niej moźǳierz i odsyłając go, prosi o zwrot płaszcza, zostawionego jako
zastaw. Niewiasta płaszcz oddaje, cięte dorzucając słowo.
Wszyscy ednogłośnie pochwalili chytrą sztuczkę, którą Gulfardo chciwe mediolańskie damie wypłatał. Po czym królowa, obróciwszy się z uśmiechem do Panﬁla, opowiadać mu kazała.
Panﬁlo zaczął w te słowa:
— Piękne damy! Przychoǳi mi na myśl historia dotycząca owych ﬁlutów, którzy raz
po raz szkody nam czynią, gdy my odwza emnić się im tą samą miarą nie możemy. Myślę
o księżach. Gromią oni żony nasze i tylko wówczas skłonni są dać odpust za wszystkie
grzechy, eśli uda im się edną z niewiast naszych powolną sobie uczynić. Wierę¹¹⁰⁸, pomyśleć by można, że w Awinionie nie papież, eno¹¹⁰⁹ aleksandry ski sułtan sieǳi¹¹¹⁰.
My, luǳie świeccy, nie zdołamy im nigdy równą monetą odpłacić, choćbyśmy z równą ich zapałowi gorliwością starali się mścić na ich matkach, siostrach, córkach i miłośnicach. Na dowód, ak można księżemu słowu wierzyć, chcę wam opowieǳieć ludową
historię, niebogatą w fantaz ę, ale wedle mego zdania, wielce krotochwilną¹¹¹¹, zwłaszcza
w konkluz i.
„W Varlungo, wioseczce, ak wiecie, niedaleko stąd położone , żył niegdyś proboszcz,
tęgi i chwacki mąż, będący wielkim niewiast lubownikiem¹¹¹². W czytaniu i pisaniu niezbyt celował, umiał ednak w dni świąteczne pod cieniem wiązu świętym słowem krzepić
gromadkę swo ą. Gorliwość ego kapłańska ob awiała się szczególnie w stosunku do białogłów, które pod nieobecność ich mężów pilnie odwieǳał, przynosząc im zawsze w podarunku akiś obrazek, wodę święconą, ułamek poświęcone gromnicy pospołu z swoim
błogosławieństwem. Mięǳy owieczkami, z których wiele uż doń należało, wpadła mu
w oko szczególnie edna, imieniem Belcolore, żona gospodarza, zwanego Bentivegna del
Mazzo. Była to barǳo wesoła, świeża, czarniutka i ędrna białogłowa, zaprawiona w tarciu na żarnach lepie niż akakolwiek inna. Umiała grać na cymbałach i uchoǳiła we wsi
¹¹⁰⁶w przytomności (daw.) — tu: w obecności. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁸wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹¹⁰⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹¹⁰w Awinionie nie papież, jeno aleksandryjski sułtan sieǳi — mowa o okresie rezydowania papieży w Awinionie;
tzw. ”niewoli awiniońskie ” (-). [przypis edytorski]
¹¹¹¹krotochwilny (daw.) — zabawny. [przypis edytorski]
¹¹¹²lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
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Ksiąǳ, Religia, Grzech,
Fałsz

za na lepszą śpiewaczkę, nikt bowiem tak ak ona nie umiał zanucić: »Leci woda, leci na
zielone pole« lub zawieść¹¹¹³ riddę¹¹¹⁴ czyballonchio¹¹¹⁵, wǳięcznie chusteczką powiewaąc. Dla tych wszystkich przymiotów zadurzył się w nie nasz o ciec duchowny, i to tak
zapalczywie, że cały ǳień myślał tylko o nie i włóczył się po polach, wypatru ąc, gǳie by
ą spotkać można było. Kiedy zaś w nieǳielę rano spostrzegł ą w kościele, to natężał się
tak przy śpiewaniu Kyrie i Sanctus, że przysiąc by było można, iż się słyszy ryczącego osła.
Przy tym wszystkim był o tyle ostrożny, że Bentivegna del Mazzo ani żadna z sąsiadek
ego niczego się nie domyślali.
Dla pozyskania łask Belcolory proboszcz od czasu do czasu obdarzał ą to wiązką
świeżego czosnku ze swego ogrodu, sławnego na całą okolicę, który sam uprawiał, to
znów pełnym koszem zielonego bobu lub młodych cebulek ma owych. A gdy mu się
gǳieś na stronie przydybać ą udało, przymilał się do nie , to znów wyrzuty czynić e
zaczynał. Białogłowa udawała, że nic nie rozumie, i zachowywała się względem niego tak
obo ętnie, iż czcigodny pasterz do rozpaczy prawie dochoǳił. Pewnego dnia zdarzyło się,
że proboszcz, przechaǳa ąc się z założonymi rękoma po polu, spotkał Bentivegna del
Mazzo, pęǳącego przed sobą osła ob uczonego mnóstwem przedmiotów, i zaczepił go
pytaniem, dokąd zmierza.
— A gǳieżby — odpowieǳiał Bentivegna — eśli nie do miasta? Wiozę te rzeczy
w podarunku panu Bonaccorri da Ginestreto, muszę bowiem szukać u niego poparcia
w pewne sprawie, w które pan prokurator sądu do siebie mnie wzywa i niechybnie
stawić się przykazu e.
Proboszcz, pełen radości z tak szczęśliwego rzeczy obrotu, zawołał:
— Dobrze robisz, mó synu, raǳąc sobie w ten sposób! Przy mĳ błogosławieństwo
mo e, rusza i wraca prędko, a eśli zobaczysz po droǳe Lapuccia albo Naldina, nie
zapomnĳ im powieǳieć, żeby mi ak na śpiesznie rzemienie do cepów przysłali.
Bentivegna obiecał to uczynić i po echał dale . Proboszcz zasię¹¹¹⁶, u rzawszy oddala ącego się w stronę Florenc i, pomyślał, że teraz sposobna chwila nastała, aby za ść do
Belcolory i szczęścia u nie spróbować. Nie zwleka ąc tedy¹¹¹⁷, wziął nogi za pas i co tchu
w piersiach popęǳił do domu swe umiłowane . Wszedłszy do sieni, zawołał:
— Pokó temu domowi! — Nie usłyszawszy odpowieǳi dodał: — Cóż to, zali¹¹¹⁸ nie
ma tuta nikogo?
Belcolore, zna du ąca się w te chwili na stryszku, odrzekła:
— Ach! To wy, panie, wita cie! Cóż was na taki skwar z domu wygania?
— Ech! na mo ą duszę — zawołał proboszcz — cóż by innego, eśli nie chęć przepęǳenia z tobą radosne chwili w czasie nieobecności męża twego, którego spotkałem na
droǳe do Florenc i!
Gdy tych słów domawiał, Belcolore zeszła ze stryszku, usiadła na ławie i poczęła przebierać konopne nasienie, które mąż e zebrał przed kilku dniami.
Proboszcz, tą e obo ętnością do żywa dotknięty, zawołał:
— Belcolore, Belcolore, długoż mnie eszcze w ten sposób zwoǳić bęǳiesz?…
— A cóż a wam złego robię? — spytała śmie ąc się białogłowa.
— Nic mi nie robisz — odrzekł proboszcz — ale i mnie nie pozwalasz robić z tobą
tego, czego bym gorąco pragnął i co samo niebo nakazało.
— No, no! — zawołała Belcolore. — Co też powiadacie! Czy i duchowne osoby
podobne rzeczy czynią?
— Wieǳ, że tak, i to lepie od innych mężczyzn — odrzekł proboszcz. — Dlaczegoby
zresztą inacze być miało? Nie mamyż wszystkiego, co ku temu potrzebne? Sposobnie si
nawet esteśmy do te roboty od innych, bo rzaǳie się e imamy¹¹¹⁹. Uwierz mi, że nie
wyszłoby ci to na złe, gdybyś mi wstrętów nie czyniła.
¹¹¹³zawieść taniec — tu: poprowaǳić taniec. [przypis edytorski]
¹¹¹⁴ridda — tradycy ny ludowy taniec włoski, którego nazwa podkreśla element kręcenia się w kółko, wirowania. [przypis edytorski]
¹¹¹⁵ballonchio — tradycy ny ludowy taniec włoski z podskokami. [przypis edytorski]
¹¹¹⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹¹⁷tedy (daw.) — zatem. [przypis edytorski]
¹¹¹⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹¹⁹imać się — brać się (zabierać się) do czegoś, chwytać się za coś. [przypis edytorski]
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— I cóż bym z tego miała? — odrzekła Belcolore. — Wiadoma to rzecz przecie, że
wy wszyscy skąpsi esteście od samego diabła.
— Ja skąpcem nie estem — odparł proboszcz. — Wkrótce zresztą dowodnie się
o tym przekonasz. Czego byś pragnęła? Pary trzewików, przepaski, sztuki piękne materii?
Żąda tylko, a wszystko dać ci estem gotów!
— Nie — rzekła Belcolore — to wszystko i a posiadam, aliści¹¹²⁰ eżeliście naprawdę
tak dla mnie łaskawi, ak powiadacie, uczyńcie mi inną przysługę, a a za to odwǳięczę
się wam wedle woli wasze .
— Mów tylko — zawołał proboszcz — a wszystko uczynię!
— Otóż — zaczęła Belcolore — w sobotę muszę echać do Florenc i dla oddania
motków, które naprzędłam, i dla naprawy kołowrotka; przy te sposobności mogłabym
wy ąć z zastawu granatowy kaanik i świąteczny pas skórzany ze sprzączką, który przyniosłam mężowi w posagu. Bez tych rzeczy nie mogę się nigǳie wśród luǳi pokazać ani
do kościoła pó ść w odpust. Na wykup potrzeba mi tylko pięciu lirów. Pożyczcie mi tych
pięć lirów, bo wiem, że e macie, a potem żąda cie, co wam się podoba.
— Przysięgam ci — odrzekł na to proboszcz — że nie mam tylu pienięǳy przy sobie.
Da ę ci ednak słowo, że przed sobotą eszcze bęǳiesz miała pięć lirów.
— Ech! — zawołała Belcolore — obiecanka, cacanka!… Znam a wasze obietnice
i wiem, ak dotrzymu ecie słowa! Myślicie, że dam się tak na hak przywieść ak Biliuzza, którąście z kwitkiem odprawili, aby się późnie na nic rozpuściła… Oho, nic z tego,
dalipan! Jeżeli nie macie tych pienięǳy przy sobie, tedy idźcie po nie.
— Ach! — rzekł błagalnie proboszcz — nie wysyła mnie teraz do domu! Traﬁłem
na szczęśliwą porę, kiedy tu nikogo nie ma; kto wie, czy za powrotem nie zna dę akiegoś natręta, który mi ukradnie tę drogą sposobność. A podobna może nieprędko się
przydarzyć.
— Dobrze, dobrze — odparła Belcolore — eśli chcecie, idźcie, eśli zaś nie chcecie,
to zostańcie, ale w tym wypadku niczego ode mnie nie oczeku cie.
Proboszcz, wiǳąc, że nic nie wskóra, i bo ąc się, aby białogłowa nie zawołała salvum
me fac¹¹²¹, podczas gdy on pragnął odbyć rzecz całą sine custodia¹¹²², rzekł wreszcie:
— Nie wierzysz mi, że ci pieniąǳe przyniosę? Ostawię ci zatem w zastaw ten płaszcz
niebieski, który mam na sobie.
Belcolore podniosła oczy i rzekła:
— A ileż ten płaszcz wart?
— Ile est wart? — zawołał proboszcz. — Trzeba ci wieǳieć, że skro ony został
z barǳo przedniego sukna i że nie ma eszcze czternastu dni, ak go kupiłem u Lotta
za całych siedem lirów. Wart est przyna mnieć pięć soldów więce , ak mnie zapewniał
Buglietto, który ak wiadomo, na takich przedmiotach zna się na schwał.
— Doprawdy? — zawołała Belcolore. — Nigdy bym w to nie uwierzyła. Odda cie mi
go ednak na przód.
O ciec duchowny czu ąc, że zbyt napięta cięciwa pęknąć może, zd ął płaszcz z siebie
i oddał go białogłowie. Belcolore schowała go starannie, a potem rzekła:
— Chodźmy teraz na śpichrz, tam nam nikt nie przeszkoǳi.
I poszli.
Wielebny o ciec przez długi czas e wǳiękami się cieszył i wśród na czulszych pieszczot krewniaczką pana Boga ą czynił. Po czym w sutannie tylko, ak gdyby z akiegoś
wesela, do plebanii powrócił. Wszedłszy do komnaty zadumał się i obliczył, że wszystkie
świeczki, oﬁarowane przez wiernych w ciągu całego roku, i połowy sumy pięciu lirów nie
wyniosą. Spostrzegł, że źle uczynił, i tak mu się żal zrobiło płaszcza oddanego w zastaw, że
postanowił bez na mnie sze zapłaty go odebrać. Długo się głowił, aż wreszcie stosowny
sposób wymyślił.
Następnego dnia, a było to właśnie w nieǳielę, posłał chłopca służącego do mszy, syna
sąsiada, do domu Bentivegna z prośbą, aby Belcolore była łaskawa pożyczyć mu kamienny

¹¹²⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹¹²¹salvum me fac (łac.) — wybaw mnie; tu: ratunku. [przypis edytorski]
¹¹²²sine custodia (łac.) — bez straży; tu: bez świadka. [przypis edytorski]
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moźǳierz, bowiem tego dnia bęǳie miał na obieǳie u siebie Binguccia del Pogigo i Nuta
Buglietti, których chciałby słodkimi wetami¹¹²³ przy ąć.
Belcolore moźǳierz pożyczyła. Proboszcz poczekał do pory obiadowe . Przewidu ąc,
że Belcolore pospołu z mężem sieǳieć uż przy stole musi, zawołał chłopca i rzekł do
niego:
— Weź ten moźǳierz, odnieś go Belcolore z powrotem i tak powieǳ: »Ksiąǳ proboszcz ǳięku e wam barǳo za pożyczenie i prosi o zwrot płaszcza, który tu chłopiec ego
ako zastaw za moźǳierz wam wręczył«.
Chłopiec udał się do domu Belcolore, którą z mężem przy obieǳie zastał. Postawiwszy przed nią moźǳierz powieǳiał, co mu powieǳieć polecono. Belcolore wiǳąc,
akiego ﬁgla chce e proboszcz wypłatać, chciała odpowieǳieć, ale Bentivegna przerwał
e , woła ąc gniewnie:
— Co takiego? Śmiesz żądać zastawu od naszego czcigodnego proboszcza? Na mękę
Chrystusową przysięgam ci, że bierze mnie niezmierna ochota potężnego szczutka ci wymierzyć. Odda zaraz ten płaszcz, do stu czartów, i strzeż się w przyszłości coś podobnego
uczynić! O cokolwiek by o ciec duchowny, choćby nawet o osła naszego, prosił, nie waż
się mu odmówić.
Belcolore wstała od stołu, mrucząc gniewnie, potem otworzyła skrzynię, wy ęła ze
złością płaszcz i oddała go chłopcu z tymi słowy:
— Powieǳ ode mnie swemu panu, że Belcolore przysięga przed Bogiem, iż nigdy uż
dobroǳie owi nie pozwoli nic tłuc w swoim moźǳierzu!…
Bentivegna mniemał, że żona mówi to pod wpływem ego słów gniewnych, i wagi do
tego nie przywiązywał.
Chłopiec zaniósł tę odpowiedź proboszczowi. Ten rozśmiał się i rzekł doń:
— Powieǳ e , gdy ą obaczysz, że eśli ona mi uż nigdy moźǳierza swego nie użyczy,
to a e nigdy tłuczka mego nie dam; a edno wszak warte est drugiego.
Przez długi czas po te historii Belcolore na swego pasterza gniewne miny stroiła,
gdy ednak w czasie winobrania proboszcz zagroził e , że ą pośle wprost w samą paszczę
Lucypera po śmierci, z wielkiego strachu pogoǳiła się z nim i w szopie zgodę przypieczętowała przy świeżym moszczu i pieczonych kasztanach. Aby ą zasię¹¹²⁴ całkowicie
udobruchać, kazał e dobry proboszcz dla odwetowania owych pięciu lirów tamburino
nową skórą obciągnąć i ǳwonek przy nim zawiesić, czym ą ostatecznie ułagoǳił.”



.  

Calandrino, Bruno i Buﬀalmacco szukają w Mugnone cudownego kamienia. Calandrino
mniema, że go znalazł. Powraca tedy do domu z kupą kamieni. Żona łaje go. Calandrino,
sroǳe rozdrażniony, bĳe ją, co się zmieści, po czym opowiada towarzyszom swoim o tym,
o czym oni lepiej od niego wieǳą.
Skoro opowiadanie Panﬁla — przy którym damy taki śmiech opanował, że dotąd
eszcze się śmie ą — do kresu doprowaǳone zostało, królowa z kolei na Elizę skinęła.
Ta, wciąż eszcze się śmie ąc, tak zaczęła:
— Nie spoǳiewam się, miłe towarzyszki, aby mi się udało mo ą krótką powieścią,
równie krotochwilną¹¹²⁵, ak prawǳiwą, tak was rozśmieszyć, ak Panﬁlowi przed chwilą.
Spróbu ę ednak.
„W mieście naszym¹¹²⁶, zawsze w różne obycza e i ǳiwnych luǳi obﬁtu ącym, żył
przed niedawnym czasem malarz, nazwiskiem Calandrino, człek prosty i ǳiwak wielki. Obcował on zwykle z dwoma innymi malarzami, z których eden zwał się Bruno,
a drugi Buﬀalmacco. Byli to dwa zawołani ﬁglarze — zresztą bystrzy i roztropni luǳie.
Przebywali oni często z Calandrinem, aby się z ego prostoty naśmiewać i różne sztuczki

¹¹²³wety (daw.) — deser. [przypis edytorski]
¹¹²⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹²⁵krotochwilny — żartobliwy, zabawny, wesoły. [przypis edytorski]
¹¹²⁶w mieście naszym — t . we Florenc i. [przypis edytorski]
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mu płatać. W tym czasie mieszkał także we Florenc i pewien przemiły, wesoły i przedsiębiorczy młoǳieniec, wielki przygód lubownik¹¹²⁷, nazwiskiem Maso del Saggio. Ten,
zasłyszawszy o głupocie Calandrina, postanowił wyzyskać ą w żartobliwy sposób, wypłatać mu akiegoś ﬁgla albo też wmówić w niego akąś rzecz niepodobną do wiary. Pewnego
dnia przydybał go przypadkiem w kościele Św. Jana, ak stał przed malowidłami i rzeźbami tabernaculum, które niedawno na ołtarzu w tym kościele ustawiono, i przypatrywał
im się uważnie. Maso uznał tę chwilę za właściwą do urząǳenia zamierzone krotochwili¹¹²⁸. Uprzeǳiwszy więc towarzysza swego o tym, co mówić zamierza, zbliżył się wraz
z nim do Calandrina i uda ąc, że go nie spostrzega, zapuścił się z przy acielem swoim
w gorącą rozprawę o potęǳe czaroǳie skie pewnych kamieni.
Maso mówił tak wymownie, ak gdyby był wielkim i nieporównanym znawcą kamieni. Calandrino nadstawił ciekawie uszu, a po chwili przystąpił nawet do rozmawia ących,
spostrzegłszy, że nie iǳie im o zachowanie ta emnicy. Maso tylko tego pragnął. Nie
pokazawszy ednak nic po sobie, opowieść o zaczętych ǳiwach dale ciągnął. Wreszcie
Calandrino spytał, gǳie tak cudowne kamienie znaleźć można. Maso odparł, że na większą ich ilość znaleziono dotąd w Berlinzone, w kra u Basków, w okolicy zwane Bengodi;
kraina ta znana est stąd, że tam krzewy winne kiełbasami podwiązu ą, a gęś za tro aka
z gąsiątkiem w przydatku sprzeda ą. Na północ od nie zna du e się góra, cała z tartego
parmezanu, na które sto ą luǳie i niczym innym się nie za mu ą, tylko wyrabianiem
makaronu i naǳiewanych pierogów. Gotu ą e w rosole z kapłonów i rzuca ą następnie przechodniom, aby e chwytali, ile kto zdoła. U stóp te góry zasię płynie strumień
wybornego wernackiego wina, bez przymieszki choćby edne kropli wody.
— O, cóż za cudowny kra ! — zawołał Calandrino — aliści¹¹²⁹ powieǳ mi, co robią
owi luǳie z tymi kapłonami, z których rosół do gotowania pierogów i makaronu czynią?
— Baskowie e z ada ą — odrzekł Maso.
— Zaliś ty tam był kiedy? — spytał znowu Calandrino.
— Czy tam byłem? — zawołał Maso. — Zapyta , ile tysięcy razy!
— A ileż mil do tego mie sca? — badał Calandrino dale .
— Mógłbym przysiąc, że więce niż tysiąc — odparł Maso.
— Ba, to musi być dale niż do Abruzzów — zauważył Calandrino.
— Tak, trochę dale — rzekł Maso.
Głupi Calandrino słysząc o tych ǳiwach, wypowieǳianych przez Masa z poważną
miną i bez śladu uśmiechu na twarzy, uwierzył im w zupełności i rzekł:
— Szkoda, że to dla mnie za daleko. Ach, dalibóg, gdyby choć trochę bliże było,
zaraz bym tam poszedł, choćby dla te przyczyny, aby zobaczyć, ak makaron z góry leci,
i na eść się do sytości. Wraca ąc ednak do owych kamieni, proszę, abyś powieǳiał mi
łaskawie, czy nie zna du ą się one i w naszych stronach?
— Owszem — odrzekł Maso — na dwa roǳa e ich, niemałą siłą przyroǳoną obdarzone, natraﬁono tuta . Pierwszy gatunek to kamienie młyńskie z Settignano i Montisci,
posiada ące tę czaroǳie ską własność, że młyny, do których są użyte, mielą same bez pomocy wody lub wiatru. Stąd też przysłowie barǳo tam pospolite: »Łaski pochoǳą od
Boga, a dobre kamienie młyńskie z Montisci«. Kamienie te w takie obﬁtości się tam
zna du ą, że tak mało wszyscy e cenią ak i szmaragdy, których całe góry, wyższe od gór
Morello, napotkać w tamtych stronach można. Wyda ą one z siebie o północy taki blask,
że niech Bóg broni i zachowa! Trzeba ci także wieǳieć, iż kto by potraﬁł takie młyńskie kamienie nanizać w krąg, zanim się e przewierci, i zaniósł e wielkiemu sułtanowi,
otrzymałby, czego by tylko zapragnął. Drugim gatunkiem kamienia cudownego, który
traﬁa się w naszych okolicach, est tak zwany przez nas, złotników, heliotrop, kamień
obdarzony potężną i zaǳiwia ącą siłą, kto go bowiem przy sobie nosi, niewiǳialny est
dla wszystkich tam, gǳie go nie ma.
— Oto ci kamyczki na schwał! — zawołał Calandrino. — Gǳie, powiadasz, te drugie
się zna du ą?
— Na częście dotychczas traﬁały się w Mugnone — odparł Maso.
¹¹²⁷lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
¹¹²⁸krotochwila — żart, zabawa. [przypis edytorski]
¹¹²⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Jeǳenie, Ra

— A wielkież są? I aką barwę ma ą? — badał dale Calandrino.
— Jeden est większy, drugi mnie szy — odrzekł Maso — ale co się koloru tyczy, to
wszystkie są ednakowe, czarne.
Calandrino zakonotował sobie dobrze wszystkie te nowinki, po czym udał, że mu
się śpieszy do akie ś roboty i pożegnał Masa z twardym zamysłem wybrania się na poszukiwanie owych kamieni. Pierwe ednak postanowił uwiadomić o wszystkim Bruna
i Buﬀalmacca, których szczególnie miłował. Jął więc ich poszukiwać, ażeby nie tracić
drogiego czasu po próżnicy i wszystkich wyprzeǳić, aliści dopiero w południe znaleźć
mu się ich udało w klasztorze mniszek, przy droǳe do Faenzy, gǳie akąś robotą zatrudnieni byli. Zzia any, bo skwar był ogromny, bez tchu prawie przybiegł do nich, odciągnął
ich na bok i rzekł:
— Przy aciele, eżeli tylko chcecie, możemy zostać na bogatszymi ludźmi w Florenc i.
Dowieǳiałem się od pewnego wiarogodnego człeka, że w Mugnone znaleźć można pewien kamień, ma ący moc czynienia niewiǳialnym posiadacza swego. Sąǳę tedy¹¹³⁰, że
bez odwłoki powinniśmy wybrać się na poszukiwanie tego kamienia; obawiam się ustawicznie, aby nas ktoś nie uprzeǳił. Ani chybi zna ǳiemy go, bowiem ego cechy znam
wybornie; gdy go uż raz bęǳiemy mieli, czegóż nam więce bęǳie potrzeba? Włożymy
go do mieszka, pode ǳiemy do ednego z owych stołów wekslarskich, które się ugina ą
pod ciężarem dukatów i inne monety, i każdy z nas nabierze tyle srebra i złota, ile tylko
zechce. Nie zobaczy nas nikt. Takim sposobem w krótkim czasie wzbogacimy się i nie
bęǳiemy musieli uż po całych dniach walać się farbą i ak pa ąki po rusztowaniach łazić.
Bruno i Buﬀalmacco, słysząc te niedorzeczne słowa, o mało mu w sam nos śmiechem
nie parsknęli, pomiarkowali się ednak, spogląda ąc na siebie, udali wielce zaǳiwionych
i ęli głośno ego zamysł wychwalać. Następnie Buﬀalmacco spytał go, ak się ów kamyk
nazywa?
Calandrino, lotnością myśli zgoła nieobdarzony, silił się przypomnieć sobie, aliści po
próżnicy, wreszcie zawołał:
— Ech! co nas tam ego nazwa obchoǳić może, dosyć na tym, że cechy ego i siłę
znamy. Raǳę zaraz w drogę wyruszać i szukać go.
— Dobrze, ale powieǳ mi na pierw, ak on wygląda — rzekł Bruno.
— Kształt miewa rozmaity — odparł Calandrino — aliści prawie zawsze est czarny. Moim zdaniem tedy, winniśmy zbierać wszystkie kamienie czarne, akie nam w ręce
wpadną, póki na właściwy nie natraﬁmy. Nie traćmy czasu, powiadam, nie traćmy czasu!
— Jeszcze chwileczkę — rzekł Bruno i zwraca ąc się do Buﬀalmacca dodał: — Zamysł Calandrina ze wszech miar na pochwałę zasługu e, aliści obecna pora nie wyda e
mi się stosowną do urzeczywistnienia go, słońce bowiem stoi wysoko, nad samą doliną
Mugnone. Wszystkie kamienie, spieczone skwarem, białymi wydawać się będą, te nawet,
które rano, słońcem nieosuszone, czarnymi się zda ą. Krom¹¹³¹ tego ǳisia est ǳień powszedni, dużo więc luǳi zastaniemy w dolinie. Obaczywszy nas, łatwo odgadną, czego
szukamy, i naśladować nas będą gotowi. Cudowny kamień, zamiast w nasze, w ich ręce
wpaść gotów i wówczas cała rzecz bęǳie stracona. Wszystko to zważywszy, mniemam,
waszego zdania nie przesąǳa ąc, że winniśmy wybrać goǳinę poranną, w które daleko lepie czarne kamienie od białych odróżnić można. Udamy się przy tym na mie sce
w ǳień świąteczny, kiedy w dolinie pusto bywa.
Buﬀalmacco przyznał słuszność rozumowaniu Bruna. Calandrino, chcąc nie chcąc,
uczynił to samo. Umówili się tedy, że w na bliższą nieǳielę rano wybiorą się wszyscy trze
pospołu, aby szukać cudownego kamienia; Calandrino zaklął ich na wszystkie świętości,
aby nikomu słówka nie zdraǳili z te ta emnicy, którą mu powierzono w zaufaniu. Przy
pożegnaniu opowieǳiał im eszcze nowinki, które słyszał o kra u Bengodi, zaklina ąc się,
że to wszystko święta prawda. Wreszcie odszedł. Wówczas dwa pozostali uknuli mięǳy
sobą spisek.
Nadeszła wreszcie oczekiwana gorąco przez Calandrina nieǳiela. O świcie porwał się
Calandrino z łoża, przywołał swoich towarzyszy i wyruszył wraz z nimi w drogę. Wyszli
z miasta przez bramę San Gallo, wstąpili w koryto rzeki i szuka ąc cudownego kamienia,
¹¹³⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹³¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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szli przed siebie. Niecierpliwy Calandrino wyprzeǳał towarzyszy, skakał gwałtownie to
tu, to tam, a gdy gǳie aki czarny kamień zoczył, rzucał się nań, porywał go z ziemi
i za pazuchę chciwie pakował. Towarzysze ego szli za nim i także od czasu do czasu
kamienie podnosili, aliści¹¹³² nie tak często ak Calandrino. Toteż gdy ledwie kilkaǳiesiąt
kroków przebyli, Calandrino miał uż całe piersi kamieniami obłożone, tak że w końcu był
zmuszony podgiąć obszerne poły swo ego kaana, końce zatknąć za pas i tym sposobem
zrobić sobie z niego roǳa wora. Ale i ten schowek tak się wkrótce przepełnił, że trzeba
było z płaszcza nową sakwę uczynić. Niedługo i w nie mie sca zabrakło.
Tymczasem nadeszła goǳina obiadowa. Wówczas Bruno i Buﬀalmacco, wiǳąc obładowanego Calandrina, trącili się łokciami. Bruno, zgodnie z umową, zawołał zwraca ąc
się do Buﬀalmacca:
— Gǳie się poǳiał Calandrino?
Buﬀalmacco, mimo że miał go tuż przed nosem, obrócił się, spo rzał na lewo i prawo
i wreszcie rzekł:
— Dalibóg, że nie wiem! Przed chwilą eszcze był tu przed nami.
— To prawda — odrzekł Bruno. — Ani chybi zażartował z nas sobie, wrócił do domu,
e teraz spoko nie obiad i śmie e się z nas, że tuta , ak głupcy, kamienie czarne zbieramy.
— Jeśli tak uczynił — rzekł Buﬀalmacco — to miał słuszność, bo istotnie trzeba było
być dudkiem, aby uwierzyć temu, co nam opowiadał. Komuż by, krom nas, w głowie
pomieścić się mogło, że podobnie cudowny kamień zna du e się w dolinie Mugnone?
Calandrino, słucha ąc tych słów, topniał z radości, był bowiem upewniony, że pożądany kamień ma mięǳy innymi w kieszeni i że dlatego właśnie towarzysze go nie
wiǳą, chociaż est tuż obok. Zachwycony tym szczęśliwym wypadkiem, postanowił, nie
odpowiada ąc ani słowa, co żywie do domu powrócić. Z tym zamysłem cichymi kroki
wymykać się począł. Wiǳąc to, Buﬀalmacco rzekł do Bruna:
— Cóż tu dłuże mamy robić? Chodźmy i my do domu.
— Chodźmy — odrzekł Bruno — ale klnę się na Boga, że mi uż nigdy Calandrino
podobnego ﬁgla nie wypłata. Ach, gdybym go teraz miał przed sobą tak blisko, ak niedawno go eszcze miałem, walnąłbym go tym kamyczkiem w piętę, aby popamiętał na
długo, co to znaczy kpić sobie ze mnie.
To mówiąc, trzymanym w ręku kamieniem ugoǳił w nogę Calandrina.
Calandrino poczuwszy ból syknął lekko, pohamował się ednak natychmiast, poskrobał w obolałe mie sce i ruszył dale w milczeniu.
Tymczasem i Buﬀalmacco pochwycił eden z uzbieranych kamieni i zawołał do Bruna:
— Spo rzy no, aki śmigły krzemyk! Ach, gdybym tak mógł nim trzasnąć Calandrina
w żebra.
Rzekłszy te słowa ugoǳił nader celnie w bok oﬁarę swo ą.
Słowem, przygadu ąc bez ustanku, rzucali kamieniami w Calandrina od Mugnone aż
do bramy San Gallo. Przybywszy tam, wysypali wszystkie uzbierane kamienie na ziemię
i dali umówiony znak strażnikom przy bramie, którzy, dusząc się od śmiechu, przepuścili
Calandrina, ak gdyby był dla nich całkiem niewiǳialny.
Calandrino czym pręǳe udał się do swego domu na rogu Młyńskiego Kamienia.
Los tak krotochwilnikom¹¹³³ sprzy ał, że nikt naszego szczęśliwca po droǳe nie zaczepił.
Zresztą, ako że to pora południowa była, wszyscy w domach przebywali.
Calandrino, ob uczony, dopadł wreszcie do swego domu. Przypadek zdarzył, że na
progu stała żona ego, imieniem Tessa, uroǳiwa i rozumna białogłowa. Tessa, zagniewana, że się na obiad spóźnia, przy ęła go okrzykiem:
— No, kle nocie! Wreszcie cię diabli przynoszą. Cały świat się zdąży na eść, zanim ty
do stołu zasiąǳiesz.
Calandrino na te słowa stanął osłupiały i pomyślał, że kamień cudowny wobec żony
siłę swą utracić musiał. W pierwszym zapęǳie gniewu zawołał tedy¹¹³⁴ z wściekłością:
— Biada mi! Trzebaż było właśnie te ęǳy na progu! Zgubiłaś mnie, hulta ko! Ale
ak Bóg na niebie, zapłacisz mi za to!
¹¹³²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹¹³³krotochwilnik (daw.) — żartowniś. [przypis edytorski]
¹¹³⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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To rzekłszy wpadł do izby, wysypał ową kupę kamieni, którą ze sobą przydźwigał,
a następnie rzucił się z wściekłością na żonę, schwycił ą za warkocze, obalił na ziemię
i okładać co sił począł, nie zważa ąc na e błagania i ęki. Bił ą tak, dopóki e wszystkich
kości nie policzył.
Tymczasem Buﬀalmacco i Bruno strawili chwilę czasu na żarty ze strażnikami przy
bramie. Idąc wolnym krokiem za Calandrinem, przybyli przed dom ego uda ąc, że dopiero teraz nadeszli. Słysząc, co się ǳie e, zawołali nań. Calandrino, opływa ący potem,
czerwony na twarzy i bez tchu w piersiach, przystąpił do okna i poprosił ich, aby weszli
do środka.
Dwa ﬁglarze, przybrawszy obrażone miny, weszli na górę, gǳie u rzeli w ednym
kącie izby stos kamieni, a w drugim biedną żonę Calandrina z rozczochranymi włosami,
pokrytą sińcami na całym ciele i płaczącą głośno. Na środku stał Calandrino w rozpięte oǳieży, sapiąc i chwie ąc się na nogach. Na ten widok Bruno i Buﬀalmacco udali
z początku mocne zǳiwienie, a potem zawołali:
— Cóż to wszystko ma znaczyć, Calandrino? Zali kamieniarzem chcesz zostać? Na
co ci ta kupa kamieni? A z panią Tessą co się ǳie e? Kto ą tak oporząǳił? Wytłumacz
nam, co się tu stało?
Calandrino chciał odpowieǳieć, aliści znużenie, wściekłość i srogie strapienie z powodu utraconego szczęścia mowę mu odebrały. Plątał się w słowach i oddech z trudnością
chwytał. Buﬀalmacco, korzysta ąc z chwili milczenia, rzekł w te słowa:
— Jeśliś miał inny powód do gniewu, Calandrino, to przeczże¹¹³⁵ na nas niewinnych
złość swą wywarłeś? Wierę¹¹³⁶, tak się nie goǳiło. Wyprowaǳiłeś nas na poszukiwanie
akiegoś czaroǳie skiego kamienia, a potem, nie powieǳiawszy nawet »Zostańcie z Bogiem« lub »Idźcie do kaduka«, odszedłeś i zostawiłeś nas niby durniów w korycie rzeki!
Aliści bądź pewny, że pierwszy i ostatni raz podobnego ﬁgla spłatać ci się nam udało.
Na te słowa Calandrino zebrał wszystkie siły i zawołał:
— Nie gniewa cie się na mnie, towarzysze! Rzecz się ma zgoła inacze , niźli sąǳicie.
Jakże estem nieszczęsny. Wieǳcie, żem znalazł ów szacowny wielce kamień. Na dowód
prawdy mych słów powiem wam, iż w chwili gdyście się za mną oglądali, zna dowałem
się nie dale ak o ǳiesięć kroków od was. Przez cały czas drogi, aż do miasta, szedłem
tuż przed wami, nie będąc przez was wiǳiany.
I tu ął¹¹³⁷ opowiadać im wszystko od początku aż do końca, pokazał im plecy i pięty,
pobite krzemieniami, i tak ciągnął dale :
— Nie dosyć na tym! Gdy z kupą kamieni, które tuta wiǳicie, przechoǳiłem przez
bramę, nikt mi ni słowa nie powieǳiał, choć dobrze wiadomo wam, ak naprzykrzeni
zwykle strażnicy bywa ą i ak muszą obmacać człeka na wszystkie strony, zanim go przepuszczą. Jawną est tedy rzeczą, że mnie wiǳieć nie mogli. Późnie spotkałem na droǳe
kilku przy aciół i towarzyszy, którzy zawsze, u rzawszy mnie, pierwsi do mnie przystępu ą
i zaprasza ą na poczęstunek; na ten raz nikt z nich pół słówka nie zagadał, z czego wnosić
wypada, że mnie nie wiǳieli. Przybyłem wreszcie do domu. Na progu zaszła mi drogę
ta szatańska białogłowa i zobaczyła mnie. Wiecie przecie sami, że na co baba spo rzy, to
zaraz moc przyroǳoną strada¹¹³⁸. Stąd też poszło, że na szczęśliwszy człek we Florenc i
na na nęǳnie szego się zmienił. Cóż ǳiwnego zatem, żem ą łupił, dopóki mi sił starczyło. Teraz nawet czu ę, iż zbyt się hamowałem i że powinienem e wszystkie gnaty
poprzetrącać. O, przeklęta niecha bęǳie ta goǳina, w które ą pierwszy raz u rzałem
i do mego domu wwiodłem!
Rzekłszy te słowa, nowym zapalony gniewem, powstał i chciał skoczyć znowu ku
Tessie, aliści¹¹³⁹ Buﬀalmacco i Bruno, którzy przez cały czas ego mowy na wyższe zaǳiwienie udawali i potakiwali mu, wiǳąc teraz, że się na nową bó kę zanosi, zastąpili
mu drogę i wstrzymali go, po czym ęli go zapewniać, iż w te sprawie nie żona, ale on
sam na więce est winien, wieǳąc bowiem, że od kobiecego spo rzenia czaroǳie ska siła
ginie, powinien był ostrzec żonę zawczasu, aby mu się w tym dniu na oczy nie pokazy¹¹³⁵przeczże — czemu, czemuż; dlaczego. [przypis edytorski]
¹¹³⁶wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹¹³⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹³⁸stradać — tracić. [przypis edytorski]
¹¹³⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Czary, Wzrok, Kobieta

wała. Ponieważ uczynić tego zaniedbał, niecha sam sobie winę przypisze, a racze woli
boskie , która albo mu tego szczęścia nie przeznaczyła, albo też w ten sposób ukarać go
chciała za to, że pragnął oszukać towarzyszy. Znalazłszy kamień cudowny nie zawiadomił
ich przecież o tym.
Po długich staraniach i trudach udało im się wreszcie pogoǳić Calandrina z nieszczęśliwą ego żoną; po czym odeszli, ostawia ąc go wpatru ącego się z wielką melankolią
w stos przyniesionych kamieni”.



.    

Proboszcz z Fiesole miłuje pewną wdowę, która go wzajemnością swą nie darzy. Mniemając,
że jest z nią społem, cieszy się wǳiękami szpetnej służki. Bracia damy sprowaǳają biskupa,
który proboszcza na gorącym uczynku chwyta.
Eliza skończyła wreszcie opowieść swo ą, wielce nią całe towarzystwo rozweseliwszy.
Po czym królowa zwróciła się do Emilii i dała e znak, że na nią kole przypada. Emilia,
nie namyśla ąc się, w te słowa zaczęła:
— Miłe towarzyszki mo e! O ile sobie przypominam, nie eden uż tuta przytoczono
przykład, z którego przekonać się było można, ak mnichy i księża wszelkiego roǳau o zbawienie dusz naszych się troszczą. Ponieważ ednak, ak mi się zda e, dotąd te
materii do cna nie wyczerpano, pozwolę sobie tedy¹¹⁴⁰ opowieǳieć wam eszcze edną
historię o proboszczu z Fiesole, który na przekór całemu światu chciał doprowaǳić do
tego, aby pewna szlachetna dama, nawet wbrew swe woli, doń należała. Dama ta, pełna
roztropności, obeszła się z nim tak, ak na to zasłużył.
„Jak każde z was wiadomo, Fiesole, którego wyżyny stąd nawet gołym okiem obaczyć
można, est starym i ongiś znanym miastem. Miasto to, chylące się ǳisia do upadku,
posiadało swo e biskupstwo. Otóż w groǳie tym mieszkała niegdyś w pobliżu katedry
pewna wdowa, białogłowa ze znacznego rodu idąca, imieniem pani Piccarda. Nie będąc
bogatą, przepęǳała większą część roku w skromnym swoim domku pospołu z dwoma
braćmi, szlachetnymi i obycza nymi młoǳieńcami. Wdowa często w kościele bywała.
Proboszcz, spostrzegłszy, że est młoda i uroǳiwa, zakochał się w nie na zabó . Po pewnym czasie odważył się wyznać e swo e afekty, błaga ąc ą, aby e poǳielić chciała. Był
to człek w podeszłych latach, aliści nader młoǳieńczego usposobienia, zuchwały i wyniosły wielce, a przy tym tak mocno w sobie rozmiłowany, tak przykry i nieprzy emny
w obe ściu, że nie było w całym mieście nikogo, kto by go przychylnością swą darzył.
Ze wszystkich na mocnie nie cierpiała go dama nasza, nienawiǳąc go barǳie niźli ból
głowy. Toteż wysłuchawszy ego miłosnych oświadczeń, ako roztropna białogłowa, w te
słowa mu odparła:
— Miłość wasza, która est dla mnie prawǳiwym zaszczytem, zobowiązu e mnie do
przychylności. W afekty ednak nasze żadna rzecz nieobycza na mieszać się nie powinna.
Jesteście moim o cem duchownym, księǳem, a przy tym człekiem w statecznym uż
wieku. Ze względu na to, powinniście obycza nie postępować. Z drugie strony a także
uż nie estem młodą panienką, które miłostki by przystawały. We wdowieńskim stanie
ży ę, a wiecie sami, akie surowości obycza ów świat od wdowy wymaga. Wybaczcie mi
tedy, że ani a was w ten sposób, ak pragniecie, miłowała nie będę, ani chcę, abyście wy
mnie tak kochali.
Proboszcz, mimo że inne odpowieǳi wydobyć uż z ust damy nie zdołał, nie zniechęcił się ednak ani za zwyciężonego we wstępnym bo u nie uznał; przeciwnie, wielce
natrętnie dręczyć ą począł listami i poselstwami swymi: ilekroć zasię¹¹⁴¹ u rzał ą w kościele, prośbami ą atakował. To uporczywe nagabywanie rozdrażniło tak w końcu naszą
damę, że myśleć poczęła nad środkiem pozbycia się prześladowcy, i to w sposób, na aki
zasługiwał. Przede wszystkim ednak postanowiła naraǳić się z braćmi. Wezwała ich do

¹¹⁴⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹⁴¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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siebie, opowieǳiała całą historię z proboszczem, przedstawiła plan, który e do głowy
przyszedł, i spytała, zali¹¹⁴² nań się goǳą? Bracia zgoǳili się chętnie.
W kilka dni potem dama, obycza em swoim, udała się do kościoła. Proboszcz u rzawszy ą wyszedł na e spotkanie i ak zwykle, w poufałą z nią wstąpił rozmowę. Dama,
uprze mie nań spo rzawszy, w trakcie rozmowy wielką przychylność mu okazała. Wysłuchawszy na uboczu wielu słodkich słówek, rzekła z głębokim westchnieniem:
— Słyszałam nieraz, że nie masz tak silne twierǳy, która by, co ǳień szturmowana,
nie poddała się wreszcie. ǲisia wiǳę, że zdanie to sprawǳa się na mnie same . Takeście
mnie usidlili cukrowanymi słowy, uprze mościami i ciągłym staraniem się o mo e względy, że chcę złamać słowo, które sobie dałam, i należeć do was w nagrodę za tak wytrwałą
miłość.
Proboszcz na te słowa w na wyższym uniesieniu zawołał:
— O pani, akiż dank¹¹⁴³ mam ci złożyć? Jeśli mam prawdę powieǳieć, ǳiwiło mnie
to niepomału¹¹⁴⁴, żeś się tak długo opierała, nigdy mi się to bowiem w stosunku do innych
białogłów nie zdarzyło. Dotychczas twierǳiłem zawsze, że gdyby kobiety ze srebra były,
nie zdałyby się na monetę, bowiem żadna z nich młota by nie wytrzymała. Aliści da my
temu pokó ; a natomiast zechcie mi powieǳieć, kiedy, gǳie i ak ze ść byśmy się z sobą
mogli?
— Mó miły o cze — odrzekła na to dama — mogę wam odpowieǳieć, że wtedy,
gdy się wam to podobać bęǳie, nie mam bowiem męża, któremu bym z nocy moich
rachunek zdawać musiała. Ale gǳie, tego wymyślić nie potraﬁę.
— Jak to? — zawołał proboszcz — a w twoim domu?
— Wiecie wszak, o cze — odparła dama — że mam dwóch młodych braci, którzy
często w ǳień i w nocy z towarzyszami swymi w domu moim przesiadu ą. Ponieważ
mie sca w nim niewiele, łatwo by więc nas przydybać mogli, chyba żebyśmy się ak niemi bezgłośnie zachowywali i zgoǳili się przez cały czas w ciemnościach, niczym ślepcy,
pozostawać. W tym tylko razie komnata mo a mogłaby istotnie za schron nam posłużyć;
bracia moi nigdy do nie nie zachoǳą; ednakoż ich komnata est tak blisko mo e , że
na cichszy szept słychać by u nich było.
— Ha! — odrzekł proboszcz — nie chcę chwili mego szczęścia odkładać, zachowamy się tedy, ak potrzeba, i ze ǳiemy się tymczasem u was. W przyszłości pomyślę
o wynalezieniu stosownie szego mie sca.
— Zgoda — rzekła dama — ale eszcze edno słówko. Błagam was, aby to wszystko
w na głębsze ta ności pozostało.
— Nie obawia cie się niczego, pani — odparł proboszcz. — Postara cie się tylko,
abyśmy uż ǳiś wieczór spotkać się mogli.
— Chętnie — rzekła dama, po czym wskazała mu, ak ma się do e komnaty przedostać, i pożegnawszy go do domu powróciła.
Wdowa trzymała u siebie służkę, ǳiewczynę, nie tylko uż leciwą, ale i na szpetnie szą pod słońcem. Twarz e , wierę¹¹⁴⁵, wielce szpetna była, nos szeroko rozpłaszczony,
gęba krzywa, wargi grube, zęby wielkie i nierówne. Oczy miała zawsze kaprawe, a cerę
tak zieloną i żółtą, ak gdyby lato nie w Fiesole, ale w Sinigalii spęǳiła. Krom¹¹⁴⁶ tego
ǳieweczka ta chromała¹¹⁴⁷ i prawą nogę miała krótszą od lewe . Na imię e było Ciuta,
aliści dla e szpetności nazywano ą grubo Ciutazzą. Przy całe brzydocie na sprycie e
ednak nie zbywało.
Dama nasza przywołała służkę i tak rzekła do nie :
— Jeśli mi uczynisz, Ciutazzo, te nocy pewną przysługę, podaru ę ci za to nową,
piękną koszulę.
Na wzmiankę o koszuli Ciutazza zawołała:
— Pani, dla koszuli rzucić się za ciebie w ogień estem gotowa, nie mówiąc uż
o mnie sze rzeczy.
¹¹⁴²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹⁴³dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁴niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁷chromać — kuleć. [przypis edytorski]
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— Dobrze tedy¹¹⁴⁸ — odparła dama. — Otóż chcę, abyś te nocy położyła się do mego
łoża z pewnym mężem i abyś pieszczoty ego odwza emniała. Strzeż się ednak choćby
słówko szepnąć do niego, bowiem bracia moi, śpiący opodal, mogliby cię posłyszeć. Jeśli
prośbę mo ą spełnisz, koszula do ciebie należeć bęǳie.
— Co? — zawołała Ciutazza — z sześciu położę się spać, nie tylko z ednym, eśli
o to choǳi!
Tymczasem wieczór zapadł; o zmroku po awił się przed domem ksiąǳ proboszcz.
Dwa młoǳieńcy, zgodnie z uǳieloną im wskazówką damy, zna dowali się w poko u
swoim i głośno rozmawiali. Nasz miłośnik ostrożnie, wstrzymu ąc oddech, udał się wskazaną mu drogą do sypialni damy i po ciemku, na palcach zbliżył się do łoża. Wówczas
Ciutazza, dobrze roli swo e wyuczona, przystąpiła ku niemu. Proboszcz, przekonany, że
zna du e się obok ukochane , nie mówiąc ni słowa całować ą począł. Ciutazza ho nie się
odwza emniała. Za chwilę spoczywali uż edno w ob ęciach drugiego. Proboszcz mógł
się wreszcie cieszyć do woli rozkoszą, na którą tak długo czekać musiał.
Tymczasem dama, wiǳąc księǳa wkracza ącego do swe sypialne komnaty, dała znak
braciom, aby wieǳieli, że ich rola teraz się zaczyna. Bracia wyszli po cichu z zamiarem
udania się na plac katedralny, ale szczęście sprzy ało im nadspoǳiewanie, biskup bowiem
z powodu wielkiego skwaru wybrał się na przechaǳkę i do nich chciał się kierować, by
wytchnąć nieco i orzeźwić się napo em. Spotkawszy ich w droǳe, wy awił im swó zamiar. Ruszyli razem. Przybywszy do swego domu, bracia wprowaǳili biskupa do rzęsiście
oświetlone altany i poczęstowali wybornym winem.
Po czym, upatrzywszy stosowną chwilę, eden z nich rzekł w te słowa:
— Panie, ponieważ byłeś tak dobry i zaszczyciłeś nasz skromny domek swoimi odwieǳinami, uprzeǳa ąc zaproszenie nasze, to mamy naǳie ę, że zechcesz teraz spo rzeć
na pewne widowisko, które ci pokazać pragniemy.
Biskup przystał na to z chęcią. Wówczas eden z młoǳieńców, wziąwszy w rękę płonącą pochodnię, poszedł przodem, brat ego zasię¹¹⁴⁹ z innymi w ślad za nim biskupa
poprowaǳił. Po chwili weszli do poko u, w którym proboszcz z Ciutazzą się zna dował.
Ponieważ zacny ten mąż, ako ǳielny eźǳiec, ostróg koniowi swemu nie żałował i przebył uż dotychczas więce niż trzy mile, zmęczył się tedy nieco i w te chwili odpoczywał,
mimo skwaru trzyma ąc Ciutazzę w ob ęciach.
Przy świetle pochodni biskup i wszyscy przytomni¹¹⁵⁰ u rzeli to piękne widowisko.
Proboszcz, olśniony światłem i strwożony głosami luǳkimi, ocknął się i wiǳąc, co się
ǳie e, zawstyǳony i drżący, schował głowę pod kołdrę. Na nic mu się to ednak nie
zdało. Biskup bowiem poznał go, przemówił doń srogimi słowy, kazał mu wy ąć głowę spod kołdry i zobaczyć, z kim łoże ǳieli. Wówczas proboszcz po ąwszy adowitość
ﬁgla damy i wystawiwszy sobie, aki mu z tego wstyd uróść musi, stracił całkiem głowę. Z rozpaczliwego położenia wywiódł go dopiero biskup rozkazu ąc mu ubrać się. Gdy
to uczynił, odesłano go pod strażą do domu, gǳie w zamknięciu nałożoną nań ciężką
pokutę odbywać musiał.
Biskup zapragnął dowieǳieć się, akim sposobem do tak zażyłych stosunków mięǳy
proboszczem a Ciutazzą przyszło. Dwa młoǳieńcy uczynili zadość temu życzeniu i opowieǳieli mu szczegółowie¹¹⁵¹ rzecz całą. Biskup pochwalił gorąco damę i e braci za to, że
wybrali eno¹¹⁵² taki środek ukarania proboszcza i że nie splamili rąk krwią niegoǳiwego
człeka, który ednak sukienkę duchowną nosi.
Przez czterǳieści dni z rozkazu biskupa proboszcz nasz grzech swó opłakiwał, aliści
boleść, które doznał z powodu zawodu i urażone miłości własne , daleko dłuże łzy mu
z oczu wyciskała. W ciągu kilku miesięcy nigǳie pokazać się nie mógł, bowiem zaraz
obstępowali go chłopcy, i pokazu ąc go palcami, wołali:
— Patrzcie no, patrzcie, to ten, co z Ciutazzą spał!
Proboszcza tak to drażniło, że o mało rozumu z te przyczyny nie postradał.

¹¹⁴⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹⁴⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁰przytomni (daw.) — obecni, zebrani. [przypis edytorski]
¹¹⁵¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹¹⁵²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Takim to sposobem pozbyła się roztropna dama natrętnego miłośnika, Ciutazza zasię
pozyskała nową koszulę”.



 .    

Trzech ﬂorenckich ﬁglarzy ściąga spodnie z sęǳiego, w czasie gdy ów w trybunale różne sprawy
rozważa.
Gdy Emilia opowieść swo ą skończyła, wszyscy należne pochwały wdowie oddali. Po
czym królowa, spo rzawszy na Filostrata, wezwała go do opowiadania z kolei. Filostrato
bez zwłoki zaczął w te słowa:
— Miłe damy! Imię młoǳieńca, Maso del Saggio, o którym niedawno Eliza wspomniała, skłoniło mnie k’temu¹¹⁵³, abym opowieść, aką poprzednio miałem zamiar wam
przytoczyć, inną nowelą zastąpił. Tenże Maso, wraz z kilku ego towarzyszami, gra w nie
niepoślednią rolę. Powieść ta est obycza ną, chocia zawiera ą się w nie słowa, do używania których nie przywykłyście. Opowiem wam ą ednak ze względu na to, że est wielce
krotochwilną¹¹⁵⁴.
„Jak wam zapewne wiadomo, do naszego grodu przybywa ą często podestowie¹¹⁵⁵
z okolic Ankony. Są to przeważnie luǳie uboǳy duchem, nęǳarze i brudni chciwcy.
Przywoǳą oni z sobą podobnych do siebie pomocników, sęǳiów i urystów¹¹⁵⁶, wygląda ących racze na takich, którzy ze sta ni lub szewskiego kramiku wyszli, niźli na wychowańców szkoły prawa. Otóż eden z takich podestów, przybywszy do naszego miasta,
przywiódł z sobą mięǳy wielu innymi prawnika, który kazał się nazywać panem Nicola
da San Lepidio, mimo że wyglądał racze na ślusarza niźli na sęǳiego. Powierzono mu,
na równi z innymi sęǳiami, różne sprawy kryminalne do rozpatrzenia. Pewnego poranku Maso del Saggio, obycza em wielu mieszczan, którzy często do sali sądowe zachoǳą,
chocia sprawy żadne nie ma ą, przybył tam w poszukiwaniu ednego z przy aciół i u rzał
pana Nicola. Wygląd sęǳiego wydał mu się tak ǳiwny, że ął¹¹⁵⁷ się mu przyglądać niby
akiemuś pokracznemu ptakowi. Było istotnie patrzeć na co! Nasz sęǳia miał brudną,
okropną myckę na głowie, kałamarz i pióro za pasem, kamizelkę dłuższą od surduta, ednym słowem, wyglądał tak, ak rzadko który stateczny człek na świecie wyglądać może.
Szczególną uwagę Masa zwróciły spodnie sęǳiego. ǲięki odchylonym połom ciasnego kaana widać było, gdy sieǳiał, że górna część tych spodni prawie do połowy nóg
opada. Na ten widok krotochwilna¹¹⁵⁸ myśl strzeliła do głowy Masa, przerwał tedy¹¹⁵⁹
swe poszukiwania, a pośpieszył co pręǳe do dwóch przy aciół swoich, imieniem Ribi
i Matteuzzo. Byli oni podobnymi ﬁglarzami co i sam Maso. Spotkawszy ich, Maso rzekł:
— Chodźcie ze mną do sali sądowe , a pokażę wam na uciesznie szą małpę, aką tylko
na świecie obaczyć można.
Po czym, wziąwszy ich z sobą, pokazał im sęǳiego i ego spodnie. Dwa młoǳieńcy
na ten widok poczęli się śmiać ak szaleni. Przystąpiwszy bliże do podniesienia, na którym
pan sęǳia królował, spostrzegli, że łatwo się pod nie dostać można i że w deskach, na
których pan Nicola nogi opiera, zna du e się ǳiura tak wielka, że nietrudno bęǳie przez
nią rękę i ramię przesunąć. Wówczas Maso rzekł do swych towarzyszy.
— Należy ściągnąć mu te portki, choćby to nas nie wiem co kosztować miało.
W ednym okamgnieniu porozumieli się z sobą i umówiwszy się odłożyli sprawę do
następnego dnia. Naza utrz z awili się znów w sali sądowe , która tym razem była pełna
luǳi. Matteuzzo, przez nikogo nie spostrzeżony, wśliznął się pod tron sęǳiego i usadowił się blisko nóg oﬁary. Wówczas Ribi i Maso przystąpili do sęǳiego z dwóch stron.

¹¹⁵³k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁴krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁵podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁶jurysta (daw., z łac.) — prawnik. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁸krotochwilny (daw.) — żartobliwy, wesoły, zabawny. [przypis edytorski]
¹¹⁵⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Pierwszy schwycił go za lewą połę od kaana, drugi za prawą, po czym razem wrzeszczeć
poczęli.
— Panie sęǳio, o panie łaskawy — krzyczał Maso — zaklinam was na Boga, wysłucha cie mnie i każcie przytrzymać tego łotra, który się was z przeciwne strony czepia!
Niecha odda buty, które mi zwęǳił. Nie wierzcie mu, panie sęǳio, choćby i zaprzeczał.
Sam wiǳiałem, ak przed miesiącem niósł e do szewca do naprawy.
— Panie — wrzeszczał tymczasem Ribi — nie wierzcie mu ani słowa, bowiem est
łgarzem wierutnym! Wie, że przybyłem tuta , aby upomnieć się o tłumoczek, który
ukradł. Dlatego też kłamie teraz o butach, które miałem w domu od niepamiętnych
czasów.
— Jeśli mi, panie, nie wierzycie, świadków wam przedstawię. Niecha zaświadczy sąsiadka mo a, arzyniarka, a także ta gruba, co handlu e ﬂakami, i śmieciarz, który odpadki
w Santa Maria a Verzaia zbiera. Wiǳiał e, gdy wracał do miasta.
Z kolei zabrał głos Maso i nie da ąc dokończyć Ribiemu, ął¹¹⁶⁰ wrzeszczeć z całego
gardła. Ribi nie dał się zwyciężyć. Oba taki hałas piekielny czynili, że po ąć nie można
było, o co im właściwie choǳi. Sęǳia chcąc ich zrozumieć, wstał i nieco ku nim się
pochylił. Wówczas Matteuzzo wysunął rękę przez otwór mięǳy deskami, schwycił za dół
obszernych portek sęǳiego i silnie e ku sobie pociągnął. W tym mgnieniu oka spodnie
opadły obnaża ąc chude i kościste ciało sęǳiego. Sęǳia, spostrzegłszy, co mu się stało,
i nie wieǳąc, ak to tłumaczyć, chciał się zasłonić połami kaana i usiąść na krześle, aliści
Maso, trzyma ąc go za edną połę, a Ribi za drugą, krzyczeli eden przez drugiego:
— Tak się nie goǳi, panie sęǳio! Widać wysłuchać mnie nie chcecie! Wszak o tak
błahą rzecz nie będę skargi na piśmie podawał. Podobnego zwycza u u nas nie ma.
Wśród takich i tym podobnych wrzasków trzymali tak długo sęǳiego za poły, aż
wydali go na pocieszne widowisko zgromaǳonemu ludowi. Wreszcie Matteuzzo porzucił
spodnie i wyszedł spod katedry sęǳiowskie niezauważony przez nikogo. Wówczas Ribi
zawołał:
— Ha, skoro tak, to pó dę na skargę do syndyka!
Rzekłszy te słowa, puścił połę kaana sęǳiego. Maso zasię¹¹⁶¹ krzyknął z udanym
gniewem:
— Co się mnie tyczy, to będę tu tak długo przychoǳił, aż wreszcie posłuch zna dę,
gdy nie bęǳiecie tak zamroczeni ak ǳiś.
Po czym obydwa skoczyli żwawo w tłum, każdy w inną stronę, i znikli.
Czcigodny sęǳia, pieniąc się ze złości, wciągał na oczach wszystkich przytomnych¹¹⁶²
swe spodnie, tak akby dopiero przed chwilą z łoża wyszedł. Teraz dopiero połapawszy się
w rzeczy, pytał dokoła, gǳie się poǳieli ci dwa luǳie, co wszczęli spór o buty i tłumoczek, aliści gdy za odpowiedź tylko gromki śmiech usłyszał, zaklął się na elita Chrystusa,
że się dowie, czy we Florenc i leży to w obycza u, aby sęǳiom spodnie ściągać, gdy zasiada ą w trybunale. Po pewnym czasie w same rzeczy do podesty się udał. Podesta na
wieść o tym uniósł się wielce, gdy mu ednak przy aciele wytłumaczyli, że ﬁgiel ten wypłatany został w tym celu, aby po ął, że do Florenc i winien sęǳiów, a nie baranie głowy
sprowaǳać, zamilkł i uznał za lepsze sprawie te rozgłosu nie nadawać”.



.  

Bruno i Buﬀalmacco, ukradłszy Calandrinowi świnię, uczą go, w jaki sposób przy pomocy
gałek imbirowych i wina odnaleźć ją może. Wkładają mu w usta dwie psie pigułki, przyprawione aloesem. Wówczas okazuje się, że Calandrino sam sobie świnię ukradł. Za czym
wymuszają na nim okup, jeśli nie chce, by wszystko żonie powieǳieli.
Ledwo opowieść Filostrata, która huczny śmiech wywołała, do kresu dowieǳiona
została, zabrała z kolei głos Filomena i na rozkaz królowe w te słowa zaczęła:

¹¹⁶⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹⁶¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹⁶²przytomni (daw.) — obecni, zebrani. [przypis edytorski]
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— Miłe przy aciółki! Imię Masa przywiodło Filostratowi na pamięć historię, którąście dopiero co słyszały, mnie zasię nazwisko Calandrina i ego towarzyszy przypomina
zdarzenie, również z nimi związane, które ak mniemam, zabawić was powinno.
Jakie natury to luǳie byli, ów Calandrino, Bruno i Buﬀalmacco, nie potrzebu ę wam
tuta określać, bowiem uż o nich dość słyszeliście. Dlatego też zacznę wprost od uświadomienia was, że nasz Calandrino posiadał niedaleko Florenc i małą ma ętność, którą
w wianie za żoną otrzymał. Mięǳy innym bydłem zwykł był na wsi także co roku edną
świnię chować. Około Bożego Naroǳenia przybywał do swe ma ętności wraz z żoną,
zarzynał świnię i soleniem e się za mował.
„Otóż pewnego razu zdarzyło się, że żona, niedomaga ąc nieco na zdrowiu, pozostała
w domu, Calandrino zasię sam na wieś się wybrał, by zarżnąć wieprza. Bruno i Buﬀalmacco, dowieǳiawszy się o nieobecności żony Calandrina, przybyli do pewnego księǳa,
zaprzy aźnionego z nimi, a sąsiada Calandrina, i zaprosili się do niego na kilka dni w gościnę. Rankiem w dniu ich przybycia Calandrino zarżnął właśnie swo ą świnię. Spostrzegłszy przy aciół w towarzystwie sąsiada-księǳa, zawołał wesoło:
— Jak się macie! Chodźcie obaczyć, aki to gospodarz ze mnie!
I wprowaǳiwszy ich do swego domu zarżniętą świnię im pokazał.
Bruno i Buﬀalmacco za ednym rzutem oka ocenili okazałe rozmiary zwierzęcia, toteż
gdy Calandrino oświadczył im, że zamyśla teraz nasolić mięso na użytek roǳiny, Bruno
odezwał się doń:
— Nie bądź głupcem! Sprzeda wieprza, tak abyśmy pieniąǳe przehulać mogli! Żonie
powiesz, że cię okraǳiono!
— O, co to, to nie! — odparł Calandrino. — Nie uwierzyłaby mi i z domu by mnie
wygnała. Nie, nie, da cie mi pokó , tego nigdy nie uczynię!
Długo eszcze go namawiali, aliści¹¹⁶³ wszystko na niczym spełzło. Odeszli więc wreszcie, nie chcąc pozostać u niego na wieczerzy, na którą ich półgębkiem zapraszał. Gdy za
drzwiami się znaleźli, Bruno rzekł do Buﬀalmacca:
— Może byśmy mu tę świnię ǳiś w nocy zwęǳili?
— Zgaǳam się — odrzekł Buﬀalmacco — ale nie wiem, ak by to zrobić?
— W tym uż mo a głowa — odrzekł Bruno. — Mam pewny sposób, obawiam się
eno¹¹⁶⁴, aby świni w inne mie sce nie przeniósł.
— Dobrze zatem — odparł Buﬀalmacco — ściągniemy mu ą, a pieniąǳe przehulamy
późnie razem z o cem wielebnym.
Ksiąǳ przystał na to chętnie.
— Trzeba wielce chytrze sobie poczynać — ciągnął dale Bruno. — Znasz przecie,
Buﬀalmacco, skąpstwo Calandrina i wiesz, z akim ukontentowaniem on pĳe, gdy ktoś
inny płaci. Zaprośmy go tedy¹¹⁶⁵ do gospody i niecha ksiąǳ powie, że nas wszystkich
za swo e pieniąǳe ugaszcza. Pewien estem, że Calandrino, byle nic nie płacił, na cuǳy
koszt niezgorze się upĳe. Wówczas nie bęǳiemy uż mieli żadne trudności, ak wiecie
bowiem, Calandrino est sam eden w całym domu.
Jak Bruno poraǳił, tak też uczynili. Calandrino wiǳąc, że ksiąǳ nikomu płacić nie
pozwala, począł pić bez odetchnienia i wreszcie tak się uraczył, że ledwie stał na nogach.
Noc uż była, gdy się rozeszli. Nasz Calandrino, nie myśląc uż o wieczerzy, do domu
powrócił i nie zważywszy, że drzwi otworem zostawia, padł na łóżko i wnet zasnął. Tymczasem Bruno i Buﬀalmacco z edli wraz z księǳem wieczerzę, otrzeźwieli całkiem, po
czym opatrzeni w różne narzęǳia do otwierania drzwi służące, udali się po cichu do domu Calandrina. Zastawszy drzwi otwarte, bez trudu weszli do wnętrza, zabrali świnię,
zanieśli ą do domu księǳa, schowali w bezpieczne mie sce, po czym spać się położyli.
Z rana Calandrino, wytrzeźwiony zupełnie, zbuǳił się ze snu i zszedłszy na dół, od
razu spostrzegł, że drzwi sto ą otwarte na ścieża ¹¹⁶⁶ i że świni nie ma. Jak odurzony począł
tu i tam biegać, pyta ąc każdego, czy nie wiǳiał ego świni, gdy zaś to wszystko na nic
się nie przydało, wielki gwałt podniósł, żaląc się, że wieprza mu ukraǳiono.
¹¹⁶³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁶na ścieżaj — ǳiś: na oścież. [przypis edytorski]
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Bruno i Buﬀalmacco, wstawszy z łoża, wyszli przed próg domu, aby usłyszeć, co Calandrino o świni mówi. Calandrino przywołał ich z łzami w oczach i rzekł do nich:
— Biada mi, towarzysze, ukraǳiono mi świnię!
— Wiǳę, żeś przyszedł wreszcie do rozumu i posłuchał mo e rady — szepnął Bruno,
podszedłszy do niego.
— Jakie rady? — ęknął Calandrino. — Mówię prawdę!
— Tak, tak, wybornie — ciągnął dale Bruno. — Krzycz głośno, ak możesz na głośnie , aby się wszystkim zdawało, że to istotna prawda.
— Na ciało Chrystusowe klnę się, że w same rzeczy mi ą skraǳiono! — zawołał
eszcze głośnie Calandrino.
— Nie ustawa ani na chwilę — rzekł Bruno. — Zaklina się, przysięga , wrzeszcz co
sił… a wszyscy ci uwierzą.
— Pęknę chyba ze złości! — krzyknął Calandrino. — Nie chcesz mi uwierzyć! Boda
mnie powieszono, eśli kłamię, boda mnie piorun zabił…
— Hę! — rzekł miarku ąc się Bruno — byłożby to prawdą w same rzeczy? Przecież
wczora eszcze tuta świnię wiǳiałem. Zali¹¹⁶⁷ chcesz we mnie wmówić, ﬁglarzu, że na
skrzydłach stąd uciekła?
— Ależ est, ak powiadam! — wrzasnął Calandrino.
— Jestże to możliwe? — rzekł Bruno. — Byłaby to prawǳiwa bieda!
— I aka eszcze! — ęknął rozpaczliwie Calandrino. — O a nieszczęśliwy, akże do
domu powrócę! Mo a żona mi nie uwierzy, a choćby i uwierzyła, gorzkie za to będę miał
życie przez rok cały!
— Ha!… — odezwał się poważnym głosem Bruno. — Po mu ę, że ci przykro być
musi, eśli w istocie tak się stało. Jednakoż trudno mi w to uwierzyć, bo wszak sam
dawałem ci wczora radę, abyś odegrał taką rolę, aką właśnie grasz ǳisia . Zda e mi się
tedy, że chciałbyś teraz żonę swo ą i nas zarazem w pole wywieść.
Calandrino, do ostateczności przywieǳiony, zawołał:
— Zali chcesz, abym z rozpaczy Bogu i świętym Pańskim bluźnił? Mówię ci, człeku,
na świętszą prawdę, że mi świnię w nocy ukraǳiono.
— Kiedy tak — rzekł Buﬀalmacco — to nie ma co rąk zakładać, trzeba eno¹¹⁶⁸
poszukać sposobu na oǳyskanie two e straty.
— Otóż to właśnie! — zawołał Calandrino. — Aliści nie wiǳę żadnego sposobu.
— Powoli, powoli — rzekł Buﬀalmacco. — Przecież nikt z Indy po two ą świnię nie
przyszedł. Musiał ą ściągnąć któryś z naszych sąsiadów. Dalibóg, gdybyś tylko ich zebrać
potraﬁł, to przy pomocy zaczarowanego chleba i sera zaraz dowieǳielibyśmy się, kto cię
obrabował.
— Zali mniemasz — przerwał Bruno — że ty tylko eden wiesz o tym sposobie?
Znany on est niewątpliwie nie ednemu z sąsiadów, tak iż nikt uż nań się złapać nie da…
Możemy natomiast inną próbę uczynić.
— Jaką? — spytał Buﬀalmacco.
— Postara my się o gałki imbirowe i o dobre wino Vernaccia — rzekł Bruno. —
Można te rzeczy równie dobrze zaczarować ak chleb i ser. Potem zaprosimy wszystkich
sąsiadów na poczęstunek. Wszyscy się ze dą, nikt bowiem nie bęǳie pode rzewał, o co
nam choǳi.
— Masz słuszność — zawołał Buﬀalmacco. — A ty, Calandrino, co myślisz o tym?
Chcesz, abyśmy tego sposobu spróbowali?
— Pragnę tego na goręce — odrzekł Calandrino — zaklinam was nawet na ciało Chrystusowe, abyście to uczynili. Gdy będę wieǳiał, kto mnie okradł, ulgę poczu ę,
choćbym własności mo e odebrać nawet nie miał.
— Dobrze tedy¹¹⁶⁹ — odrzekł Bruno. — Dla miłości, aką dla ciebie żywię, gotów estem sam wybrać się do Florenc i po potrzebne przedmioty. Musisz mi eno dać
pieniąǳe na zakupy.

¹¹⁶⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁶⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Calandrino miał około czterǳiestu soldów przy sobie. Oddał e z chęcią Brunowi,
który niezwłocznie udał się do Florenc i, zaszedł do zna omego aptekarza, kupił funt wybornych gałek imbirowych, przy czym też kazał dwie psie pigułki przyrząǳić i naǳiać
e świeżym aloesem; następnie wszystkie ednako cukrową powłoką obciągnięte zostały.
Aby ednak się nie pomylić, naznaczył Bruno owe dwie odmienne pigułki w ten sposób,
iż w każde chwili z łatwością od innych mógł e odróżnić. Wreszcie kupił butelkę dobrego wina Vernaccia i tak opatrzony, powrócił na wieś. Spotkawszy Calandrina rzekł do
niego:
— Stara się utro zaprosić na poczęstunek tych wszystkich, co do których choćby
na mnie sze pode rzenie żywisz. Mniemam, że ci się to uda, bowiem utro ǳień świąteczny przypada, nikt się więc od przy ścia nie bęǳie wymawiał. Co do mnie, za mę się te
nocy wraz z Buﬀalmacciem zaczarowaniem pigułek, a utro przyniosę e do ciebie i sam
rozǳielę e mięǳy zgromaǳonych. Będę przy tym czynił i mówił, co potrzeba.
Calandrino uczynił, co mu polecono. Naza utrz zebrało się liczne towarzystwo, złożone
z młodych Florentczyków, bawiących w okolicy, a takoż z mie scowych rolników. Gdy
się uż wszyscy pod esionem przy kościele zgromaǳili, po awił się Bruno i Buﬀalmacco
z pudłem pełnym pigułek i butlą wina. Przytomni otoczyli ich kołem; wówczas Bruno
rzekł w te słowa:
— Muszę wam z góry ozna mić przyczynę, dla które was tu zaprosiliśmy, abyście,
w razie gdy was aka niemiła rzecz spotka, do mnie urazy nie żywili. Wieǳcie tedy, że
przytomnemu¹¹⁷⁰ tuta Calandrino zginęła wczora w nocy piękna świnia. Dotychczas nie
mógł odkryć, kto mu ą ukradł. Ponieważ ednak sprawcą kraǳieży nie może być ktoś
inny, tylko eden z nas, ego sąsiadów, przeto sprosił tu ǳisia wszystkich, aby winowa cę
odnaleźć. Calandrino chce wpaść na trop złoǳie a przy pomocy wina i tych pigułek,
które ma ą tę osobliwą cnotę, iż winowa ca, wziąwszy edną z nich w usta, przełknąć e
nie może, ale zmuszony est wypluć ą, tak gorzka mu się wyda. Zanim ednak przystąpimy
do rzeczy, mniemam, że lepie by było, aby sprawca nie czeka ąc, aż w przytomności tak
wielu osób sromem¹¹⁷¹ okryty zostanie, sam do winy księǳu się przyznał. A wtedy a
poniecham te próby.
Wszyscy na te słowa oświadczyli, że poddaǳą się chętnie próbie. Na to oświadczenie
Bruno rzędem wszystkich uszykował, Calandrina w środku postawił i ął¹¹⁷² od brzegu
zacząwszy, pigułki rozǳielać. Stanąwszy przed Calandrinem wręczył mu pigułkę aloesem
naǳianą. Calandrino wpakował ą chciwie do ust i żuć począł, gdy ednak do aloesu
się dobrał, uczuł gorycz tak niezmierną, że rad nierad wypluć pigułkę musiał. Wszyscy
spoglądali na siebie, czeka ąc, kto swo ą pigułkę wyplu e. I eszcze Bruno wszystkich nie
obǳielił, niczego po sobie domyślić się nie da ąc, gdy posłyszał za sobą głosy:
— Hola, Calandrino! Cóż to ma znaczyć⁈
Wówczas Bruno z na niewinnie szą miną obrócił się żywo i spostrzegłszy, co się z Calandrinem ǳie e, zawołał:
— Może Calandrino tylko przypadkiem splunął? Spróbu my raz eszcze! Masz drugą
pigułkę, Calandrino!
I biorąc drugą, włożył mu ą do ust; po czym oddalił się pospiesznie, aby pozostałych
obǳielić.
Tymczasem Calandrino rozgryzł przeklętą gałkę. Jeśli poprzednia gorzką mu się wydała, to ta stokroć gorszą eszcze. Ponieważ ednak bał się ą wypluć, trzymał ą przez długi
czas w ustach. Od goryczy łzy mu z oczu płynąć poczęły wielkie ak orzeszki. Aliści natura
tego gwałtu dłuże ścierpieć nie mogła. Otworzył usta i wypluł obrzydliwą pigułkę.
Na ten widok towarzystwo całe wraz z Brunem i Buﬀalmacciem, rozǳiela ącymi
właśnie wino, krzyknęło, że ani chybi, Calandrino sam sobie świnię ukradł. Ze wszech
stron posypały się na niego ła ania i obelgi. Wreszcie rozeszli się wszyscy krom¹¹⁷³ Bruna
i Buﬀalmacca. Wówczas Buﬀalmacco zbliżył się do Calandrina i rzekł:

¹¹⁷⁰przytomny (daw.) — tu: obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
¹¹⁷¹srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
¹¹⁷²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹⁷³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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— Byłem aż nadto pewny, że ukrywszy czy sprzedawszy tę świnię, chciałeś w nas
wmówić, iż ci ą ukraǳiono, tylko dlatego, aby nie postawić nam nic za pieniąǳe, które
dostałeś za nią.
Calandrino, ma ąc eszcze usta pełne aloesowe goryczy, zaczął przysięgać i kląć się, że
niczemu winien nie est.
— Przyzna się, ile za nią dostałeś? — rzekł Buﬀalmacco. — Powieǳ prawdę, dali ci
więce ak sześć dukatów?
Calandrino w bezsilnym gniewie chwycił się za włosy.
— Da uż pokó temu, Calandrino — rzekł Bruno. — Wiemy przecie dobrze o wszystkim. Jeden z przytomnych¹¹⁷⁴ tuta opowieǳiał nam przed chwilą, że trzymasz na wsi
dla własne przy emności ǳiewczynę, którą obdarzasz wszystkim, co tylko przed żoną
ukryć zdołasz. Zapewne podarowałeś e także tę świnię. No, no, nie wypiera się, wyglądasz nam na to! Nie lada z ciebie ﬁlut! Już raz wyprowaǳiłeś nas w pole w Mugnone,
kazawszy nam zbierać czarne kamienie. Potem, wciągnąwszy nas w pułapkę, zostawiłeś
nas samych, a na dobitkę wmówiłeś w nas, żeś cudowny kamień znalazł. Tak samo i teraz zapragnąłeś, przysięgam, zdurzyć nas, że ci ukraǳiono świnię, którą sprzedałeś albo
też darowałeś komuś. Znamy uż dobrze two e sztuczki, pora była nauczyć się rozumu!
A że staraliśmy się, bracie, usilnie dla ciebie, żeśmy pigułki zaczarowali, dawa nam więc
teraz za to po parze kapłonów, bowiem w przeciwnym razie o wszystkim żonie two e
doniesiemy.
Calandrino wiǳąc, że za grosz mu nie wierzą, a nie chcąc białogłowskich wyrzutów
znosić, dał im cztery kapłony. Oni zasię¹¹⁷⁵ nasolili świnię i odwieźli ą do Florenc i,
ostawia ąc Calandrina ograbionego i wystrychniętego na dudka”.



.  

Pewien uczony miłuje wdowę, która kochając innego mężczyznę, każe ﬁlozofowi całą noc
zimową na śniegu spęǳić w oczekiwaniu. Uczony, mszcząc się za to, w lipcu trzyma wdowę
cały ǳień nagą na wieży, w czasie słonecznej spiekoty, wystawioną na ukąszenia gzów i much.
Damy naśmiały się ogromnie z przypadków biednego Calandrina, a śmiałyby się były
eszcze więce , gdyby nie współczucie ku niemu, akie poczuły, dowieǳiawszy się, że do
stracone świni kapłony eszcze dodać musiał. Gdy się nieco uciszyło, królowa wezwała
Pampineę do opowiadania z kolei. Ta niezwłocznie w te słowa zaczęła:
— Drogie przy aciółki! Często się zdarza, że za eden ﬁgiel drugim gorszym odpłacą.
Dlatego też nader nieroztropną est rzeczą cieszyć się zbyt gorliwie z ośmieszenia bliźniego. Po wielekroć uż ubawiliśmy się przednio, słysząc w tych opowieściach o psotach
wyrząǳonych różnym luǳiom, aliści¹¹⁷⁶ o zemście któregokolwiek z nich nikt eszcze
dotąd nie wspomniał. Ja tedy¹¹⁷⁷ biorę przed się opowieǳieć wam o srogim odwecie, który spotkał edną z rodaczek naszych ako zasłużona kara za złośliwy ﬁgiel. O mały włos nie
zginęła ona nęǳnie. Nie bęǳie bez pożytku dla was wysłuchać te historii, nauczycie się
z nie bowiem, że należy być ostrożnym w wyszyǳaniu innych. Jeśli skorzystacie z me
nauki, mądrze uczynicie.
„Przed niedawnym czasem mieszkała we Florenc i pewna młoda, wielce uroǳiwa
białogłowa. Oǳnaczała się wielką hardością umysłu, pochoǳiła z wysokiego rodu i ho nie
we wszystkie dobra tego świata uposażona była. Na imię e było Helena. Owdowiawszy,
nie chciała myśleć o powtórnym zamążpó ściu, miłowała bowiem ǳielnego i uroǳiwego
młoǳieńca, z którym za pośrednictwem zaufane służki weszła w porozumienie. Wolna
od wszelkie troski, spęǳała nader wesoło czas w ego towarzystwie.
Zdarzyło się podówczas, że powrócił do Florenc i pewien młoǳieniec szlacheckiego
rodu, nazwiskiem Rinieri. W Paryżu długie dnie nad księgami trawił, stara ąc się zgłębić
¹¹⁷⁴przytomny (daw.) — tu: obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
¹¹⁷⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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istotę i przyczynę wszechrzeczy, ak to wyższemu umysłowi przystało. Powrócił do Florenc i nie po to, aby kupczyć nabytą wieǳą i na drobne ą rozmieniać, ak to wielu innych
robi, lecz by żyć statecznie, ciesząc się powszechnym zachowaniem¹¹⁷⁸ tak dla głębokie
umie ętności swo e , ak i dla pochoǳenia swego.
Często się ednak zdarza, że na mądrze si na łacnie w pęta miłości wpada ą. Tak się
też z Rinierim stało.
Mianowicie gdy pewnego dnia przybył na zabawę ludową, wzrok ego padł na Helenę, która obycza em wdów naszych, w czarne szaty ubrana była. Wydała mu się piękną
i wǳięczną nad wyraz. »O akże szczęśliwym — pomyślał sobie — nazwać by należało
tego, komu by niebo uǳieliło łaski trzymania e całkiem nagie w ob ęciach swoich«.
Spo rzawszy na nią bacznie raz i drugi i pomyślawszy, iż to, co est wielkie i cenne,
bez trudu pozyskać się nie da, postanowił wszelkiego starania i usilności dla podobania się e użyć, mniemał bowiem, że przypadłszy e do serca, z czasem także miłość e
pozyska i wǳiękami e cieszyć się pocznie. Młoda wdowa, niema ąca byna mnie zwycza u spuszczania w dół oczu i niemałego będąca o sobie mniemania, rzucała tu i owǳie
przemyślne spo rzenia i miarkowała dobrze tych, którzy się e z zachwytem przyglądali.
Zauważywszy Rinieriego, pomyślała ze śmiechem: »Chwała Bogu, nie po próżnicy ǳisia
tuta przyszłam. Jeśli się nie mylę, oto znów eden dudek na lep złapany!«. Po czym ęła¹¹⁷⁹
ukradkowe spo rzenia na Rinieriego rzucać i tak się zachowywać, ak gdyby mu chciała
dać do poznania, że i on obo ętny e nie est. Postępu ąc tak, wieǳiała, że im więce
serc do nie lgnąć pocznie, tym większą cenę piękność e zyska, zwłaszcza w oczach tego,
komu swo ą miłość oddała.
Tymczasem młody uczony odrzucił precz od siebie wszystkie ﬁlozoﬁczne dociekania
i całą duszą ku wdowie się obrócił. Mniema ąc, że się e podoba, pod różnymi pozorami
często koło e domu przechaǳać się począł. Dama, które to dla wiadomych uż przyczyn wielce pochlebiało, udawała, że z przy emnością go widu e; Rinieri, eszcze silnie
zachęcony, począł szukać środka porozumienia się z nią i wyrażenia e uczuć swoich.
Dlatego też zapoznał się ze służką damy, powiadomił ą o swoich afektach i prosił ą, aby
starała się łaski wdowy dla niego pozyskać. Służka przyrzekła mu wszystko, czego tylko
chciał, i pobiegła natychmiast z wieścią do swo e pani, która, wysłuchawszy e , wśród
wybuchów gwałtownego śmiechu odrzekła w te słowa:
— Ach, czy wiǳisz, gǳie temu uczeńcowi przyszło postradać mądrość, którą przywiózł z Paryża. Trzeba, aby znalazł to, czego szuka. Gdy go eszcze raz obaczysz, odpowieǳ
mu, że go mocnie miłu ę niźli on mnie, aliści że baczę pilnie na dobrą sławę i że nie chcę
stracić prawa spoglądania na inne białogłowy z podniesionym czołem. Jeżeli est w same
rzeczy takim mędrcem, za akiego go wszyscy uważa ą, to na skutek takiego responsu¹¹⁸⁰
eszcze mocnie szym do mnie afektem zapłonąć powinien.
Nieszczęsna, po trzykroć nieszczęsna, nie wieǳiała, co to znaczy z uczonymi igrać!
Służka, spotkawszy młodego ﬁlozofa, powtórzyła mu wszystko, co e pani zaleciła.
Uczony z uniesieniem słowa te przy ął i nie mieszka ąc¹¹⁸¹ obrócił się do wdowy z barǳie gorącymi prośbami, począł także listy do nie pisywać i miękczyć e serce ciągłymi
podarunkami. Wszystko to wielce wǳięczny oddźwięk zna dowało, tylko że responsy¹¹⁸²
były niewiele znaczące i że sprawa przez czas długi z mie sca nie postępowała. Wreszcie
dama uznała za stosowne odkryć zaloty uczonego kochankowi swemu, który uż nieraz
pode rzenia żywił i zazdrość ob awiał. Dla przekonania go, że niesłusznie ą posąǳał, posłała służkę swo ą do uczonego, wciąż na nią nalega ącego, i kazała mu powieǳieć, że
wprawǳie dotąd nie mogła znaleźć sposobności do sprawienia mu ukontentowania, ale
że ma naǳie ę, iż w ciągu nadchoǳących świąt Bożego Naroǳenia bęǳie mogła bez
nĳakiego niebezpieczeństwa schaǳkę mu wyznaczyć. Dlatego też prosi go, aby wieczorem po wigilĳne wieczerzy czekał na nią, eśli zechce, na ǳieǳińcu, a wówczas ona,
gdy tylko bęǳie mogła, do niego pośpieszy. Uczony, poczytu ąc się za na szczęśliwszego
z luǳi, przybył w oznaczonym czasie do domu wdowy. Służka, czeka ąca na ego przyby¹¹⁷⁸zachowanie (daw.) — tu: szacunek. [przypis edytorski]
¹¹⁷⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁰respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹¹⁸¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
¹¹⁸²respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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cie, wpuściła go na podwórze i zamknęła za nim bramę, zaleca ąc, aby się nie niecierpliwił
i czekał na damę. Tymczasem dama zaprosiła tegoż wieczora do siebie kochanka swo ego
i z adłszy z nim wieczerzę, opowieǳiała mu wesoło o tym, co te nocy uczynić zamyśla.
— Teraz się dopiero przekonasz — dodała przy końcu — ak wielką żywię miłość do
tego człeka, o którego tak głupio zazdrosny byłeś.
Miłośnik wysłuchał tych słów z wielkim ukontentowaniem i zapragnął u rzeć w czynach to, co mu dama w słowach przyobiecała. Śnieg, obﬁcie poprzedniego dnia pada ący,
wszystko pokrył dokoła. Rinieri, czas nie aki na ǳieǳińcu spęǳiwszy, począł drżeć całym ciałem, inacze ednakoż, niżby tego pragnął. Ale ma ąc naǳie ę rozgrzać się, znosił
to cierpliwie. Tymczasem piękna dama rzekła do swego kochanka:
— Chodźmy teraz do mo e komnaty. Z małego okienka bęǳiemy mogli wiǳieć
wybornie, co robi przedmiot two e zazdrości, a zarazem usłyszymy, aki respons¹¹⁸³ da
mo e służce, którą właśnie do niego wysłałam.
Stanęli tedy¹¹⁸⁴ przy okienku, skąd wszystko można było wiǳieć, nie będąc wiǳianym, i usłyszeli, ak służka uczonego pociesza.
— Rinieri! Pani mo a zmartwiona est nad wyraz, ak na złość bowiem ǳisia wieczór
właśnie przybył eden z e braci; uparł się eść z nią wieczerzę, rozmawiał długo i dotąd
eszcze sieǳi. Mniemam, że wkrótce uż się wyniesie. Dla te przyczyny pani mo a do was
ze ść eszcze nie mogła, wnet ą ednak obaczycie. Prosi was ona tylko, abyście się na nią
nie gniewali za to przykre i długie oczekiwanie.
Rinieri, biorąc te słowa za dobrą monetę, odrzekł:
— Powieǳ pani mo e , aby się o mnie nie troskała. Będę czekał cierpliwie. Ale skoro
tylko bęǳie mogła przy ść do mnie, niecha nie zwleka.
Służka wróciła do domu i spać legła.
Wdowa rzekła wówczas do swego miłośnika:
— Jakże? Czy myślisz, że gdybym go kochała, ak ci się uroiło, pozwoliłabym mu
szczękać tam zębami?
To rzekłszy, pociągnęła ugłaskanego uż miłośnika do sypialne komnaty. Legli na łoże
i długi kęs czasu w uniesieniach miłosnych przepęǳili, drwiąc i śmie ąc się z nieboraka
uczonego.
Rinieri tymczasem biegał po podwórzu tam i z powrotem, czyniąc wywĳańce dla rozgrzania się. Szukał po próżnicy akiegoś mie sca, osłonionego przed wichurą, klął długi
pobyt brata i brał każdy posłyszany szmer za skrzyp drzwi od mieszkania wdowy. Wszystkie ednak ego naǳie e na niczym spełzły. Około północy dama, przerywa ąc igraszki
miłosne, rzekła do swego kochanka:
— Jak myślisz, na milszy, co się tam ǳie e z naszym uczonym? Co większym ci się
zda e: rozum ego czy miłość mo a ku niemu? Zali i ten chłód, który z łaski mo e znosić
musi, zazdrości z głowy two e nie wybĳe?
— Serce mo e — odrzekł kochanek — teraz wiǳę dowodnie, że tak ak ty moim
na większym skarbem, szczęściem i naǳie ą esteś, tak i a estem tym samym dla ciebie.
— Jeśli tak — odparła dama — to pocału mnie tysiąc razy na dowód, że mówisz
prawdę.
Kochanek przytulił ą mocno do siebie i nie tysiącem, ale stem tysięcy pocałunków
ą obsypał. Przepęǳili eszcze czas pewien na podobnych rozmowach i pieszczotach, po
czym dama rzekła w te słowa:
— Wstańmy teraz na chwilę i obaczmy, czy ogień, o którym mó wielbiciel co ǳień
tak wiele pisał, nie przygasł w nim nieco.
Podnieśli się tedy obo e i wy rzawszy przez okienko, u rzeli na podwórcu nieszczęsnego ﬁlozofa, który pod wtór szczęka ących zębów, ucieszny taniec zawoǳił. Tak osobliwych podskoków nigdy eszcze w życiu nie wiǳieli.
— A co? — rzekła wdowa do swego kochanka. — Nieprawdaż, że znakomicie uczę
tańczyć moich wielbicieli? I to bez muzyki!
— Wiǳę, mó skarbie — odrzekł, śmie ąc się kochanek.

¹¹⁸³respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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— Ze dźmy teraz w dół do drzwi — ciągnęła dale dama. — Ty bęǳiesz stał w milczeniu, a a przemówię do niego. Zobaczymy, akiego mi responsu¹¹⁸⁵ uǳieli. Kto wie,
może ego słowa ubawią nas eszcze lepie niźli ego widok.
To rzekłszy, wyszła po cichu z sypialne komnaty, pociągnęła za sobą kochanka i przystąpiła do zamkniętych drzwi. Nie otworzyła ich ednak, tylko przez małą szparę przytłumionym głosem na uczonego zawołała. Usłyszawszy ten głos, zmarznięty biedak gorąco
poǳiękował Bogu za bliskie, ak mu się zdało, wyzwolenie. Pobiegł ku mie scu, skąd go
głos dochoǳił, i zawołał:
— Oto estem, madonno! Na miłość Boską, otwórzcie, bowiem umieram z zimna.
— Wystawiam sobie — odrzekła dama — ak uż zesztywnieć musiałeś. Mróz est
w same rzeczy okropny, a śnieg sypie nieustannie. Podobno ednak w Paryżu częście pada
niż u nas. Nie mogę eszcze ci otworzyć, bo mó przeklęty brat, którego licho wieczorem
przyniosło, nie odszedł do te pory; za chwilę ednak pó ść uż sobie powinien, a wtedy
a piorunem zbiegnę do ciebie. Z wielką trudnością na tę chwilę wymknąć mi się udało;
chciałam cię nieco pocieszyć i trochę cierpliwości ci dodać.
— O madonno — odparł ﬁlozof — błagam was na Boga, otwórzcie i pozwólcie
mi w akimś zakątku pod dachem czekać. Śnieżyca bowiem coraz się zwiększa, tak iż
niepodobieństwem est dłuże tuta pozostawać. W innym mie scu czekał na was będę,
dopóki sami zechcecie.
— Niestety, mó miły — odrzekła dama — nie mogę tego uczynić, drzwi te bowiem
przy otwieraniu tak mocno skrzypią, że mó brat usłyszałby niewątpliwie, gdybym cię teraz
wpuścić chciała. Ale pó dę i postaram się natrętnego gościa ak na pręǳe wyprawić. Bądź
dobre myśli, zaraz powracam i otworzę ci.
— Śpieszcie się, pani — zawołał błagalnie uczony — i każcie dobry ogień rozniecić,
abym się mógł rozgrzać przy nim, skostniałem bowiem tak na całym ciele, że sam siebie
nie czu ę.
— Jakże to? — spytała dama — przecie często mi pisałeś, że ǳięki miłości swe
do mnie w ciągłych płomieniach ży esz. Mniemam tedy¹¹⁸⁶, że ze mnie żartu esz. Aliści
muszę się śpieszyć. Poczeka eszcze przez chwilę.
Kochanek, który ku wielkie uciesze swo e całe te rozmowie się przysłuchiwał, powrócił do łoża po społu z piękną wdową. Niewiele spali te nocy, spęǳa ąc czas na drwinach i wyszyǳaniu uczonego. Rinieri tymczasem ak bocian klekotał zębami. Poznawszy,
że go wystrychnięto na dudka, wstrząsnął kilkakrotnie bramą, próbu ąc, czy mu się e
otworzyć nie da. Nie znalazłszy ednak żadnego wy ścia, rzucać się począł, ak w klatce, przeklina ąc dokuczliwy chłód, niegoǳiwość damy, długość nocy i własną głupotę.
ǲięki głębokiemu upokorzeniu i urazie, długa, płomienna miłość, aką żywił dla damy,
zmieniła się w straszną, gwałtowną nienawiść. Tysiąc zamysłów na wyszukańsze zemsty
przemknęło mu przez głowę. O zemście te marzyć począł równie gorąco, ak do niedawna
marzył o owładnięciu wdową.
Wreszcie długa i męcząca noc poczęła zbliżać się ku schyłkowi, świtowi mie sca ustępu ąc. Służka, wyuczona przez damę, zbiegła, otwarła drzwi i czyniąc pozór, że gorąco
uczonego współczu e¹¹⁸⁷, rzekła:
— Boda by przepadł ten człek niezbyty, który nam wczora tak w drogę wszedł. Całą
noc nas męczył, ciebie zasię¹¹⁸⁸ o mały włos do śmierci z zimna nie przywiódł. Nie zważa
ednak na to wszystko i bądź pewien, że to, co się ǳisie sze nocy nie stało, kiedy inǳie
do skutku przywieǳione zostanie. Co się zaś mo e pani tyczy, to wyznam ci tylko tyle,
że nigdy e barǳie strapioną nie wiǳiałam.
Uczony, do głębi duszy wzburzony, wieǳąc, że groźby są tylko bronią dla tego, komu
grożą, zamilknął, zamknął w głębi piersi wszystko, co się z nie gwałtem wydobyć chciało,
i nie zdraǳa ąc gniewu, odrzekł łagodnym głosem:
— W same rzeczy, spęǳiłem ǳisia na gorszą noc w życiu moim, na głębie ednak
przekonany estem, że pani two a nic nie zawiniła. Zbiegła przecie nawet, litością zd ęta,
na dół, aby się usprawiedliwić i pocieszyć mnie; zresztą ak powiadasz, to, co się ǳisia
¹¹⁸⁵respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁷gorąco uczonego współczuje — ǳiś popr.: gorąco uczonemu współczu e. [przypis edytorski]
¹¹⁸⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



nie dokonało, kiedy inǳie dokonać się może, poleć mnie więc e względom i zostań
z Bogiem.
Rzekłszy te słowa, Rinieri, przemarznięty do kości, powlókł się z wysiłkiem do domu. Wszedł do komnaty, rzucił się na łoże i zasnął, aliści zbuǳiwszy się poczuł, że ego
ręce i nogi są akby paraliżem tknięte. Posłał tedy co żywo po doktora, opowieǳiał mu, że
o mały włos nie zmarzł, i o ratunek poprosił. Doktorzy nie litowali¹¹⁸⁹ starań i wysiłków,
aby go do zdrowia przywrócić i skurczone ego nerwy na nowo rozciągnąć; gdyby ednak nie młodość i nie nastanie ciepłe pory, zapewne nigdy by nie ozdrowiał. Wstawszy
skrzepiony z łoża boleści, ukrył swo ą nienawiść głęboko i począł udawać, że po dawnemu
est w piękne wdowie rozmiłowany.
Po pewnym czasie los uśmiechnął się młodemu uczonemu, nasuwa ąc mu do zemsty
sposobność. Młoǳieniec, którego wdowa miłowała, nie bacząc na e afekt ku niemu
zakochał się w inne białogłowie, przestał zważać na dawną kochankę swo ą i coraz barǳie ą zaniedbywał. Piękna wdowa usychała we łzach i smutku. Wówczas służka e ,
pełna na głębszego współczucia dla swo e pani, nie wieǳąc, akby e troskę rozegnać,
u rzawszy uczonego, przechaǳa ącego się ak zwykle, wpadła na niedorzeczną myśl, że
miłość niewiernego czaroǳie skimi środkami powrócić by można było i że uczony nasz
w podobnych sprawach zawołanym mistrzem być musi. Z zamysłem swym zwierzyła się
damie, która również zbytnią mądrością nie celowała. W każdym razie nie miała tyle
rozsądku, aby rozważyć, że gdyby Rinieri znał się na czarnoksięstwie, byłby go niezawodnie na swo ą korzyść użył. Dlatego też z radością przy ęła radę służki i poleciła e udać
się natychmiast do naszego ﬁlozofa z zapytaniem, zali¹¹⁹⁰ zechce e dopomóc, a takoż
przyobiecać mu, że w nagrodę niechybnie powolną bęǳie ego pragnieniom.
Służka zręcznie z poselstwa się wywiązała. Rinieri, wysłuchawszy ą, uczuł wielką radość i rzekł sam do siebie: »Bogu Na wyższemu chwała! Przyszedł wreszcie czas, gdy
będę mógł sprawiedliwie ukarać tę niegoǳiwą kobietę, która mi ciężką obrazą za miłość
zapłaciła«.
— Powieǳ pani swo e — rzekł do służki — aby się tą sprawą zbytnio nie zatrudniała.
Gdyby nawet e kochanek do Indy wy echał, potraﬁę go zmusić do powrotu i błagania
e o przebaczenie. Sposób, którego tu użyć powinna, zwierzę e w mie scu i w porze,
które sama obierze. To e powtórz i pociesz ą w mym imieniu.
Służka zaniosła ten respons¹¹⁹¹ swo e pani. Po krótkie naraǳie postanowiły naznaczyć naszemu uczonemu spotkanie w Santa Lucia del Prato. Wdowa, spotkawszy się
sam na sam z uczonym, nie pomyślała nawet o tym, aką mu niegdyś krzywdę wyrząǳiła, z pełną ufnością zwierzyła mu się z wszystkich spraw swoich, zaklina ąc go, aby e
dopomógł.
— Madonno — odparł uczony — to prawda, że wśród różnych umie ętności uczyłem
się w Paryżu także i nekromanc i¹¹⁹². Owładnąłem nią, o ile to możliwe. Ponieważ ednak
umie ętność ta est rzeczą panu Bogu przeciwną, przysiągłem sobie tedy¹¹⁹³, że nigdy się
do nie nie ucieknę ani dla siebie, ani dla kogokolwiek innego. Aliści miłość, którą dla
was żywię, taką właǳę ma nade mną, że niczego wam odmówić nie estem w stanie.
Dlatego też uczynię wszystko, czego żądacie, choćbym w szpony diabelskie miał za to
popaść. Muszę ednakoż was uprzeǳić, że nekromanc a est rzeczą niełatwą wielce; nawet
po ęcia mieć nie możecie, z akimi okropnościami ona się łączy, zwłaszcza eśli ktoś przy
e pomocy utraconą miłość chce sobie powrócić. Osoba, o którą choǳi, winna sama
wypowieǳieć zaklęcia, ǳiała ąc nocą bez świadka w mie scu odosobnionym. Wszystko
to wielkie przytomności umysłu wymaga. Dla tych więc racy wątpię, abyście wy, pani,
podobnego przedsięwzięcia pod ąć się chcieli.
Dama, barǳie zakochana niż rozumna, odparła na to:

¹¹⁸⁹litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹¹⁹¹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹¹⁹²nekromancja (z gr. νεκρομαντεία) — roǳa praktyk magicznych polega ących na przyzywaniu przez prowaǳącego obrzęd (nekromantę) duchów zmarłych np. w celu poznania przyszłych wydarzeń; tu ogólnie: wieǳa
ta emna, praktyki czarnoksięskie. [przypis edytorski]
¹¹⁹³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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— Miłość dręczy mnie tak okrutnie, że nie masz rzeczy, na którą bym się nie odważyła, byleby tylko oǳyskać tego, co mnie bez powodu opuścił; nie obawia się tedy
o mnie i powieǳ, w czym mam ową siłę umysłu ukazać.
Uczony nasz, prze ęty myślą pomsty, rzekł:
— Madonno, ule ę dla was ﬁgurkę z ołowiu, ma ącą przedstawiać tego, kogo oǳyskać
chcecie. Jeśli pragniecie, aby czary skutek swó wzięły, musicie w czasie nowiu, będąc
obnażona całkiem, siedem razy bez świadka przed północą w bieżące woǳie się zanurzyć.
Potem, wciąż eszcze naga, we dźcie na drzewo albo na dach akiegoś opuszczonego domu
i nie puszcza ąc z rąk posążka z obliczem ku północy obróconym, siedem razy powtórzycie
pewne wyrazy, które wam dla pamięci zapiszę. Gdy e wymówicie, ukażą się wam dwie
wielce uroǳiwe ǳiewice i zapyta ą was uprze mie, czego pragniecie. ǲiewicom tym
musicie szczegółowie¹¹⁹⁴ pragnienie swe przedstawić, mie cie się ednak na pieczy, aby
przypadkiem ednego miast¹¹⁹⁵ drugiego nie wypowieǳieć. ǲieweczki, wysłuchawszy
słów waszych, ode dą, a wówczas i wy bęǳiecie mogli udać się na mie sce, gǳie suknie
złożone zostały, ubrać się i do domu powrócić. Wierę, nie upłynie od te chwili nawet
połowa następne nocy, a uż kochanek wasz powróci z płaczem, błaga ąc o łaskę i litość.
Wieǳcie przy tym, że odtąd żadna kobieta na świecie od was go oderwać nie zdoła.
Dama, wysłuchawszy te przemowy, uwierzyła niezachwianie w słowa uczonego.
Zdało się e , że kochanka swego uż w ob ęciach trzyma. Dlatego też z radością zawołała:
— Bądź pewien, że wypełnię na ściśle wszystko, co mi rozkażesz. Nadspoǳiewanie
dobrze się składa, gdyż posiadam niewielką ma ętność w dolinie Arno, położoną prawie
nad samym brzegiem rzeki. Ponieważ teraz mamy lipiec, z prawǳiwą przy emnością kąpieli zaży ę. Przypominam sobie także, że niedaleko od brzegu wznosi się mała wieżyczka,
opuszczona całkiem. Czasem tylko wchoǳą na nią po drabinie pasterze, aby roze rzeć się
po samotne okolicy za zbłąkanymi z trzody bydlętami. Mie sce to est całkowicie na
uboczu. Tam się wyspinam i ani wątpię, że tam na lepie wszystko, co mi przykażesz,
wypełnię.
Uczony nasz, który znał od dawna posiadłość damy i wieżyczkę, niezmiernie był ucieszony, że wszystko iǳie po ego myśli.
— Madonno — rzekł — nigdy nie byłem w okolicy, którąście wymienili, nie znam
tedy ani posiadłości wasze , ani owe wieży. Jeśli ednak rzecz się ma w istocie tak, ak
mówicie, lepszego mie sca szukać nam nie trza. Gdy czas stosowny przy ǳie, przyślę wam
ów posążek wraz z formułą zaklęcia. Nim ednak ode dę, pozwólcie, abym wam raz eszcze
daną obietnicę przypomniał. Pozyskawszy cel pragnień swoich i przekonawszy się, że wam
prawǳiwą przysługę oddałem, wspomnĳcie o mnie i o przyrzeczone mi nagroǳie.
Dama potwierǳiła swo e przyrzeczenie, po czym pożegnała go i odeszła.
Uczony, radu ąc się tak pomyślnym biegiem sprawy, po powrocie do domu za ął się
natychmiast ulaniem czaroǳie skiego posążka, który pokrył ǳiwacznymi znakami i napisał zaklęcia, akie mu na myśl przyszły. W wybranym dniu ﬁgurkę wraz z zaklęciem
odesłał wdowie, doda ąc, aby następne nocy bez zwłoki do ǳieła przystąpiła. Po czym
wraz ze służącym swoim udał się ta emnie do domu ednego z swoich przy aciół. Dom
ten zna dował się w pobliżu wieżyczki. Prawie ednocześnie wyruszyła w drogę do swe
posiadłości nasza wdowa w towarzystwie służki. Gdy nastała noc, Helena udała, że ą
sen morzy, i służkę swo ą oddaliła, po czym wykradła się cichaczem z domu i podążyła na brzeg rzeki Arno, kieru ąc się ku wieżyczce. Przybywszy na mie sce, roze rzała się
dobrze na wszystkie strony, chcąc się upewnić, czy e nikt nie wiǳi. Rozebrawszy się
i ukrywszy swe suknie pod krzakiem, siedmiokroć zanurzyła się w wodę z posążkiem
w ręku, a następnie, nie wypuszcza ąc z rąk posążka, skierowała się do wieżyczki. Rinieri
po zapadnięciu nocy znalazł się również na brzegu Arno. Ukrywszy się wśród krzewów,
w pobliżu wieży rosnących, wiǳiał wszystko, co wdowa czyniła. Helena przeszła tuż obok
niego obnażona całkiem. Uczony obaczył, że białość e ciała nocne zwycięża ciemności
i że kształty e uroǳiwe są nad wyraz. Pomyślawszy zasię¹¹⁹⁶, co to piękne ciało za chwilę
¹¹⁹⁴szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁵miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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przecierpieć bęǳie musiało, uczuł litość nie aką. Jednocześnie i żąǳe nękać go poczęły, ǳięki czemu ów, co dotąd spoko nie leżał, w górę łeb podniósł. Uczony chciał uż
wyskoczyć z kry ówki, pochwycić piękną wdowę i nasycić się e wǳiękami. Gdy ednak
wspomniał, kim est i akie obelgi doświadczył, zdusił litość i cielesne chęci, zapłonął
na nowo oburzeniem, za czym pozostał wierny swemu zamiarowi i przepuścił spoko nie
wdowę mimo siebie.
Helena weszła na wieżę i obróciwszy się twarzą ku północy, poczęła zaklęcia odmawiać. Uczony tymczasem podkradł się pod wieżę, zabrał cichaczem drabinę i ął¹¹⁹⁷ czekać
spoko nie na to, co dale nastąpić miało. Wdowa, powtórzywszy siedem razy ta emnicze
zaklęcie, ęła oczekiwać na po awienie się dwóch zapowieǳianych ǳiewic; czekała ednak
tak długo, aż zziębła okrutnie od nocnego chłodu i zbliża ący się świt u rzała. Zmartwiona wielce tym niepomyślnym skutkiem czarów i nie asnym pode rzeniem tknięta, rzekła
półgłosem do siebie: »Kto wie, czy Rinieri nie chciał mi zapłacić za ową noc nieprzy emną, którą przepęǳił kiedyś na ǳieǳińcu mego domu. Jeśli ednak miał ten zamysł, to
zły roǳa zemsty sobie wybrał, bowiem nie tylko ta noc o wiele krótsza była niźli tamta
zimowa, ale nadto i chłód ǳisie szy z ówczesnym nawet się porównać nie da«.
Helena, nie chcąc, aby ǳień ą zastał na wieży, postanowiła ze ść na ziemię, aliści
u rzała, że drabina znikła. Wówczas nogi odmówiły e posłuszeństwa, tak iż sroǳe zrozpaczona na taras wieży upadła. Gdy po pewnym czasie nieco do siebie przyszła, poczęła
gorzko płakać i wyrzucać sobie, że tak głupio zaufała człowiekowi, któremu ciężką zniewagę wyrząǳiła i który e zawziętym wrogiem stać się musiał.
Długi kęs czasu na tych ękach i wyrzekaniach strawiła, po czym znów głowić się
poczęła, w aki sposób z wieży na ziemię się spuścić, aliści nic nie znalazłszy, nowymi
ękami wybuchnęła: »O a nieszczęsna — rzekła do siebie — cóż powieǳą bracia moi,
krewniacy, sąsieǳi i cała Florenc a, gdy mnie tu ktoś nagą zna ǳie! Dobra sława, którą
dotychczas posiadam, pó ǳie na marne. Gdybym się nawet wykrętami usprawiedliwić
umiała, przeklęty ﬁlozof, który zna dobrze wszystkie mo e sprawy, nie dozwoli mi uczynić tego. O a nieszczęsna! W te chwili straciłam bezpowrotnie ukochanego młoǳieńca
i cześć mo ą!«.
Myśl ta takim bezmiernym bólem ą prze ęła, że uż była gotowa rzucić się z wieży na
ziemię.
Tymczasem słońce wzniosło się ku górze. Helena zbliżyła się do muru wieży, patrząc,
czy gǳie w pobliżu nie kręci się z bydłem akiś pasterz, którego by mogła do służki
swe posłać. Miast¹¹⁹⁸ pasterza spostrzegła ﬁlozofa, który właśnie z krótkie drzemki pod
krzewem się ocknął.
— ǲień dobry, madonno — zawołał — zali ǳiewice eszcze nie przybyły?
Wdowa, usłyszawszy te słowa, wybuchnęła od nowa głośnym płaczem i zaklinać go
ęła¹¹⁹⁹, aby zbliżył się ku wieży w celu porozumienia się z nią. Uczony nie dał się długo
prosić. Dama położyła się ak długa na dachu wieży i wychyliwszy głowę przez otwór
rynny, zawołała ze łzami:
— Wiem, Rinieri, żem cię o barǳo złą noc przyprawiła, aliści zemściłeś się za to
dostatecznie, chociaż bowiem lipiec teraz mamy, te nocy, sto ąc naga na wieży, o mało
nie skrzepłam z zimna; przy tym krzywdę, którą ci wyrząǳiłam, i głupotę, która mnie
pchnęła do zawierzenia słowom twoim, tak gorzko opłakałam, że ǳiw, iż mi oczy pospołu
ze łzami nie wypłynęły. Zaklinam cię tedy¹²⁰⁰, nie na miłość dla mnie, bowiem niepodobną
do wiary est rzeczą, abyś mnie kochał, ale na cześć two ą, ako szlachcica. Niecha to, coś
dotychczas uczynił, bęǳie dostateczną pomstą za u mę ci wyrząǳoną. Poda mi suknie
i pozwól, abym się stąd oddalić mogła. Nie obǳiera mnie z tego, czego potem, choćbyś
nawet i chciał, oddać mi nie bęǳiesz w stanie, nie obǳiera mnie z dobre sławy mo e .
Prawda, że niegdyś pozbawiłam cię rozkoszy, cierpień ci przyczynia ąc, aliści obiecu ę
ci tę edną noc tysiącem innych wynagroǳić. Poprzestań więc na tym, coś dotąd uczynił,
umie się mścić ako mąż godny. Niecha ci starczy to, że mogłeś wziąć pomstę i dowodnie
mi to okazałeś. Nie nadużywa przewagi swe nad biedną kobietą, nie ma bowiem w tym
¹¹⁹⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁸miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹¹⁹⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁰⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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sławy dla orła, że gołębicę pokonał. Jeszcze raz zaklinam się na miłość Boską i w imię czci
two e cię błagam, abyś miał litość nade mną.
Filozof, który w harde duszy swe rozważał krzywdę sobie wyrząǳoną, wiǳąc łzy
i słysząc błagania wdowy, odczuwał w głębi serca radość i boleść na przemian. Radość
ta płynęła z osiągnięcia upragnione nade wszystko pomsty, boleść zroǳiła się z uczucia
litości nad nieszczęśliwą. Luǳkość nie zdołała ednak przemóc zawziętości. Dlatego też
rzekł w te słowa:
— Madonno Heleno! Gdyby prośby mo e (których, wierę¹²⁰¹, ani tak łzami zwilżyć,
ani tak ocukrować ak ty nie umiałem), gdyby prośby mo e owe nocy, kiedy na pokrytym
śniegiem ǳieǳińcu z zimna prawie umierałem, tyle mi się były przydały, byś mnie boda
na chwileczkę pod dach wpuściła, zaiste ǳisia daleko łatwie byłoby mi do błagań twoich
się przychylić. Zresztą, eśli ci tak barǳo o dobrą sławę choǳi, barǳie niż w przeszłości,
i eśli tak okropną dla ciebie est rzeczą stać tam nago na górze, to obróć prośby swo e
ku temu, w którego ob ęciach nie było ci przykro leżeć nago owe pamiętne nocy, gdym
a zębami szczękał i ak zwierzę miotał się po ǳieǳińcu śniegiem zasłanym. Jego proś
o pomoc, emu każ podać sobie suknie i drabinę do wieży przystawić, w nim współczucie
obuǳić się postara , dla niego bowiem tysiąc razy cześć swą narażałaś, o którą dbasz tak
barǳo. Dlaczegóż ego na ratunek nie wołasz? Któż, ak nie on, pomoc ci nieść powinien?
Wszak miłośnicą ego esteś; komuż zatem pomagać winien, kogo strzec, eśli nie ciebie?
Woła go tedy, głupia białogłowo, i przekona się, zali miłość, którą dla niego żywisz,
a takoż mądrość ego i two a własna zarazem zdoła ą cię od mo e głupoty ocalić.
Przypomnĳ sobie dobrze, ak się go wśród karesów pytałaś, co est większe: mo a
głupota czy też miłość, którą dla niego żywisz? Nie okazu mi teraz wielkie swo e szczodrobliwości i nie częstu mnie ho nie tym, czego uż nie pragnę, a czego odmówić mi nie
byłabyś w stanie, gdybym tego pragnął!
Zachowa te rozkoszne noce na późnie dla twego miłośnika, eśli oczywista z życiem stąd u ǳiesz. Dla siebie i dla niego e przeznacz; a poprzestanę na te edne , którą
otrzymałem. Wystarczy raz być wyszyǳonym. Jak wiǳę, dawna chytrość eszcze ze słów
twoich przebĳa; silisz się pochwałami wspaniałomyślność mo ą obuǳić, zwiesz mnie
człekiem szlachetnym i godnym i spoǳiewasz się, że ǳięki wielkoduszności złość twoą w niepamięć puszczę. Aliści pochlebstwa two e nie zdoła ą uż teraz, tak ak niegdyś
twe obietnice, zaćmić oczu mo e duszy. Poznałem wreszcie sam siebie. Mó długi pobyt
w Paryżu nie nauczył mnie tyle o sobie samym, ile ty w ciągu edne nocy. Gdybyśmy
nawet założyli, że wspaniałomyślny estem, to ty przecie nie należysz do luǳi, wobec
których tę cnotę ob awiać należy. Kresem pokuty dla takich ǳikich potworów ak ty,
a również i kresem pomsty nad nimi śmierć tylko sama być winna. Jeśli a orłem nie
estem, to i z ciebie byna mnie nie gołębica, ale żmĳa adowita, którą ako mego zaklętego wroga, z zaciekłością i srogością, równą two e , dręczyć postanowiłem. To, co z tobą
czynię, nie zemstą, ale karą właściwie nazywać się winno, zemsta bowiem zwykle przewyższa obrazę, mó zaś odwet — cokolwiek bym uczynił — nie zdoła nigdy two e winie
dorównać. Gdybym się chciał pomścić, biorąc pod uwagę obecny stan duszy mo e , który
tobie zawǳięczam, to życie two e, co mówię, życie stu tobie podobnych białogłów nie
wystarczyłoby mi po temu, bowiem zabiłbym nic więce , eno¹²⁰² podłą, złą i przewrotną
białogłowę. Czymże, do czarta, esteś lepszą (gdyby ci od ąć urok pięknego oblicza, które
za lat kilka czas pomarszczy i do cna popsu e), czymże esteś lepszą od każde nęǳne
ǳiewki? A ednak taka nęǳna istota ak ty, o mały włos nie przyprawiła o śmierć szlachetnego człowieka, ak mnie nazwałaś przed chwilą, którego życie w ciągu ednego dnia
na znacznie więce przydać się może niźli stu tysięcy tobie podobnych przez cały czas
istnienia świata. Chcę ci tedy pokazać, ǳięki te karze, którą znosisz, co to znaczy drwić,
abyś eżeli wy ǳiesz stąd żywa, w przyszłości w podobny błąd nie popadła. Jeśli zaś masz
uż tak nieodpartą i gwałtowną żąǳę wydostania się stąd, to dlaczego nie skaczesz na
dół? Mniemać by należało, że przy pomocy boże kark skręcić powinnaś i tym sposobem uwolnić się od męczarni, które ak powiadasz, sroǳe cię dręczą. Uczyniłabyś mnie
wówczas na szczęśliwszym na świecie człowiekiem. Więce ci uż nic do powieǳenia nie
¹²⁰¹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹²⁰²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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mam. Kończę tedy i dodam tylko: moim staraniem było, abyś się na tę wieżę dostała, teraz two ą est uż rzeczą wynaleźć środek ze ścia z nie , ak swego czasu wynalazłaś środek
wydrwienia mnie.
W czasie te przemowy ﬁlozofa nieszczęśliwa wdowa bez przerwy łzami się zalewała.
Tymczasem słońce podnosiło się coraz wyże . Helena, wiǳąc to, rzekła w te słowa:
— Okrutny człeku! Jeżeli owa przeklęta noc tak srogą dla ciebie była, ǳięki czemu
wina mo a tak wielką ci się teraz wyda e, że ani młoǳieńcza piękność mo a, ani łzy rzewne
i błagania pokorne zmiękczyć cię nie są w stanie, to da się przyna mnie nieco wzruszyć
i pozbądź się swe okrutne surowości przez wzgląd, iżem ci zaufała od nowa i wszystkie
ta emnice mo e ci odkryła, da ąc ci tak upragnioną sposobność przekonania mnie o winie
mo e . Gdybym ci się bowiem tak ufnie w ręce nie oddała, nigdy byś był nie znalazł środka
pomszczenia się w tak skuteczny sposób, czego tak gorąco pożądałeś. Dlatego też przestań
być gniewny na mnie i chcie mi na ten raz przebaczyć.
Jeżeli przebaczysz mi i pozwolisz mi stąd ode ść, będę gotowa wyrzec się całkiem
wiarołomnego młoǳieńca, ciebie zasię¹²⁰³ za edynego pana mego i kochanka uznam,
mimo że piękność mo ą lekce sobie ważysz, masz za nietrwałą i nie szacu esz e wysoko.
Jednakoż, akąkolwiek by ta piękność, zarówno mo a, ak i innych białogłów była, tyle
wiem z pewnością, że bęǳie ona stanowiła przedmiot pożądania i rozkosznych uniesień
wielu młodych luǳi, do których i ty się zaliczasz. Nie wątpię, że mnie wysłuchasz, bo
chocia okrutnie ze mną dotąd się obchoǳiłeś, przecie uwierzyć nie mogę, abyś w same
rzeczy pragnął u rzeć mnie rzuca ącą się z te wieży i ginącą haniebną śmiercią na oczach
twoich. Którym to oczom, eśli nie kłamałeś wówczas, ak ǳiś kłamiesz, tak barǳo się
podobałam. Na Boga, mie litość nade mną! Słońce mocno przypiekać zaczyna i tak ak
w nocy chłód mnie dręczył, tak teraz znowu żar mnie trapi okrutnie.
Filozof, zna du ący osobliwą uciechę w te wymianie słów, odparł:
— To prawda, madonno, że ufność two a wydała cię w ręce mo e. Płynęła ona ednak nie z miłości do mnie, eno z pragnienia oǳyskania tego, kogoś utraciła, na tym
większą tedy pomstę zasługu esz. Jeśli zaś przekonana esteś, że tylko tą drogą mogłem
do ść do wywarcia zemsty nad tobą, to ci rzeknę, że głupio mniemasz. Tysiąc innych
środków miałem w pogotowiu, tysiącem sieci byłbym cię omotał uda ąc, że cię kocham,
tak iż w ten czy w inny sposób w moc mo ą byś popadła. Każdy z owych środków pomsty pociągnąłby za sobą eszcze większy twó srom¹²⁰⁴ i karę niźli ten, którego obecnie
użyłem. Jeśli go wybrałem, to edynie dlatego, aby się wcześnie pomstą nasycić. Gdyby
mnie nawet wszystkie inne plany odwetu zawiodły, to zawsze eszcze miałem w ręku pióro, którym ciebie i sprawki two e mógłbym tak opisać, że czyta ąc te słowa, tysiąc razy
przeklinałabyś ǳień swoich naroǳin. Potęga pióra est o wiele groźnie sza, niźli sąǳą
ci, którzy e na sobie nie wypróbowali. Ja zaś klnę się na Boga, który oby mi rozkosz
obecne pomsty w takie sile do końca zachował, aką mi dał odczuwać z początku, napisałbym o tobie rzeczy takie, że czyta ąc e, nie tylko przed innymi, ale i przed sobą samą
rumieńcem wstydu byś się zalewała i oczy sobie pragnęła wydrzeć, aby siebie same więce
nie wiǳieć. Nie wyrzuca więc morzu, że wezbrało wodami małego strumyka! O miłość
two ą i o to, żeby cię posiadać, ak uż powieǳiałem, nie dbam zgoła. Jeśli możesz, oddawa się temu, do któregoś dotąd należała, a którego a teraz za to, że tak z tobą postąpił,
miłu ę tyle, ile go niegdyś nienawiǳiłem. Wy, białogłowy, pożądacie miłości młoǳieńców i durzycie się w nich dlatego, że ma ą świeżą cerę, czarnie sze brody, że walczą na
turnie ach lub też wyskaku ą w tańcu. Wszystkie te same przymioty posiadali mężczyźni
ǳiś nieco barǳie do rzali, którzy wieǳą to, czego tamtym dopiero uczyć się należy.
Tamtych za lepszych eźdźców uważacie, bo więce mil na ǳień przebyć są zdolni. Młoǳież w same rzeczy mocnie was przetrząść może, aliści przyznać także trzeba, że luǳie
źrali¹²⁰⁵ wieǳą lepie , gǳie raki zimu ą. Rzecz wiadoma, że smaczna odrobina o wiele
więce est warta niż obﬁtość bez smaku. Ostry kłus strzęsie i umęczy prędko każdego,
choćby na młodszego eźdźca, gdy tymczasem powolnie szy, choć nieco późnie , ale za to
przy emnie i wygodnie do mie sca spoczynku doprowaǳi.
¹²⁰³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²⁰⁴srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
¹²⁰⁵źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
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Wy, nieroztropne białogłowy, nie pode rzewacie nawet, ile zła pod tym marnym powabem powierzchowności się kry e. Młoǳieńcy nigdy na edne nie poprzestaną, pożąda ą oni bowiem każde , którą u rzą. Każde uważa ą się godni. Dlatego też miłość ich
stała być nie może. Na lepszym świadectwem tego esteś ty sama. Wyda e im się, że
zasługu ą na szacunek i miłość swych pań, a większe chluby nie zna du ą, ak pysznić
się łaskami tych, które posiedli. Ten ich błąd wydał tyle kobiet w ręce mnichów, którzy przyna mnie zachowu ą milczenie. Jeśli mniemasz, że nikt, krom¹²⁰⁶ mnie i służące
two e , miłostek twoich nie est świadom, grubo się mylisz. Cała ulica, na które mieszkasz, i wszyscy sąsieǳi tylko o tym mówią. Jak to ednak często się zdarza, rzeczy takie
na późnie dochoǳą do uszu osoby, które dotyczą. A wreszcie okrada ą was oni, gdy
mężowie do rzali obdarza ą was. Skoroś więc uż tak zły wybór uczyniła, ostań przy swoim miłośniku, mnie zasię, wzgarǳonego, pozostaw inne , znalazłem bowiem kochankę
zacnie szą od ciebie, która lepie niż ty na wartości mo e poznać się umiała. Jeżeli zaś
chcesz zabrać na tamten świat prawǳiwsze po ęcie o rzeczach, które mimo wy aśnień
moich ciemne dla ciebie pozostały, a takoż przekonać się dowodnie o tym, czego mo e
oczy pragną, to zechcie ak na śpiesznie z te wieży na dół się rzucić. Mniemam, że dusza
two a, w pazurach diabelskich uż się zna du ąca, bęǳie mogła upewnić się, że oczy mo e
widokiem upadku twego wcale się nie przerażą. Obawiam się ednak, że nie zechcesz podobną rozkoszą mnie obdarzyć. Dlatego też raǳę ci, abyś gdy słońce dopiekać pocznie,
wspomniała na ów mróz, na który mnie naraziłaś, i zmieszała go z obecnym skwarem,
wówczas ani chybi słoneczny żar łagodnym ci się wyda.
Niepocieszona wdowa z tych słów uczonego poznała wreszcie wyraźnie ego okrutny
zamysł. Wybuchnęła tedy¹²⁰⁷ płaczem od nowa i rzekła:
— Jeżeli uż nic litości wzbuǳić w tobie nie może, to niecha cię pobuǳi do nie
chociaż miłość, którą pałasz do owe damy, o tyle rozumnie sze ode mnie i ak sam
mówisz, miłu ące cię wielce. W imię e miłości zaklinam cię, przebacz mi, poda mi
suknie i wypuść mnie z tego mie sca udręki.
Uczony na te słowa parsknął śmiechem, po czym, wiǳąc, że trzecia goǳina ranna¹²⁰⁸
uż od dawna minęła, odrzekł:
— Zaiste, teraz gdyś mnie na tę damę zaklęła, odmówić two e prośbie nie mogę.
Powieǳ mi więc, gǳie się two e suknie zna du ą, a pó dę po nie i uwolnię cię stąd.
Wdowa uwierzywszy ego słowom uspokoiła się nieco i opisała mu mie sce, gǳie szaty
ukryła. Rinieri oddalił się od wieży, poleciwszy swemu słuǳe, aby się nie ważył odchoǳić
na krok, ale został w pobliżu i wszelkimi siłami bronił do tego mie sca przystępu, dopóki
on sam nie powróci. Wydawszy to zlecenie, pośpieszył do domu swego przy aciela, gǳie
posiliwszy się do woli, na spoczynek się udał.
Wdowa tymczasem, na krótki czas głupią naǳie ą nieco skrzepiona, sieǳiała na wieży
w głębokim smutku, tuląc się do muru od strony, gǳie leżał wąski pas cienia. Tysiąc
gorzkich myśli ą dręczyło. To wątpiła, to znów wierzyć poczynała, że uczony z sukniami
przybęǳie, wreszcie myślami błąǳąc tu i tam, zmożona bólem, ani oka w nocy nie
zmrużywszy, teraz wreszcie zasnęła.
Tymczasem słońce wzniosło się wysoko i poczęło piec niemiłosiernie pionowymi promieniami swymi delikatne i niczym nieosłonięte ciało wdowy, które nie tylko opaliło się,
ale i w drobną siatkę pękać poczęło. Śpiąca poczuła ból tak wielki, że ocknęła się. Przy
pierwszym poruszeniu zdało e się, że skóra płatami z nie opada niby pergamin spalony, gdy go pociągnąć. Głowa bolała ą tak, akby za chwilę pęknąć miała. Dach wieży
był tak rozpalony, że wdowa, na ednym mie scu ustać nie mogąc, z płaczem to w tę, to
w tamtą stronę się rzucała. Na domiar złego zupełna cisza panowała w powietrzu; tysiąc
much i bąków usiadło na ranach ciała i tak e kłuło, że każde ukłucie zdawało się nieszczęśnicy ciosem sztyletu. Helena nieustannie machała rękoma, złorzecząc bez przerwy
doli swo e , kochankowi i uczonemu. Krom spiekoty, much i owadów dręczył ą głód,
a zwłaszcza pragnienie. Nękana na domiar wszystkiego tysiącem natrętnych myśli, do
głębi nimi wstrząśnięta, skoczyła na równe nogi, wypatru ąc, zali nie obaczy w pobliżu
¹²⁰⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹²⁰⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁰⁸trzecia goǳina ranna — t . ok. ósme , licząc wg daw. miary i oznacza ąc ako pierwszą goǳinę wschodu
słońca. [przypis edytorski]
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kogoś, kto by mógł e z pomocą pośpieszyć. Cokolwiek by się stać miało, gotowa była ą
zawezwać, aliści złowrogi los i tu e nie sprzy ał. Okoliczni wieśniacy z powodu skwaru
z pól zeszli; nikt tego dnia w całe okolicy do pracy w tę stronę nie wyszedł. Poprzestano
na młóceniu zboża w pobliżu domów. Helena nie słyszała nic krom koników polnych
i nie wiǳiała niczego prócz fal Arna, które widokiem swoim powiększały eszcze palące
ą pragnienie. Nieszczęsna wdowa patrzyła na krzewy, cieniste gęstwiny i domy, a widok
ten męczył ą okrutnie. Cóż mam rzec eszcze o cierpieniach biedne białogłowy? Słońce
z góry, rozpalony dach pod stopami, ukłucia much i bąków, wszystko to tak ą umęczyło,
że ciało e , które niedawno białością swo ą cienie nocy zwyciężało, teraz czerwone całe
ak szkarłat, przypieczone i zbroczone krwią, czyniło z nie istotę tak szpetną, ak to tylko
wystawić sobie można. Utraciwszy wszelką naǳie ę, rady żadne nie wiǳąc, Helena uż
tylko na śmierć czekała. Tymczasem minęła ósma goǳina¹²⁰⁹ i nasz uczony się przebuǳił. Ocknąwszy się, natychmiast pomyślał o wdowie i podążył ku wieży, aby obaczyć,
co się z oﬁarą ego stało. Sługę swego, który eszcze nic nie adł, wysłał, by się posilił.
Wdowa, u rzawszy go, chwie ąc się, pełna lęku zbliżyła się do rynny, usiadła przy nie
i płacząc rzewnie, rzekła:
— Rinieri, pomściłeś się uż nad wszelką miarę. Jeślim a ciebie nocą na ǳieǳińcu
moim o mało nie zamroziła, to ty w ǳień upiekłeś mnie na te wieży, a racze spaliłeś,
da ąc mi przy tym odczuć mękę głodu i pragnienia. Zaklinam cię na Boga, we dź tuta
i śmierć mi zada , ponieważ a, słaba białogłowa, zabić się nie mam odwagi. Tego ednego
domagam się od ciebie, tak wielka est bowiem męczarnia, którą znoszę. Jeśli ednak nie
chcesz i te łaski mi wyświadczyć, to poda mi szklankę wody, abym nią sobie usta zwilżyła.
Gorączki, która mi wnętrze pali, samymi łzami przecie nie ugaszę.
Uczony po głosie mógł poznać mękę Heleny. Gdy obaczył eszcze część e ciała,
spalonego słonecznym żarem, gdy posłyszał e pokorne prośby, poczuł krztę litości od
nowa. Oparł się ednak raz eszcze temu wzruszeniu i rzekł:
— Nie umrzesz z moich rąk, przewrotna i zła kobieto, umiera natomiast z swych
własnych, eśli masz ochotę po temu, szklanki wody zasię¹²¹⁰ ku ugaszeniu gorączki tak
się ode mnie spoǳiewa , ak a niegdyś, zmarznięty, spoǳiewałem się, że mnie w domu swoim ogrze esz. Żału ę niezmiernie, że gdy mo e odmrożenia przy pomocy ciepła
śmierǳącego nawozu wyleczono, to ty od zadanych twe piękności szwanków bęǳiesz
się mogła uwolnić pachnącą wodą różaną. Mnie groziła utrata życia lub kalectwo, ty zasię
po poparzeniu, na kształt węża, który starą skórę zrzucił, pięknie szą eszcze bęǳiesz.
— O a nęǳna! — zawołała na to białogłowa — oby Bóg wrogów moich tak pozyskaną pięknością obdarzył.
A ty, okrutnie szy od ǳikiego zwierzęcia, powieǳ, ak śmiesz mnie w ten sposób
zadręczać? Gdybym wśród mąk na okrutnie szych wytępiła two ą roǳinę lub któregokolwiek innego mężczyzny, zaliż sroższa kara spotkać by mnie mogła? Nie wiem, zaiste,
aką sroższą torturę można by wymyślić dla zdra cy, który całe miasto na zgubę wydał. Mało tego, żeś mnie udręczył słonecznym żarem, wystawił na pożarcie przez muchy
i osy, odmówiłeś mi eszcze kropli wody, chocia morderców, wyrokiem sądu skazanych
i na kaźń prowaǳonych, często winem po ą, gdy tylko tego zażąda ą. Wiǳę teraz, że nic
cię od okrutnego zamysłu twego odwieść nie zdoła, żeś głuchy i ślepy na cierpienia mo e,
dlatego też bez ęku będę czekała na śmierć, porucza ąc duszę mo ą Bogu. Jego wzywam,
do Niego się odwołu ę i przed Niego cię pozywam na sąd sprawiedliwy!
To rzekłszy, powlokła się z wielkim wysiłkiem na sam środek tarasu, gǳie słońce
na mocnie dopiekało, aby się rychle śmierci doczekać. Tonąc we łzach nieustannych,
skarżąc się rzewnie, znosiła tysiąc śmierci miast¹²¹¹ edne i z bólu a pragnienia o mało
rozumu nie postradała.
Tymczasem zbliżył się wieczór. Uczony pomyślał, że dość uż te kary bęǳie, dlatego
też kazał słuǳe swemu wziąć suknie wdowy i płaszczem owinąć, po czym udał się do
domu nieszczęśnicy. Na progu sieǳącą zastał e służkę, bezradną, w wielkie rozpaczy
i trwoǳe pogrążoną.
¹²⁰⁹ósma goǳina — licząc wg. daw. miary, od wschodu słońca, około pierwsze po południu. [przypis edytorski]
¹²¹⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²¹¹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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— Gǳie się zna du e two a pani? — zapytał.
— Panie — odrzekła służąca — nie wiem, co się z nią stało. ǲisia rano spoǳiewałam
się, że zna dę ą w łóżku, do którego wczora przy mnie się położyła, aliści nie znalazłam e
tam ani gǳie inǳie , mimo troskliwych poszukiwań, dlatego też wiǳicie mnie w ciężkie
obawie i trosce. Może wy, panie, możecie mi dać o nie wieść akąś?
— Należało cię zaprowaǳić na to mie sce, gǳie ona teraz się zna du e, i ukarać cię
podobnie za przewinę two ą — odparł uczony. — I tak ednak, dalipan, nie u ǳiesz
moich rąk, ukarzę ciebie bowiem tak przykładnie, że nie przy ǳie ci uż nigdy ochota na
wydwarzanie się¹²¹² z luǳi, byś mnie nie wspomniała.
To rzekłszy, zwrócił się do sługi swego:
— Odda e suknie i wskaż, gǳie ma szukać swo e pani.
Służka, poznawszy suknie, okrutnie się przeraziła, sąǳiła bowiem, że uż swo ą panią
martwą zna ǳie.
Pohamowawszy z trudem okrzyk grozy, zaraz po ode ściu Rinieriego pobiegła za ego
towarzyszem ku wieży.
Tymczasem zdarzyło się, że ednemu z wie skich robotników wdowy zabłąkały się
gǳieś dwie świnie. Wybrał się na poszukiwanie ich, a zbliżywszy się do wieży, niebawem po ode ściu uczonego, usłyszał nagle ęki nieszczęśliwe białogłowy. Zaciekawiony,
wydrapał się, ak mógł na wyże , i zapytał:
— Kto tam tak płacze?
Wdowa poznała swego robotnika po głosie. Zawoławszy nań po imieniu, rzekła:
— Idź po służącą mo ą i duchem ą tu przyślĳ.
— O dla Boga, madonno, co was tuta przywiodło! — zawołał kmieć. — Służka wasza
szukała was przez ǳień cały. Komuż ednak mogło przy ść na myśl, że się tu zna du ecie.
Rzekłszy te słowa, podniósł drabinę, naprostował i umocnił szczeble. W te chwili
nadbiegła służka. Poczciwa ǳiewczyna wstąpiwszy na drabinę dała folgę łzom i załamu ąc
ręce zawołała:
— Pani mo a, gǳie esteście?
— Jestem tuta , siostro mo a — odrzekła dama na głośnie ak zdołała. — Nie czas
teraz na łzy. Poda mi co pręǳe mo e suknie.
ǲiewczyna, uspoko ona nieco e głosem, z pomocą robotnika, który ukończył uż
niemal naprawę drabiny, wbiegła na dach. U rzawszy ednak swo ą panią, nie do boskiego stworzenia, ale do na pół zwęglonego pnia podobną, oszpeconą, pokłutą i nago na
ziemi leżącą, rwać sobie włosy poczęła i wylewać łzy ak nad umarłą. Wdowa wezwała
ą, aby się uspokoiła i pomogła e przede wszystkim się ubrać. Dowieǳiawszy się zaś od
służki, że krom¹²¹³ nie i robotnika oraz tych, co suknie przynieśli, nikt o całe sprawie
nie wie, pocieszyła się znacznie i zaklęła tylko świadków, aby wieczną i głęboką ta emnicę
zachowali.
Po długich rozważaniach robotnik wziął na plecy damę, niemogącą iść o własnych
siłach, i zniósł ą szczęśliwie z wieży. Natomiast nieszczęsna służka, która w tyle pozostała,
schoǳąc widać z mnie szą ostrożnością z drabiny, pośliznęła się na ednym z wyższych
szczebli, spadła na ziemię i złamała nogę.
Ból, aki poczuła, był tak wielki, że ak lew zaryczała. Usłyszawszy ten krzyk, robotnik
położył damę na trawie i pobiegł zobaczyć, co się stało. U rzawszy, że służąca ma nogę
złamaną, wziął ą również na plecy i zaniósł do pani, obok które ą złożył. Dama na
widok tego nowego nieszczęścia i na myśl, że ostatnia istota, która by e w dane chwili
pomóc mogła, leży obok nie bezsilna, strapiła się niezmiernie i wybuchnęła na nowo tak
rzewnymi łzami, że robotnik nie tylko uspokoić e nie mógł, ale i sam zapłakał.
Ponieważ ednak noc się zbliżała, kmieć na prośbę zrozpaczone damy pobiegł do domu. Wziąwszy z sobą dwóch braci swoich i żonę i zabrawszy deskę przybył na mie sce
wypadku. ǲiewczynę ułożono na desce i zaniesiono do chaty wieśniaka. Robotnik pokrzepił damę wodą i łagodnymi słowy, wziął ą na plecy i zaniósł do izby sypialne . Tam
żona ego nakarmiła ą podpłomykami i rozebrawszy, położyła do łoża. W nocy postarał
się wieśniak o odwiezienie damy i służki do Florenc i.
¹²¹²wydwarzać się z kogoś (daw.) — kpić z kogoś. [przypis edytorski]
¹²¹³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Wdowa, które nigdy na zręcznych wybiegach nie zbywało, wymyśliła o swo e przygoǳie ba kę, nic wspólnego z istotą sprawy niema ącą. Potraﬁła wmówić w braci swoich,
siostry i we wszystkich zna omych, że pospołu ze służką padła pastwą akie ś sztuczki diabelskie . Znaleźli się pod ręką doktorzy, którzy wdowę nie bez trudu i wysiłku z gorączki
i innych przypadłości wyleczyli, a takoż nastawili nogę służki. Odcierpiały ednak obydwie
za swo e, a wdowa nie edną skórę, przylega ącą do prześcieradeł, postradała. Przypadek
ten ednak wymazał z e pamięci niewiernego kochanka i od ął wszelką ochotę równie
do drwin z luǳi, ak i do nowych afektów.
Uczony zasię¹²¹⁴, dowieǳiawszy się o wypadku służki, osąǳił, że dostatecznie est
pomszczony. Dlatego też pozwolił się wdowie wedle zręczności i woli wykłamywać.
Tak oto wyszła głupia białogłowa na niewczesne chętce wyszyǳenia drugich, mniema ąc, że luǳi uczonych tak łatwo nabrać ak innych. Była nieświadoma, że oni ( eśli
uż nie wszyscy, to większa ich część) dobrze wieǳą, gǳie raki zimu ą. Dlatego też, miłe
damy, wystrzega cie się drwin, a zwłaszcza drwin z luǳi uczonych”.



.   

Dwaj Sieneńczycy żyją w wielkiej przyjaźni z sobą. Jeden z nich uwoǳi żonę drugiego, ów,
dowieǳiawszy się o tym, wchoǳi w porozumienie z żoną uwoǳiciela i zamyka go do skrzyni,
po czym na wieku z jego żoną miłosnym igraszkom się oddaje.
Ciężko i boleśnie było damom słuchać o okrutnym ukaraniu Heleny, ponieważ ednak przyznać musiały, że kara ta w części zasłużoną była, pomiarkowały tedy¹²¹⁵ współczucie swo e. W każdym razie uznały uczonego za okrutnego i nieubłaganego człeka.
Gdy Pampinea opowieść swo ą skończyła, królowa wezwała Fiammettę, która w te słowa
ochoczo mówić zaczęła:
— Urocze przy aciółki! Ponieważ ak mi się zdawa¹²¹⁶, zbyt żywo odczułyście surowość obrażonego ﬁlozofa, sąǳę tedy, iż nie od rzeczy bęǳie czymś weselszym smutne
myśli wasze za ąć. Dlatego też mam zamysł opowieǳieć wam krótką opowieść o pewnym
młoǳieńcu, który ze spoko nie szym umysłem obrazę przy ął i w barǳie umiarkowany
sposób pomścił się za nią. Z historii te poznacie, że każdemu wystarczyć powinno, gdy
odda tą samą miarką, którą mu odmierzono, i że w pomście przesaǳać nie należy, skoro
iǳie tylko o odwet za doznaną zniewagę.
„Wieǳcie tedy, że wedle tego, co słyszałam, żyli niegdyś w Sienie dwa młoǳieńcy,
bogaci i z dobrych rodów mieszczańskich idący — eden nazwiskiem Spinelloccio Tavena, drugi Zeppa di Mino. Byli oni właścicielami sąsiednich domów na ulicy Camollia.
Przestawali ciągle tylko z sobą, tak iż wedle wszelkich pozorów wydawać się mogło, że
miłu ą się ak bracia, a nawet więce eszcze. Każdy z nich miał wielce uroǳiwą żonę.
Owóż zdarzyło się, że Spinelloccio, przebywa ący często w domu Zeppy, zaprzy aźnił się
tak z ego żoną, że sypiać u nie począł. ǲiało się to przez długi czas, nie zwraca ąc niczy e uwagi. Pewnego razu ednak tak się zdarzyło, że Zeppa był w domu, o czym żona
ego nie wieǳiała. Z awił się właśnie Spinelloccio, wywołu ąc go. Żona odpowieǳiała,
że męża nie ma w domu.
Wówczas Spinelloccio wbiegł żywo na schody, wpadł do sieni, a wiǳąc, że uroǳiwa
białogłowa sama się w izbie zna du e, chwycił ą w ob ęcia i począł ą czule całować, nie
bez ho nego odwza emnienia się z e strony. Zeppa u rzawszy to, nie mruknął ani słowa, ale ukrył się, pragnął bowiem dowieǳieć się, ak się ta igraszka skończy. Po chwili
u rzał żonę swo ą w ob ęciach przy aciela; zmierzali do komnaty, a potem usłyszał szczęk
klucza. Wzburzyło go to do głębi. Zważywszy ednak, że wrzaskiem despektu swego nie
zmnie szy, tylko go głośnie szym uczyni, pohamował się i począł rozmyślać, akby się
pomścić bez zwrócenia uwagi obcych luǳi, a ku pełnemu ukontentowaniu swo emu.
Zeppa, wszystko dobrze rozważywszy, postanowił nie wychoǳić z kry ówki swo e , póki

¹²¹⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²¹⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²¹⁶zdawa się — ǳiś popr. forma: zda e się. [przypis edytorski]
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przy aciel ego w domu gościć bęǳie. Po ego ode ściu wszedł do sypialne komnaty swe
żony i zastał ą poprawia ącą sobie włosy, które e Spinelloccio dla ﬁglów rozpuścił.
— Żono — rzekł stanąwszy na progu — co czynisz?
— Czy nie wiǳisz, co robię? — odrzekła.
— Oczywista, że wiǳę — odparł Zeppa — tak ak i wiele innych rzeczy wiǳiałem,
których nie pragnąłem wcale oglądać.
Tu zaczął z nią mówić o tym, co zaszło, ona zaś, po długim kołowaniu, w na większe
trwoǳe przyznała się do wszystkiego (czemu zresztą żadną miarą uż zaprzeczyć nie mogła)
i łka ąc, o przebaczenie błagać go poczęła.
Zeppa wysłuchał e spoko nie, a potem rzekł:
— Postąpiłaś niegoǳiwie, występna białogłowo. Jeśli ednak chcesz, abym na ten raz
ci przebaczył, musisz wypełnić ak na ściśle rozkazy mo e, o których w te chwili usłyszysz.
Dasz tedy znać Spinellocciowi, aby utro o trzecie goǳinie pod akimś pozorem uwolnił
się od mego towarzystwa i przybył do ciebie. Gdy się uż tuta z awi, we dę i a do domu;
wówczas ty, słysząc mo e kroki, każesz mu się ukryć w te wielkie skrzyni i zamkniesz go
w nie . Gdy to uczynisz, powiem ci, ak masz dale sobie poczynać. Przy tym wszystkim
nie obawia się o nic, przyrzekam ci bowiem, że na mnie sze krzywdy mu nie wyrząǳę.
Żona, szczęśliwa, że mąż poprzestał na tym, obiecała mu posłuszeństwo i dotrzymała słowa. Naza utrz o trzecie goǳinie Spinelloccio, zna du ący się właśnie z Zeppą,
a pamiętny, że dama czeka na niego, rzekł w te słowa:
— Daru cie, że was opuszczę; zaproszony ǳiś estem na obiad do ednego z przy aciół,
który na mnie bęǳie oczekiwał.
— Do obiadowe pory eszcze daleko — odparł Zeppa.
— Nic to nie szkoǳi — rzekł Spinelloccio. — Muszę z nim pomówić o różnych
sprawach, dlatego też wcześnie przybyć wolę.
To rzekłszy, pożegnał się, wyszedł i okrężną nieco drogą przybył do domu Zeppy,
przez żonę ego oczekiwany. Zaledwie obo e w sypialne komnacie się znaleźli, dały się
słyszeć kroki Zeppy. Na ten odgłos, piękna dama, uda ąc wielce zatrwożoną, wezwała
Spinelloccia, aby ukrył się w skrzyni, którą mąż e wskazał, po czym zamknęła go w nie
starannie i wyszła. Zeppo spotkał ą na progu i spytał się e donośnym głosem:
— Żono, wszak to uż czas na obiad?
— Tak est, w same rzeczy — odrzekła.
— Spinelloccio — ciągnął Zeppa dale — zaproszony został ǳisia do ednego z przyaciół, żona ego tedy musiałaby sama obiadować. Dobrze bęǳie zatem, eśli z okna zawołasz ą i poprosisz, aby do nas na obiad przyszła.
Żona, drżąca ze strachu o swó los i dlatego też ślepo posłuszna, uczyniła, co e rozkazano. Małżonka Spinelloccia na gorące e prośby i zapewnienia, że Spinelloccio gǳie
inǳie ǳiś obiadować bęǳie, dała się do odwieǳin nakłonić. Zeppa przy ął ą wielce
dwornie, schwycił ą za rękę i dawszy skinieniem znać żonie swo e , aby się do kuchni
oddaliła, powiódł damę do sypialne komnaty. Wszedłszy tam, drzwi od wewnątrz zaparł.
Na ten widok żona Spinelloccia zawołała:
— Biada mi! Co to ma znaczyć, Zeppo? Po to tedy tu mnie zwabiłeś? Takaż ma być
owa miłość i wierna przy aźń, którą mężowi memu okazu esz?
Zeppa, trzyma ąc ą silnie w ramionach, zbliżył się do skrzyni, w które sieǳiał Spinelloccio, i rzekł w te słowa:
— Zanim dalsze wyrzuty czynić mi poczniesz, wysłucha , co ci powiem. Miłowałem
Spinelloccia i eszcze ak brata go miłu ę, wczora ednak, chociaż o tym nie wie, odkryłem, że ufność, aką go obdarzałem, tylko taki skutek miała, że począł mnie przy żonie
mo e zastępować i obcu e z nią tak ak z tobą.
Właśnie dla te przyczyny, że go miłu ę, nie chcę byna mnie mścić się na nim, eno¹²¹⁷
mu równą miarą odpłacić. Posiadł mo ą żonę, tedy i a postanowiłem ciebie posiąść tak
samo. Jeśli się nie zgoǳisz należeć do mnie, będę sobie musiał inacze poraǳić. Ponieważ
zaś hańby te płazem puścić nie mogę, wypłatam mu ﬁgla, który ani tobie, ani emu nie
bęǳie miły.

¹²¹⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Żona Spinelloccia, usłyszawszy tę wiadomość, uwierzyła w nią, da ąc posłuch przysięgom i zaklęciom Zeppy. Tak tedy rzekła do niego:
— Miły Zeppo, eśli ci ta zemsta na mnie wywarta wystarczyć może, to uż niecha
i tak bęǳie. Przyrzeknĳ mi eno, że postarasz się, aby to, co czynić bęǳiemy, nie stało
się powodem waśni mięǳy mną a żoną two ą, z którą, mimo że przeciwko mnie zawiniła,
chciałabym w przy aźni pozostać.
— Oczywista, że tak uczynię — odrzekł Zeppa — a krom¹²¹⁸ tego obdarzę cię tak
cennym i pięknym kle notem, akiego równego nie posiadam.
Rzekłszy te słowa, uścisnął ą, ucałował, a potem ułożył ą na skrzyni, w które mąż
zamknięty sieǳiał, i cieszył się nią do woli.
Spinelloccio, który z ukrycia swego całą tę rozmowę słyszał, a potem trewizański taniec
nad głową swo ą poczuł, z początku o mało się ze złości nie rozpukł¹²¹⁹. Gdyby nie obawa
przed Zeppą, byłby, ani chybi, mimo zamknięcia, żonie swo e obelgę akąś rzucił lub
groźbami ą zasypał. Zważywszy ednak, że on sam dał wszystkiemu początek, a Zeppa
miał prawo postąpić z nim tak, ak postąpił, i że po luǳku ak dobry towarzysz z nim
się obszedł, postanowił w duszy zostać eszcze gorętszym ego przy acielem, niż był nim
dotąd.
Zeppa tymczasem, używszy, ile dusza zapragnęła, zszedł ze skrzyni. Gdy żona Spinelloccia upomniała się o obiecany e kle not, otworzył drzwi od sypialne komnaty i zawołał
na żonę swo ą. Białogłowa, stanąwszy na progu, to tylko rzekła do swo e przy aciółki ze
śmiechem:
— Madonno, oddałaś mi pięknym za nadobne.
— Otwórz skrzynię — rzekł mąż.
Gdy wieko podniesiono, Spinelloccio ukazał się oczom swo e żony. Długo by się nad
tym szerzyć¹²²⁰ należało, kto z nich większy wstyd odczuł: Spinelloccio, który wieǳiał, że
Zeppie nic ta ne nie est, czyli też żona, która w te chwili dowieǳiała się, że mąż słyszał
i czuł wszystko, co nad ego głową wyrabiano. Wreszcie Zeppa rzekł:
— Oto kle not, który ci da ę!
Spinelloccio, wyszedłszy ze skrzyni, rzekł po prostu te słowa:
— Jesteśmy skwitowani należycie, dlatego też dobrze bęǳie, eśli na przyszłość przyaciółmi pozostaniemy, ak przed chwilą oświadczyłeś me żonie. Wszystko mieliśmy dotąd wspólne krom żon, należy przeto, abyśmy i e wspólnym dobrem uczynili.
Zeppa barǳo się uradował, słowa te usłyszawszy. Po chwili wszyscy czworo w przykładne zgoǳie do stołu zasiedli. Od te pory każda z tych białogłów miała dwóch mężów,
a każdy z obu mężów dwie żony, ednakoż z tego powodu nigdy mięǳy nimi do waśni
i kłótni nie dochoǳiło”.



 .   

Mistrz Simone, lekarz, błaga Bruna i Buﬀalmacca, aby wprowaǳili go do pewnego towarzystwa, które się korsarstwem para. Nocą schoǳą się na oznaczonym miejscu. Buﬀalmacco
wrzuca doktora do smrodliwej jamy i tam go pozostawia.
Po dość długie rozmowie o wspólnocie żon (pochop do te gawędy dał damom postępek dwu Sieneńczyków) królowa, nie chcąc czynić u my przywile owi Dionea, ako
ostatnia z opowiada ących w te słowa zaczęła:
— Jako żywo, miłe przy aciółki, Spinelloccio zasłużył sobie na ﬁgiel, aki mu wypłatał
Zeppa. Dlatego też wbrew temu, czego Pampinea przed chwilą dowieść się starała, nie
sąǳę, by goǳien był ostre przygany krotochwilnik¹²²¹ wyrząǳa ący psotę temu, co szuka
e albo na nią zasłużył. Powtarzam, że zasłużył na nią Spinelloccio. Sama zaś opowieǳieć
wam chcę o takim, który sam e szukał, i mniemam, że nie ganić, ale chwalić należy tych,
co z niego zakpili. Był to lekarz, który powrócił z wszechnicy bolońskie do Florenc i,
¹²¹⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹²¹⁹rozpuknąć się (daw.) — pęknąć; por. wyrażenie: śmiać się do rozpuku. [przypis edytorski]
¹²²⁰szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
¹²²¹krotochwilnik — żartowniś, wesołek. [przypis edytorski]
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głupi ak baran, chocia daleko szlachetnie szym od baraniego futrem był od stóp do głowy
okryty.
„Co ǳień wiǳimy, że Florentczycy powraca ą do naszego miasta z Bolonii ako sęǳiowie, doktorzy, notariusze, w długie, fałǳiste szaty szkarłatne, futrem bramowane
przyoǳiani. Wartość ich umysłów mało niestety temu przepychowi stro u odpowiada.
Jednym z takich pawiów był nie aki Simone da Villa, barǳie bogaty w dobra doczesne
niż w wieǳę. Powrócił on do nas z Bolonii ako doktor medycyny (wedle własnych zapewnień), ustro ony w szkarłat z ogromną krezą, i zamieszkał przy ulicy, którą ǳisia Via
del Cocomero zowią.
Ów mistrz Simone pośród wielu osobliwych obycza ów swoich miał także i ten, że
idąc z kimkolwiek bądź przez ulicę natrętnie wypytywał się o nazwiska spotykanych po
droǳe luǳi, o ich stan i stosunki, tak akby te wiadomości o luǳiach mogły mu do
przyrząǳania leków dopomóc. Zbierał e też barǳo uważnie w pamięci. Szczególnym
przedmiotem uwagi ego stali się dwa malarze, sąsieǳi ego, Bruno i Buﬀalmacco (o
których uż ǳiś dwukrotnie wspomniano), ży ący w wielkie przy aźni z sobą. Naszemu doktorowi zdało się, że ci luǳie mnie kłopotów ma ą i wesele ży ą niż ktokolwiek
inny w mieście, i dlatego też rozpytywać się o nich szczegółowie¹²²² począł. Usłyszawszy zasię¹²²³, że są to uboǳy malarze, wbił sobie do głowy, że w tym wszystkim akaś
ta emnica tkwić musi i że ci dwa weseli luǳie ma ą widocznie akieś ukryte źródło dochodów — tym barǳie że słyszał często o ich przebiegłości i sprycie. Myśl ta wzbuǳiła
w nim niezmierną chęć we ścia w bliższe stosunki bądź to z obydwoma na raz, bądź też
z ednym z nich. Po pewnym czasie w same rzeczy udało mu się zapoznać i zbliżyć się
z Brunem. Bruno, pomiarkowawszy po kilku spotkaniach, z akim to dudkiem ma do
czynienia, ął¹²²⁴ z niego drwić niemiłosiernie i ﬁgle niebywałe mu płatać, doktor zaś, nie
spostrzega ąc tego, w towarzystwie ego wielkie upodobanie zna dował. Zaprosił go do
siebie kilkakrotnie na obiad i gdy osąǳał wreszcie, że otwarcie uż z nim pogadać może,
wyznał mu, że poǳiwem go napełnia wesoły, mimo ubóstwa, sposób ich życia. Po czym
spytał się, czemu by to przypisać należało?
Bruno, wysłuchawszy tych słów, równie niedorzecznych ak inne, roześmiał się głośno
i postanowił odpowieǳieć tak, ak na to barani rozum doktora zasługiwał.
— Mistrzu — rzekł — byle komu nie powieǳiałbym o tym, ak sobie poczynamy, wam ednak, o którego przy aźni i dyskrec i upewniony estem, nie będę wahał się
wyspowiadać. W same rzeczy a i towarzysz mó wesołe życie prowaǳimy, weselsze nawet, niźli się wam wydawać może. Zawǳięczamy to oczywiście nie proﬁtom z kunsztu
naszego albo z ma ętności akichkolwiek, to by nam bowiem nawet na czystą wodę nie
wystarczyło. Abyście nie sąǳili ednak, że kradniemy, powiem wam, że choǳimy na
korsarskie wyprawy i tam, bez niczy e szkody, zdobywamy wszystko, cokolwiek do zaspoko enia potrzeb naszych lub dla przy emności est nam potrzebne. Stąd też beztroski
nasz żywot, który wpadł wam w oko.
Doktor usłyszawszy te słowa zaǳiwił się i uwierzył, mimo że nie rozumiał, co to znaczyć może. Zapragnąwszy gorąco dowieǳieć się, w aki to sposób korsarstwo się uprawia,
począł usilnie Bruna o wy aśnienie prosić, zaręcza ąc mu, że na głębszą ta emnicę zachowa.
— Dla Boga! — zawołał Bruno — mistrzu, czegóż to wymagacie ode mnie? Zbyt
wielka est ta ta emnica, którą raǳi byście poznać, a zasię za odkrycie e nie tylko mógłbym być zniszczony i życia pozbawiony, aliści wpaść nawet w paszczę Lucypera z San
Gallo. Tak wielką ednak est miłość dla wasze osoby, która mi arbuza z Legnaia przypomina, i tak niezmierną ufność w was pokładam, że nie czu ę się na siłach odmówić
żądaniu waszemu. Dlatego też gotów estem opowieǳieć wam wszystko, pod warunkiem że przysięgniecie na krzyż z Montesone, iż nigdy tego nikomu nie zdraǳicie.
Mistrz nie szczęǳił zaklęć i przysiąg.
— Wieǳcie tedy¹²²⁵, o mó słoǳiutki mistrzu — rzekł Bruno — iż przed niedawnym czasem przebywał w naszym mieście wielki czaroǳie i doktor nekromanc i,
¹²²²szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹²²³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²²⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²²⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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nazwiskiem Michał Scotto, ze Szkoc i bowiem się wywoǳił. Odbierał on dowody głębokie czci od na znacznie szych w mieście luǳi, z których niewielu eszcze ży e. Gdy
się uż do wy azdu gotował, przychylił się do gorące prośby swoich przy aciół i pozostawił tuta dwóch na znamienitszych uczniów swoich z poleceniem, aby czynili zadość
na mnie szym zachceniom tych szlachetnych Florentczyków, od których tyle czci i miłości był doznał. Uczniowie, posłuszni mistrzowi, pozostali w mieście, odda ąc owym
panom rozliczne usługi w wielu sprawach miłosnych i innych. Wreszcie, upodobawszy
sobie Florenc ę i obycza e mieszkańców, postanowili osiąść u nas na stałe. Po pewnym
czasie weszli w związki ścisłe przy aźni z niektórymi obywatelami tute szymi, nie bacząc
na to, czy ten, z kim się zaprzy aźnią, est szlachcicem czy nie-szlachcicem, ubogim czy
bogatym człekiem, byleby tylko do gustu im przypadał. Pozyskawszy przy aciół, utworzyli grono, z dwuǳiestu pięciu może luǳi złożone, które na mnie dwa razy na miesiąc
w pewnym, wskazanym przez nich, mie scu się zbiera. Tam każdy wyraża im swo e pragnienia, które te same nocy spełniane bywa ą. Z tymi dwoma czarnoksiężnikami wiąże
mnie i Buﬀalmacca osobliwie poufała przy aźń. Przy ęto nas do owego towarzystwa na
równych prawach z innymi. Ach, gdybyście mogli wiǳieć przepyszne obicia komnat,
po królewsku zastawione stoły, dookoła których krążą ro e uroǳiwe służby płci obo e ,
owe nieporównane czary, ǳbany z winem i butle oraz inne naczynia ze złota i srebra,
z których emy i pĳemy! Cóż dopiero mam powieǳieć o dobroci i obﬁtości potraw?
Kto czego tylko zapragnie, zaraz to ma przed sobą. Nie estem w stanie wyrazić wam,
akie ǳiwne dźwięki z rozlicznych instrumentów tam się rozlega ą, akie rozbrzmiewa ą
tam pieśni melodią urzeka ące ani ak wielka ilość świec woskowych przy tych biesiadach
płonie, ani ile cukrów i win kosztownych na nasze skinienie czeka. Nie sądźcie także,
mó milusi mistrzu, że siadamy do stołów w szatach, w których nas zwykle widu ecie.
Po stokroć nie! Nie masz mięǳy nami takiego, który by cesarzowi podobien nie był,
w tak pysznych bowiem stro ach i ozdobach paradu emy. Nad wszystkie ednak rozkosze
wyższa est rozkosz, którą nas piękne kobiety obdarza ą. Sprowaǳa się e z na dalszych
krańców świata w mgnieniu oka, wedle woli każdego z nas i wedle wyboru. Możecie
tam u rzeć królowę Barbaników, władczynię Basków, żonę sułtana, cesarzową Usbeku,
panią Klapigębę z Norwegii, Semisantę z Berlinzony i Scalpedrę z Nars i. Ale na cóż się
zda tuta e wyliczać? Zna ǳiecie tam wszystkie królowe ziemi całe , wraz z Szinszimurą,
żoną księǳa Jana. Aliści słucha cie dale ! Gdy sobie uż nieco podpĳemy i adłem się
pokrzepimy, zatańczywszy wkoło raz lub dwa razy, uda e się każdy z tą, która się na ego
żądanie z awiła, do osobne komnaty. Wieǳieć wam należy, że każda z tych komnat to
ra prawǳiwy, tchnący aromatem, nie mnie wonnym od wnętrza waszych aptek, gdy
w nich kminek tłuką. Sto ą tam łoża okazalsze od łoża weneckiego doży. Na nich każda
para się układa. Zostawiam wam do domysłu, ak każda z tych prządek potem kołowrotek
trzyma, ak nitki puszcza, sama w kłębek się zwĳa ąc. Na szczęśliwszymi z tych szczęśliwców, a takoż na lepie uposażonymi esteśmy, wedle mego zdania, a i Buﬀalmacco: on
bowiem na częście sprowaǳa sobie królowę ancuską, a zasię¹²²⁶ angielską. Damy te,
ak każdemu wiadomo, są na pięknie szymi na całym świecie białogłowami. Tak umieliśmy im przypaść do serca, że o nas tylko myślą i z nami eno przesta ą. Łatwo wam tedy
bęǳie po ąć teraz, że musimy być na weselszymi i na szczęśliwszymi na świecie ludźmi. Posiadamy miłość dwóch tak pięknych królowych, nie mówiąc uż o tym, że dosyć
nam zażądać od nich dwóch albo trzech tysięcy dukatów, aby e mieć natychmiast. To
wszystko pospolicie korsarstwem nazywamy, postępu emy bowiem ak korsarze, którzy
każdemu dobytek wyǳiera ą. Różnica tylko na tym się zasaǳa, że oni nie odda ą tego,
co raz wzięli, my zasię zwracamy zdobycz po e użyciu. Wiecie teraz wszystko, rozumiecie, co nazywamy korsarstwem, i wiǳicie, w akie należy to trzymać ta emnicy, przeto
więce nic wam nie powiem, proszę eno, nie wspomina cie uż nigdy o tym.
Doktor, którego cała wieǳa polegała na umie ętności leczenia małych ǳieci z parchów, uwierzył w słowa Bruna, ak gdyby one ewangelią były, i zapalił się niepomiarkowanym pragnieniem we ścia do tego towarzystwa. Odrzekł tedy Brunowi, że zaiste
byna mnie go teraz nie ǳiwi ich wesoły i pogodny wyraz oblicza, i ledwie pohamować
się zdołał od prośby o przy ęcie go natychmiast do tego towarzystwa. Namyśliwszy się
¹²²⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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ednak, odłożył tę prośbę do chwili, aż Bruna lepie dla siebie pozyskać zdoła. Tymczasem nie rozǳielał się z nim prawie, zapraszał go do siebie z rana, w południe i wieczorem
i niezmierną życzliwość mu okazywał.
Wkrótce miłość ta tak się zwiększyła, iż zdało się, że doktor bez Bruna żyć i istnieć
nie może. Bruno, któremu to wszystko wielce po myśli było, nie chcąc okazać się niewǳięcznym za tyle przywiązania i czci, wymalował doktorowi w komnacie adalne Post
Wielki i Agnus Dei¹²²⁷, nad bramą zasię wielki nocnik, aby po tym znaku klienci dom
doktora od innych odróżniali. Krom¹²²⁸ tego na weranǳie wymalował mu walkę myszy
z kotami, którą doktor za arcyǳieło uważał. Nie zaniedbywał przy tym od czasu do czasu, gdy nie wieczerzał z doktorem, wspomnieć coś o swoim towarzystwie. Pewnego razu
rzekł:
— ǲisie szą noc spęǳiłem w towarzystwie naszym. Ponieważ królowa angielska
uż mi się nieco sprzykrzyła, kazałem sobie tedy na ten raz sprowaǳić panią Gumedrę,
małżonkę wielkiego chana Tarisu.
— Co to znaczy Gumedra? — spytał doktor. — Dalipan, nie rozumiem tych wszystkich imion.
— O mó na droższy mistrzu! — odparł Bruno. — Wcale się temu nie ǳiwię, słyszałem bowiem, że Ipokrad i Aciemiega nic o nie nie wspomina ą.
— Chciałeś zapewne powieǳieć: Hipokrat i Avicenna — poprawił doktor.
— Dalipan, powieǳiałem, ak wieǳiałem — odparł Bruno. — Równie mało rozumiem się na tych waszych nazwiskach, ak wy na moich. Co się zaś tyczy imienia
Gumedra, to znaczy ono w mowie wielkiego chana to samo, co u nas cesarzowa. Ach,
cóż to za białogłowa! Powiadam wam, że zapomnielibyście przy nie o wszystkich medykamentach, receptach i plastrach waszych!
Podobnymi słowami, nieraz powtarzanymi, tak Bruno doktora podniecił, że ten,
pewnego wieczora nieco dłuże w ego towarzystwie pozostawszy, sąǳąc, że dostatecznie
zyskał go sobie swą uprze mością, postanowił wreszcie wyznać mu na gorętsze pragnienie
swo e. Bruno malował właśnie walkę myszy z kotami. Doktor, który światło mu trzymał,
zaczął w te słowa:
— Brunonie, Bogu ednemu wiadomo, że nie masz człeka na świecie, dla którego gotów bym tyle uczynić, ile dla ciebie. Gdybyś mi nawet powieǳiał teraz: »Idź do Peretoli«,
ani chybi, poszedłbym tam. Nie ǳiwu się tedy¹²²⁹, iż z całą ufnością o coś cię poproszę.
Przed niedawnym czasem opowieǳiałeś mi cuda o rozkosznym sposobie życia waszego
wesołego towarzystwa. Wzbuǳiło to we mnie taką żąǳę należenia do niego, o akie
dotąd po ęcia nie miałem. Gdy mnie przy miecie, przekonasz się, że nie bez ważkie rac i
z prośbą tą do ciebie się zwracam. Pozwolę ci nazwać mnie kpem, eśli natychmiast po
przy ęciu nie sprowaǳę sobie na pięknie sze ǳiewczyny, akie zapewne nigdy nie wiǳiałeś. Poznałem ą nie dale ak w zeszłym roku w Śmierǳące Wólce i oddałem e całe
serce mo e. Na ciało Chrystusowe! Oﬁarowałem e nawet ǳiesięć bolońskich groszy,
aby mi wstrętów nie czyniła, aliści to żadnego skutku nie odniosło. Powieǳ mi tedy,
błagam cię gorąco, co mam uczynić, aby we ść do waszego grona, i spraw, abym się doń
dostał. Wierza mi, że pozyskacie we mnie ǳielnego, wiernego i godnego towarzysza.
Zresztą dość spo rzeć na mnie. Jestem wszak człekiem uroǳiwym, a nie żadnym ułomkiem. Oblicze mam świeże ak róża, a przy tym estem doktorem medycyny, których ak
mi się zda e, niewielu mięǳy sobą macie. Znam wiele dyktery ek i pięknych piosenek.
Jedną nawet zaraz ci zanucę.
Tu począł ryczeć na całe gardło.
Bruna taki śmiech porwał, że hamu ąc go, o mało się nie rozpukł. Przezwyciężył się
ednak, a gdy doktor skończył piosenkę i spytał:
— No i cóż, ak ci się zda e?
— Wierę¹²³⁰ — odrzekł Bruno — trzeba by było być głuchym ak pień, aby nie
ocenić, ak cudownie śpiewacie i wyciągacie.
¹²²⁷Agnus Dei (łac.) — Baranek Boży; typ przedstawienia postaci Jezusa Chrystusa w malarstwie. [przypis
edytorski]
¹²²⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹²²⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²³⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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— Nieprawdaż? — zawołał doktor — pewien estem, że nie uwierzyłbyś, gdybyś sam
nie był słyszał!
— Na prawǳiwsza prawda — odparł Bruno.
— Ale to nic eszcze — rzekł doktor — bowiem i pięknie szych rzeczy estem świadom. Da my temu ednak pokó . Musisz wieǳieć, że roǳic mó był szlachcicem, chocia
na wsi mieszkał, po kąǳieli zasię pochoǳę z rodu panów z Vallecchio. Posiadam także,
ak się sam o tym przekonać mogłeś, pięknie sze księgi i bogatsze suknie od innych doktorów we Florenc i. Klnę się na Boga, że mam dobytek, który przed kilku laty w sumie
sto lirów dobrą monetą mnie kosztował. Zaklinam cię tedy raz eszcze, wprowadź mnie
do towarzystwa waszego! Jeśli mi tę przysługę wyświadczysz, nie wezmę od ciebie nigdy
tro aka za leczenie, bęǳiesz mógł przeto chorować, ile tylko zechcesz!
Bruno, usłyszawszy te słowa, ugruntował się w mniemaniu swoim, że doktor est głupi
ak baran. Odrzekł mu przeto:
— Mistrzu! Poświećcie mi z te strony i mie cie trochę cierpliwości, póki tym myszom
ogonów nie przyprawię. Za chwilę wam odpowiem.
Ogony wkrótce były gotowe. Wówczas Bruno, uda ąc zakłopotanie, rzekł:
— Na droższy mistrzu! Zaiste, wielkie to są rzeczy, które gotowi esteście uczynić
dla mnie. To ednak, czego żądacie, a co dla waszego wielkiego umysłu drobiazgiem się
być wydawa, est dla mnie sprawą niezmierne wagi. Nie znam na całym świecie człeka,
dla którego rzecz tę z równą chęcią ak dla was byłbym uczynił. Raz dlatego, że miłu ę
was, ak na to zasługu ecie, a po wtóre, dla te przyczyny, że osobliwie cenię mądrość
słów waszych, które byłyby zdolne traﬁć do dewotek, a cóż dopiero mnie przekonać? Im
dłuże z wami przesta ę, tym mędrszymi mi się być wyda ecie. Muszę wam powieǳieć
takoż, że gdybym nie miał inne przyczyny do pokochania was, to starałbym się dogoǳić
wam choćby dlatego, żeście sobie tak piękny przedmiot miłości wybrali. Winienem wam
ednak wyznać, że spełnienie waszego pragnienia est rzeczą trudnie szą, niźli sąǳicie.
Dla te przyczyny nie będę mógł uczynić dla was tyle, ile bym pragnął. Jeśli mi ednak
na swo ą niezachwianą uczciwość przysięgniecie, że ta emnicy dochowacie, wskażę wam
drogę, którą idąc, cel swó osiągnąć bęǳiecie mogli. Pewien estem, że to się wam, ani
chybi, uda, skoro posiadacie tak piękne książki i tyle innych cennych rzeczy.
— Bądź spoko ny — odparł doktor. — Widocznie nie znasz mnie eszcze dobrze,
inacze bowiem wieǳiałbyś, że każdą ta emnicę zǳierżyć umiem. Zaliż¹²³¹ mało takich
spraw i zamiarów miał pan Gasparruolo da Saliceto wówczas, gdy był sęǳią podesty¹²³²
w Forlimpopoli? Zwierzał mi się on ze wszystkich zamysłów swoich; mnie pierwszemu ozna mił także o zamierzonym małżeństwie swoim z Bergaminą. Sąǳę, że na tym
dowoǳie poprzestaniesz!
— Na mą duszę! — zawołał Bruno — eśli on wam tak ufał, to niewątpliwie i a
mogę. Droga tedy, o które wspomniałem, taka est:
Towarzystwo nasze ma zawsze kapitana i dwóch radców, którzy co sześć miesięcy
się zmienia ą. Ani chybi w na bliższe przyszłości Buﬀalmacco zostanie kapitanem, a a
radcą, tak uż bowiem od dawna postanowiono. Kapitan taki ma wielką właǳę, mogąc
przy mować do towarzystwa, kogo tylko zechce. Otóż, według mego zdania, powinniście
pozyskać dla siebie Buﬀalmacca, uprze mie i dwornie z nim postępu ąc. Jest to człek,
który, poznawszy skarby mądrości, w was się kry ące, pokocha was całą duszą. Z ednawszy
go urokiem rozumu waszego i ho ności, bęǳiecie mogli prosić go, o co zechcecie, a on
nie potraﬁ wam odmówić. Wspominałem mu uż nawet o was i wiem, że est dla was
przychylnie usposobiony. Weźcie się tedy rączo za niego, a resztę a uż sam ułaǳę.
— Rada two a — odrzekł na to doktor — wielce mi się podoba. Zapoznam się z Buffalmacciem. Jeśli est człekiem lubiącym z mądrymi ludźmi przestawać, to zapuściwszy
się ze mną choćby raz w gawędę, sam mnie późnie poszukiwać zacznie. Co się przyroǳonego dowcipu tyczy, to zaiste mam go tyle, że całe miasto mógłbym nim obǳielić
i eszcze by mi go dosyć pozostało.

¹²³¹zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
¹²³²podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
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Bruno, tak rzecz postawiwszy, zdał z te rozmowy sprawę Buﬀalmaccowi. Ów nie
mógł doczekać się chwili, w które nie w ciemię bity doktor z nim się zapozna, rad by
był bowiem ak na pręǳe obdarzyć go tym, czego on tak gorąco pragnął. Doktor nie dał
mu długo czekać. Płonąc niezmierną żąǳą udania się na korsarską wyprawę, nie spoczął,
póki nie zaprzy aźnił się z Buﬀalmacciem, co mu bez trudu się udało. Poznawszy go,
ął¹²³³ wydawać na ego cześć wspaniałe obiady i uczty, na które i Bruna zapraszał. Dwa
ﬁluci durzyli go niesłychanymi bredniami i nie żałowali sobie wybornych win, tłustych
kapłonów i innych smakowitych rzeczy. Gościli u niego ciągle, przebywa ąc w ego domu
nieraz i bez zaprosin, i zawsze go zapewniali, że z nikim innym na świecie tak by im
przy emnie nie było.
Wreszcie doktor, upatrzywszy stosowną zdaniem ego porę, wyznał z kolei pragnienie
swo e Buﬀalmaccowi. Ów udał z początku wielkie pomieszanie, a potem wpadł z wściekłością na Bruna, woła ąc:
— Na wielkiego Boga z Pasignano! Mam niepomierną chęć tak cię w łeb trzasnąć,
abyś sto tysięcy świec zobaczył, ty zdra co obrzydły! Nikt inny krom¹²³⁴ ciebie nie mógł
opowieǳieć o tych wszystkich rzeczach doktorowi.
Doktor, słysząc to, począł żywo Bruna usprawiedliwiać, klnąć¹²³⁵ się i zapewniać, że
wie o tym wszystkim zgoła z innego źródła, i wreszcie udobruchał rozgniewanego malarza.
Ułagoǳony Buﬀalmacco zwrócił się do doktora i zawołał:
— Drogi mistrzu, widać od razu, że nie na próżno do Bolonii eźǳiliście, skoro
przywieźliście stamtąd zasznurowaną gębę. Od razu poznać można, gǳieście się uczyli.
Przy tym, eśli się nie mylę, w czepku uroǳić się musieliście. Bruno mi rzekł, że medycynę
studiowaliście, aliści a mniemam, że była to racze umie ętność zyskiwania sobie luǳi.
Wierę¹²³⁶, przy pomocy rozumu waszego i rzadkiego dowcipu¹²³⁷ zdolni esteście wymóc,
co zechcecie.
Doktor zerwał się na te słowa i przerywa ąc mówcy, rzekł do Bruna:
— Wiǳisz, co to znaczy, gdy się na roztropnego człeka natraﬁ. Któż by równie dobrze
ak ten ǳielny mąż całą odrębność mego umysłu ocenić potraﬁł? Nawet ty nie dopatrzyłeś
się tak prędko moich walorów. Powtórz mu teraz, com rzekł, gdyś mi powieǳiał, że mu
do serca przypadnę?
— Prawda, szczera prawda — odrzekł Bruno.
— Jeszcze byś nie edno mógł przydać — ciągnął dale doktor, zwraca ąc się do Buffalmacca — gdybyś mnie był wiǳiał w Bolonii. Tam zarówno doktorzy, ak i scholarzy
zachwycali się mną gorąco. Nie było profesora ni studenta, który by mnie nad wszystko
w świecie nie miłował i dla siebie pozyskać nie pragnął, tak ich bowiem umiałem dowcipem i wymową swą olśnić. Więce powiem! Nie mogłem wyrzec ednego słowa, aby
ich do gwałtownego śmiechu nie pobuǳić, tak barǳo przypadłem im do serca. Gdym
od eżdżał, zalewali się wszyscy gorzkimi łzami i żądali, abym pozostał. Gotowi byli nawet
powierzyć mnie ednemu wykład medycyny dla wszystkich studentów, aliści a nie chciałem tego, śpieszyłem się bowiem do ma ętności me tuta , która eszcze do praǳiadów
moich należała.
— No i cóż? Jakże ci się wyda e? — rzekł Bruno do Buﬀalmacca. — Nie chciałeś
wierzyć, gdym ci o doktorze opowiadał. Na mą duszę, nie ma w całym mieście doktora,
który by się tak dobrze znał na ośle urynie ak nasz medyk. Bądź pewien, że aż do bram
Paryża drugiego takiego mędrca nie zna ǳiesz. Spróbu mu się teraz oprzeć i postara się
do ego prośby nie przychylić.
— Bruno — odrzekł na to doktor — szczerą prawdę mówi. Nie poznali się tuta na
mnie, bowiem naród wasz est nadto gruby. Gdybyście u rzeli mnie mięǳy doktorami,
przekonalibyście się lepie , kto estem.
— Zaiste, mistrzu — odparł Buﬀalmacco — wiecie eszcze więce , niż sąǳiłem. Dlatego też oǳywam się do was tak, ak do dosto nego męża oǳywać się należy, i oświadczam, że wszelkiego starania dołożę, aby was wkrótce przy ęto do towarzystwa naszego.
¹²³³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²³⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹²³⁵klnąć — ǳiś popr.: kląć. [przypis edytorski]
¹²³⁶wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹²³⁷dowcip (daw.) — inteligenc a, spryt, rozum. [przypis edytorski]
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Po te rozmowie i otrzymanym od Buﬀalmacca przyrzeczeniu doktor począł eszcze
częście dwóch malarzy ugaszczać. Wbĳali mu oni do głowy na ǳiksze bzdury, obiecu ąc,
że sprowaǳą dlań grabinę Latrynę, na pięknie szą istotę na tyłach rodu luǳkiego.
Zaciekawiony doktor zapytał, kto zacz est owa grabini?
— Ach, mo a ty tykwo — zawołał Buﬀalmacco — est to wielce godna pani i zaiste mało się zna du e na całym świecie takich domów, nad którymi by ona urysdykc i
nie miała, nie mówiąc uż o tym, że nawet sami o cowie minoryci¹²³⁸ hołdy e składa ą
i na cześć e puka ą z moźǳierzy. Ma także i tę własność, że gdy koło akiegoś mie sca
przechoǳi, wonią niechybnie się zdraǳa. Niedawno właśnie w nocy przeszła koło moich drzwi, uda ąc się do rzeki Arno dla obmycia nóg i odetchnięcia świeżym powietrzem.
Na barǳie lubi w odosobnionych mie scach przebywać, ale właściwym mie scem e zamieszkania est Latryna. Milic a e kręci się wszęǳie; poznacie ą po miotle i sznurze
z ołowianą gałką, herbie te pani. Wasalów e także na świecie pełno; dość wymienić
pana Fa da, Don Kupkę, panią Biegunkę, nie mówiąc uż o wielu innych, których znać
ani chybi musicie. W ob ęcia te dosto ne damy zaprowaǳić was chcemy, eśli piękna
podwika¹²³⁹ z Śmierǳące Wólki zawód wam sprawi i eśli, co rzecz główna, zamysły
nasze się udaǳą.
Doktor, wychowany od ǳiecka w Bolonii, nie po ął krotochwilnego¹²⁴⁰ znaczenia
tych słów i ob awił gorącą chęć ak na prędszego poznania owe damy.
Wkrótce po te rozmowie nasi malarze przynieśli doktorowi radosną wieść, że ma
być przy ęty do towarzystwa. W dniu oznaczonym na ceremonię, która się nocą odbyć
miała, zaprosił doktor obu swoich przy aciół na obiad. Gdy go spożyli, zażądał bliższych
wy aśnień co do zachowania się przy dopuszczeniu do tego grona.
— Mistrzu — odparł Buﬀalmacco — przede wszystkim musicie tęgo się trzymać, bo
gdybyście nie dotrzymali placu i stchórzyli, nie tylko cała nasza praca na niczym spełznie,
ale i wielka stąd szkoda dla was powstanie. Zaraz wam powiem, pod akim względem
męstwo owo okazać musicie. Trzeba tedy¹²⁴¹, abyście wieczorem, gdy wszystkich pierwszy sen zmorzy, znaleźli się na ednym z owych wysokich grobowców, które niedawno
koło Santa Maria Novella wystawiono. Musicie się oblec w na pięknie szy wasz stró dla
godnego przedstawienia się po raz pierwszy towarzyszom naszym, a także grabini, która
ak nas słuchy doszły, pragnie was, ako szlachcica, którym się mienicie, rycerzem kąpieli mianować. Na grobowcu tym bęǳiecie czekali, póki się po was posłaniec nie z awi.
Abyście zawczasu na wszystko przygotowani być mogli, wieǳcie, że przybęǳie po was
czarne, niezbyt wielkie, rogate zwierzę, które skoki ogromne czynić przed wami pocznie
chrapiąc i mrucząc dla przerażenia was.
Gdy się ednak przekona, żeście od trwogi dalecy, zbliży się do was powoli. Wówczas
ze dźcie bez strachu z grobowca i siada cie spoko nie na kark temu zwierzęciu. Waru cie
się¹²⁴² eno wzywać Boga lub świętych Pańskich! Usadowiwszy się wygodnie, załóżcie ręce
układnie na krzyż i powierzcie się całkiem zwierzęciu, nie tyka ąc go rękoma. Ruszy ono
powoli z mie sca i do nas was przywiezie. Raz ednak eszcze przestrzec was muszę, że
eśli wspomnicie imię Boga, akiegoś świętego lub też obawę poczu ecie, zwierzę to zrzuci
was z siebie albo też wpaku e was w akieś niezbyt wonne mie sce. Jeżeli tedy nie czu ecie
dosyć męstwa, to lepie da cie temu pokó , bowiem, stchórzywszy, sobie tylko szkodę
przyniesiecie, a nam despekt¹²⁴³ sprawicie.
— Nie znacie mnie eszcze, przy aciele moi — odparł doktor. — Wątpicie snadź¹²⁴⁴
o mnie wiǳąc, że rękawiczki i długie suknie noszę. Gdybyście ednak wieǳieli, com
a niegdyś nocami w Bolonii wyrabiał, wyszedłszy z towarzyszami na połów białogłów,
osłupielibyście ani chybi. Na honor, pewne nocy edna z takich ǳiewcząt iść z nami nie
¹²³⁸minoryci (z łac.) — Zakon Braci Mnie szych, katolicka wspólnota zakonna założona w  przez św.
Franciszka z Asyżu; anciszkanie. [przypis edytorski]
¹²³⁹podwika a. podwĳka — kwef; element stro u noszony przez zamężne kobiety począwszy od wczesnego
średniowiecza: biała chusta zasłania ąca włosy, szy ę, boki twarzy i część czoła; tu przen.: kobieta. [przypis
edytorski]
¹²⁴⁰krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
¹²⁴¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁴²warować się (daw.) — tu: pilnować się, wystrzegać się. [przypis edytorski]
¹²⁴³despekt sprawić a. uczynić (daw.) — urazić kogoś, obrazić kogoś. [przypis edytorski]
¹²⁴⁴snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
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chciała! Mizeractwo to było prawǳiwe, ledwie mi do pasa dosta ące. Opór e tak mnie
oburzył, że obłożywszy ą naprzód porządnie kułakami, chwyciłem ą za ramiona i pchnąłem tak, iż chcąc nie chcąc iść z nami musiała. Innym znowu razem w towarzystwie sługi
przechaǳałem się wieczorem, nieco po Ave Maria, koło cmentarza minorytów, właśnie
w dniu, gdy tam pewną białogłowę pochowano, i nie bałem się niczego. Nie lęka cie się
tedy o mnie, bo odwagi mam racze za wiele niźli za mało. Co się zaś przyzwoitości tyczy,
to dla nieuchybienia e , włożę na siebie szkarłatną suknię, w które mnie na doktora promowano. Obaczycie, akie to wrażenie na całym towarzystwie sprawi, i przekonacie się,
że wkrótce kapitanem ego zostanę. Wszystko innym trybem u was pó ǳie po przy ęciu
mnie, zwłaszcza że, ak powiadacie, nie wiǳąc mnie grabini owa tak się uż we mnie rozkochała, że mnie kawalerem kąpieli mianować pragnie. A może z tą godnością nie bęǳie
mi do twarzy? Albo może nie dodam e blasku czy też przeciwnie? Pozwólcie mi tylko
ǳiałać!
— Dobrze zatem — odparł Buﬀalmacco — baczcie eno, abyście nam akiegoś ﬁgla
nie wypłatali i abyście na czas we właściwym mie scu się stawili. Wieǳąc, że wy, panowie
doktorzy, ochraniać swo e cenne zdrowie lubicie, przestrzegam, że noc ǳiś est chłodna
wielce.
— Niechże mnie Bóg zachowa — zawołał na to doktor. — Nie należę byna mnie
do zmarzluchów i nic sobie z na większego zimna nie robię. Gdy mi przy ǳie podnieść
się w nocy z łoża dla załatwienia przyroǳone potrzeby, zarzucam tylko futro na kaan.
Bądźcie tedy spoko ni o mnie, stawię się bowiem niezawodnie na mie scu i zaczekam.
Gdy wieczór się zbliżył, doktor, usprawiedliwszy się przed żoną, że tak późno z domu
wychoǳi, wydobył ukradkiem odświętną szatę, wǳiał ą na siebie, a potem, przybywszy
na wskazane mie sce, wdrapał się na eden z grobowców, przycisnął się do marmurowe
płyty, bowiem chłodno nie na żarty było, i ął¹²⁴⁵ czekać na przybycie rogate poczwary.
Tymczasem Buﬀalmacco, tęgi i silny człek, postarał się o edną z owych larw, akich
niegdyś na zabawach, ǳiś uż wyszłych z obycza ów, używano, po czym okrył się cały
czarnym futrem, włosem na zewnątrz, tak iż wyglądał ak niedźwiedź. Tylko głowa miała
diabelski i rogaty pozór. Tak ustro ony udał się na plac Santa Maria Novella. W nie akie
odległości postępował za nim Bruno, chciał się bowiem przy rzeć z bliska całe te historii.
Buﬀalmacco, u rzawszy mistrza na grobowcu, ął ǳikie skoki wyprawiać i ogłusza ący
hałas na placu czynić. Parskał przy tym, wył, sapał i chrapał ak opętany. Doktor wiǳąc
to i słysząc poczuł, że mu włosy dębem sta ą na głowie, w istocie bowiem tchórzliwszy
był od pierwsze lepsze białogłowy. W te chwili siła¹²⁴⁶ dałby za to, aby w domu się
zna dować. Ponieważ ednak przybył uż na to mie sce, więc też krzepił się¹²⁴⁷ ak mógł,
tak wielka bowiem była w nim żąǳa oglądania cudów, znanych mu z opowieści.
Tymczasem Buﬀalmacco, namiotawszy się do syta, udał, że się uspokoił, po czym
zbliżył się do grobowca i stanął przy nim. Doktor szczękał zębami ze strachu i nie wieǳiał,
co począć: wskoczyć na grzbiet zwierzęcia czy też na grobowcu pozostać. Bo ąc się ednak,
aby mu potwór w wypadku, eśli na grzbiet ego nie wsiąǳie, krzywdy akie nie wyrząǳił,
nową trwogą dawną obawę przezwyciężył i zszedł z grobowca, szepcząc:
— Boże, nie opuszcza mnie!
Potem wsiadł na ta emniczego wierzchowca, usadowił się wygodnie na nim i drżąc
całym ciałem, złożył ręce na krzyż na piersiach, ak mu zalecono.
Wówczas Buﬀalmacco począł się nieznacznie ku Santa Maria della Scala kierować.
Niósł doktora, idąc na czworakach, prawie aż do samego klasztoru mniszek z Ripole. Podówczas zna dowały się w te okolicy doły, w które właściciele sąsiednich gruntów grabinię
Latrynę zrzucać kazali, aby nią potem pola swo e użyźniać. Buﬀalmacco, zbliżywszy się
do tych dołów, przystąpił na brzeg ednego z nich, po czym, wybrawszy stosowną chwilę,
schwycił doktora za nogi, strącił go z siebie i wrzucił głową w dół do amy, warcząc przy
tym, skacząc i wy ąc okrutnie. Po dokonaniu tego bohaterskiego czynu pobiegł na łąkę
Wszystkich Świętych. Tam spotkał Bruna, który nie mogąc śmiechu pohamować, aż tu-

¹²⁴⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁴⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹²⁴⁷krzepić się — wzmacniać się, posilać; tu: pocieszać się. [przypis edytorski]
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ta się zapęǳił. Oba teraz śmiać się poczęli i z udanego ﬁgla się cieszyć. Pofolgowawszy
sobie nieco, zaczaili się, aby z daleka obaczyć, co doktor uczyni.
Ów poczuwszy, w ak obrzydliwą dostał się amę, próbował wstać i wydobyć się z nie ;
dopiero ednak po kilkakrotnym zapadnięciu się to tu, to tam, umazaniu kałem od stóp
do głowy i połknięciu spore ego dawki, obolały, wydostał się na wierzch, utraciwszy
kaptur, ęcząc i wścieka ąc się nie na żarty. Wyszedłszy oskrobał się rękami, ak mógł
na lepie , a nie wiǳąc inne rady, do domu powrócił. Kołatał tak długo, aż mu wreszcie
otwarto.
Zaledwie drzwi się za nim zawarły¹²⁴⁸, uż Bruno z Buﬀalmacco pod nimi stanęli,
chcąc się dowieǳieć, ak cuchnącego doktora przy mie żona. Naraz usłyszeli grad na straszliwszych obelg i przekleństw, akich zapewne na większy hulta na świecie nie był
nigdy słyszał.
— Ha! — wrzeszczała żona doktora — ha, na mą duszę, akże się dobrze stało!
Zapewne wybrałeś się do akie ś nierządnicy, a chcąc się e przypodobać w szkarłatną
suknię się przybrałeś. Nie wystarczam ci uż tedy¹²⁴⁹, mó skarbie! Całemu ludowi bym
wystarczyła, a cóż dopiero tobie!
O, czemuż cię nie utopili, wrzuciwszy tam, gǳie uż zostać powinieneś! Oto mi doktor
na schwał! Ma swo ą własną żonę, a nocami za cuǳymi żonami się ugania.
Podobnymi przymówkami nie przestawała go dręczyć aż do północy, w czasie mycia,
skrobania i czyszczenia, które doktor troskliwie odbywał.
Naza utrz rano Bruno i Buﬀalmacco stawili się do domu doktora, pomalowawszy sobie
uprzednio skórę pod oǳieżą w sinawe pręgi, które na ślady pięści i kĳa wyglądały. Zastali
mistrza uż na nogach. Gdy weszli do komnaty, obrzydliwa woń silnie ich w nozdrza
uderzyła, dotąd bowiem nie sposób było eszcze wszystkiego całkiem oczyścić. Doktor,
u rzawszy ich, postąpił ku nim i pozdrowił ich uprze mie. Aliści Bruno i Buﬀalmacco,
zgodnie z uprzednią umową swo ą, odpowieǳieli mu na to pozdrowienie z gniewliwą
miną:
— Byna mnie nie życzymy wam dobrego dnia, owszem, błagamy niebo, aby na was,
ako na wiarołomnego i obrzydliwego zdra cę, zesłało tysiąc klęsk i śmierć haniebną.
Z wasze to winy, wówczas, gdyśmy się starali o zaszczyty dla was, o mało nas ak psów
nie zabito. ǲięki zdraǳie popełnione przez was otrzymaliśmy te nocy tyle kĳów, że
mnie szą znacznie ilością razów na barǳie upartego osła do Rzymu zagnać by można
było. Nie dosyć na tym! Groziło nam niebezpieczeństwo wygnania z towarzystwa, do
którego wprowaǳić was chcieliśmy. Jeśli nie wierzycie, przy rzy cie się, ak wygląda nasza skóra.
To rzekłszy, rozchylili na piersiach szaty i pokazali posiniaczone farbą piersi swo e,
nie da ąc ednak doktorowi zbyt usilnie się w nie wpatrywać.
Doktor na ten widok chciał się usprawiedliwić i opowieǳieć o swoich przypadkach.
Zaledwie ednak wspomniał o wrzuceniu go do amy, Buﬀalmacco zawołał:
— Na mą duszę, pragnąłbym, aby was było zrzuciło z mostu do rzeki Arno. Po cóż
przyzywaliście Boga i świętych Pańskich? Nie ostrzegałemże¹²⁵⁰ was?
— Klnę się na Boga żywego, żem ich nie przyzywał — odparł doktor.
— Niewątpliwie nie przypominacie sobie tego, boście drżeli całym ciałem ak osika
i nie wieǳieli, gǳie się zna du ecie. Nasz poseł opowiadał nam o tym szczegółowie¹²⁵¹.
Co się stało, uż się nie odstanie, ale od te pory nikt nam nigdy podobnego ﬁgla nie
spłata. Was zasię¹²⁵² uczcimy tak, ak na to zasłużyliście.
Na te słowa doktor uderzył w prośby o przebaczenie i zaklął ich na Boga, aby mu
wstydu i przykrości nie czynili. Wreszcie udało mu się udobruchać ich potulnymi słowy.
Ze strachu, aby wieść o te przygoǳie dale się przez nich nie rozniosła, począł eszcze
gościnnie obu malarzy przy mować i różne usługi im wyświadczać.
Oto ak się do rozumu przywoǳi tych, co go nie nabyli w Bolonii!”.
¹²⁴⁸zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
¹²⁴⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁵⁰nie ostrzegałemże — konstrukc a z partykułą że; znaczenie: czy nie ostrzegałem. [przypis edytorski]
¹²⁵¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹²⁵²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Pewna Sycylĳka z nieporównaną zręcznością zawładnęła towarami kupca, przywiezionymi
do Palermo. Kupiec ów udaje, że powrócił do Palermo z jeszcze większym zapasem towarów,
po czym pożycza od niej pieniąǳe, aby ją później na loǳie osaǳić.
Nie trza nawet mówić, aki śmiech wzbuǳiła wśród dam opowieść królowe . Nie było
takie słuchaczki, które by od nadmiernego śmiechu nie pokazały się z ǳiesięć razy łzy
w oczach. Gdy królowa skończyła, Dioneo, wieǳąc, że na niego teraz kole przychoǳi,
rzekł w te słowa:
— Wiadomą est rzeczą, miłe damy, że żart tym barǳie luǳiom do smaku przypada, im barǳie sprytnym est ten, kogo wystrychnięto na dudka. Dlatego też, chocia
każda z was uż piękną historię opowieǳiała, a eszcze edną na zakończenie tego dnia
przytoczyć pragnę. Powinna się wam podobać barǳie niż każda inna na te materii osnuta, dlatego że oszukana osoba była sama większą mistrzynią w oszukiwaniu innych niż
ktokolwiek z tych, o których była tu mowa.
„We wszystkich miastach nadbrzeżnych, porty posiada ących, istniał kiedyś, a może
i ǳiś eszcze istnie e, obycza , zgodnie z którym wszyscy kupcy przybywa ący z towarami,
wyładowawszy e z okrętu, składali swó dobytek do składów. W wielu mie scach taki
schów, zwany doganą, należał do gminy albo do pana tych ziem. Oddawszy spis towarów
luǳiom zawiadu ącym tymi sprawami i oznaczywszy ceny, kupcy zamykali otrzymane
składy na klucz. Celnik, ma ący zwierzchni naǳór nad portem, wpisywał wówczas do
księgi wszystkie towary kupca i żądał późnie zapłaty w miarę ich odbierania. ǲięki
tym księgom faktorzy nierzadko dowiadywali się o ilości towarów, a takoż, acy kupcy e
przywieźli, po czym uż targu dobĳano lub zamiany czyniono.
Obycza ten istniał też w Palermo na Sycylii, w mieście, co po ǳiś ǳień słynie z wielu
białogłów oǳnacza ących się pięknym ciałem, ale nie cnotą. Człek, który ich nie zna,
skłonny est e poczytywać za wielce obycza ne istoty. Białogłowy te gotowe są zedrzeć
skórę z każdego mężczyzny. Gdy tylko przybędą cuǳoziemscy kupcy, zaraz dowiadu ą się
one z portowe księgi, kto co przywiózł i za ile towar sprzedać może, po czym łaskawymi
słowy i płochym obe ściem stara ą się obrócić na siebie uwagę, a wreszcie usidlić kupców
swo ą miłością. Już wielu luǳi sprowaǳiły w ten sposób na bezdroża i cały towar z rąk
im wyrwały. Zdarzali się i tacy, co zostawili w Palermo nie tylko swo e towary i okręty,
ale także i kości, tak zręcznie bowiem te balwierki¹²⁵³ brzytwą władały.
Przed niedawnym tedy¹²⁵⁴ czasem przybył do Palermo pewien młoǳieniec ﬂorencki,
Niccolo da Cignano, Salabaettem przezwany. Na polecenie swoich zwierzchników przywiózł z sobą tak wiele sukna, danego mu na kredyt na armarku w Salerno, że mógłby za
nie pięćset złotych ﬂorenów otrzymać. Zapłaciwszy w porcie za przechowanie, złożył towar do składów i nie śpiesząc się zbytnio ze sprzedażą, ął¹²⁵⁵ się po mieście przechaǳać.
Salabaetto był młoǳieńcem asnym, płowym, kształtnym i uroǳiwym, aliści i letko¹²⁵⁶
myślącym, ponieważ życie mu się uśmiechało. Zdarzyło się, że edna z tych balwierek,
o których wyże wspomnieliśmy, imieniem Jancoﬁore, usłyszawszy o nim, obróciła nań
uwagę swo ą. Salabaetto spostrzegł to i imaginu ąc sobie, że ma do czynienia z akąś
znaczną damą, postanowił ą olśnić urodą swo ą i grę miłosną chytrze przeprowaǳić.
Nikomu nic o damie nie mówiąc, począł się przechaǳać pod e oknami. Zalotnica spostrzegła to wkrótce. Przez kilka dni zapalała go oczyma, czyniąc pozór, że schnie
z miłości doń, po czym posłała do niego ta nie edną ze swych służek, wytrawną ra furkę.
Służka niemal ze łzami w oczach po długim kołowaniu wyznała Salabaettowi, że pani
e nie może zaznać spoko u we dnie ani w nocy, ponieważ za ego sprawą w miłosną
niewolę popadła. Dlatego też niczego tak na świecie nie pragnie, ak ze ść się z nim ta nie
¹²⁵³balwierka — żeńska forma od: balwierz; daw. osoba pełniąca funkc e yz era, kosmetyczki i pielęgniarza
zarazem, za mu ąca się goleniem zarostu, strzyżeniem włosów, przygotowywaniem kąpieli itp., a także wykonu ąca pospolite zabiegi, takie ak wyrywanie zębów czy upuszczanie krwi. [przypis edytorski]
¹²⁵⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁵⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁵⁶letko (daw., gw.) — lekko. [przypis edytorski]
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w pewne łaźni. Po czym wy ąwszy z zawiniątka piękny pierścień wręczyła go Salabaettowi w imieniu swe pani. Młoǳieniec, wysłuchawszy tych słów, niezmiernie się uradował,
schwycił pierścień, a nasyciwszy nim oczy i ucałowawszy go, nasunął go na swó palec
i odparł służce, że madonna Jancoﬁore ego wza emność posiada, ponieważ on, Salabaetto, miłu e ą nad życie. Gotów bęǳie pó ść za nią wszęǳie, gǳie tylko mu rozkaże,
i o każde porze.
Służka zaniosła ten respons¹²⁵⁷ swe pani. Salabaetto wkrótce dowieǳiał się, że następnego popołudnia ma czekać na swo ą damę w łaźni. Nic nikomu nie mówiąc, przybył
tam w oznaczonym czasie. Łaźnia była uż przez damę zamówiona. Po chwili z awiły
się dwie służki. Jedna z nich niosła na głowie materac, puchem nabity, druga wielki kosz
z różnymi rzeczami. Położywszy materac na ozdobnym łożu, sto ącym w edne z komnat
łaziebnych, rozesłały na nim na cieńsze prześcieradła z edwabną obszywką i śnieżnobiałe
pokrycie z tkaniny cypry skie , na które rzuciły dwie haowane misternie poduszeczki.
Po czym rozebrawszy się, weszły do łaźni, oporząǳiły ą i pięknie wymyły. Po pewnym
czasie z awiła się sama Jancoﬁore, otoczona przez dwie inne służebne. Obaczywszy Salabaetta rzuciła się ku niemu z oznakami niepohamowane radości. Ob ęła go, ucałowała
i wzdycha ąc ciężko, wreszcie rzekła:
— Nie wiem, kto by mnie mógł przywieść do tego stanu krom¹²⁵⁸ ciebie. Rozgorzałam
całą duszą dla cię, srogi mó Toskańczyku!
Po czym zgodnie z e życzeniem nago weszli do łaźni, a wraz z nimi dwie służki.
Tam, nie pozwala ąc służkom dotknąć się Salabaetta, wymyła go mydłem goźǳikowym,
a następnie sama kazała się wymyć służkom. Służki przyniosły dwa cienkie, białe prześcieradła, od których biła tak silna woń ak od świeżych róż. Jedna ze służek zawinęła
w prześcieradło Salabaetta, druga damę; po czym zaniosły ich na przygotowane łoże.
A gdy osuszyli się, po zd ęciu wilgotnych prześcieradeł przez służki, spoczywali nago na
posłaniu. Po chwili służki wydobyły z kosza wspaniałe srebrne ﬂakony, napełnione wodą
różaną, pachnidłem aśminowym i pomarańczową esenc ą. Spryskały ich tymi pachnidłami, a potem przyniosły pudła ze słodyczami i butle na przednie szego wina, którym
miłośnicy się pokrzepili. Salabaettowi zdawało się, że się w ra u zna du e. Tysiąc razy spoglądał na damę, która była dlań w te chwili na pięknie szą na świecie białogłową. Każda
goǳina oczekiwania była dlań dłuższą od stu lat. Pragnął, aby służki oddaliły się ak na pręǳe i aby mógł się wreszcie znaleźć w ob ęciach damy. Wreszcie, zgodnie z wolą damy,
służki oddaliły się, ostawia ąc w komnacie zapaloną pochodnię. Salabaetto porwał damę
w ramiona i nie wątpiąc ani chwili, że rozgorzała ku niemu miłością bezmierną, zapamiętał się długo w rozkoszy. Po pewnym czasie zalotnica ozna miła, że uż pora wstawać;
wezwała przeto służki, które ich ubrały. Pokrzepiwszy się nieco słodyczami oraz winem
i umywszy ręce pachnącą wodą, miłośnicy ęli się do drogi zbierać. Przy pożegnaniu dama
rzekła:
— Jeślibyś zechciał przy ść do mnie ǳiś wieczorem na wieczerzę i na nocleg, byłabym
szczęśliwa niezmiernie.
Salabaetto, zachwycony urodą damy, e udaną przymilnością u ęty, a przy tym twardo
przekonany, że ona go miłu e nad wszystko w świecie, rzekł:
— Każde two e życzenie est świętością dla mnie. Dlatego też ǳisia , ak zawsze,
gotów estem wypełnić wszystko, czego zapragniesz.
Dama po powrocie do domu kazała przybrać godnie swo ą komnatę i przygotować
wspaniałą wieczerzę. Po czym zaczęła oczekiwać na Salabaetta, który nadszedł o zmroku
i został powitany z radością. Po spożyciu dobrze zastawione wieczerzy przeszli do sypialne
komnaty. Tuta Salabaetto poczuł rozkoszną woń drzewa aloesowego i różnych pachnideł
i obaczył wspaniałe łoże, a także bogate tkaniny na ścianach wiszące. Wiǳąc te szczegóły,
do te myśli przyszedł, że ma do czynienia z bogatą i znamienitą damą.
Chociaż więc doszło uż do uszu ego kilka niepochlebnych o nie posłuchów, przecie
żadną miarą wiary dać im nie chciał. Gdyby nawet i był zdolny uwierzyć, że tego lub
innego w pole wywiodła, co do siebie nie wątpił, że z nim tak nie postąpi. Spęǳił tedy tę
noc przy nie , pełen radości, i mocnie szym eszcze płomieniem rozgorzał. Gdy świt za¹²⁵⁷respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹²⁵⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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błysnął, dama opasała go na pożegnanie pięknym i wielce misternym pasem srebrzystym,
przeǳiwną sakiewką na pieniąǳe opatrzonym, i rzekła:
— Mó na droższy Salabaetto, zachowa wiecznie miłość do mnie i wieǳ, że w każde
chwili estem na two e usługi i że wszystko, co tuta wiǳisz i co tylko osiągnąć mogę,
est do twego rozporząǳenia.
Salabaetto uściskał ą, rozczulony, ucałował i pożegnawszy się z nią, pośpieszył tam,
gǳie się kupcy zbierali.
Młoǳieniec nieraz eszcze z wǳięków damy korzystał, nie wyda ąc na te miłosne
igraszki ani złamanego szeląga i coraz gorętszym afektem dla nie się prze mu ąc. Tymczasem udało mu się zbyć za pieniąǳe towar przywieziony i znacznie przy tym zarobić.
Zalotnica wnet dowieǳiała się o tym od trzecich osób. Pewnego tedy¹²⁵⁹ wieczora, gdy
Salabaetto przybył do nie na dłuże , zręczna białogłowa ęła¹²⁶⁰ wysilać całą przebiegłość
swo ą. Szczebiotała do niego, żartowała, okrywała go nieustannie pocałunkami i nie puszcza ąc go z ob ęć swoich, czyniła pozór tak zakochane , iż przysiągłbyś, że z nadmiaru
miłości skona w ego ob ęciach. Wśród tych pieszczot chciała go zmusić do przy ęcia
w podarunku dwóch srebrnych pucharów, aliści Salabaetto nakłonić się do tego nie dał,
zrachowawszy bowiem wartość podarunków dotychczas otrzymanych, poznał, że przenoszą one sumę trzyǳiestu dukatów, gdy tymczasem ona od niego nawet drobnostki
wartości grosza przy ąć dotychczas nigdy nie chciała. Gdy zalotnica dowodami miłości
i szczodrobliwości naszego młoǳieńca w uniesienie wprawiła, weszła edna z e służek,
dobrze poprzednio wyuczona, i pod pokrywką akie ś sprawy damę z komnaty wywołała.
Za chwilę powróciła dama do kochanka, ale w akże odmienionym stanie! Tonąc w gorzkich łzach i ęcząc, rzuciła się twarzą na łoże i na boleśnie sze skargi, akie kiedykolwiek
z kobiece piersi wyszły, rozwoǳić poczęła. Salabaetto, wzruszony i zǳiwiony sroǳe,
porwał ą w ramiona, zmieszał swo e łzy z e łzami i zawołał:
— Biada mi! O serce mo ego serca, co ci tak nagle dokuczać poczęło? Jakiż być może
powód twe boleści? Powieǳ mi, duszo mo a!
Zalotnica długo prosić się dała, wreszcie rzekła:
— O mó na droższy panie, nie wiem, wierę¹²⁶¹, co czynić ani co mówić. W te chwili
właśnie otrzymałam list z Mesyny, w którym brat mó pisze, że za tyǳień na dale muszę
mu tysiąc dukatów przysłać, choćbym miała sprzedać i zastawić w tym celu wszystko, co
posiadam, inacze bowiem da gardło. Nie wiem, co począć. Skądże a tak prędko podobną
sumę wezmę? Gdybym miała choć czternaście dni czasu, to potraﬁłabym wydostać te
pieniąǳe od człeka, który mi est znacznie więce winien, albo też sprzedałabym edną
z posiadłości naszych. Cóż pocznę ednak teraz, gdy mnie czas nagli? Och, boda bym
umarła pierwe , nim ta smutna wiadomość do rąk moich doszła.
To rzekłszy, od nowa głośnym płaczem wybuchnęła, ak gdyby całkiem ą ta troska
przybiła.
Salabaetto, którego namiętność przyroǳone rozwagi pozbawiła, biorąc łzy i słowa
kochanki swo e za rzetelne, zawołał:
— Madonno, tysiącem, zaiste, służyć wam nie mogę, ale pięćset dukatów w każde
chwili pożyczyć wam gotów estem, zwłaszcza że, ak powiadacie, bęǳiecie mi e mogli
oddać po dniach czternastu. Prawǳiwe to szczęście dla was, że właśnie wczora towar
mó sprzedałem. Gdyby nie ten szczęsny przypadek, ani grosza nie byłbym wam mógł
pożyczyć.
— O a nieszczęśliwa! — wykrzyknęła zalotnica na to — więc brakowało ci pienięǳy?
Przeczże nic o tym nie mówiłeś i nie żądałeś ich ode mnie? Nie tysiąc wprawǳie, ale sto
lub dwieście dukatów byłabym ci natychmiast pożyczyła. Postępkiem swoim od ąłeś mi
niestety możność przy ęcia przysługi, z aką się oﬁaru esz.
Salabaetto, tym nowym dowodem tkliwości eszcze barǳie otumaniony, odparł:
— Nie bierzcie stąd pochopu do dalszego oporu, madonno! Gdybym się znalazł w tak
ciężkie potrzebie, ak wy ǳisia , niewątpliwie udałbym się był do was o pomoc.
— O mó Salabaetto — rzekła zalotnica — teraz dopiero dowodnie przekonywam
się, iż miłość two a do mnie prawǳiwą est i szczerą, skoro nie czeka ąc, aż cię sama
¹²⁵⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁶⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁶¹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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poproszę, tak wielką sumą pienięǳy chcesz mnie w ciężkie potrzebie wspomóc. Wierę,
i bez tego cała do ciebie należałam, teraz ednak, po tym postępku, tym barǳie two ą
własnością się sta ę. Nie zapomnę takoż nigdy, że ci życie brata mego zawǳięczam. Bóg
eden wie, z aką niechęcią te pieniąǳe biorę, zwłaszcza gdy pomyślę, że kupcem esteś i że
kupcy ciągle pienięǳy do prowaǳenia różnych spraw potrzebu ą. Jedynie dla te rac i, że
potrzeba mnie uciska i że mam naǳie ę nieomylną, iż w krótkim czasie dług mó uiszczę,
pomoc two ą przy mu ę i zabezpieczam ą na wszystkim, co tuta wiǳisz.
Rzekłszy te słowa, rzewliwymi łzami się zalała i rzuciła mu się w ramiona. Salabaetto, wiǳąc ą tak rozrzewnioną, ze wszystkich sił pocieszyć ą się starał. Przepęǳiwszy
noc w e domu, rankiem następnego dnia, na dalsze wezwania nie czeka ąc, przyniósł e
pięćset błyszczących dukatów, które ona z śmie ącym się sercem i łzawymi oczyma przyęła. Rzecz oczywista, że nie było mowy o wekslu lub o akimkolwiek obligu. Salabaetto
poprzestał na proste obietnicy.
Aliści ledwie zalotnica pieniąǳe do rąk pochwyciła, inne dla Salabaetta czasy się
zaczęły. Dawnie miał wolny przystęp do e domu, ile razy mu się to tylko podobało,
teraz zaczęły się po awiać akieś nieustanne przeszkody, wskutek których ledwie raz na
siedem razy dostać mu się do nie udawało, ale i wtedy nawet nie witano go z takim uniesieniem i nie przy mowano z podobną radością ak pierwe . Tymczasem czas oznaczony
na zwrócenie pienięǳy nie tylko się przybliżył, ale nawet miesiąc, a potem i drugi po
terminie upłynął. Ilekroć Salabaetto ośmielił się skromnie o długu napomknąć, piękne
słówka miast¹²⁶² pienięǳy otrzymywał. Wówczas dopiero prze rzał chytry zamysł białogłowy i o swo e łatwowierności się przekonał, a zarazem po ął, że w te całe sprawie nic
nie wskóra, nie ma ąc kwitu ani świadków. Zresztą płonął wstydem na samą myśl użalenia się przed kimkolwiek dla te przyczyny, że go zawczasu przestrzegano, a poza tym
i dlatego, że spoǳiewał się edynie drwin zasłużonych.
Niepomiernie przygnębiony opłakiwał w samotności swo ą nierozwagę. Tymczasem,
na domiar nieszczęścia, przełożeni pisali list za listem, aby im pieniąǳe za sprzedane
towary przysłał, bowiem ich koniecznie potrzebu ą.
W tym stanie rzeczy, nie mogąc ich prośbie zadość uczynić, postanowił Salabaetto
błąd swó przyna mnie ak na pręǳe ukryć i śpiesznie od echać. Wsiadł tedy na mały
okręt i popłynął na nim nie do Pizy, ak był powinien, ale do Neapolu.
W Neapolu żył podówczas eden z ziomków naszych, Pietro del Canigiano, będący
skarbnikiem cesarzowe Konstantynopola, mąż wielkie bystrości i rozwagi, a przy tym
ścisły Salabaetta i ego roǳiny przy aciel. Jemu więc, ako człowiekowi ze wszech miar
zaufania godnemu, zwierzył się po upływie kilku dni Salabaetto. Jęcząc i lamentu ąc,
rozpowieǳiał szczegółowie o wszystkim, co był uczynił, i o tym, akie go nieszczęście
spotkało, oraz błagał o radę i pomoc. Oświadczył przy tym, że do Florenc i uż nigdy
powrócić nie zamierza. Canigiano, wielce nierad temu, co usłyszał, odparł:
— Źleś uczynił, źleś postąpił, źleś przełożonym swoim wierności dochował! Zbyt
wiele pienięǳy na raz dla swo e przy emności wydałeś. Ale po co tu dłuże gadać po
próżnicy! Co się stało, uż się nie odstanie, a teraz radźmy, akby zło naprawić.
Zaczęli się tedy naraǳać i wkrótce Pietro, ako człek nie w ciemię bity, wpadł na
myśl, akby nieszczęściu zapobieżyć, po czym odkrył swó zamysł Salabaettowi, któremu
tak się on podobał, że nie mieszka ąc¹²⁶³ urzeczywistnić go postanowił. Miał eszcze trochę
pienięǳy przy sobie: resztę pożyczył mu Canigiano. Zebrało się tyle grosza, że Salabaetto
mógł zakupić wiele dobrze związanych worów i dwaǳieścia beczułek na oliwę, które
napełnił; po czym z całym ładunkiem do Palermo powrócił. W eżdża ąc do miasta, podał
celnikom spis worów i beczek oraz ich cenę; kazał e wszystkie na swó rachunek zapisać,
złożył cały ładunek w porcie i oświadczył, że nie ruszy nic z tych towarów, póki inne, na
które czeka, nie nade dą.
Wieść o przybyciu Salabaetta doszła od razu do madonny Jancoﬁore, która usłyszawszy, że towary, które Salabaetto przywiózł, dwa tysiące dukatów, a może i więce
warta ą¹²⁶⁴, nie licząc tych, co dopiero są w droǳe, a które na z górą trzy tysiące ce¹²⁶²miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹²⁶³nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
¹²⁶⁴wartają (daw.) — są warte. [przypis edytorski]
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niono, do te myśli przyszła, że eszcze lepie obłowić się bęǳie mogła i większą część
pięciu tysięcy zagarnie, eśli mu teraz owych pięćset dukatów zwróci. Z tą myślą posłała
po niego. Salabaetto, którego uż nie darmo raz na hak przywieǳiono, przybył śpiesznie.
Zalotnica u rzawszy go, udała, że nie wie byna mnie , co przywiózł ze sobą, i okazu ąc
wielkie ukontentowanie zawołała:
— Ach, esteś wreszcie! Jakżeś musiał gniewać się na mnie, że ci pienięǳy w oznaczonym czasie nie oddałam!
Salabaetto miast¹²⁶⁵ odpowieǳi śmiać się począł, a po chwili rzekł:
— W same rzeczy, madonno, trochę mnie to dotknęło, bo wy ąłem sobie te pieniąǳe
spod serca, aby się wam przysłużyć, wy zasię¹²⁶⁶ tymczasem… Aliści zaraz się przekonacie,
czy na was gniewać się potraﬁę. Miłość mo a do was była tak wielka i silna, iż skłoniła mnie
do sprzedania większe części moich posiadłości i zakupienia za te pieniąǳe towarów,
których dotąd przywiozłem więce niż za dwa tysiące dukatów. Obecnie czekam eszcze
na przesyłkę wartości trzech tysięcy dukatów. Ma ąc taki zasób towarów, otworzę tuta
sklep, aby uż nigdy od was oddalać się nie potrzebować, miłość wasza bowiem droższa
est mi nad życie, a tak niezbędna, ak powietrze do oddychania.
— Salabaetto — odrzekła na to dama — to wszystko, czego ty pragniesz i co uczynisz,
zawsze mi est miłe i a bowiem kocham cię nad życie. Na milszą ednak est mi wieść,
żeś powrócił, aby się tuta osiedlić, gdyż będę mogła nie edną eszcze uroczą goǳinkę
z tobą spęǳić. Przede wszystkim muszę ednak usprawiedliwić się przed tobą, że przed
od azdem nie przy ęłam ciebie kilka razy w swym domu lub że przy ąwszy, nie tak ak
zazwycza uprze mą i tkliwą dla ciebie się okazałam. Takoż chcę ci wy aśnić, dlaczego ci
pienięǳy w oznaczonym nie oddałam terminie. Otóż trzeba ci wieǳieć, że podówczas
byłam pogrążona w wielkie boleści i zmartwieniu głębokim. Kto w takim stanie się
zna du e, mimo całe miłości do kochanka, nie zawsze może mieć dlań uśmiechnięte
oblicze i tyle mu uwagi okazywać, ile by mu się słusznie należało. Co się zaś owych
pienięǳy tyczy, to łatwie¹²⁶⁷ chyba po mu esz, że z trudnością przychoǳi białogłowie
oddać pięćset dukatów, eśli ci, którym pożyczyła, słowa e nie dotrzymu ą. Oszukali mnie
różni luǳie i tym sposobem kłamczynię ze mnie uczynili. Dopiero wkrótce po od eźǳie
twoim odebrałam pieniąǳe; gdybym była wieǳiała, gǳie e odesłać, bądź pewien, że nie
byłabym zwlekała ani chwili dłuże . Aliści nie znałam mie sca twego pobytu i dlatego też
u siebie pieniąǳe przechowałam.
To rzekłszy, kazała przynieść woreczek, ten sam, który Salabaetto kiedyś e wręczył,
i odda ąc mu go rzekła:
— Policz, czy est pięćset.
Salabaetto nigdy w życiu nie doznał większe radości ak w te chwili. Pohamował
się ednak, przeliczył spoko nie dukaty, przekonał się, że est ich pięćset, schował kieskę
i rzekł:
— Madonno, wierzę na święcie w słowa wasze. Jestem całkiem ukontentowany, bowiem wiem, że uczyniliście wszystko, co uczynić byliście obowiązani. Bądźcie upewnieni
zatem, że dla tego i dla miłości, aką dla was żywię, gotów będę służyć wam taką sumą,
aką rozporząǳać mogę, na akikolwiek cel byście e ode mnie zażądali. Zechcie cie mnie
tylko na próbę wystawić.
W taki sposób dawna ich miłość, w słowach przyna mnie , na nowo zawiązana została i Salabaetto rozpoczął znów z zalotnicą poufały i tkliwy stosunek, dozna ąc od nie
ciągłych ob awów czci i miłości na gorętsze . To go ednakoż nie mogło skłonić do porzucenia myśli o odwecie. Owszem, postanowił równą miarką damie zapłacić. Pewnego
tedy¹²⁶⁸ dnia, gdy zalotnica posłała po niego, zaprasza ąc go na wieczerzę i nocleg, z awił
się, aliści tak zrozpaczony i pomieszany, iż zdawało się, że przytomność utracił. Jancoﬁore uścisnęła go i tkliwie badać poczęła, co ten smutek oznacza. Salabaetto długo dał się
prosić, wreszcie, akby był e czułością zwyciężony, rzekł w te słowa:
— Jestem zgubiony! Okręt, którego czekałem, a na którym zna dowały się towary,
wpadł w ręce korsarzy z Monaco. Oddaǳą e za wykupem ǳiesięciu tysięcy dukatów,
¹²⁶⁵miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹²⁶⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²⁶⁷łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
¹²⁶⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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z czego na mnie tysiąc przypada. Tymczasem nie mam ani złamanego szeląga przy duszy,
te bowiem pięćset dukatów, które mi oddaliście, posłałem natychmiast do Neapolu, aby za
nie materii lniane zakupiono. Gdybym chciał w te chwili sprzedać towary, zna du ące się
w porcie, dostałbym za nie zaledwie pół ceny, eszcze bowiem na sprzedaż ich stosowna
pora nie nadeszła. Pozosta e mi więc tylko pożyczyć. Nie estem tuta ednakoż eszcze
dość znanym człekiem, abym mógł znaleźć kogoś, co by mnie w potrzebie poratował. Nie
wiem tedy, ak złu zaraǳić ani gǳie się obrócić. Jeżeli nie wyślę zaraz tych pienięǳy,
towary mo e dostaną się do Monaco i wówczas uż nic z nich nie obaczę.
Wiadomość ta dotknęła zalotnicę nader niemile, bowiem ǳięki nie wszystkie e
zamysły wniwecz się obracały. Dama poczęła rozważać, akiego by w danym razie użyć
środka dla zaraǳenia złu, i rzekła:
— Bóg wie, ak cierpię, wiǳąc two e zmartwienie. Na cóż ednak zda się tu rozpacz?
Trzeba raǳić. Gdybym miała pieniąǳe, klnę się na mą duszę, że pożyczyłabym ci e
natychmiast, aliści tak wielkie sumy nie posiadam. Znam ednakoż pewnego człeka, który
mi niedawno pożyczył kilkaset dukatów, do owego tysiąca braku ących, ale ten lichwiarz
żąda ogromnego procentu, nie mnie niż trzyǳieści od sta. Jeślibyś chciał pożyczyć od
niego, to musisz mu dać akiś dobry zastaw. Co się mnie tyczy, to gotowa estem dać mu
ako porękę wszystko, co posiadam, wraz z sobą na przydatek, o ile tylko pożyczyć zechce.
Aliści w razie, gdy to nie wystarczy, na czym mu resztę zabezpieczysz?
Salabaetto odgadł od razu, aka pobudka skłania ą do uczynienia mu te przysługi.
Młoǳieniec nie wątpił ani na chwilę, że owym ta emniczym lichwiarzem est ona sama. Była to właśnie woda na ego młyn. Dlatego też naprzód korny dank¹²⁶⁹ e złożył,
a następnie rzekł, że w tak ciężkie ak obecna potrzebie na większy procent zapłacić est
gotów. Co się ręko mi tyczy, to oświadczył, że towary złożone w porcie każe przenieść
na nazwisko tego, kto mu pienięǳy pożyczy, i tylko klucz od schowu przy sobie zostawi,
aby w razie wezwania mógł kupcom towary pokazać i aby mu niczego nie poruszono lub
nie przemieniono przypadkiem.
Zalotnica odparła, że ta ręko mia całkiem wystarcza ąca e się wyda e; po czym rozstali się z sobą. Naza utrz sprytna nasza dama posłała rankiem po zaufanego człeka, opowieǳiała mu rzecz całą i wręczyła tysiąc dukatów, które on natychmiast Salabaettowi
zaniósł. Salabaetto zasię ze swe strony wszystek towar, złożony w porcie, na ego imię
przenieść kazał. Zamieniwszy rewersa rozstali się w zgoǳie i każdy z nich za swymi sprawami się udał. Aliści Salabaetto niedługo uż w mieście bawił. W kilka goǳin potem
wsiadł na mały statek z tysiącem pięćset dukatów w kieszeni i powrócił do Neapolu do
Pietra del Canigiano, skąd ścisły rachunek za sprzedany towar odesłał do Florenc i na
ręce przełożonych, którzy go z suknem wyprawili.
Zwróciwszy Pietrowi i innym wierzycielom ich należności, za resztę pienięǳy, podstępnie od chytre Sycylianki wyłuǳonych, nie eden eszcze wesoły ǳień z Canigianem
spęǳił. Po czym, odrzekłszy się kupiectwa, do Ferrary od echał. Tymczasem w Palermo Jancoﬁore, nie mogąc Salabaetta odnaleźć, ǳiwić i niepokoić się poczęła. Gdy dwa
miesiące minęły, a ego wciąż eszcze widać nie było, kazała za pośrednictwem swego
zaufanego człeka drzwi, wiodące do składów, wyłamać. Naprzód otworzono beczułki,
rzekomo oliwą napełnione, i znaleziono e pełne wody morskie , nad którą około garnca
oliwy pływało. Po czym rozpruto wory i przekonano się, że wszystkie — z wy ątkiem
dwóch, zawiera ących w sobie nęǳne gatunki materii — pakułami nabite były.
Słowem, wszystkie towary wartości dwustu dukatów nie przenosiły. Teraz dopiero
poznała Jancoﬁore, że ą na hak przywieǳiono, i długo nie mogła utulić żalu za pięciuset dukatami, które oddała, a takoż za tysiącem, który pożyczyła. Wzdycha ąc ciężko,
powtarzała nieraz: »Kto z Toskanem sprawę toczy — niech otwiera dobrze oczy«.
Tak oto przebiegła oszustka odniosła od razu wstyd i szkodę, przekonawszy się pierwe ,
że traﬁa czasem kosa na kamień”.

Gdy Dioneo opowiadanie swo e zakończył, Lauretta wiǳąc, że czas e rządów minął,
pochwaliła wielce skuteczną radę Piotra del Canigiano oraz nie mnie szy spryt Salabaetta,
¹²⁶⁹dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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po czym, zd ąwszy z głowy swo e laurowy wieniec, włożyła go na skronie Emilii i w te
słowa rzekła:
— Nie wiemy eszcze, madonno, czy łaskawą królowę w tobie mieć bęǳiemy, że
piękną ednakoż, o tym wątpić nam nie lza¹²⁷⁰. Stara się przeto, aby czyny two e z wǳiękami twymi zrównać można było.
Rzekłszy te słowa, na dawnym swym mie scu zasiadła.
Emilia, nie dla te rac i, że ą na królowę wyniesiono, ale dlatego że wobec wszystkich
pochwalono w nie to, co kobiety szczególnie posiadać pragną, spłonęła rumieńcem i stała
się podobna do wczesnych róż, promieniami świtu zalanych. Trzymała oczy tak długo
spuszczone, aż rumieniec nie zniknął, po czym wezwała marszałka, wydała mu potrzebne
zarząǳenia i wreszcie rzekła w te słowa:
— Wiemy wszyscy, urocze towarzyszki, że wołom, które w arzmie przez znaczną
część dnia choǳą, wieczorem da e się pełną swobodę, tak aby się do woli na błoniach
paść mogły. Wiǳimy także, że ogrody, gǳie różne rośliny kwitną, nie mnie są piękne,
owszem pięknie sze nawet od borów, w których same tylko dęby rosną. Dla tych to
przyczyn sąǳę, że i nam, tak długo uż w nakreślonych prawem granicach snuć nasze
opowiadania zmuszonym, a również i pokrzepienia potrzebu ącym, nim nowego arzma
na się nie weźmiemy, pewna swoboda dla nabrania sił nie tylko pożyteczna, ale i pożądana
bęǳie. Jestem tedy zdania, że utro, przy emne opowieści nasze dale prowaǳąc, do edne
materii ograniczać się nie powinniśmy. Niecha każdy opowiada, o czym mu się podoba.
Żywię tę pewność niezachwianą, że różnorodność materii, którą opowiada ący się za mą,
nie mnie sprawi nam ukontentowania od opowiadań edne tylko sprawie poświęconych.
Na ten raz spróbu my tego, a potem następca mó , który po mnie właǳę sprawować
zacznie, z tym większą surowością bęǳie nas mógł zwycza nymi ograniczyć prawami.
To rzekłszy, rozpuściła wszystkich aż do obiadowe pory. Wszyscy pochwalili mowę
królowe , ako mądrą, po czym powstawszy z mie sc, oddali się ulubionym rozrywkom
swoim. Damy za ęły się wiciem wieńców i różnymi igraszkami, młoǳieńcy zasię¹²⁷¹ grą
i śpiewem. Gdy na wieczerzę wezwano, zasiedli wszyscy dokoła fontanny, po czym zaczęli
z wielką wesołością potrawy spożywać. Po wieczerzy, ak zwykle, śpiewem i pląsami się
bawili.
Królowa, chcąc pozostać wierną obycza owi poprzedników swoich, nie bacząc na pieśni, które bez e nakazu uż odśpiewali, wezwała Panﬁla, aby akąś piosenkę zanucił. Ten,
pełen prawǳiwe ochoty, w te słowa zaczął:
Ponieważ cały należę do ciebie,
Więc mnie tak ho nie obdarzasz, Amorze,
Że ledwie serce to wytrzymać może.
Ten zbytek szczęścia, co mnie pieści,
Rozkoszy, którą czu ę w duchu,
Rzeczywistości wraz z naǳie ą
Ledwie się w piersiach mych pomieści,
Zdraǳa się w każdym moim ruchu,
W licach, co się słonecznie śmie ą
I chociaż milczą, rzec umie ą,
Że nad miłości tchnienie boże
Większego szczęścia ziemia dać nie może!
Daremnie pragną mo e pieśni
Wyrazić pełnię uczuć całą;
Wyśpiewać, zwierzyć ich nie mogę,
Skrywać e muszę w serca cieśni,
Bo gdyby się to awnym stało,
Rozkosz się zmieni w męki srogie —
A ǳiś zachwyty me tak mnogie,
Że sto ęzyków w ciągłym rozhoworze
¹²⁷⁰nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹²⁷¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Nigdy ich wszystkich wyliczyć nie może.
Któż by pomyślał, że tą dłonią
Tuliłem ą do serca drżący,
Ją, która wszystkim mi na ziemi!
Że usta do ust, skroń ze skronią,
Na wszystko w świecie głusi, niemi,
W uścisk spłynęliśmy gorący,
Szalony, długi, słodki, wrzący?
Nikt nie uwierzy — w tym mó triumf, Amorze,
Nikt mi więc szczęścia zamącić nie może!
Piosnka Panﬁla skończyła się. Wszyscy, którzy e wtórowali, z na większą uwagą słuchali e treści i barǳie może, niż przystało, starali się odgadnąć to, co śpiewak — ak
zaręczał — tak starannie ukryć się starał. Mimo licznych domysłów, nikt ednak prawdy
nie odgadł. Wkrótce potem królowa, wiǳąc, że wszystkim przytomnym¹²⁷² uż sen oczy
skle a, całe towarzystwo do sypialnych komnat odpuściła.

Tu zamyka się ósmy ǳień Dekameronu i zaczyna ǳiewiąty, w którym pod przewodem Emilii
każdy opowiada o tym, co najbarǳiej mu się podoba i szczególnie przypada do smaku.

ǲień ǳiewiąty
Światło, przed którego blaskiem noc ucieka, zamieniło właśnie ciemny błękit ósmego
nieba na asny, a kwiaty na łąkach podnosić się zaczynały, gdy Emilia powstała ze snu
i towarzyszki swo e oraz młoǳieńców zbuǳić kazała. Gdy się wszyscy zebrali, królowa,
wolnym krokiem idąc, pociągnęła ich za sobą do małego lasku, w pobliżu zamku rosnącego. W lesie napotkali zwierzynę rozliczną, ak sarny i elenie, które przy trwa ące wciąż
zarazie morowe , czu ąc się bezpiecznymi od strzelca, pozwoliły im ufnie zbliżyć się do
siebie, ak gdyby pozbyły się wszelkie obawy i całkiem oswo onymi się stały.
Damy i młoǳieńcy zbliżali się do zwierząt i uda ąc, że e schwytać pragną, pobuǳali
e do skoków i ucieczki. Stąd wynikła dla towarzystwa wielce przy emna rozrywka. Gdy
ednak słońce wzniosło się wyże , uznali wszyscy, że czas do domu powracać. Każde z nich
uwieńczone było dębowymi gałęziami i niosło w ręku pełno pachnących kwiatów lub
ziół, iż kto by ich w droǳe napotkał, nie mógłby powieǳieć nic innego, ak eno¹²⁷³
to: „O, tych śmierć nie zwycięży — albo zginą z uśmiechem na ustach!”. Tak krok za
krokiem idąc, śpiewa ąc, gawęǳąc i przekomarza ąc się z sobą, doszli wreszcie do pałacu,
gǳie uż wszystko przygotowane znaleźli. Służba przywitała ich nader wesołym obliczem.
Nieco wczasu¹²⁷⁴ zażywszy, zasiedli do stołu, wysłuchawszy uprzednio sześciu piosenek,
edne weselsze od drugie , po czym podano wodę do umycia rąk. Marszałek, zgodnie
z wolą królowe , wskazał wszystkim mie sca za stołem. Po obieǳie zabawiano się przez
czas nie aki śpiewem i tańcem, po czym królowa pozwoliła odpocząć tym, którzy wczasu
łaknęli. Gdy oznaczona pora nadeszła, zebrali się wszyscy na umówionym mie scu, by
opowieści dale ciągnąć. Królowa, spo rzawszy na Filomenę, e dnia tego rozpocząć kazała.
Ta zaczęła z uśmiechem w te słowa:



.   

¹²⁷²przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹²⁷³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹²⁷⁴wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
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Zwierzęta

Rinuccio i Alessandro miłują Franceskę, która wzajemnością im nie odpłaca. Dlatego też chytrze się od nich uwalnia, każe bowiem jednemu z nich jako zmarłemu położyć się do grobu,
a drugiemu dźwigać go jako trupa. Obaj jednak nie mogą zadania swego wypełnić do końca.
— Nader mi miło, madonno, że waszemu rozkazowi zadość czyniąc, na tym nieograniczonym i otwartym polu, które wspaniałomyślności wasze zawǳięczamy, będę mogła
pierwsza stanąć do biegu. Jeśli mi się to powieǳie, to nie wątpię, że moi następcy równie
dobrze albo i lepie nawet ode mnie ze swego zadania się wywiążą.
Nieraz uż, wǳięczne towarzyszki mo e, w opowieściach naszych wielka potęga miłości na aśnię podana została. Nie sąǳę ednak, abyśmy materię tę wyczerpali ani też aby
to w ogólności możebne było, choćbyśmy nawet od ǳiś przez rok cały tylko o miłości
mówili. Ponieważ potęga miłości barǳo często kochanków nie tylko na rozliczne niebezpieczeństwa śmiercią grożące wystawia, ale nieraz k’temu¹²⁷⁵ ich przywoǳi, że niby
umarli do grobowców schoǳą, umyśliłam przeto, aby do tych opowieści, które dotychczas słyszeliśmy, dodać eszcze edną. Poznacie z nie dowodnie potęgę miłości, a zarazem
ocenicie roztropność pewne zacne niewiasty, co pozbyła się dwóch kochanków, którzy
ą, ku e utrapieniu, miłością swo ą prześladowali.
„Żyła niegdyś w Pistoi wielce uroǳiwa wdowa, którą dwa Florentczycy, mieszka ący
tam na wygnaniu, Rinuccio Palermini i Alessandro Chiarmontesi, namiętnie miłowali.
Nie wieǳąc nawza em nic o afektach swoich, starali się ukradkiem wszelkich możliwych
starań dołożyć, aby przedmiot swo e miłości pozyskać. Szlachetna dama, zowiąca się
Francesca de’Lazzari, opęǳić się nie mogła od natrętnych listów, nagabywań i oświadczyn obydwu młoǳieńców. Ponieważ kilkakrotnie użyczała im nierozważnie ucha, gdy
zapragnęła kres temu położyć, nie wieǳiała, akiego środka się chwycić.
Rozważywszy wszystko dobrze, wpadła na sposób pozbycia się nieznośnego ciężaru;
postanowiła mianowicie od każdego z miłośników zażądać takie przysługi, które ak
mniemała, nie bęǳie mógł e wyświadczyć, chocia niemożliwą ona wcale nie była. Jeśli zalotnicy te przysługi e nie wyświadczą, bęǳie to dostatecznym i uzasadnionym
powodem do pozbycia się ich na zawsze. Zamysł e na tym się zasaǳał:
Umarł właśnie w Pistoi pewien człek, który aczkolwiek ze znacznego szedł rodu, za
na gorszą istotę nie tylko w Pistoi, lecz i na świecie całym był poczytywany. Wieǳieć
i to należy, że za życia był tak niekształtnego i odraża ącego pozoru¹²⁷⁶, iż każdy, kto go
nie znał, a po raz pierwszy obaczył, łatwo by mógł się przerazić. Człeka tego złożono
w grobowcu przed kościołem minorytów¹²⁷⁷. Na te to właśnie okoliczności cały zamysł
wdowy polegał. Rzekła tedy¹²⁷⁸ do edne ze służebnic swoich:
— Wiesz dobrze, ak mnie ci dwa Florentczycy prośbami swymi co ǳień zadręcza ą.
Wiesz takoż, że nie mam zamiaru do ich pragnień się skłonić, przeciwnie całkiem, pragnąc ich ak na pręǳe się pozbyć, postanowiłam dla przekonania się o sile ich afektów,
o których mi tyle plotą, wystawić ich na próbę. Upewniona estem, że podołać e nie
będą w stanie. W ten sposób pozbędę się ich natarczywości. Posłucha teraz, w czym
rzecz. Wiadomo ci, że właśnie ǳisia rano na cmentarzu minorytów pochowany został
Scannadio (tak się zwał ów zły człek, wyże wspomniany), do którego, póki żył, a cóż
dopiero po śmierci, na mężnie si luǳie bez odrazy i strachu zbliżyć się nie mogli. Otóż
udasz się ta emnie naprzód do Alessandra i rzekniesz doń w te słowa: »Madonna Francesca przysyła mnie do was z ozna mieniem, że nadszedł wreszcie czas, gdy uż bęǳiecie
mogli pozyskać e miłość, tak gorąco przez was pożądaną. Jeśli tego pragniecie, następu ącym sposobem do wiǳenia się z nią na osobności do ść bęǳiecie mogli. Oto dla
przyczyny, o które się dowiecie, eden z e krewniaków postanowił te nocy ciało pochowanego rano Scannadia do e domu przenieść. Pani mo a stracha się owego potwora,
mimo że uż umarł, i siła¹²⁷⁹ by za to dała, byleby go tylko u siebie w domu nie mieć.
Prosi was tedy o wyświadczenie e wielkie przysługi, która na tym się zasaǳa, abyście
ǳiś wieczorem udali się na cmentarz minorytów, położyli się do grobowca Scannadia,
¹²⁷⁵k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹²⁷⁶pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
¹²⁷⁷minoryci (z łac.) — Zakon Braci Mnie szych, katolicka wspólnota zakonna założona w  przez św.
Franciszka z Asyżu; anciszkanie. [przypis edytorski]
¹²⁷⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁷⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
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przyoǳiali w ego suknie i tak długo milczenie zmarłego człeka zachowali, póki nie przybędą po was e krewniacy mniema ąc, że po Scannadia przychoǳą. Gdy się krewniacy
z awią, nie zdraǳa ąc życia na mnie szym ruchem, dacie się wy ąć z grobowca i przenieść
do e domu. Tam mo a pani sama was powita i pozwoli wam bawić u siebie, póki tylko
zechcecie. W aki sposób całą tę rzecz ułaǳi, nie pyta cie, wszystko e sprytowi pozostawia ąc«. Jeśli Alessandro bęǳie gotów mo ą prośbę wypełnić, tedy dobrze, eśli zasię¹²⁸⁰
odpowie, że nie może się tego pod ąć, wówczas oświadczysz mu ode mnie, aby nie pokazywał mi się więce na oczy i eśli życie mu miłe, nie ośmielał się przysyłać mi posłańców
i podarunków. Po czym udasz się do Rinuccia Palermini i tak mu powiesz: »Madonna
Francesca ozna mia wam, że gotowa est wszelkie wasze życzenia wypełnić pod tą kondyc ą, że uczynicie e wielką przysługę. Udacie się mianowicie ǳiś o północy do grobowca,
do którego ǳiś rano ciało Scannadia złożono. Nie mówiąc ani słowa, choćbyście i rzeczy
na gorsze obaczyć lub usłyszeć mieli, delikatnie z grobowca ego zewłok wydobęǳiecie
i przyniesiecie go do e domu. Tam dowiecie się, dla akie przyczyny prosiła was o to,
i uzyskacie od nie wszystko, czego tak pragniecie. Jeśli ednak nie macie odwagi pod ąć
się tego, nie ważcie się uż nigdy posłańców ani listów e przysyłać«.
Służka, zgodnie z danym e poleceniem, udała się do każdego z zalotników po kolei
i powtórzyła im szczegółowie¹²⁸¹ słowa swo e pani. Oba odparli, że nie do grobu, ale do
samego piekła zstąpić są gotowi, dla przypodobania się piękne wdowie. Służka odniosła respons¹²⁸² ten swo e pani. Dama poczęła czekać, pyta ąc się same siebie, czy dwa
zalotnicy będą na tyle szaleni, aby e prośbę wypełnić.
Gdy noc zapadła i luǳie w pierwszym śnie się pogrążyli, Alessandro Chiarmontesi
zrzucił z siebie zwierzchnie szaty i wyszedł z domu, aby na mie scu Scannadia się położyć.
Po droǳe przyszła mu do głowy edna myśl straszliwa. Począł mówić do siebie na ten
kształt: »Cóż za głupiec ze mnie! Zali wiem, po co w drogę się wybrałem? Czyż mogę być
pewien, że to nie sprawka e krewniaków, którzy, spostrzegłszy mó afekt ku nie , wnioski
snu ąc fałszywe, umyślnie mi tę ǳiewczynę przysłali, aby mnie w grobowcu łatwo życia
pozbawić? W tym wypadku zginąłbym ani chybi, a że nikt nie dowieǳiałby się o tym,
sprawcy niewykryci by pozostali. Któż zresztą wieǳieć może, czy inny zalotnik, któremu
ona z miłości doń dopomaga, wszystkiego tego tak nie ułaǳił?«.
Chwilę pomyślał, a potem tak dale rozmawiał ze sobą: »Przypuśćmy ednak, że płonne to są obawy i że w same rzeczy krewniacy do domu e mnie zaniosą. W tym wypadku
nie podobna przecie przypuścić, aby chcieli trupa Scannadia z grobowca wydobyć edynie
dla uściśnięcia go lub rzucenia w ramiona Franceski. Przeciwnie wcale, trzeba mniemać,
że chcą znieważyć ciało człeka, który niewątpliwie ciężko ich obraził. Prosiła mnie, abym
głosu z siebie nie wydobył. Cóż ednak pocznę, gdy mi zechcą oczy wykłuwać, zęby wyrywać, ręce odrąbywać i tym podobne igraszki ze mną czynić? Zali i wtedy milczeć będę?
Jeśli się odezwę, to albo pozna ą mnie i krzywdę mi akąś wyrząǳą, albo też nic złego
mi nie uczynią. W tym wypadku ednak cała mo a wyprawa nie zda się na nic, bowiem
poznawszy, ktom zacz, nie dopuszczą mnie do nie . Wówczas Francesca bęǳie miała rac ę
po temu, aby twierǳić, że rozkaz e przestąpiłem i pragnień mych nie spełni«.
Podobne myśli o mało go do powrotu do domu nie skłoniły. Jednakże potęga miłości
odmiennymi rac ami wciąż go gnała naprzód, aż wreszcie zwycięstwo odniosła.
Stanąwszy przed grobowcem, otworzył go, po czym wszedł do wnętrza, rozebrał trupa
Scannadia, pchnął go gǳieś w głąb, przebrał się w ego suknie, zamknął nad sobą płytę,
wreszcie położył się na mie scu nieboszczyka. Leżąc począł rozważać, akim to niecnym
człekiem był ów Scannadio. Gdy mu przyszły na myśl obycza e nieboszczyka i nieraz
słyszane opowieści o zdarzeniach z umarłymi, akie nocą nie tylko w grobowcach, ale
i gǳie inǳie mie sce miały, uczuł, że włosy mu się na głowie podnoszą. Zdało mu się, że
Scannadio musi dźwignąć się lada chwila i że nieproszonemu swemu zastępcy kark skręci.
Jednakoż płomienna miłość pomogła mu i te straszliwe myśli przezwyciężyć. Leżał bez
ruchu, akby był umarłym w same rzeczy, i czekał cierpliwie, co się z nim stanie.
Około północy Rinuccio także dom swó opuścił, aby polecenie damy wypełnić. Po
droǳe owładnęło nim tysiąc różnorodnych myśli o tym, co przydarzyć mu się może. Ima¹²⁸⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²⁸¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹²⁸²respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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ginował¹²⁸³ sobie na ten przykład, że z ciałem Scannadia na barkach może wpaść w ręce
właǳy i ako czarownik na stos zostać skazany lub też ściągnąć na siebie nienawiść krewniaków nieboszczyka. Podobne rozważania o mało go od tego azardu¹²⁸⁴ nie odwiodły.
Po chwili wahania rzekł ednakoż do siebie: »Jakże to? Miałbym nie odpowieǳieć na
pierwsze żądanie te szlachetne damy, którą tak miłowałem i eszcze miłu ę? I to właśnie
teraz, gdy w nagrodę zdobycie e wza emności mnie czeka? Choćbym miał zginąć bez
ratunku, nie wolno mi się wahać. Muszę dokonać tego, co e przyrzekłem«. Ugruntowawszy się w zamiarze swoim, podążył żwawo naprzód. U rzawszy oznaczony grobowiec,
zbliżył się doń i bez trudności go otworzył. Alessandro, usłyszawszy skrzyp, dech w sobie
zaparł, mimo że wielka trwoga go przenikała. Rinuccio zszedł do grobowca i pochwyciwszy rzekomego trupa za nogi, wyciągnął Alessandra, wziął go na barki i skierował się ze
swym ciężarem ku domowi piękne wdowy. Idąc pośpiesznie, nie zwracał uwagi na ciało,
którym raz o ten, to znów o tamten węgieł domu uderzał. Noc była głęboka i ciemna
tak, że na dwa kroki przed sobą nic obaczyć nie można było.
Rinuccio doszedł przed dom wdowy, która sto ąc w oknie pospołu ze służką pilnie
wyglądała, zali¹²⁸⁵ z awi się e zalotnik z Alessandrem na plecach. Już była gotowa dać
im obu stosowną odprawę, gdy nagle straż Signorii¹²⁸⁶, na akiegoś ladaca w te ǳielnicy
cichcem czatu ąca, usłyszawszy odgłos ciężkich kroków Rinuccia, żywo skierowała w ego
stronę latarnie dla upewnienia się, kto iǳie, i uderza ąc lancami o tarcze zawołała:
— Kto zacz?
Rinuccio na ten okrzyk poznał, co się święci. Ponieważ nie było chwili czasu do stracenia, rzucił na ziemię Alessandra i co tchu w piersiach pomknął przed siebie. Alessandro
natychmiast poszedł za ego przykładem i mimo długich sukien nieboszczyka, które mu
bieg utrudniały, umykać począł, co sił starczyło.
Tymczasem wdowa, przy świetle latarni straży mie skie poznawszy Rinuccia, niosącego na barkach Alessandra przyoǳianego w suknie Scannadia, zaǳiwiła się niepomiernie
wielkie odwaǳe obydwu kochanków. Jednakoż, mimo całego poǳiwu, parsknąć śmiechem musiała, wiǳąc, ak Rinuccio Alessandra na ziemię rzuca i ak potem obydwa
ucieka ą. Ukontentowana wielce z takiego obrotu rzeczy, złożyła dank¹²⁸⁷ niebiosom za
to, że ą z tak ciężkie opres i wybawiły. Po czym wróciła do siebie na spoczynek, rozważa ąc ze służką, że obydwa młoǳieńcy wielką miłością przeniknięci być muszą, skoro
tak trudne zadanie wypełnili. Tymczasem sroǳe zmartwiony Rinuccio, klnąc swo ą złą
dolę, nie wrócił ednak do domu. Po oddaleniu się straży zbliżył się do mie sca, gǳie był
rzucił Alessandra, i po omacku rękoma szukać począł ciała, aby dokonać tego, co zaczął.
Nie znalazłszy trupa, do te myśli przyszedł, że go straż zabrać musiała, i pełen ciężkie
troski do domu wreszcie powrócił. Alessandro nie wieǳiał również, co mu do czynienia
pozosta e. Nie poznawszy nawet tego, kto go tak długo na grzbiecie dźwigał, gniewny
i zbolały do domu się udał.
Gdy naza utrz grobowiec Scannadia otwarty zastano i zwłok ego nie znaleziono,
Alessandro bowiem zepchnął e w głąb, po całe Pistoi różne słuchy choǳić poczęły.
Wszyscy głupcy mniemali, że to czart Scannadia porwał. Dwa miłośnicy nie zaniedbali donieść wdowie, co każdy z nich uczynił i co mu do spełnienia życzeń piękne damy
na wstręcie stanęło¹²⁸⁸. W nagrodę za odwagę i gotowość swo ą dopominali się o łaskę
i miłość wdowy. Madonna Francesca ednakoż uczyniła pozór, że tłumaczeniom tym nie
wierzy, i odparła twardo, że nic dla nich uczynić nie może dla te proste rac i, że prośby
e nie spełnili. Tym sposobem raz na zawsze od ich nagabywań się uwolniła”.

¹²⁸³imaginować (z łac.) — wyobrażać. [przypis edytorski]
¹²⁸⁴azard a. hazard — tu daw.: ryzyko. [przypis edytorski]
¹²⁸⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹²⁸⁶Signoria (z wł. signore: pan) — tu ogólnie: rząd; forma rządów w komunach miast śr. i płn. Włoch
w okr. średniowiecza i renesansu, gǳie w okolicznościach sprzy a ących wzmocnieniu właǳy (np. wobec zewn.
zagrożenia) prze mowali ą przedstawiciele bogatych rodów, uzysku ąc rozszerzone prerogatywy i utrzymu ąc e
dożywotnio lub przekazu ąc swoim następcom. [przypis edytorski]
¹²⁸⁷dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹²⁸⁸stanąć na wstręcie (daw.) — przeszkoǳić. [przypis edytorski]
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Pewna przeorysza zrywa się z łoża nocą, aby — posłuch dając oskarżeniu — zaskoczyć
mniszkę, u której znajduje się jej miłośnik. Tymczasem u przeoryszy bawił ksiąǳ. Przeorysza
mniemając, że chwyta welon, zarzuciła na głowę spodnie ojcaszka. Oskarżona, obaczywszy
to, zwróciła uwagę przeoryszy, ǳięki czemu kary uniknęła i mogła bez przeszkód pozostać
ze swym kochankiem.
Gdy Filomena zamilkła, wszyscy pochwalili fortel, ǳięki któremu dama pozbyła się
dwóch młoǳieńców, nieposiada ących e wza emności. Czyn nieopatrzny obydwóch zalotników nie dowodem miłości, lecz głupoty nazwany został. Po czym królowa, obróciwszy się do Elizy, rzekła:
— Na ciebie teraz kole przypada.
Eliza, nie namyśla ąc się długo, w ten sposób zaczęła:
— Z wielką zręcznością, ak o tym przed chwilą słyszeliśmy, pozbyła się natrętnych
zalotników madonna Francesca. Pewna młoda zakonnica ednakoż niemnie zręczna była. Skorzystawszy ze szczęśliwego przypadku, edną żartobliwą uwagą zażegnała groźne
dla siebie niebezpieczeństwo. Wiadomo wam, że często na więksi głupcy innych uczyć
i gromić ma ą osobliwą ochotę. Jak się z historii mo e przekonacie, los karze ich czasem w zasłużony sposób. Tak właśnie stało się z przeoryszą ma ącą pod swoim naǳorem
młodą zakonnicę, o które teraz chcę wam opowieǳieć.
„W Lombardii zna du e się pewien klasztor, słynący z pobożności i surowości obycza ów. W murach ego pośród wielu mniszek przebywało też pewne wielce uroǳiwe
ǳiewczę, w którego żyłach szlachetna krew płynęła. ǲieweczka ta zwała się Isabettą.
Isabetta, stanąwszy pewnego dnia przed kratą, aby pomówić z krewniakiem, zakochała
się w uroǳiwym młoǳieńcu, który mu towarzyszył. Młoǳieniec, u rzawszy e piękność
i z wzroku e skryte pragnienie wyczytawszy, równie gorącym afektem do nie zapłonął.
Cierpiąc wielkie męki, długo tę miłość skrywali, wreszcie ednak młoǳian przy pomocy
mniszeczki znalazł sposób, ǳięki któremu do klasztoru przeniknąć zdołał. Gdy zaś e
przypadło to do smaku, ta emne odwieǳiny powtarzały się potem często, ku niewysłowione szczęśliwości obo ga.
Pewnego dnia, gdy młoǳieniec odchoǳąc żegnał się z Isabettą, żadne z nich nie zauważyło, że spostrzegła ich edna z zakonnic, która oczywista zaraz o tym innym mniszkom opowieǳiała. Z początku zamierzały oskarżyć Isabettę przed przeoryszą, zwaną madonną Usimbaldą. W mniemaniu wszystkich mniszek i każdego człeka, co ą znał, była
to nader stateczna i nabożna białogłowa. Potem ednak pomyślały, że lepie bęǳie wraz
z przeoryszą na gorącym uczynku Isabettę przydybać, tak aby się zaprzeć nie mogła. Pokrywszy tedy¹²⁸⁹ wszystko milczeniem, ęły¹²⁹⁰ w ta emnicy czatować przez kilka nocy,
aby miłośników przychwycić. Isabetta, które nikt o tym szkaradnym zamyśle nie ostrzegł
i która nie domyślała się niczego, pewnego wieczora wpuściła do celi swego miłośnika.
Zakonnice, sto ące na czatach, natychmiast młoǳieńca spostrzegły. Gdy im się zdało,
że stosowna pora nadeszła, bowiem większa część nocy uż była minęła, poǳieliły się na
dwa odǳiały. Jeden pozostał na straży przed drzwiami Isabetty, drugi podążył do sypialne komnaty przeoryszy. Mniszki zapukały do drzwi, a gdy przeorysza się odezwała,
zawołały:
— Wstawa cie, matko wielebna, prędko wstawa cie! Schwytałyśmy Isabettę w e celi
na gorącym uczynku z akimś młoǳieńcem.
Przeorysza te nocy przebywała właśnie w towarzystwie pewnego księǳa, którego
często w wielkie skrzyni do siebie wnosić kazała. Usłyszawszy wrzawę i bo ąc się, aby
zakonnice z nadmierne gorliwości drzwi zbyt silnie nie pchnęły i nie rozwarły, wstała
pośpiesznie i po omacku oǳiewać się poczęła. Mniema ąc, że bierze do rąk fałǳistą
zasłonę, którą mniszki tamte sze »psałterzem« nazywa ą, pochwyciła spodnie o caszka.
Nie dostrzegłszy w pośpiechu pomyłki, zarzuciła tę wymyślną zasłonę na głowę i wypadła
z celi, zamyka ąc gorliwie drzwi za sobą.
¹²⁸⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁹⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Gǳież est ta grzesznica przez Boga przeklęta? — zawołała.
Mniszki pałały taką żąǳą przydybania Isabetty, że nie zwróciły uwagi na stró przeoryszy. Wielebna matka stanęła przed drzwiami celi. Gdy zakonnice wspólnymi siłami
drzwi wyłamały, weszła do środka pospołu z nimi i u rzała kochanków, którzy ciasno obłapieni w łożu spoczywali. Nieboracy, osłupiali z powodu tego zaskoczenia, nie wieǳieli,
co czynić ma ą, i leżeli bez ruchu. Siostry w mgnieniu oka pochwyciły młodą zakonnicę
i na rozkaz przeoryszy do kapituły ą zawiodły. Młoǳieniec, pozostawszy w celi, ubrał się
i ął oczekiwać, aki obrót cała sprawa przybierze. Był gotów rozprawić się twardo z każdym, kto by ego umiłowane na mnie szą krzywdę chciał wyrząǳić, i myślał uprowaǳić
ą z sobą.
Przeorysza tymczasem, za ąwszy w kapitule poczesne mie sce swo e, poczęła w przytomności¹²⁹¹ zakonnic, patrzących tylko na winowa czynię, obsypywać ą na sroższymi
obelgami za to, że świątobliwość i dobrą sławę zakonu swym haniebnym postępkiem na
szwank przywiodła. Cóż by to było, gdyby rzecz podobna poza mury klasztoru przedostać
się miała! Po obelgach nastąpiły straszliwe groźby. Strwożona i zawstyǳona Isabetta, nie
zna du ąc nic na usprawiedliwienie swo e, milczała, tak iż przytomne towarzyszki nie akie
współczucie dla nie poczuły.
Jednakże gdy przeorysza nie ustawała w srogim gniewie swoim, ǳiewczę ośmieliło
się wreszcie błagalnie oczy podnieść i wówczas spostrzegło, że przełożona ma na głowie
spodnie, których tasiemki z obu stron na skronie e spada ą. Po ąwszy, w czym rzecz,
rzekła śmiało:
— Matko przeoryszo, na miłosierǳie boskie, zawiążcie sobie wprzód czepiec, a potem
powieǳcie mi asno, czego chcecie ode mnie?
Przeorysza, nie po mu ąc, do czego te słowa się odnoszą, eszcze surowszym głosem
zawołała:
— Co ty mi tu o czepcu prawisz, niegoǳiwa grzesznico? Jak śmiesz drwinki sobie ze
mnie stroić? Myślisz, że pora ci na żarty?
Isabetta odrzekła, niestropiona całkiem:
— Proszę was eno¹²⁹², madonno, abyście sobie czepiec poprawili. Potem będę gotowa
słów waszych wysłuchać.
Na te ǳiwne i uporczywe nalegania wszystkie mniszki obróciły wzrok na głowę przeoryszy, która ręce do góry podniosła. I naraz stało się im asne, dlaczego Isabetta z takim
uporem o czepcu napomykała.
Przeorysza poznała omyłkę swo ą, a wiǳąc, że rzeczy tak awne zaprzeć się nie bęǳie
mogła, zmieniła natychmiast ton surowy i zgoła inacze przemawiać zaczęła. Oświadczywszy, że nie podobna pokusie cielesne się oprzeć, pozwoliła, ak dotąd było, każde
mniszce w ta ności się pocieszać, o ile tylko zdoła. Po czym, zwolniwszy młódkę, powróciła do swego księǳa. Isabetta zasię¹²⁹³ udała się do swego młoǳieńca, którego długo
eszcze, ku wielkie zgryzocie tych, co e zazdrościły, do siebie sprowaǳała. Za e przykładem poszły inne mniszki, niema ące eszcze miłośników, które w ukryciu próbowały
szczęścia, ak umiały”.



.   

Doktor Simone, z podniety Bruna, Buﬀalmacca i Nella, wmawia w Calandrina, że jest
w stanie odmiennym. Calandrino, chcąc się uleczyć, ugaszcza swych towarzyszy kapłonami,
daje im pieniąǳe, a potem wstaje z łoża słabości, nie wydawszy potomka na świat.
Gdy Eliza opowieść swo ą skończyła, wszyscy złożyli ǳiękczynienie Bogu, że młodą zakonnicę od prześladowania zawistnych sióstr klasztornych ocalić zechciał, po czym
królowa wezwała z kolei Filostrata, który nie czeka ąc, aż rozkaz powtórzony zostanie,
w te słowa zaczął:

¹²⁹¹w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹²⁹²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹²⁹³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



— Piękne damy! Nieobyty sęǳia z marchii ankońskie , o którym wam wczora opowieǳiałem, nie pozwolił mi ucieszyć was eszcze edną opowieścią o Calandrinie, którą uż
miałem na ustach. Ponieważ wszystko, co o nim powszechnie opowiada ą, est w na wyższym stopniu krotochwilne¹²⁹⁴, tedy¹²⁹⁵ opowiem wam historię o nim, którą uż wczora
opowieǳieć zamierzałem, mimo to, iż wiem dobrze, żeśmy o nim i o ego towarzyszach
siła¹²⁹⁶ anegdotek uż przytoczyli.
„Dobrze uż wiecie, kim był Calandrino, a takoż i inni luǳie, o których teraz mówić
zamierzam. Dlatego też nad wiadomymi rzeczami się nie szerząc¹²⁹⁷, zacznę od tego, że
umarła edna z ciotek Calandrina, zostawia ąc mu w spadku dwieście srebrnych dukatów
drobnych oszczędności. Odebrawszy te pieniąǳe, Calandrino ął¹²⁹⁸ rozpowiadać, że zamierza za nie wie ską posiadłość nabyć, przy czym wszedł w porozumienie ze wszystkimi
stręczycielami i pośrednikami we Florenc i, akby co na mnie sumą ǳiesięciu tysięcy
dukatów rozporząǳał. Ilekroć przychoǳiło ednak do ceny sprzedażne posiadłości, targ
zawsze na niczym się kończył.
Bruno i Buﬀalmacco, wieǳąc o tym, przedstawiali mu nieraz, że lepie by uczynił,
przehulawszy te pieniąǳe w ich kompanii niż kupiwszy ziemię, z które chyba, na podobieństwo ǳieci, gałki dla zabawy bęǳie lepił. Wszystkie te dobre rady odbĳały się od
niego ak groch od ściany. Nawet na skromną wieczerzę namówić go nie zdołali. Drażniło to ich niezmiernie. Pewnego dnia, gdy o uporze Calandrina rozmawiali, nadszedł
właśnie eden z ich towarzyszy, malarz, imieniem Nello. Wszyscy trze ęli się głowić
nad tym, co by tu przedsięwziąć dla uraczenia się choćby raz eden kosztem Calandrina.
Wkrótce stosowny sposób do głowy im przyszedł. Umówili się szczegółowo, co każdemu z nich uczynić wypadnie, i naza utrz rano, w goǳinie, kiedy Calandrino zwykł był
z domu wychoǳić, zaledwie kilka kroków postąpił, zaszedł mu drogę Nello, wita ąc go:
— ǲień dobry, Calandrino!
Calandrino odparł na to życzeniem, aby Bóg Nella dobrym dniem i dobrym rokiem
obdarzył. W trakcie rozmowy Nello przystanął i ął się pilnie Calandrinowi przyglądać.
— Dlaczego mi się tak przypatru esz? — zapytał zǳiwiony Calandrino.
— Czy ci się ǳisia coś w nocy nie przytraﬁło? — rzekł Nello. — Całkiem niepodobny esteś do siebie.
Calandrino przeraził się i zawołał:
— Biada mi! Cóż by to być mogło? Jakież to zmiany dostrzegasz we mnie?
— Wyda esz mi się wielce zmienionym — odparł Nello. — Może to zresztą co innego…
Rzekłszy te słowa, odszedł żywo. Calandrino ruszył dale mocno zaniepoko ony, choć
na mnie sze dolegliwości nie czuł. Wtem nawinął mu się Buﬀalmacco, który w trakcie
całe rozmowy trzymał się nieco opodal i wiǳiał, ak się Nello oddalał. Buﬀalmacco pozdrowił uprze mie Calandrina, po czym spytał się go z wielką troskliwością, zali¹²⁹⁹ nie
est chory.
— Nie wiem — odparł coraz barǳie zatrwożony Calandrino — oto właśnie przed
chwilą powieǳiał mi także Nello, że wygląd mó est całkiem inny niż zazwycza . Czy
możliwe, by mi naprawdę coś było?
— Oby to nic nie było — odparł Buﬀalmacco — aliści¹³⁰⁰ wyglądasz mi na półtrupa.
Na te słowa Calandrino w całym ciele gorączkę poczuł. Nieborak eszcze się opamiętać
nie zdołał, gdy naraz ukazał się Bruno, odskoczył od Calandrina i zawołał:
— Jak ty wyglądasz, Calandrino? Masz minę racze trupa niż żywego człowieka. Co
ci się stało?
Calandrino ǳięki tym trzem powitaniom na mocnie przeświadczony, że chorym być
musi, począł się trząść całym ciałem i zapytał:
— Co robić?
¹²⁹⁴krotochwilny (daw.) — żartobliwy, dowcipny, zabawny. [przypis edytorski]
¹²⁹⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹²⁹⁶siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹²⁹⁷szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
¹²⁹⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹²⁹⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹³⁰⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— Ha — rzekł Bruno — wyda e mi się, że na lepie byś zrobił, wraca ąc zaraz do
domu. Kładź się do łoża i każ się dobrze przykryć, a potem, nie mieszka ąc¹³⁰¹, poślĳ wodę
swo ą¹³⁰² do mistrza Simona, który ak ci wiadomo, wszystkim nam barǳo sprzy a. On
ci powie zaraz, ak masz złu zaraǳić, my zasię¹³⁰³ bęǳiemy ci towarzyszyli i pomożemy,
w czym bęǳie potrzeba.
Po droǳe spotkali Nella, który się do nich przyłączył, i w te to kompanii powrócił
Calandrino do domu. Pełen duszne ¹³⁰⁴ niespoko ności wszedł do swe sypialne komnaty
i zawołał na żonę:
— Chodź tu i przykry mnie dobrze, gdyż czu ę się barǳo chory.
Gdy go do łoża położono, posłał natychmiast wodę swo ą przez małą ǳiewczynkę do
mistrza Simona, który się właśnie w sklepie swoim „Pod Melonem” na Mercato Vecchio
zna dował. Gdy ǳiewczyna odchoǳiła, Bruno odezwał się do swoich towarzyszy:
— Zostańcie tuta przy nim, a a skoczę do doktora, aby ego orzeczenia wysłuchać.
Jeżeli za ǳie potrzeba, wnet go tuta z sobą przyprowaǳę.
— O tak, uczyń to dla mnie, zacny mó druhu — rzekł do niego Calandrino — idź
i przynieś mi ak na śpiesznie wiadomość o stanie moim, czu ę bowiem w całym ciele
akąś słabość, które nazwać nie umiem.
Bruno wyszedł pośpiesznie i przybywszy do mistrza Simona eszcze przed ǳiewczyną niosącą wodę, uprzeǳił go o całym stanie rzeczy. Gdy ǳiewczyna stanęła na progu,
doktor przy rzał się woǳie i rzekł:
— Biegnĳ z powrotem i rzeknĳ Calandrinowi, aby się ak na cieple trzymał. Ja
wkrótce tam przybędę, powiem, co mu est, i poraǳę mu coś na ego dolegliwość.
ǲiewczyna powtórzyła te słowa swemu panu. Po chwili przybył Bruno wraz z doktorem, który usiadłszy poważnie na brzegu łóżka, począł Calandrinowi puls macać. Dokonawszy tego, rzekł doń w przytomności¹³⁰⁵ żony Calandrina:
— Słucha , Calandrino, eśli chcesz, abym ci wszystko szczerze, ak na przy aciela
przystało, powieǳiał, to rzeknę, że nic ci nie grozi, tylko esteś brzemienny.
Calandrino, usłyszawszy te słowa, zaczął ęczeć żałośliwie, po czym zawołał do żony
swo e :
— Biada mi, Tesso, to tyś mi tego zła narobiła, bowiem zawsze chcesz być na wierzchu!
Przecież nieraz cię przestrzegałem.
Pani Tessa, białogłowa nader obycza na, spłonęła rumieńcem, spuściła oczy i nie rzekłszy ni słowa wyszła z komnaty.
Calandrino ani na chwilę nie przestawał ęczeć i wołać:
— Biada mi, nieszczęsnemu! Cóż a teraz pocznę; ak to ǳiecię i którędy na świat
wydam? Ach, wiǳę dobrze, że ta przewrotność żony mo e życia mnie pozbawi. Boda by
ą Bóg zatracił! Gdybym był zdrów, pobiegłbym za nią i wszystkie kości e pogruchotał.
Ale dobrze mi tak, gdyż nie powinienem był e nigdy na wierzch puszczać. Jeżeli wy dę
cało z te biedy, to umrze pierwe z żąǳy, nim e na coś podobnego pozwolę.
Bruno, Buﬀalmacco i Nello, słysząc te brednie Calandrina, o mało się ze śmiechu
nie zadusili, pohamowali się ednakoż i poważne miny zachowali. Mistrz Barania Głowa
śmiał się za to z całego gardła, tak iż wszystkie zęby można mu było policzyć. Po chwili Calandrino począł zaklinać doktora na słodszymi słowy, aby mu w tym nieszczęściu
pomocą i radą służyć zechciał.
— Nie dręcz się i nie lęka , Calandrino — odparł na to doktor — poznaliśmy się
bowiem, ǳięki Bogu, od razu na two e chorobie. Mam naǳie ę, że bez wielkich trudności w ciągu kilku dni uwolnić cię od nie zdołam. Raǳę ci eno¹³⁰⁶, abyś nie wzdragał
się z wydaniem pienięǳy na różne leki przeznaczonych.
— Ach, oczywista, że e wydam, drogi mistrzu — odparł Calandrino — tylko ratu mnie, na miłość Boską. Posiadam dwieście dukatów, za które ma ętność sobie kupić

¹³⁰¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹³⁰²wodę swoją — tu: mocz; badanie moczu stanowiło podstawę dla wstępne diagnozy. [przypis edytorski]
¹³⁰³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹³⁰⁴duszny (daw.) — duchowy, związany z duszą. [przypis edytorski]
¹³⁰⁵w przytomności (daw.) — tu: w obecności. [przypis edytorski]
¹³⁰⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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chciałem. Jeśli potrzeba, zabierz e wszystkie, ale nie dopuść, abym zległ¹³⁰⁷, nie po mu ę
bowiem, akbym to nawet uczynić zdołał. Słyszałem, ak wrzeszczą białogłowy przy poroǳie. Jeżeli one tak cierpią, aczkolwiek wszelką możność roǳenia ma ą, cóż dopiero a
znosić bym musiał? Jestem upewniony, że umarłbym pierwe , nim bym ǳiecię na świat
wydał.
— Uspokó się — rzekł doktor — każę ci przyrząǳić niezwykle skuteczny i smakowity napó , który w ciągu trzech dni usunie two ą niemoc bez śladu, tak iż bęǳiesz
znowu zdrów ak ryba. Zważ eno¹³⁰⁸, abyś na przyszłość do podobnych niedorzeczności
żonie swo e nakłonić się nie dał. Co się zaś owego trunku tyczy, to do przyrząǳenia
go trzeba trzech par tęgich i tłustych kapłonów. Na inne eszcze ingredienc e da ednemu z obecnych tuta pięć dukatów. Wszystko niech mi przyniosą do sklepu, a zasię¹³⁰⁹
przyślę ci utro napó , który natychmiast po ednym kielichu przy mować zaczniesz.
Calandrino, wysłuchawszy tych słów, zawołał:
— Zgaǳam się, oczywiście! Za mĳcie się mną tylko szczerze, mó drogi mistrzu!
I wydobywszy natychmiast pięć dukatów oraz sumę potrzebną na kupno kapłonów,
wręczył te pieniąǳe Brunowi, zaklina ąc go, aby w imię miłości i przy aźni dla niego
pod ął się załatwienia tych wszystkich spraw.
Doktor, wróciwszy do domu, kazał wina z korzeniami przygotować, po czym posłał e Calandrinowi. Bruno tymczasem, w towarzystwie doktora i dwóch pozostałych
kompanów, z adł tłuste kapłony i inne przysmaki kupione za pieniąǳe Calandrina.
Calandrino pił przez trzy dni wino z korzeniami. Wreszcie czwartego dnia doktor
przyszedł do niego z towarzyszami i maca ąc mu puls rzekł w te słowa:
— Jesteś uż całkiem zdrów, mó Calandrino, tak iż eszcze ǳisia możesz wy ść na
miasto za swymi sprawami.
Calandrino, pełen niewysłowione radości, podniósł się natychmiast z łoża i wyszedłszy na miasto wysławiał przed każdym, kogo tylko napotkał, troskliwą opiekę mistrza
Simona, który go w ciągu trzech dni bez na mnie sze boleści od płodu uwolnił. Bruno,
Buﬀalmacco i Nello cieszyli się tymczasem niezmiernie, że skąpego Calandrina w pole
wyprowaǳić zdołali. Tylko pani Tessa, zmiarkowawszy ﬁgiel przy aciół męża, długo mu
ego głupoty darować nie mogła”.



.   

Cecco, syn Fortarriga, przegrywa w Buonconvento cały swój dobytek i pieniąǳe Cecca, syna
Angiulieriego. W jednej tylko koszuli na gołym cielsku biegnie za nim i krzyczy, że go ograbił.
Kmiecie chwytają i rozǳiewają pierwszego Cecca; drugi tymczasem ubiera się w jego suknie
i wsiada na jego rumaka, pozostawiając tamtego w koszuli na droǳe.
Wybuchy gromkiego śmiechu towarzyszyły opowieści o wyrzutach Calandrina czynionych żonie. Gdy Filostrato umilkł, na rozkaz królowe Neiﬁle z kolei głos zabrała.
— Zacne damy — rzekła — gdyby luǳiom nie trudnie przychoǳiło okazać innym
rozsądek własny i cnotę niż głupotę i grzech, niepotrzebnie sililiby się niektórzy, by u ąć
w karby swe słowa. Tego dowiodła nam dobitnie głupota Calandrina, nic bowiem nie
zmuszało go do tego, by — chcąc uleczyć się z choroby, w którą uwierzył ǳięki miałkości
swo ego rozumu — miał dobywać na aw ta emne zachcianki własne żony. Ta opowieść
przywiodła mi na myśl historię całkiem innego roǳa u, a mianowicie, ak przewrotność
ednego człeka zwyciężyła rozum drugiego i na wstyd, i znaczną szkodę go naraziła. O tym
pragnę wam opowieǳieć.
„Niewiele tedy¹³¹⁰ lat temu żyli w Sienie dwa dorośli młoǳieńcy, imieniem Cecco
zwani. Jeden z nich był synem Angiulieriego¹³¹¹, a drugi Fortarriga. Byli to luǳie całkiem
odmiennych natur i obycza ów, łączyła ich tylko nienawiść do własnych roǳicieli. Ta
¹³⁰⁷zlegnąć a. zlec (daw.) — odbyć poród. [przypis edytorski]
¹³⁰⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³⁰⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹³¹⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³¹¹Angiulieri, Cecco a. Angiolieri, Francesco (–) — poeta włoski, autor sonetów, przedstawiciel nurtu
realistycznego, roztacza ący wokół siebie aurę poety przeklętego; pochoǳił z szacowne roǳiny szlacheckie
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wspólna nienawiść tak ich zbliżyła, że wkrótce stali się przy aciółmi i wszęǳie razem
pokazywać się poczęli.
Angiulieri, człek uroǳiwy i bywały, zbrzyǳił sobie życie w Sienie z zasiłków, które
mu o ciec wyznaczał. Dowieǳiawszy się, że pewien wielce mu przychylny kardynał ako
legat papieski do Ankony przybył, postanowił udać się do niego w naǳiei, że swó los
poprawi. Z zamysłem tym zdraǳił się swemu o cu, uzysku ąc od niego sumę równa ącą
się temu, co w ciągu sześciu miesięcy miał otrzymać. Za otrzymane pieniąǳe mógł się
stosownie przybrać, a takoż kupić rumaka, rynsztunek i wszystko, co do przyzwoite wyprawy należało. Od eżdża ąc ze Sieny, począł się oglądać za kimś, kogo by mógł z sobą
ako sługę zabrać. Fortarrigo, dowieǳiawszy się o tym, pośpieszył do niego natychmiast
i ął¹³¹² go usilnie prosić, aby go z sobą zabrał. Zapewniał, że chce mu być oddanym sługą, zapłaty żadne nie żąda ąc. Angiulieri odparł Fortarrigowi, że uczynić tego nie może,
akkolwiek bowiem wiadomo mu dobrze, że do wszelkie posługi est zdatny, aliści¹³¹³
i to wie, że Fortarrigo est nieposkromionym pĳanicą i graczem. Fortarrigo zapewnił go
uroczyście, że nałogów swoich bęǳie się wystrzegał i zapewnienie swe poparł zaraz tak
wieloma zaklęciami i prośbami, że Angiulieri uległ wreszcie i na prośbę ego przystał.
Wyruszywszy pewnego ranka w drogę, skierowali się ku Buonconvento, gǳie się na
obiad zatrzymali. Po spożyciu obiadu (skwar tego dnia okrutnie dokuczał) Angiulieri kazał
przygotować sobie posłanie w gospoǳie, po czym rozebrał się przy pomocy Fortarriga
i legł spać, przykazawszy towarzyszowi, aby go o ǳiewiąte obuǳił.
Fortarrigo, skoro zasnął Angiulieri, wymknął się do pobliskie karczmy i podpiwszy
sobie nieco, wdał się w grę z obecnymi tam szulerami. W krótkim czasie przegrał pieniąǳe, akie miał przy sobie, a takoż i wszystkie szaty, akie miał na grzbiecie. Wówczas,
żądny odegrania się, pobiegł w koszuli do gospody, gǳie spał Angiulieri, wy ął mu, pogrążonemu w śnie głębokim, wszystkie pieniąǳe z trzosa, powrócił do graczy i wkrótce
znów całą sumę przegrał.
Angiulieri, wyspawszy się należycie, obuǳił się. Wstał, ubrał się i spytał o Fortarriga. Nie mogąc go nigǳie znaleźć, do te myśli przyszedł, że spić się musiał obycza em
swoim i że teraz gǳieś się w kącie wysypia. Za karę postanowił zostawić go ego losowi.
Kazał tedy osiodłać swego rumaka, aby udać się w drogę i w Corsignano innego sługę
znaleźć. Gdy ednak, ma ąc uż wyruszyć, chciał gospodarzowi zapłacić, spostrzegł, że mu
pieniąǳe zginęły. Wszczął wówczas wielki zgiełk, tak iż zbiegli się wszyscy w gospoǳie
przytomni¹³¹⁴. Angiulieri krzyczał, że go tu niecnie okraǳiono i że wszystkich do więzienia w Sienie wtrąci. W te chwili z awił się Fortarrigo ubrany w koszulę. Przybył po
suknie Angiulieriego, które chciał zabrać, ak uprzednio zabrał był pieniąǳe. U rzawszy,
że Angiulieri uż na koniu sieǳi, rzekł niewinnym głosem:
— Co to ma znaczyć, Angiulieri? Zali uż w drogę wyruszamy? Zaczeka eszcze
chwilę. Zaraz tu nade ǳie pewien hulta , który za trzyǳieści osiem soldów ma mó kaan w zastawie. Pewien estem, że zwróci go nam za trzyǳieści pięć, eżeli mu e zaraz
zapłacimy.
Ledwo słowa te wyrzekł, nadszedł eden z tych, którzy przy grze obecni byli, i podał
sumę przegraną przez Fortarriga. Wówczas Angiulieri przekonał się, że to sługa pieniąǳe
mu zabrał. Gwałtownym gniewem tknięty, obsypał Fortarriga na szpetnie szymi obelgami. Gdyby nie obawa przed Bogiem i ludźmi, byłby się z nim eszcze gorze obszedł.
Zagroziwszy, że go na szubienicę zawieǳie albo o wygnanie z Sieny pod karą gardła
przyprawi, wsiadł na koń, gotu ąc się do od azdu. Aliści Fortarrigo wciąż takim głosem,
ak gdyby to nie o niego choǳiło, zatrzymał go, woła ąc:
— Angiulieri! Na miłosierǳie boże, da my pokó tym pustym gawędom. Zważ, proszę, że eśli teraz kaan mó wykupimy, to zwrócą go nam za trzyǳieści pięć soldów, eśli
zasię¹³¹⁵ choćby do utra sprawę odłożysz, to ów hulta nie odstąpi od trzyǳiestu ośmiu.

z Sieny, politycznie związane ze stronnictwem gwelfów; znał Dantego i korespondował z nim. [przypis edytorski]
¹³¹²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹³¹³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹³¹⁴przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹³¹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Prawdę rzekłszy, grzeczność mi wyświadcza, bo cenę zostawiłem ego uznaniu. Dlaczegóż
nie mielibyśmy tych trzech soldów oszczęǳić?
Angiulieri, usłyszawszy te bezczelne słowa, wpadł w wściekłość, zwłaszcza gdy u rzał,
że wszyscy przytomni patrzą na niego, zda ąc się mniemać, iż to nie Fortarrigo byna mnie
przegrał ego pieniąǳe, ale że to on, Angiulieri, Fortarriga własność zatrzymu e.
— Co mnie twó kaan dotyczyć może? — wykrzyknął. — Bogda by cię obwiesili,
niecnoto, za to, żeś nie tylko pieniąǳe mi ukradł, ale że teraz eszcze zatrzymu esz mnie
w droǳe i dworu esz¹³¹⁶ sobie ze mnie.
Aliści Fortarrigo nie dał się zbić z tropu; owszem, czyniąc pozór, że wszystko to nie
do niego się ściąga¹³¹⁷, ciągnął dale na ten kształt:
— Dlaczegóżbym nie miał dbać o te trzy soldy? Sąǳisz, że nie pożyczę ci ich znowu?
Uczyń to, o co cię proszę, dla przy aźni nasze . Przecież ci się nie śpieszy. Do Torrenieri
zdążymy eszcze ǳisia . Nie ociąga się zatem i dobądź mieszka. Niepowetowana szkoda
byłaby tego kaana! Gdybym nawet całą Sienę przeszukał, nie znalazłbym drugiego, który
by na mnie tak wybornie leżał. I pomyśleć tylko, że za trzyǳieści soldów zastawiłem rzecz
wartą więce niż czterǳieści. Dalibóg, chcesz mnie, widać, na podwó ną stratę narazić.
Angiulieri, srogim gniewem na dźwięk tych przewrotnych i bezczelnych słów zd ęty,
nie odrzekł uż nic, zawrócił eno¹³¹⁸ rumaka i ruszył ku Torrenieri. Aliści Fortarrigo,
postanowiwszy złośliwy swó fortel do skutku doprowaǳić, puścił się za nim, tak ak
stał, w edne tylko koszuli. Angiulieri uż o dwie mile drogi od Buonconvento się oddalił.
Fortarrigo biegł za nim ciągle, woła ąc o swó kaan. Angiulieri, pragnąc uwolnić się od
te plagi, poganiał konia ile sił. Nagle Fortarrigo, u rzawszy kmieci pracu ących na polu
przy droǳe, wrzeszczeć począł:
— Trzyma cie, trzyma cie!
Chłopi na to wołanie poskoczyli z motykami i widłami ku Angiulieriemu. Mniema ąc,
że musiał obrabować tego, kto za nim pęǳi w koszuli, zastąpili mu drogę i przytrzymali
go.
Na nic się nie przydały przełożenia¹³¹⁹, kim est i ak się sprawy w same rzeczy ma ą.
Wnet bowiem nadbiegł Fortarrigo i z udanym gniewem zawołał:
— Dalipan, nie wiem, co powstrzymu e mnie od pozbawienia cię życia, ty wiarołomny
hulta u, grabieżco mo e własności!
Po czym, zwraca ąc się do wieśniaków, dodał:
— Spó rzcie, moi mili, w akim stro u mnie w gospoǳie zostawił, przegrawszy
uprzednio ostatni swó szeląg i wszystkie mo e suknie. Na honor, mogę powieǳieć, że
wam tylko i Bogu zawǳięczam, że tę resztę własności mo e oǳyskałem. Wiecznie wam
za to wǳięczny będę.
Angiulieri silił się rzecz wy aśnić, aliści¹³²⁰ nikt go słuchać nie chciał. Włościanie
przy pomocy Fortarriga ściągnęli go z rumaka, po czym Fortarrigo rozebrał go, przyoǳiał się w ego suknie i wsiadł na koń. Angiulieri został na droǳe w koszuli i bez
butów. Fortarrigo, powróciwszy do Sieny, rozgłaszał wszęǳie, iż od Angiulieriego ubranie i rumaka wygrał. Angiulieri, który wy echał w naǳiei zbogacenia się przy pomocy
kardynała w Ankonie, bez grosza i w koszuli powrócił do Buonconvento. Wstyǳąc się
swe klęski, nie śmiał się w tym stanie w Sienie pokazać. Wreszcie tyle wskórał, że mu
suknie pożyczono. Dosiadłszy szkapy, na które pierwe Fortarrigo mu towarzyszył, udał
się do Corsignano do krewnych, gǳie przebywał, dopóki pienięǳy od roǳica swego nie
uzyskał.
Tak oto złośliwy fortel Fortarriga zniweczył roztropne zamysły Angiulieriego, co ednak w swoim czasie i w stosownym mie scu pomszczone zostało”.



 .    

¹³¹⁶dworować (daw.) — żartować. [przypis edytorski]
¹³¹⁷nie do niego się ściąga — nie do tego się sprowaǳa. [przypis edytorski]
¹³¹⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³¹⁹przełożenia — tu: tłumaczenia. [przypis edytorski]
¹³²⁰aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Calandrino rozkochuje się w ǳierlatce. Gdy jej dotknął talizmanem, którego mu dostarczył
Bruno, ǳiewczyna iǳie z nim. Ale przychwycony przez żonę, ciężką ma z nią przeprawę.
Gdy Neiﬁle swo e niezbyt długie opowiadanie skończyła i gdy towarzystwo, bez wielkiego śmiechu i zastanowienia się nad nim, wyraziło chęć usłyszenia czegoś nowego,
królowa na Fiammettę skinęła. Fiammetta z radością w te słowa zaczęła:
— Wiadomo wam, ak mniemam, wǳięczne towarzyszki mo e, że nie masz takie
materii, którą by do dna wyczerpać można było, i że dobry opowiadacz, eśli właściwy
czas i okoliczność zważy, zawsze, choćby na barǳie znaną uż rzeczą, zabawić potraﬁ.
Z drugie strony, ilokrotnie przypomnę sobie cel, dla którego tuta się zebraliśmy (była
nim chęć goǳiwego rozweselenia się), do tego wniosku przychoǳę, że wszystko, co radu e i bawi, po stokroć est tu na mie scu i że gdybyśmy nawet tysiąc razy akąś materię
omówili, usłyszeć o nie eszcze coś nowego miłą dla nas powinno być rzeczą. Jakkolwiek
tedy¹³²¹ naopowiadano się uż co niemiara o przygodach Calandrina, a ednakoż z powyższych względów i z uwagi, aką słusznie niedawno Filostrato uczynił, że wszystko, co
się tego malarza tyczy, est niezmiernie wesołe — ośmielę się eszcze edną krotochwilę¹³²² o nim opowieǳieć, którą gdybym się z prawdą minąć chciała, łatwo bym wam pod
zmyślonymi nazwiskami podać mogła. Ponieważ ednak odstąpienie od prawdy wszystkim rozumie ącym się na rzeczy urok opowiadań znacznie pomnie sza, zachowam tedy
wielką szczerość i opowiem o te rzeczy tak, ak się miała.
„Niccolo Cornacchini, eden z ziomków naszych¹³²³, człek bogaty, posiada ący piękną
posiadłość w Camerata, gǳie ozdobny dom postawił, umówił się z Brunem i Buﬀalmacciem o wykonanie malowideł do tego domu. Ponieważ robota znaczna była, malarze
przybrali sobie do pomocy Nella i Calandrina i ǳiarsko wzięli się do ǳieła. W domu w Camerata kilka komnat było uż gotowych i opatrzonych w łóżka oraz w sprzęty
potrzebne. Ze służby nikogo eszcze tam nie było krom¹³²⁴ pewne staruchy, służące
i dozorczyni domu zarazem. Korzysta ąc z te okoliczności, syn wspomnianego uż Niccola, imieniem Filippo, człek młody, a przy tym żoną nieobarczony, niekiedy sprowaǳał
do siebie akąś białogłowę i zatrzymawszy ą u siebie przez ǳień lub dwa, z powrotem
odsyłał.
Zdarzyło się tedy¹³²⁵, że pewnego razu przywiódł z sobą ǳiewczynę, zwaną Niccolosa,
którą pewien łotrzyk, Mangione, w domu swoim na przedmieściu utrzymywał, czasem
i innym odstępu ąc. Była to ǳiewka kształtna, stro na, dość polerownych¹³²⁶ obycza ów,
a przy tym wymowna. Pewnego dnia koło południa Niccolosa wyszła ze swe komnaty
w białe sukni, z włosami zawiązanymi niedbale, i zbliżyła się do studni, zna du ące się na
ǳieǳińcu, dla umycia sobie rąk i twarzy. Calandrino, wyszedłszy także trafunkiem¹³²⁷
po wodę, spostrzegł ą i uprze mie powitał. ǲiewczyna pozdrowiła go również i ęła¹³²⁸
mu się uważnie przyglądać, barǳie z powodu ego osobliwie ucieszne postawy niźli z akie kolwiek inne przyczyny. Calandrino przyglądał e się takoż, a znalazłszy ą piękną,
stał na mie scu ak wryty, nie śpiesząc byna mnie z wodą do towarzyszy. Ponieważ ednak
nieznaną mu była, nie śmiał przemówić do nie . ǲiewczyna, spostrzegłszy ego zachwycony wyraz oblicza, dla zadrwienia sobie z niego, rzuciła mu kilka zalotnych spo rzeń
i kilka razy westchnęła. Następstwem tego było, że Calandrino w mgnieniu oka w nie
się zadurzył i nie odszedł pierwe z ǳieǳińca, póki Niccolosa, przywołana przez Filippa,
nie oddaliła się do swe komnaty. Wówczas i on powrócił do pracy, ale opamiętać się uż
nie mógł i wciąż wzdychał. Bruno, niespuszcza ący go nigdy z oka (łaknął bowiem zawsze
zabawy ego kosztem), wkrótce ten osobliwy stan ego spostrzegł i zawołał:
— Co ci się, u diabła, stało, towarzyszu Calandrino? Chuchasz, dmuchasz i wzdychasz
ustawicznie!
¹³²¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³²²krotochwila (daw.) — żart. [przypis edytorski]
¹³²³z ziomków naszych — t . pochoǳący z Florenc i. [przypis edytorski]
¹³²⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹³²⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³²⁶polerowny (daw.) — wykwintny. [przypis edytorski]
¹³²⁷trafunkiem (daw.) — przypadkiem. [przypis edytorski]
¹³²⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Ach, przy acielu — odrzekł mu na to Calandrino — gdybym miał kogoś, kto by
mi dopomóc zdołał, akże byłbym szczęśliwy!
— Do czego ci ta pomoc potrzebna? — zapytał Bruno.
— Ach — westchnął raz eszcze Calandrino — powiem ci, ale nie wy awia tego,
broń Boże! Otóż wieǳ, że w tym domu przebywa ǳiewczyna pięknie sza niźli wszystkie
czaroǳie ki razem wzięte, a tak we mnie rozmiłowana, że zaǳiwiłbyś się prawǳiwie,
gdybyś się o tym przekonał! Ja sam dopiero ǳisia upewniłem się o tym przy studni.
— To źle — zawołał Bruno — proś Boga, aby to nie była żona Filippa.
— Wiesz, wyda e mi się, że tak est w same rzeczy — odparł Calandrino — bo
przywołał ą, a ona weszła do ego komnaty. Zaliż to ednak może być przeszkodą? Gdy
o sprawy miłości choǳi, gotów estem drwić sobie z samego Pana Jezusa, a cóż dopiero
z Filippa. Wierę¹³²⁹, towarzyszu, okrutnie mi ta ǳierlatka do gustu przypadła.
— Calandrino — rzekł po chwili namysłu Bruno — gotów estem z przy aźni do
ciebie dowieǳieć się, kto ona zacz. Jeżeli est istotnie żoną Filippa, to załatwimy sprawę
bez próżnego gadania, znam bowiem doskonale tę białogłowę. Jakby tu ednak zrobić,
aby Buﬀalmacco nic nie spostrzegł? Nie podobna prawie mówić z nią na osobności.
— Z Buﬀalmacca nic sobie nie robię — odrzekł Calandrino — strzeżmy się natomiast
Nella, gdyż ten, ako krewny Tessy, gotów nam wszystkie szyki pomieszać.
— Masz słuszność — odparł Bruno.
Bruno nie potrzebował się pytać, kto była ta ǳiewczyna, wiǳiał bowiem, ak przychoǳiła, i słyszał od samego Filipa bliższe o nie szczegóły. Gdy Calandrino robotę na
chwilę opuścił i wyszedł, pragnąc ą u rzeć, opowieǳiał Bruno Buﬀalmaccowi i Nellowi
całą historię i uknuł z nimi spisek — aby ǳięki tym amorom Calandrina zadrwić sobie
z nieboraka. Gdy tedy¹³³⁰ Calandrino powrócił, Bruno spytał go szeptem:
— Wiǳiałeś ą?
— Rozumie się, że wiǳiałem — odparł Calandrino — i na ten raz stanowczo uż
z miłości nie ży ę.
— Pó dę tedy — rzekł Bruno — i upewnię się, czy to ta sama, o które myślałem.
Jeżeli ta, reszta uż mo ą rzeczą bęǳie.
To rzekłszy, wyszedł, udał się do Filippa, który właśnie w towarzystwie swe miłośnicy
przebywał, opowieǳiał im, kto est Calandrino i co mu wyznał przed chwilą, a następnie
umówił się z nimi, co każde ma mówić i czynić, eśli się tym afektem Calandrina nieco
rozweselić pragnie. Po czym powrócił do malarza i rzekł:
— Tak est, to ona; dlatego też barǳo misternie do rzeczy wziąć się musimy. Gdyby
Filippo coś zmiarkował, cała woda z Arno z tego by nas nie obmyła. Powieǳ mi ednak
wprzód, co mam e od ciebie oświadczyć, eśli przypadkiem na uboczu przydybać mi się
ą uda.
— Dalipan — odrzekł Calandrino — powieǳ e na początek początku, że czuę w sobie dla nie tysiąc ćwierci tego boskiego soku, który zaokrągla niewiasty, dale
powieǳ e także, że estem e sługą, i zapyta , czy niczego ode mnie nie pragnie. Zrozumiałeś mnie dobrze?
— Wybornie — odparł Bruno — a teraz spuść się¹³³¹ całkiem na mnie.
Gdy nadeszła goǳina wieczerzy, malarze przerwali pracę i zeszedłszy na ǳieǳiniec,
gǳie Filippo z Niccolosą sieǳiał, przystanęli obok nich, aby Calandrinowi dogoǳić. Calandrino, korzysta ąc z tego, zaczął stroić rozkochane miny, ale tak ukradkiem, że ślepy
byłby e zauważył. ǲiewczyna ze swo e strony nie zaniedbała niczego, co by go odpowiednio rozpłomienić mogło, czym Filippo, uda ący ednakże wedle wskazówek Bruna,
że nic nie wiǳi i że est za ęty rozmową z pozostałymi malarzami, wyśmienicie się bawił.
Po nie akim czasie malarze pożegnali młodą parę i odeszli, ku wielkie żałości Calandrina.
Po droǳe do Florenc i rzekł Bruno do Calandrina.
— Powiadam ci, że ona topnie e z miłości do ciebie ak śnieg na słońcu! Klnę się na
ciało Chrystusowe, że gdybyś przyniósł gitarę swo ą i zaśpiewał przy e dźwięku edną
ze znanych ci miłosnych piosenek, ani chybi wyskoczyłaby z okna, aby ci się w ob ęcia
rzucić.
¹³²⁹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹³³⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³³¹spuścić się na kogoś (daw.) — zaufać komuś. [przypis edytorski]
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— Tak ci się wyda e, towarzyszu? — spytał Calandrino — czy w same rzeczy myślisz,
że dobrze by było, gdybym mo ą gitarę sprowaǳił?
— Niewątpliwie! — odrzekł Bruno.
— No wiǳisz — dodał Calandrino — a nie chciałeś mi wierzyć, gdym ci mówił o sile
e miłości do mnie. Dalipan, przy acielu, wiǳę, że nikt lepie ode mnie białogłowy usidlić
nie potraﬁ. Któż by krom¹³³² mnie mógł w sercu takie damy podobny afekt wzbuǳić?
Zaiste, ani eden z tych gładyszów¹³³³, którzy o swoim każdym tryumﬁe na cztery strony
świata trąbią, po całych dniach za podwikami¹³³⁴ się ugania ą, a ednak i przez tysiąc
lat nie potraﬁą trzech garści smacznych orzeszków wyłuszczyć. Cóż dopiero, gdy mnie
usłyszysz gra ącego na gitarze! Zaǳiwisz się prawǳiwie! Przyzna się, że uważałeś mnie za
niemrawca, ona tymczasem poznała się od razu na mo e wartości. Nie estem tak stary,
akby się wydawało. Gdy ą tylko raz do rąk dostanę, dam e dowody, co potraﬁę. Na
ądra świętych młoǳianków, uż a ą tak zaczaru ę, że bęǳie biegała za mną ak cielę za
krową!
— Ach! — zawołał Bruno — dopiero sobie dogoǳisz! Zda e mi się, że uż cię wiǳę
kąsa ącego twymi spiczastymi zębami e purpurowe agody¹³³⁵ i wargi do świeżych róż
podobne, co mówię, kąsa ącego!… pożera ącego ą całą!
Calandrino słysząc te słowa sąǳił, że uż est u celu, i szedł, śmie ąc się i podskaku ąc
tak raźnie, akby mu we własne skórze za ciasno było.
Naza utrz przyniósł z sobą gitarę i odśpiewał przy e wtórze wiele pieśni, ku wielkie
uciesze całego towarzystwa.
Słowem, takim żarem zapłonął, ma ąc sposobność widywania często Niccolosy, że
edne kreski uż nie namalował, eno¹³³⁶ po tysiąc razy ǳiennie od drzwi do okien lub
na ǳieǳiniec wychoǳił, aby tylko ǳiewczynę obaczyć, ku czemu ta, ǳiała ąc wedle
wskazówek Bruna, sposobności mu nie skąpiła. Bruno ze swe strony przynosił e od
Calandrina gorące wyznania miłości, a późnie odnosił mu niekiedy odpowieǳi, rzekomo od nie pochoǳące. Gdy wy eżdżała, co dość często się zdarzało, Bruno wręczał
Calandrinowi listy, w których ak na pięknie sze czyniła mu naǳie e, przyda ąc, że obecnie bawi w domu roǳiców i że tam widywać się z nią nie można.
Bruno i Buﬀalmacco bawili się w ten sposób głupotą Calandrina i nie poprzesta ąc
na tym, od czasu do czasu wyłuǳali od niego na rzekomy podarunek dla kochanki to
grzebień ze słoniowe kości, to sakiewkę, a to znów nożyk lub inne drobiazgi, przynosząc mu w zamian pierścionki bez żadne wartości, którymi ednak Calandrino nad wyraz
się cieszył. Przez wǳięczność pode mował też przy aciół smacznymi ucztami i rozmaite niespoǳianki im gotował, aby ich zachęcić tylko do tym gorętszego popierania ego
sprawy.
Przez dwa miesiące durzyli go w ten sposób, nie posuwa ąc sprawy naprzód, aż wreszcie Calandrino, wiǳąc, że robota się kończy i obawia ąc się, że eśli celu swe miłości
w czasie pobytu w tym mie scu nie osiągnie, gǳie inǳie z pewnością mu się to nie uda,
począł Bruna do muru przypierać.
Tymczasem Niccolosa przybyła znów do Cameraty. Bruno umówił się naprzód z nią
i z Filipem, a potem rzekł do Calandrina:
— Słucha , przy acielu! ǲiewczyna ta nie raz, ale tysiąc razy uż obiecała mi spełnić
wszystko, czego pragniesz; mimo tych przyrzeczeń nic ednakoż nie uczyniła, i dlatego
zda e mi się, że cię zwoǳi. Przyszło mi tedy¹³³⁷ na myśl, że za two ą zgodą winniśmy ą
zmusić do dotrzymania obietnicy wolą lub niewolą.
— Tak, tak, na żywy Bóg! — zawołał Calandrino — tylko nie zwleka my ani chwili!
— Czy sąǳisz — rzekł na to Bruno — że zdobęǳiesz się na dotknięcie e talizmanem, który ci wręczę?
— Dlaczegóżby nie? — odparł Calandrino.
¹³³²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹³³³gładysz (daw.) — piękniś; piękny młoǳieniec. [przypis edytorski]
¹³³⁴podwika a. podwĳka — kwef; element stro u noszony przez zamężne kobiety począwszy od wczesnego
średniowiecza: biała chusta zasłania ąca włosy, szy ę, boki twarzy i część czoła; tu przen.: kobieta. [przypis
edytorski]
¹³³⁵jagody (daw.) — policzki. [przypis edytorski]
¹³³⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³³⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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— Postara się tedy o kawałek nietkniętego pergaminu, o żywego nietoperza, trzy
ziarna mirry i poświęcaną gromnicę, a resztę mnie uż pozostaw.
Calandrino przez cały następny wieczór stał przed domem z różnymi siatkami, czatuąc na nietoperza. Gdy wreszcie pochwycić mu się go udało, przyniósł go wraz z innymi
żądanymi przedmiotami Brunowi. Malarz zamknął się w swo e komnacie, wypisał na
pergaminie rozmaite androny, nakreślił kilka liter, po czym wręczył pergamin Calandrinowi z tymi słowy:
— Wieǳ, że skoro ą tylko dotkniesz tym pismem, pó ǳie natychmiast za tobą
i uczyni wszystko, czego tylko zechcesz. Gdy tedy¹³³⁸ Filippo ǳisia się oddali, zbliż się
do nie pod akimkolwiek pozorem, dotknĳ ą tym talizmanem i rusza prosto tu obok
do stodoły, w które bęǳiecie się czuli bezpiecznie, nikt bowiem do nie nie zagląda.
Przekonasz się, że pó ǳie za tobą! Gdy się uż zna ǳiecie razem, sam bęǳiesz wieǳiał
dobrze, co ci czynić wypada.
Calandrino, usłyszawszy te słowa, uczuł się na szczęśliwszym w świecie człowiekiem,
schwycił pergamin i zawołał:
— ǲięku ę ci serdecznie, przy acielu! Reszta uż do mnie należy!
Nello, przed którym Calandrino chciał wszystko ukryć, wieǳąc doskonale o całe te
sprawie, bawił się na równi z innymi i pomagał im wedle możności. Obecnie zatem na
polecenie Bruna pośpieszył ta nie do Florenc i, do żony Calandrina i rzekł do nie :
— Nie zapomniałaś eszcze zapewne, Tesso, ak cię sponiewierał Calandrino w owym
dniu, gdy powrócił z kamieniami z doliny Mugnone. Owóż chcę ci ǳisia dać sposobność
do zemsty. Albo z nie skorzystasz, albo też przestaniesz uważać mnie za swego krewniaka i przy aciela. Wieǳ tedy, że Calandrino w te wiosce, gǳie pracu emy, zakochał
się w pewne błaźnicy, która est na tyle głupia, że często się z nim w ta ności schoǳi.
Właśnie niedawno umówili się na nowe spotkanie. Musisz tedy wybrać się ze mną razem
do Cameraty i schwytawszy Calandrina na gorącym uczynku, przykładnie go ukarać.
Żona Calandrina, słysząc to, w srogi gniew popadła i zrywa ąc się z mie sca, zawołała:
— Biada mi! A to hulta ! Takie to two e sprawki, niecnoto! Aliści poczeka , łotrze,
nie u ǳie ci to na sucho! Policzymy się od razu za wszystko!
To rzekłszy, zarzuciła na się zwierzchnie szaty, przybrała sobie do towarzystwa edną
z sąsiadek i pobiegła za Nellem.
Bruno, u rzawszy ą z daleka nadchoǳącą, rzekł do Filippa:
— Patrza , oto nasza pomocnica!
Filippo, ani chwili nie zwleka ąc, pośpieszył na mie sce, gǳie Calandrino pospołu
z innymi pracował, i rzekł do nich:
— Pracu cie pilnie, mistrzowie mili! Ja muszę teraz pośpieszyć do Florenc i.
Po czym, pożegnawszy się z nimi, ukrył się w takim mie scu, skąd, sam niewiǳiany,
mógł przypatrywać się do woli, co Calandrino czynić bęǳie.
Calandrino mniema ąc, że Filippo uż się oddalił, wyszedł na ǳieǳiniec, gǳie spotkawszy Niccolosę wdał się z nią w rozmowę. Chytra ǳiewczyna, wieǳąc dobrze, co
ma czynić, zbliżyła się do niego z większą niż zwykle uprze mością. Korzysta ąc z tego,
Calandrino dotknął ą talizmanem i natychmiast, nie mówiąc ni słowa, ruszył w stronę
stodoły. Niccolosa poszła za nim. Gdy obo e wewnątrz się znaleźli, ǳiewczyna zamknęła
drzwi, rzuciła się Calandrinowi na szy ę, przewróciła go na słomę, rozesłaną na ziemi,
i usiadłszy na nim wierzchem, przytrzymała mu ręce, tak aby się do nie zbliżyć nie mógł.
Po czym ęła¹³³⁹ się weń wpatrywać, akby na gorętszą żąǳą trawiona, wreszcie zawołała:
— O mó na słodszy Calandrino, o serce mo ego serca, duszo mo a, edyne szczęście
mo e i kresie mych pragnień, akże długo pragnęłam cię posiadać i tak ak teraz z całą swobodą trzymać cię w ob ęciach. Uprze mość two a w zachwyt mnie wprowaǳiła,
a dźwięki two e lutni odurzyły mo e serce. Prawdaż to, że cię mam nareszcie?
Calandrino, nie mogąc się poruszyć, odparł:
— Prawda, mo a duszo na słodsza, ale da mi się pocałować.
— Tak ci się śpieszy? — spytała z tkliwym uśmiechem Niccolosa — pozwól mi się
pierwe na siebie napatrzyć, pozwól, niech oczy widokiem twego drogiego oblicza nasycę.
¹³³⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³³⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Tymczasem Bruno i Buﬀalmacco znaleźli się obok Filippa w kry ówce, skąd wszystko
wiǳieć i słyszeć mogli.
Gdy wreszcie Calandrino miał uż Niccolosę pocałować, z awili się na ǳieǳińcu pani
Tessa i Nello. Ów, spo rzawszy ku stodole, rzekł:
— Przysiągłbym na Boga, że zna ǳiemy ich teraz razem.
I podążył ku stodole, a gdy u drzwi stanęli, pani Tessa, nie panu ąc uż nad sobą dłuże ,
pchnęła e tak mocno, że z zawias wypadły, po czym wpadła do środka i u rzała Calandrina
z piękną amazonką na sobie. Niccolosa, spostrzegłszy panią Tessę, zerwała się i ile tchu
w piersiach do kry ówki Filippa umknęła. Aliści Calandrinowi nie udało się tak gładko
wywinąć, nim bowiem się poruszyć zdążył, uż ego żona była przy nim. Rzuciwszy się
nań, na pierw mu pazurami twarz rozorała, a potem schwyciła go za włosy i czochrać go
potężnie zaczęła, krzycząc:
— Ty stary, niedołężny psie! także to sobie teraz ze mną poczynasz? Niech bęǳie
przeklęta miłość, którą dla ciebie, łotrze, żywiłam. Zali nie dosyć masz do czynienia w domu, że się gǳie inǳie za miłostkami uganiasz? A to mi miłośnik na schwał! Czy nie
znasz siebie, nęǳniku? Nie znasz siebie, niedołęgo? Przecie gdyby cię ktoś wziął pod
prasę, ani kropelki soku z całego ciebie by nie wycisnął. Na Boga! Na ten raz nie przeze
mnie za ǳiesz w ciążę, ale przez tę hulta kę, którą niecha Bóg ciężko pokarze! Musi to
być niezłe ladaco, skoro takiego kle notu ak ty zapragnęła.
Calandrino, u rzawszy swo ą żonę, nie wieǳiał, czy żyw est, czyli też umarły, i dlatego też na mnie szego oporu nie stawiał. Podrapany, z rozczochranymi włosami, wstał
wreszcie, okrył się płaszczem i ął prosić pokornie żonę, aby nie krzyczała tak głośno,
eżeli nie chce go wiǳieć w te chwili posiekanego na ćwierci, białogłowa bowiem, która
przed nią uciekła, była żoną samego pana tych włości.
— A mnie co tam do tego! — zawołała pani Tessa. — Niechże ą wraz z tobą asny
piorun strzeli!
Bruno i Buﬀalmacco, którzy w ukryciu swoim pospołu z Filippem i Niccolosą setnie
z tego wszystkiego się naśmieli, z awili się wreszcie, ak gdyby hałasem zwabieni. Uspokoiwszy panią Tessę, poraǳili Calandrinowi, aby się co pręǳe do Florenc i wybierał
i w tym mie scu więce się nie pokazywał, bowiem Filippo, dowieǳiawszy się o całym
za ściu, diablą kurtę skroić mu może. Powrócił tedy biedny, niepocieszony i sroǳe na
gębie podrapany Calandrino do Florenc i i nigdy uż w tych mie scach pokazywać się
nie ważył. Nie na tym ednak ego utrapienia się skończyły. Mimo iż wyrzekł się swych
gorących afektów dla Niccolosy, które tak ubawiły tę ǳiewczynę, Filippa i malarzy, ego
towarzyszy, przez długi czas ni w ǳień, ni w nocy nie miał spoko u od gniewne żony,
która go nieustannymi wyrzutami prześladowała”.



.   

Dwaj młoǳieńcy nocują w izbie wieśniaka. Jeden z nich wchoǳi do łoża córki gospodarza, którego żona przypadkiem kłaǳie się przy boku drugiego młoǳieńca. Ów, który spał
z ǳiewczęciem, wędruje potem do łoża wieśniaka i opowiada o rozkosznej nocy, myśląc, że
z towarzyszem rozmawia. Żona gospodarza, poznawszy swój błąd, kłaǳie się obok córki
i wszystkich sprytnymi słowami uspokaja.
Calandrino, tylekroć uż towarzystwo zabawiwszy, i na ten raz niepomału¹³⁴⁰ e rozweselił. Gdy wreszcie ego przygodę rozważać przestano, królowa wezwała do opowiadania
Panﬁla, który w te słowa zaczął:
— Imię Niccolosy, kochanki Calandrina, przywiodło mi na pamięć zdarzenie z inną
Niccolosą, o którym wam obecnie opowieǳieć pragnę. Poznacie z niego, akie to czasem
burze przytomność umysłu zażegnać może.
„Przed niedawnym czasem mieszkał w dolinie Mugnone pewien poczciwy człek, który podróżnym za pieniąǳe adła i napo u, a takoż i noclegu uǳielał. Tę ostatnią przysługę wyrząǳał ednakoż tylko dobrym zna omym, chałupę bowiem miał barǳo małą i żył
¹³⁴⁰niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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w ubóstwie. Żona ego, barǳo uroǳiwa białogłowa, obdarzyła go dwo giem ǳieci. Córka, ładne i powabne ǳiewczę, liczyła około szesnastu lat, syn był ednorocznym zaledwie
chłopczykiem, którego matka sama karmiła. ǲiewczę wpadło w oko pewnemu uroǳiwemu młoǳieńcowi, który ze znacznych luǳi w naszym mieście ród swó prowaǳił.
Przebywa ąc często w dolinie Mugnone, gorącym afektem do ǳiewczęcia zapałał.
ǲiewczyna, wielce dumna z pozyskania takiego kochanka, starała się miłymi spo rzeniami uczucia ego podtrzymać i żywą wza emnością mu odpłacała. Miłość ta uż dawno
lubym skutkiem zostałaby uwieńczona, gdyby nie to, że Pinuccio (tak się zwał ów młoǳian) nie chciał sromotą okryć ǳiewczyny i siebie. Jednakowoż namiętność, która z dnia
na ǳień silnie szą się stawała, zwyciężyła wreszcie wszystkie ego skrupuły. Pinuccio postanowił ze ść się ta nie z ukochaną i dlatego też ął¹³⁴¹ się głowić nad tym, aki by tu
powód noclegu w chacie wieśniaka wynaleźć. Zna ąc dobrze izbę, w które cała roǳina
mieszkała, nie wątpił, że znalazłszy się pod dachem ǳiewczęcia, łatwie¹³⁴² i bez zwrócenia
niczy e uwagi cel swoich pragnień osiągnie. Po tym postanowieniu bez zwłoki do ǳieła
przystąpił. Pewnego wieczora zaprzągłszy dwa konie, w towarzystwie ednego z przy aciół swoich, imieniem Adriano, któremu ze wszystkiego się zwierzył, załadowawszy na
wóz dwa kuy, może tylko słomą wypełnione, wy echał z Florenc i i okrążył całą dolinę Mugnone, tak miarku ąc, aby późno nocą do nie dotrzeć. Gdy tedy zmrok całkiem
zapadł, dwa przy aciele uda ąc, że od strony Romanii przybywa ą, pod echali pod dom
zacnego wieśniaka i zapukali do drzwi, które im natychmiast, ako dobrym zna omym,
sam gospodarz otworzył.
— Gospodarzu — rzekł Pinuccio pozdrowiwszy go dwornie — czyńcie, co chcecie,
ednakowoż bęǳiecie musieli na tę noc do siebie nas przy ąć. Chcieliśmy zdążyć na czas
do Florenc i, ale oto noc nas w podróży zaskoczyła.
— Pinuccio — odparł gospodarz — sam wiesz dobrze, że nie est w mo e mocy takich
panów ak wy godnie przy ąć, ponieważ ednak uż do Florenc i nie zdążycie, a innego
schronu w okolicy nie zna ǳiecie, dam wam tedy ǳisia nocleg, o ile można, ak na lepszy.
Po tych słowach młoǳieńcy wysiedli, zaprowaǳili konie pod szopę, a potem, wszedłszy do małe gospody, wy ęli przywiezione z sobą zapasy i powieczerzali w towarzystwie
gospodarza.
Z noclegiem był kłopot prawǳiwy. Całe mieszkanie składało się z edne izby, w które
cudem tylko trzy łoża pomieszczono. Dwa z nich stały przy edne ścianie, trzecie zasię¹³⁴³
naprzeciw. Wolnego mie sca pozostawało ledwie tyle, że ako tako prze ść można było.
Na lepsze łoże kazał gospodarz posłać dla swych gości. Ci, pogawęǳiwszy eszcze chwilę,
udali się na spoczynek.
Gdy obydwa uż zasnęli, a racze udawali, że śpią, gospodarz kazał się córce położyć
do ednego z dwóch pozostałych łóżek, a sam z żoną za ął trzecie. Żona ego postawiła
obok swego łoża kołyskę, w które leżał mały ich synek. Pinuccio, dobrze sobie to wszystko zakonotowawszy, po nie akim czasie, gdy mu się zdało, że uż wszyscy posnęli, wstał
po cichu, przysunął się do łóżeczka, na którym ego ukochane ǳiewczę spoczywało, pozdrowił ą i przy ęty równie lękliwie, ak i radośnie, położył się obok nie , aby oddać się
uniesieniom rozkoszy, tak pożądane dla nich obo ga.
W tym czasie przypadkiem kocisko domowe przewróciło coś w sieni. Na łoskot stąd
powstały zbuǳiła się gospodyni i niespoko na, co to być może, podniosła się z łoża po
ciemku i tak, ak stała, skierowała się ku stronie, skąd rumor pochoǳił. Jeszcze wrócić
nie zdążyła, gdy Adriano, o niczym nie wieǳąc, zbuǳił się także i wstał dla zaspoko enia
przyroǳone ¹³⁴⁴ potrzeby. Idąc przed siebie po omacku, natknął się na kołyskę, sto ącą
obok łóżka gospodarzy i nie mogąc znaleźć prze ścia, odsunął ą i postawił obok swo ego
posłania. Za chwilę powrócił i zapomniawszy o przesunięciu kołyski na dawne mie sce,
położył się z powrotem do swego łoża. Ledwie to uczynił, gdy gospodyni, przekonawszy
się w sieni, że żadna szkoda się nie stała, nie zapalała nawet światła, lecz krzyknąwszy
na kota, weszła z powrotem do izby, kieru ąc się po omacku ku małżeńskiemu łożu. Nie
znalazłszy ednak przed nim kołyski, rzekła sama do siebie z wielką trwogą:
¹³⁴¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹³⁴²łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
¹³⁴³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹³⁴⁴przyroǳony (daw.) — naturalny, wroǳony. [przypis edytorski]
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— O a nieszczęśliwa! Pięknie byłabym się spisała! Jako żywo weszłabym była do łoża
naszych gości!
Postąpiła kilka kroków dale , gǳie namacawszy kołyskę sto ącą obok łoża Adriana,
położyła się przy nim w przekonaniu, że to e mąż. Adriano, który nie spał eszcze,
zmiarkował w edne chwili rzecz całą, i nie mówiąc ni słowa, pochwycił ten dar bogów
w ob ęcia i ku niewysłowione uciesze żwawe białogłowy nie na żarty zabrał się do nie .
Tymczasem, gdy tak dobrze czas przepęǳali, Pinuccio, bo ąc się, aby go sen w łożnicy
kochanki nie zaskoczył, i używszy zresztą, ile dusza zapragnęła, pożegnał ą i wstał, aby
do łoża swego powrócić. Aliści stanąwszy przed nim, namacał zaraz kołyskę. Sąǳąc, że
to łóżko gospodarzy, postąpił kilka kroków dale i położył się obok gospodarza. Ów za
dotknięciem ego obuǳił się. Pinuccio mniema ąc, że obok niego Adriano spoczywa,
rzekł z uniesieniem:
— O Adriano, powiadam ci, że nie ma na świecie białogłowy rozkosznie sze od
Niccolosy. Klnę się na ciało Chrystusowe, że żadna kobieta nie upoiła mnie tak, ak ona,
dlatego też w czasie mo e bytności w e łożu co na mnie sześć razy do portu dobiłem.
Gospodarz, usłyszawszy te słowa, niezbyt się z nich ucieszył. W pierwsze chwili pomyślał: »A ten co tu przy mnie robi, u diabła«, a potem, barǳie gniewem niż roztropnością powodowany, zawołał:
— To, coś uczynił, Pinuccio, est rzeczą wielce niegoǳiwą! Nigdy bym się nie spoǳiewał, że do podobnego plugastwa zdolny bęǳiesz. Na krew Chrystusa, drogo mi za
to zapłacisz!
Pinuccio, młoǳieniec nieco lekkomyślny, spostrzegłszy swó błąd, a nie wieǳąc, ak
się wywikłać, odparł w pomieszaniu:
— Za cóż mam ci zapłacić? Co ty mi zrobić możesz?
Gospodyni, słysząc tę sprzeczkę i będąc pewna, że obok męża w łożu spoczywa, szepnęła:
— O dla Boga! Słyszysz, ak nasi goście o coś się ze sobą kłócą?
— A niech im tam kat świeci! — odrzekł tym samym tonem Adriano. — Musieli
wczora zbyt wiele wypić.
Ledwie ednak te słowa wyrzekł, gospodyni poznała po głosie, że to nie e mąż.
Nie krzyknęła ednak ani nie zawahała się, ale ak na roztropną białogłowę przystało,
podniosła się co pręǳe , pochwyciła kołyskę swego synka i szczęśliwym trafem wieǳiona,
przysunęła ą w pomroku do łóżka swo e córki, obok które się położyła. Po czym dopiero,
akby przebuǳona hałasem, aki mąż e uczynił, spytała, z kim się tak i o co kłóci?
— Zali nie słyszałaś — odrzekł mąż — ak się Pinuccio chwalił, że tę noc z Niccolosą
przepęǳił?
— Co? — zawołała żona — łże ak pies! Wcale nie był u Niccolosy. Wczora wieczorem eszcze, położyłam się przy nie i od te pory oka nie zmrużyłam. Kłamie tedy albo
oszalał, eszcze raz powtarzam. A ty głupcem esteś, eśli mu uwierzyłeś. Aliści czemu
się tu ǳiwować? Wy, mężczyźni, opĳecie się tak zawsze na noc, że potem śnią się wam
różne androny; tłuczecie się przy tym po komnacie ak Marek po piekle i Bóg wie, co
wyprawiacie! Szkoda tylko, że przy te sposobności nie złamiecie sobie karku. Aliści co
robi Pinuccio przy tobie? Dlaczego nie leży w swoim łożu?
Adriano usłyszawszy, ak mądrze gospodyni sromotę¹³⁴⁵ swo ą i swo e córki pokryła,
postanowił do rozmowy się wmieszać:
— Przestrzegałem cię uż sto razy, Pinuccio, abyś przez sen nie choǳił. Ta haniebna
wada błąkania się po nocy i opowiadania baśni, które ci się przyśniły, ako rzeczy prawǳiwych, eszcze cię kiedy o nieszczęście przyprawi. Chodź tu, do stu szatanów, i pozwól
spać tym zacnym luǳiom.
Gospodarz, usłyszawszy słowa żony swo e i Adriana, uwierzył święcie, że Pinuccio
przez sen breǳi, chwycił go tedy za ramiona, potrząsnął nim i krzyknął silnym głosem:
— Obudź się, Pinuccio, i wraca do swego łoża!
Pinuccio, który przez tę krótką chwilę oprzytomnieć i wszystko zrozumieć zdołał,
począł naprzód breǳić coś bez związku, tak że gospodarz serdecznie śmiać się począł,

¹³⁴⁵sromota (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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a potem uda ąc, że się buǳi, mruknął coś niewyraźnie i wreszcie rzekł rozespanym głosem:
— Da mi spokó , Adriano! Cóż to, zaliż¹³⁴⁶ uż ǳień, że mnie buǳisz?
— Tak — odparł Adriano. — Chodź tuta !
Pinuccio, dale swo ą sztukę prowaǳąc, wstał wreszcie zaspany i niby pół-nieprzytomny powrócił do Adriana.
Gdy rozedniało i wszyscy z łóżek powstawali, gospodarz zaczął drwić dobrodusznie
z Pinuccia i ego snów.
Wszyscy mu w tych żartach sekundowali, nawet i sam Pinuccio. Następnie po krótkie pogawędce młoǳieńcy zaprzęgli konie swo e, zabrali tłumoki, przepili do gospodarza
i pożegnawszy się z nim, od echali wielce ukontentowani z tak szczęśliwego obrotu rzeczy.
W biegu czasu Pinuccio wynalazł inne sposoby częstego widywania się z Niccolosą,
która zaręczała matce przy każdym wspomnieniu o owe nocne przygoǳie, że Pinucciowi
śniło się to wszystko niewątpliwie. A gospodyni, dobrze pamiętna uścisków Adriana,
myślała sobie w duszy, że tylko ona edna te nocy przeżyła coś na awie”.



.  

Talano d’Imolese wiǳi we śnie wilka, który rozszarpuje żonę jego. Talano raǳi żonie, aby
się z domu nie wydalała, aliści białogłowa nie słuchała tej rady. Nazajutrz sen się sprawǳa.
Gdy Panﬁlo opowiadanie swo e zakończył i gdy wszyscy żonie oberżysty za przytomność e umysłu gorące pochwały oddali, królowa Pampinei opowiadać kazała. Wǳięczna
młódka w te słowa zaczęła:
— Drogie przy aciółki! Już zastanawialiśmy się nad prawǳiwością snów, z których
tak wielu się wyśmiewa. Do przytoczonych przez nas dowodów chcę przydać eszcze eden
i dlatego pokrótce opowiem wam, co się niedawno przydarzyło pewne z moich sąsiadek,
która snowi swego męża wiary dać nie chciała. Nie wiem, czyście znały nie akiego Talana
d’Imolese, wielce czcigodnego człeka. Po ął on za żonę młodą i niezwykle piękną ǳiewczynę, imieniem Margarita, która ednak przy całe krasie wǳięków swoich tak upartą,
szorstką i przekorną była, iż ani sama nigdy niczego wedle woli innych uczynić nie chciała, ani nikt e nie mógł nigdy w niczym dogoǳić. Talano cierpiał sroǳe z powodu tych
wad żony swo e , aliści¹³⁴⁷ nie mogąc e przerobić, znosił, co musiał.
„Zdarzyło się, że pewne nocy, gdy z nią razem w edne z swoich posiadłości wie skich
przebywał, u rzał we śnie żonę swo ą przechaǳa ącą się po pięknym ga u, zna du ącym się
w pobliżu ich domu. Woǳąc za nią wzrokiem, u rzał nagle wychoǳącego z lasu ogromnego i straszliwego wilka, który rzucił się na żonę, chwycił ą za gardło, przewrócił na
ziemię i usiłował ą porwać, mimo e rozpaczliwego wołania o pomoc. Wreszcie białogłowa wydarła się z lutych¹³⁴⁸ pazurów, aliści ze sroǳe pokrwawioną twarzą i szy ą.
O świcie, gdy Margarita zbuǳiła się, Talano rzekł do nie :
— Żono, akkolwiek przekora two a wszystkie dni pożycia z tobą mi zatruwa, bolałoby
mnie ednak, gdybyś akiemuś nieszczęściu podległa. Posłucha tedy mo e rady i ǳisia
wcale z domu nie wychodź.
Gdy Margarita spytała go o przyczynę te rady, opowieǳiał e szczegółowie¹³⁴⁹ o śnie
swoim. Żona, wysłuchawszy go, potrząsnęła głową i rzekła:
— Kto komu źle życzy, ten miewa niedobre sny! Uda esz wielką troskliwość o mnie,
a śni ci się to, czego byś dla mnie pragnął. Aliści bądź spoko ny! Będę się strzegła tak
ǳisia , ak i zawsze i postaram się, abyś z nieszczęścia mego cieszyć się nie mógł.
— Wieǳiałem z góry — odparł na to Talano — że taką usłyszę od ciebie odpowiedź
i że ak zwykle za dobro złem mi zapłacisz, ednakoż powtarzam ci raz eszcze: nie wychodź
ǳisia z domu, a przyna mnie nie chodź do ga u!
— Dobrze, dobrze — odrzekła żona. — Możesz być pewien, że cię posłucham.
¹³⁴⁶zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
¹³⁴⁷aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹³⁴⁸luty (daw.) — srogi. [przypis edytorski]
¹³⁴⁹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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Sen, Wierzenia, Mąż, Żona

W duszy zaś rzekła do siebie: »Rozumiemy się dobrze, łotrzyku! Chciałeś mnie zręcznie nastraszyć i odwieść od ǳisie sze przechaǳki po ga u. Pewna estem, że masz tam
w gąszczu leśnym akąś hulta kę i że nie chcesz, abym się z nią spotkała. Przy emnie by
mu było żyć pośród ślepych, znam go dobrze! Głupia byłabym, gdybym mu uwierzyła.
Pó dę i przekonam się, co on tam knu e, przekonam się, choćbym cały ǳień czatować
miała«.
Gdy tedy mąż wyszedł, bez zwłoki pobiegła do lasu, ukryła się w na ciemnie sze
gęstwinie i wytężyła wzrok, czeka ąc, zali¹³⁵⁰ kto nie nade ǳie. Gdy tak tedy stała na
czatach, nie myśląc o grożącym e niebezpieczeństwie, nagle z gęstwiny pobliskie wypadł
olbrzymi, straszliwy wilk, który rzucił się na nią, uchwycił ą za gardło i usiłował porwać
ak małe agnię. Biedna białogłowa zdołała tylko krzyknąć »Boże, ratu mnie!«. Drapieżne
zwierzę tak silnie ą trzymało, że o obronie ani o wzywaniu pomocy żadne mowy być nie
mogło i niechybnie życie by postradała, gdyby nie nade ście kilku pasterzy, którzy wielki
wrzask podniósłszy, wilka od nie odegnali.
Odniesiono ą do domu, gǳie ǳięki usilnemu staraniu medyków zdrowie oǳyskała.
Powstałe po tym wypadku na szyi e i twarzy blizny tak ą ednakoż oszpeciły, iż ta piękna
ongiś białogłowa teraz odraża ącą się stała. Od te pory w samotności żyła, wstyǳąc się
pokazać oczom luǳkim i opłakiwała nieraz gorzko przekorę swo ą, która nie pozwoliła
e uwierzyć w proroczy sen męża, chociaż nie wymagało to od nie żadne oﬁary”.



.   

Biondello drwi z Ciacca, prosząc go na wystawną rzekomo ucztę. Ciacco mści się na Biondellu,
którego sromotnie obić każe.
Powszechnym zdaniem słuchaczów było, że sen Talana nie snem, lecz wiz ą nazwać by
należało, tak bowiem ściśle i szczegółowie w rzeczywistości się sprawǳił. Gdy skończyły
się uwagi nad tą materią, królowa skinęła na Laurettę, która w te słowa zaczęła:
— Miłe przy aciółki! Wszyscy niemal, którzy ǳisia przede mną opowiadali, mówili
pod wpływem uż uprzednio zasłyszanych opowieści. Podobnie i a, przypomina ąc sobie
opowieść Pampinei o okrutne zemście uczonego, chcę wam opowieǳieć o tym, ak eden
człek drugiemu zapłacił. Chocia zemsta ta mnie sroga była, przecie temu, co się stał e
oﬁarą, wielce ciężką się wydała.
„Wieǳcie tedy, że we Florenc i żył pewien człek, straszliwy obżartuch, zwany przez
wszystkich Ciacco. Był to człek wielce polerowanych¹³⁵¹ obycza ów, miał cięty ęzyk
i umiał gładko mówić; nie tylko pieczeniarz¹³⁵², ale kpiarz nade wszystko. Ponieważ maętność Ciacca nie wystarczała mu na zaspoko enie żąǳ podniebienia, bywał tedy u luǳi
bogatych, którzy smacznie eść lubili. Ciacco z awiał się często na obiad lub na wieczerzę
nawet bez zaproszenia.
We Florenc i mieszkał też w tym czasie nie aki Biondello, człek o małe posturze, ale
zgrabny i czyściutki ak muszka. Jego płowe, długie włosy tak starannie zawsze przyczesane
były, że nawet eden włosek nie odstawał. Czapeczka na czubku głowy sieǳiała. Biondello
wiódł tryb życia podobny do Ciacca.
Pewnego roku, w czasie postu Biondello, zna du ąc się na rynku, gǳie ryby sprzedawano, i kupu ąc właśnie dwie wielkie minogi dla pana Vieri de’Cerchi, spostrzeżony
został przez Ciacca, który też natychmiast zbliżył się doń i spytał:
— A to dla kogo?
— Wczora wieczorem — odparł mu na to Biondello — nadesłano panu Corso Donati trzy eszcze pięknie sze minogi i ednego esiotra. Ponieważ ednak zdawało się mu,
że ryb tych nie wystarczy dla kilku zacnych panów, których ǳisia u siebie gościć pragnie, poprosił mnie tedy, abym mu eszcze dwie minogi dokupił. Może i ty z awisz się
ǳisia na te uczcie?
— Wiesz sam dobrze, że nie omieszkam tego uczynić — odparł Ciacco.
¹³⁵⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹³⁵¹polerowany (daw.) — wykwintny. [przypis edytorski]
¹³⁵²pieczeniarz — człowiek wygodnie ży ący na cuǳy koszt. [przypis edytorski]
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W same rzeczy, gdy tylko pora wieczerzy nadeszła, udał się Ciacco do domu pana
Corsa i zastał go w towarzystwie kilku sąsiadów, z którymi eszcze nie zasiadł do stołu.
Ciacco, pozdrowiwszy go dwornie, rzekł:
— Panie, zapraszam się ǳiś na wieczerzę z wami i waszą kompanią.
— Barǳo mi miło — odparł pan Corso. — Traﬁliście w samą porę. Siada my tedy!
Za ęli mie sca i wnet wieczerzę podano. Składała się ona z grochu, solonych tuńczyków, kilku smażonych ryb z Arno poślednie szego gatunku, i na tym koniec. Ciacco
poznał, że Biondello zadrwił zeń sobie i do żywego urażony, poprzysiągł, że mu ho nie za
to zapłaci.
Przeszło kilka dni. Biondello wszystkim powszędy¹³⁵³ opowiadał, ak to Ciacca na
hak przywieść mu się udało. Wreszcie spotkawszy Ciacca, pozdrowił go szyderczo i spytał
z uśmiechem, ak mu smakowały minogi u pana Corso?
— Nim tyǳień upłynie — odparł mu na to Ciacco — bęǳiesz o tym lepie wieǳiał
ode mnie!
I odszedłszy od niego, bez zwłoki wyszukał pewnego łazika, kutego na cztery nogi hulta a, obiecał mu stosowną nagrodę, a potem dał mu do rąk pustą butlę od wina
i zaprowaǳił do galerii Cavicciuli. Tam pokazał mu rycerza, nie akiego Filippa Argenti, człeka potężne postury, a przy tym zapalczywego nad wyraz i pobudliwego wielce,
i rzekł:
— Idź do tego rycerza z tą butlą w ręku i rzeknĳ doń w te słowa: »Panie, przysyła
mnie do was Biondello z prośbą, abyście byli łaskawi tę butlę zarubinić nieco waszym
wybornym winem czerwonym, którym pragnąłby siebie i kilku braci łykaczy uraczyć«.
Powieǳiawszy to, waru się, aby cię nie pochwycił, mógłbyś bowiem źle wy ść na tym
i mnie cały zamysł popsować¹³⁵⁴.
— Czy trzeba eszcze coś więce powieǳieć? — spytał hulta .
— Nie — odparł Ciacco — a skoro się z poselstwa wywiążesz, zmyka i przychodź
z tym gąsiorem do mnie po zapłatę.
Hulta , otrzymawszy takie polecenie, zbliżył się do pana Filippa i z poselstwa swego
się sprawił. Pan Filippo, który niewiele potrzebował, aby gniewem wybuchnąć, słysząc
żądanie Biondella, którego znał, i przekonany będąc, że są to drwiny, spurpurowiał na
obliczu i wrzasnął:
— Co mi tam szczekasz o rubinowaniu i braciach łykaczach! Bogda byś przepadł wraz
z tym, kto cię tu przysłał.
Po czym rzucił się, chcąc pochwycić hulta a za ręce, aliści¹³⁵⁵ ten, ma ąc się na ostrożności i uprzeǳa ąc ruch ego, wziął nogi za pas i przebiegłszy inną stroną, zatrzymał się
dopiero obok Ciacca, który temu wszystkiemu z oddali się przyglądał.
Ciacco, wysłuchawszy słów hulta a, wielce ukontentowany, wypłacił mu umówioną
sumę i puścił się na poszukiwanie Biondella. Spotkawszy go wreszcie, rzekł:
— Dawno uż nie byłeś w galerii Cavicciuli?
— Dawno, aliści czemu pytasz mnie o to? — odrzekł Biondello.
— Bo chciałem ci powieǳieć — rzekł Ciacco — że pan Filippo szuka cię na wszystkie
strony, nie wiem uż, w akie sprawie.
— Dobrze — odparł na to Biondello — właśnie idę w tę stronę, będę więc mógł
z nim pomówić.
I pożegnawszy się, podążył w tym kierunku. Ciacco, niezmiernie ciekaw, co się stanie,
udał się w ego tropy.
Tymczasem pan Filippo, wściekły, że posłańca pochwycić nie zdołał, sapał i trząsł
się z gniewu, a nie mogąc nic innego z słów hulta a wymiarkować krom¹³⁵⁶ tego, że
Biondello chciał sobie z niego zadrwić, coraz sroże się na niego zacinał. W te chwili
właśnie Biondello podszedł do niego. U rzawszy go, rycerz rzucił się naprzód i na pierwsze
przywitanie ugoǳił biednego Biondella potężnie pięścią w gębę.
— Gwałtu, panie! — zawołał Biondello — a to co ma znaczyć?
¹³⁵³powszędy (daw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
¹³⁵⁴popsować (daw.) — popsuć. [przypis edytorski]
¹³⁵⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹³⁵⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Zanim ednak zdążył przydać coś więce , pan Filippo porwał go za włosy, rozdarł mu
czapeczkę na głowie, rzucił kaptur na ziemię i nie przesta ąc bić, wrzeszczał:
— Zaraz obaczysz, zdra co, co to znaczy! Przysyłasz do mnie z prośbą o zarubinowanie
wina i poczęstunek dla braci łykaczy? Myślisz, że ze mną ak z ǳieckiem ﬁgle stroić
można?
Tak przygadu ąc, walił go żelaznym kułakiem po pysku i garściami włosy zmierzwione
wyrywał. Potem, wytarzawszy go w kurzu, rozdarł na nim suknie. Wszystko to stało się
tak sprawnie i prędko, że biedny Biondello nie był w stanie spytać, co zawinił, ani słowa
prośby wypowieǳieć. Słyszał wprawǳie o rubinowaniu i braciach łykaczach, aliści nie
rozumiał, co to znaczy.
Wreszcie zbiegła się ćma ludu. Przytomni¹³⁵⁷ wyrwali z trudem Biondella, zbitego na
kwaśne abłko, z rąk pana Filippa, wytłumaczyli mu, za co rycerz tak się z nim obszedł,
i naganili go za to, że ośmielił się wysłać posłańca z podobną prośbą do pana Filippa,
który przecie nigdy nie był człekiem do żartów, ak o tym mu wieǳieć należy. Biondello
uniewinniał się, płacząc rzewnie i powtarzał po tysiąc razy, że nigdy mu na myśl nie
przyszło z podobną prośbą kogoś do pana Filippa posyłać. Aliści co się stało, odstać się
uż nie mogło!
Przyszedłszy tedy nieco do siebie, Biondello ęcząc i stęka ąc do domu się powlókł.
Nie wątpił ani na chwilę, że to sprawka Ciacca. Wkrótce upewnił się o słuszności swego
domysłu. Po wielu dniach, gdy mu uż siniaki z oblicza zeszły, wyszedł z domu i zaraz
prawie na progu spotkał Ciacca, który pozdrowiwszy go z szyderczym uśmiechem, rzekł:
— Cóż, Biondello, akże ci smakowało wino pana Filippa?
— Boda by ci minogi pana Corso równie dobrze były smakowały — odparł Biondello.
— Wieǳ — dodał Ciacco — że eśli zechcesz kiedyś znowu podobnie dobrą wieczerzą
ugościć, to a ze swe strony uczęstu ę cię znowu tak przednim winem, ak to, którego
pokosztowałeś.
Biondello przekonawszy się, że Ciaccowi więce złego życzyć może aniżeli mu go wyrząǳić, prosił Boga, by go w swe łasce zachował, i strzegł się odtąd drwić z przeciwnika
o tak bystrym przyroǳeniu¹³⁵⁸”.



 .  

Dwaj młoǳieńcy proszą Salomona o radę. Jeden — jak pozyskać miłość, drugi — jak ukarać
żonę za jej przekorę. Pierwszemu raǳi król jechać, drugiemu pójść na Gęsi Most.
Królowa postanowiła zachować w mocy przywile Dionea i dlatego też na nią teraz
kole nadeszła. Gdy damy naśmiały się uż do woli z przygody Biondella, królowa wesoło
w te słowa zaczęła:
— Miłe damy! Jeśli zdrowym rozsądkiem rozważymy porządek wszechrzeczy, spostrzeżemy z łatwością, że natura, obycza i prawo podda ą wszystkie białogłowy pod właǳę mężczyzn i nakazu ą im wedle woli męskie postępować. Każda białogłowa, pragnąca
w małżeństwie stale znaleźć spokó , szczęście i wytchnienie, winna nie tylko cześć swo ą
ochraniać (cześć ta stanowi na wyższy drogocenny skarb białogłowski), ale i być uległą,
cierpliwą i powolną¹³⁵⁹ wobec tego mężczyzny, do którego należy. Gdyby nawet prawo,
ogólne dobro zawsze ma ące na celu, ani czcigodny obycza , przy ęty od wieków, o prawǳie powyższe nas nie przekonywały, to dostateczną miałybyśmy wskazówkę w naturze
same , która obdarzyła nas kruchymi i wiotkimi ciałami, bo aźliwymi i niepewnymi siebie
duszami, głosowi naszemu dała miękkość powabną, członeczkom ruchy łagodne, a ciału
sił niewiele. Zaliż z tego wszystkiego nie widać asno, że ktoś nami kierować musi? Kto
zasię¹³⁶⁰ pomocy i kierunku potrzebu e, temu rozsądek nakazu e, aby był posłuszny, uległy i powolny przewodnikowi swemu. A któż inny może nam uǳielić opieki i w życiu
prowaǳić, ak nie mężczyzna? Obowiązkiem naszym est tedy wysoko czcić i słuchać
mężczyzn. Białogłowa, która tego przykazania przestrzegać nie chce, est, według mnie,
¹³⁵⁷przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹³⁵⁸przyroǳenie — tu: natura, charakter, umysł. [przypis edytorski]
¹³⁵⁹powolny (daw.) — tu: posłuszny (czy e ś woli). [przypis edytorski]
¹³⁶⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]

  Dekameron



Kobieta, Mężczyzna,
Właǳa, Obycza e, Natura,
Mizoginia

nie tylko nagany, ale i ciężkie kary godną. Tę uwagę, którą zresztą nieraz uż czyniono, obecnie nasunęła mi na pamięć opowieǳiana przed chwilą przez Pampineę historia
przekorne żony Talana i kary, aką niebo na nią zesłało, wyręcza ąc e męża, co się z tym
uporać nie umiał. Historia ta utwierǳiła mnie eszcze w przekonaniu uż wypowieǳianym powyże , że białogłowy, nie stara ąc się być uprze me, przychylne i uległe, ak tego
słusznie natura, prawo i obycza wymaga, godne są bez wy ątku przykładne i surowe
kary.
Biorąc z tego wszystkiego pochop, chcę wam tedy opowieǳieć o raǳie uǳielone
pewnego razu przez Salomona, a zawiera ące w sobie wyborny środek na białogłowy
nierozumie ące swego powołania. Niecha ednak żadna z tych, które poprawy nie potrzebu ą, nie bierze te historii do siebie, chocia i mężczyźni zwykli są powtarzać przysłowie: »Dobry, ak i zły koń potrzebu e ostrogi, zła, ak i dobra białogłowa kĳa«. Luǳie,
którzy do tych słów żartobliwie się odnoszą, powieǳą ze śmiechem, że do każde białogłowy sentenc a ta się stosu e. Ale nawet e sens moralny ma ąc na oku, zaprzeczyć nie
lza¹³⁶¹, że niepozbawiona est słuszności. Wszystkie białogłowy z przyroǳenia¹³⁶² swego
są ułomne, i dlatego też trzeba korbacza na te, co z właściwych sobie obrębów zbytnio
występu ą. Z drugie strony potrzeba również kĳa dla odstraszenia i ukrzepienia¹³⁶³ cnoty
tych, które eszcze z drogi cnoty nie zboczyły.
Da my ednak pokó tym kazaniom i do same powieści się zwróćmy.
„Powiem wam tedy, że w czasie, gdy cały świat napełniała sława osobliwe mądrości
Salomona, które ak zaręczano, nikomu we wskazaniach swych nie skąpił, mnóstwo luǳi
z rozmaitych stron świata napływać doń poczęło po radę w ciężkich życia terminach¹³⁶⁴.
Owóż tedy zdarzyło się, że mięǳy wielu pielgrzymami znalazł się także pewien młoǳian,
nazwiskiem Melissus, szlachetny i bogaty pan z La azzo, gǳie się uroǳił i gǳie zamieszkiwał. Młoǳieniec ten, wy echawszy z Antiochii, spotkał w droǳe do Jeruzalem
drugiego wędrowca, równego mu wiekiem, a imieniem Józef. Ponieważ w tę samą drogę zdążali, przyłączył się do niego i ak to wśród podróżnych est w obycza u, wdał się
z nim w rozmowę. Wywieǳiawszy się od Józefa o stanie ego i mie scu uroǳenia, spytał
go potem, dokąd i w akim celu eǳie? Józef odparł mu, że dąży do Salomona, aby go
prosić o radę, ak ma poczynać z żoną, na przekornie szą i na barǳie złośliwą na świecie kobietą, które błaganiem, pochlebstwem ani żadnym innym środkiem złości i uporu
oduczyć nie może. Po czym nawza em spytał Melissusa, dokąd on eǳie, na co Melissus
taki respons¹³⁶⁵ dał:
— Pochoǳę z La azzo, gǳie równie ak i ciebie gnębi mnie niedola. Bogactw mi
nie brak; obracam e na okazałe życie i ugaszczanie ziomków moich. Mimo to ednak,
aczkolwiek osobliwą i ǳiwną to est rzeczą, nie mogę znaleźć wśród nich ani ednego,
który by mnie miłował i sprzy ał mi prawǳiwie. Dążę tedy do Salomona po radę, co mam
czynić, aby mnie kochano.
Wędrowali tedy¹³⁶⁶ razem dwa towarzysze i przybywszy wreszcie do Jeruzalem zostali
przez ednego z dosto ników wprowaǳeni przed oblicze Salomona. Melissus w krótkich
słowach wy aśnił królowi, po co przybywa, a Salomon za całą odpowiedź odrzekł: »Kocha «, i natychmiast ode ść mu kazał. Z kolei przed Salomonem stanął Józef i powieǳiał,
po co przybywa. Salomon odparł mu tylko: »Uważa na Gęsi Most«, i kazał go wyprowaǳić. Józef, u rzawszy czeka ącego nań Melissusa, opowieǳiał mu, aki respons otrzymał.
Obydwa zastanawiali się długo nad znaczeniem słów usłyszanych, nie mogąc ednak akie kolwiek wskazówki dla siebie w nich się dopatrzyć, do te myśli przyszli, że mędrzec
chyba zadrwił z nich sobie, i w powrotną drogę ruszyli.
Po kilku dniach podróży przybyli nad małą rzeczkę, nad którą wznosił się piękny
most. Ponieważ właśnie w te chwili ciągnęła przezeń wielka karawana z ob uczonymi
mułami i pociągowymi końmi, musieli tedy zatrzymać się i czekać, aż prze ǳie. Sto ąc na
brzegu u rzeli, że eden z mułów — ak to zresztą często u tych zwierząt się zdarza — nie
¹³⁶¹nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹³⁶²przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹³⁶³ukrzepienie — umocnienie, pokrzepienie. [przypis edytorski]
¹³⁶⁴terminy (daw.) — tu: kłopoty, tarapaty. [przypis edytorski]
¹³⁶⁵respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹³⁶⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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chce ani kroku naprzód postąpić, aczkolwiek wszystkie pozostałe muły uż znalazły się na
moście. Mulnik spostrzegłszy to chwycił za bicz i począł lekko okładać uparte zwierzę.
Wszystko to na nic się nie zdało! Muł skakał to w prawo, to w lewo, kręcił się w edną
i drugą stronę, cofał się nawet, eno¹³⁶⁷ naprzód postąpić nie chciał. Wówczas mulnik
wpadłszy w gniew porwał kĳ w obie ręce i zaczął bez litości zwierzę okładać, nie bacząc
nawet, gǳie bok i gǳie grzbiet. Muł nadal stał na mie scu ak wryty.
Melissus i Józef, przygląda ący się temu wszystkiemu, krzyknęli na mulnika:
— Okrutny człecze, co czynisz? Chceszże zatłuc¹³⁶⁸ na śmierć to zwierzę? Dlaczego
nie starasz się go łagodnie przeprowaǳić? Tym sposobem ani chybi łatwie coś wskórasz,
niźli katu ąc go tak niemiłosiernie!
Mulnik na te słowa obrócił się i rzekł:
— Wy, panowie, znacie przyroǳenie¹³⁶⁹ waszych koni, a zasię¹³⁷⁰ mo ego muła, pozwólcie mi tedy raǳić z nim sobie, ak umiem.
To rzekłszy, sypnął znów gradem ciosów na grzbiet zwierzęcia i bił e tak długo i zapamiętale, że na swoim postawił: muł wreszcie ruszył naprzód za resztą karawany.
Dwa podróżni mieli uż zamiar od echać, gdy Józefowi przyszło nagle na myśl zapytać
starca sieǳącego u skra u mostu, ak się ten most zowie?
— Nazywa się Gęsi Most, panie — odparł starzec.
Usłyszawszy tę nazwę, Józef przypomniał sobie radę Salomona i rzekł do Melissusa:
— Wiesz, przy acielu, rada Salomona nie była tak niedorzeczna, ak nam się zdawało,
teraz bowiem po mu ę dopiero, że całym moim błędem w postępowaniu z żoną było to,
że nie umiałem e obić, ak należało. Aliści, ǳięki Bogu, mulnik rozumu mnie nauczył.
Po kilku dniach do echali do Antiochii. Józef, stanąwszy w swoim domu, poprosił
Melissusa, aby kilka dni u niego odpoczął. Żona Józefa przy ęła męża i gościa niezbyt
czule. Józef polecił e przyrząǳić wieczerzę według smaku Melissusa. Ten, spełnia ąc
życzenie gospodarza, w kilku słowach wyraził, na co miałby ochotę. Jak się można było
spoǳiewać, niewiasta nie odstąpiła od swego zwycza u: wieczerza składała się z całkiem
innych potraw niż te, których gość sobie życzył. Józef, spostrzegłszy to, spytał się z gniewem:
— Zali¹³⁷¹ nie słyszałaś, co miało być na wieczerzę?
Żona spo rzała nań hardo i odparła:
— Co znaczą te grymasy? Jeǳ, co est, eśli masz apetyt, a eśli go nie masz, nie eǳ.
Co się przyrząǳenia wieczerzy tyczy, zrobiłam ą, ak mi się podobało, a nie wedle two e
woli. Jeśliś rad z tego, to dobrze, a eśli nie, niewiele dbam o to!
Melissus zaǳiwił się ogromnie te odpowieǳi gospodyni domu i żywo ganić białogłowę począł. Józef zaś rzekł do nie :
— Jak wiǳę, nie zmieniłaś się ani na włosek, aliści¹³⁷² wierza mi, że cię wnet całkiem
przerobię.
Po czym, zwraca ąc się do Melissusa, przydał:
— Owóż i nadeszła pora, aby przekonać się o skuteczności Salomonowe rady. Proszę
cię tylko, abyś zbyt do serca nie brał tego, co obaczysz, i za żart poczytał to, co czynię.
A gdybyś chciał przeszkoǳić mi, wspomnĳ na odpowiedź mulnika, gdyśmy się nad ego
bydlęciem litowali.
— Jestem w twoim domu — odparł na to Melissus — słuszna rzecz zatem, abym się
do two e woli stosował.
Usłyszawszy ten respons¹³⁷³, Józef u ął krągły kĳ z młode dębiny, po czym wszedł do
komnaty, do które żona ego, powstawszy w rozdrażnieniu od stołu, się udała — schwycił
ą za włosy, rzucił na ziemię i ął¹³⁷⁴ bić ile wlazło. Z początku wrzeszczała ak opętana,
potem przeszła do gróźb, aliści wiǳąc, że na to wszystko Józef głuchy pozosta e, poczęła
¹³⁶⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³⁶⁸chceszże zatłuc — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika oraz partykułą „że”; znaczenie: czy chcesz
zatłuc. [przypis edytorski]
¹³⁶⁹przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹³⁷⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹³⁷¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹³⁷²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹³⁷³respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹³⁷⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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go na miłosierǳie boże zaklinać, aby e nie zabĳał, i przysięgać, że uż do końca swego
życia nic wbrew ego woli nie uczyni.
Aliści Józef i wtedy eszcze nie przestał, eno¹³⁷⁵ bił zapamiętale po plecach i po udach,
gǳie traﬁł, akby chciał e żebra policzyć, bił, póki z sił nie opadł, tak iż po tych zabiegach
biedna białogłowa edne zdrowe kosteczki w całym ciele nie czuła. Gdy zaś skończył
nareszcie, powrócił do Melissusa i rzekł:
— Jutro się przekonamy, czy Salomonowe słowa: »Uważa na Gęsi Most«, skuteczne
się okażą.
Po czym odetchnął nieco, umył ręce i zasiadł do wieczerzy z Melissusem. Po spożyciu
e , gdy nadeszła pora, na spoczynek się udali.
Tymczasem złośliwa małżonka Józefa podniosła się z trudem i rzuciła na łoże, z którego po krótkim i przerywanym bólem śnie zerwała się o świcie, aby posłać do Józefa
z zapytaniem, co sobie na śniadanie życzy. Józef naśmiał się co niemiara wspólnie z Melissusem z tak niezwykłe uprze mości, po czym wydał stosowne rozporząǳenie i wyszedł
z przy acielem na przechaǳkę. Po powrocie do domu zastali śniadanie podane na czas
i zgodnie z rozkazem. Za czym¹³⁷⁶ poczęli wysławiać gorąco radę Salomona, którą z początku tak letko¹³⁷⁷ sobie brali.
Po kilku dniach Melissus rozstał się z Józefem. Przybywszy do roǳinnego miasta,
powtórzył o uǳielone mu raǳie pewnemu mądremu człowiekowi, którego wielką ufnością obdarzył. Ów, wysłuchawszy słów Melissusa, rzekł:
— Nie mogło być prawǳiwsze i lepsze rady! Wiesz przecie sam dobrze, że nikogo
nie kochasz i że przysługi, które zna omym i przy aciołom wyświadczasz, źródło swo e
ma ą nie w przywiązaniu twoim do nich, lecz w two e eno próżności. Kocha tedy¹³⁷⁸,
tak ak Salomon ci poraǳił, a bęǳiesz kochany.
Tak oto przekorna żona pozbyła się wad, a młoǳieniec zdobył miłość miłością”.



 .   

Gianni, ulegając prośbom kuma Pietro, czyni czary, by przemienić jego żonę w konia. Gdy
zaczyna się mowa o przyprawieniu ogona, Pietro oznajmia, że nie chce, aby klacz miała ogon
i tym odezwaniem się niszczy całe rozpoczęte ǳieło.
Opowieść królowe wzbuǳiła lekki szmer nieukontentowania mięǳy damami, a wesoły śmiech w gronie młoǳieńców. Gdy wszyscy wreszcie się uciszyli, Dioneo zaczął w te
słowa:
— Urocze damy! Czarny kruk, znalazłszy się mięǳy wieloma białymi gołębicami,
mnie u my ich piękności przynosi niż śnieżny łabędź, takoż gdy wśród luǳi rozsądnych
zna ǳie się człek mnie na rozsądku uposażony, nie tylko powagi ich rozumu zaćmić nie
może, ale owszem, blask ego podnosi i wszystkim tym luǳiom krotochwilę¹³⁷⁹ wesołą zgotować może. Wszyscy przytomni¹³⁸⁰ tuta są ludźmi roztropnymi i statecznymi, a
zasię¹³⁸¹ mam w sobie nieco z natury wesołka. Ponieważ wadami mymi przyroǳonymi
doskonałość waszą tym lepie na aśnię poda ę¹³⁸², przeto muszę wam być o wiele milszym, niźli gdybym przymioty wasze moimi zaćmiewał. Jeśli zasię tak się rzeczy ma ą,
waszą powinno być rzeczą zostawić mi ak na więce swobody, bym prawǳiwą mo ą naturę mógł wam swobodnie ob awić. Nadto musicie cierpliwie wysłuchać tego, co wam
opowieǳieć zamierzam, pamięta ąc, że nie z rozsądnym człekiem tuta do czynienia macie. Posłucha cie tedy wesołe , a niezbyt długie krotochwili, z które nauczyć się bęǳiecie
mogli, ak ściśle wypełniać trzeba nakazy tych, którzy siłą czarów czegoś dokonać mogą,
i ak na mnie szy błąd, tuta popełniony, niweczy wszelkie wysiłki czaroǳie a.
¹³⁷⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹³⁷⁶za czym (daw.) — po czym; następnie. [przypis edytorski]
¹³⁷⁷letko (daw., gw.) — lekko. [przypis edytorski]
¹³⁷⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹³⁷⁹krotochwila (daw.) — wesołość, zabawa; żart. [przypis edytorski]
¹³⁸⁰przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹³⁸¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹³⁸²podawać na jaśnię (daw.) — wy aśniać, oświetlać; tu: uwydatniać. [przypis edytorski]
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„Przed niewielu laty żył w Barletta pewien ksiąǳ, imieniem Don Gianni di Barolo,
który, ma ąc nader ubogą paraﬁę, dla zdobycia potrzebnych do życia środków za mował się
rozwożeniem towarów na wozie zaprzężonym w edną klacz, aką posiadał, oraz kupnem
i sprzedażą różnych przedmiotów na armarkach i targach w całe Apulii. W czasie tych
wędrówek zaprzy aźnił się ściśle z pewnym człekiem, nazwiskiem Pietro da Tresanti, który
znów podobnie utrzymywał się przy pomocy edynego swego osła. Ksiąǳ polubił barǳo
tego Pietra, którego, wedle apulĳskiego obycza u, kumem Pietrem nazywał. Ilekroć go
w Barletcie obaczył, zapraszał go natychmiast na plebanię do siebie, karmił go, nocleg mu
u siebie dawał, słowem, tyle mu uprze mości świadczył, ile mógł tylko.
Kum Pietro, chcąc nawza em okazać wǳięczność za gościnę doznawaną w Barletcie,
za przybyciem Don Gianniego do Tresanti, zapraszał go pod swó dach i przy mował go
serdecznie, aczkolwiek posiadał ubogi i mały domek, ledwie wystarcza ący na pomieszczenie dla niego, ego młode , piękne żony i osła.
Co się noclegu tyczy, to kum Pietro, mimo chęci, nie mógł gościowi zbytnie wygody zapewnić, posiadał bowiem tylko edno małe łoże, na którym sypiał pospołu ze swą
uroǳiwą żoną. Zazwycza więc Don Gianni, postawiwszy klacz swo ą obok osła w sta ni, musiał poprzestawać na posłaniu ze słomy, rozłożonym tuż obok kopyt konia. Żona
Pietra, która wieǳiała dobrze, z aką gościnnością ksiąǳ męża e w Barletcie przy mu e,
nieraz uż, po przybyciu Don Gianniego do Tresanti, chciała pó ść na nocleg do sąsiadki swo e , a księǳu mie sca obok męża ustąpić, aliści¹³⁸³ Don Gianni nigdy przystać na
to nie chciał. Pewnego razu, chcąc ą te uprze mości na zawsze oduczyć, rzekł do nie
z uśmiechem:
— Nie troszczcie się o mnie, kumo Gemmato! Lepie a noce przepęǳam, niźli
myślicie! Musicie wieǳieć, że ilekroć tylko zechcę, zamieniam klacz mo ą w nadobną
ǳieweczkę, przy które późnie się kładę. Potem, gdy zapragnę, przywracam e znów
pierwotną postać. Dla te rac i nigdy z klaczą rozstawać się nie lubię.
Młoda białogłowa wielce się zaǳiwiła, usłyszawszy te słowa, uwierzyła w nie święcie
i powtórzyła wszystko mężowi, przyda ąc od siebie:
— Jeśli Don Gianni est ci tak przychylnym człekiem, ak twierǳisz, to dlaczegóżby
nie miał nauczyć cię tego zaklęcia, którego przy te przemianie zwykł est używać? Mógłbyś wówczas mnie w klacz zamieniać i tym sposobem przy mo e i osła naszego pomocy
podwó ne zyski ciągnąć. Po powrocie do domu zasię¹³⁸⁴ za każdym razem przywracałbyś
mi mo ą białogłowską postać.
Kum Pietro, trochę w ciemię bity, uwierzył również w żart księǳa, przy ął radę żony
i nie mieszka ąc¹³⁸⁵, ął¹³⁸⁶ prosić Don Gianniego, aby go nauczył, ak taką przemianę wywołać można. Ksiąǳ wszelkimi siłami starał się mu wybić z głowy tę myśl niedorzeczną,
wiǳąc ednak, że mu się to nie uda, rzekł wreszcie:
— Jeśli uż tak koniecznie obo e tego pragniecie, tedy utro rano, wstawszy o świcie ak zwykle, nauczę was mo e ta emnicy. Wieǳ ednakoż, że na trudnie szą przy te
przemianie rzeczą est przyprawienie ogona. Sam zresztą wkrótce o tym się przekonasz.
Kum Pietro i kuma Gemmata z niecierpliwością przez noc całą oka zmrużyć nie mogli.
Wstali skoro świt i zbuǳili księǳa, który w koszuli podniósł się z posłania, wszedł do
izby i rzekł:
— Krom¹³⁸⁷ was dwo ga nie ma na całym świecie luǳi, dla których bym coś podobnego mógł uczynić. Ponieważ ednak tak uparcie nalegacie na mnie, niecha się stanie
wedle woli wasze . Przestrzegam was eno¹³⁸⁸, że ślepo mi posłuszni być musicie, eśli
chcecie, aby przemiana się udała.
Obo e małżonkowie przyrzekli stosować się ściśle do rozkazów księǳa.
Don Gianni wziął do rąk lichtarz ze świecą, wręczył go Pietrowi i rzekł:

¹³⁸³aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹³⁸⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹³⁸⁵nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
¹³⁸⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹³⁸⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹³⁸⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Czary

— Uważa dobrze, co robić będę, wbĳ sobie w pamięć słowa, akie wypowiem, ale
waru się¹³⁸⁹ wymówić na mnie sze słówko, choćbyś i nie wiem co usłyszał albo obaczył, eśli nie chcesz wszystkiego popsować¹³⁹⁰. I proś Boga, aby ogon udało się dobrze
przytwierǳić!
Kum Pietro wziął lichtarz i przyrzekł uroczyście, że pary z gęby nie puści.
Wówczas Don Gianni rozkazał kumie Gemmacie całkiem się obnażyć i na czworakach
na podobieństwo klaczy stanąć, przy czym równie surowo e zalecił, aby nie ważyła się
słówka wymówić. Za czym dotknął ręką e twarzy i głowy i rzekł: »To niecha się stanie
pięknym łbem klaczy!«. Potem w ten sam sposób dotknął włosów, mówiąc: »A to niech
bęǳie bu ną grzywą«. Dale położył dłoń na e ramionach i wyrzekł: »Stąd niech wyrosną
silne nogi i kopyta«. Aliści gdy idąc w ten sposób dale , dotknął e piersi i uczuł, że ma
pod ręką dwa krągłe i ędrne abłuszka, ktoś niespoǳianie zbuǳił się i wyprostował pod
koszulą.
Mimo to Don Gianni dale praktyki swo e prowaǳił. Rzekłszy: »To niecha bęǳie
silną piersią klaczy«, obmacywał boki, brzuch, plecy, biodra i nogi białogłowy, powtarza ąc swo e zaklęcia.
Gdy mu wreszcie nic do zrobienia krom¹³⁹¹ ogona nie pozostało, podniósł koszulę,
wy ął kołek, którego do saǳenia luǳkich latorośli używa ą, i wraził go żywo w przeznaczoną ku temu bruzdę woła ąc: »To zaś niech bęǳie pięknym ogonem klaczy!«.
Pietro, który się dotychczas wszystkiemu barǳo uważnie i spoko nie przypatrywał,
wiǳąc to zakończenie nagle obruszył się i zawołał:
— Don Gianni!… Ja nie chcę ogona byna mnie , ǳięku ę za ogon w tym mie scu!
Już wilgoć przyroǳona, łącząca z glebą rośliny, okryła korzeń, gdy Gianni wy ął go
i rzekł:
— Cóżeś uczynił, nieszczęśniku? Zaliż nie przestrzegałem cię, że ci nie wolno pary
z gęby puszczać bez względu na to, co byś i u rzał? Przemiana uż by prawie dokonana
była, gdyby nie two a porywczość i gadulstwo. Teraz wszystko uż przepadło, a co gorsza,
że na nowo zaraz zaczynać nie podobna!
— Cóż kiedy mi się ogon w tym mie scu nie podobał — odparł kum Pietro. —
Zresztą, dlaczego żeście mi nie powieǳieli: »Ogon zrób ty«. Przy tym, ak mi się zdawa¹³⁹², za głębokoście go nawet wrazili¹³⁹³.
— Tak było trzeba — odparł Don Gianni — a tego ty byś za pierwszym razem nie
potraﬁł zrobić ak a!
Tymczasem młoda białogłowa podniosła się i rzekła w na lepsze wierze do męża:
— Głupcze eden! Dlaczego żeś popsuł całą sprawę? Zali wiǳiałeś kiedy klacz bez
ogona? Biedakiem esteś, ale na mą duszę, na eszcze większą nęǳę zasłużyłeś.
Cóż ednak było robić? Gadatliwość Pietra zniszczyła wszelką możność zamienienia
w klacz ego żony. Toteż biedna białogłowa, wielce rozżalona i nieukontentowana, wǳiała
na się suknię z powrotem. Kum Pietro zarabiał dale na życie przy pomocy edynego osła
i wspólnie z Don Giannim na armark do Bitonta eźǳił, aliści¹³⁹⁴ nigdy uż powtórzenia
nieudanych czarów od księǳa nie żądał”.
Damy zrozumiały tę opowieść lepie , niźli sam Dioneo tego sobie mógł życzyć. Ile
śmiechu słowa Dionea wywołały, niech się domyśli ten, kto opowieść ninie szą czytaąc, równie śmiać się z nie bęǳie. Po skończeniu opowieści, ako że tego dnia nikt uż
opowiadać nie miał, a słońce się ku zachodowi chyliło, królowa, wiǳąc koniec swoich
rządów, powstała, wieniec wawrzynowy z głowy zd ęła, włożyła go na skronie Panﬁlowi
i rzekła w te słowa:
— Mó władco! Wielkie brzemię na cię czeka, bowiem ostatnim będąc, winieneś
zarówno mo e błędy, ak i poprzedników moich zatrzeć i naprawić. Niecha cię tedy Bóg

¹³⁸⁹warować się (daw.) — pilnować się, wystrzegać się. [przypis edytorski]
¹³⁹⁰popsować (daw.) — popsuć. [przypis edytorski]
¹³⁹¹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹³⁹²zdawa — ǳiś popr. forma: zda e. [przypis edytorski]
¹³⁹³za głębokoście go (…) wrazili — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; znaczenie: za głęboko go
wraziliście. [przypis edytorski]
¹³⁹⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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w łasce swo e na siłach skrzepi, ak i mnie dopomagał, abyś był w stanie zadaniu swemu
sprostać.
Panﬁlo, z radosnym obliczem słowa te przy ąwszy, odparł:
— Przymioty two e, piękna mo a poprzedniczko, ako też i innych moich poddanych
sprawią, iż śladem waszym idąc, równie zasłużonych pochwał się doczekam.
Po czym wedle obycza u poprzedników swoich porozumiał się z marszałkiem co do
spraw gospodarskich, a następnie zwrócił się znowu do oczeku ących nań dam i rzekł:
— Trafna myśl Emilii, która ǳisia naszą królową była, dała nam prawo wybierania
materii wedle woli, tak abyśmy naszym upodobaniom pofolgować mogli. Ponieważ nacieszyliśmy się uż dość swobodą, wyda e mi się tedy, że winniśmy się do naszych dawnych
praw nagiąć i dlatego też taką materię do opowieści na utro przedkładam: O luǳiach,
którzy w sprawach miłosnych lub innych wielkość duszy i osobliwą szlachetność okazali.
Piękne czyny, o których z te materii usłyszymy, zapalą niewątpliwie dusze wasze,
z natury uż do dobrego skłonne, wzniosłą żąǳą naśladownictwa, tym barǳie gdy wspomnicie, że życie nasze, ułomnością i słabością naszego ciała na krótki tu eno¹³⁹⁵ pobyt
skazane, edynie sławą pięknych czynów uwiecznić się może.
Ten, kto na podobieństwo zwierząt edynie swemu brzuchowi służyć nie chce, nie
tylko te sławy pragnąć winien, ale i wszelkimi siłami czynem do nie dążyć.
Wskazana materia zyskała aplauz całego towarzystwa. Otrzymawszy zezwolenie nowego króla, podnieśli się wszyscy z mie sc swoich i w oczekiwaniu na goǳinę wieczerzy
oddali się zwykłym rozrywkom, każdy wedle upodobania swo ego.
W oznaczonym czasie, zebrawszy się przy stole, po obﬁte i składnie idące uczcie
zawiedli tańce, przy których pieśni zabrzmiały, barǳie przemawia ące urokiem słów niż
doskonałością śpiewu. Gdy uż ich wiele odśpiewano, rozkazał król Neiﬁli, aby akąś pieśń
przez siebie ułożoną zanuciła. Neiﬁle, temu wezwaniu posłuszna, czystym i wesołym głosem na ten kształt niezwłocznie śpiewać poczęła:
Młodością kwitnę i wiosną żywota
Z piosnką na ustach w świat idę wesołą,
Bo w piersiach moich nić miłości złota!…
Dokoła wiosna, łąki stro ne ma em,
Tysiące kwiatów błyszczy wśród zieleni,
Lilia się śnieży, róża się rumieni,
On mi tę ziemię dwakroć czyni ra em!
Wszęǳie go wiǳę, wciąż z sobą przesta em,
Gǳiekolwiek spo rzę, błyska ego czoło,
Sieć ego spo rzeń duszę mo ą mota!
Jeśli wśród kwiatów tęczowego grona
Zna dę kwiat, który zaćmiewa swych braci,
Podobny emu z wǳięku i postaci,
Do ust go przytknę, miłością szalona,
Zwierzę na skrytsze czucia mego łona,
Wplotę go dumna na bukietu czoło
Więżąc mym włosem miękkim ak pieszczota!
A wtedy, błogim prze ęta złuǳeniem,
Pomyślę szczęsna, że go mam przy sobie,
Że przygarnia ą go me ręce obie;
Który me duszy życiem i płomieniem,
Że ten liść — usta, ta woń — ego tchnieniem,
I wpadnę w marzeń tak radosnych koło,
Że nie wysławi ich luǳka istota!
¹³⁹⁵jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Westchnienia tylko czucia me tłumaczą,
Rwące się z głębi piersi przepełnione ,
O, nie drżą one żalem ni rozpaczą,
Lecz lekko ró ich wzlata uskrzydlony
I mknie z wezwaniem w na droższego strony.
On, gdy usłyszy, zbiegnie tu wesoło,
I wraz w ra mo a zmieni się tęsknota.
Gorącymi pochwałami okrył król i wszystkie damy piosenkę Neiﬁli. Po czym, ponieważ uż późna noc była, rozkazał król, by wszyscy udali się na spoczynek aż do świtu.

Tu zamyka się ǳiewiąty ǳień Dekameronu, a zaczyna ǳiesiąty i ostatni, w którym pod
przewodem Panﬁla rozprawia się o tych, co dokonali jakiegoś czynu wspaniałego lub wielkodusznego w sprawach miłości albo też innej natury.

ǲień ǳiesiąty
Jeszcze kilka obłoczków na zachoǳie rumieńca nie straciło, a rąbki chmur płynących
od wschodu zalśniły uż ak złoto od słonecznych promieni, które goǳiły w nie z bliska, gdy Panﬁlo powstał z łóżka i rozkazał zwołać damy i kawalerów. Wkrótce zebrali
się wszyscy, a wówczas król, złożywszy naradę z towarzystwem, gǳie ǳisia na przechaǳkę się udać, z wolna ruszył naprzód drogą, ma ąc przy sobie Filomenę i Fiammettę.
Reszta towarzystwa szła za nimi, tocząc ożywione rozmowy o zamysłach na przyszłość,
śmie ąc się i zabawia ąc mile. Gdy po długie przechaǳce słońce zbyt mocno dopiekać
poczęło, powrócili wszyscy do zameczku i tuta , stanąwszy przy przezroczystym źródle,
kto chciał, napił się chłodne wody z czyste ak kryształ czary. Po czym rozproszyli się
wszyscy po cienistych ścieżkach ogrodu i zabawiali się wedle upodobania aż do obiadowe pory. Po obieǳie i po zażyciu południowego wczasu¹³⁹⁶ zebrało się całe grono, ak
zazwycza , w mie scu wskazanym przez króla i Neiﬁle na ego rozkaz pierwsza z kolei w te
słowa wesoło zaczęła:



.   

Pewien rycerz służy królowi hiszpańskiemu i do tej myśli przychoǳi, że król dostatecznie go
nie wynagroǳił. Wówczas król wykazuje dowodnie rycerzowi, że stało się to nie z jego winy,
lecz z winy przeciwnego losu, i szczodrze później rycerza nagraǳa.
— Za znak szczególne łaski króla, miłe damy, poczytywać to muszę, że mnie ǳiś
pierwsze o wielkoduszności opowiadać kazał. Przecież ów przymiot przyda e piękności
i blasku wszystkim pozostałym cnotom, na podobieństwo słońca oświetla ącego niebo.
Nie wychoǳąc przeto poza obręby materii na ǳiś naznaczone , opowiem wam piękną
i krótką nowelę, którą nieraz, ani chybi, z pożytkiem dla siebie wspominać bęǳiecie.
„Do grona mężnych i sławnych rycerzy naszego miasta zaliczał się Ruggieri de’Figiovanni,
którego można było nazwać na szlachetnie szym i na odważnie szym z tych, co od wieków
wo enną profes ą się parali¹³⁹⁷.
Opływał on we wszelkie dostatki, płonął męstwem i chciwie pragnął sławy. Ruggieri,
spostrzegłszy, że w Toskanii trudno mu bęǳie zasłynąć, ako że życie i obycza e tamte sze
pola po temu nie dawały, postanowił wstąpić na służbę do króla hiszpańskiego, Alfonsa.
¹³⁹⁶wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
¹³⁹⁷parać się — za mować się. [przypis edytorski]
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Słuchy o królu zagłuszyły gadki o cnotach wszystkich innych władców. Ruggieri, opatrzywszy się godnie w broń i rumaki, z liczną świtą do Hiszpanii wyruszył.
Król przy ął go z wielką łaskawością. Ruggieri wiódł wystawny żywot, z męstwem
godnym poǳiwienia odbył kilka wo ennych wypraw i rychło zyskał sławę nieustraszonego rycerza. Ży ąc na dworze króla Alfonsa czas dłuższy, spostrzegł, że król dość kapryśnie łaskami swymi szafu e. Podczas gdy nie eden z rycerzy, nie zawsze tego godny,
otrzymał zamek, gród lub tytuł, sam Ruggieri, zna ący wartość swą, nie dostawszy od
Alfonsa żadne znacznie sze nagrody, osąǳił, że taki brak pamięci ze strony króla est
u mą dla ego czci, dlatego też od echać postanowił. Przeto pożegnał się z królem, który
mu swó dwór opuścić pozwolił. Na pożegnanie Alfons podarował Ruggieriemu muła
tak wspaniałego, że rycerz nasz lepszego do długie podróży zapragnąć by nie mógł, po
czym rozkazał ednemu ze sług swoich, aby tym albo innym sposobem stał się w czasie
drogi towarzyszem Ruggieriego, tak ednakoż, aby Toskańczyk nie spostrzegł, że król go
śleǳić każe. Alfons przykazał słuǳe, by sobie dobrze w pamięć wbił wszystkie słowa
rycerza i aby naza utrz wraz z Ruggierim na dwór powrócił. Sługa, śleǳąc rycerza, wybrał stosowną chwilę, dogonił go i rzekł, że do Włoch zmierza. Ruggieri echał na mule,
którym go król obdarzył. Podróżni wszczęli rozmowę o różnych materiach, wreszcie gdy
zbliżało się południe, rycerz rzekł:
— Zda e mi się, że trza dać wypocząć naszym bydlętom.
Ruggieri i sługa weszli do oberży, a konie i muła do sta ni odwiedli. Zwierzęta,
krom¹³⁹⁸ muła, dały folgę przyroǳone swe potrzebie. Wkrótce w dalszą drogę wyruszyli. Sługa pilnie słuchał każdego słowa rycerza. Gdy dotarli do rzeki, postanowili
zwierzęta napoić. Muł wszedłszy do wody uczynił wreszcie to, co rumaki zdążyły zrobić
uż w sta ni. Ruggieri, wiǳąc to, zawołał:
— Przeklęte zwierzę, podobne esteś do tego, kto mi cię podarował!
Sługa zapamiętał dobrze ten okrzyk. Chocia późnie i zważał bacznie na każde słowo
rycerza, przecie nic krom wielkich pochwał króla uż od niego usłyszeć nie zdołał. Nazautrz, gdy na koń wsiedli, Toskańczyk chciał dalszą drogę do Florenc i pod ąć, aliści¹³⁹⁹
towarzysz podróży ozna mił mu wolę króla, za czym¹⁴⁰⁰ Ruggieri niezwłocznie z drogi
zawrócił. Alfons, gdy uż usłyszał, co Ruggieri o mule powieǳiał, wezwał go do siebie,
spo rzał nań wesoło przy powitaniu i zapytał, dlaczego rycerz do muła go przyrównał,
a racze , akie podobieństwo mięǳy nim a bydlęciem znalazł?
Rycerz spo rzał w oczy królowi i rzekł:
— Dlatego, panie mó , do muła was przyrównałem, że rozda ecie łaski swo e luǳiom
niegodnym, skąpiąc ich natomiast tym, którzy na nie zasługu ą. Podobnie i muł wasz nie
umiał wykorzystać ani odpoczynku w sta ni, ani po enia w rzece.
— Rycerzu — odrzekł król — prawda, że łaskami mymi was nie obsypałem, tak ak to
uczyniłem z wieloma, którzy wobec was są i byli niczym, aliści nie znaczy to wcale, abym
zasług waszych ako męża na walecznie szego cenić nie miał i abym nie poczytywał was
za człeka godnego nagrody ak na większe . Wasz los przeciwny nie dozwolił mi ednak
nagroǳić was tak, ak tego w głębi duszy chciałem. Winę zatem ponosi on, a nie a, czego
wam zaraz asno dowieść się postaram.
— Królu miłościwy — odparł rycerz — nie to mnie uraziło, żeście mi żadne nagrody
dać nie chcieli, nie pragnę bowiem bogactw moich powiększać. Nękała mnie tylko myśl,
że niczym nie daliście świadectwa wartości mo e . Tym niemnie oświadczenie wasze za
dostateczne i uczciwe poczytu ę i czekam tego, co okazać mi zechcecie, chociaż wierzę
wam, żadnych dowodów nie pragnąc.
Król zaprowaǳił Ruggieriego do wielkie sali, w które na rozkaz ego ustawiono
przedtem dwie ogromne, zamczyste¹⁴⁰¹ skrzynie. W przytomności¹⁴⁰² wielu dworzan Alfons rzekł w te słowa:

¹³⁹⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹³⁹⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁰za czym (daw.) — po czym, następnie; tu: w związku z czym, więc. [przypis edytorski]
¹⁴⁰¹zamczysty — tu: opatrzony zamkiem (kutym w metalu zamknięciem). [przypis edytorski]
¹⁴⁰²przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
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— Rycerzu! W edne z tych skrzyń leży mo a korona, sceptrum¹⁴⁰³ królewskie, abłko,
siła¹⁴⁰⁴ drogocennych pasów, pierścieni, kle notów i innych rzeczy, ogromnego szacunku.
Druga natomiast skrzynia pełna est ziemi. Wybierzcie skrzynię, która się wam barǳie
podoba, a wraz waszą się stanie. Eksperienc a¹⁴⁰⁵ pokaże wam, kto był wobec was niesprawiedliwy: a czyli¹⁴⁰⁶ też los!
Ruggieri usłuchał króla i wybrał edną ze skrzyń. Gdy na rozkaz władcy wieka uchylono, skrzynia okazała się pełną ziemi. Król roześmiał się i rzekł:
— Teraz, rycerzu Ruggieri, wiǳicie chyba sami, że to, co rzekłem o waszym losie
przeciwnym, na szczerszą prawdą było. Jednakoż wasze przymioty i zasługi każą mi siłom przeznaczeń na wstręcie stanąć¹⁴⁰⁷. Wieǳąc, że nie chcecie stać się Hiszpanem, nie
podaru ę wam tu zamku ani miasta, obdarzę was natomiast tamtą skrzynią, na przekór
zawistnemu losowi, który chciał was e pozbawić. Zabierzcie ą do swe o czyzny! Niecha wasi rodacy u rzą te dary, z których dumni być możecie, bowiem otrzymaliście e za
swo e wielkie zasługi.
Ruggieri przy ął podarunek, złożył stosowny dank¹⁴⁰⁸ królowi i z wesołym obliczem
do Toskanii od echał”.



.   

Ghino di Tacco wziął do niewoli opata z Cluny. Wyleczywszy go z choroby żołądka, zwrócił
mu wolność. Opat, wróciwszy do Rzymu, pogoǳił papieża Bonifacego z Ghinem, czyniąc go
rycerzem zakonu szpitalników.
Wielkoduszny czyn króla Alfonsa wobec ﬂorenckiego rycerza wiele pochwał wywołał.
Królowi Panﬁlowi opowieść także wielce do smaku przypadła. Wreszcie gdy gwar umilkł,
król Elizie dale opowiadać przykazał. Eliza, nie mieszka ąc¹⁴⁰⁹, w te słowa zaczęła:
— Wytworne damy! Nikt nie zaprzeczy, że rzeczą chwalebną i niepospolitą była wspaniałomyślność królewska okazana mężowi, który mu godnie służył. Jednakoż ak nazwiemy uczynek pewnego opata, co wielką wspaniałomyślność okazał wobec człowieka, z którym, nie obawia ąc się czy e kolwiek nagany, ak z wrogiem mógł postąpić? Mniemamy,
że czyn króla przypisać należy ego cnocie, postępek zasię¹⁴¹⁰ opata przy ǳie wprost cudem nazwać, zważywszy na to, że ǳisie si księża skąpsi są od białogłów i że wszelkie
szczodrobliwości nienawiǳą. Wszyscy luǳie pragną zemsty za obrazę, aka ich spotkała,
i tylko duchowni nakazu ą cierpieć pokornie i krzywdy w niepamięć puszczać. Mimo to
często wiǳimy, że księża większym płomieniem zemsty gorze ą niż inni luǳie. Z mo e
opowieści ednak obaczycie, ak wspaniałomyślnie pewien opat postąpił.
„Ghino di Tacco zasłynął z nieustraszonego męstwa i rozbó niczych wypraw. Grabiowie di Santa Fiore po krwawe rozprawie wygnali go ze Sieny. Wówczas Ghino podburzył
przeciw rzymskie właǳy miasteczko Radicofani, osiedlił się w nim i przy pomocy swe
uzbro one sza ki ął¹⁴¹¹ grabić podróżnych.
Papieżem był wówczas Bonifacy VIII. Zdarzyło się, że na dwór ego przybył opat
z Cluny, który za na bogatszego z prałatów na świecie uchoǳił. Przebywszy nie aki czas
na dworze, opat całkiem sobie żołądek popsował¹⁴¹², tak iż medycy musieli zalecić mu
niezawodne kąpiele w sieneńskich wodach. Otrzymawszy pozwolenie papieża, opat, nie
myśląc wcale o Ghino di Tacco, wyruszył w drogę z wspaniałą świtą, z mnóstwem ucznych bydląt i wielkim obozem. Ghino di Tacco, usłyszawszy o ego przy eźǳie, rozstawił
misternie sieci i w pewnym górskim wąwozie pochwycił opata wraz z całym orszakiem,
tak iż ani eden pachołek nie wymknął się z rąk rozbó ników. Co uczyniwszy, do opata
¹⁴⁰³sceptrum (łac.) — berło. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁴siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁵eksperiencja (z łac., daw.) — doświadczenie. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁶czyli — tu: konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li; znaczenie: czy też. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁷stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁸dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹⁴⁰⁹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁴¹¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁴¹²popsować (daw.) — popsuć, zepsuć. [przypis edytorski]
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wysłał ednego z wielce chytrych i zręcznych swych towarzyszy ze znacznym zastępem.
Wysłannik Ghina w imieniu swego pana wielce przy aźnie zaprosił opata na zamek. Opat,
sroǳe rozgniewany, odparł, że ani myśli, gdyż do Ghina żadne sprawy nie ma, że chce
w dalszą drogę ruszać, a takoż, iż pragnie dowieǳieć się, kto mu w te podróży ośmieli
się wstręty czynić¹⁴¹³. Posłaniec Ghina odparł pokornym głosem:
— Zna du ecie się tam, mó o cze, gǳie żadne właǳy, krom¹⁴¹⁴ właǳy Boga, się nie
szanu e, gǳie żadne klątwy i zakazy nĳakie wartości nie ma ą. Dlatego też raǳę wam,
abyście panu Ghinowi ustąpili.
Gdy opat z wysłannikiem rozmawiał, grono uzbro onych rozbó ników otoczyło opata i ego świtę i zmusiło go do tego, aby się ku zamkowi skierował. Opat, ma ąc duszę
pełną wzgardy i gniewu, ruszył za umyślnym¹⁴¹⁵ Ghina. Wkrótce cały orszak zatrzymał
się u wrót zamku. Zgodnie z rozkazem Ghina, wprowaǳono opata samego do małe
i ciemne komnaty, towarzyszy ego rozmieszczono przyzwoicie w komnatach zamkowych, zależnie od godności każdego z nich, rzeczy zasię nietknięte pozostawiono. Rumaki do sta ni odprowaǳone zostały. Wydawszy rozporząǳenia i upewniwszy się, że
wszystkie wypełnione zostały, Ghino udał się do opata i rzekł:
— Świątobliwy o cze! Ghino, u którego obecnie w gościnie bawicie, przysłał mnie
do was, abym się was spytał, dokąd to i w akim celu echaliście?
Rozumny opat, po ąwszy od razu, że zbytnia duma nie na mie scu by tu była, odpowieǳiał szczegółowie¹⁴¹⁶ na wszystkie postawione mu pytania.
Ghino opuścił opata z twardym zamysłem wyleczenia go bez pomocy kąpieli w sieneńskich wodach. Kazał dobrze ogrzać komnatę opata i pilnować e ak oka w głowie,
sam zasię dopiero naza utrz rankiem znów opata odwieǳił. Przyniósł z sobą na białym
płótnie dwie przyrumienione kromki chleba oraz kubek pełen kornilĳskiego wina, wziętego z zapasów opata, i rzekł:
— Ghino, który za czasów swe młodości uczył się medycyny, twierǳi, że w przypadku chorób żołądka nie masz lepszego leku ak ten oto, który wy, o cze, za ego idąc
wskazaniem, teraz wypróbować powinniście. To, co wam przyniosłem, stanowi początek
kurac i, dlatego też zaży cie tę dawkę i pokrzepcie siły wasze!
Opatowi, którego głód nękał, rozmowy wcale po myśli nie były. Duchowny z adł
chleb i wypił wino, chocia na ego obliczu malował się głęboki wyraz pogardy. Potem
wyniośle zadał kilka pytań, kilku rad uǳielił i wyraził zwłaszcza chęć u rzenia Ghina.
Do niektórych uwag opata odniósł się Ghino ak do pustych słów i mimo uszu e
puścił, na inne odpowieǳiał wielce dwornie, wreszcie na zakończenie rzekł, że Ghino,
gdy tylko chwilę czasu zna ǳie, z wielką chęcią go odwieǳi. Po czym wyszedł i powrócił
dopiero naza utrz rano, przynosząc znowu tyleż chleba i kubek wina. Na podobne strawie trzymał Ghino opata dotąd, aż nie spostrzegł, że duchowny z adł suchy bób, który
pan zamku przynosił skrycie do ego komnaty, ostawia ąc go w nie akby przypadkiem.
Obaczywszy, że bób zniknął, Ghino rzekł do opata, iż ego pan pyta o zdrowie gościa.
Opat odparł:
— Byłbym całkiem zdrów, gdybym się mógł wyrwać z ego rąk. Poza tym niczego
mi nie trzeba prócz obﬁtszego eǳenia, tak dobrze uleczyły mnie ego zabiegi.
Ghino kazał przygotować wspaniałą komnatę, którą słuǳy opata przybrali własnymi
ego kobiercami.
Następnego dnia Ghino wyprawił bogatą ucztę, na którą zaprosił licznych towarzyszów swoich i całą świtę opata, sam zasię wszedł rankiem do komnaty swego gościa
i rzekł:
— Czu ecie się uż dobrze, świątobliwy o cze, dlatego też pora wam szpital opuścić.
Wziąwszy opata za rękę, Ghino zaprowaǳił go do przygotowane dla niego komnaty. Opat obaczył tam z przy emnością całą swo ą świtę. Ghino odszedł, aby wydać rozporząǳenia co do obiadu. Opat, tymczasem pokrzepiwszy się nieco, opowieǳiał swoim
towarzyszom, akie życie przez ten cały czas prowaǳić musiał. Oni natomiast oświadczyli
mu zgodnie, że Ghino z poǳiwu godną ho nością ich pode mował.
¹⁴¹³wstręty czynić (daw.) — przeszkaǳać. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁵umyślny — posłaniec. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁶szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]

  Dekameron



Gdy pora obiadowa nadeszła, Ghino ugościł swych eńców znakomitymi winami
i wspaniałymi potrawami, ednakoż imienia swego opatowi nie odkrył. Przez kilka eszcze
dni pode mował Ghino z wielką okazałością gości swoich. Wreszcie pewnego rana kazał
wnieść do edne komnaty wszystkie rzeczy opata, a na ǳieǳińcu, na który okna komnaty wychoǳiły, ustawić wszystkie rumaki swego gościa, aż do na nęǳnie sze szkapy.
Po czym, odwieǳiwszy opata, zapytał go, zali¹⁴¹⁷ uż est zdrów i czy czu e się na siłach, aby na koniu dalszą drogę pod ąć? Opat odparł, że się znacznie na zdrowiu poprawił
i wyleczył się z dolegliwości żołądka, aliści¹⁴¹⁸ czułby się eszcze lepie , gdyby mu się z rąk
Ghina wyrwać udało. Miast odpowieǳi Ghino zaprowaǳił opata do komnaty, w które
zebrani byli wszyscy ego towarzysze i wszystkie rzeczy zostały zgromaǳone, podszedł
z nim do okna, skąd było widać wszystkie konie, i rzekł w te słowa:
— Świątobliwy o cze, nie złe przyroǳenie uczyniło z Ghina di Tacco rozbó nika
grabiącego podróżnych oraz wroga papieskiego dworu. Ghino est szlachcicem, który,
cierpiąc nęǳę, musiał porzucić swó dom, aby bronić życia i szlachectwa przed mnogimi
a potężnymi wrogami. Oto co przeǳierzgnęło Ghina, czyli mnie, w hardego i samowolnego człeka. Wy, o cze, zda ecie mi się być wielce godnym człekiem, dlatego też wyleczywszy was z wasze słabości, nie wezmę dla siebie nic z waszego mienia, tak akbym to
uczynił z mieniem każdego, kto by mi do rąk wpadł. Nagrodę dla mnie za usługę, aką wam oddałem, ostawiam wam samym: możecie, zważywszy na mo e potrzeby, oddać
mi taką część bogactw waszych, aka się wam podoba. Wszystkie rzeczy wasze tuta się
zna du ą, a konie możecie obaczyć z tego okna. Czy mi coś dacie, czyli¹⁴¹⁹ też nie dacie
niczego — to tylko od was zależy. Możecie także od echać albo w zamku pozostać, od
te chwili bowiem panem swo e woli esteście.
Opat zaǳiwił się, że człek grabiący podróżnych może na ten kształt¹⁴²⁰ przemawiać.
Słowa Ghina podobały mu się do tego stopnia, że gniew i złość zamieniły się w przy aźń
do pana zamku. Opat uścisnął Ghina i rzekł:
— Zdawało mi się do te chwili, żeś mnie poniżał, stara ąc się na wszelki sposób
o dotknięcie godności mo e , aliści klnę się na wszystkie świętości, że gotów byłbym
nawet sroże cierpieć, byleby tylko zdobyć przy aźń takiego ak ty człowieka. Niech bęǳie
przeklęty los, który cię zmusza do parania się tak niegoǳiwą profes ą!
Opat wziął z sobą tylko na barǳie niezbędne mu rzeczy, niewielką ilość koni i udał
się w drogę powrotną do Rzymu. Resztę swego mienia ostawił Ghinowi.
Do papieża uż doszły były słuchy o tym, że opat został w eństwo¹⁴²¹ wzięty. Wieści
te wielkiego strapienia o cu świętemu przyczyniły. Teraz, obaczywszy opata, zapytał go,
ak poǳiałały na niego sieneńskie wody i kąpiele.
— Wasza Świątobliwości — rzekł opat z uśmiechem — nie do echawszy do Sieny,
spotkałem znakomitego medyka, który mnie całkiem wyleczył.
Po czym opowieǳiał papieżowi, na czym leczenie Ghina się zasaǳało.
Papież słucha ąc te opowieści, śmiał się serdecznie. Opat, ma ący serce wielkoduszne,
poprosił wówczas papieża o wyświadczenie mu pewne łaski. Papież, nie wieǳąc, na czym
ta prośba polegać bęǳie, obiecał, że ą wypełni.
— O cze święty — rzekł opat — ośmielam się prosić was usilnie, abyście medyka
mego, Ghina di Tacco, do łask swych powrócić raczyli. Jest to spośród niepospolitych
i szlachetnych luǳi, których mi się w życiu spotkać udało, ani chybi eden z na godnie szych. Jeśli zaś postępu e źle, to winę za to ponosi racze ego los przeciwny niż on
sam. Dopomóżcie tedy¹⁴²² Fortunie i da cie mu możność żyć stosownie do ego godności,
a rychło obaczycie, że prawda była w słowach moich.
Wspaniałomyślny papież, który lubił szlachetnych i odważnych luǳi, odparł, że chętnie to uczyni i eśli Ghino est takim człekiem, akim go tu opat wystawia, tedy nic nie
stoi na wstręcie¹⁴²³, aby do Rzymu przybył.
¹⁴¹⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁴¹⁹czyli — tu: konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li; znaczenie: czy też. [przypis edytorski]
¹⁴²⁰na ten kształt (daw.) — w ten sposób. [przypis edytorski]
¹⁴²¹jeństwo — niewola. [przypis edytorski]
¹⁴²²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴²³stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
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Ghino istotnie po kilku dniach bez obawy przy echał. Wkrótce papież przekonał się
dowodnie o ego przymiotach, pogoǳił się z nim i uczynił go rycerzem, a następnie
mistrzem zakonu szpitalników.
Ghino do śmierci zachował to stanowisko, będąc wiernym i oddanym sługą rzymskiego Kościoła i opata z Cluny”.



.   

Mitrydan zazdrości Natanowi dobrej sławy i pragnie go życia pozbawić. Nie znając Natana
z wyglądu, zwierza mu się z zamysłu swego. Otrzymawszy od Natana wskazówkę, spotyka
go w lesie, aliści poznawszy w nim człeka, z którym uprzednio był rozmawiał, odstępuje ze
wstydem od zamysłu swego i przyjacielem Natana zostaje.
Postępek opata wszyscy ednogłośnie cudem istnym nazwali, ako że mnich wielkodusznym się okazał, po czym król, gdy gwar kobiecych głosów się uciszył, rozkazał
Filostratowi, aby dale opowiadał. Filostrat, nie mieszka ąc¹⁴²⁴, zaczął w te słowa:
— Szlachetne damy! Wielka była szczodrość króla Hiszpanii, aliści uczynek opata
z Cluny wprost niewiarogodnym nazwać można. Jednakoż nie mnie ǳiwnym wyda się
wam postępek pewnego człeka, który w szczodrobliwości niepowszednie był gotów oddać
swo e życie drugiemu, łaknącemu krwi ego, a racze ego życia. Ani chybi byłby swó
zamysł wypełnił, gdyby tamten od swego okrutnego pragnienia nie odstąpił.
„Jeśli mamy dać wiarę Genueńczykom i innym podróżnikom, którzy od wschodnich
krain eżdżą, to żył w Kita u¹⁴²⁵ ongiś wielki bogacz, z szlacheckiego rodu idący, imieniem Natan. Ma ętność ego leżała obok drogi, którą prze eżdżali wszyscy, kieru ąc się
ze Wschodu na Zachód lub z Zachodu na Wschód.
Natan oǳnaczał się wielkodusznością i szczodrobliwością. Chcąc czynami sławę u luǳi zyskać, na ął wielu znakomitych ma strów i począł wznosić ogromny i wspaniały pałac,
niewiǳianym dotąd przepychem olśniewa ący. Gdy dom uż stanął, Natan kazał przybrać
wspaniale i wyposażyć wszystkie komnaty, w których pragnął przy mować godnie wszystkich szlachetnie uroǳonych podróżnych ciągnących tą drogą. Miał zaś liczną i wierną
służbę, tak iż bez trudu mógł swó zamysł w czyn wprowaǳić. Po nie akim czasie z takim
zapałem i usilnością do ǳieła przystąpił, że nie tylko na Wschoǳie, ale i na całym niemal Zachoǳie poczęły słuchy o nim choǳić. Z biegiem lat Natan zestarzał się, aliści¹⁴²⁶
rozpoczęte ǳieło dale prowaǳił.
Mitrydan, ży ący w państwie sąsiadu ącym z o czyzną Natana, usłyszał o dobroǳie stwach, akie starzec luǳiom wyświadczał. Będąc panem równych bogactw co Natan,
począł zazdrościć starcowi ego zasłużone sławy, i dlatego też postanowił eszcze większą szczodrobliwością go zaćmić. Mitrydan zbudował sobie pałac na wzór domu Natana.
Przy mu ąc z nieumiarkowaną rozrzutnością i ugaszcza ąc u siebie podróżnych, wkrótce
wielki rozgłos zyskał.
Pewnego dnia, gdy młody bogacz sam eden na ǳieǳińcu domu swego się zna dował,
weszła żebraczka, prosząc o ałmużnę. Otrzymawszy pieniąǳe, odeszła z poǳiękowaniem.
Po chwili staruszka powróciła, wchoǳąc przez inne drzwi, i znów datek otrzymała. Powtórzyło się to dwanaście razy. Gdy żebraczka weszła po raz trzynasty, Mitrydan rzekł do
nie :
— Zbyt często przychoǳisz, miła mo a!
Mimo to dał e ednak ałmużnę. Usłyszawszy ego słowa, staruszka rzekła:
— Niech bęǳie po tysiąckroć wysławiona szczodrobliwość Natana! Do domu ego
prowaǳi trzyǳieści dwo e drzwi; przez każde wchoǳiłam do środka, o ałmużnę prosząc.
Natan, czyniąc pozór, że mnie nie pozna e, nie odmówił mi ani razu pomocy. Tuta
weszłam tylko trzynaście razy i uż mnie poznano, uż mi wymówkę uczyniono!
Rzekłszy te słowa, starucha wyszła i nie powróciła więce . Mitrydan rozgniewał się
sroǳe, wysłuchawszy opowieści żebraczki, bowiem do te myśli przyszedł, że sława Natana
¹⁴²⁴nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
¹⁴²⁵Kitaj — Chiny. [przypis edytorski]
¹⁴²⁶aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]

  Dekameron



Miłosierǳie, Cnota,
Zazdrość, Gniew

ego sławę zaćmiewa. »Kiedyż mo a szczodrość zrówna się z szczodrością Natana — rzekł
do siebie — chyba nigdy go uż w wielkich sprawach nie prześcignę, tak ak to dawnie
myślałem. Nawet w rzeczach drobnych nie umiem postąpić tak wielkodusznie ak on.
Widać uż do końca swego życia bęǳie brał przede mną przodek, a a na próżno się truǳę.
Chocia est uż starcem szeǳiwym¹⁴²⁷, przecie wcale umierać nie chce, nie pozosta e mi
zatem nic innego, ak własnymi rękoma go zgłaǳić«.
W zapęǳie gniewu Mitrydan, nikogo o radę nie pyta ąc, wskoczył na konia i po trzech
dniach podróży z niewielkim orszakiem znalazł się uż w pobliżu domu Natana. Wówczas
rozkazał swym sługom, aby uczynili pozór, że go całkiem nie zna ą, nie towarzyszą mu
w droǳe, i aby zatrzymawszy się w gospoǳie, czekali na dalsze ego polecenia. Był uż
późny wieczór. Mitrydan, rozstawszy się z swo ą świtą, echał sam drogą i niedaleko od
pięknego pałacu spotkał Natana, który przechaǳał się samotnie, wspaniałością stro u nie
wyróżnia ąc się zgoła, i którego zapytał, gǳie bogacz przebywa.
— Mó synu — odparł wesoło Natan — nikt lepie ode mnie drogi ci nie pokaże,
dlatego też, eśli chcesz, do samego domu cię zawiodę.
Młoǳian odrzekł, że byłoby to barǳo po ego myśli, nie chciałby ednak, o ile to
możliwe, by Natan zobaczył go i poznał. Na co oświadczył Natan:
— I to również sprawię, eśli taka two a wola.
Zsiadł tedy Mitrydan z konia i ruszył z Natanem, który niezwłocznie wszczął z nim
barǳo miłą rozmowę. Rychło dotarli do pięknego pałacu.
Po przybyciu na mie sce, rozkazał Natan ednemu ze swych sług odebrać od Mitrydana konia i wydał mu po cichu polecenie, aby nikt w zamku nie ważył się zdraǳić, że
on est Natanem. Po czym wprowaǳił swego gościa do pałacu i wskazał mu wspaniałą
komnatę, w które przydana mu służba miała dbać o ego wygody, poza nią ednak nikt
go nie wiǳiał. Natan okazywał swemu gościowi wszelkie względy i sam mu dotrzymywał
towarzystwa, Mitrydan zasię ze swe strony odnosił się do starca z prawǳiwie synowską
czcią, zapytał ednak, co w tym domu porabia.
— Jestem ednym z niższych sług mego pana. Wziął mnie on do siebie wówczas, gdy
byłem ǳieckiem, nigdy ednak nie powierzył mi niczego innego krom¹⁴²⁸ tych posług,
które przy tobie spełniam. Dlatego też, chocia go wszyscy chwalą, a nie edno miałbym
mu do zarzucenia.
Te słowa rzekomego sługi napełniły naǳie ą serce Mitrydana, bowiem do te myśli
przyszedł, że przy ego pomocy swó plugawy zamysł łatwie i pewnie w czyn wprowaǳi.
Natan z kolei zapytał Mitrydana z wielką dwornością, kto on zacz i co go tu sprowaǳa,
i oﬁarował mu się ze swą radą i pomocą.
Mitrydan zawahał się przez chwilę, wreszcie ednak postanowił wy awić starcowi zamiary swo e. Zaczął od długich omówień, chcąc sobie zapewnić dochowanie ta emnicy,
po czym odkrył mu, kim est, powieǳiał, co go tu sprowaǳiło, i poprosił o radę i pomoc. Natan wysłuchawszy opowiadania osłupiał, nie dawszy ednak na mnie sze o swym
stanie poznaki, odparł ze spoko em:
— Mitrydanie! Roǳic twó oǳnaczał się wielką szlachetnością duszy, ty zasię widać
naśladować go pragniesz, skoro szczodrobliwość okazu ąc wszystkim, takie sobie wzniosłe
wobec bliźnich stawiasz zadania. Dlatego też pochwalam szlachetną zazdrość, aką w tobie
buǳi wyższość Natana. Gdyby na ziemi żyło więce luǳi podobnych, mnie by było zła
i nęǳy na świecie. Możesz być upewniony, że ta emnicy dochowam; co się ednak tyczy
wykonania zamysłów twoich, to więce radą niż pomocą będę ci mógł służyć. Wiǳisz ten
mały gaik, o pół mili stąd rosnący? Natan zwykle co rano samotnie się po nim przechaǳa,
łatwo ci bęǳie tedy¹⁴²⁹ przydybać go i życia pozbawić. Gdy ci się go zabić uda, nie wraca
drogą, którą tu przybyłeś, eśli chcesz bez przeszkód do domu powrócić, ale uda się przed
siebie ścieżką, którą zna ǳiesz po lewe ręce. Zaprowaǳi cię ona do lasów, a tam uż
możliwe pogoni u ǳiesz.
Mitrydan, otrzymawszy taką radę, po ode ściu Natana dał pota emnie znać swoim
luǳiom, którzy znaleźli się tam również, gǳie nań następnego dnia oczekiwać ma ą.
¹⁴²⁷szeǳiwy — sęǳiwy. [przypis edytorski]
¹⁴²⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁴²⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Natan zasię¹⁴³⁰, nie odmieniwszy zamysłu swego, przygotowany na śmierć, udał się nazautrz rano samotnie do ga u. W chwilę potem Mitrydan zerwał się z pościeli, pochwycił
miecz i łuk, dosiadł rumaka i ruszył w stronę ga u, w którym uż z daleka u rzał przechaǳa ącego się Natana. Młoǳieniec postanowił naprzód poznać Natana, pomówić z nim,
a późnie dopiero życia go pozbawić. Dlatego też poskoczył ku niemu, schwycił go za
przepaskę, którą Natan na czole nosił, i zawołał:
— Zginiesz, starcze!
— Snadź¹⁴³¹ zasłużyłem na to — odparł spoko nie Natan.
Mitrydan, usłyszawszy ten głos i spo rzawszy w oblicze mówiącego, poznał natychmiast wczora szego sługę gospodarza, życzliwego towarzysza i doradcę. Na ten widok
w edne chwili znikła cała ego zapalczywość, ustępu ąc mie sca głębokiemu wstydowi.
Z pośpiechem odrzucił od siebie miecz obnażony, zeskoczył z rumaka i ze łzami w oczach
rzucił się do nóg Natana, woła ąc:
— Teraz dopiero, na droższy o cze, pozna ę two ą nieporównaną wielkoduszność! Powieǳiałem ci, że pragnę cię bez przyczyny życia pozbawić, a ty przybyłeś tu, aby oddać
mi życie edynie dlatego, że tego chciałem. Aliści dobry Bóg, troszczący się więce o cześć
i dobrą sławę mo ą niż a sam, otworzył mi oczy, nęǳną przyćmione zawiścią, w chwili
gdy na barǳie tego potrzebowałem. Jeszcze barǳie winnym się czu ę, gdy uprzytamniam sobie, ak ochotnie chciałeś moim podłym zamysłom zadość uczynić. Sto ę teraz
przed tobą błaga ąc, abyś wziął pomstę na mnie, stosownie do mo e winy.
Natan miast odpowieǳi podniósł Mitrydana, uściskał go, ucałował tkliwie i rzekł
doń:
— Mó synu, postępek twó , choćbyśmy go złym nazwali, nie zasługu e na pomstę, nie
nienawiść bowiem ku niemu cię popchnęła, eno¹⁴³² szczytne pragnienie przewyższenia
innych w cnocie. Bądź upewniony, że nikt cię tak ak a na świecie całym nie miłu e.
Mniemam, że duszę musisz mieć szlachetną wielce, nie iǳiesz bowiem śladem skąpców
i nie naśladu esz ich w nienasyconym zbieraniu skarbów, a eno pragniesz innym bogactwa
zgromaǳone szczodrobliwie rozdać. Niecha cię też nie wstyǳi to, że mnie zabić chciałeś,
aby się stać sławnie szym ode mnie. Wierza , że się temu pragnieniu twemu nie ǳiwię.
Na znamienitsi królowie i cesarze nie inną zazwycza sztuką, tylko zabĳaniem, i to nie
ednego człowieka, ak ty zamierzyłeś, ale tysięcy luǳi, paleniem miast i obracaniem
kra ów w perzynę rozszerzali państwa swo e i chwałę zdobywali. Jeśli tedy, pożerany żąǳą
sławy, mnie ednego tylko zabić chciałeś, nic w tym osobliwego nie zna du ę, owszem,
rzecz tę za nader pospolitą uważać estem skłonny.
Mitrydan, który byna mnie usprawiedliwiony ze swego szkaradnego zamysłu się nie
czuł, wǳięczny ednak za usprawiedliwienie, akie Natan znalazł dla ego postępku, podnieść nie omieszkał, że na większym zde mu e go poǳiwieniem, iż Natan zdobył się na
to, by mu doraǳać i wskazać na pewnie szy sposób własne zagłady.
— Mitrydanie — odrzekł na to Natan — nie ǳiw się mo e raǳie i postępkowi,
od czasu bowiem, gdy się stałem samowładnym mych spraw panem i powziąłem myśl
praktykowania cnót, które i tobie obce nie są, uczyniłem ślub, że nikt nie przestąpi progu
mego domu bez tego, abym wszystkich ego życzeń nie zaspokoił. Przyszedłeś do mnie,
żąda ąc mego życia, postanowiłem tedy bez zwłoki osiągnięcie tego celu ci ułatwić, abyś
nie był edynym, który stąd odszedł nieukontentowany, dlatego też dałem ci radę, która
mi się na lepszą wydała. Nie chciałem również, abyś, od ąwszy mi życie, zaraz swo e miał
utracić. Jeżeli nadal eszcze zabić mnie pragniesz, uczyń to, proszę, gdyż estem gotów
zadość ci uczynić. Wierę, nie znam lepszego sposobu zakończenia dni moich.
Osiemǳiesiąt lat spęǳiłem wśród uciech i rozkoszy i wiem, że wedle praw przyroǳenia¹⁴³³, którym wszyscy luǳie i wszelkie rzeczy podlega ą, uż długo na ziemi pozostawać
nie będę; lepszą mi się tedy wyda e rzeczą podarować życie mo e, tak ak zawsze skarby
me wszystkie rozdarowywałem, niźli chcieć e zatrzymać tak długo, aż mimo woli mo e
pozbawi mnie go natura.
Zawstyǳony Mitrydan odparł w te słowa:
¹⁴³⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁴³¹snadź (daw.) — tu: widocznie. [przypis edytorski]
¹⁴³²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴³³przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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— Niech Bóg mnie na drugi raz od podobnie grzesznych myśli zachowa. Nie tylko
nie pragnę życia was pozbawiać, ale nawet chętnie oddałbym część życia własnego, gdybym
mógł dni wasze na ziemi przedłużyć.
Wówczas Natan rzekł:
— Jeśli chcesz mi dać część życia twego, czyż mam postąpić wobec ciebie, ak nie
postąpiłem wobec nikogo innego, i wziąć coś, co two ą własność stanowi?
— Uczyń to — odparł bez namysłu Mitrydan.
— A więc — rzekł Natan — spełnĳ mą wolę. Pozostań w domu moim, pełen sił
młodości, i przybierz imię Natana, a zasię udam się do two e sieǳiby i odtąd każę się
zawsze nazywać Mitrydanem.
— Gdybym umiał postępować tak ak wy — odparł Mitrydan — niewiele myśląc
przystałbym na to. Aliści czyny mo e pomnie szyłyby z pewnością sławę Natana, a zasię
nie chciałbym w cuǳym ǳiele niszczyć tego, czego sam niezdolny estem dokonać. Dla
tych racy nie mogę więc przy ąć waszego imienia.
Natan długo eszcze z Mitrydanem rozmawiał, po czym powrócili do domu, w którym
Mitrydan eszcze kilka dni spęǳił. Natan nie szczęǳił swemu młodemu przy acielowi łask
i radą swą umacniał go w mierzącym wysoko przedsięwzięciu. Gdy wreszcie młoǳieniec
wraz ze swymi przy aciółmi do drogi zbierać się począł, Natan pożegnał ich, dowiódłszy
mu niezbicie, że go nigdy w szczodrobliwości i wielkoduszności nie prześcignie”.




.   

  -

Gentile de’Carisendi, wróciwszy z Modeny, wyjmuje z grobowca ukochaną białogłowę, którą,
jako zmarłą, w nim pochowano. Niewiasta, do życia powrócona, wydaje na świat synka.
Gentile oddaje umiłowaną i ǳiecię jej mężowi, Niccolucciowi Caccianimico.
Głębokim poǳiwem prze ęło wszystkich to szczodrobliwe szafowanie krwią własną.
Jednogłośnie uznano, iż Natan przewyższył wspaniałomyślnością opata z Cluny i króla hiszpańskiego. Po czym, gdy uż materię opowieści omówiono szczegółowie¹⁴³⁴, król
wzrokiem wezwał Laurettę, a ta zaczęła w te słowa:
— Młode przy aciółki! Wierę¹⁴³⁵, wspaniałe i piękne są rzeczy, o których dotychczas
słyszeliśmy, i zda e mi się, że nic uż nam prawie w te materii do opowieǳenia nie pozostało, tak dalece zdumiewamy się wyżynie, na aką wspaniałomyślność wznieść się tu
zdołała. Powinniśmy się zatem zwrócić do opowieści o trafunkach miłosnych, tak bogatą
zawsze materię przedstawia ących. Sam wiek nasz młody ku temu nas nęci i pociąga. Nie
ǳiwcie się zatem, że chcę wam opowieǳieć o wspaniałomyślności pewnego kochanka.
Mniemam, że rozważywszy ego postępek, nie mnie niż poprzednie szlachetnym go zna ǳiecie, zwłaszcza że dla owładnięcia przedmiotem miłości człek est gotów życie swo e
na niebezpieczeństwa wystawić, garǳić bogactwami, zemsty niechać i honor swó nawet
na osławę przywoǳić.
„W Bolonii, znakomitym mieście lombarǳkim, żył niegdyś młody rycerz, wyróżnia ący się zarówno męstwem, ak i szlachetnością krwi swo e , Gentile Carisendi zwany.
Zakochał się on w pewne dosto ne damie, imieniem madonna Catalina, żonie nie akiego Niccoluccia Caccianimico. Nie mogąc ednak e wza emności pozyskać, od echał,
zwątpiwszy niemal w swą sprawę, do Modeny, gǳie go podestą¹⁴³⁶ mianowano.
Wkrótce po ego od eźǳie, gdy Niccoluccia także w Bolonii nie było, żona ego,
spoǳiewa ąca się właśnie potomka, przebywała w edne ze swoich posiadłości wie skich,
o trzy może mile od miasta oddalone . Pewnego dnia zachorowała nagle, i to tak gwałtownie, iż wkrótce wszelkie oznaki życia w nie wygasły i nawet doktorzy za zmarłą ą uznali.
Ponieważ zaś, wedle obliczenia krewniaczek powołu ących się na e słowa, ǳiecię, które
w swym żywocie nosiła, nieprędko eszcze na świat przy ść miało, nie zastanawiano się
¹⁴³⁴szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹⁴³⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁴³⁶podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik o uprawnieniach sądowniczych
i wo skowych. [przypis edytorski]
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wiele i złożono ą wśród oznak powszechnego żalu w grobowcu, w pobliskim kościele się
zna du ącym.
Pan Gentile rychło dowieǳiał się o tym wszystkim od ednego ze swoich przy aciół.
Mimo iż zmarła zbyt łaskawą dlań nie była, odczuł wielki ból z powodu e zgonu i rzekł:
— Nie ma cię uż wśród żywych, madonno Catalino! Dopókiś żyła, ani ednego przychylnego spo rzenia od ciebie uzyskać nie mogłem. Teraz ednakoż, gdy uż oporu stawiać
nie możesz, pó dę i będę się starał złożyć choć kilka pocałunków na twoim czole.
Po czym wydał rozkaz, aby o ego od eźǳie zamilczano, i wsiadłszy nocą na koń,
w towarzystwie ednego zaufanego sługi dotarł wreszcie, adąc bez popasu¹⁴³⁷, do mie sca, gǳie spoczywały śmiertelne szczątki damy. Po przybyciu otworzył grobowiec, wszedł
doń ostrożnie, położył się obok zmarłe , zbliżył twarz swo ą do e oblicza i obsypał e pocałunkami, rzewliwe łzy wylewa ąc. Ponieważ ednak luǳie, zwłaszcza zakochani, w pragnieniach swoich na byle czym nie zwykli są poprzestawać, ale zawsze chcą czegoś więce ,
gdy i pan Gentile, ma ąc się uż ku ode ściu, pomyślał sobie: »A dlaczegożbym, skoro uż
tu estem, nie miał dotknąć się e piersi? Wszak stanie się to uż po raz pierwszy i ostatni
w życiu«.
Ulega ąc temu pragnieniu, wyciągnął rękę i położył ą na piersiach zmarłe . Po chwili
zdało mu się, że czu e lekkie bicie e serca. Z początku wielce się zatrwożył, opamiętawszy
się ednak i wytężywszy całą uwagę, stwierǳił, że dama nie umarła i że życie eszcze się
w e piersi kołacze. Podniósł tedy¹⁴³⁸ umarłą z na większą ostrożnością. Wydobył ą przy
pomocy sługi swego z grobowca, wziął przed siebie na koń i przez nikogo niedostrzeżony,
dowiózł ą do domu swego w Bolonii.
Matka ego, roztropna i szlachetna białogłowa, dowieǳiawszy się szczegółowie¹⁴³⁹ od
syna o całym przebiegu sprawy, szczerym współczuciem zd ęta, kazała przygotować gorącą
kąpiel, po czym różnymi zabiegami do życia powróciła rzekomo zmarłą. Młoda białogłowa
zawołała, westchnąwszy głęboko:
— O Boże, gǳie estem?
Zacna dama odrzekła e :
— Bądź dobre myśli. Jesteś w bezpiecznym mie scu.
Gdy pani Catalina przyszła uż całkiem do siebie, obe rzała się dokoła, a u rzawszy
pana Gentilego sto ącego w pobliżu, zdumiona, błagać poczęła matkę ego o wy aśnienie,
akim sposobem tu się dostała. Wówczas pan Gentile opowieǳiał e o całym zdarzeniu.
Madonna Catalina z początku wielce się rozgniewała, potem ednak poǳiękowała mu
gorąco za to, co dla nie uczynił, i poczęła go zaklinać na miłość, aką dla nie żywił, i na
dworność ego, aby goszcząc ą w swym domu, nie uczynił e nic takiego, co by ą na
poczciwości drasnąć mogło, i aby gdy tylko ǳień się uczyni, odprowaǳił ą do e domu.
— Madonno — odrzekł na to pan Gentile — akiekolwiek były kiedyś pragnienia
mo e względem ciebie, obecnie, gdy Bóg był tyle łaskaw dla mnie, iż przez wzgląd na
miłość, aką dla ciebie żywiłem, pozwolił mi od śmierci cię uratować, postanowiłem, tak
teraz, ak i nadal, tu i na każdym innym mie scu obchoǳić się z tobą ak z na droższą
siostrą. Jednakoż przysługa, aką te nocy ci wyświadczyłem, zasługu e chyba na pewną
nagrodę, dlatego też proszę cię, abyś nie odmawiała mi łaski, które od ciebie chcę zażądać.
Na te słowa dama odrzekła dobrotliwie, że gotowa est uczynić dla niego wszystko,
co tylko w e mocy bęǳie leżało i co ze statecznością e się zgoǳi.
— Madonno — ciągnął dale pan Gentile — wszyscy krewni twoi ako też cała Bolonia ma ą cię uż za umarłą; nikt w twoim domu nie spoǳiewa się u rzeć ciebie przy
życiu. Nie bęǳie to więc z krzywdą niczy ą, eśli po kry omu pozostaniesz tu łaskawie
przy matce mo e , dopóki nie powrócę z Modeny, co wkrótce nastąpi. Oto łaska, o którą
proszę, ponieważ mam zamiar w obliczu na dosto nie szych obywateli tego miasta oddać
was małżonkowi waszemu ako uroczysty i wspaniały dar.
Dama, czu ąc wagę swoich zobowiązań względem rycerza i nie wiǳąc, aby w te prośbie coś niecnotliwego kryć się mogło, mimo pragnienia szybkiego ucieszenia krewnych
po awieniem się swoim, przystała na życzenie pana Gentilego i słowem się związała. Za¹⁴³⁷popas — przerwa w podróży odbywane konno. [przypis edytorski]
¹⁴³⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴³⁹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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ledwie ednak ostatnich słów domówiła, poczuła, że czas rozwiązania nastał, i w kilka
chwil potem przy pomocy matki Gentilego pięknego synka na świat wydała.
Okoliczność ta podwoiła eszcze radość tak e , ak i rycerza, który wydawszy polecenie,
aby damie nie zbrakło na staraniach stosownych e stanowi i aby e służono, ak ego
własne żonie, w ta emnicy do Modeny od echał.
Zakończywszy w tym mieście urzędowanie swo e, ął¹⁴⁴⁰ się do powrotu gotować.
Na ǳień przedtem wysłał polecenie do domu, aby w dniu ego powrotu wydano wielką i wspaniałą ucztę, prosząc na nią na dosto nie szych obywateli bolońskich, a przede
wszystkim Niccoluccia Caccianimico. Po przybyciu do domu zsiadł z rumaka i powitał
damę, którą znalazł pięknie szą niż kiedykolwiek. Tak ona, ak i e synek doskonałym
się cieszyli zdrowiem. Po czym udał się do swoich gości i z radosnym wyrazem oblicza
zaprosił ich, aby do stołu zasiedli. Zaczęła się uczta z licznych i wybornych potraw złożona. Gdy wieczerza uż ku końcowi się miała, pan Gentile, który się pierwe szczegółowie
z damą porozumiał, w te słowa do swoich gości przemówił:
— Przypominam sobie, że słyszałem kiedyś, iż w Pers i istnie e wielce chwalebny,
ak sąǳę, obycza . Zasaǳa się on na tym, że każdy, kto pragnie na wyższą cześć swemu
przy acielowi okazać, zaprasza go do domu swego i pokazu e, co w nim ma na droższego:
żonę, kochankę lub córkę, zaręcza ąc ednocześnie, że gdyby mógł, serce swo e również by
mu pokazał. Ten obycza pragnę i a tuta w Bolonii naśladować. Zaszczyciliście łaskawie
mó dom, a a, chcąc się wam odwǳięczyć, pokażę wam, zgodnie z perskim obycza em,
co mam na droższego na świecie. Pierwe ednak proszę was, abyście mi rozwiązali pewną wątpliwość, którą wam zaraz wyłuszczę. Otóż załóżmy, że istnie e człek posiada ący
dobrego i wiernego sługę, który zapada nagle na ciężką chorobę. Ów człek nie czeka ąc
nawet, aż wierny sługa ego żywot zakończy, rozkazu e wynieść go na środek ulicy i całkiem uż o niego troszczyć się przesta e. Wtem nadchoǳi człek obcy i współczuciem dla
chorego zd ęty, zabiera go do swego domu, gǳie usilnych starań i kosztów nie litu ąc¹⁴⁴¹,
do zdrowia go przywraca. Chciałbym tedy wieǳieć, czy dawnie szy pan tego sługi miałby
słuszne prawo żalenia się albo wyrzekania na obcego człeka, gdyby ten sługę przy sobie
zatrzymał, z usług ego korzystał i na wezwanie oddać go nie chciał.
Dosto ni goście poczęli szeroko tę sprawę omawiać, aż wreszcie zgoǳiwszy się na
edno, poprosili Niccoluccia Caccianimica, który za miodopłynnego mówcę w Bolonii
uchoǳił, o odpowiedź. Niccoluccio, pochwaliwszy naprzód obycza perski, oświadczył,
iż w te materii sąǳi wraz z wszystkimi pozostałymi, że dawnie szy pan nie ma żadnego
prawa od owego sługi dla te rac i, że go w tak ciężkie opres i nie tylko opuścił, ale nawet
wyrzucić go od siebie kazał i że sługa, obsypany dobroǳie stwami przez owego obcego
człeka, słusznie sta e się ego pachołkiem, przez co ego dawnie szemu panu żadna u ma ani
krzywda się nie ǳie e. Wszyscy zgromaǳeni przy stole (wśród których wielu rozumnych
luǳi się zna dowało) oświadczyli, że są tego samego co Niccoluccio zdania. Pan Gentile,
ukontentowany¹⁴⁴² wielce zarówno z responsu¹⁴⁴³, ak i z tego, że go z ust Niccoluccia
otrzymał, odrzekł, że i on myślał tak samo, i tymi słowy mowę swo ą zakończył:
— Nadszedł czas, abym was uczcił zgodnie z uczynioną obietnicą.
I przywoławszy dwóch służących, posłał ich do damy z prośbą, aby raczyła się z awić i obecnością swo ą ucztę uświetniła. Po chwili dama, bogato przybrana, weszła do
sali, niosąc na ręku pięknego synka swego i zgodnie z wskazówką pana Gentilego, obok
ednego z dosto nych gości zasiadła. Pan Gentile, wskazu ąc na nią, rzekł:
— Oto mó skarb, który zawsze za na droższy na świecie uważać będę. Przy rzy cie
się, a upewnicie się łatwie¹⁴⁴⁴, że mam słuszność.
Szlachetni panowie poczęli się przesaǳać w oznakach czci i pochwał dla piękne damy
i zapewniali rycerza, iż podobnego skarbu nigdy nadto ocenić nie można. Gdy się zaś bliże
wyglądowi e przy rzeli, z wielkim zǳiwieniem odkryli w nie podobieństwo do znane
im osoby, i to tak dalece, że przysięgliby, iż to ona sama, gdyby nie to, że na mocnie
o e śmierci przekonani byli. Niccoluccio wpatrywał się w nią na bacznie , pała ąc żąǳą
¹⁴⁴⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁴⁴¹litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
¹⁴⁴²ukontentowany (daw.) — zadowolony. [przypis edytorski]
¹⁴⁴³respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁴łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
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dowieǳenia się, kto ona zacz. Nie był uż zdolny dłuże się pohamować i gdy Gentile
nieco się oddalił, zapytał damy, czy est mieszkanką Bolonii. Usłyszawszy głos swego
męża, dama o mały włos się nie zdraǳiła, pohamowała się ednakoż w ostatnie chwili
i milczała, dochowu ąc dane rycerzowi obietnicy. Po chwili inny z gości zwrócił się do
nie z zapytaniem, czy chłopiątko, które na rękach trzyma, do nie należy, a wkrótce trzeci
zapytał, zali¹⁴⁴⁵ est żoną Gentilego czy też krewną ego tylko. Na wszystkie te pytania nikt
odpowieǳi nie otrzymał. Gdy pan Gentile po awił się znów na sali, eden z gości rzekł
do niego:
— Zaiste, piękna est ta białogłowa, ale niemą się nam być wyda e. Czyżby tak w same
rzeczy było?
— Je milczenie, które tak ściśle dotychczas zachowu e — odrzekł Gentile — est
eno¹⁴⁴⁶ niemałym e cnoty dowodem.
— Powieǳcie nam tedy wy, kim ona est — zapytał eden z gości.
— Chętnie to uczynię — odparł rycerz — eśli mi tylko przyrzekniecie, iż nikt z was
nie ruszy się z mie sca, póki opowiadania swego nie skończę, cokolwiek bym rzekł.
Gdy przyrzeczenie dane zostało i gdy stoły usunięto, Gentile usiadł obok Cataliny
i rzekł w te słowa:
— Dama ta est owym wiernym i dobrym sługą, o którego was przed chwilą pytałem.
Krewniacy wyrzucili ą na ulicę, ako rzecz lichą i nieużyteczną, a zasię zabrałem ą do
swego domu i do życia ą troskliwie przywróciłem. Bóg miał wzgląd na mo e goǳiwe
uczucie i odstrasza ącego trupa przemienił w piękną istotę, którą tu teraz przed sobą
wiǳicie. Abyście ednak lepie po ąć mogli, ak się to wszystko stało, pokrótce rzecz całą
wam opowiem.
Tu Gentile, poczyna ąc od miłości swo e dla damy, opowieǳiał szczegółowie o wszystkim, co się dotychczas zdarzyło, i w końcu dodał:
— Jeżeliście zdania swego pospołu z Niccolucciem w tak krótkim czasie nie zmienili,
to dama ta winna z prawa należeć do mnie i nikt żadnych do nie roszczeń żywić nie
może.
Nikt ani słowa nie odparł i wszyscy czekali, co pan Gentile dale powie. Niccoluccio,
żona ego i przytomni płakali rzewliwie. Pan Gentile podniósł się wreszcie, pochwycił
chłopczyka w ramiona, u ął damę za rękę i zbliżywszy się do Niccoluccia rzekł:
— Powstań, przy acielu! Nie żonę two ą ci odda ę, którą e i twoi krewniacy z domu
wyrzucili, ale daru ę ci tę damę, kumę mo ą, wraz z e maleńkim ǳieciątkiem. Synek ten
niewątpliwie ma w żyłach krew two ą. Nadałem mu przy chrzcie imię Gentile. Proszę cię,
nie szacu e przez to lże , iż w moim domu około trzech miesięcy przebywała, klnę się
bowiem na Boga (który, być może, natchnął mnie miłością do nie dlatego, aby ta miłość
narzęǳiem e ocalenia się stała), klnę się, powtarzam, na Boga, iż dama ta nigdy przy
o cu swoim, przy matce ani przy tobie uczciwie nie żyła ak przez ten czas przy matce
mo e w tym domu.
Po czym zwraca ąc się do damy rzekł:
— Madonno, uwalniam cię teraz od wszelkie dane mi obietnicy i odda ę cię wolną
w ręce Niccoluccia.
I rzuciwszy damę wraz z ǳiecięciem w ramiona uszczęśliwionego męża i o ca, na swo e
mie sce powrócił.
Niccoluccio przy ął z uniesieniem żonę swo ą i syna. Radość ego tym większa była,
że ich przecież nigdy uż u rzeć się nie spoǳiewał. Brakło mu słów do wyrażenia poǳięki
Gentilemu. Całe towarzystwo, wzruszone do łez, wynosiło pod niebiosa szlachetność rycerza. Dama powróciła do swego domu, gǳie ą z niewymowną radością przy ęto. Przez
długi czas eszcze uważano ą za zmartwychwstałą, tak iż dla całe Bolonii przedmiotem
poǳiwu była. Pan Gentile żył długo w ścisłe przy aźni z Niccolucciem, z ego krewniakami i z krewnymi ego żony”.
Cóż powiecie teraz na to, szlachetne przy aciółki mo e? Zaliż¹⁴⁴⁷ mniemacie, że króla
darowu ącego berło i koronę, opata, który nie ponosząc oﬁary, złoczyńcę z papieżem
goǳi, lub wreszcie starca nadstawia ącego szy ę pod nóż wroga można porównać z panem
¹⁴⁴⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁷zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
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Gentile, eżeli o szlachetność i wspaniałomyślność choǳi? Młody kochanek, aczkolwiek
czuł, że ma pełne prawo do białogłowy, którą inni porzucili, on zaś szczęśliwie przygarnął,
nie tylko w uczciwy sposób namiętność swo ą pohamował, ale ma ąc uż w rękach to,
czego od tylu lat daremnie pragnął i co gotów był sobie przywłaszczyć, odrzekł się swego
szczęścia i ukochaną kobietę innemu oddał.
Wierę, rycerz Gentile wielkodusznością swo ą zaćmił wielkoduszność tych wszystkich,
o których dotychczas słyszeliśmy.



 .  

Dianora prosi Ansalda o stworzenie ogrodu, który by w styczniu kwitnął podobnie jak w maju.
Ansaldo przy pomocy czaroǳieja życzenie jej spełnia. Mąż Dianory pozwala jej być powolną
woli Ansalda, jednakoż rycerz, usłyszawszy o wspaniałomyślności Gilberta, młodą białogłowę
od obietnicy uwalnia, a czaroǳiej, niczego nie żądając dla siebie, zwalnia ze słowa Ansalda.
Wszyscy wysławiali pod niebiosa szlachetność pana Gentilego. Po czym król wezwał
z kolei Emilię, która akby na ten znak czeka ąc, w te słowa rezolutnie zaczęła:
— Nikt zaiste, drogie przy aciółki, zaprzeczyć nie może, że pan Gentile prawǳiwie
wspaniałomyślnie postąpił. Gdyby ktoś ednak twierǳił, że przewyższyć go pod względem
szlachetności nie podobna, może by nietrudno było go przekonać, że się myli. Tego chcę
wam dowieść w mo e opowieści.
„Friulania leży w stronie zimne , tym niemnie piękne góry, liczne rzeki i przezrocze
źródła wiele uroku i piękności kra owi temu przyda ą. Zna du e się tam miasto Udine,
w którym żyła niegdyś piękna i szlachetna dama, madonna Dianora, będąca żoną bogacza,
statecznego i dwornego człeka, nazwiskiem Gilberto. Wysokie zalety te damy z ednały e
gorącą miłość szlachetnego i dosto nego barona, pana Ansalda z Grado, męża wysokiego
rodu, słynącego szeroko z męstwa i wytwornych obycza ów. Pan Ansaldo czynił wszystko,
co w ego mocy leżało, aby wza emność swe ukochane pozyskać, zabiegał koło nie , ciągłe
poselstwa do nie wyprawiał, aliści¹⁴⁴⁸ wszystkie te wysiłki próżne były. Madonna Dianora
po ęła, że Ansaldo, na wszystko się ważący, mimo e ciągłych odmów nie przestanie
e nigdy miłować i nagabywać prośbami swymi. Chcąc się od nieznośnego natrętnika
uwolnić, postanowiła obrócić się doń z akimś osobliwym i ak sąǳiła, niemożliwym do
wypełnienia żądaniem. Dlatego też pewnego dnia rzekła do białogłowy przysłane do nie
przez barona:
— Zapewniłaś mnie trzykrotnie, dobra niewiasto, że pan Ansaldo miłu e mnie nade
wszystko, a takoż oﬁarowywałaś mi w ego imieniu bezcenne podarunki. Dary te niecha
zatrzyma dla siebie, dla nich bowiem ani go nie pokocham, ani powolną mu nie będę.
Gdybym była upewniona, że mnie w same rzeczy tak miłu e, ak o tym powiadasz, kto
wie, może byłabym gotowa wza emnością mu za afekt zapłacić i pragnienia ego spełnić.
Niecha mnie zatem o miłości swe przekona, czyniąc zadość życzeniu memu, a a posłuch
mu okażę.
— Jakież to życzenie, madonno? — spytała posłanka — powieǳcie, co pan Ansaldo
ma dla was uczynić?
— Oto czego pożądam — odparła Dianora. — Pragnę, aby w ciągu nadchoǳącego stycznia w pobliżu Udine powstał ogród pełen zielone trawy, ziół świeżych i drzew
kwitnących, mówiąc węzłowacie¹⁴⁴⁹, ogród taki, aki zwykliśmy w ma u oglądać. Jeśli pan
Ansaldo takiego sadu stworzyć nie potraﬁ, niecha nie waży się ciebie ani kogokolwiek
innego do mnie przysyłać, gdy mnie bowiem nadal nagabywać bęǳie, poskarżę się na
niego memu mężowi i krewniakom, wobec których dotąd ścisłą ta emnicę zachowywałam, i nareszcie się go pozbędę.
Rycerz, dowieǳiawszy się o żądaniu damy, po ął, że Dianora zapragnęła ucieszyć się
w styczniu widokiem ma owego ogrodu tylko dlatego, aby się od ego miłosnych prześladowań uwolnić. Chocia żądanie damy prawie niemożliwym do wykonania mu się wydało,
postanowił przecie spróbować, czy mu się zadania wypełnić nie uda. W tym celu roze¹⁴⁴⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁴⁴⁹węzłowacie — ǳiś popr.: węzłowato; zwięźle. [przypis edytorski]
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słał po wszystkich kra ach posłańców, aby odnaleźli kogoś, kto by mu w te okoliczności
radą i pomocą mógł służyć. Wreszcie znalazł się człek, który za dobrą zapłatą obiecywał
sztuką czaroǳie ską ǳiw taki wywołać. Rycerz zgoǳił się zapłacić mu wysoką sumę, po
czym, pełen otuchy, ął¹⁴⁵⁰ czekać z niecierpliwością na czas oznaczony. Wkrótce nastąpiła
barǳo ostra zima. Ziemia pokryła się śniegiem i lodem. W ostatnią noc grudniową czaroǳie przy pomocy sztuki swo e stworzył na łące obok miasta eden z na pięknie szych
ogrodów, akie kiedykolwiek na świecie wiǳiano, wedle zapewnień tych, co go oglądali,
pełen ziół i drzew okrytych zarówno kwiatami ma owymi, ak i esiennymi owocami. Pan
Ansaldo, u rzawszy to, pełen uniesienia kazał pozrywać na pięknie sze kwiaty i soczyste
owoce i posłał e ta emnie madonnie Dianorze, prosząc ą, aby zechciała zachwycić swe
oczy widokiem tego upragnionego przez nią ogrodu, który miał się stać dowodem i miarą
ego afektów dla nie . Zarazem Ansaldo przypomniał Dianorze o danym mu i przysięgą
utwierǳonym przyrzeczeniu, którego dopełnienie uczciwość niewieścia e nakazu e.
Dama, u rzawszy kwiaty i owoce i wiele nowinek o cudownym ogroǳie usłyszawszy, ęła gorzko żałować dane Ansaldowi obietnicy. Mimo to ednak, zd ęta ciekawością,
wybrała się w towarzystwie wielu dam z miasta na obe rzenie te wielkie osobliwości.
Prze ęta szczerym poǳiwem, wróciła potem do domu z głębokim smutkiem na dnie
serca; nękała ą bowiem myśl o niebacznie danym przyrzeczeniu. Smutek e i zgryzota
z dnia na ǳień rosły, tak iż mąż zwrócił wreszcie uwagę na stan żony. Szlachetna dama
milczała długo, wstyǳąc się przyznać do tego, co zaszło, wreszcie ednak nie wytrzymała
i opowieǳiała o wszystkim.
Gilberto z początku gniewem się zapalił, potem ednak przekonawszy się, że zamysły
ego żony szlachetne były, powściągnął swó gniew i rzekł:
— Dianoro, stateczna i cnotliwa białogłowa nie powinna żadną miarą przy mować
poselstw miłosnych i w ta ne układy z kimś się wdawać. Słowa, wchoǳąc przez uszy,
do serca się dosta ą, przeto daleko większą moc ma ą, niż wielu luǳi sąǳi, dla tego
zasię, kto kocha, niepodobieństwa żadnego na świecie nie masz. Źleś postąpiła tedy¹⁴⁵¹,
Dianoro, da ąc posłuch słowom miłości i podobną umowę zawiera ąc. Ponieważ ednak
uzna ę czystość twoich intency i chcę cię od więzów obietnicy oswoboǳić, pozwolę ci
tedy uczynić to, na co by nikt inny zapewne nie pozwolił. Muszę ci wyznać takoż, że
obawiam się czarnoksiężnika. Gdybyś pana Ansalda zwiodła, ani chybi mógłby on przy
pomocy czaroǳie skich praktyk krzywdę i szkodę nam wyrząǳić. Idź zatem do Ansalda,
postara się, aby cię od obietnicy uwolnił bez uszczerbku dla twe uczciwości, a eśli te
wysiłki na niczym spełzną, odda mu się ciałem, ale nie duszą.
Dama, usłyszawszy te słowa, rozpłakała się i rzekła:
— Nie chcę od ciebie te łaski!
Gilberto ednak nie dał się zachwiać w raz powziętym postanowieniu.
Naza utrz rankiem udała się tedy Dianora, w skromne szaty przybrana, w towarzystwie
dwóch sług i poko owe do domu pana Ansalda. Rycerz, usłyszawszy o przybyciu damy,
zaǳiwił się wielce, powstał, kazał przywołać do siebie czarnoksiężnika i rzekł:
— Pó dź i zobacz, aki skarb sztuce two e zawǳięczam.
Po czym pośpieszył na spotkanie damy, przy ął ą z godnością i z oznakami wielkie
czci, nie da ąc poznaki po sobie, że go grzeszne żąǳe palą. Po chwili wprowaǳił gości do
wspaniałe komnaty, w które żywy ogień płonął. Gdy usiedli, pan Ansaldo rzekł:
— Madonno, eśli tak wytrwała miłość, ak ta, którą dla was żywię, na akąś nagrodę
zasługu e, to zechcie cie mi powieǳieć, co was do mnie o te porze i w tym towarzystwie
sprowaǳa?
Dama, srogim wstydem zd ęta, odparła niemal ze łzami w oczach:
— Ani miłość mo a do was, ani dane wam przeze mnie słowo tuta mnie nie przywiodły. Stawiłam się w waszym domu, spełnia ąc rozkaz małżonka mego, który, ma ąc
większy wzgląd na waszą grzeszną miłość niźli¹⁴⁵² na cześć mo ą i własną, pó ść mi tu-

¹⁴⁵⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁴⁵¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴⁵²niźli (daw.) — niż. [przypis edytorski]
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ta polecił. Zadosyć¹⁴⁵³ ego woli czyniąc, gotowam est¹⁴⁵⁴ pragnienie wasze tym razem
wypełnić.
Jeśli przybycie damy zaǳiwiło pana Ansalda, to słowa e eszcze większym poǳiwem
go prze ęły, tak iż żąǳe ego ustąpiły mie sca współczuciu i uwielbieniu dla wspaniałomyślności Gilberta. Wzruszony, odparł w te słowa:
— Jeżeli tak est, madonno, ak powiadacie, to niech Bóg broni, abym się miał stać
krzywǳicielem czci człowieka, który tyle współczucia dla miłości mo e okazał. Pozostańcie, pani, w domu moim tak długo, ak chcecie; będę się obchoǳił z wami ak z na droższą siostrą. Gdy bęǳiecie pragnęli ode ść, nikt wam na wstręcie nie stanie¹⁴⁵⁵. Pamięta cie eno¹⁴⁵⁶ złożyć stosowne ǳięki małżonkowi swemu za tyle szlachetności, ǳisia
względem mnie okazane , i zechcie cie uważać mnie odtąd za swego brata i sługę.
Dama, usłyszawszy te słowa, zawołała z na żywszą radością:
— Spoǳiewałam się, zna ąc szlachetność waszą, że ze mną właśnie tak, a nie inacze
postąpicie. Bądźcie upewnieni, że wǳięczność dla was wiecznie w sercu zachowam.
Po czym Dianora pożegnała się i ze czcią przez rycerza odprowaǳona, powróciła
do domu swego małżonka, któremu opowieǳiała o wszystkim, co zaszło. Odtąd wierna
i ścisła przy aźń połączyła Gilberta z panem Ansaldem.
Czarnoksiężnik, przekonawszy się o wielkoduszności obu rycerzy, rzekł do pana Ansalda, gdy ten umówioną sumę wypłacić mu pragnął:
— Strzeż mnie, Boże, abym, obaczywszy, ak Gilberto czcią swo ą, a wy miłością
szczodrze szafu ecie, chciał niższym od was się okazać. Pieniąǳe, które mi przyrzekliście,
zna du ą się w dobrych rękach, dlatego też niecha w nich dale pozostaną.
Rycerz, zakłopotany, próbował skłonić czarnoksiężnika do przy ęcia należne mu sumy
w całości lub w części przyna mnie , nie udało mu się to ednak. W trzy dni potem
czaroǳie zniszczył cudowny ogród i od echał, serdecznie przez pana Ansalda pożegnany.
Pan Ansaldo, wygnawszy z serca nieczystą miłość dla damy, uczciwą przy aźń dla nie
przez całe życie zachował”.
Cóż o tym powieǳieć, drogie panie? Czyż miałybyśmy na poły umarłą niewiastę
i miłość, która ochłodła, postradawszy naǳie ę, sławić ponad tę wspaniałomyślność pana Ansalda, gorętszą niż kiedykolwiek prze ętego miłością, pełnego na wyższych naǳiei
i ma ącego uż w ręku zdobycz, za którą ubiegał się tak długo? Mniemam, że głupiec eno
mógłby wspaniałomyślność ego porównać z tą, o które słyszeliśmy poprzednio.



. 

Zwycięski król Karol Stary zakochał się w młodej ǳieweczce, jednakoż zawstyǳiwszy się swego
szaleństwa, ją i jej siostrę goǳiwie za mąż wydał.
Zbyt długo szerzyć¹⁴⁵⁷ by się nam wypadło nad różnymi argumentami dam w te
materii, kto w odniesieniu się do pani Dianory wspaniałomyślnie szym się okazał: Gilberto, pan Ansaldo czy też czarnoksiężnik. Król pozwolił im dysputować nieco, po czym
spo rzawszy na Fiammettę, wezwał ą do rozpoczęcia nowe opowieści i przerwania sporu.
Fiammetta niezwłocznie w te słowa zaczęła:
— Szlachetne przy aciółki! Zawsze tego mniemania byłam, że w towarzystwach, do
naszego podobnych, w toku opowieści nie należy zbytnią zwięzłością grzeszyć, bowiem
zwięzłość taka może się stać nie ednokrotnie przyczyną sporów i nieporozumień. Dysputy
zaś barǳie są na mie scu w szkołach, wśród uczniów i uczonych, niźli mięǳy nami,
które nada emy się zaledwie do kołowrotka. Dlatego wiǳąc was sprzecza ące się o to, co
usłyszeliśmy, poniecham opowieści o zdarzeniach nową wątpliwość buǳących, chociaż
takie właśnie może mi na myśl przychoǳiły, i opowiem wam o postępku nie człeka
¹⁴⁵³zadosyć (daw.) — ǳiś: zadość; czynić zadość czy e ś woli: wypełniać czy ąś wolę (całkowicie, w pełni).
[przypis edytorski]
¹⁴⁵⁴gotowam jest — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika i inwers ą; inacze : estem gotowa. [przypis
edytorski]
¹⁴⁵⁵stanąć na wstręcie komuś (daw.) — przeszkoǳić komuś. [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁷szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]

  Dekameron



prostego stanu, lecz rycerskiego króla, który postąpił dwornie, na żaden uszczerbek czci
swo e nie naraża ąc.
„Zapewne słyszałyście uż nieraz o królu Karolu Starym¹⁴⁵⁸, czyli Pierwszym. Wyruszywszy na wo enną wyprawę, pogromił on króla Maneda, przez co wygnał z Florenc i
Gibellinów¹⁴⁵⁹ i Gwelfom¹⁴⁶⁰ bramy miasta otworzył. Pewien rycerz, imieniem Neri degli
Uberti, musiał wówczas wraz z całą swo ą roǳiną i mnogim groszem Florenc ę opuścić.
Oddał samego siebie i wszystko, co posiadał, pod poruczeństwo króla Karola i zmęczony
życiem udał się w odosobnione mie sce do Castellamare di Stabia, aby tam w spoko u
reszty dni swoich dokonać.
Przybywszy tam, nabył ma ętność oddaloną na strzał z łuku od miasta, a ukrytą w cieniu drzew oliwnych, orzechów i kasztanów, których nie brak w te okolicy, i zbudował
sobie piękny i przestronny dom, koło którego wkrótce uroczy ogród powstał. Pośrodku
ogrodu, w którym źródełek nie brakło, obycza em naszym, założył bez trudu staw rybny, zawsze w przezroczą i czystą wodę obﬁtu ący. Rycerz nasz myślał tylko o tym, akby
co ǳień eszcze swó ogród upiększyć i przyozdobić. Pewnego dnia król Karol, szuka ąc
chłodu przed skwarem letnim, przybył do Castellamare. Usłyszawszy o piękności ogrodu pana Neri, zapragnął go zobaczyć, zasięgnąwszy zasię¹⁴⁶¹ wiadomości o właścicielu,
dowieǳiał się, że należy on do wrogiego mu stronnictwa. Król postanowił tedy okazać rycerzowi ak na większą uprze mość i polecił ozna mić mu, że następnego wieczora
z czterema towarzyszami w ogroǳie ego z nim wieczerzać pragnie.
Pan Neri przy ął tę wieść z prawǳiwą radością, wielkie przygotowania zarząǳił i porozumiał się z roǳiną co do szczegółów przy ęcia króla. U rzawszy go nadchoǳącego,
wyszedł na ego spotkanie i z oznakami wielkie czci do swego pięknego ogrodu go wprowaǳił.
Król, obe rzawszy ogród i dom, nie szczęǳił pochwał panu Neri, po czym umył ręce
i zasiadł do stołu, ustawionego w cieniu drzew nad stawem. Grabia Guido z Monfortu, eden z dworzan, wziął mie sce przy nim z edne strony, a pan Neri z drugie . Król
rozkazał trzem pozostałym swym towarzyszom, aby usiedli tam, gǳie im pan Neri wskaże. Wniesiono wyborne potrawy i doskonałe wina; uczta świadczyła chlubnie o smaku
i troskliwości gospodarza, odbywała się swobodnie a cicho i nowe pochwały z ust króla
wywołała. Wesoło spożywał on potrawy, zachwyca ąc się pięknością zacisznego ogrodu,
gdy nagle po awiły się w saǳie dwie ǳieweczki, około piętnastu lat liczące. Włosy ich, do
złotych nici podobne, wiły się w bogatych pierścieniach, ozdobionych lekkimi wiankami
z pierwiosnków. Piękne i wǳięczne te ǳiewczynki racze do aniołów niż do śmiertelnych
istot podobne były. Oǳież ich stanowiła tunika z białośnieżnego i cieniutkiego lnu, na
nagie ciało włożona; od pasa w górę stró ten ściśle do ciała przylegał, ku dołowi zasię
rozszerzał się i swobodnie aż do samych stóp spływał. ǲieweczka, idąca przodem, niosła
na ramionach dwie siatki, przytrzymu ąc e lewą ręką, a w prawe długą laskę ǳierżąc,
druga, podąża ąca za nią, niosła na lewym ramieniu metalową patelnię, trzyma ąc w edne ręce wiązkę chrustu i tró nóg, a w drugie czarę z oliwą i płonącą pochodnię. Widok
tych ǳiewic szczerym poǳiwem króla prze ął. Nie wieǳąc, co ich po awienie oznaczać
miało, z ciekawością im się przyglądał.
Tymczasem ǳieweczki z czcią i bo aźnią podeszły ku niemu, skłoniły się głęboko
i postąpiły ku mie scu, skąd schoǳiło się do stawu. ǲieweczka niosąca patelnię złożyła
ą wraz z innymi przyrządami na ziemi i pochwyciła za laskę, którą e towarzyszka w ręku
¹⁴⁵⁸Karol Stary, Andegaweński (–) — król Neapolu, rozgromił Maneda, syna cesarza Fryderyka II
i króla Obo ga Sycylii w bitwie pod Benevento (). [przypis edytorski]
¹⁴⁵⁹gibelini — stronnicy właǳy cesarskie we Włoszech, ich nazwa pochoǳi od wirtemberskiego miasta Waiblingen, a zarazem zawołania bo owego Hohenstaufów; gibelini byli przeciwnikami stronnictwa gwelfów (od
nazwiska popieranych przez nich książąt bawarskich Welfów współpracu ących z Państwem Kościelnym); gwelfowie i gibelini stanowili rywalizu ące ze sobą stronnictwa polit. we Włoszech w XII i XIII w., w okresie zmagań
cesarza Fryderyka II z papiestwem; gwelfowie byli związani gł. z mieszczaństwem, zaś gibelini reprezentowali
interesy feudalnego rycerstwa i popierali niezależność Cesarstwa Rzymskiego; niektóre włoskie miasta do ǳiś
ma ą w herbie znak przynależności do ednego ze stronnictw: czarnego cesarskiego orła ( edno- lub dwugłowego; wł. Capo dell’Imperio: głowa Imperium) gibelinów w złotym polu albo trzy złote lilie gwelfów w błękitnym
polu (niekiedy pod czerwonym kołnierzem turnie owym). [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁰gwelfowie — w XII i XIII w. stronnicy właǳy papieskie we Włoszech, przeciwnicy stronnictwa gibelinów.
[przypis edytorski]
¹⁴⁶¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Kobieta, Polowanie,
Jeǳenie, Pożądanie

trzymała; po czym obie weszły do stawu, zanurza ąc się po piersi w woǳie. Tymczasem
eden ze sług pana Neri rozpalił żywo ogień, ustawił patelnię na tró nogu, wlał w nią oliwę
i począł oczekiwać na ryby, które ǳiewice rzucać mu miały. Jedna z ǳieweczek poczęła
mącić laską wodę w stawie, tu i owǳie, gǳie wieǳiała, że ryby się ukrywa ą, druga zasię
nastawiła sieci. Król z przy emnością patrzył na to rybołówstwo. ǲieweczki rychło wiele
ryb ułowiły i rzucały e na brzeg, a sługa podnosił e i kładł żywcem niemal na patelnię.
Na pięknie sze okazy ciskały, ak e nauczono, na stół przed króla, grabiego Guida i pana
Neri. Ryby trzepotały się na stole, co tak bawiło króla, iż chwytał niektóre i odrzucał e
żartobliwie ǳiewicom.
Tak ﬁglowali przez chwilę, dopóki sługa nie przyrząǳił z podanych mu ryb potrawy,
którą nie ako szczególnie smakowite danie, ale ako osobliwość, zgodnie z rozkazem pana
Neri, królowi podano.
ǲieweczki zakończywszy połów, wiǳąc, że ryby uż usmażone, wyszły wreszcie z wody na brzeg. Białe i cienkie ich szaty, wodą zmoczone, tak ściśle do ciał przylegały, iż
z uroczych ich kształtów ciekawemu oku nic ta nym nie było.
Rybaczki zabrały przyniesione przedmioty i wstydliwie przeszedłszy obok króla, do
domu powróciły.
Król, grabia Guido i posługu ący przy stole nie mogli oczu oderwać od ǳiewic. Każdy
uznał e w duszy nie tylko za piękne i kształtowne wielce, aliści¹⁴⁶² też oddał należną
pochwałę ich wǳiękowi i skromności. Na mocnie ednak królowi się podobały. Gdy
wyszły z wody, począł chłonąć zachwyconym wzrokiem każdy szczegół ich ciała i tak się
zapatrzył, że gdyby go ktoś w te chwili ukłuł, ani chybi, nie poczułby tego. Gdy zasię
ǳieweczki zniknęły, nie przestał myśleć o nich.
Nie wieǳąc eszcze, kto one zacz i skąd pochoǳą, poczuł nagle ogromne pragnienie
przypodobania się im i wraz poznał, że w sercu ego miłość roǳić się pocznie, eżeli nie
bęǳie miał się na baczności.
Król nie mógł sobie nawet zdać sprawy, która z ǳieweczek barǳie mu do gustu
przypada, tak bowiem uderza ąco podobne do siebie były. Długo sieǳiał w milczeniu,
pogrążony w myślach, aż wreszcie zwrócił się do pana Neri i spytał, kim są te ǳieweczki.
— Na aśnie szy panie — rzekł Neri — są to mo e córki bliźniaczki. Jedna nazywa
się Ginevra Piękna, druga Isotta Jasnowłosa.
Król od nowa począł wysławiać urodę ǳieweczek i raǳił panu Neri, aby prędko za
mąż e wydał. Pan Neri odparł, że na razie myśleć o tym mu nie lza¹⁴⁶³. Uczta dobiegała
końca i eszcze tylko owoców nie dostawało¹⁴⁶⁴. Do stołu zbliżyły się znowu ǳieweczki,
tym razem w inne, edwabne szaty przybrane, niosąc w rękach wielkie srebrne półmiski,
pełne rozmaitych owoców, i postawiły e przed królem, po czym, usunąwszy się nieco na
stronę, zanuciły pieśń, poczyna ącą się od słów następu ących:
Gǳie mnie zawiodłeś, Amorze zdradliwy,
Nie zdołam tego wyrazić słowami.
Śpiewały tak wǳięcznie i czaru ąco, iż królowi, przysłuchu ącemu się i spogląda ącemu na nie w zachwycie, zdało się, że to chóry anielskie zeszły na ziemię. Gdy pieśń
przebrzmiała, obie ǳiewice klękły ze czcią przed królem i prosiły, aby im ode ść pozwolił. Chocia królowi niesporo było się z nimi rozstawać, przecie odpuścił e, czyniąc
wesołości pozór.
Wkrótce potem, po skończone wieczerzy, król siadł na koń wraz z towarzyszami
swymi i pożegnawszy pana Neri, wśród rozmów o różnych sprawach, powrócił do swego
pałacu.
Król ukrywał starannie przed wszystkimi skłonność swo ą, aliści nawet ważne sprawy
państwowe nie pozwoliły mu zapomnieć o uroǳie i wǳięku Ginevry Piękne . Karol
uwikłał się w pęta miłości. Isotta była mu także droga, przez swo e podobieństwo do
Ginevry. Afekt ego z dnia na ǳień się wzmagał, tak iż uż niemal myśleć o czymś innym
¹⁴⁶²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁴⁶³nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁴nie dostawało czegoś (daw.) — brakowało czegoś. [przypis edytorski]
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zdolny nie był. Pod różnymi pozorami począł ścisłe stosunki z panem Neri utrzymywać
i odwieǳał często piękny ogród ego, edynie dla obaczenia ǳieweczki ukochane .
W końcu ednak hamowana ta miłość istną katuszą dla niego się stała. Nie wieǳąc,
akiego się środka chwycić, postanowił porwać nie edną, ale obie ǳiewice. Król zwierzył
się ze swego zamysłu grabiemu Guido.
Grabia, człek rycerski i mądry, odrzekł monarsze w te słowa:
— Na aśnie szy Panie! Słowa two e niezmiernym zǳiwieniem mnie prze ęły, tym
większym, że zna ąc cię od ǳieciństwa prawie, lepie niż ktokolwiek inny mogłem poznać
przyroǳenie¹⁴⁶⁵ i skłonności two e.
Nigdy przecie za czasów two e młodości, gdy miłość przemożnie szą właǳę nad tobą mieć była powinna, podobne namiętności w tobie nie dostrzegłem. Dlatego też dowieǳiawszy się przed chwilą, że ǳiś, gdy uż do starości się zbliżasz, uczuciem miłości
zapłonąłeś, wierę¹⁴⁶⁶, prawǳiwym cudem mi się to być zdawa.
Gdyby mi się goǳiło nauki ci dawać, powieǳiałbym, że w obecnych okolicznościach,
gdy się zna du esz pod bronią w państwie niedawno zdobytym, wśród ludności obce i zawsze do fałszu i zdrady skłonne , ma ąc do ukończenia sprawy ważkie i zwłoki niecierpiące, winieneś nie zaniedbywać ich dla płoche miłostki, zważ bowiem, że postępu esz
ak słaby i nierozważny młoǳieniec, a nie ak wielki i roztropny król.
Nie dosyć na tym!
Powiadasz mi, żeś postanowił wydrzeć obie córki biednemu rycerzowi, który cię w domu swoim ugościł nad możność swo ą i dla tym większego uczczenia cię ǳiewice te nagimi prawie ci pokazał, da ąc przez to poznać, ak wielką ufność w tobie pokłada. Mniemał,
że esteś królem, a nie wilkiem drapieżnym. Jakże to? Zaliżeś¹⁴⁶⁷ uż zapomniał, że właśnie
gwałty, popełnione na niewiastach przez Maneda, otwarły ci we ście do tego królestwa?
Jakaż to zdrada na gorszą by karę zasługiwała od te , które byś ty się dopuścił, wyǳiera ąc
biednemu, oddanemu ci człekowi ego cześć, naǳie ę i pociechę?
Cóż by powieǳiano o tobie, gdybyś to uczynił? Może wystarcza ącym usprawiedliwieniem ci się to wyda, gdy powiesz sobie: »To Gibellin!«.
Zaliż¹⁴⁶⁸ tak się zmieniło po ęcie o sprawiedliwości królów i zali w ten sposób postępować oni powinni z tymi, którzy u nich opieki szuka ą, kimkolwiek by byli? Bacz¹⁴⁶⁹,
królu, że eżeli zwycięstwo nad Manedem wielką cię okryło chwałą, to zwycięstwo nad
samym sobą eszcze większą sławę ci przyniesie.
Przemóż tedy¹⁴⁷⁰ naprzód samego siebie, ty, któremu Bóg kazał innych prowaǳić
i karać, okiełzna żąǳe swo e i nie chcie podobnie szkaradną plamą lśniącego blasku
swoich czynów zaćmiewać.
Słowa te mocno zabolały i głęboko prze ęły króla, który słuszności grabiemu zaprzeć
nie mógł. Dlatego też, westchnąwszy po kilkakroć, rzekł:
— Grabio! Zaiste, pozna ę teraz, że wszelki wróg, w porównaniu do własne namiętności, doświadczonemu wo ownikowi słabym i łatwym do zwyciężenia się wyda e. Jakkolwiek wielka est boleść mo a i mimo że nadprzyroǳone siły w te chwili mi potrzeba,
słowa two e takiego bodźca mi doda ą, że nim kilka dni upłynie, dowiodę ci czynem, że
nie tylko innych zwyciężać umiem, ale i nad samym sobą zapanować.
Po kilku dniach król do Neapolu powrócił. Tak dla od ęcia sobie możności szkaradnego postępku, ak i dla wynagroǳenia rycerza za gościnność u niego doznaną, chociaż
ciężko mu przychoǳiło oddawać w ręce innemu to, czego na barǳie pragnął dla siebie,
postanowił wydać obie ǳiewice za mąż i takie wesele im wyprawić, akby ego roǳonymi
córkami były. Za zgodą tedy pana Neri wyposażył e świetnie i dał Ginevrze Piękne za
męża pana Maﬀeo da Palizzi, Isotcie Jasnowłose pana Wilhelma della Magna, obydwu
znakomitych rycerzy, z wysokich rodów idących. To uczyniwszy, sam, w niewymowne
boleści pogrążon, do Apulii się udał i tam ǳięki nieustannym usiłowaniom i trudom

¹⁴⁶⁵przyroǳenie (daw.) — natura. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁶wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁷zaliżeś (…) zapomniał (daw.) — czy żeś zapomniał; czyż zapomniałeś. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁸zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
¹⁴⁶⁹baczyć — uważać. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Rycerz, Pożądanie, Wróg

z pęt nieszczęsne miłości się wyrwał, aby uż do końca życia od podobnych namiętności
wolnym pozostać”.
Powie ktoś może, iż niewielka to rzecz dla króla wydać za mąż dwie ǳieweczki. Nie
przeczę: ale o ileż większą i zgoła barǳo wielką się okaże, eżeli dodać, że uczynił to król
zakochany, a wydał za mąż tę, którą miłował, nie uszczknąwszy z drzewa swe miłości
ani listka, ani kwiatka, ani żadnego owocu. Czyn to więc króla zaiste wspaniałego, który
szlachetnemu rycerzowi wysoką dał nagrodę, miłym sobie ǳieweczkom chwalebnie cześć
okazał, a siebie samego niezłomnie zwyciężył.



.  

Król Piotr, uznawszy o miłości, jaką doń żywi chora Liza, pociesza ją, a potem wydaje za
mąż za młoǳieńca szlachetnego rodu, i ucałowawszy ją w czoło, zawsze odtąd nazywa siebie
jej rycerzem.
Gdy Fiammetta opowieść swo ą skończyła, wszyscy poczęli wysławiać męską wielkoduszność króla Karola. Tylko edna z dam, ako stronniczka Gibellinów, chwalić go nie
chciała. Wreszcie Pampinea na wezwanie króla w te słowa zaczęła:
— Nikt rozumny, zacne damy, nie bęǳie się mógł odnieść do osoby dobrego króla inacze , niźliście wy się odniosły, chyba że bęǳie doń z inne przyczyny żywił akiś
rankor¹⁴⁷¹ lub urazę. Przywiodło mi to na pamięć, ak się niemnie chwalebnie zachował
eden z ego przeciwników względem pewne młode Florentynki; opowiem wam tedy
o tym.
„W czasie gdy uż Francuzów z Sycylii wypęǳono¹⁴⁷², żył w Palermo pewien Florentczyk, nazwiskiem Bernardo Puccini, handlem korzennym się za mu ący. Był to człek
bogaty. Żona obdarzyła go edną tylko córką, będącą w wieku uż do zamęścia zdolnym.
Król Piotr Aragoński¹⁴⁷³, stawszy się panem wyspy, wydał w Palermo wspaniały turnie ,
w którym wziął uǳiał pospołu ze swymi baronami katalońskimi, bawiąc się gonitwami.
Córka Bernarda, Liza, przygląda ąca się grom rycerskim z okna wraz z innymi niewiastami, u rzała króla kruszącego kopie i takie doń upodobanie poczuła, że wkrótce gorąca
miłość do e serca się zakradła. Gdy turnie dobiegł do końca i znalazła się w domu
roǳica, o niczym innym uż myśleć nie była w stanie, ak tylko o swe zuchwałe miłości. Dręczyła ą niezmiernie świadomość pomiernego stanu, który stał na wstręcie¹⁴⁷⁴
spełnieniu e życzeń. Jednakoż mimo to afektów swoich zwalczyć nie mogła. Trzymała
miłość swo ą w głębokie ta ności, aby przy wyznaniu srogiego zawodu nie doznać. Król
oczywiście o niczym nie wieǳiał i niczego się nie domyślał; biedna ǳiewczyna znosiła
tedy w cichości na strasznie szą boleść, aka est na ziemi. Nieszczęśliwa miłość z dnia
na ǳień w sercu e rosła, aż wreszcie w głęboką się przemieniła melancholię. Niezdolna
dłuże wytrzymać w tym stanie zachorowała i poczęła z dnia na ǳień topnieć ak śnieg
na słońcu.
O ciec i matka, stroskani tą chorobą, silili się dopomóc córce na wszelki możliwy
sposób; przywoływali różnych doktorów, dostarczali leków, pokrzepiali serdecznymi słowami, wszystko to ednak nic nie pomagało, ponieważ ǳieweczka udręczona swo ą nieszczęśliwą miłością straciła wszelką do życia ochotę. Roǳic przyrzekł wszystkie życzenia
¹⁴⁷¹rankor (daw.) — żal, złość. [przypis edytorski]
¹⁴⁷²gdy już Francuzów z Sycylii wypęǳono — choǳi o tzw. nieszpory sycylĳskie;  marca  r., w ponieǳiałek wielkanocny, wybuchło powstanie przeciw panowaniu Karola I Andegaweńskiego. [przypis edytorski]
¹⁴⁷³Piotr Aragoński ( a.  – ) — Piotr III Wielki, król Aragonii, Walenc i ( ako Piotr I), hrabia
Barcelony ( ako Piotr II) od  r. oraz król Sycylii ( ako Piotr I) w latach –; w  r. poślubił Konstanc ę, córkę i ǳieǳiczkę króla Sycylii Maneda, ostatnią z rodu Hohenstaufów; poparł zbro nie powstanie
na Sycylii, które ludność zbuntowała się przeciw rządom Karola Andegaweńskiego (w czasie tzw. „nieszporów sycylĳskich”,  marca  r. mieszkańcy Palermo dokonali masakry Francuzów), został entuz astycznie
powitany przez Sycylĳczyków i we wrześniu  r. przy ął koronę sycylĳską; ednocześnie wszedł w spór z papiestwem, ponieważ południowe Włochy i Sycylia od czasów normańskich (XI w.) były lennem papieskim,
papież Marcin IV obłożył Piotra Aragońskiego klątwą, pozbawił ego następców tytułu do obu koron, a ako
wykonawcę swo e woli wysłał bratanka obalonego Karola Andegaweńskiego, króla Franc i Filipa III Śmiałego;
ednak dwukrotne zwycięstwo ﬂoty Piotra III zakończyły klęską tę interwenc ę. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁴stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
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e wypełniać. Pewnego dnia przyszło e tedy na myśl, że przed śmiercią powinna spróbować, zali¹⁴⁷⁵ nie uda się akimś stosownym sposobem powiadomić króla o swe miłości
dla niego. Poprosiła więc o ca, aby wezwał do nie nie akiego Minuccia z Arezzo. Ów
Minuccio za znakomitego lutnistę i pieśniarza wówczas uchoǳił, a ciesząc się wszelkimi
łaskami samego króla Piotra, często na ego dworze był przy mowany. Bernardo, przekonany, że ego córka chce się grą i śpiewem rozweselić, poprosił lutnistę o odwieǳenie
swego domu; Minuccio, człek wielce dworny, przybył nie mieszka ąc¹⁴⁷⁶.
Wprowaǳony do komnaty chore , obrócił się do nie z kilkoma serdecznymi słowami,
rozweselił ą trochę i przy wtórze lutni kilka tkliwych piosenek miłosnych e zaśpiewał.
Piosenki te miast¹⁴⁷⁷ serce ǳiewczynki ukoić, stały się dla nie ogniem i płomieniem. Gdy
lutnista skończył, ǳieweczka rzekła, że chciałaby z nim pomówić w cztery oczy. Wszyscy
opuścili komnatę, a wówczas Liza w te słowa zaczęła:
— Wybrałam cię, Minuccio, na powiernika pewne mo e ta emnicy i spoǳiewam
się, że nigdy e nikomu nie zdraǳisz krom¹⁴⁷⁸ osoby, które imię ci wymienię. Mniemam takoż, że w miarę sił nie odmówisz mi pomocy, o którą teraz cię błagam. Wieǳ
tedy, szlachetny mó Minuccio, że w tym dniu, gdy król Piotr z rac i ob ęcia właǳy nad
Sycylią wielki turnie urząǳił, a, obaczywszy go w zbroi rycerskie , taką doń miłością
zapłonęłam, że miłość ta dowiodła mnie wkrótce do ǳisie szego nieszczęśliwego stanu.
Po mu ę dobrze, że miłość mo a tak wysokiego kochanka godna nie est, ednakoż nie
mogąc e z serca wyrwać ani nawet siły e osłabić, wybrałam mnie sze zło i postanowiłam
umrzeć, aby kres okrutnym moim cierpieniom położyć. Tak też uczynię. Zaprawdę ednak odeszłabym z tego świata bez żadne pociechy, gdyby król nie dowieǳiał się przedtem
o miłości mo e . Któż ednak mógłby mu donieść o tym? Mniemam, że krom ciebie nikt
by się tego nie pod ął, dlatego też błagam cię, abyś to zadanie wziął na się. Gdy zaś go
dokonasz, donieś mi, abym się od tych cierpień wyzwoliła i mogła umrzeć spoko nie.
Co rzekłszy zamilkła i rzewliwymi łzami się zalała.
Minuccio zaǳiwił się wielkoduszności e serca i srogiemu postanowieniu, które go
wzruszyło głęboko. Pomyślawszy kęs czasu nad tym, w aki by sposób e życzenie bez
uszczerbku dla czci wypełnić, rzekł:
— Klnę się na mą duszę, Lizo, że cię nigdy nie zdraǳę. Pochwalam wysokie two e
uczucia i nie ǳiwię się, że serce tak wielkiemu królowi oddałaś. Ochotnie przyrzekam ci
pomoc mo ą, tę naǳie ę żywiąc, iż nim miną trzy dni, eżeli tylko uspokoić się zechcesz,
przyniosę ci wiadomość, która cię ukontentu e. Teraz zasię¹⁴⁷⁹, nie chcąc chwili czasu
tracić, opuszczam cię, aby do ǳieła przystąpić.
Liza raz eszcze powtórzyła swo e prośby, obiecała mu, że bęǳie dbała o siebie i czekała
cierpliwie, po czym pożegnała go, poleciwszy go Bogu. Minuccio po rozstaniu z nią udał
się natychmiast do nie akiego Mica ze Sieny, który wówczas ako znakomity wierszopis
słynął, i prośbami swymi do ułożenia następu ące pieśni go skłonił:
Miłości boże, leć do mego pana
Z wieścią, w ak wielkim tu cierpieniu mdle ę,
Że śmierć mi tylko edna pożądana,
Bom w sobie zabić musiała naǳie ę!
O, błagam ciebie rzewnych łez potokiem,
Idź go poszukać w zamkach, gǳie przebywa.
Powieǳ, że za nim tylko błąǳę wzrokiem
Umiera ąca przezeń, przezeń żywa,
Płomieniom takim akże się obronię?
Śmierć mnie wyzwolić edna od nich zdoła,
Lecz próżno tęsknie czekam e anioła,
By wstyd i żąǳę zgasił w moim łonie;
¹⁴⁷⁵zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁶nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc, nie tracąc czasu. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁷miast (daw.) — zamiast. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁸krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁴⁷⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Serce mi pęka, głowa żarem płonie,
A bóg wciąż eszcze nie woła!
Miłości boże, wlałeś do me duszy
Uczucia nadto, odwagi zbyt mało,
Serce me nigdy wyznać mu nie śmiało
Na mnie szym drgnieniem wewnętrznych katuszy.
Gdy o tym kiedyś pomyślę zuchwała,
Wszystka krew w żyłach stygnie mi z obawy,
A ednak czu ę, że gdybym umiała
ǲie e boleści me opisać krwawe ,
On by mnie słuchał, słodki i łaskawy,
I twarz by ego aśniała!
Lecz nigdy, nigdy siebie nie przemogę,
Nie zgłuszę trwogi, co mi duszę kowa,
Umrą wraz ze mną me miłości słowa,
Wraz ze mną pó dą w ta emniczą drogę,
Więc za tę krzywdę, o miłości boże,
O edną łaskę proszę cię na ziemi.
Wspomnĳ mu ǳień ten, kiedy w panów zborze
Kopĳe kruszył dłońmi rycerskimi,
Od tego czasu myślami wszystkimi:
On pan mó — wołam w pokorze!
Do słów tych Minuccio natychmiast melodię dorobił stosowną do treści piosenki,
tęskną i tkliwą, a trzeciego dnia udał się na dwór w porze, gdy król Piotr eszcze przy
stole sieǳiał. Monarcha, u rzawszy go, rozkazał mu zaśpiewać coś przy wtórze lutni.
Minuccio, posłuszny rozkazowi króla, zanucił natychmiast powyższą piosenkę. Śpiewał
z takim kunsztem i takim w głosie wzruszeniem, że wszyscy przytomni¹⁴⁸⁰ w królewskie
komnacie chłonęli w milczeniu słowa pieśni, głęboko prze ęci, a król niemal barǳie od
innych.
Gdy Minuccio skończył, król zapytał go, skąd nauczył się te piosenki, które nigdy
eszcze dotąd nie śpiewał.
— Miłościwy panie — rzekł Minuccio — nie minęły eszcze trzy dni, odkąd ułożono
słowa i melodię te pieśni.
Król zapragnął dowieǳieć się, kto est twórcą słów i melodii. Wówczas Minuccio
odparł:
— Mogę to odkryć tylko same wasze królewskie miłości!
Król, wielce ciekawy, wstawszy od stołu, wezwał Minuccia do swoich komnat. Lutnista opowieǳiał mu z kolei o wszystkich okolicznościach wiążących się z usłyszaną przed
chwilą piosenką. Król, mile zǳiwiony, pochwalił ǳieweczkę i rzekł, że dla tak godne
istoty współczucie mieć należy. Polecił przeto Minucciowi udać się do nie , dodać e
otuchy i oświadczyć, iż król tegoż dnia eszcze nad wieczorem niechybnie ą odwieǳi.
Minuccio, uszczęśliwiony, że tak radosną wieść bęǳie mógł ǳiewicy zanieść, opuścił
nie mieszka ąc¹⁴⁸¹ komnaty królewskie, udał się do Lizy, opowieǳiał e bez świadków
o wszystkim i zaśpiewał piosenkę przy wtórze lutni.
ǲieweczka tak się uradowała, że niezwłocznie wracać e poczęły utracone siły. Pełna tęsknoty oczekiwała wieczora i odwieǳin swego pana, nie uprzeǳiwszy o niczym
domowników.
Tymczasem król, pan wielce łaskawy i dobrotliwy, szczegółowie¹⁴⁸² całą sprawę rozważył. Zna ąc piękność ǳiewicy, coraz większym współczuciem dla nie się prze mował.
Gdy wieczór zapadł, siadł na koń i pod pokrywką, że na przechaǳkę wyrusza, udał się
¹⁴⁸⁰przytomni (daw.) — obecni (przy czymś). [przypis edytorski]
¹⁴⁸¹nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
¹⁴⁸²szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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do domu kupca. Po przybyciu kazał powieǳieć gospodarzowi, że pragnie obe rzeć ego piękny ogród. Bernardo z radością wprowaǳił króla do ogrodu. Po chwili monarcha
zapytał Bernarda, czy córka ego eszcze za mąż nie wyszła?
— Miłościwy panie — odparł Bernardo — córka mo a eszcze zamężna nie est, co
się zaś e zdrowia tyczy, to chorze e mi ciężko od pewnego czasu. ǲisia ednakoż od
rana stan e cudownie się polepszył.
Król odgadł od razu, aka est te poprawy przyczyna, i rzekł:
— Nieopłakana byłaby to szkoda, gdyby tak piękną istotę przedwczesna śmierć miała
wydrzeć światu. Pozwól, Bernardo, że córkę two ą odwieǳę.
Uszczęśliwiony Bernardo wprowaǳił króla i dwóch towarzyszy ego do komnaty
ǳiewicy. Po chwili król zbliżył się do łoża, na którym z lekka uniesiona ku górze, leżała
oczeku ąca nań Liza.
— Co to ma znaczyć, madonno — rzekł król u mu ąc e rękę. — Młoǳi esteście, przeznaczeni k’temu¹⁴⁸³, aby innym życie osłaǳać, przeczże¹⁴⁸⁴ tedy¹⁴⁸⁵ podda ecie
się tak chorobie? Prosimy, abyście przez miłość dla nas lepsze myśli nabrali i starali się
wyzdrowieć ak na pręǳe .
ǲiewica, dotknięta ręką człeka ukochanego nad wszystko w świecie, uczuła w głębi duszy taką rozkosz, akby ą do ra u przeniesiono. Po chwili, pokonawszy zmieszanie
i zawstyǳenie, rzekła w te słowa:
— Na dosto nie szy Panie! Przyczyną mo e choroby est, że mymi nikczemnymi siłami zbyt wielki ciężar pod ąć chciałam. Teraz czu ę ednakoż, że ǳięki łaskawości wasze
zdrowie mi uż powracać zaczyna.
Król tylko po ął ukryte znaczenie słów ǳiewicy i coraz większy czuł dla nie szacunek,
a nawet użalać się począł na los, że tak szlachetną istotę uczynił córką człeka nikczemnego stanu. Po czym, pogawęǳiwszy nieco i pokrzepiwszy ą eszcze łagodnymi słowami,
od echał.
Ta łaskawość wiele pochwał dla króla wywołała. Odwieǳiny monarchy Bernardowi
i ego córce wielki zaszczyt przyniosły. Liza łaską królewską tak była uszczęśliwiona, akby
ą kochanek na czulszymi obsypywał pieszczotami. Ma ąc duszę pełną naǳiei, wkrótce do
zdrowia przyszła i pięknie szą niż kiedykolwiek się stała.
Król, uznawszy o e powrocie do zdrowia, naraǳił się z królową nad tym, akie
nagrody podobna miłość est godna, po czym siadł na koń i w otoczeniu wielu baronów
swoich udał się do domu Bernarda. Wszedłszy do ogrodu, polecił ego i córkę przywołać.
Wkrótce przybyła także królowa z kilkoma damami, które, wziąwszy ǳieweczkę mięǳy
siebie, mnóstwem serdeczności ą obsypały. Król, stanąwszy przy boku królowe , rzekł do
Lizy w te słowa:
— Szlachetne ǳiewczę! Niezmierna miłość, akąś dla nas żywiła, dała ci prawo do
otrzymania wielce zaszczytne nagrody. Pragniemy gorąco, abyś z ukontentowaniem z rąk
naszych ą przy ęła.
Nagroda ta na tym się zasaǳa, iż chcemy ci dać za małżonka człeka naszego wyboru,
a mimo to imię two ego rycerza dla siebie zatrzymać. Za miłość zasię nie chcemy innego
zadośćuczynienia krom¹⁴⁸⁶ ednego pocałunku.
ǲiewica na te słowa spłonęła ze wstydu, po czym podda ąc się woli królewskie odrzekła z cicha:
— Miłościwy Panie! Wiem, iż gdyby dowieǳiano się, żem was pokochała, większość
luǳi na świecie za szaloną by mnie poczytała, niepo mu ącą może te różnicy, aka mięǳy
waszym a mym stanem zachoǳi. Bóg ednak, który serca luǳkie przenika, wie dobrze,
że w chwili, gdym wam serce mo e oddawała, wieǳiałam przecie, iż esteście panem
i królem moim, a zasię córką korzennego kupca. Rozumiałam takoż, ak zuchwałą est
rzeczą pragnienia serca ku tak wysokiemu celowi kierować.
Miłość ednakoż nie z rozmysłu, lecz nieodpartego roǳi się pociągu, ak to wiecie
lepie ode mnie. Długo i daremnie walczyłam z nią wszelkimi siłami, wreszcie uległam,
pokochałam was i uż wiecznie miłować was będę.
¹⁴⁸³k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁴przeczże (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁶krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Król, Rycerz, Dama,
Miłość, Miłość platoniczna,
Pozyc a społeczna

Ponieważ w chwili gdym się poczuła własnością waszą, postanowiłam nie mieć inne
woli krom wasze , nie tylko tedy przy mu ę tego, kogo za małżonka mi da ecie, i za miłego
sobie mieć go będę, skoro cześć mi i stan należny zapewni, ale przysięgam, że gdybyście
w ogień skoczyć mi kazali, uczyniłabym to z radością, szczęśliwa, że się wam przez to
spodobam.
Mało mi przystoi, o królu, mieć was za rycerza swego; sami przecie dobrze o tym
wieǳieć powinniście, dlatego więce o tym mówić nie będę. Co się zaś tyczy pocałunku,
którego edynie od miłości mo e żądacie, to bez pozwolenia królowe uǳielić go wam
nie mogę.
Za łaskę, aką mi teraz pospołu z królową wyrząǳacie, niecha wam Bóg zapłaci, a
bowiem stosowne nagrody dać wam nie umiem.
To rzekłszy, zamilkła. Królowe odpowiedź ta podobała się wielce, a ǳiewica wydała
się e tak rozumna, ak król ą przedstawił.
Król polecił przywołać matkę i o ca ǳieweczki, a wiǳąc, że zamiarom ego na wstręcie nie sta ą¹⁴⁸⁷, przyzwał pewnego ubogiego młoǳieńca, szlachetnego rodu, imieniem
Perdicone, i wręczywszy mu dwa pierścienie wezwał go do zaręczenia się z Lizą, na co
młoǳieniec z radością przystał. Po czym król obdarował ich wielu drogimi kle notami
oraz dwoma pięknymi i uroǳa nymi ma ętnościami, Ceﬀalù i Calatabellotta, a następnie
rzekł w te słowa do Perdicona:
— Da emy ci to w podarku ako wiano twe narzeczone . W przyszłości dowiesz się,
co eszcze dla ciebie uczynić zamierzam.
Po czym zwraca ąc się do Lizy rzekł:
— A teraz uszczknĳmy owoc, który się nam od miłości two e należy.
I wziąwszy Lizę za głowę oburącz, w czoło ą pocałował.
Perdicone i roǳiciele Lizy, uszczęśliwieni na równi z nią, wspaniałą ucztę wydali
i świetne wyprawili wesele.
Jak wielu za rzecz pewną poda e, król wiernie dotrzymał przyrzeczenia danego ǳieweczce; przez cały bowiem ciąg życia swego mienił się¹⁴⁸⁸ zawsze e rycerzem i nie wyruszał nigdy na akąkolwiek rycerską wyprawę z inną przepaską, ak z e rąk otrzymaną.
Takimi oto czynami edna się sobie serca poddanych, innych do wzniosłego naśladownictwa się zachęca i nieśmiertelną pozysku e sławę. Do czynów takich ednakoż mało
są nakłonieni ǳisie si władcy, którzy okrucieństwu i tyranii coraz barǳie hołdu ą”.



.  

Sofronia, sąǳąc, że za Gisippa za mąż wychoǳi, oddaje rękę swoją Tytusowi Quinctiusowi
Fulviusowi i wraz z nim do Rzymu się udaje. Po pewnym czasie przybywa do Rzymu Gisippus, w wielkiej bieǳie żyjący. Myśląc, że Fulvius znać go nie chce, przyjmuje na się winę
morderstwa, pragnąc śmierć ponieść. Tytus, poznawszy przyjaciela, aby go ocalić, bierze na
siebie winę morderstwa, co wiǳąc, przyznaje się prawǳiwy jego sprawca. Cesarz Oktawian
uwalnia wszystkich. Wówczas Tytus oddaje Gisippowi w zamęście siostrę swoją i majętnością
z nim się ǳieli.
Gdy Pampinea opowiadanie swo e skończyła, wszyscy, a zwłaszcza stronniczka Gibellinów, żywymi pochwałami króla Piotra obsypali, po czym Filomena, królewskiemu
rozkazowi posłuszna, w te słowa zaczęła:
— Szlachetne przy aciółki! Komuż z nas nie est wiadome, że królom, gdy tylko zechcą, na większych rzeczy dokonać est łatwo, a więc i od nich nade wszystko oczeku e
się wspaniałomyślności. Czy ednakoż zasługu ą oni przez to na poǳiw na większy? Kto
ma ąc po temu możność, czyni, co czynić powinien, est sprawiedliwym człekiem; na
większy poǳiw i pochwałę zasługu e ednakoż ten, co mnie szą możność ma ąc i mnie
pozwala ąc się spoǳiewać, podobnie chwalebnie zwykł postępować.
Chwalicie postępki królów i za piękne e uważacie, a zasię nie wątpię, iż podobny
królewskiemu albo i przewyższa ący go czyn człowieka, równego nam stanem swoim,
¹⁴⁸⁷stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
¹⁴⁸⁸mienić się (daw.) — mianować się, nazywać siebie. [przypis edytorski]
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więce eszcze się wam spodoba i gorętsze z ust waszych wywoła pochwały. Postanowiłam
dlatego przedstawić wam w opowieści mo e wspaniałomyślny i chlubny postępek dwóch
prostych obywateli, przy aźnią związanych.
„Za czasów tedy¹⁴⁸⁹, gdy Cezar Oktawian nie nosił eszcze przydomku Augusta, ale
ako członek triumwiratu państwem rzymskim zarząǳał, żył w Rzymie pewien szlachetny obywatel, nazwiskiem Publius Quinctius Fulvius. Syn ego, imieniem Tytus, młoǳian
wielkich zdolności, został wysłany do Aten dla dopełnienia nauk swoich. O ciec polecił
go na goręce staremu przy acielowi swemu, szlachetnemu człekowi, imieniem Chremes.
Chremes przy ął Tytusa do domu swego i swemu synowi, imieniem Gisippus, za towarzysza go przydał, obydwóch zasię¹⁴⁹⁰ oddał pod poruczeństwo mędrca Aristippa, aby ich
po równi wykształcił.
Młoǳieńcy, ciągle razem przebywa ący, podobni do się obycza ami i skłonnościami,
tak ścisłą mięǳy sobą przy aźń zawiązali, że chyba eno¹⁴⁹¹ śmierć rozǳielić ich byłaby
zdolna. Nie zna dowali przy emności i wytchnienia, ak tylko we wza emnym obcowaniu.
Nauki swo e rozpoczęli wspólnie i ednakimi zdolnościami obdarzeni, równo dosięgli,
ku wielkie chlubie swo e , wyniosłych szczytów mądrości.
Ku wielkie radości Chremesa, który sam nie wieǳiał niemal, kogo z nich barǳie po
o cowsku miłu e, młoǳieńcy nasi przez trzy lata wspólne nauki pobierali. Gdy okres ten
upłynął, Chremes, uż w wieku szeǳiwym¹⁴⁹² będący, nieuchronną rzeczy kole ą z życiem
się rozstał.
Strata ta obu przy aciół równą boleścią prze ęła. Jęli nosić po zmarłym ednaką żałobę,
niby po wspólnym o cu, tak że przy aciele i krewniacy Chremesa nie wieǳieli, który
z nich w nieszczęściu większe potrzebu e pociechy.
Gdy kilka miesięcy minęło, przy aciele Gisippa i ego krewniacy poczęli go wespół
z Tytusem do ożenku nakłaniać. Swatali mu ǳieweczkę wielkie piękności, z barǳo szlachetnego rodu idącą. Zwała się Soonia, pochoǳiła z Aten i zaledwie szesnastą wiosnę
życia liczyła.
Przed umówionym dniem zaślubin Gisippus poprosił Tytusa, aby poszedł z nim odwieǳić ego narzeczoną, które do te pory nie był eszcze wiǳiał¹⁴⁹³. Gdy weszli do e
komnaty, a ona zasiadła mięǳy nimi, Tytus, chcąc ocenić piękność oblubienicy, począł
się e uważnie przypatrywać. Wǳięk e i uroda tak mu niezmiernie do gustu przypadła, iż w duchu od gorących pochwał wstrzymać się nie mógł i wkrótce zapłonął do nie
szaloną miłością, nie da ąc ednak poznać po sobie, co się w ego duszy ǳie e.
Zabawiwszy kęs czasu w domu ǳiewczęcia, dwa przy aciele pożegnali Soonię i do
domu powrócili. Tytus, u rzawszy się samotnym w swo e komnacie, oddał się myślom
o piękne ǳiewicy. Im szczegółowie wǳięki e rozważał, tym silnie szym żarem się
zapalał. Spostrzegł wreszcie, co się z nim ǳie e, i wzdycha ąc głęboko zawołał do siebie:
»Biada ci, Tytusie! Dokądże to i ku czemu obracasz myśli two e, miłość twą i naǳie ę?
Jakże to? Zali¹⁴⁹⁴ nie wiesz, że tak dla wyświadczone ci przez Chremesa i ego roǳinę
gościnności, ako też dla ścisłe przy aźni, z Gisippem cię wiążące , powinieneś patrzyć na
tę ǳiewicę ze czcią przynależną siostrze?
Dlaczego pozwalasz porywać się żąǳy; akie że to zdraǳieckie podda esz się naǳiei?
Otwórz oczy rozumu swego i opamięta się, nieszczęśniku. Da do siebie przystęp rozwaǳe i żar swoich zmysłów pohamu , okiełzna szaloną żąǳę, myśli swo e zwróć ku inne
stronie, oprze się¹⁴⁹⁵ zroǳone co dopiero pokusie i przemóż się, póki czas eszcze.
Nie przystoi ci, abyś miał pożądać tego, co z czcią two ą pogoǳić się nie da, abyś
gonił za tym, przed czym uciekać powinieneś, uciekać nawet wówczas, gdybyś był pewien
osiągnięcia swego celu. To nakazu e ci przy aźń prawǳiwa.
Cóż tedy uczynisz, Tytusie! Wyrwiesz, ani chybi, tę nieszczęsną miłość z serca, eżeli
resztka czci eszcze ci w duszy pozostała!«.
¹⁴⁸⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁴⁹¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁴⁹²szeǳiwy — sęǳiwy. [przypis edytorski]
¹⁴⁹³był (…) wiǳiał — daw. forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: wiǳiał uprzednio, przedtem wiǳiał. [przypis
edytorski]
¹⁴⁹⁴zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁵oprzej się — ǳiś popr. forma: oprzy się. [przypis edytorski]
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Po chwili myśl ego zwróciła się znowu ku Soonii. Odwraca ąc wszystkie poprzednie
argumenta, ął¹⁴⁹⁶ tak rozumować: »Prawo miłości — rzekł do siebie — potężnie sze
est od wszystkich innych. Łamie ono nie tylko przy aźń, ale nawet zakon¹⁴⁹⁷ boży. Ileż
to razy się zdarzało, że o ciec zakochał się we własne córce, brat w siostrze, macocha
w pasierbie? Takie uczucia stokroć trudnie sze są do po ęcia niźli afekt do narzeczone
lub żony przy aciela, co tysiąc razy uż się przydarzyło. Młody przecie estem, a młodość
całkiem prawu miłości podlega. Co się przeto Amorowi podoba, to i mnie podobać się
musi. Czyny szlachetne i oﬁary są latom barǳie do rzałym właściwe. Pragnąć mogę tylko
tego, czego chce miłość. Piękność Soonii na afekt i poǳiw każdego zasługu e; eżeli tedy
kocham ą w moim wieku, któż mnie za to ganić może? Przecie nie dlatego ą kocham, że
do Gisippa należy, kochałbym ą bez względu na to, czy ąkolwiek by była. Los zawinił, że
ą Gisippowi, przy acielowi memu, miast komuś innemu przeznaczył. Jeśli ona kochana
być musi, a musi nią być ze względu na wǳięki swo e, to Gisippus powinien się cieszyć,
że właśnie a, a nie kto inny ą miłu e«.
Od tych rozumowań przeszedł znowu, szyǳąc sam z siebie, do myśli wprost przeciwnych. Tak z ednego przeciwieństwa w drugie wpada ąc, nie tylko tę dobę, ale kilka
dni i nocy spęǳił, aż wreszcie ǳięki te walce sen i apetyt postradał, i znękany legł na
łożu w niemocy ciężkie .
Gisippus, który go w ciągu kilku dni w melancholii pogrążonego wiǳiał, a teraz
chorym obaczył, zasmucił się wielce z powodu stanu ego i nie odstępu ąc go ani na krok,
wszelkimi sposobami pokrzepić go się starał. Błagał go przy tym usilnie i bez ustanku,
aby powody swe zgryzoty i choroby mu wyznał. Tytus rozmaitymi baśniami go zbywał.
Jednakoż Gisippus poznał się na tych wykrętach i nie przestał nań nalegać. Wreszcie
Tytus, płacząc i wzdycha ąc, w ten sposób mu odparł:
— Boda by podobało się bogom rychłą śmierć mi zesłać! Milsza mi byłaby ona niźli
teraźnie sze życie. Fortuna zechciała tak ciężką próbą cnotę mo ą doświadczyć, że uległem,
i ǳisia z wstydem niepomiernym cnotę mo ą zwyciężoną wiǳę. Zaprawdę ednak, niedługo uż czekał będę na śmierć, ako na należną mi zapłatę. Droższa mi ona bęǳie od
życia ze wspomnieniem sromu¹⁴⁹⁸, którego powodu ukryć przed tobą nie mogę. Zaraz ci
tedy wszystko wyznam ze szkarłatnym na licu rumieńcem.
I tu począł mu opowiadać od początku o wszystkim. Przedstawił mu walkę myśli
swoich, wyznał, że umiera z miłości do Soonii, wreszcie dodał, iż ma ąc świadomość
swo e winy, umrzeć postanowił, co się ani chybi uż wkrótce stanie, ak mniema.
Usłyszawszy tę spowiedź przy aciela i wiǳąc ego łzy, Gisippus trwał przez chwilę
w zamyśleniu. Zachwycił się i on Soonią, ednakoż mnie płomiennie od Tytusa. Poąwszy w lot, że życie przy aciela droższe mu est od Soonii, widokiem płaczącego druha
do płaczu doprowaǳony, tak mu ze łzami w oczach odpowieǳiał:
— Gdybyś nie potrzebował tyle pociechy, Tytusie, zacząłbym się przed tobą na ciebie
samego użalać za to, żeś obraził przy aźń naszą, tak długo namiętność swo ą przede mną
ukrywa ąc.
Gdyby nawet niegoǳiwą żąǳa ta ci się wydawała, to zważ, że przed przy acielem nie
lza¹⁴⁹⁹ ukrywać zarówno goǳiwe , ak i niegoǳiwe rzeczy, bowiem przy aciel prawǳiwy równie szlachetną myślą druha swego się cieszy, ak niegodną z duszy ego wyrwać
się stara. Zamilczę ednak na ten raz o tym, przechoǳąc do rzeczy, która w te chwili
barǳie stosowna mi się być wyda e. Nie ǳiwu ę się wcale, że miłu esz tak narzeczoną
mo ą, Soonię, owszem, ǳiwiłbym się racze , gdyby tak nie było, znam bowiem zarówno
e wǳięki, ak i wzniosłość duszy two e , tym zdolnie sze do gwałtowne namiętności,
im ukochana istota więce doskonałości w sobie zawiera. Jak wiele tedy masz słuszności,
Soonię miłu ąc, tak znów zbyt masz e mało, żaląc się na los — chociaż o tym nie
mówisz — iż mnie nią obdarzył, zda e ci się bowiem, że miłość two a całkiem zgodna
z honorem twym by była, gdyby ǳiewica ta do kogoś innego należała. Jeżeli cię rozsądek
twó nie opuścił, to powieǳ mi, zali¹⁵⁰⁰ los mógł ą komuś powierzyć, by z większą to
¹⁴⁹⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁷zakon (daw.) — tu: prawo. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁸srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
¹⁴⁹⁹nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Miłość, Prawo, Przy aźń

było dla ciebie korzyścią, niż kiedy powierzył ą mnie? Ktokolwiek inny, któremu by się
w uǳiale dostała, miłowałby ą więce dla siebie niźli dla ciebie, choćby miłość two a była
na uczciwsza.
Jeśli zaś o mnie choǳi i eśli w same rzeczy masz mnie za przy aciela swego, ak nim
estem w istocie, to obawiać się tego nie potrzebu esz, nie przypominam sobie bowiem,
abyśmy przez ciąg przy aźni nasze coś posiadali, co by nam wspólnym nie było. I teraz
stałoby się podobnie, gdyby rzeczy zaszły tak daleko, że innego by uż nie było sposobu; na
szczęście ednak, sprawa tak się przedstawia, że mogę cię uczynić edynym posiadaczem
Soonii.
Cóż by mo a przy aźń dla ciebie warta była, gdybym w podobnym przypadku, honorowi swemu uszczerbku nie czyniąc, nie starał się ciebie zadowolnić?
Prawda, że Soonia est narzeczoną mo ą, prawda, żem ą kochał gorąco i że z wielką
radością dnia naszych zaślubin oczekiwałem.
Wiǳąc ednakoż, że ty, człek znacznie ode mnie rozumnie szy, z taką siłą e pragniesz,
odda ę ci ą. Bądź tedy upewniony, że Soonia we ǳie do komnat moich ako two a,
a nie mo a żona. Precz zatem ze zgryzotą, precz ze smutkiem, niecha ci powróci zdrowie,
dawna wesołość i myśl dobra. Czeka od te chwili nagrody, na którą miłość two a o wiele
więce od mo e zasługu e.
Tytus, słysząc te słowa z ust Gisippa, odczuwał na przemian radość wzbuǳoną przez
pełną ponęt naǳie ę i słuszny wstyd na myśl, że im większa est wspaniałomyślność przyaciela, tym większą niegoǳiwością byłoby z nie skorzystać. Nie przesta ąc płakać, odparł
z wysiłkiem przy acielowi:
— Two a wielkoduszna i prawǳiwa przy aźń wskazu e mi, Gisippie, asno, com uczynić powinien. Nie dopuść, Boże, abym istotę, którą ci los ako godnie szemu ode mnie
przeznaczył, miał z rąk twoich wyǳierać. Gdyby mi była przeznaczona, byłaby mi się od
razu dostała. Używa tedy w szczęściu owocu twego wyboru, nie pogarǳa zrząǳeniem
mądrym Opatrzności i łaską bożą, mnie zasię pozwól umrzeć pośród łez, które mi Bóg,
ako niegodnemu takiego skarbu, przelewać kazał. Jeśli przemogę tę boleść, bęǳiesz się
mógł zwycięstwem moim cieszyć, eśli zaś ona mnie przemoże, wtedy stanę się wolny od
męczarni okrutne .
— Tytusie — odrzekł na to Gisippus — eśli przy aźń nasza da e mi właǳę do tego,
abym cię przymusił do spełnienia ednego z życzeń moich, to właǳy te w tym wypadku
użyć estem gotów. Jeśli prośby mo e po dobre woli nie spełnisz, to mocą gwałtu, akim
dla dobra przy aciela posłużyć się goǳi, sprawię, że Soonia bęǳie two ą. Znam potęgę
miłości i wiem, że nie raz i nie tysiąc razy kochanków do żałosne śmierci przywoǳiła.
Wiǳę przecie, że ani wyleczyć się, ani boleści uspokoić nie możesz, przeciwnie, w końcu
z pewnością e ulegniesz, a to i mnie rychło w grób wtrąci. Gdybym innych powodów
do ratowania cię nie znalazł, wzgląd na mo e własne życie by wystarczył. Soonia tedy
bęǳie two ą, niełatwo bowiem znalazłbyś drugą, która by ci się równie podobała, a zasię
bez trudności mogę zwrócić swe uczucie ku inne i tym sposobem nas obydwu zarazem
uszczęśliwić.
Nie byłbym zapewne tak ho ny pod tym względem, gdyby dobrą żonę równie trudno
było znaleźć ak dobrego przy aciela. Dlatego też mogąc łatwo inną żonę, ale nie innego
zyskać przy aciela, wolę Soonię na inną białogłowę zamienić (zamienić, mówię, a nie
utracić, nie tracę e bowiem, odda ąc ą tobie), wolę, powtarzam, narzeczoną mo ą ci
oddać niźli ciebie na zawsze postradać.
Jeżeli tedy¹⁵⁰¹ prośby mo e akikolwiek skutek odnieść mogą, zaklinam cię, ratu mnie,
a i siebie zarazem, i pełen dobre myśli, gotu się na przy ęcie te miłości, które tak gorąco
serce two e zapragnęło.
Tytus długo eszcze, wstydem kierowany, opierał się przy ąć Soonię z rąk Gisippa
i rac om ego się sprzeciwiał. Pobuǳany ednakoż z edne strony miłością, a z drugie
serdecznymi słowami przy aciela, uległ wreszcie i rzekł:
— O Gisippie! Zaiste, nie wiem uż teraz, czy przychyla ąc się do tego, co wedle zaręczeń twoich miłym ci bęǳie, ulegam więce moim czy też twoim pragnieniom. Ponieważ
ednak wspaniałomyślność two a nawet przyroǳony wstyd we mnie zwycięża, tedy pod¹⁵⁰¹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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da ę się e całkowicie. Bądź ednak upewniony, że czynię to nie bez świadomości, iż nie
tylko kochankę, ale i życie winien ci będę. Oby bogowie dali mi kiedyś możność godnego
odpłacenia ci za to i dania dowodu, aką cenę ma u mnie łaska, którą ty, miłosiernie szy
dla mnie niźli a sam dla siebie, ǳiś mi wyrząǳasz.
— Tytusie — odparł na to Gisippus — eśli pragniemy, aby zamiar nasz się urzeczywistnił, to edyna droga do tego następu ąca bęǳie: ak wiesz, Soonia, po długich
umowach mięǳy e a mymi krewniakami, narzeczoną mo ą została. Gdybym więc teraz
z nagła oświadczył, że e za żonę nie biorę, wywołałbym wzburzenie niepomierne i wielka wrogość mięǳy dwiema roǳinami powstać by stąd mogła. Nie robiłbym sobie wiele
z tego, gdybym był upewniony, że tym sposobem Soonię two ą uczynię, obawiam się
ednak, że gdybym ą teraz opuścił, krewniacy co pręǳe innemu by ą oddali, a tym nie
byłbyś może ty, tak tedy a bym ą stracił, a ty byś e nie zyskał. Uważam przeto za na lepsze, eśli i ty bęǳiesz tego zdania, dale całą rzecz prowaǳić, to znaczy zabrać Soonię
ako mo ą żonę do mego domu, wesele wyprawić, a potem tak po kry omu wszystko ułaǳić, abyś ty z nią noc poślubną ako z małżonką swo ą spęǳił. Późnie w stosownym
mie scu i czasie całą rzecz odkry emy. Jeżeli się to krewniakom podoba, dobrze tedy,
eżeli nie, sprawa uż dokonana bęǳie, tak że w końcu zgoǳić się będą musieli.
Tytusowi zamysł ten barǳo do smaku przypadł. Gisippus przy ął Soonię ako żonę
w swoim domu w tym dniu, gdy Tytus całkiem uż do sił i do zdrowia przyszedł. Wesele
odbyło się z wielką wystawnością, a gdy noc nadeszła, niewiasty pozostawiły młodo zaślubioną w łożnicy małżeńskie i odeszły. Komnata Tytusa przylegała do komnaty Gisippa,
tak że z edne do drugie prze ść było łatwo. Gdy tedy światło pogaszono, Gisippus zakradł się do komnaty Tytusa i wezwał go, aby za ął mie sce w łożu przy ukochane swo e .
Zawstyǳony Tytus poczuł skrupuły i opierał się, ale Gisippus, który nie tylko w słowach
chciał mu tę przysługę wyświadczyć, po długie walce skłonił go wreszcie do we ścia do
małżeńskie komnaty.
Tytus legł obok ǳiewicy, uścisnął ą i spytał cichutko, zali¹⁵⁰² ego żoną zostać pragnie? Soonia, biorąc go za Gisippa, odparła, że tak. Wówczas Tytus, wsuwa ąc e na
palec piękny i kosztowny pierścień, rzekł: »A więc i a chcę być twoim mężem«. Po czym
dopełnił z nią istoty małżeńskiego związku i długo e miłością się rozkoszował. Oczywista
ani e , ani nikomu do głowy nie przyszło, że ktoś inny w ten sposób Gisippa wyręczył.
W ten sposób dokonał się związek Tytusa z Soonią. Właśnie w tym czasie umarł
o ciec Tytusa, Publius. Doniesiono mu o tym z Rzymu, wzywa ąc, aby niezwłocznie przybył i ma ętności we władanie ob ął. Tytus powiadomił o tym Gisippa i ułożył się z nim, iż
Soonię z sobą zabierze. Aliści niemożliwym się to okazało bez odkrycia e właściwego
stanu rzeczy. Przyzwali ą tedy obydwa pewnego dnia do komnaty swo e i całą prawdę
e odkryli.
Tytus dla lepszego przekonania Soonii napomknął o kilku drobnych okolicznościach, które tylko e mężowi znane być mogły. Soonia, popatrzywszy z lekkim gniewem na Tytusa i Gisippa, ęła¹⁵⁰³ płakać rzewnie i gorzkie wyrzuty Gisippowi czynić.
Po czym nie dotyka ąc uż te sprawy w domu Gisippa, udała się do roǳiców swoich
i opowieǳiała o cu i matce, ak Gisippus ich oszukał, ǳięki czemu nie est, ak dotąd
mniemała, ego żoną, eno¹⁵⁰⁴ małżonką Tytusa.
Roǳic e , dowieǳiawszy się o tym, głęboko urażony się poczuł i odtąd mięǳy roǳiną Soonii a krewniakami Gisippa zaczęły się długie kłótnie, niesnaski i swary.
Gisippus stał się przedmiotem nienawiści obu roǳin. Wszyscy twierǳili zgodnie,
że nie tylko na naganę, ale i na surową karę zasługu e. On ednak odpowiadał na to, że
przeciwnie wcale, postępek ego est uczciwy nad wyraz i że krewni Soonii wǳięczni
mu za to być powinni, że połączył ą z lepszym niż on sam człowiekiem.
Tytus, który był eszcze nie wy echał, wieǳiał o tych udrękach przy aciela i wielce się
nimi martwił. Zna ąc ednak przyroǳenie¹⁵⁰⁵ Greków, iż dotąd grożą i wrzask podnoszą, póki nie zna dą kogoś, kto im godnie odpowie, a gdy to nastąpi, pokornie ą i nawet
tchórzliwymi się sta ą, postanowił raz temu koniec położyć. Tytus był człekiem, w któ¹⁵⁰²zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁵⁰³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁴jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁵przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
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rym odwaga rzymska z ateńską się łączyła mądrością. Pewnego dnia zgromaǳił zręcznie
w świątyni krewniaków swoich i Soonii, po czym stanąwszy wśród nich w towarzystwie
Gisippa, rzekł w te słowa:
— Wielu mędrców mniema, iż wszystko, co śmiertelni czynią, est ǳiełem Opatrzności i wyroku bogów. Jedni wnoszą stąd, że wszystko, co się tu ǳie e lub ǳiać bęǳie,
est koniecznym, inni zasię¹⁵⁰⁶ sąǳą, że odnosi się to tylko do rzeczy, które uż się stały.
Kto zada sobie trud wniknięcia w te różne mniemania, ten łatwie¹⁵⁰⁷ zrozumie, że ganić
to, czego uż odrobić nie lza¹⁵⁰⁸, est to to samo, co chcieć być mądrze szym od bogów,
którzy przecież zawsze z wielką przezornością i bez błędu naszymi sprawami kieru ą, ak
nam wierzyć przystało. Tylko zuchwały i zarozumiały głupiec ośmiela się wyroki bogów
osąǳać. Ci, co na podobną rzecz się ważą, wielkie kary są godni. Do nich, wedle mego
zdania, należycie wy wszyscy, eśli prawdą est, co słyszę ciągle naokół, że oburzacie się
na to, iż Soonia mo ą żoną została, chociaż ą Gisippowi przeznaczyliście. Zważcie, iż
tak od wieków postanowione być musiało, skoro tak się stało.
Przestańmy mówić ednakże o ta nych wyrokach i zamierzeniach bogów; rzeczy te dla
wielu ciemne i trudne do po ęcia się zda ą. Przypuśćmy nawet, iż bogowie nie troszczą
się byna mnie o nasze sprawy. Do po ęć tedy czysto ziemskich się zwrócę, chocia ǳięki
temu uczynić będę musiał dwie rzeczy naturze mo e zgoła przeciwne, a mianowicie siebie
pochwalić i innych zganić. Ponieważ ednak od prawdy oddalać się nie myślę, a sprawa
tego wymaga, nie cofnę się przed samochwalstwem.
Bo gniewem barǳie niźli poczuciem słuszności wieǳeni, gwałt i hałas czyniąc,
oczerniacie i potępiacie Gisippa, ponieważ wola ego oddała mi tę, którą wola wasza
emu przeznaczyła. Tymczasem mniemam, że powinniście wychwalać go za to gorąco,
a to z następu ących powodów: naprzód, że obowiązek przy aciela wypełnił, a po drugie,
ponieważ, w ten sposób postąpiwszy, więce niźli wy rozsądku okazał.
Jakie obowiązki nakłada ą święte prawa przy aźni, nie będę wam tuta przedstawiał.
Dosyć na tym, że węzeł przy aźni ściśle łączy luǳi niźli związki pokrewieństwa i powinowactwa. Przy aciół wybieramy sobie, krewnych zasię musimy przy ąć takich, akich
nam los da e. Jeżeli tedy Gisippowi droższym było życie mo e niźli wasza przychylność,
nikt się temu ǳiwić nie powinien.
Prze dźmy teraz do drugiego dowodu, ǳięki któremu wyraźnie dowiodę wam, że
Gisippus mądrze szy był od was. Wiǳę bowiem, że mnie eszcze po mu ecie prawa przyaźni niźli ta nie boskich wyroków. Po głębokie rozwaǳe i z nieprzymuszone woli daliście Soonię za żonę Gisippowi, młoǳieńcowi i ﬁlozofowi. Gisippus oddał ą również
młoǳieńcowi i ﬁlozofowi. Wasza wola oddała ą Ateńczykowi, wola Gisippa Rzymianinowi. Wybraliście e za męża człeka szlachetnego rodu, a Gisippus dał e męża eszcze
znacznie sze krwi. Wy daliście ą młoǳieńcowi bogatemu, on zaś panu ogromnych maętności. Przeznaczyliście ą człowiekowi, który ą zaledwie znał i nie kochał e zgoła,
Gisippus zasię oddał ą człekowi, miłu ącemu ą nad życie i szczęście własne.
Rozpatrzmy teraz szczegółowie¹⁵⁰⁹, czy to, com powieǳiał o sobie, est prawdą i czy
istotnie Gisippowi pochwała się należy. Żem est młoǳieńcem i ﬁlozofem, o tym dowodnie świadczy zarówno mó wygląd, ak i ukończone nauki. Szkoda więc nad tym
długo się rozwoǳić.
W równym esteśmy obydwa wieku i ednakie w naukach postępy czyniliśmy. Prawda, że on est Ateńczykiem, a a Rzymianinem, gdyby ednak choǳiło o wykazanie wyższości mo e o czyzny, to wspomniałbym, że pochoǳę z wolnego miasta, podczas gdy on
z hołdowniczego. Ja z miasta, które włada światem, on z podwładnego mo emu; a z miasta wsławionego czynami wo ennymi, prawodawstwem i naukami, on zaś z wsławionego
naukami eno¹⁵¹⁰.
Chocia znacie mnie tuta tylko ako skromnego ucznia, nie pochoǳę przecie byna mnie z pospólstwa rzymskiego. Place Rzymu pełne są posągów przodków moich,
a roczniki rzymskie przepełnione są opisami triumfalnych pochodów Quinctiusów na
¹⁵⁰⁶zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁷łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁸nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
¹⁵⁰⁹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Kapitol. Imienia naszego rǳa wieków nie pokrywa, ale błyszczy ono eszcze świetnie
ak ongiś. Zamilczę przez wstydliwość o bogactwach moich, pomnąc, że uczciwe ubóstwo może być również starożytną i świetną spuścizną dla szlachetnego obywatela Rzymu.
Gdybym ednak chciał zniżyć się w te mierze do po ęć tłumu, tłumu, który skarby tylko
ceni, mógłbym powieǳieć, że posiadam e w obﬁtości, i to nie chciwością nabyte, ale
fortuny łaską. Po mu ę, iż barǳo wam na rękę było mieć tu Gisippa ako so usznika,
ale i a w Rzymie wartość dla was nie mnie szą mieć mogę, eśli zważycie, że w domu
moim zna ǳiecie zawsze gościnę, we mnie samym zasię możnego i gorliwego opiekuna
nie tylko w sprawach publicznych, ale i prywatne natury.
I tak zapytu ę teraz po tym wszystkim, co uż powieǳiałem, kto odrzuciwszy zapalczywość, a idąc za głosem rozumu ośmieli się źle osąǳić postępek Gisippa? Zaiste,
nikt! Soonia traﬁła szczęśliwie, dostawszy za męża Tytusa Quinctiusa Fulviusa, młoǳieńca szlachetnego rodu, bogatego obywatela Rzymu, a do tego przy aciela waszego
Gisippa. Kto na to oburza się i narzeka — źle czyni, lub też nie wie, co czyni. Może
ednak niektórzy z was zauważą, iż Soonia skarży się nie na to, iż est żoną Tytusa, eno
na ów zdraǳiecki sposób, ǳięki któremu nią została. Nie powiadomiono nikogo z e
krewniaków i przy aciół, ednakoż nie ma w tym nic osobliwego ani po raz pierwszy się
przytraﬁa ącego.
Ileż to ǳiewic wbrew woli roǳiców za mąż poszło, ileż z kochankami swymi uciekło
i nim miano małżonek zyskało, uż należało do nich, ileż wreszcie brzemiennością swo ą
wymusiło zgodę roǳiców na swó związek.
Z Soonią tymczasem żadna z tych rzeczy się nie stała.
Owszem, w uczciwy, należyty i rozważny sposób oddana ona została przez Gisippa
Tytusowi.
Tu znów inni pewnie mi zarzucą, że wydał ą za mąż ten, który prawa po temu nie miał.
Odpowiem na to, że podobne babskie zarzuty są owocem braku wszelkie rozwagi. Zali¹⁵¹¹
los nie posługu e się różnymi i niezwykłymi drogami, aby rzeczy do przeznaczonych im
celów doprowaǳić? Zali także nie wszystko edno, czy szewc, czyli też ﬁlozof awnie lub
skrycie akąś sprawę prowaǳi, byleby ą tylko do końca szczęśliwie dowiódł?
Skoro tedy¹⁵¹² Gisippus dobrze Soonię za mąż wydał, to nie trza się żalić na sposoby,
akich ku temu celowi użył. Jeśli nie dowierzacie ego rozsądkowi, baczcie w przyszłości,
aby córek waszych za mąż nie wydawał, teraz ednakoż dank¹⁵¹³ stosowny mu złóżcie.
Nadto dowieǳcie się, iż a, używszy fortelu, nie miałem zamiaru na lże szą plamą
pohańbić krwi wasze w osobie Soonii i że akkolwiek w głębokie ta ności ą za żonę
po ąłem, nie dybałem gwałtem na e niewinność ani nie chciałem posiąść e w niegoǳiwy sposób, garǳąc trwałym z nią związkiem i pokrewieństwem z wami. Inny był mó
cel i inna podstępu mego przyczyna. Oto, rozpłomieniony e wǳiękami i przymiotami,
przewiǳiałem, iż gdybym się o nią starał w sposób, który się wam zapewne przyzwoity
wyda e, nie byłbym te ukochane przez was ǳiewicy dostał, balibyście się bowiem, że ą
z sobą do Rzymu zabiorę. Użyłem tedy te zręczne sztuczki, która ǳiś uż ta emnicą dla
was być przestała. Skłoniłem Gisippa, aby uczynił dla mnie to, czego dla siebie uczynić
nie zamierzał. Potem zaś, mimo całe mo e miłości do nie , nie ako kochanek, ale ako
mąż e uściski przy ąłem, nie pierwe bowiem do nie się zbliżyłem, ak to sama potwierǳić może, aż po wsunięciu e pierścienia na palec i zapytaniu, czy mnie za męża mieć
pragnie. Na co ona odparła twierǳąco.
Jeżeli mimo to mniema się być oszukaną, nie mo a w tym wina, ale e , że mnie nie
zapytała, kim estem.
Oto est owa wielka krzywda i niezmierna zniewaga przez Gisippa, ako dobrego przyaciela, i przeze mnie, rozkochanego, wam wyrząǳona! Za to grozicie mu, oczerniacie go
i prześladu ecie! Cóż byście poczęli, gdyby ą akiemuś łotrowi, włóczęǳe lub niewolnikowi oddał? Jakież łańcuchy, więzienia i akie męki dostatecznymi by się wam wówczas
wydały? Ale da my uż temu obecnie pokó . Zaszła niestety okoliczność, które się nie
spoǳiewałem: o ciec mó umarł i oto do Rzymu wracać muszę, zabiera ąc Soonię ze
sobą. Dlatego też odkryłem wam to, co by może dotychczas eszcze ta emnicą było. Jeśli
¹⁵¹¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁵¹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁵¹³dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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ludźmi roztropnymi esteście, to prawdę tę z radością przy miecie. Gdybym was chciał
oszukać lub znieważyć, ostawiłbym tu teraz Soonię okrytą sromem¹⁵¹⁴.
Ale na Boga, nigdy podobnie nęǳna myśl w rzymskie nie powstała piersi. Soonia za przyzwoleniem bogów, na skutek chwalebne mądrości mego przy aciela Gisippa
i wedle praw luǳkich, a wreszcie ǳięki podstępowi mo ą żoną się stała. Oburzacie się
na to, poczytu ąc się za mądrze szych od bogów oraz innych luǳi, i obrażacie mnie niesprawiedliwie, chcąc zatrzymać przy sobie Soonię, do które nie macie żadnych praw,
chyba te, które bym wam przyznać zamierzył, a po wtóre, obchoǳąc się z Gisippem,
któremu głęboką wǳięczność winniście, ak z nieprzy acielem. Nie będę wam tu obecnie dłuże wykładał, ak niedorzecznie sobie poczynacie, dam wam tylko przy azną radę,
abyście gniew od serca oddalili, wszystkich niechęci swoich się zbyli i Soonię mi oddali,
abym mógł w zgoǳie was pożegnać i życzliwym krewnym dla was pozostać. Tego bowiem bądźcie pewni, że bez względu na to, czy wam przypada do smaku to, co się stało,
eślibyście inacze postąpić zamyślali, zabiorę z sobą Gisippa i po przybyciu do Rzymu
wbrew wasze woli oǳyskam tę, która prawnie do mnie należy. Wówczas poznacie, do
czego est zdolna dusza prawego Rzymianina, gniewem zapalona!
Tuta zawarł¹⁵¹⁵ mowę Tytus, wstał i z pała ącym od gniewu obliczem pochwycił za
rękę Gisippa, po czym wyszedł z świątyni z dumnie podniesioną głową i groźnym na
licach wyrazem, da ąc po sobie poznakę, że niewiele dba o całe zgromaǳenie.
Przytomni¹⁵¹⁶ po części wymową Tytusa do niego nakłonieni, a w części nastraszeni
ego ostatnimi słowami, zgodnie uznali, że lepie bęǳie przy ąć go za szwagra niźli sobie
z niego wroga uczynić. Udali się więc pośpiesznie za Tytusem dla oświadczenia mu, że nic
temu na wstręcie nie stoi¹⁵¹⁷, aby Soonia przy nim pozostała, i że chcą w nim wiǳieć
miłego krewniaka, a w Gisippie przy aciela. Po czym pozdrowili się serdecznie, ak na
krewniaków i przy aciół przystało. Krewni Soonii powróciwszy do domu, natychmiast
ą do męża odesłali. Soonia, ako roztropna białogłowa, pogoǳiła się rychło z swym
losem, przeniosła miłość, aką do Gisippa czuła, na Tytusa, udała się z nim do Rzymu
i tam z wielką czcią przy ęta została.
Tymczasem Gisippus, który pozostał w Atenach, powszechne bez mała niechęci doznawał. Wkrótce wskutek knowań politycznych w mieście wraz z wszystkimi krewniakami swymi został wypęǳony z Aten i na wieczne wygnanie skazany. W nęǳnym stanie
żebraka powlókł się, ak mógł, do Rzymu, aby spróbować zali¹⁵¹⁸ Tytus go sobie nie
przypomni.
Przybywszy do miasta, dowieǳiał się, że Tytus ży e i u obywateli Rzymu powszechne czci używa. Stanął tedy¹⁵¹⁹ przed bramą ego domu i czekał, aż wy ǳie. Nie miał
odwagi zaczepić go, zważywszy na swo e nęǳne szaty, postanowił tylko ukazać się mu
i czekać, aż Tytus, poznawszy, przywołać go każe. Aliści Tytus przeszedł, nie zwraca ąc
nań uwagi. Wówczas Gisippus, przekonany, że dawny przy aciel przecie go do rzał, lecz że
się go wstyǳi, wspomniawszy, co niegdyś dla tego przy aciela uczynił, pełen żalu i rozpaczy poszedł błąkać się po ulicach. Tymczasem noc zapadła. Gisippus głodny, grosza
pozbawiony, niepewny, gǳie się obrócić, i uż tylko śmierci pragnący, zaszedł w opuszczoną wielce ǳielnicę miasta. Spostrzegłszy obszerną grotę wszedł do nie z zamysłem
spęǳenia w nie nocy. Rzucił się na gołą ziemię i wkrótce, znękany myślami i płaczem
zmęczony, zasnął twardo.
Nad ranem weszło do groty dwóch luǳi, wraca ących po nocy z złoǳie skim łupem.
Gdy przyszło do poǳiału, pokłócili się, a potem eden z nich, silnie szy, zabił drugiego
i uciekł. Gisippus wiǳiał i słyszał to wszystko. Zdało mu się, że los tym razem poda e
mu znakomitą sposobność do znalezienia śmierci bez popełnienia samobó stwa. Pozostał
tedy na tym mie scu tak długo, aż zbiry sądowe, na wieść o dokonane zbrodni poszuku ący złoczyńców, zaszli do groty i znalazłszy go, pod zarzutem morderstwa uwięzili.
Gisippus zeznał, że istotnie tego człeka zamordował i że z groty uciec nie zdążył. Pre¹⁵¹⁴srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁵zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: zakończyć. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁶przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁷stać na wstręcie komuś (daw.) — przeszkaǳać komuś. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁸zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
¹⁵¹⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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tor¹⁵²⁰, nazwiskiem Marcus Varro, wedle ówczesnego obycza u skazał go na śmierć na
krzyżu.
W chwili gdy wyrok zapadał, wszedł Tytus przypadkiem do pretorium¹⁵²¹. Dowieǳiał się o przebiegu sprawy, a spo rzawszy na nieszczęsnego skazańca i poznawszy w nim
natychmiast Gisippa, zaǳiwił się zarówno nęǳne doli ego, ak i temu, że go w Rzymie
wiǳi. Zapragnął wszelkimi siłami przy aciela ratować. Nie wiǳąc ednakoż inne drogi
po temu, ak samego siebie o zbrodnię oskarżyć, przystąpił do pretora i rzekł głośno:
— Marku Varro, każ powstrzymać wykonanie kary na biednym człeku, któregoś
dopiero co osąǳił, nie ponosi on bowiem żadne winy. Jam est prawǳiwym winowa cą,
który uż dostatecznie bogów obraził przez zamordowanie oﬁary znalezione ǳiś przez
zbirów twoich, abym chciał eszcze powiększyć winę swo ą przez milczące przyzwolenie
na śmierć niewinnego.
Varro osłupiał z poǳiwu. Ponieważ ednak całe pretorium zeznanie to słyszało, a sęǳia
nie mógł uchylić się od obowiązku przepisanego w tym wypadku przez prawo, kazał
Gisippa na nowo przed siebie przywołać, po czym rzekł do niego w przytomności Tytusa:
— Jak mogłeś być tak szalonym, aby bez na mnie szego przymusu przyznać się do
zbrodni, które nie popełniłeś, a która karą śmierci grozi? Upewniłeś mnie, iżeś to ty
zabił zeszłe nocy owego człeka, a oto sta e przede mną inny, który twierǳi, że to on
uczynił.
Gisippus podniósł oczy, poznał Tytusa i po ął od razu, że uczynił on to w celu ratowania go i przez wǳięczność za doznaną niegdyś przysługę. Płacząc tedy ze wzruszenia,
odparł pretorowi:
— Varrusie, zaiste a estem prawǳiwym mordercą. Tytus przez współczucie chciał
mi przy ść z ratunkiem, niestety, za późno uż na to.
Tytus, przerywa ąc mu, zawołał:
— Pretorze, ak wiǳisz, człek ten est cuǳoziemcem. Znaleziono go obok zamordowanego, bez broni w ręku. Nęǳa widać skłonić go musiała do poszukiwania w ten
sposób śmierci. Puść go tedy na wolność, a mnie ukarz, bowiem na to zasłużyłem.
Varro zaǳiwił się naleganiu tych dwóch luǳi, a potem do te myśli przyszedł, że oba
niewinni być muszą. Rozważał tedy, akby ich uwolnić. Nagle przed obliczem pretora stanął młoǳieniec, Publius Ambustus, człek stracony i w całym Rzymie na gorszą cieszący
się sławą. On to był owo morderstwo popełnił. Słysząc, ak Gisippus i Tytus oskarża ą
się o dokonanie zbrodni niezawinione przez żadnego, wielkim dla nich współczuciem
zd ęty, rzekł w te słowa:
— Pretorze, los mó widać tego ode mnie wymaga, abym ten trudny spór rozwiązał.
Nieznany mi głos Boga pobuǳa mnie i zmusza do wyznania me zbrodni. Dowieǳ się,
iż żaden z tych dwóch luǳi nie est winien tego, o co się oskarża. Jam to zabił ǳisia
rano człeka, którego zwłoki ci przyniesiono. Nim uciekłem z groty, u rzałem w nie tego
oto biedaka pogrążonego w głębokim śnie. Tytus mego usprawiedliwienia nie potrzebu e.
Wielka cześć, aką u luǳi się cieszy, dowoǳi aż nadto, że byłby niezdolny do podobnego
czynu. Puść tedy tych obu wolno, a mnie ukarz wedle całe surowości prawa.
Do cesarza Oktawiana dotarł słuch o te całe sprawie. Wezwał wszystkich trzech
przed siebie i spytał o przyczynę, dla które każdy z nich skazany być pragnął. Wyznali mu wszystko szczegółowie, a wówczas on uwolnić ich kazał, pierwszych dwóch ako
niewinnych, trzeciego zasię przez wzgląd na tamtych.
Gdy ich uwolniono, Tytus ob ął Gisippa i zgromiwszy go wprzód za nieufność, dał
folgę radości niewymowne , po czym powiódł go do domu swego, gǳie Soonia, płacząc
rzewnie, ak brata go przy ęła. Tytus, skrzepiwszy nieco ego siły i oǳiawszy go, stosownie
do ego zasługi i godności, poǳielił się z nim wszelkimi skarbami i posiadłościami swymi,
a potem dał mu za żonę siostrę swo ą, młodą ǳieweczkę Fulvię, i rzekł w te słowa:
— Gisippie, od ciebie teraz zależy, czy chcesz u mnie na zawsze pozostać, czy też ze
wszystkim, co ci oddałem, do Grec i powrócić.
Gisippus, wspomniawszy z edne strony na wygnanie swo e z Aten, a z drugie strony
miłością dla wǳięcznego Tytusa prze ęty, postanowił w Rzymie na zawsze osiąść.
¹⁵²⁰pretor — w staroż. Rzymie urzędnik pełniący rolę sęǳiego. [przypis edytorski]
¹⁵²¹pretorium — trybunał sądowy. [przypis edytorski]
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Żyli razem weseli w ednym domu przez długie, długie lata pospołu z żonami swymi,
coraz ściśle szymi węzłami przy aźni się łącząc.
Świętą tedy rzeczą est przy aźń, godną nie tylko czci osobliwe , ale i pochwał wieczystych, ako na światle sza matka wspaniałomyślności i uczciwości, siostra wǳięczności
i miłości bliźniego, a nieprzy aciółka nienawiści i skąpstwa. Ona to gotowa est zawsze,
nie czeka ąc na prośby, uczynić dla drugich to, czego pragnie, aby i dla nie czyniono. Za
to, że święte e ogniwa tak rzadko teraz luǳi wiążą, winę ponosi nęǳna chciwość współczesnych, którzy własną tylko korzyść na oku ma ąc, skazali słodkie związki przy aźni na
wygnanie na na dalszy ziemi koniec. Jakaż miłość, akie skarby, akież pokrewieństwa
zdołały tak zmiękczyć serce Gisippa wobec łez i westchnień Tytusa, aby dla nich swo ą
młodą, piękną i kochaną narzeczoną mu oddał — eśli nie przy aźń?
Jakież prawa, akie groźby i trwogi zdołałyby z dala od świadków, w mroku ciemności, we własnym łożu powstrzymać młoǳieńcze ramiona Gisippa od uścisków piękne
ǳiewczyny, może pociąga ące go ku sobie — eśli nie przy aźń właśnie?
Jakaż świetność, aka nagroda i korzyść mogłyby skłonić Gisippa do wyrzeczenia się
życzliwości krewniaków własnych i roǳiny Soonii, do znoszenia szyderstw i pogardy
na bliższych — eśli nie to boskie uczucie? A z drugie strony, cóż pobuǳiło Tytusa do
narażania się bez chwili namysłu na śmierć pewną, edynie, aby Gisippa od męki na krzyżu
uchronić, gdy łatwo przecież mógł udać, że nic nie zauważył — eżeli także nie przy aźń?
Cóż by wreszcie Tytusa tak ho nym uczynić zdołało, iż ogromnym ǳieǳictwem swoim
poǳielił się z Gisippem, któremu los całe mienie zabrał — eżeli nie ona — i co by go
pchnąć mogło do oddania bez wahań nęǳnemu i opuszczonemu od wszystkich Gisippowi siostry — eżeli znowu nie przy aźń? Niecha więc luǳie pragną wielkie gromady
roǳeństwa i krewnych i ak na większe liczby ǳieci, niech za pieniąǳe czeredę służby
swo e powiększa ą, nie bacząc, iż bracia, ǳieci, słuǳy więce zwykli mieć na uwaǳe
na mnie szą szkodę własną niż na większe niebezpieczeństwo krewniaka, o ca lub pana
— gdy przy aciel zgoła inacze postępu e”.




 .    -

Saladyn, podając się za kupca, korzysta z gościny u pana Torella. Po pewnym czasie pan Torello wyrusza na wyprawę krzyżową i naznacza swej żonie czas do powtórnego zamążpójścia.
Wzięty do niewoli, na dworze sułtana sokoły do polowania układa. Sułtan, poznawszy go,
wielką czcią go otacza. Pewnego dnia pan Torello, niemocą złożony, ǳięki sztuce czaroǳiejskiej zostaje przeniesiony do Pawii, gǳie bierze uǳiał w uczcie ślubnej swojej żony. Żona,
poznawszy go, wraca z nim razem do dawnego domu.
Gdy Filomena opowieść swo ą skończyła, wszyscy przytomni¹⁵²² zgodnie pochwalili
Tytusa za ego poǳiwu godną wǳięczność. Zachowu ąc ostatnie mie sce dla Dionea, król
zaczął w te słowa:
— Piękne damy! Filomena w swoich sądach o przy aźni niewątpliwie całkowitą słuszność miała, a takoż barǳo słusznie pod koniec żaliła się, że w ǳisie szych czasach luǳie
lekce sobie przy aźń ważą. Gdybyśmy się tu byli zebrali, aby luǳi za ich wady naganiać
i do poprawy wzywać, to bym się w te materii sam szerzyć¹⁵²³ zaczął. Ponieważ ednak
cel nasz est całkiem inny, przeto przychoǳi mi na myśl opowieǳieć w nieco przydługie może noweli o ednym z wielkodusznych czynów Saladyna. Ze zdarzeń, o których
usłyszycie, wypłynie dla was ta nauka, że gdybyśmy nawet dla błędów naszych pełne
wza emności w przy aźni nie uzyskali, winniśmy ednak chętnie innym radą i pomocą
służyć, ma ąc naǳie ę, że usługi te wcześnie czy późnie stosowną nagrodą uwieńczone
zostaną.

¹⁵²²przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁵²³szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
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Przy aźń

Roǳina,
Niebezpieczeństwo,
Korzyść, Przy aźń

„Powiem wam tedy, iż — ak zapewnia ą niektórzy — za czasów cesarza Fryderyka
I¹⁵²⁴ wszystkie narody chrześcĳańskie pod ęły wyprawę krzyżową w celu odebrania Ziemi
Święte . Usłyszał o tym zawczasu Saladyn, podówczas sułtan Babilonu, wielce ǳielny
wo ownik, i postanowił przygotowaniom wo ennym panów chrześcĳańskich własnymi
oczyma się przy rzeć, aby potem wrogom tym skutecznie czoło stawić. Uporządkowawszy
tedy wszystkie sprawy swo e w Egipcie, udał, iż wybiera się w pielgrzymkę, i wyruszył
w drogę w towarzystwie dwóch roztropnych doradców swoich i trzech sług, wszęǳie
w droǳe za kupca się poda ąc.
Gdy uż w ten sposób wiele chrześcĳańskich ǳierżaw przemierzył i gdy, adąc przez
Lombardię, miał zamiar na drugą stronę gór się przeprawić, pod wieczór spotkał w droǳe
z Mediolanu do Pawii pewnego szlachcica, nazwiskiem Torello di Stra da Pavia. Szlachcic
ów, w otoczeniu sług swoich, z psami i sokołami dążył do piękne posiadłości swo e , nad
brzegami Tesino się zna du ące , aby tam lato przepęǳić.
Pan Torello, spostrzegłszy Saladyna i ego orszak, poznał od razu, że to acyś dosto ni luǳie i cuǳoziemcy być muszą, i uczcić ich zapragnął. Gdy tedy Saladyn zapytał
ednego z dworzan Torella, ak daleko eszcze do Pawii i czy podobna zdążyć tam przed
zamknięciem bram miasta, pan Torello odparł za sługę:
— Nie, panie! Przy eǳiecie do Pawii zbyt późną nocą, aby dostać się do grodu.
— Poradźcie nam tedy łaskawie — odparł Saladyn — co uczynić mamy, całkiem
bowiem obcy tuta esteśmy.
— Jak na chętnie — rzekł pan Torello — rzecz się dobrze składa, bowiem przed
chwilą właśnie zamierzałem posłać ednego z luǳi moich dla załatwienia pewne sprawy
pod Pawię. Bęǳie on waszym przewodnikiem i zawieǳie was do pewnego domu, gǳie
zna ǳiecie wszystko, czego wam potrzeba.
Rzekłszy te słowa, zbliżył się do na obrotnie szego ze sług swoich, stosowne polecenie
mu wydał i z cuǳoziemcami w drogę odprawił, sam zasię podążył co tchu do swo e
posiadłości, rozkazał przygotować wspaniałą wieczerzę i stoły w ogroǳie zastawić, po
czym wyszedł przed bramę i począł na gości oczekiwać.
Tymczasem sługa pana Torella, chcąc zyskać trochę czasu, wśród pogawędki o różnych
sprawach wiódł cuǳoziemców okrężnymi drogami, aby wreszcie niepostrzeżenie do willi
pana Torella ich przyprowaǳić. Pan Torello, u rzawszy zbliża ących się gości, postąpił ku
nim i zawołał, śmie ąc się serdecznie:
— Witam was, panowie!
Saladyn, człek wielce przenikliwy, zrozumiał od razu, iż rycerz obawiał się, że luǳie
na droǳe spotkani mogą ego zaprosin nie przy ąć, i użył podstępu, aby ich móc w swoim
domu ugościć, nie naraża ąc się na odmowę.
Odpowieǳiawszy tedy na powitanie gospodarza, rzekł:
— Panie, gdyby się żalić można było na tak uprze mych ak wy luǳi, nie mówiąc uż
o tym, że opóźniacie nieco naszą podróż, skarżylibyśmy się, że nas, którzyśmy niczym —
chyba samym powitaniem — na dobroć waszą nie zasłużyli, do przy ęcia tak zaszczytne
gościny u was przymuszacie.
Na to rycerz, ako człek wielce polerowny¹⁵²⁵, tak odparł:
— Grzeczność, którą wam świadczę, panowie, żadną est prawie w porównaniu z tą,
aka się wam należeć powinna. Pozna ę to dowodnie z wyglądu waszego. Ponieważ ednak poza Pawią nie znaleźlibyście teraz żadne austerii¹⁵²⁶, która by wam znośny schron
dać mogła, ośmieliłem się tedy¹⁵²⁷ przerwać nieco podróż waszą, abyście pokrzepić się
i odpocząć u mnie mogli.
Tymczasem zbliżyła się służba i do sta ni konie odwiodła. Pan Torello zaprowaǳił
trzech szlachetnych gości do komnat dla nich przeznaczonych. Tam skłonił ich do zd ęcia
obuwia, pokrzepił winem mrożonym i do same wieczerzy ożywioną bawił rozmową.
Saladyn, towarzysze i słuǳy ego biegle łaciną władali, rozmowa tedy szła z łatwością.
Wszyscy doszli wnet do przekonania, że gospodarz est ednym z na milszych, na lepie
¹⁵²⁴Fryderyk I Barbarossa (–) — cesarz niemiecki, organizator trzecie wyprawy krzyżowe (–),
podczas które poległ. [przypis edytorski]
¹⁵²⁵polerowny — wykwintny, dobrze wychowany, cechu ący się ogładą towarzyską. [przypis edytorski]
¹⁵²⁶austeria — karczma, gospoda. [przypis edytorski]
¹⁵²⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Gość, Gospodarz, Obycza e

ułożonych i na barǳie oświeconych luǳi, akich dotychczas im się napotkać udało. Pan
Torello osąǳił ze swe strony, iż cuǳoziemcy ci są ludźmi wielce znamienitymi i że stan
ich est znacznie szy, niźli początkowo mniemał.
Przykro mu było niezmiernie, że nie może ich uczcić barǳie uroczystą biesiadą i lepszą kompanią, dlatego też dnia następnego wynagroǳić ich postanowił. Uwiadomiwszy
ednego ze sług o zamiarach swoich, wysłał go do swe małżonki, wielce rozumne i szlachetne damy. Przebywała ona właśnie w pobliskie Pawii, gǳie nie miano zwycza u bram
na noc zamykać.
Po czym pan Torello zawiódł gości swoich do ogrodu i spytał się ich uprze mie, aką
profes ą się para ą.
— Jesteśmy — odrzekł mu na to Saladyn — cypry skimi kupcami. Przybywamy
z Cypru, a dążymy w swych sprawach do Paryża.
— Dałby Bóg — odparł na to pan Torello — aby kra nasz wydawał tak godnych
rycerzy ak Cypr kupców.
Wśród podobnych rozmów nadeszła goǳina wieczerzy. Pan Torello poprosił gości
swoich, aby zasiedli do stołu, i chociaż była to wieczerza nieprzygotowana, pode mował ich
godnie. Wkrótce potem uprzątnięto stoły i pan Torello przypuszcza ąc, że goście znużeni
być muszą, zawiódł ich do pięknych łożnic na spoczynek, a w chwilę potem sam się też
położył.
Tymczasem sługa, wysłany do Pawii, sprawił się ze swego poselstwa przed małżonką
pana Torella. Dama ta, iście niepowszedniego umysłu, przyzwała niezwłocznie przy aciół
i służbę męża, wydała polecenia do przygotowania wspaniałe uczty i przy świetle pochodni
udała się z zaproszeniem na biesiadę do wielu dosto nych obywateli miasta. Po czym
kazała przynieść różne kobierce, skóry i dywany, wypełnia ąc ak na ściśle zlecenie swego
dosto nego małżonka.
Gdy ǳień nastał, szlachetni goście pana Torella z łożnic się podnieśli. Gospodarz
wsiadł na koń, zabrał sokoły i zawiódł gości na pobliskie bagna, gǳie im zręczność i siłę
ptaków swych pokazał.
Gdy Saladyn spytał go, czy nie ma kogoś pod ręką, aby ich do dobre austerii w Pawii
zaprowaǳił, pan Torello rzekł:
— Ja sam to uczynię, ponieważ mam kilka spraw do załatwienia w mieście.
Cuǳoziemcy, wierząc tym słowom, z radością wyruszyli w drogę w ego towarzystwie. Stanęli w Pawii około południa. Pewni, że pan Torello prowaǳi ich do na lepsze
w mieście gospody, zbliżyli się do ego domu, przed którym około pięćǳiesięciu na znacznie szych obywateli na ich przy ęcie czekało. Wyszli na ich spotkanie, wy ęli im
cugle z rąk i przytrzymali strzemiona.
Saladyn i ego towarzysze po ęli dobrze, co to oznacza, i rzekli:
— Nie goǳi się tak, panie Torello, wszakżeśmy nie o to wcale prosili. Te nocy dosyć
nam uż uczynności okazałeś, więce nawet, niż się należało, pozwól nam tedy ǳisia
spoko nie w dalszą drogę wyruszyć.
— Panowie — odparł na to Torello — za to, co mi się wczora przytraﬁło, winien
estem o wiele więce wǳięczności szczęsnemu losowi niż wam. Los bowiem sprawił,
że zaskoczeni w droǳe późną goǳiną z konieczności nawieǳiliście skromny mó dom.
ǲisia natomiast chcę być uż nie losowi, eno¹⁵²⁸ wam samym obowiązany, pospołu
z tymi szlachetnymi a przytomnymi¹⁵²⁹ tuta mężami. Jeśli tedy nie chcecie mnie i im
ciężkie krzywdy wyrząǳić, pozostańcie i pozwólcie się ugościć.
Saladyn i towarzysze ego dali za wygraną na te słowa i zsiedli z koni. Wśród radosnych
okrzyków wszystkich przytomnych cuǳoziemcy wprowaǳeni zostali do komnat, nad
wyraz suto przystro onych. Odłożywszy sprzęt podróżny i odświeżywszy się nieco, weszli
do adalni, gǳie stół wspaniale zastawiono. Wkrótce zaczęto roznosić wodę do rąk umycia.
Potem wszyscy w kole ności zasiedli do stołu, aby uraczyć się tak wybornymi potrawami
i winami, że gdyby i sam cesarz się po awił, lepszymi uczcić by go nie sposób.
Uczta była tak świetna, że aczkolwiek Saladyn i ego towarzysze byli wielkimi panami, przywykłymi do okazałości, zaǳiwili się ednak niepomału¹⁵³⁰ przepychowi, który
¹⁵²⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵²⁹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁵³⁰niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]

  Dekameron



zdawał się im przewyższać to, co dotąd wiǳieli, nie ta ne im było bowiem, że rycerz nie
należał do panów uǳielnych. Skoro biesiada się skończyła i stoły uprzątnięto, po rozmowie o sprawach różnych szlachetni obywatele Pawii udali się na spoczynek, ponieważ
żar letni wielce dokuczliwy się stawał, pan Torello zasię¹⁵³¹ ze swymi trzema gośćmi sam
w adalni pozostał.
Wkrótce powiódł ich do inne komnaty; chcąc, by obaczyli wszystko, co ma na droższego, tam kazał przywołać swą żonę. Białogłowa stanęła na progu w całe krasie
piękności swo e — wyniosła, bogato przystro ona, trzyma ąca za ręce dwóch synków,
podobnych do aniołów, i dwornie cuǳoziemców pozdrowiła.
Ci, u rzawszy ą, podnieśli się z czcią z ław, a skoro mie sce mięǳy nimi za ęła, nacieszyć się dostatecznie e pięknymi ǳiećmi nie mogli.
W ciągu ożywione rozmowy, gdy pan Torello oddalił się na chwilę, dama spytała
gości, kto są zacz i dokąd dążą, na co otrzymała tę samą odpowiedź, co pierwe e mąż.
Dowieǳiawszy się, ak daleką eszcze przed sobą drogę ma ą, z wesołym wyrazem oblicza
w te słowa rzekła:
— Z radością się dowiadu ę, że mo a białogłowska pomoc na coś się wam przydać
może. Proszę was tedy, okażcie mi ten osobliwy wzgląd i nie odrzuca cie tych małych
podarków, które wam oﬁarować pragnę. Zważcie, że białogłowy niewiele dać mogą, ale
że ze szczerego serca da ą; barǳie tedy na dobre ich intenc e niźli na wartość ich darów
zważać należy.
Po czym poleciła przynieść dla każdego z nich po parze szat. Jedne z nich były edwabiem podbite, drugie futrem bramowane, nie wedle obycza ów mieszczan czy też kupców,
ale ako się goǳi możnym panom. Wskazu ąc na trzy kaany i bieliznę, dama rzekła:
— Przy mĳcie e. Takie same szaty kazałam sporząǳić dla męża mego. Sąǳę, że
ten dar powinien być wam przydatny, chociaż niewielką ma wartość, oddaleni bowiem
esteście od żon waszych i macie eszcze długą przed sobą drogę. Wiem przecie, że ako
kupcy do czystości i wygody przyzwycza eni być musicie.
Uprze mość damy nowym poǳiwieniem gości prze ęła. Wiǳieli, że pan Torello żadne uprze mości w stosunku do nich pominąć nie chce. Przypatru ąc się okazałym stroom, poczęli się obawiać, że gospodarz odgadł, kim są. Dlatego też eden z nich rzekł w te
słowa do małżonki pana Torella:
— Nie przysto ą nam, madonno, tak okazałe stro e i zaiste, gdyby nie wielce uprze ma
prośba wasza, nigdy byśmy ich nie przy ęli.
Wkrótce potem powrócił pan Torello. Żona ego, pożegnawszy gości i poleciwszy ich
Bogu, odeszła, aby służbę ich w podobnie niezbędne rzeczy zaopatrzyć.
Pan Torello wielokrotnymi prośbami skłonił cuǳoziemców do pozostania u niego
w domu przez cały ten ǳień.
Zażywszy nieco wczasu¹⁵³² i przyoǳiawszy się w podarowane im szaty, wy echali z gospodarzem swym na małą prze ażdżkę po mieście. Gdy goǳina wieczerzy nadeszła, w towarzystwie wielu dosto nych obywateli do świetne uczty zasiedli.
Naza utrz, podniósłszy się o świcie, u rzeli na mie scu swoich zmęczonych rumaków
trzy piękne i silne konie, a obok tyleż dobrych pod ezdków dla służby. Saladyn na ten
widok zwrócił się do swoich towarzyszy i rzekł:
— Przysięgam na Boga, żem nigdy doskonalszego i barǳie dwornego rycerza nie
spotkał. Gdyby królowie chrześcĳańscy umieli tak po królewsku postępować, ak ten rycerz po rycersku, zaiste sułtan Babilonu ani ednemu z nich oprzeć by się nie był w stanie,
nie mówiąc uż o tylu innych, gotu ących się właśnie, by społem napaść na niego.
Wieǳieli, że odmowa na nic by się nie zdała. Za czym¹⁵³³ wsiedli wszyscy na koń
i ruszyli po serdecznym poǳiękowaniu. Aliści¹⁵³⁴ gospodarz wraz z liczną kompanią za
miasto ich odprowaǳił. Saladyn, aczkolwiek ciężko mu było z tak zacnym mężem się
rozstawać, przynaglany czeka ącą go drogą, poprosił pana Torella, aby uż do domu powracał. Torello odparł:
¹⁵³¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁵³²wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]
¹⁵³³za czym (daw.) — po czym, następnie; więc. [przypis edytorski]
¹⁵³⁴aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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Kobieta, Dar, Pozyc a
społeczna

— Jeśli życzycie sobie, panowie, tego, abyśmy się uż rozstali, gotów estem do woli
wasze się zastosować. Pierwe ednak powiem wam edną rzecz: Nie wiem, kim esteście,
i wbrew wasze woli nigdy nie będę próbował dowieǳieć się o tym. Nie wmówicie we
mnie ednakoż tego, że kupcami esteście. A teraz Bogu was polecam!
Saladyn, który właśnie z całą kompanią pana Torella się pożegnał, rzekł, zwraca ąc się
do niego:
— Kto to może wieǳieć, panie! Może zdołamy pokazać wam kiedyś nieco naszego
towaru i przekonać was o prawǳie słów naszych; teraz zasię żegnamy was i również Panu
Bogu polecamy.
Saladyn po tym pożegnaniu ruszył wraz z towarzyszami swymi w dalszą drogę. Sułtan
uczynił w duszy ślub, że eśli w zbliża ące się wo nie nie zginie, bęǳie się starał uczcić
pana Torella niemnie godnie, ak przez niego był uczczony.
Długo rozmawiał eszcze ze swoimi towarzyszami o panu Torello i ego żonie, o wszystkich ego sprawach i postępkach i ustawicznie na gorętsze pochwały ego gościnności
oddawał. Następnie zasię, wszystkie ziemie zachodnie w niemałym utruǳeniu z eźǳiwszy, powrócił z towarzyszami swymi do Aleksandrii i sił nieprzy acielskich dostatecznie
świadomy, do obrony swego kra u gotować się począł. Pan Torello, powróciwszy do Pawii, myślał eszcze długo nad tym, kim mogli być ci trze cuǳoziemcy, nic ednakże
odgadnąć nie mógł.
Tymczasem nadszedł czas wyprawy krzyżowe . Z każdego kra u wyruszyły zbro ne
orszaki. Pan Torello, mimo błagań i łez swo e żony, postanowił wraz z innymi na wo nę
pociągnąć. Po ukończeniu wszystkich przygotowań, gdy uż na koń siadać miał, rzekł do
swe nad wszystko ukochane małżonki:
— Jak wiǳisz, uda ę się na wyprawę krzyżową tak dla pozyskania nieśmiertelne
sławy, ak i dla zbawienia duszy mo e . Powierzam ci wszystkie sprawy nasze i cześć imienia
naszego.
Ponieważ ednak od azdu pewien estem, a powrotu, zważywszy na tysiąc przygód,
akie mnie spotkać mogą, żadną miarą przewiǳieć nie zdołam, chcę cię tedy¹⁵³⁵ o edną
łaskę prosić. Cokolwiek ze mną się stanie, eśli nie otrzymasz pewne o mnie wiadomości,
czeka na mnie rok, miesiąc i ǳień eden, licząc od dnia naszego pożegnania, i do tego
czasu nie wchodź w nowe związki małżeńskie.
Żona, zalewa ąc się łzami, odrzekła:
— Zaiste, panie, nie wiem, ak zniosę boleść, w którą mnie rozłąka z tobą pogrąży.
Jeżeli ednak życie mo e silnie sze od cierpienia się okaże, a tobie przydarzyłoby się co
złego, to ży i umiera z tym przeświadczeniem, że ako małżonka two a, wierna two e
pamięci będę do śmierci.
— Żono — odparł na to pan Torello — na mocnie przekonany estem, że o ile to od
ciebie zależeć bęǳie, dotrzymasz dane mi obietnicy. Jednakoż esteś przecie młodą, piękną i z wysokiego idącą rodu białogłową, a do tego masz wiele chwalebnych powszędy¹⁵³⁶
znanych przymiotów. Nie wątpię tedy, że wielu znacznych i dosto nych panów wówczas,
gdy słuch uż o mnie zaginie, starać się pocznie o zdobycie ręki two e i wraz pomocy
braci twoich i krewniaków wzywać. Otóż, choćbyś się wzbraniała, namowom twe roǳiny oprzeć się na pewno nie zdołasz i zmuszona bęǳiesz uczynić to, co oni zechcą. Z te
więc oto przyczyny powyższy, a nie odlegle szy termin ci naznaczam.
— Zrobię wszystko, co bęǳie leżało w me mocy, aby ci do me śmierci wierną
pozostać — odparła żona. — Jeżeli ednak zmuszą mnie do tego, abym od postanowienia
mego odstąpiła, to w każdym razie uczynię to nie pręǳe , aż upłynie termin wyznaczony
mi przez ciebie. Tuszę¹⁵³⁷ ednakże, że modły mo e wszelką złą przygodę od nas obo ga
odwrócą.
Rzekłszy to, z głośnym płaczem rzuciła się na szy ę pana Torella, po czym zd ęła
pierścień z palca i wręczyła mu go, mówiąc:
— Jeślibym umarła, nim się znów u rzymy, niecha ten pierścień, ilekroć nań spo rzysz, przypomina ci o mnie.
¹⁵³⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁵³⁶powszędy (daw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
¹⁵³⁷tuszyć (daw.) — mieć naǳie ę; por.: otucha. [przypis edytorski]
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Pan Torello przy ął pierścień, wsiadł na rumaka i pożegnawszy raz eszcze wszystkich
domowników swoich, w drogę wyruszył. Przybywszy z całym swym orszakiem do Genui,
wsiadł natychmiast na galerę, wypłynął na pełne morze i w krótkim czasie dobił do Acri,
gǳie połączył się z resztą chrześcĳańskiego wo ska.
Wkrótce wśród rycerstwa zaczęła się szerzyć okrutna zaraza, tak iż straszliwa śmiertelność zapanowała.
Saladyn, korzysta ąc z tego, ǳięki chytrości swo e i szczęściu, które mu sprzy ało, prawie bez dobycia miecza pochwycił do niewoli resztę oszczęǳonych przez chorobę
chrześcĳan. Rozǳielił ich i w różnych więzieniach pozamykał. Jednym z takich więźniów
był i pan Torello. Zawieǳiono go do więzienia w Aleksandrii.
Nikt go tam nie znał, on zasię z swo e strony bał się wymienić swo ego nazwiska.
Przymuszony nęǳą, zabrał się do układania sokołów, w które to sztuce był mistrzem
znamienitym. Wieść o ego biegłości doszła wreszcie do uszu Saladyna. Sułtan uwolnić go
kazał i ako sokolnika na swó dwór go przy ął. Pan Torello, którego nie inacze ak tylko
Chrześcĳaninem Saladyna nazywano, nie poznał sułtana ani ten ego. Służył tedy rycerz
sułtanowi, duszą ednak w Pawii przebywał. Próbował się kilkakrotnie ucieczką salwować,
aliści¹⁵³⁸ nigdy mu się to nie udawało. Wreszcie zdarzyło się, iż na dwór sułtana przybyło
kilku posłów genueńskich w zamiarze wykupienia z niewoli rodaków swoich. Pan Torello
wieǳąc, że wkrótce od echać ma ą, postanowił z te okaz i skorzystać i napisać przez nich
list do żony. Doniósł w nim, że ży e i że bęǳie się starał ak na pręǳe do nie powrócić,
aby więc na niego czekała. Oddał pismo do rąk ednego z posłów, prosząc go gorąco, aby
e doręczył opatowi z San Pietro in Ciel d’Oro, wu owi ego, który uż e do żony odeśle.
Pewnego dnia zdarzyło się, iż w czasie rozmowy z sułtanem o sokołach, pan Torello
uśmiechnął się z lekka, przy czym skrzywił usta w sposób emu właściwy, który Saladyn
w czasie pobytu u niego w Pawii wybornie zauważył. Począł mu się tedy bacznie przyglądać. Wydało mu się, że go pozna e. Chcąc ednak eszcze lepie się upewnić, zmienił
materię rozmowy i rzekł:
— Powieǳ mi, chrześcĳaninie, z akie krainy Zachodu pochoǳisz?
— Mó władco — odparł pan Torello — estem Lombardczykiem, rodem z miasta
zwanego Pawią, a do tego człekiem ubogim i z niskiego rodu idącym.
Saladyn, usłyszawszy to, niemal pewien uż, z kim ma do czynienia, pomyślał z radością:
— Bóg nadarza mi sposobność okazania temu mężowi, ak dobrze ego gościnność
pamiętam.
Po czym, nie mówiąc uż ani słowa, polecił znieść mnóstwo szat swoich do edne
komnaty. Wprowaǳił do nie pana Torella i rzekł:
— Zobacz, chrześcĳaninie, czy nie masz mięǳy tymi sukniami takie , które byś uż
gǳieś nie wiǳiał?
Pan Torello ął¹⁵³⁹ przeglądać i spostrzegł te, które żona ego kiedyś Saladynowi oﬁarowała. Nie wierząc ednak, aby to te same być mogły, odparł:
— Wszystkie te suknie są mi nieznane. Tylko dwie podobne są do szat, w które
niegdyś oǳiany byłem wraz z trzema kupcami, goszczącymi wówczas w moim domu.
Usłyszawszy te słowa, Saladyn nie zdołał się uż dłuże powstrzymać, eno¹⁵⁴⁰ rzucił
mu się w ob ęcia, woła ąc:
— Jesteś tedy panem Torello di Stra. Czyli nie wiǳisz we mnie ednego z trzech
kupców, których żona two a szatami tymi obdarowała? Teraz nadszedł czas, abyś uwierzył
w towary mo e. Obiecywałem ci to przy rozstaniu i na Boga, obecnie obietnicy dotrzymać
pragnę.
Usłyszawszy te słowa, pan Torello uradował się niezmiernie, a równocześnie i zawstyǳił się nieco. Uradował się, że miał zaszczyt tak potężnego gościa przy mować, a zawstyǳił zważywszy, ak ubogim było to przy ęcie w stosunku do godności sułtana.
Aliści Saladyn, przerywa ąc bieg ego myśli, rzekł:
— Ponieważ Bóg mi was zesłał, panie Torello, wieǳcie tedy, iż nie a, ale wy tuta
panem esteście.
¹⁵³⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁵³⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Rzekłszy te słowa, wśród ob awów radości na wyższe kazał go w królewskie szaty
przybrać, dał mu przodek przed wszystkimi wasalami swymi, obsypał go w przytomności
innych gorącymi pochwałami i ozna mił, iż każdy pod grozą utraty łaski sułtańskie ma
czcić pana Torella nie mnie niż ego osobę.
Wszyscy byli temu rozkazowi posłuszni. Na gorliwie ednak czcili pana Torella owi
dwa panowie, których niegdyś rycerz lombarǳki wraz z Saladynem w domu swoim gościł.
Świetność nagłego powoǳenia oderwała nieco na pewien czas myśli pana Torella od
Lombardii, tym barǳie iż szlachcic był prawie upewniony, że listy ego do celu do ść
miały. Tymczasem zaszła wielce niespoǳiewana okoliczność. W obozie, a racze w wo sku chrześcĳańskim, zna dował się pewien małoznaczny rycerz prowansalski, imieniem
Torello de Dignes, który umarł i pogrzebiony został właśnie w dniu, gdy Saladyn krzyżowców otoczył. Podobieństwo nazwiska wszystkich w błąd wprowaǳiło, tak iż ktokolwiek usłyszał słowa: »umarł pan Torello«, przekonany był święcie, że iǳie o pana Torella
di Stra, ako że ten daleko więce był znany niźli pan Torello de Dignes. Dostanie się
znakomitego rycerza do niewoli uniemożliwiło rozproszenie pomyłki¹⁵⁴¹.
Wielu Włochów z wieścią tą do kra u powróciło. Niektórzy śmieli twierǳić nawet,
że wiǳieli ego ciało i na pogrzebie byli.
Wieść ta dotarła do żony pana Torella i ego krewniaków, i wszystkich, ktokolwiek
go znał, niewymowną boleścią prze ęła.
Zbyt długo szerzyć¹⁵⁴² by się tu nad tym wypadło, ak wielką była boleść, żałoba i rozpacz żony ego. Przez kilka miesięcy żyła ona, nieustannie ęcząc i gorzkie łzy przelewa ąc.
Gdy po pewnym czasie nieco się uspokoiła, wielu dosto nych i znacznych z Lombardii
luǳi ruszyło w zaloty do nie , a krewniacy i bracia poczęli ą nakłaniać k’temu¹⁵⁴³, aby
w powtórne związki małżeńskie wstąpiła.
Na próżno, zalewa ąc się łzami, po wiele razy opór stawiała, daremnie uciekała się do
próśb i wybiegów, musiała wreszcie ustąpić, co też uczyniła pod tą ednakoż kondyc ą, że
ą ostawią w wdowieńskim stanie aż do upływu oznaczonego przez pana Torella terminu.
Tymczasem gdy w Pawii tak sprawy stały i gdy uż tylko osiem dni brakowało do
chwili, w które pod właǳę nowego małżonka prze ść miała, zdarzyło się, iż pan Torello
spotkał w Aleksandrii człowieka, którego wiǳiał niegdyś, gdy wsiadał z posłami na pokład
okrętu dążącego do Genui. Rozkazał go tedy przysłać i spytał, aką mieli podróż i kiedy
do Genui powrócili?
— Panie — odrzekł mu na to ów człowiek — nieszczęsną wielce podróż ta galera
miała. Dowieǳiałem się o tym na Krecie, gǳiem się zatrzymał. W pobliżu Sycylii zaskoczyła ą burza, rozbĳa ąc ą o brzegi berbery skie¹⁵⁴⁴, tak że żywa dusza z nie nie uszła.
Mięǳy innymi zginęli także moi dwa bracia.
Pan Torello uwierzył ego słowom, które zresztą całkiem prawǳiwe były. Wspomniawszy, iż termin wyznaczony małżonce za kilka dni upływa, za rzecz pewną to uznał,
iż o losach ego nic w Pawii nie wiadomo, a żona ego albo uż komuś innemu przyrzeczona została, albo też z zamysłem powtórnego małżeństwa się nosi. Myśl ta tak głębokim
smutkiem go prze ęła, iż stracił sen i apetyt, aż wreszcie zachorzał i umrzeć postanowił.
Saladyn, niezmiernie go miłu ący, na wieść o tym przybył pośpiesznie do niego i po
wielu próbach i naleganiach dowieǳiawszy się od pana Torella o przyczynie ego choroby
zganił go naprzód, że wcześnie mu o tym wszystkim nie powieǳiał, po czym zaklął go,
aby się uspokoić raczył i zaręczył, że eśli to uczyni, to on, sułtan, na oznaczony termin
do Pawii go dostawi. Za czym¹⁵⁴⁵ wy awił mu, ak to sprawi.
Pan Torello zaufał słowom Saladyna. Wieǳąc, że podobne czaroǳie skie sztuczki uż
nieraz się zdarzały, pokrzepił się na duchu i ął¹⁵⁴⁶ nalegać na sułtana, aby mu co rychle
słowa dotrzymał. Saladyn rozkazał ednemu ze swych czarowników, którego sztukę uż
¹⁵⁴¹rozproszenie pomyłki — popr.: sprostowanie pomyłki. [przypis edytorski]
¹⁵⁴²szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
¹⁵⁴³k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁴berberyjski — tu ogólnie: północnoaykański (od nazwy plemion Berberów pierwotnie zamieszku ących
te tereny). [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁵za czym (daw.) — po czym, następnie; więc. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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nieraz wypróbował, znaleźć środek przeniesienia pana Torella na łożu do Pawii w ciągu
edne nocy.
Czarownik odparł, że chętnie to uczyni, ale że przedtem musi uśpić pana Torella dla
ego własnego dobra.
Saladyn, takie przyrzeczenie otrzymawszy, powrócił do pana Torella i znalazł go gotowym na wszystko, rycerz nasz bowiem postanowił albo do Pawii przed upływem oznaczonego czasu przybyć, albo też ze ść z tego świata.
Saladyn, uspokoiwszy go nieco, rzekł w te słowa:
— Wiǳę, panie Torello, że miłu ecie czule żonę swo ą i obawiacie się, aby e ktoś
w stadło nie po ął. Bóg wiǳi, że nie mogę was ganić za to, ze wszystkich bowiem kobiet,
akie kiedykolwiek wiǳiałem, ona wyda e mi się na większe pochwały godna ze względu
na przyroǳenie¹⁵⁴⁷ swo e i obycza e, że uż nie wspomnę o piękności, która nietrwałym
est kwiatem.
Wierę¹⁵⁴⁸, o wiele mile by mi było, gdybyście, skoro was los tu uż przywiódł, czas,
aki wam i mnie eszcze do życia pozosta e, w moim państwie, wspólnie ze mną i w stanie
równym memu stanowi przeżyli. Skoro mi ednak Bóg te łaski dozwolić nie chciał i skoro
postanowiliście umrzeć albo też w oznaczonym terminie w Pawii stanąć, to pragnąłbym
był przyna mnie wcześnie uznać o tym. Byłbym wówczas w możności odesłania was do
o czyzny z czcią osobie wasze przyzwoitą. Aliści ǳisia nie ma uż po temu sposobu ani
czasu, skoro wy pragniecie znaleźć się tam ak na pręǳe , odeślę was zatem tak, ak na to
okoliczności pozwala ą.
— Mó władco — odparł na to pan Torello — słowa wasze są tuta całkiem zbyteczne,
bowiem czyny wasze dowiodły mi uż dostatecznie wasze dla mnie życzliwości, na którą
przecie w tak wielkie mierze nie zasłużyłem.
Choćbyście mnie tedy o łasce wasze nie zapewniali, będę o nie wieǳiał i pamiętał
aż do kresu ziemskich dni moich. Teraz zasię, skoro uż tak postanowiłem, gorąco was
proszę i błagam, abyście raczyli pośpieszyć się z odesłaniem mnie do Pawii, utro bowiem
przypada ostatni ǳień oznaczonego przeze mnie żonie me terminu.
Saladyn upewnił go, że na mnie sza zwłoka nie za ǳie.
Następnego dnia, ako poprzeǳa ącego noc od azdu, rozkazał sułtan ustawić w swe
obszerne komnacie wspaniałe łoże, na które rzucono materace wedle tamte szego obyczau aksamitem i złotą lamą pokryte. Na łoże rzucono przykrycie wyhaowane w misterne
skręty na droższymi kamieniami i wielkimi ak groch perłami. Za skarb niebywałe ceny
uznano e późnie w naszym kra u. Dwie cudne roboty poduszki na wezgłowiu umieszczono. Po czym sułtan polecił ubrać pana Torello, który tymczasem prawie całkiem do sił
przyszedł, w saraceńską szatę, tak bogatą i piękną, iż drugie takie chyba na całym świecie nie masz, a na głowę, wschodnim zwycza em, włożyć mu eden z na świetnie szych
zawo ów swoich.
Tymczasem noc nastała. Wówczas Saladyn z wieloma dosto nymi panami wszedł do
komnaty pana Torella, usiadł przy nim i ze łzami niemal w te słowa przemówił:
— Panie Torello! Oto zbliża się goǳina rozłąki nasze . Ponieważ ze względu na sposób podróży wasze nie mogę wam ani sam towarzyszyć, ani nikogo do kompanii wam
przydać, muszę tedy na tym mie scu z wami się pożegnać. Po to tu właśnie teraz przyszedłem.
Zanim ednak Bogu was polecę, zaklinam was na miłość i przy aźń, aka nas łączy,
abyście o mnie pamiętali i abyście po ukończeniu różnych spraw w Lombardii, eśli to
możliwe, przed śmiercią mo ą eszcze choćby raz przybyć tu raczyli. Dacie mi możność nie
tylko u rzenia was znowu, co mnie na żywszą napełni radością, ale co więce , naprawienia
winy, w którą z powodu tak wielkiego pośpiechu waszego obecnie popaść muszę. Nim się
to ednak stanie, zechcie cie ak na częście obdarzać mnie listami i żądać ode mnie, czego
tylko chcecie, zaprawdę bowiem nikomu na świecie równie użytecznym być nie pragnę
ak wam.
Pan Torello na te słowa nie mógł się od płaczu powstrzymać i dlatego też odpowieǳiał
krótko głosem od łez przerywanym. Rzekł, iż niemożliwą to est rzeczą, aby kiedykolwiek
¹⁵⁴⁷przyroǳenie (daw.) — tu: natura. [przypis edytorski]
¹⁵⁴⁸wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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o dobroǳie stwach Saladyna i wielkoduszności ego zapomniał i że do wszystkich ego
życzeń się zastosu e, eśli mu Bóg tylko eszcze życia uǳieli.
Saladyn uściskał go tkliwie, ucałował i rzekł:
— A więc Bogu cię polecam!
Po czym pożegnał go raz eszcze. Po chwili wszyscy udali się do komnaty, w które
stało łoże dla pana Torella przygotowane.
Tymczasem noc posunęła się barǳo. Z awił się niecierpliwy czaroǳie , a z nim lekarz,
niosąc w ręku czarę z napo em. Zapewniwszy pana Torella, że est to trunek wzmacnia ący,
podał mu tę czarę z prośbą, aby ą wychylił. Pan Torello uczynił to i niezwłocznie zapadł
w sen głęboki. Na rozkaz Saladyna przeniesiono śpiącego rycerza na przygotowane łoże, na
którym sam sułtan położył diadem wielkie ceny i taki znak na nim umieścił, że nie było
późnie wątpliwości, iż dar ten przesyła Saladyn małżonce pana Torella. Następnie włożył
sułtan panu Torello na palec pierścień z tak lśniącym karbunkułem¹⁵⁴⁹, iż do płonące
pochodni był podobny. Prócz tego kazał mu przypasać do boku ozdobny miecz, którego
wartość trudno było oznaczyć. Pas zapięto na klamrę wysaǳoną perłami, które na całym
świecie nie miały sobie równych, oraz mnóstwem innych kle notów. Na rozkaz sułtana
postawiono u boku śpiącego dwie wielkie misy złote, pełne dukatów, a u nóg ego moc
pereł, pierścieni, pasów i innych kosztownych rzeczy, które by tuta za długo wyliczać
było.
Gdy uż tego wszystkiego dokonano, ucałował Saladyn raz eszcze pana Torella, po
czym, na polecenie sułtana, ǳięki sztuce czarnoksiężnika, łoże z rycerzem, śpiącym na
nim, podniosło się ku górze, znika ąc po chwili. Sułtan pozostał długo eszcze na tym
mie scu, rozmawia ąc ze swymi wasalami o panu Torello.
Tymczasem uśpiony pan Torello wraz ze wszystkimi kosztownościami i ozdobami
złożony został w kościele San-Pietro in Ciel d’Oro w Pawii, tak ak tego był pragnął.
Spał eszcze, gdy ǳwon uderzył na utrznię i zakrystian ze światłem w ręku wszedł do
kościoła. U rzawszy niespoǳianie tak bogate łoże, naprzód osłupiał z poǳiwu, a potem,
gwałtowną trwogą zd ęty, rzucił się do ucieczki. Opat i mnisi zapytali go zdumieni, co
się stało. Zakrystian opowieǳiał, co wiǳiał.
— Zaprawdę — zawołał opat, wysłuchawszy go — coś niecnotliwego w tym się kryć
musi. Nie eden raz zakrystian ten uż w tym kościele bywał i ǳieckiem nie est, lada
czym tedy by się nie wystraszył. Pó dźmy przeto i obaczmy, co go tak zatrwożyło.
Opat kazał zapalić pochodnie, po czym wszedł z wszystkimi mnichami do kościoła.
U rzawszy wspaniałe łoże i uśpionego na nim rycerza, stanęli na mie scu i na świetne
kle noty spoglądali, nie śmiąc się zbliżyć. Tymczasem napó , panu Torello zadany, moc
swo ą utracił i rycerz nasz zbuǳił się ze snu z głębokim westchnieniem. Mnisi, przerażeni
tym widokiem, rzucili się do ucieczki z krzykiem: »Boże, ratu !«.
Pan Torello na ten okrzyk otworzył oczy, obe rzał się i poznał od razu, że zna du e
się tam, gǳie być pragnął. Wielce rad temu, podniósł się z łoża i patrzyć począł na skarby rozsiane wokół siebie. Chociaż wspaniałomyślność Saladyna znał uż dobrze przedtem, ednakoż teraz dopiero cały e ogrom po ął. Wiǳąc ucieka ących mnichów, odgadł
przyczynę ich trwogi i ął wołać po imieniu na opata, aby się nie bał, ma bowiem swego
siostrzeńca, Torella, przed sobą.
Opat eszcze barǳie tymi słowy się przeraził, uważał bowiem Torella uż od wielu
miesięcy za umarłego. Opamiętawszy się ednakoż, na dźwięk swego imienia, uczynił znak
krzyża świętego i przybliżył się do rycerza.
— O mó o cze! — rzekł pan Torello — czegóż się tak lękacie? Ja to estem, żywy
i zdrowy. ǲięki łasce boskie zza morza szczęśliwie wróciłem.
Jakkolwiek pan Torello miał długą brodę, a na sobie stró arabski, opat poznał go,
wpatrzywszy się weń bacznie nieco. Po czym, uspoko ony, wziął go za rękę i rzekł:
— Wita mi z całego serca, mó synu!
Potem dodał:
— Nie masz się co trwoǳe nasze ǳiwować, nie zna ǳiesz bowiem w całym mieście
człowieka, który by cię za umarłego nie poczytywał. Powiem nawet więce eszcze. Oto
madonna Adalieta, małżonka two a, uległszy groźbom i namowom krewniaków twoich,
¹⁵⁴⁹karbunkuł (daw.) — czerwony kamień szlachetny (rubin) lub półszlachetny (granat). [przypis edytorski]
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wbrew woli swo e , ma we ść w nowe związki. ǲisia rano ma się udać do domu małżonka
swego, gǳie wszystko uż przygotowano, by odprawić wesele.
Pan Torello na te słowa podniósł się żywo z łoża i pozdrowiwszy serdecznie mnichów,
poprosił zarówno ich, ak opata, aby nikomu o ego powrocie nie wspominali, dopóki on
pewne ważne sprawy nie załatwi. Po czym, rozkazawszy przenieść przywiezione skarby
w bezpieczne mie sce, opowieǳiał opatowi o wszystkich swoich dotychczasowych przygodach. Opat, uszczęśliwiony pomyślnym ego losów obrotem, złożył wraz z nim gorące
ǳięki Bogu, po czym pan Torello zapytał, kto ma się stać mężem ego żony.
Opat wymienił imię oblubieńca, a wówczas pan Torello rzekł:
— Nim o powrocie moim się dowieǳą, chcę obaczyć, ak na tym weselu żona mo a
się zachowa. Dlatego też proszę was — akkolwiek nie est we zwycza u, aby duchowni
w takich biesiadach uǳiał brali — abyście udali się tam ze mną.
Opat odrzekł, iż chętnie to uczyni. Gdy rozedniało, posłał tedy do oblubieńca z ozna mieniem, że wraz z towarzyszem swoim na wesele przybyć pragnie. Oblubieniec z chęcią
przystał na to. Skoro tedy pora stosowna nastała, pan Torello w stro u, w którym do Pawii przybył, udał się wraz z opatem do domu narzeczonego. Wszyscy spoglądali na niego
ze zdumieniem, nikt go ednak nie poznał.
Tym, którzy się pytali, opat opowiadał, że est to Saracen, wysłany w poselstwie przez
sułtana do króla Franc i. Posaǳono tedy pana Torella przy stole naprzeciwko małżonki.
Rycerz nasz przyglądał się z rozkoszą licom damy, na których ciężkie strapienie czytać się
zdawał.
I ona także spo rzała na niego kilkakroć, nie pozna ąc go ednak, bowiem długa broda,
stró obcy całkiem ego pozór¹⁵⁵⁰ zmieniły, a do tego przekonana była przecież o ego
śmierci.
Pan Torello pomyślał, że nastał czas poddania żony próbie, czy zachowała go w pamięci. Zd ął tedy pierścień, dany mu przez nią przy pożegnaniu, przywołał usługu ącego
e pazia i rzekł:
— Oświadcz oblubienicy ode mnie, iż w o czyźnie mo e leży to w obycza u, że gdy
akiś cuǳoziemiec w ślubne uczcie uǳiał bierze, ako a tuta , narzeczona na dowód, że
przytomność¹⁵⁵¹ ego est e miła, przysyła mu swó puchar pełny wina. Cuǳoziemiec
wypĳa nieco wina, nakrywa puchar i odsyła go narzeczone , która resztę wychyla.
Paź powtórzył te słowa oblubienicy, ta zaś, ako niewiasta roztropna i dobrze ułożona,
nie wątpiąc, że ma przed sobą osobę znakomitą, chcąc okazać, ak miłą est e obecność
gościa, kazała obmyć wielki złocony puchar, który stał przed nią, i wypełniwszy go winem,
podać szlachetnemu przybyszowi. Tak też zrobiono.
Wówczas pan Torello, wziąwszy pierścień swe żony do ust, niepostrzeżenie, w trakcie
picia wina, wpuścił go do pucharu, który potem, nakrywszy, znów damie odesłał.
Dama, chcąc cuǳoziemskiemu obycza owi zadość uczynić, odkryła puchar, podniosła
go do ust i wówczas na dnie pierścień u rzała. Nie mówiąc ni słowa, przyglądać mu się
poczęła. Wreszcie poznała, iż est to pierścień mężowi przy pożegnaniu dany. Chwyciła go
tedy w rękę, spo rzała bystro na rzekomego cuǳoziemca i poznawszy go nagle, porwała
się z mie sca, akby obłędem rażona, przewróciła stół sto ący przed nią i krzyknęła:
— To on, to mó mąż, na Boga, to pan Torello!
Po czym rzuciła się ku niemu, nie bacząc na nic ani na nikogo. Padła mu w ramiona
i tak silnie chwyciła go w ob ęcia, że ani słowami, ani siłą oderwać e od niego nie można
było, dopóki sam pan Torello nie począł błagać, aby się nieco pomiarkowała, gdyż na
uściski czasu im eszcze nie zbraknie.
Wesele było uż zamącone całkowicie, ale po części barǳie radosne, niż oczekiwano,
z powodu oǳyskania tak znamienitego rycerza. Pan Torello poprosił przytomnych, aby
się uciszyli. Uczyniono te prośbie zadość. Wówczas nasz rycerz opowieǳiał obecnym
o wszystkim, co mu się od dnia od azdu przytraﬁło, i zakończył prośbą, zwróconą do
oblubieńca, aby mu tego nie wziął za złe, iż damę, którą on chciał za żonę po ąć, biorąc
go za umarłego, teraz ako żonę swo ą odbierze. Oblubieniec, akkolwiek trochę skon-

¹⁵⁵⁰pozór (daw.) — wygląd. [przypis edytorski]
¹⁵⁵¹przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]

  Dekameron



fundowany¹⁵⁵², przemógł się i odrzekł przy aźnie, że pan Torello ma do własności swo e
całkowite prawo.
Dama zwróciła pierścień i diadem otrzymany od oblubieńca, a włożyła na palec pierścień wydobyty z pucharu i diadem przesłany e przez sułtana. Po czym małżonkowie
opuścili dom, w którym się zna dowali, i wraz z całym orszakiem weselnym do swego domu pociągnęli. Zbiegli się tam wkrótce krewniacy, przy aciele i obywatele miasta,
niepocieszeni po rzekome śmierci pana Torella, i patrząc na niego ak na cudem zmartwychwstałego, weselili się długo i hucznie.
Pan Torello podarował część swoich kle notów narzeczonemu, chcąc go za koszty
wesela wynagroǳić, a takoż obdarzył opata i goszczących w domu ego.
Wkrótce przez nie edno posłanie dał znać Saladynowi o szczęśliwym przybyciu swoim. Uważa ąc się zawsze za przy aciela i sługę sułtana, żył długie lata wespół z cnotliwą
małżonką.
Taki był koniec przygód pana Torella, taki kres cierpień ego umiłowane małżonki
i taka nagroda ich serdeczne , nieociąga ące się gościnności. Podobną gościnność wiele
osób naśladować się stara, a chociaż ma ą po temu warunki, czynią to ednakowoż tak źle,
że każą płacić za nią o wiele więce , niż est warta, i to zanim eszcze daǳą e dowody.
Jeśli tedy takich luǳi żadna nagroda nie spotyka, ani oni sami, ani nikt inny ǳiwić się
temu nie powinien”.



 . 

Margrabia z Saluzzo, czyniąc zadość prośbom swoich podwładnych, postanawia żonę sobie
wybrać. By jednak uczynić to na swój sposób, poślubia córkę prostego kmiecia, która mu dwoje
ǳieci na świat wydaje. Margrabia udaje, że je zabić kazał, a potem okazuje żonie, że już jej
dłużej ścierpieć nie może i że w powtórne związki wstąpił. Pewnego dnia sprowaǳa do domu
z powrotem własną córkę i za żonę ją podaje, wypęǳiwszy Gryzeldę w jednej tylko koszuli.
Wiǳąc, że Gryzelda wszystkie udręki cierpliwie znosi, przywołuje ją z powrotem do domu
swego, większą niż kiedykolwiek miłością ją otaczając, pokazuje jej duże już ǳieci i wszystkim
każe złożyć jej hołd jako margrabinie.
Długa opowieść króla przez całe towarzystwo z awną przychylnością przy ęta została.
Dioneo, śmie ąc się, rzekł w te słowa:
— Ów poczciwy oblubieniec, któremu sąǳone było nader smutnie ślubną noc przepęǳić, nie dałby, ak mi się zdawa¹⁵⁵³, złamanego szeląga za te wszystkie pochwały, których panu Torello nie szczęǳicie.
Po czym, wieǳąc, że na niego, ako ostatniego kole opowiadania przypada, w te
słowa mówić począł:
— Na milsze damy! ǲień ǳisie szy, ak wiǳę, samym królom, sułtanom i innym
równie dosto nym luǳiom poświęcony został. Aby od moich poprzedników zbytnio się
nie różnić, opowiem wam o pewnym margrabim. Nie o wspaniałomyślnym czynie będę
ednak mówił, lecz o okrucieństwie szaleńczym, chociaż w końcu na dobre się obróciło.
Nikomu nie raǳę, aby przykład ten naśladował, zaprawdę bowiem żałować należy, że ów
człek nie został za postępek swó tak ukarany, ak na to zasłużył.
„Wiele uż lat zbiegło od te pory, gdy przodek w roǳinie margrabiów z Saluzzo
ǳierżył młody człek, imieniem Gualtieri. Nie ma ąc żony ani ǳieci, trawił cały czas na
zaprawianiu do łowów swoich sokołów. Nie myślał wcale o ożenku i potomstwie, co
zresztą dobrze o mądrości ego świadczyło.
Podwładni ego, wielce z tego nieukontentowani, prosili go nieraz, aby sobie żonę
wybrał i postarał się o ǳieǳica dla swego imienia i ma ętności, a dla nich o przyszłego
pana. Oﬁarowali się nawet sami, że zna dą mu stosowną ǳiewicę, z szlachetnego rodu
idącą i tak pięknymi przymiotami obdarzoną, że w nie szczęście swo e zna ǳie.
Gualtieri odrzekł im na ten kształt:

¹⁵⁵²skonfundowany (daw., z łac.) — zbity z tropu, zawstyǳony. [przypis edytorski]
¹⁵⁵³zdawa się — ǳiś popr. forma: zda e się. [przypis edytorski]
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Małżeństwo

— Zmuszacie mnie, przy aciele moi, abym uczynił to, czegom nigdy zrobić nie chciał.
Wieǳiałem zawsze, że trudno est znaleźć żonę, które natura i obycza e do natury i obycza ów męża podobne by były. Wielu luǳiom natomiast źle dobrane żony prawǳiwie
smutne życie zgotowały. Powiadacie, że zna ǳiecie mi stosowną małżonkę w ten sposób,
że przy e wyborze bęǳiecie baczyli na naturę i skłonności e roǳiców. Wszystko to
est prawǳiwą niedorzecznością. Jakże dowiecie się wszystkiego, czego trza, o o cach, ak
przenikniecie ta emnice matek? Poza tym zaliż¹⁵⁵⁴ nie wiemy, że córki są częstokroć do
roǳiców swych niepodobne. Ponieważ ednak koniecznie chcecie mnie w te łańcuchy zakuć, niecha się więc według wasze woli stanie. Abym się ednak na samego siebie mógł
tylko skarżyć, w przypadku gdy akoweś zło z tego się uroǳi, tedy sam sobie chcę żony
poszukać. Wam zasię¹⁵⁵⁵ oświadczam, że eśli te , którą wybiorę, nie bęǳiecie czcili ako
pani wasze , bez względu na e stan poprzedni, to wkrótce na własne skórze przekonacie
się, ak wǳięczny estem wam za to, żeście mnie wbrew woli mo e ożenili.
Poczciwi poddani odrzekli, że zgaǳa ą się na wszystko, byleby on na swó ożenek
przystał.
Gualtieri uż dawno zwrócił uwagę na obycza e pewne ubogie ǳieweczki, pochoǳące z wioski, która w pobliżu zamku leżała. A że i wielce uroǳiwą mu się wydała, więc
sąǳił, że przy nie bęǳie mógł pęǳić życie bez troski. Nie namyśla ąc się tedy dłuże , za
żonę po ąć ą postanowił. Pewnego dnia kazał przywołać o ca e , człeka podłego wielce
stanu, i rzekł, że córkę ego w stadło chce po ąć. Po czym, zgromaǳiwszy wszystkich
przy aciół swoich z okolicy, tak rzekł do nich:
— Pragniecie, moi przy aciele, abym się ożenił! Zgoǳiłem się na to, racze aby wasze
prośbie zadość uczynić niźli sobie przy emność sprawić. Obiecaliście mi, że te , którą
po mę za żonę, kimkolwiek by ona była, okazywać bęǳiecie cześć należną pani wasze .
Teraz nadszedł czas, aby obopólne przyrzeczenia wypełnione zostały. Znalazłem w pobliżu
ǳiewicę, która mi do serca przypadła i którą mam zamiar za kilka dni do domu mego ako
żonę wprowaǳić. Za mĳcie się tedy przygotowaniem świetne uczty weselne i przy mĳcie
godnie mo ą narzeczoną, abym mógł być z was ukontentowany, tak ak wy ze mnie uż
być ǳisia możecie.
Wszyscy przytomni¹⁵⁵⁶ odparli, że wiadomość ta ucieszyła ich niezmiernie i że ktokolwiek by to był, będą wybraną przez niego ǳiewicę czcili i za swo ą panią uważali.
Po czym zarówno Gualtieri, ak i wszyscy inni ęli przygotowywać wspaniałą i świetną
ucztę weselną, na którą margrabia sprosił krewniaków swoich, przy aciół i okolicznych
sąsiadów. Po czym kazał uszyć mnóstwo bogatych i ozdobnych szat na miarę pewne
ǳiewczyny, które wzrost wydał mu się podobny do wzrostu przyszłe ego żony. Postarał
się takoż o przepaski, pierścienie i o piękny, bogaty wieniec dla oblubienicy, ako też
o wszystko, czego potrzebować mogła.
Gdy zbliżył się ǳień na wesele oznaczony, Gualtieri wsiadł z rana na rumaka, wydał
wszystkie niezbędne zarząǳenia i wyruszył z zamku w towarzystwie wszystkich gości
swoich, rzekłszy do nich uprzednio:
— Nastał czas, abyśmy narzeczoną mo ą tu sprowaǳili.
Wszyscy ruszyli za nim drogą ku owe wiosce i wnet stanęli przed domem o ca owe
ǳiewicy, którą spotkali, ak wracała właśnie co tchu z wodą od studni, by następnie
pospołu z innymi białogłowami obaczyć narzeczoną pana Gualtieriego.
Gualtieri, u rzawszy ą, zawołał na nią po imieniu (ǳieweczka zwała się Gryzeldą)
i spytał, gǳie się e o ciec zna du e.
— Jest w domu, dosto ny panie — odrzekła ǳieweczka, sroǳe zawstyǳona.
Wówczas Gualtieri zsiadł z rumaka, polecił wszystkim, aby czekali na niego, a sam
wszedł do nęǳne lepianki. Zastawszy o ca ǳieweczki, zwanego Giannucolo, rzekł doń:
— Przybyłem, żeby zaślubić Gryzeldę. Pierwe ednak muszę ą o coś w przytomności¹⁵⁵⁷ wasze zapytać.
I tuta zapytał ą, czy gdy ą po mie za żonę, bęǳie się starała zawsze wedle ego
upodobań postępować, nie obruszać się nań ani nie gniewać, cokolwiek by czynił lub
¹⁵⁵⁴zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁶przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁷w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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Żona, Mąż, Małżeństwo,
Obycza e, Stró

mówił, czy posłuszeństwa mu dochowa, a takoż wiele innych podobnych zapytań e zadał,
na które Gryzelda odpowieǳiała twierǳąco. Gualtieri wziął ą wówczas za rękę, wywiódł
z domu i kazał ą w przytomności całe świty swo e oraz wszystkich obecnych rozebrać
do naga, aby ą potem szybko obuć i oǳiać w szaty dla nie przygotowane i na włosy e ,
w wielkim niełaǳie będące, wieniec włożyć.
Potem, obraca ąc się do zaǳiwionych sroǳe świadków, rzekł w te słowa:
— Panowie, oto ǳiewica, którą po mę za żonę, eżeli tylko wy ść za mnie zechce.
I obróciwszy się do nie , sto ące w pomieszaniu i zawstyǳeniu, zapytał:
— Gryzeldo, chcesz mnie wziąć za męża?
— Tak, panie! — odparła.
— Ja zasię — rzekł Gualtieri — chcę cię po ąć za żonę.
Wyrzekłszy te słowa, poślubił ą w przytomności całego zgromaǳenia, po czym wsaǳił ą na rumaka i w otoczeniu dworzan powiódł do swego domu. Naza utrz odbyło
się wesele tak okazałe, akby z córką króla ancuskiego się żenił. Co do narzeczone , to
mogło się zdawać, że wraz z sukniami swo ą naturę i obycza e przemieniła.
Była ona, ak uż o tym wspominaliśmy, piękną z kształtów i rysów ǳieweczką, teraz
zasię¹⁵⁵⁸ stała się także miłą, uprze mą i obycza ną nad wyraz, tak iż wkrótce nikt by uż
nie uwierzył, że to córka Giannucola i że kiedyś pasterką owiec była.
Owszem, ǳieckiem szlachetnych roǳiców być się zdawała, i to do tego stopnia, że
zǳiwieniem prze mowała każdego, kto ą był znał uprzednio.
A przy tym wszystkim okazywała mężowi swemu takie posłuszeństwo i tak usłużną
mu była, iż poczytywał się on za na szczęśliwszego na świecie człowieka. Do poddanych
swego małżonka Gryzelda z taką uprze mością i dobrotliwością się obracała, iż nie było
mięǳy nimi ani ednego, kto by e więce niż samego siebie nie kochał i na głębsze czci
e nie okazywał. Wszyscy modlili się za e zdrowie i szczęście, ci zasię, którzy wkrótce
po weselu twierǳili, że Gualtieri nierozważnie postąpił, za żonę ą biorąc, teraz zapewniali, że est to na przenikliwszy i na roztropnie szy na świecie człowiek, nikt bowiem,
krom¹⁵⁵⁹ niego, nie mógłby odgadnąć tak wielkie cnoty, ukryte pod nęǳnymi łachmanami i wieśniaczym przyoǳiewkiem. Wkrótce młoda margrabina zasłynęła ǳięki swym
przymiotom i dobrym uczynkom nie tylko w całe okolicy, ale wszęǳie, tak iż wszyscy
zmienili przekonanie o lekkomyślnym wyborze Gualtieriego.
W niedługi czas po ślubie Gryzelda zaszła w ciążę i gdy nadeszła pora, wydała na świat
córkę, czym Gualtieri nad wyraz się uradował.
Niebawem przyszła mu do głowy osobliwa myśl, aby długim doświadczeniem i okrutnymi cierpieniami żonę swo ą wypróbować. Naprzód tedy ął¹⁵⁶⁰ ą dręczyć słowami, udaąc wielce strapionego i napomyka ąc, że podwładni ego niezadowoleni są z e nikczemnego stanu, a zwłaszcza z tego, że nie syna, lecz córkę na świat wydała, tak że szemra ą
nieustannie.
Gryzelda, wysłuchawszy tych słów, nie pokazała po sobie na mnie szego gniewu i rzekła łagodnym głosem:
— Uczyń ze mną, panie mó , co ci się zda e właściwym dla honoru i spoko u twego.
Zgaǳam się na wszystko, wiem bowiem, że znaczę mnie od nich i niegodną estem
zaszczytów, którymi dobroć two a mnie obsypała.
Respons¹⁵⁶¹ ten wielkie ukontentowanie panu Gualtieriemu sprawił, okazało się bowiem awnie, że wszystkie honory i zaszczyty na mnie sze pychy w Gryzelǳie nie rozbuǳiły.
Mimo to wkrótce potem, oświadczywszy e raz eszcze, że podwładni córki z nie
zroǳone ścierpieć nie mogą, wysłał do nie ednego z zaufanych sług swoich, który stanąwszy przed nią rzekł z bolesnym wyrazem twarzy:
— Madonno, pod grozą śmierci wykonać muszę rozkaz mego pana. Kazał mi zabrać
córeczkę waszą, abym ą…
Nie dodał nic więce .
¹⁵⁵⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁵⁵⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁰jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵⁶¹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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Niewiasta, usłyszawszy te słowa i spo rzawszy na ego twarz, przypomniała sobie, co
e małżonek przed kilkoma dniami mówił, i po ęła, iż sługa ma rozkaz zabicia ǳiecięcia.
Wy ęła tedy szybko córeczkę swo ą z kołyski, ucałowała ą, pobłogosławiła i mimo
bezmiaru boleści, aką w sercu czuła, nie drgnąwszy na twarzy, oddała ǳiecię w ręce
sługi z tymi słowy:
— Weź ǳiecko i spełnĳ dokładnie, co twó i mó pan ci rozkazał. Proszę cię eno¹⁵⁶²,
abyś nie rzucał ǳiecka na rozszarpanie drapieżnym zwierzętom lub ptakom, eśli to się
woli mego męża nie sprzeciwi.
Sługa wziął ǳiecię i powrócił do pana Gualtieriego, który, usłyszawszy o zachowaniu
się małżonki swo e , oniemiał z poǳiwu nad siłą e duszy. Niemnie ednak wysłał sługę
z ǳiecięciem do Bolonii, do edne ze swych krewniaczek, prosząc ą, aby ǳiecku staranne wychowanie dała, nie odkrywa ąc, czy ą est córką. W nie aki czas potem Gryzelda
uroǳiła syna, którego pan Gualtieri tak gorąco pragnął. Ponieważ ednak dotychczasowe próby nie wydały mu się eszcze dostatecznymi, odezwał się do żony pewnego dnia
z pełnym niepoko u wyrazem twarzy, aby ą eszcze głębszą boleścią prze ąć:
— Żono, od czasu, ak uroǳiłaś tego chłopca, nie mogę żadną miarą z podwładnymi mymi traﬁć do ładu, tak szemrzą na to, iż wnuk Giannucola ma po mnie nad nimi
panować. Obawiam się tedy, że mnie wypęǳą, eśli z tym ǳieckiem nie postąpię ak
z tamtym i eśli na koniec nie porzucę cię i inne żony nie po mę.
Niewiasta wysłuchała tych słów cierpliwie i odrzekła tylko:
— Panie mó , dba eno o to, abyś był spoko nym i szczęśliwym, a o mnie nie troszcz
się byna mnie . Nie ma dla mnie nic na świecie krom¹⁵⁶³ tego, co ci est miłe.
Po kilku dniach Gualtieri postąpił z synem w ten sposób, ak pierwe z córką, ostawia ąc Gryzeldę w przekonaniu, że ǳiecię zabite zostało. I tym razem dama ani ednym
słowem nie zdraǳiła ciężkie boleści swo e , co Gualtieriego w na wyższy wprowaǳiło poǳiw. W głębi duszy przyznawał, iż żadna inna kobieta niezdolna by była czegoś
podobnego dokonać. Gdyby nie był twardo przekonany o wroǳone miłości, aką do
swych ǳieci żywiła, o ile tylko on nie był temu przeciwny, byłby sąǳił, że postępu e tak
z obo ętności w stosunku do nich, gdy tymczasem poznał, że kieru e nią tylko rozwaga. Podwładni ego, mniema ąc, że istotnie swo e ǳieci pozabĳać kazał, groźnie szemrać
poczęli. Im okrutnie szym człowiekiem im się zdawał, tym żywszym współczuciem dla
biedne Gryzeldy się prze mowali. Ona ednakoż innym niewiastom na wszystkie słowa
pociechy odpowiadała eno, że goǳi się z wszystkim, co postanowił ten, kto e do życia
powołał.
Gdy niemało lat od uroǳenia córki upłynęło, panu Gualtieriemu wydało się, iż
przyszła pora, aby cierpliwość swo e małżonki na ostatnią i na cięższą wystawić próbę.
Oświadczył tedy w przytomności¹⁵⁶⁴ wielu osób, że żony swo e żadną miarą dłuże uż
ścierpieć nie może i że teraz dopiero wiǳi, ak źle i nieopatrznie postąpił, do swego domu
ą wprowaǳa ąc. Dlatego też postanowił zwrócić się do papieża z prośbą o rozwiązanie
małżeństwa swego, tak aby mógł po raz wtóry się ożenić.
Wielu uczciwych luǳi ostro mu ten zamiar zganiło, Gualtieri odparł ednak, że tak
być musi.
Gryzelda, usłyszawszy o tym postanowieniu, wieǳiała, że bęǳie musiała powrócić
do o cowskie chaty, może owce pasać, ak dawnie , a takoż znosić to, że inna białogłowa bęǳie posiadała e męża, ukochanego nad wszystko. Cierpiąc na sroższe męczarnie,
zbierała siły, aby z pogodą przy ąć ten nowy dopust losu, tak ak i poprzednie.
Po kilku dniach pan Gualtieri wręczyć sobie kazał zmyślone listy, niby to z Rzymu
nadesłane, i wmówił w swoich poddanych, iż papież uǳiela mu dyspensy na powtórne
ożenienie się i porzucenie Gryzeldy. Gualtieri wezwał Gryzeldę i w przytomności podwładnych rzekł do nie w te słowa:
— Żono, na mocy pozwolenia papieskiego mam prawo po ąć inną małżonkę, a ciebie
opuścić.
Przodkowie moi byli wielce szlachetnego rodu i władcami tego kra u, twoi zasię szli
z chłopskiego stanu, dlatego też nie chcę cię uż za żonę i rozkazu ę ci, abyś do swego o ca
¹⁵⁶²jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁶³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁴w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
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powróciła wraz z wianem, któreś mi wniosła, a zasię wprowaǳę tu inną, którą uznałem
za stosowną dla siebie.
Niewiasta wysłuchała tych słów, przezwycięża ąc swo ą mdłą¹⁵⁶⁵, białogłowską naturę
i powstrzymawszy łzy, rzekła:
— Panie mó , nie zapomniałam o tym nigdy, że mó nikczemny stan twemu dosto nemu rodowi nie odpowiada. To, że two ą żoną się stałam, uważałam zawsze za dar two e
i boże łaski. Nigdy nie sąǳiłam, że ten zaszczyt z prawa i na zawsze mi się należy: za
pożyczony go tylko poczytywałam. Obecnie, ponieważ podoba ci się żądać zwrotu darów
twoich, muszę ci e oddać. Oto twó pierścień, którym się ze mną zaręczyłeś, przy m
go z powrotem. Rozkazu esz mi, abym zabrała wniesione ci wiano. Nie potrzebu ę na
to skrzyń ani ucznego bydlęcia, nie zapomniałam bowiem, iż nagą mnie wziąłeś. I eśli
goǳiwą ci się wyda rzeczą, aby to łono, które ǳieci two e nosiło, na pośmiewisko tłumu wystawione zostało — ode dę stąd naga. Proszę cię ednak, abym w zamian za mo e
ǳiewictwo, które ci przyniosłam, a którego z sobą na powrót zabrać nie mogę, odeszła
stąd choćby w edne koszuli.
Gualtieri, bliski płaczu, zachował niewzruszony, surowy wyraz oblicza i rzekł:
— Dobrze, weź edną koszulę.
Wszyscy przytomni¹⁵⁶⁶ prosili go, aby e przyna mnie edną sukienkę podarował,
akżeby bowiem znieść to mógł, aby kobieta, która przez kilkanaście lat ego żoną była, tak haniebnie i nęǳnie, w edne koszuli tylko z ego domu wy ść miała. Wszystkie
prośby na nic się ednak nie zdały i Gryzelda boso, w koszuli i z odkrytą głową, gorąco wszystkich Bogu poleciwszy, opuściła dom małżonka swego, wraca ąc do o ca wśród
rzewnego płaczu wszystkich przytomnych. Giannucolo, który nigdy nie mógł uwierzyć,
że ego córka naprawdę żoną Gualtieriego się stanie i który z dnia na ǳień czekał na to,
do czego teraz przyszło, zachował stare e suknie, które zd ęła z siebie owego poranku,
gdy Gualtieri przybył po nią. Stary wieśniak wydobył teraz szatki te, a Gryzelda, oǳiawszy się w nie, za ęła się powszednią domową pracą, którą ongiś wykonywała, znosząc
z niezłomnym duchem okrutny cios wrogie doli.
Gualtieri tymczasem udał przed swymi ludźmi, że wybrał sobie za żonę córkę hrabiego Panago i zarząǳiwszy okazałe przygotowania do wesela, po Gryzeldę posłał. Gdy
się z awiła, rzekł do nie w te słowa:
— Mam zamiar sprowaǳić białogłowę, którą niedawno sobie wybrałem. Chciałbym
ą na powitanie godnie przy ąć. Nie ma w domu moim niewiast, które by umiały przysposobić komnaty i przygotować wszystko, czego taka uroczysta okaz a wymaga. Nikt
zaś lepie od ciebie na tych rzeczach się nie zna. Urządź więc wszystko ak należy, sproś
damy wedle swego wyboru i przy mĳ e, akbyś panią tego domu była. Po weselu bęǳiesz
mogła znów do o ca powrócić.
Jakkolwiek każde z tych słów było ciosem sztyletu dla serca Gryzeldy, która miłości
do Gualtieriego razem z pomyślnością wyrzec się nie mogła, odrzekła ednak spoko nie:
— Jestem gotowa uczynić, mó panie, wszystko, co tylko każesz.
I powróciwszy w grubych szatach z sukna romańskiego do tego samego domu, który
niedawno w koszuli opuściła, ęła¹⁵⁶⁷ komnaty czyścić i porządkować, tkaniny po izbach
rozwieszać, kuchnią się za mować, słowem, ak prosta służebna do wszystkiego rękę przykładać. Spoczęła nie pierwe , aż wszystko urząǳiła tak ak należało. Wówczas, zaprosiwszy eszcze w imieniu Gualtieriego wszystkie damy z okolicy, czekała dnia uroczystości.
Gdy ǳień zaślubin nadszedł, Gryzelda, w nęǳne szaty oǳiana, z godnością, układnością
i wesołym obliczem przy ęła damy, na wesele przybyłe.
Gualtieri oddał ǳieci swo e na staranne wychowanie do pewne krewniaczki, zamężne za grabią Panago. Córka ego, tak uroǳiwa, że pięknie sze trudno by było na całym
świecie znaleźć, liczyła dwanaście lat, syn zasię był sześcioletnim chłopcem. Gualtieri wyprawił poselstwo do krewniaka w Bolonii z prośbą, aby przybył do Saluzzo wraz z ǳiećmi,
w otoczeniu dobranego orszaku i aby po droǳe mówił wszystkim, iż panu Gualtieriemu
narzeczoną wiezie, nie zdraǳa ąc nikomu, kim ona est naprawdę.
¹⁵⁶⁵mdły (daw.) — słaby. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁶przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁷jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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Żona, Pokora

Krewniak spełnił wolę markiza i wyruszywszy w drogę, po kilku dniach przybył w porze obiadu do Saluzzo wraz z młodą ǳieweczką, bratem e i świetnym orszakiem. Znalazł
tam uż wielu obywateli miasta, a takoż mieszkańców okolic, oczeku ących nowe małżonki Gualtieriego. Młodą narzeczoną powitały wszystkie damy, wprowaǳa ąc ą do sali,
w które stoły nakryto. Tuta Gryzelda wyszła e naprzeciw tak ak stała i rzekła radośnie,
zwraca ąc się do ǳiewicy:
— Wita , pani mo a!
Damy daremnie błagały Gualtieriego, aby Gryzeldę w e komnacie w spoko u zostawił albo też przyoǳiał ą w akieś e dawne szaty, tak aby przed obcymi w tak nęǳnym
stro u nie była zmuszona się pokazywać, ednakoż wszystkie te prośby na niczym spełzły.
Wkrótce goście zasiedli do stołu i uczta się rozpoczęła. Oczy wszystkich zwrócone były na ǳiewicę; powszechnie się zgaǳano, że Gualtieri dobrą zamianę uczynił. Gryzelda
na barǳie się ǳieweczką i braciszkiem e zachwycała.
Gualtieri, któremu wreszcie się wydało, że dość ma uż dowodów cierpliwości żony
swo e , i wiǳąc, że niestatek losu w niczym e nie zmienił (wieǳiał przy tym, że nie
płynie to wcale z tępego przyroǳenia, poznał bowiem wielką e mądrość), osąǳił, że
nadszedł czas, aby uwolnić ą od gorzkich doświadczeń i położyć kres e męce, którą
skrywała pod spoko nym oblicza pozorem.
W przytomności¹⁵⁶⁸ całego zgromaǳenia przywołał ą przeto do siebie i rzekł z uśmiechem:
— No, akże ci się podoba mo a nowa małżonka?
— Panie mó — odparła Gryzelda — siła¹⁵⁶⁹ dobrego o nie powieǳieć bym mogła. Jeżeli, ak mniemam, ma tyle rozsądku, ile piękności, to nie wątpię byna mnie , że
na szczęśliwszym na świecie człowiekiem was uczyni. Zaklinam was eno¹⁵⁷⁰ i błagam,
abyście oszczęǳali sercu e tych doświadczeń, których inna białogłowa, niegdyś do was
należąca, tak wiele znosić musiała. Ledwie bowiem uwierzyć mogę, aby ta ǳiewica, tak
młoda i w takich dostatkach wzrosła, mogła przenieść to, co ścierpiała tamta, przywykła
od ǳiecka do ciągłych trudów.
Gualtieri, wiǳąc, że Gryzelda, na mocnie przekonana, iż ǳiewica ta ma ego żoną
zostać, ednak ak na lepie o nie mówi, wezwał ą, aby obok niego usiadła i rzekł:
— Gryzeldo, nadszedł czas, abyś wreszcie zakosztowała owoców two e długie cierpliwości i aby ci, którzy mnie za okrutnika, tyrana i szaleńca poczytywali, przekonali
się, że wszystko, co czyniłem, do ednego, z góry przewiǳianego celu zmierzało. Poddanych moich chciałem nauczyć, ak im żony wybierać i zachować należy, ciebie dobrą żoną
uczynić, a samemu sobie zapewnić spokó na cały czas pożycia z tobą. Żeniąc się, obawiałem się, że nieszczęście sobie gotu ę, dlatego też postanowiłem doświadczać cię i ranić na
różne sposoby. Ponieważ ednak przez cały ten czas słowem ani czynem woli mo e się
nie sprzeciwiłaś, po ąłem, że znalazłem w tobie to szczęście, akiegom pragnął. Teraz zasię
chcę ci od razu powrócić wszystko, com ci częściowo zabierał, i na żywszą radością zagoić
rany serca, akie ci zadałem. Przy mĳ z wesołym obliczem tę, którą za narzeczoną mo ą
poczytywałaś i e brata; są to two e i mo e ǳieci, które wszyscy od dawna poczytywali
uż za okrutnie przeze mnie pomordowane. Ja sam estem małżonkiem twoim miłu ącym cię nad wszystko i to przekonanie żywiącym, że na całym świecie nie masz drugiego
męża, który by z żoną swo ą podobnie był szczęśliwy.
Po tych słowach uścisnął ą, ucałował i wstawszy od stołu wraz z Gryzeldą, zalaną
z radości łzami, skierował się ku córce swo e , niepo mu ące niczego z tego, co zaszło.
Roǳice uścisnęli czule ǳieci swo e i wszystkich przytomnych¹⁵⁷¹ z błędu wywiedli.
Damy uradowane podniosły się z mie sc swoich i udały się pospołu z Gryzeldą do
edne z komnat, gǳie wśród życzeń na lepszych zd ęły z nie lichy przyoǳiewek i w edną
z e godnych szat ą przybrały, po czym wprowaǳiły ą znów do sali ako panią, którą
i w swoich łachmanach zdawać się nie przestała. Tam ǳiećmi cieszyli się wszyscy nad
poǳiw i radość zapanowała powszechna. Zaczęła się uczta, która przez kilka dni trwała.
Gualtieriego poczęto uważać od te chwili powszechnie za wielce mądrego człeka, chocia
¹⁵⁶⁸w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]
¹⁵⁶⁹siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁰jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁷¹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
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próby, którym poddał swo ą żonę, wszystkim zbyt dotkliwymi i okrutnymi się zdawały.
Osobnymi pochwałami mądrość Gryzeldy wysławiano.
Grabia da Panago po kilku dniach do Bolonii powrócił. Gualtieri teścia swego Giannucola od ciężkie pracy oswoboǳił, dostatek mu zapewnił i w szczęściu i spoko u na
starość żyć mu pozwolił. Późnie margrabia wydał swą córkę za mąż za wysoce szlachetnego młoǳieńca, sam zasię żył długo i szczęśliwie z Gryzeldą, w osobnym zachowaniu
i czci ą ma ąc.
Cóż możecie powieǳieć o te materii? Chyba eno to, że i do chat ubogich duch
boży z niebios zstępu e, a w pysznych pałacach można znaleźć takich, którzy winni racze
trzody pasać niż ludami rząǳić. Któż krom¹⁵⁷² Gryzeldy zdolny byłby znieść z spoko nym,
a nawet wesołym obliczem twarde i niebywałe próby, akim ą Gualtieri poddał? Jego zasię
należna spotkałaby odpłata, gdyby traﬁł na niewiastę, która, wygnana z domu w edne
koszuli, pozwoliłaby innemu przetrząść swe futro, tak żeby goǳiwe okrycie zyskała”.
Gdy Dioneo opowiadanie swo e zakończył, damy ożywioną rozmowę zaczęły, różne
przeciwne sądy wypowiada ąc, chwaląc i ganiąc na przemian nie edno w materii opowieści.
Rozprawiano o tym długo. Wreszcie król, spo rzawszy na niebo i obaczywszy, że słońce
uż się ku zachodowi chyli, nie powsta ąc z mie sca, rzekł w te słowa:
— Piękne damy, ak wiecie, trud rozumu śmiertelników nie tylko na tym się zasaǳa,
aby w pamięci przeszłość zachowywać i znać teraźnie szość, ale ǳięki edne i drugie
przewidywać przyszłość. Na roztropnie si luǳie za szczyt mądrości to poczytu ą. Jak wam
wiadomo, utro upływa czternaście dni od czasu, gdyśmy Florenc ę opuścili, aby swo e
życie i zdrowie ochronić, a takoż rozproszyć owe troski i smutki, akie nas w mieście
roǳinnym ustawnie¹⁵⁷³ dręczyły, odkąd morowa zaraza w nim wybuchła.
Wyda e mi się, że wszystko, cośmy zamierzyli, goǳiwie spełnione zostało. Bawiliśmy
się wprawǳie opowieściami wesołymi i buǳącymi może pożądliwość, edliśmy i pili do
syta, grali i śpiewali, co wszystko do rzeczy nie zawsze przysto nych pobuǳać zwykło słabe umysły. A ednak w czasie pobytu tuta żadne słowo ani uczynek żaden tak z wasze ,
ak i nasze strony na naganę nie zasłużył. Panowały wśród nas niezmiernie dobre obycza e, zgoda i roǳinna zażyłość. Oto, o czym się przekonałem, eśli tylko dobrze patrzyć
umiałem. Niewątpliwie ze względu na waszą i mo ą cześć, a także wspólny nasz pożytek,
przekonanie takie miłe wam być musi. Aby ednak przez długie obcowanie z sobą nie
doprowaǳić do niczego, co by przykrości za sobą pociągnąć mogło, i przez pozostawanie tu nazbyt się przewleka ące nie dać powodu do dotkliwych dla nasze czci pogłosek,
uważam, że — eśli wasza taka wola — powinniśmy powrócić tam, skąd przybyliśmy,
zwłaszcza że każdy uż miał swó ǳień, miał uǳiał w zaszczycie królowania, który teraz
a piastu ę. Dodam do tego eszcze tę okoliczność, że o naszym pobycie tuta wieści się
szeroko rozniosły, tak iż inni uchodźcy mogliby się do nas dołączyć, co by zapewne wiele
uroku dniom naszym, tuta spęǳanym, odebrało. Jeżeli tedy rada mo a wam się podoba,
to zatrzymam powierzoną mi koronę aż do chwili naszego powrotu, który ak mniemam, utro rano nastąpić powinien. Jeśli ednak inną uchwałę poweźmiecie, to mam uż
na myśli kogoś, którego na ǳień utrze szy ukoronu emy.
Młode damy i kawalerowie długo naraǳali się mięǳy sobą, wreszcie ednak radę
króla za dobrą i słuszną uznali i postanowili do nie się zastosować. Król tedy kazał przywołać marszałka, omówił z nim wszystko, co naza utrz uczynić należało, a potem powstał,
da ąc towarzystwu swobodę aż do wieczora. Wszyscy, ak to w zwycza u leżało, różnym
rozrywkom się oddali. Potem, gdy pora wieczerzy nastała, zasiedli z na wyższą przy emnością do stołu. Po wieczerzy rozpoczęły się śpiewy z muzyką i tańce, którym Lauretta
przewoǳiła. Fiammetta na rozkaz króla taką piosenkę wǳięcznie zanuciła:
Gdyby się zazdrość zbytnio nie łączyła
Z miłości kwiatem,
Szczęśliwszą któraż by ode mnie była?
W kochanku moim młodości uroki
Wiosny świeżością błyszczą i naǳie ą,
¹⁵⁷²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁵⁷³ustawnie — ustawicznie, ciągle. [przypis edytorski]
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Cześć oraz godność wieǳie ego kroki,
W uczynkach ǳielność i dobroć aśnie ą;
Z mądrością łączy wymowy słodycze,
Kształty posągu z ruchy¹⁵⁷⁴ szlachetnymi,
Któraż ǳiewica na szerokie ziemi
Pięknie sze kiedy kochanka oblicze,
Pięknie szą duszę wyśniła?
Lecz właśnie wszystkich tych przymiotów całość
O niego lękać się i drżeć mi każe:
I inne wiǳą ego doskonałość
I z nim by siebie chciały u rzeć w parze!
Kto wie, z akimi myślami się noszą,
Jakie zasaǳki, akie stawią¹⁵⁷⁵ sieci!
Więc wǳięki ego są dla mnie rozkoszą,
Która zarazem wieczną troskę nieci¹⁵⁷⁶,
Drżę, że rywalki mó sen szczęścia spłoszą,
Że mi go porwie ich siła!
Och, gdybym mogła mieć tyle ufności,
Ile miłości mam dla niego w duszy,
Byłabym wolna od srogich katuszy,
Które sprowaǳa zazdrość z sobą w gości.
Lecz mężczyzn plemię, w kochaniu niestałe,
Za każdą nową iǳie kusicielką,
Więc nie bez rac i życie mo e całe
Jest ciągle trwogą i męczarnią wielką.
Umieram w chwili, gdy oko zuchwałe
Któraś na niego zwróciła!
I błagam Boga, by od sióstr me duszy
Oddalał wiecznie zdrady myśl złośliwą,
Skarbu mo ego żadna z was nie ruszy,
Lecz gdyby która miną pieszczotliwą,
Pochlebnym słowem lub choćby skinieniem
Ku sobie kiedy przywabić go chciała,
Przed gniewem moim niecha drży, zuchwała!
Stanę się zemsty trawiącym płomieniem.
Nie bęǳie ciszy ni spoczynku miała,
Aż zginie ta, co zdraǳiła.
Gdy Fiammetta pieśń swo ą skończyła, Dioneo, sto ący obok nie , rzekł z uśmiechem:
— Madonno, dobrze uczynicie, mówiąc wszystkim, kim est wasz kochanek, tak
aby żadna z dam przez nieświadomość nim nie owładnęła, skoro tak srogim mielibyście
zapłonąć wówczas gniewem.
Potem wiele eszcze pieśni odśpiewano, a gdy niemal połowa nocy upłynęła, wszyscy,
wolę króla wypełnia ąc, na spoczynek się udali.
O świcie podnieśli się i pod światłym przewodnictwem króla powrócili do Florenc i,
dokąd marszałek wszystkie ich rzeczy uż był odesłał. Przybywszy do miasta, pożegnali
się trze młoǳieńcy z siedmioma damami w kościele Santa Maria Novella, skąd z nimi
niegdyś wyruszyli, po czym oddali się innym przy emnościom. One zaś odeszły niebawem
do domów swoich.
¹⁵⁷⁴ruchy — ǳiś popr. forma N.lm: ruchami. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁵stawić sieci — rozstawić sieci. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁶niecić — rozniecać. [przypis edytorski]

  Dekameron



 
Szlachetne ǳieweczki! Chcąc wam uciechę zgotować, poświęciłem się te długie pracy.
Racze modlitwy wasze i pomoc boża, ak sąǳę, niż zasługi mo e to sprawiły, że w zupełności dokonałem tego, com na wstępie mo ego ǳieła dokonać obiecał. Korny dank¹⁵⁷⁷
naprzód Bogu, a następnie wam złożywszy, mogę teraz dać spocząć pióru i utruǳone
ręce. Nim ednak to uczynię, zamierzam wpierw odpowieǳieć pokrótce na pewne zarzuty, akie któraś z was albo i kłoś inny postawić by mi mógł. Nie czynię tego bez rac i,
wyda e mi się bowiem rzeczą pewną, że praca ta — w porównaniu z innymi — nie zazna e
szczególnych względów, a nawet est ich całkiem pozbawiona. Pomnę, że wykazałem to
we wstępie do czwartego dnia opowieści. Obecnie chcę dać respons¹⁵⁷⁸ na pytania, akby
w myśli zadane.
Niektóre z was powieǳą ani chybi, że pisząc te opowieści na zbytnią swobodę sobie
pozwoliłem niekiedy, wkłada ąc damom w usta słowa plugawe lub każąc im często słuchać rzeczy, których uczciwym niewiastom ani mówić, ani słuchać się nie goǳi. Jednakoż
przeczę temu, gdyż nie masz tak nieprzysto ne rzeczy, co by — przysto nymi wyrażona
słowami — bez u my czci słuchać się nie dała. Zda e mi się, żem tego sposobu wypowiadania się z powoǳeniem tuta używał. Załóżmy ednak, że macie rac ę — nie będę z wami
o to sporu toczył, wiem bowiem, że mnie zwyciężycie. Zapewniam was ednak, że chcąc
odrzec, dlaczego tak postąpiłem, bez trudu zna dę uzasadnień w bród. Jeśli w te czy inne
opowieści coś niecnotliwego się traﬁło, widać istota e tego wymagała. Każdy człek rozsądny i rzeczy świadom uzna, że inacze nie mogłem opowieści prowaǳić, o ile właściwe
swe formy nie miała postradać. Z drugie strony, eśli w nowelach moich tu i ówǳie
zna ǳie się akiś szczegół lub akieś słówko barǳie swobodne, a świętoszkom w spódnicy nieprzypada ące do smaku, dlatego że więce zwykły baczyć na słowa niźli na czyny
i eno¹⁵⁷⁹ pozór cnót wszelkich brać na się, to twierǳę, że przez napisanie tych słów nie
popełniłem nic barǳie nieprzysto nego od mnóstwa białogłów i mężczyzn, mówiących
co chwila o moźǳierzu i tłuczku lub o szczelinach i klinie. Nadto pióro mo e powinno
przyna mnie tyle mieć wolności, co pęǳel malarza, który żadne , a przyna mnie słuszne , nagany na siebie nie ściąga ąc, świętego Michała mieczem i kopĳą goǳącego w węża,
a świętego Jerzego na smoku wyobraża, Adama w męskie , a Ewę w żeńskie przedstawia
postaci i nawet Temu, który dla zbawienia luǳkości śmierć męczeńską na krzyżu ponieść
raczył, nogi to ednym, to dwoma gwoźǳiami przebĳa.
Wziąć także i to pod uwagę należy, że o wszystkich tych rzeczach opowiada się nie
w kościele, o którego sprawach eno z czcią na wyższą i słowami nieskalanymi mówić wolno (chociaż w historii święte znalazłoby się pod dostatkiem kart, z którymi ani równać
się moim!) — nie toczy się tu dysput w szkole ﬁlozofów, gǳie przysto ność w nie mnie sze mierze est wskazana, ani w kole mędrców i uczonych, ale w ogrodach, w mie scu
wytchnienia rozmawia grono osób wprawǳie młodych, lecz do rzałych i nieulega ących
zbyt łatwo pokusom, a ǳie e się to w czasie, gdy na barǳie stateczni brali nogi za pas,
aby eno życie ocalić.
Jakiekolwiek zaś są opowieści mo e — ak wszystko inne — mogą szkodliwymi lub
pożytecznymi się okazać, zależnie od natury słuchacza. Któż nie wie, że wino — ak opó
pospołu z pĳanicą obok wielu innych zaręcza ą — est rzeczą dla zdrowych zbawienną,
szkodliwą zasię dla luǳi gorączką trawionych? Mamyż więc dlatego, że gorączku ącemu
szkoǳi, powieǳieć, iż est zabó cze? Komuż nie wiadomo także, iż ogień est niezbędny
dla śmiertelników? Zali¹⁵⁸⁰ wiǳąc, ak domy i miasta pożera, szkodliwym go nazwać
możemy? Broń służy równie dla ochrony luǳi spoko nych ak i dla popełniania wielu
morderstw: wina spada wówczas na tych, którzy e na złe użyli. Umysł spaczony żadnego
słowa w ego prawǳiwym nie weźmie znaczeniu. Na szlachetnie sze słowa pożytku mu
nie przyniosą, równie ak mnie przysto ne nie zdoła ą znów splamić duszy czyste , kurz
bowiem nie ima się promieni słonecznych, a brud ziemski czystości niebios. Jakież to
słowa i akie księgi świętsze, czcigodnie sze i wzniośle sze są od Pisma świętego? A ednak
¹⁵⁷⁷dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁸respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
¹⁵⁷⁹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁰zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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wielu luǳi, fałszywie e tłumacząc, sobie i innym zgubę zgotowało. Każda rzecz sama
w sobie na coś przydatną być może, źle natomiast użyta, znaczne wyrząǳa szkody. To
samo mówię o mych opowieściach. Kto zechce z nich złe rady i podniety do złego czynu
zaczerpnąć, temu nie odmówią ich, eśli e może w sobie mieszczą albo — odpowiednio
naciągnięte — w sobie odnaleźć pozwolą. Kto ednak korzyści i nauki bęǳie pragnął,
ten się na nich nie zawieǳie. Jeśli księgi te będą czytane w stosownych okolicznościach,
a przy tym przez osoby, dla których e napisano — pożytecznymi i przyzwoitymi się
okażą. Kto przekłada nad nie trzepanie o czenaszków albo gniecenie kiszek czy placków
dla spowiednika, ten niecha ich nie rusza. Nie ugania ą one za nikim, nie proszą, aby e
czytano. Czego zaś nie mówią i nie robią ǳiś pobożnisie!
Niektóre z was powieǳą zapewne, że tę czy inną opowieść opuścić mi należało. Zgaǳam się i na to, aliści¹⁵⁸¹ powiem, że mogłem i winienem był spisać tylko te, które
opowieǳiane zostały. Tym, co e wygłaszali, zważać należało, by były piękne, a wówczas
pięknymi wyszłyby również i spod mego pióra. Gdyby ktoś ednak przypuścił, że sam estem zarówno ich wynalazcą, ak i pisarzem — czym w istocie nie estem — to powiem,
że nie wstyǳiłbym się, eśliby nie wszystkie okazały się piękne. Prócz Boga bowiem nie
masz mistrza, który by zawsze coś dobrego i doskonałego stwarzał. Nawet Karol Wielki,
pierwszy twórca rycerzy-paladynów, nie mógł ich tylu do życia powołać, by z nich całe
wo sko powstało. W zbiorze rzeczy mnogich traﬁać się muszą różne akości przedmioty.
Nie było pola tak dobrze uprawionego, aby na nim oset, kąkol lub inne zielsko mięǳy
na lepsze zboże się nie wmieszały. Zresztą do czynienia ma ąc z prostodusznymi ǳieweczkami, akimi po na większe części esteście, mo e czytelniczki, głupotą byłoby silić
się na wyszukiwanie matery nader osobliwych i troskać się szczególnie o wielki umiar
w słowach. W każdym razie, kto opowieści te do rąk weźmie, niecha opuści te, co go
razić będą, a czyta inne, w których zna ǳie przy emność. Aby zaś nikogo w błąd nie
wprowaǳać, przed każdą opowieścią wymieniłem, co chowa się w e łonie.
Niektóre z was powieǳą zapewne, że ta czy inna opowieść est zbyt długa. Takim
odrzekę, że głupio czyni ów, co inne ma ąc zatrudnienie, zabiera się do czytania gadek, choćby były ak na krótsze. Jakkolwiek bowiem wiele czasu upłynęło od dnia, gdym
począł pisać tę książkę, do chwili gdy sta ę u końca mego trudu, to przecież nie zapomniałem, że pracę tę oﬁarowałem niewiastom zażywa ącym wczasów¹⁵⁸², a nie innym.
Dla tego, co chce czas zabić, nie ma opowieści zbyt długich, byleby tylko cel swó spełniały. Krótkie opowieści stosownie sze są dla luǳi nauce oddanych, którzy dokłada ą sił,
by czas pożytecznie wyzyskać, a nie tylko spęǳić go mile, gdy wy, niewiasty, niezbyt
dobrze wiecie, co robić z czasem pozosta ącym wam od uciech miłości. Prócz tego ani
edna z was nie uda e się na studia do Aten, Bolonii czy Paryża, dlatego też goǳi się do
was mówić obszernie niż do luǳi, których umysł nauka wyostrzyła.
Nie wątpię, że zna dą się i takie, co powieǳą, że opowieści mo e ro ą się od żartów
i krotochwil¹⁵⁸³ i że nie przystoi człekowi statecznemu, mężowi pewne wagi, pisać rzeczy
podobne. Winienem im wǳięczność i ǳięku ę gorąco, że chlubną gorliwością powodowane, o mo ą sławę tak się troszczą. Na ich zarzuty to edno odpowiem: goǳę się,
że estem człekiem pewne wagi i że mnie nieraz w życiu moim ważono, dlatego też ci,
którzy mnie na wagę nie kładli, wieǳieć winni, że ważę niewiele, przeciwnie, estem tak
lekki, że na powierzchni wody unosić się mogę. Z drugie strony mniemam, że skoro
kazania mnichów, karcących luǳkie wady i grzechy, pełne są ǳiś różnych aszek, ﬁglików i konceptów, to podobne krotochwile nie przyniosą u my moim opowieściom,
pisanym, by odpęǳić od niewiast melancholię. Gdyby ednak zbytnio się nimi rozweseliły, to przecie lamenty Jeremiasza, rozmyślania pasy ne i żale święte Magdaleny łatwo
złu zaraǳą.
Kto zaręczy, czy niektóre nie naganią mnie także za złośliwość i adowitość ęzyka,
dlatego że tu i ówǳie prawdę o mnichach powieǳiałem? Tym, co tak rzeką¹⁵⁸⁴, przebaczyć należy, gdyż nie goǳi się sąǳić, by inna tu ǳiałała podnieta, ak tylko słuszność
¹⁵⁸¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
¹⁵⁸²wczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]
¹⁵⁸³krotochwila (daw.) — żart, wesołość, zabawa. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁴rzec — powieǳieć. [przypis edytorski]
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sprawy. Mnisi są bowiem ludźmi zacnymi, unika ącymi kłopotów i trosk gwoli¹⁵⁸⁵ służenia Bogu, a przy tym mielą zawzięcie, nie rozgłasza ąc tego przed światem. I gdyby
wszyscy nie śmierǳieli po trosze kozłem, za eszcze milszych kompanów poczytać by ich
było można.
Tym niemnie wyzna ę, że rzeczy tego świata żadne nie ma ą stałości, ale zawsze podległe są zmianom — i to samo ęzykowi memu przydarzyć się mogło. Chociaż, nie ufa ąc
własnemu zdaniu, którym staram się nie kierować, ilekroć o mnie iǳie, stwierǳić muszę, że niedawno edna z moich sąsiadek orzekła, że od mego ęzyka nie ma nic na świecie
słodszego i smakowitszego. Kiedy się zaś to przytraﬁło, niewiele uż z tych opowieści do
napisania mi pozostawało.
I choćby na zawzięcie dowoǳiły mo e przeciwniczki, niech to, co powieǳiałem, za
odpowiedź im starczy. Pozwala ąc uż każde z nich mówić i myśleć, co zechce, sąǳę, że
czas zawrzeć¹⁵⁸⁶ mo ą mowę. ǲięku ę pokornie Temu, który po tylu trudach pomocą swą
do upragnionego celu mnie doprowaǳił. Wy zasię, miłe damy, ostawa cie z łaską bożą
w poko u, wspomina ąc mnie, gdy które ś z was w opowieściach moich to lub owo może
do gustu przypadnie.

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

¹⁵⁸⁵gwoli (daw.) — dla; w celu. [przypis edytorski]
¹⁵⁸⁶zawrzeć (daw.) — zamknąć; tu: zakończyć. [przypis edytorski]
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