


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JEANNE MARIE LEPRINCE

Piękna i Bestia
 .  .  

Był sobie raz niezwykle bogaty kupiec. Miał sześcioro ǳieci — trzech synów i trzy córki,
a że był to człowiek rozumny, nie szczęǳił środków na edukac ę swoich pociech i zapewnił
im lekc e u nauczycieli różnorakich ǳieǳin.

Jego córki były barǳo ładne — lecz poǳiwiano zwłaszcza na młodszą, którą — gdy Siostra, Uroda, Pycha,
Bogactwo, Pozyc a
społeczna, Próżność

była malutka — nazywano „piękną panienką”. Określenie to przylgnęło do nie , co buǳi-
ło wielką zazdrość e sióstr. Na młodsza była od nich nie tylko znacznie barǳie uroǳi-
wa; miała też o wiele lepszy charakter. Dwie starsze rozpierała pycha, wynika ąca z bogac-
twa: chciały uchoǳić za wielkie damy i wzbraniały się przed towarzystwem córek innych
kupców; obracały się wyłącznie w kręgach luǳi z wyższych sfer. Coǳiennie choǳiły na
bale, do teatru, na przechaǳki, i śmiały się z na młodsze , która większość czasu spęǳała
na czytaniu wartościowych książek.

Wieść o tym, że ǳiewczęta są barǳo zamożne, rozniosła się szeroko, więc wielu
bogatych i znaczących kupców starało się o ich rękę. Dwie starsze odpowiadały ednak, że
nie wy dą za mąż, dopóki nie oświadczy się im książę lub przyna mnie hrabia. Piękna zaś
(bo mówiłam wam uż, że tak nazwano na młodszą) szczerze ǳiękowała pretendentom¹,
lecz wy aśniała, że est zbyt młoda na małżeństwo i że chciałaby eszcze przez kilka lat
pobyć ze swoim o cem.

Ale zdarzyło się tak, że kupiec z dnia na ǳień stracił swó ma ątek — został mu Bogactwo, Bieda, Wieś
tylko mały, wie ski domek, z dala od miasta. Z płaczem ozna mił ǳieciom, że muszą
się tam wszyscy przeprowaǳić i aby zapewnić sobie utrzymanie, będą odtąd wieść życie
wieśniaków. Dwie starsze córki ozna miły, że nie zamierza ą opuszczać miasta i że ma-
ą wystarcza ąco wielu konkurentów², którzy nie posiadaliby się ze szczęścia, mogąc e
poślubić, nawet bez fortuny³. Panienki myliły się ednak; gdy zbiedniały, dotychczaso-
wi adoratorzy nie chcieli więce na nie spo rzeć. A że nie były lubiane, ze względu na
swo e zarozumialstwo, mówiono: „Nie zasłużyły sobie na to, by ich żałować, przeciwnie,
esteśmy raǳi, wiǳąc, ak ich duma została poniżona; niech sobie teraz zgrywa ą wielkie
panie, pasąc owce”. Jednocześnie wszyscy powtarzali: „Szkoda ednak, że taki sam los
spotkał Piękną — aka to dobra ǳiewczyna! Tyle uprze mości prze awiała wobec bied-
nie szych! Jest taka miła, taka porządna!”. Kilku szlachetnie uroǳonych młoǳieńców
chciało ą nawet poślubić, mimo że nie miała grosza przy duszy, lecz ona odpowiadała, że
nie mogłaby opuścić swo ego biednego o ca w takim nieszczęściu i że wy eǳie na wieś
razem z nim, by go pocieszać i wspomagać w pracy.

Piękna barǳo się martwiła utratą fortuny, lecz myślała sobie: „Co mi po płaczu, łzy
nie zwrócą naszego ma ątku. Muszę więc spróbować być szczęśliwa bez niego”.

Po przeprowaǳce do wie skiego domku kupiec i ego trze synowie za ęli się uprawą Wieś, Praca
ziemi. Piękna wstawała o czwarte nad ranem i śpieszyła sprzątać dom oraz przygoto-
wywać posiłek dla całe roǳiny. Z początku wszystko przychoǳiło e z trudnością, bo
dotąd w tych zadaniach zawsze wyręczała ą służba, ale po dwóch miesiącach nabrała
wprawy, a od wysiłku wzmocniły się e zdrowie i kondyc a. Coǳiennie też, gdy uporała
się uż z obowiązkami, czytała, grała na klawesynie⁴ i przędła, śpiewa ąc. Je dwie siostry

¹pretendent — osoba ubiega ąca się o coś; tu: kawaler stara ący się o rękę panny. [przypis edytorski]
²konkurent — tu: eden z kawalerów, stara ących się o rękę panny. [przypis edytorski]
³fortuna — tu: ma ątek. [przypis edytorski]
⁴klawesyn — dawny klawiszowo-strunowy instrument muzyczny. [przypis edytorski]
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— przeciwnie: śmiertelnie się nuǳiły, wstawały o ǳiesiąte , całymi dniami choǳiły na
spacery i zabawiały się, wspomina ąc piękne stro e i wykwintne towarzystwo.

— Patrz na młodą — mówiły edna do drugie — est taka głupia i pozbawiona
ambic i, że nawet cieszy ą ta upodla ąca sytuac a.

Dobry kupiec byna mnie nie poǳielał zdania starszych córek — był świadom, że
Piękna o wiele barǳie od nich nada e się do tego, by błyszczeć w towarzystwie. Poǳiwiał
zalety ǳiewczyny, zwłaszcza cierpliwość; siostry bowiem nie zadowalały się zrzucaniem
na nią wszystkich prac domowych, ale eszcze wymyślały e na każdym kroku.

Minął rok, odkąd roǳina zamieszkała na odluǳiu, gdy pewnego dnia kupiec otrzymał
list z zawiadomieniem, że okręt, wiozący dawno zamówiony przez niego towar, szczęśliwie
zawinął do portu. Wieść ta zawróciła w głowie dwóm starszym ǳiewczętom — sąǳiły,
że wreszcie będą mogły opuścić wieś, która tak barǳo im się przykrzyła⁵. Wiǳąc o ca
gotowego do drogi, błagały go, aby przywiózł im suknie, koronki, kapelusze i różnego
roǳa u błahostki. Piękna nie prosiła o nic — pomyślała, że pienięǳy ze sprzedaży towaru
może nie wystarczyć, aby o ciec kupił to wszystko, czego zażyczyły sobie e siostry.

— A ty o nic mnie nie poprosisz? — zapytał ą o ciec.
— Skoro esteś tak dobry, że pomyślałeś o mnie, proszę, przywieź mi różę, bo nie

ma ich tuta .
Piękne wcale tak barǳo nie zależało na różach; nie chciała ednak prowokować sióstr

i narażać się na oskarżenia, że o nic nie prosi spec alnie po to, by się wyróżnić.
Dobry kupiec ruszył w drogę; lecz gdy dotarł na mie sce, wytoczono mu proces o ego

towary i w efekcie, po długich bo ach, powracał równie biedny co przedtem.
Do domu zostało mu ledwie trzyǳieści mil⁶; uż się cieszył, że wreszcie zobaczy swo e Las, Zima, Noc, Zamek,

Podróżǳieci, lecz szlak do domostwa wiódł przez ogromny las — i traf chciał, że kupiec zgubił
w nim drogę. Padał gęsty śnieg, a wiatr był tak silny, że dwa razy zrzucił go z konia.
Zapadła noc; kupiec był uż pewien, że umrze z głodu lub z zimna, albo że z eǳą go wilki,
których wycie słyszał bezustannie wokół siebie. Nagle, na końcu długiego szpaleru⁷ drzew,
u rzał wielką asność, która ednak wydała mu się dość odległa. Podążył w e kierunku
i zobaczył, że e źródłem est potężny, rzęsiście oświetlony pałac. Kupiec, ǳięku ąc Bogu
za ocalenie, pośpieszył w stronę budynków; zǳiwił się tylko, że na pałacowym ǳieǳińcu
nikogo nie napotkał. Jego koń, który szedł za nim, dostrzegł otwarte na oścież wrota sta ni
i wszedł do nie . Na widok zna du ącego się tam siana i owsa, biedne, umiera ące z głodu
zwierzę zachłannie rzuciło się na pożywienie. Kupiec uwiązał więc konia w sta ni i udał się
w stronę pałacu, w którym także nie zobaczył żywe duszy. Za to, gdy wszedł do wielkie
sali adalne , zastał tam ogień rozpalony w kominku oraz stół ugina ący się od mięsiwa
i innych dań; było tam wszakże⁸ tylko edno nakrycie.

Deszcz i śnieg przemoczyły wędrowca do suche nitki, zbliżył się więc do ognia, aby
się osuszyć, myśląc przy tym: „Pan te posiadłości lub inni domownicy chyba wybaczą
mi taką śmiałość — zresztą na pewno zaraz nade dą”. Czekał dość długo; wreszcie wybiła
edenasta, a wciąż nikt się nie z awiał. Nie mogąc opanować głodu, sięgnął po kurczaka,
którego pochłonął łapczywie, trzęsącymi się rękami. Wypił także kilka kieliszków wina i,
pokrzepiwszy się w ten sposób, opuścił salę. Przeszedł przez kilka okazałych, wystawnie
urząǳonych apartamentów. Na końcu galerii znalazł pokó , w którym stało wygodne
łoże. Minęła uż północ, a on był znużony, zdecydował się więc zamknąć za sobą drzwi
i udać się na spoczynek. Obuǳił się naza utrz o ǳiesiąte rano i z zaskoczeniem znalazł
czysty i schludny stró , leżący na mie scu ego zniszczonego ubrania.

„Bez wątpienia — pomyślał sobie — ten pałac musi należeć do akie ś dobre wróżki,
która zlitowała się nad moim położeniem”. Wy rzał przez okno i nie zobaczył ani śladu
śniegu — ak okiem sięgnąć, cieszyły wzrok kwitnące na klombach kwiaty.

Wrócił do wielkie sali, w które poprzedniego wieczoru adł kolac ę, a tam, na małym
stoliczku, przygotowano dla niego czekoladę.

— Barǳo ǳięku ę, pani wróżko — powieǳiał na głos — że byłaś tak dobra i po-
myślałaś o moim śniadaniu.

⁵przykrzyć się — nuǳić. [przypis edytorski]
⁶mila — miara długości, ok.  m. [przypis edytorski]
⁷szpaler — dwuszereg drzew lub krzewów. [przypis edytorski]
⁸wszakże (daw.) — ednak, przecież. [przypis edytorski]
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Kupiec posilił się czekoladą i skierował w stronę sta ni, by ruszyć w drogę. Przecho- Potwór
ǳąc koło krzaka róży, przypomniał sobie, o co prosiła go Piękna, i zerwał edną z wielu
gałązek. W tym momencie rozległ się straszliwy hałas i zbliżyło się do niego tak potworne
stworzenie, że kupiec o mało nie zemdlał.

— Co za niewǳięcznik! — ozna mił potwór przeraża ącym głosem. — Ocaliłem Kara
mu życie, przy ąłem w swoich włościach⁹, a on kradnie mo e róże, które kocham ponad
wszystko na świecie. Tę zniewagę może pomścić tylko śmierć: kupcze, da ę ci kwadrans,
abyś po ednał się z Bogiem.

Mężczyzna rzucił się na kolana i błagał straszliwą postać, składa ąc dłonie:
— Wybacz mi, wielmożny panie! Nie miałem zamiaru cię obrazić, zrywa ąc tę różę

dla edne z moich córek, która mnie o nią prosiła.
— Nie estem wielmożnym panem — odparł stwór. — Zwą mnie „Bestia”. Nie

lubię komplementów. Chcę, aby mówić wprost to, co się myśli: a więc nie próbu mnie
zmiękczyć pięknymi słówkami. Lecz wspomniałeś, że masz córki… Cóż, przebaczę ci
winę, eśli edna z nich z własne woli przy ǳie tu i odda za ciebie życie. Ale dość tych
dyskus i, ode dź stąd. A eśli córki nie będą chciały za ciebie umrzeć, masz mi przysiąc,
że sam stawisz się tu za trzy miesiące.

Kupiec nie zamierzał poświęcać żadne z córek wstrętnemu potworowi, pomyślał tyl-
ko: „Przyna mnie będę miał eszcze przy emność ucałować wszystkich ostatni raz”. Przy-
siągł więc, że powróci, a Bestia zezwolił mu, by ruszył w drogę.

— Nie chcę ednak — dodał — abyś za echał do domu z pustymi rękami. Wróć do
swo e sypialni; zna ǳiesz tam wielką, pustą skrzynię. Możesz do nie włożyć, co tylko ci
się podoba, a a każę ą dostarczyć do ciebie.

To mówiąc, Bestia oddalił się, a kupiec pomyślał: „Skoro muszę zginąć, niech chociaż
bęǳie mi pociechą to, że zapewnię byt moim biednym ǳieciom”.

Cofnął się więc do poko u, w którym spęǳił noc, i znalazł tam ogromną liczbę złotych Dom, Roǳina, Rozpacz,
Bogactwomonet. Napełnił nimi wielki kufer¹⁰, ak kazał mu Bestia, po czym dosiadł konia, którego

odnalazł w sta ni, i opuścił pałac ze smutkiem równym radości, z aką do niego wstępował.
Koń sam znalazł właściwą drogę w lesie i po kilku goǳinach kupiec dotarł do swo ego
małego domku.

ǲieci otoczyły go; lecz na ich widok, zamiast oddać im ich powitalne uściski, kupiec
rozpłakał się. W dłoni trzymał gałązkę róży, którą przywiózł dla Piękne ; podał e ą,
mówiąc:

— Piękna, weź te róże, twó biedny o ciec drogo za nie zapłaci…
I nie zwleka ąc, opowieǳiał całe roǳinie, aka fatalna w skutkach przygoda mu się

przydarzyła.
Wysłuchawszy opowieści o ca, dwie starsze siostry rzuciły się z krzykiem i obelgami¹¹

na Piękną, która mimo to nie uroniła ani edne łzy.
— Patrzcie, ak się kończy przemądrzałość te nęǳne gaǳiny! — wyrzekały. —

Dlaczego nie prosiła o fatałaszki¹² tak ak my? Ale nie, aśnie panienka zawsze musi się
wyróżnić. Ściągnęła śmierć na naszego o ca i nawet nie zapłacze!

— To by było bez sensu — odparła Piękna. — Dlaczego miałabym opłakiwać ego Ofiara, Poświęcenie, O ciec,
Córka, Miłośćśmierć? O ciec nie zginie. Potwór zgoǳił się przy ąć w zamian edną z córek, a więc a

wezmę na siebie całą ego furię¹³ i estem z tego powodu barǳo szczęśliwa, bo umiera ąc,
ocalę o ca i dam mu dowód mo ego uczucia.

— O nie, siostro — ozna mili e bracia. — Ty nie umrzesz. Odna ǳiemy tego po-
twora i sami zginiemy z ego ręki, eśli nie zdołamy go zabić.

— Próżne naǳie e, mo e ǳieci — odpowieǳiał im kupiec. — Bestia est tak potężny,
że nie mam na mnie szych złuǳeń, iż udałoby się go zgłaǳić. Dobroć serca Piękne est
wzrusza ąca, ale nie chcę narażać e na śmierć. Jestem stary, niewiele czasu mi uż zostało;
stracę ledwie kilka lat życia, a est mi ich żal wyłącznie ze względu na was, mo e drogie
ǳieci.

⁹włości (daw.) — duży ma ątek ziemski. [przypis edytorski]
¹⁰kufer — skrzynia, używana do przechowywania i transportu oǳieży. [przypis edytorski]
¹¹obelga — obraźliwe słowo. [przypis edytorski]
¹²fatałaszek — stró lub dodatek do stro u, ciuszek. [przypis edytorski]
¹³furia — wściekłość, szał. [przypis edytorski]
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— O cze, zapewniam cię, że nie pó ǳiesz do tego pałacu beze mnie — ozna miła
Piękna. — Nie możesz mi zabronić pó ścia twoim śladem. Wprawǳie estem młoda, ale
nie czu ę spec alnego przywiązania do życia; wolę zostać pożarta przez to monstrum¹⁴ niż
umrzeć z żalu, aki zalałby mnie po two e śmierci.

Na nic się zdały przekonywania: Piękna trwała przy swoim — pó ǳie do wspaniałego
pałacu. Je siostry cieszyły się z tego, bo zalety na młodsze były dla nich nieustannie
źródłem zazdrości.

Zd ęty bólem kupiec tak się prze ął wiz ą utraty córki, że nawet nie pomyślał o skrzy- Dobro, Bogactwo, Roǳina
ni, którą napełnił złotem. Lecz gdy tylko zamknął się w swo e sypialni, by pó ść spać,
z wielkim zǳiwieniem znalazł ą przed kotarami¹⁵ osłania ącymi ego łóżko. Postanowił
na razie nie mówić ǳieciom o tym, że tak się wzbogacili, bo starsze ǳiewczęta pewnie
zaraz zechciałyby wrócić do miasta, on zaś zamierzał dożyć swoich dni na wsi. Zwierzył się
ednak Piękne , od które dowieǳiał się, że pod ego nieobecność złożyło im wizytę kilku
szlachciców i że dwa z nich zadeklarowali, że kocha ą e siostry. Błagała o ca, żeby wydał
e za mąż; ponieważ miała tak dobre serce, kochała swo e siostry i szczerze wybaczyła im
całe zło, akie e wyrząǳiły.

A te dwie niedobre ǳiewczyny tarły sobie oczy cebulą, żeby wycisnąć choć kilka łez,
gdy Piękna od eżdżała wraz z o cem. Bracia za to płakali szczerze, zd ęci bólem tak samo
ak kupiec. Tylko Piękna nie uroniła ani edne łezki, nie chcąc eszcze pogłębiać ich
cierpienia.

Ruszyli konno do pałacu i pod wieczór zobaczyli mięǳy drzewami rzęsiście oświetlone
budynki, tak ak za pierwszym razem. Koń sam znalazł drogę do sta ni, a kupiec z córką
weszli do wielkie sali, gǳie znaleźli wspaniale zastawiony stół, nakryty dla dwóch osób.
Kupiec nie miał głowy do eǳenia, lecz Piękna, usiłu ąc zachować spokó , usiadła do Rozpacz
stołu i posiliła się, myśląc: „Bestia chce mnie chyba podtuczyć, zanim mnie pożre, skoro
przygotował dla nas taką wielką ucztę”.

Gdy kolac a dobiegła końca, usłyszeli wielki hałas i kupiec z płaczem zaczął żegnać
swo ą biedną córkę, wieǳąc, że oto nadchoǳi Bestia. Piękna nie mogła powstrzymać Potwór
drżenia na widok tak straszliwe twarzy, lecz ze wszystkich sił starała się uspokoić. Potwór
zapytał ą, czy na pewno przyszła tu dobrowolnie, a ona, cała się trzęsąc, przytaknęła.

— Ma pani dobre serce — ozna mił e Bestia. — Jestem zobowiązany. Ty, kupcze,
od eǳiesz utro rano i nie waż się nigdy tuta wracać.

— Do wiǳenia, Bestio — odpowieǳiała ǳiewczyna, a potwór natychmiast się od-
dalił.

— Och, mo e ǳiecko — odezwał się kupiec, cału ąc Piękną — estem na wpół żywy
ze strachu. Zaklinam cię, pozwól, abym a tu pozostał.

— Nie, o cze — rzekła Piękna stanowczo. — Rankiem od eǳiesz i zostawisz mnie
tuta na łasce niebios. Może ulitu ą się nade mną.

Udali się na spoczynek, choć obo e byli przekonani, że całą noc nie zmrużą oka. Ale Sen
ledwie znaleźli się w łóżkach, ich oczy same się zamknęły. We śnie Piękna u rzała akąś
wspaniałą damę, która rzekła e : „Barǳo mnie cieszy two a szlachetność, Piękna. Twó
dobry uczynek, akim est oddanie własnego życia, aby ocalić o ca, zostanie nagroǳony”.
Po przebuǳeniu Piękna opowieǳiała sen o cu i chociaż odrobinę go to pocieszyło, nie
był w stanie powstrzymać okrzyków bólu, rozsta ąc się z ukochaną córką.

Gdy od echał, Piękna usiadła w wielkie sali i sama się rozpłakała, lecz że miała w so-
bie duże pokłady odwagi, poleciła się siłom wyższym i uznała, że nie bęǳie się uż więce
smucić przez ten krótki czas, aki e eszcze pozostał. Była bowiem święcie przekona-
na, że Bestia pożre ą tego wieczoru. Stwierǳiła ednak, że tymczasem przespaceru e się
i obe rzy ten wspaniały pałac. Nie mogła powstrzymać zachwytu, poǳiwia ąc ego uroki. Naǳie a, Strach
W pewne chwili ze zǳiwieniem odkryła drzwi, na których widniał napis: Apartament
Pięknej. Natychmiast e otworzyła — i osłupiała, oszołomiona świetnością, z aką urzą-
ǳono pomieszczenia. Na barǳie rzuciła się e w oczy wielka biblioteka oraz klawesyn
z licznymi zbiorami nut.

— Chyba ktoś nie chce, żebym się tu nuǳiła — powieǳiała cicho do siebie.

¹⁴monstrum — potwór. [przypis edytorski]
¹⁵kotara — ciężka, gruba zasłona. [przypis edytorski]
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I zaraz przyszło e do głowy: „Gdybym miała tu pozostać tylko eden ǳień, nie przy-
gotowano by dla mnie takiego wyposażenia”. Ta myśl dodała e otuchy¹⁶.

Otworzyła bibliotekę i spostrzegła książkę, na które wypisano złotymi literami: „Księ-
ga życzeń i zamówień — ty esteś tu panią i królową”.

— Ech, cóż — powieǳiała z westchnieniem — edyne, czego pragnę, to tego, żeby
znów zobaczyć mo ego o ca i dowieǳieć się, co teraz robi.

Powieǳiała to sama do siebie. Jakież było e zaskoczenie, gdy rzuciła okiem na wielkie Czary, Lustro
lustro: zobaczyła w nim swó dom, do którego właśnie za eżdżał e o ciec! Na ego twarzy
malował się bezdenny smutek. Je siostry wyszły mu naprzeciw; mimo zbolałych min,
akie przybierały, żeby udać zasmucenie, biła z nich radość z powodu zniknięcia młodsze
siostry. Chwilę późnie obraz przygasł, a Piękna nie mogła się oprzeć wrażeniu, że Bestia
est w zasaǳie całkiem uprze my. Przestała się więc go obawiać.

W południe zastała nakryty stół, a do obiadu wysłuchała świetnego koncertu, chociaż
nie zobaczyła nikogo.

Gdy wieczorem siadała do stołu, usłyszała hałas, zwiastu ący nade ście Bestii, i mimo
woli przeszły ą ciarki.

— Piękna — zwrócił się do nie potwór — mogę ci towarzyszyć przy kolac i?
— To pan est tu gospodarzem — odparła Piękna, cała drżąc.
— Nie — odpowieǳiał e Bestia. — Teraz ty esteś tu panią; eśli zacznę cię nuǳić, Potwór, Prawda, Rozum,

Dobropowieǳ, że mam ode ść, a wstanę i wy dę. Zdradź mi, proszę: uważasz, że estem barǳo
brzydki, prawda?

— Przyzna ę — potwierǳiła Piękna — gdyż nie umiem kłamać. Ale uważam, że est
pan barǳo dobry.

— Masz rac ę — powieǳiał potwór. — A oprócz tego, że estem brzydki, estem też
mało rozgarnięty: dobrze wiem, że ze mnie po prostu tępa bestia.

— Nie est tępy ten, kto uważa, że brak mu inteligenc i — odparła Piękna. — Głupiec
nie byłby w stanie tego stwierǳić.

— Jeǳ, Piękna — powieǳiał do nie Bestia. — I spróbu się nie nuǳić w swo-
im domu: bo to wszystko tuta należy do ciebie. Byłoby mi przykro, gdybyś nie czuła
zadowolenia.

— Barǳo pan łaskaw — powieǳiała Piękna. — Przyznam, że ogromnie mnie cieszy
pańskie dobre serce; gdy o nim myślę, nie wyda e mi się pan tak brzydki.

— O, mo a pani, tak! — zakrzyknął Bestia. — Mam dobre serce, lecz estem po-
tworem.

— Jest wielu luǳi znacznie barǳie potwornych od pana — odrzekła Piękna. —
A a wolę pana takiego, akim pan est, od tamtych, którzy twarze ma ą luǳkie, ale kry ą
w piersi fałszywe i niewǳięczne serca.

— Gdybym był bystrze szy — Bestia na to — powieǳiałbym piękny komplement
w dowód wǳięczności, lecz estem prostakiem i stać mnie edynie na to, żeby wyznać, że
estem wielce zobowiązany.

Piękna adła z apetytem; uż prawie w ogóle nie bała się potwora. Lecz niemal umarła
z trwogi, gdy zapytał:

— Piękna, czy zostaniesz mo ą żoną?
Przez akiś czas zwlekała z odpowieǳią — obawiała się, że rozgniewa go odmową.

Odrzekła ednak z drżeniem w głosie:
— Nie, Bestio.
Słysząc to, biedny potwór westchnął, wyda ąc przy tym tak przeraźliwy wizg¹⁷, że cały

pałac rozbrzmiał echem. Lecz Piękna wnet¹⁸ się uspokoiła, bo Bestia powieǳiał do nie
tylko ze smutkiem:

— Żegna więc, Piękna.
I wyszedł, ogląda ąc się od czasu do czasu za siebie, żeby eszcze raz ą zobaczyć.
Piękna została sama; poczuła, ak zalewa ą współczucie dla biednego Bestii.
— Jaka szkoda! — mówiła. — Aż żal, że est taki brzydki przy całe swo e dobroci!
Piękna spęǳiła w pałacu trzy miesiące, całkiem spoko nie. Bestia co wieczór ą od- Potwór, Dobro

¹⁶otucha — naǳie a związana z wiarą w zmianę na lepsze. [przypis edytorski]
¹⁷wizg — przenikliwy, wysoki dźwięk. [przypis edytorski]
¹⁸wnet (daw.) — wkrótce po, zaraz potem. [przypis edytorski]
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wieǳał i dotrzymywał e towarzystwa przy kolac i, stara ąc się za mować ą rozmową,
choć nigdy nie prze awiał tego, co w normalnym świecie nazwano by błyskotliwością
i polotem.

Za to każdego dnia Piękna odkrywała coraz to nowe pokłady dobroci w tym potworze.
Jego wizyty stały się zwycza em, a to sprawiło, że przywykła do ego brzydoty. Nie bała
się uż momentu ego nade ścia, przeciwnie, często spoglądała na zegar, by sprawǳić, czy
zbliża się ǳiewiąta wieczór, bo Bestia nigdy nie omieszkał¹⁹ przy ść o te właśnie porze.

Jedna tylko rzecz sprawiała Piękne przykrość — mianowicie to, że potwór za każdym
razem, przed udaniem się na spoczynek, pytał ą, czy zostanie ego żoną, i zdawało się, że
ból przenika go na wskroś, gdy odmawiała. Któregoś razu powieǳiała mu:

— Bestio, zasmucasz mnie. Chciałabym móc cię poślubić, lecz estem zbyt szczera, Prawda
by wmawiać ci, że to kiedyś nastąpi. Zawsze będę two ą przy aciółką, spróbu się tym
zadowolić.

— Nie mam wy ścia — odparł na to Bestia. — Szczerze bĳę się w piersi: wiem, że
estem naprawdę paskudny… Ale tak cię kocham. Dlatego uważam za olbrzymie szczęście,
że chcesz tu zostać. Przyrzeknĳ, że nigdy mnie nie opuścisz.

Piękna zaczerwieniła się na te słowa. W swoim lustrze wiǳiała, że e o ciec rozcho-
rował się z żalu po e stracie, i barǳo chciała znów go zobaczyć.

— Rzeczywiście, mogłabym ci przysiąc, że nigdy cię nie opuszczę — powieǳiała
Piękna. — Lecz tak barǳo pragnę zobaczyć mo ego o ca, że umrę z rozpaczy, eśli od-
mówisz mi tego szczęścia.

— Sam wolałbym umrzeć — odparł Bestia — niż przydawać ci trosk. Odeślę cię do
o ca, ty tam zostaniesz, a twó biedny Bestia umrze tu z bólu.

— Nie — odrzekła mu Piękna, zalewa ąc się łzami. — Za barǳo cię lubię, żeby
dopuścić do two e śmierci. Obiecu ę wrócić za osiem dni. ǲięki tobie wiem, że mo-
e siostry wyszły za mąż, a bracia poszli do wo ska; o ciec został całkiem sam. Spróbu
przecierpieć, że spęǳę tyǳień u niego.

— Po eǳiesz tam utro rano — powieǳiał Bestia — lecz pamięta o obietnicy. Gdy
zechcesz powrócić, wystarczy, że odłożysz swó pierścień na stół, idąc spać. Żegna , Piękna!

Mówiąc to, Bestia westchnął swoim zwycza em, a Piękna położyła się spać strapiona,
że tak go zasmuciła.

Gdy obuǳiła się rano, była uż w domu swo ego o ca. Zaǳwoniła ǳwonkiem, który Radość, Dom, O ciec
leżał przy e łóżku, i wezwała służącą, a ta na e widok wydała głośny okrzyk. Kupiec
nadbiegł, usłyszawszy hałas, i o mało nie umarł z radości na widok ukochane córki.
Wziął ą w ramiona i stali tak ponad kwadrans, tuląc się do siebie.

Gdy Piękna nieco oprzytomniała po pierwszych radosnych uniesieniach, pomyślała,
że nie bęǳie miała się w co ubrać, lecz służąca ozna miła e , że w poko u obok znalazła
wielki kufer pełen sukien całych ze złota, ozdabianych diamentami. Piękna poǳiękowała
dobremu Bestii za ego troskę; wybrała suknię na mnie stro ną ze wszystkich i kazała
służące spakować pozostałe, z zamiarem sprezentowania ich swoim siostrom. Lecz ledwie
wymówiła te słowa, kufer zniknął. O ciec wy aśnił e , że Bestia życzył sobie zapewne, żeby
zachowała wszystko tylko dla siebie — i w te same chwili skrzynia wróciła na mie sce.

Piękna ubrała się, a w tym czasie zawiadomiono e siostry, które przybiegły wraz
z mężami.

Siostry Piękne o mało nie skonały z żalu, wiǳąc ą stro ną ak królewna i pięknie szą Siostra, Zazdrość, Próżność
niż słoneczny poranek. Na młodsza witała e czule; lecz one nie były w stanie stłumić
zazdrości, która nasiliła się eszcze, gdy Piękna opowieǳiała im, ak barǳo est e dobrze.

Dwie zazdrośnice pobiegły do ogrodu, by się wypłakać.
— Dlaczego ta nęǳna istota est szczęśliwsza od nas? — powtarzały. — Przecież

esteśmy znacznie barǳie godne poǳiwu od nie !
W pewne chwili na starsza siostra powieǳiała do średnie :
— Siostro, mam myśl: spróbu my zatrzymać ą tuta dłuże niż osiem dni. Głupia Podstęp

Bestia wścieknie się, że ta miernota nie dotrzymała słowa, i może wreszcie ą pożre.
— Masz rac ę, siostrzyczko — odparła średnia. — W tym celu trzeba bęǳie e okazać

mnóstwo czułości.

¹⁹nie omieszkać (daw.) — nie zaniedbać. [przypis edytorski]
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Powziąwszy to postanowienie, weszły znów do domu i obdarzyły Piękną tyloma ge-
stami przy aźni, że ǳiewczyna płakała ze szczęścia. Gdy upłynęło osiem dni, obie starsze
siostry rwały włosy z głowy, lamentu ąc, ile cierpień przysporzy im ode ście na młodsze ,
więc ta zgoǳiła się zostać na kole nych osiem dni.

Piękna wyrzucała sobie ednak, że tyle bólu sprawia biednemu Bestii, którego polubiła Sen
z całego serca; e same też przykrzyło się, że uż tak długo go nie wiǳiała. ǲiesiątego
dnia pobytu u o ca przyśniło się e , że est w pałacowym ogroǳie i wiǳi Bestię, ak leży
w trawie, bliski śmierci, i wypomina e niewǳięczność. Piękna zbuǳiła się raptownie
i zalała łzami.

„Czyż nie estem podła — myślała — gnębiąc Bestię, który est mi tak życzliwy? Dobro, Rozum, Piękno
Czy to ego wina, że est taki brzydki i że brak mu obycia? Ma dobre serce, to o wiele
więce warte niż cała reszta. Dlaczego nie chciałam go poślubić? To nie uroda ani dowcip²⁰
męża uszczęśliwia ą żonę; sprawia to dobry charakter, prawość, uprze mość, a Bestia ma
wszystkie te zalety. Nie czu ę do niego miłości, lecz uznanie, przy aźń i wǳięczność.
Dosyć, nie wolno mi go tak unieszczęśliwiać. Do końca życia nie wybaczyłabym sobie
takie nikczemności”.

To myśląc, Piękna wstała, odłożyła pierścień na stół i poszła znów się położyć. Gdy
obuǳiła się rano, z radością stwierǳiła, że ponownie zna du e się w pałacu Bestii. Ubrała
się ak na pięknie , żeby mu się podobać, i myślała, że zanuǳi się na śmierć, wyczeku ąc
wieczora. Lecz zegar uż dawno wybił ǳiewiątą, a Bestia się nie z awiał.

Piękna przeraziła się, że doprowaǳiła do ego śmierci. Przebiegła z krzykiem cały
pałac, pełna rozpaczy. Szukała go wszęǳie, lecz na próżno; przypomniała sobie ednak
swó sen i popęǳiła do ogrodu nad kanałem, gǳie wiǳiała go we śnie. Znalazła bied-
nego Bestię nieprzytomnego na ziemi; była pewna, że umarł. Rzuciła się na ego ciało,
nie wzdraga ąc się²¹ przed ego okropnym wyglądem. Poczuła, że ego serce eszcze bĳe,
nabrała więc wody z kanału i zrosiła mu głowę.

Bestia otworzył oczy i rzekł do Piękne :
— Zapomniałaś o obietnicy; ból po two e stracie był tak straszny, że kazał mi za-

głoǳić się na śmierć. Ale ginę z radością, bo mam szczęście eszcze cię zobaczyć.
— Nie, na droższy Bestio, nie umiera — powieǳiała Piękna. — Musisz żyć i zostać Czarownica, Miłość,

Przemianamoim mężem: odda ę ci swo ą rękę i przysięgam, że będę tylko two a. Nieszczęsna! Sąǳi-
łam, że żywię do ciebie tylko uczucie przy aźni, lecz rozpacz, aką odczuwam, uświadomiła
mi, że nie mogłabym uż żyć bez ciebie.

Ledwo Piękna wypowieǳiała te słowa, a u rzała, ak pałac rozbłysnął wielką światło-
ścią. Fa erwerki i muzyka obwieszczały wielkie święto, lecz wszystkie te cuda w ogóle e
nie za ęły. Zwróciła się w stronę swo ego ukochanego Bestii, którego groźny wygląd mi-
mo wszystko przyprawiał ą o dreszcze. Lecz co za niespoǳianka! Bestia zniknął, a u e
stóp leżał książę pięknie szy od Amora²² i ǳiękował e , że zd ęła z niego czar.

Choć książę przyciągał e uwagę, Piękna nie omieszkała zapytać, gǳie poǳiał się
Bestia.

— Wiǳisz go tu, u swoich stóp — odparł. — Jestem księciem. Zła wiedźma skazała
mnie na życie w szkaradne ²³ postaci do czasu, aż akaś piękna ǳiewczyna zgoǳi się mnie
poślubić; w dodatku zabroniła mi korzystać z bystrości umysłu. A tylko ty na całym
świecie byłaś tak szlachetna, że potrafiłaby cię wzruszyć łagodność mo ego charakteru.
Nawet ofiarowu ąc ci koronę, nie spłacę długu wǳięczności, aki mam u ciebie.

Piękna, akże miło zaskoczona, podała dłoń uroǳiwemu księciu, by pomóc mu wstać.
Poszli razem do pałacu. Omal nie umarła z radości na widok przybyłego wraz całą roǳiną
o ca, któremu we śnie ob awiła się wspaniała dama i przeniosła wszystkich do pałacu.

— Piękna — zwróciła się do nie owa dama, która była królową wróżek — Przy mĳ
odpłatę za swó słuszny wybór: wolałaś zalety ducha nad dowcip i urodę, zasłużyłaś więc,
by otrzymać wszystkie te cechy złączone w edne osobie. Zostaniesz wielką władczynią:
mam naǳie ę, że tron nie popsu e two ego charakteru.

— A co do was, mo e panie — zwróciła się wróżka do sióstr Piękne — uż a znam Kara, Czary

²⁰dowcip — tu: rozum, inteligenc a, polot, obycie. [przypis edytorski]
²¹wzdragać się — wzbraniać się. [przypis edytorski]
²²Amor (mit. rzym.) — w mitologii starożytnych Rzymian bóg miłości. [przypis edytorski]
²³szkaradny — buǳący wstręt, strasznie brzydki. [przypis edytorski]
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wasze serca i całą niegoǳiwość, aka się w nich kry e. Zaklinam was w posągi; lecz pod
powierzchownością z kamienia, która was uwięzi, zachowacie pełną świadomość. Stanie-
cie u we ścia do pałacu wasze siostry ako świadkinie e szczęścia — samo to bęǳie dla
was wystarcza ącą karą. Oǳyskacie poprzednią postać edynie wtedy, gdy po miecie wa-
sze błędy; lecz obawiam się, że zostaniecie posągami uż na zawsze. Można się wyleczyć
z dumy, z gniewu, z łakomstwa lub lenistwa, ale odmiana złego i zawistnego serca to
prawǳiwy cud.

To mówiąc, wróżka skinęła różdżką i przeniosła wszystkich obecnych do kra u, w któ- Szczęście
rym panował książę. Jego poddani przy ęli go z radością, a on ożenił się z Piękną i żyli
razem długo, długo, w szczęściu doskonałym, bo opartym na dobrych i szlachetnych
pobudkach²⁴.

²⁴pobudka — tu: podstawa, powód, przyczyna, motyw, boǳiec. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ...
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piekna-bestia/
Tekst opracowany na podstawie: Madame Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, Piękna i Bestia, tłum. Martyna
M. Lemańczyk, Fundac a Wolne Lektury, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Wolne Lektury
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl). Sfinansowano ǳięki
zrzutce społecznościowe czytelniczek i czytelników Wolnych Lektur.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Elzbieta Sekuła, Paulina Choromańska.
Publikac ę wsparli i wsparły: Anna Płachta, Magdalena J, OKorin, Agnieszka Dutkiewicz, Kamil Cyganik, Bar-
bara, Kasia Adamska, V, K.Tomaszewska, Justyna, Witek, Marek, Edyta Kurtyka, Adam Konski, ma ka lewic-
ka, Barbara K., Winiarz Zbigniew, Jan Łuczyński, Bożena Gala-Jagi, ks. Michał Sapalski, Beata Bor, Pcheła,
Piotrek, Gabriela, Marek, Aleksandra, Tomasz Chowański, Konrad Drygas, CheesyMasta, Łukasz, Joanna
Baranowska, MK, Tamar, Ewelina Purgał, AM, Kinga Rutkowska, Tomasz Żukowski, Justyna, RAnna, Ela,
Karina, pablobodek, Krzysztof B., Katarzyna Tomiczak, Aleksandra Pociask, Luc an Sroczyński, Aleksandra
Stusek, Dorota Roszkowiak, Inna Kapush, draug, Natalia, Anonim, Anna, Martyna Łogin-Trenda, Piotr Gor-
czowski, Artur, Tonero, Maksymilian Lewiński, Stanisław Baran, Marcin Kępa, Wandeczka i Jadwisia, Maria
Świetlik, Grażyna, Andrze Sze da, Carlos, Olma, Aleksandra, Alic a Piskorowska, Żaneta Hadam, Zǳisław
Ruszkowski, Wo ciech, Szymon Arkit, Marta Faiga, Agata Kedracka, Jakub Olszewski, Krzysztof Strzelichow-
ski, AnnaK, Kopalniatworzywa, Ula Pula, PiotR, Roksana Pieronkiewicz, Helena Hipolita, Michalina Macie-
ewska, urooo, maǳia, Jakub, Aneta Malinowska, Michal Zych, Marek Woźnica, Michał Kurowski, antoni
u ma, Ja, Co cie to.
Okładka na podstawie: Piękna i bestia, Walter Crane (–) , Edmund Evans (–), domena pu-
bliczna
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

-  Piękna i Bestia 
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