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III. MATERJAŁY.

„Historya o Eqiumusie, królu Skockim“,
nieznana powieść Bartosza Paprockiego.

„Historją o Ekwanusie“, nieznany bibljografjom naszym 
druk z w. XVI, zachowała się w „Klocku rawskim“ (nazywam 
go tak od klasztoru O. O. Reformatów w Rawie, do którego 
niegdyś należał), tomiku, obejmującym pięć powieści staropol
skich, mianowicie „Historję o Cesarzu Otonie“ z r. 1569, „Hi- 
storję o Poncjanie Cesarzu Rzymskim“ i „Historję rozmaite“ 
(Gesta Romanorum), oboje z r. 1566, „Fortunata“ z r. ok. 1570, 
wreszcie omawianego „Ekwanusa“ z r. 1578. Wszystkie te po
wieści wyszły z tłoczni szarffenbergowskich, cztery pierwsze 
Mikołaja, ostatnia Stanisława.

Opis całego klocka rawskiego, z którym mogłem bliżej 
się obeznać dzięki uprzejmości prof. Stanisława Kota, za co 
niech mi wolno będzie wyrazić mu głęboką wdzięczność, ogło
siłem gdzieindziej1), tu zaś ograniczę się do podania bliższych 
wiadomości o „Ekwanusie“. Dochował się on, niestety, tylko 
w fragmencie, sporym wprawdzie, bo obejmującym 36 kartek 
początkowych, ale też wskutek tego odpowiedzieć niepodobna 
na pytanie, jak duża była całość. Wprawdzie przy oprawianiu 
klocka dodano na końcu kilkanaście kart, przeznaczonych do 
uzupełnienia brakującego końca; kart tych wprawdzie nie za
pisano, przypuszczać jednak można, że niedochowany koniec 
powieści obejmował nie więcej nad jeden arkusz czterokart- 
kowy.

Pełny tytuł powieści, wydrukowany na pierwszej karcie 
recto, brzmi w pisowni pierwodruku:

Historya barzo 
piękna y  żałosna o Equa- 

nuśie Królu Skockim, ktorego

‘) W „Exlibris“ z. VI z r. 1925. (Odb. p. t. „Klocek powieściowy 
z XVI wieku“. Kraków, 1924).
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w szyscy obywatele kraiow onych zwali 
sprawiedliwością, który iedyną córkę 

swą maiąc, nielutował iey potjm na okru
tną a srogą śmierć osądzić. Teras 

nowo z W łoskiego ięzyka na 
Polski przełożona.

[Drzeworyt.]

Cum Gratia et Privilegio S. R. M.
Drukowano w Krakowie u Stanisława 

Szarlfenberga. Roku, 1578.

Całość fragmentu składa się z 36 kart nieliczbowanych, 
t. j. z 9 składek ćwiartkowych, opatrzonych sygnaturami alfa
betycznemu A—I, przyczem karty czołowe składek mają samą 
tylko literę, karty wewnętrzne literę i odpowiednie cyfry rzym
skie (A, A II, A III), karty wreszcie końcowe sygnatury nie 
mają. Wszystkie stronice opatrzone są, jak zwykle, kusto
szami. (W przedruku dla ułatwienia orjentacji podałem sygna
tury wszystkich kart, przyczem od siebie dodałem cyfry arab
skie tam, gdzie pierwodruk ich nie ma, t. j. na kartach czoło
wych i tylnych oraz stronicach veiso). Wymiary książki: stro
nicy — 15X9 8 cm., kolumny druku, liczącej normalnie 27 wier
szy, 11*8X8 cm. Całość drukowana czcionką gocką, prócz wier
sza „Cum Gratia etc.“ na karcie tytułowej, tłoczonego kursywą; 
k. 2 v. — 3 v., zawierające dedykację, wydrukowano drobną, nie
wyraźną czcionką, również gocką.

Na odwrocie karty tytułowej wiersz herbowy, dalej na 
k. 2 v. — 3 v., wierszowana dedykacja utworu Erazmowi Tło- 
kieńskiemu Czeczotce, od k. 3 v. wreszcie rozpoczyna się tekst 
samej powieści.

Zdobią fragment dwa drzeworyty. Treści pierwszego z nich, 
wśród tytułu, odgadnąć nie umiem. Przedstawia on damę, w to
warzystwie dwu dworek, podającą jakieś pismo młodzieńcowi; 
w lewym rogu u góry, wśród obłoków osoba klęcząca przed 
postacią w koronie na głowie. Drzeworyt drugi, na stronicy 
odwrotnej, wyobraża herb Jastrzębiec.

Autorstwo „Historji o Ekwanusie“ nie budzi żadnych wąt
pliwości, na końcu przedmowy bowiem widnieje skrócone imię 
i nazwisko Bar(tosza) Pap(rockiego), który dziełko swe na ko
lędę r. 1578 (czy raczej 1577) ofiarował „Erazmiemu Tłokień- 
skiemu, Czeczotce“, senatorowi czyli rajcy krakowskiemu. 
Przedmowa ta zresztą więcej rzuca światła na obdarowanego 
niż na darzącego. Paprocki wysławia w niej zasługi obywa
telskie swego współklejnotnika, położone przezeń w czasie 
ostatnich wydarzeń politycznych, t. j. w czasie bezkrólewia po 
Zygmuncie Auguście i Henryku Walezym. Nie wszystko tu 
jest jednak jasne, nie mamy bowiem bliższych informacyj
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o działalności Czeczotki w czasie pierwszego bezkrólewia. 
Podczas drugiego natomiast Czeczotka istotnie odegrał wy
bitną rolę, jako zwolennik nieuznawanego przez Kraków 
elekta szlacheckiego, Stefana Batorego. On to przecież imie
niem miasta przemawiał na radzie senatu koronnego, deklaru
jąc się przeciw partji „cezarjańskiej“ *). Być może, że to wła
śnie stanowisko Czeczotki narobiło mu wrogów, którym — 
wedle Paprockiego — winien był cnotą swą „sznypkę“ zadać. 
To samo zresztą powtarza Paprocki i w „Herbach rycerstwa 
polskiego“, gdzie czytamy:

„Tegoż [herbu Jastrzębca] używał Erasmus Tłokieński 
Czeczotka, który sie pisał z Działoszyc, był rajcą i mieszcza
ninem Krakowskim, człowiek możny tak w dobra ruchome 
jako i pieniądze, rad sie ludziom zachował, jednak i zà wiel- 
kiemi czynnościami swemi nie od wszystkich jednaką chęć 
odnosił. Z wielkiemi zasługami swemi, tak jako i przedtem 
wiele inszych mieszczan krakowskich, był przyjęty do tego 
herbu [r. 1547] od Jana Ocieskiego, kanclerza koronnego, 
o którymeś wyżej czytał“ 2).

Być może, że wzgląd na owe „dobra ruchome i pienią
dze“ 3) skłonił Paprockiego do przypisania „Ekwanusa“ mo
żnemu dygnitarzowi „sławnego miasta Krakowa“.

Charakter samego utworu, treść jego, a więc spór
0 to, kto daje inicjatywę w stosunku miłosnym, mężczyzna 
czy kobieta, i kto za nią jest odpowiedzialny, rozstrzygnięcie 
tego sporu nie drogą sądu bożego, jak w romansach średnio
wiecznych, lecz drogą dysputy, nadmiar wreszcie deklamacji
1 retoryczności, przypominający „declamationes“ sofistyczne, 
które — jak wiadomo4) — nie pozostały bez pewnego wpływu 
na rozwój romansu średniowiecznego i późniejszego, — wszystko 
to wskazuje, że oryginału „Ekwanusa“ szukać należy w jakiejś 
noweli humanistycznej i to zapewne prozaicznej, trudno bo
wiem przypuścić, by Paprocki mógł oprzeć się chęci przewier- 
szowania utworu wierszowanego.

Jakoż istotnie oryginał powieści Paprockiego należy do 
utworów, niegdyś szerzej popularnych w literaturach Europy 
zachodniej.

Znakomity medjewalista berliński, prof. dr. Johannes 
Bolte, wskazał mi go z nader obowiązującą uprzejmością 
w noweli hiszpańskiej z końca XV w., napisanej przez Juana 
de Flores: „El triste fin d’los amores de Grisel y Mirabella“.

’) Por. Orzelski: Bezkrólewia ksiąg ośmioro. Petersburg, 1856. T. III, str. 
88 i 97.

2) Wyd. Turowskiego, Kraków 1858, str. 186.
s) Akta Krakowskie wspominają i o nieruchomościach Czeczotki. Por. 

Ptaśnik: Monumenta Poloniae Typographica. Lwów, 1922. Nr. 580, 652.
4) Por. E Rhode: Der griechische Roman, 1914, str. 321, i drugą po

wiastkę naszych „Historyj Rzymskich“.
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Popularność zdobył jej Lelio Manfredi swym przekładem na 
j. włoski z r. 1521: „Historia de Isabella et Aurelio“, przero
bionym zkolei na francuski przez Corrozeta w r. 1530 i, jak 
świadczy tytuł „Equanusa“, na polski.

Dodać należy, że powieść tę drukowano w wersjach wie
lojęzycznych, wydanie np. brukselskie z r. 1608 zawiera tekst 
poczwórny, francuski, włoski, hiszpański i angielski.

Trafność identyfikacji prof. Boltego stwierdzić można 
choćby na streszczeniu wersji francuskiej, zatytułowanej : „Le 
Jugement d’amour, auquel est racompté l'hystoire de Ysabel, 
fille du roy d’Escoce“, podanem w monografji Wurzbacha o ro
mansie francuskim O· Streszczenie to, jakkolwiek zredagowane 
bardzo niedbale, tak, że pewne jego szczegóły budzą wątpli
wości, zdaje się wskazywać, że fragment „Ekwanusa“ utracił 
istotnie niewiele kart, treść bowiem części jego zaginionej uj
muje Wurzbach w jednem zdaniu: „Afranio ginie straszną 
śmiercią z rąk królowej i jej dworek“.

Ramy notatki informacyjnej nie pozwalają zbyt szeroko 
rozwodzić się nad wartością i znaczeniem „Ekwanusa“. W każ
dym razie, bez względu na to czy jest on przekładem czy 
swobodną przeróbką, arcydziełem nazwać go niepodobna, stoi 
on bowiem na poziomie tzw. „powieści ludowych“, a więc po
ważnie szwankuje pod względem prawdopodobieństwa sytuacji, 
rysunku psychologicznego osób, rozwoju wreszcie akcji. Z dru
giej jednak strony przyznać trzeba, że uzasadniająca tezę po
wieści akcja (kochankowie, przyłapani na zakazanej miło
ści, przyjmują winę na siebie i kończą dobrowolnie samobój
stwem, Aureli na stosie płonącym, Izabella w paszczy gło
dnych lwów), mająca w sobie coś z balladowej melancholijno- 
ści, zbudowana jest zajmująco i nie szablonowo. Przedewszyst- 
kiem zaś „Ekwanus“ jest romansem miłosnym i skutkiem tego 
pretenduje do wcale poczesnego miejsca nie tylko w dziedzinie 
powieści staropolskiej, ale nawet i literatury staropolskiej, która 
przecież w w. XVI nawet w liryce nadmiarem motywów ero
tycznych nie odznacza się wcale. Mimo owej retorycznej de- 
klamacyjności, uczucia nieszczęsnych kochanków znajdują 
w „Ekwanusie“, tu i ówdzie, wyraz prosty i silny, Paprocki 
bowiem, jakkolwiek parę razy w budowie przydtuższych okre
sów zdaniowych nie umie ustrzec się wykolejenia, naogół oka
zuje się nieprzeciętnym stylistą.

’) Geschichte des Französischen Romans. I. Band, str. 189 i 200. Hei
delberg, 1912.
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Sporządzając 'odpis „Ekwanusa“ trzymałem się zasad, któ- 
remi kierują się wydawnictwa takie, jak „Bibljoteka Pisarzów 
Polskich“ lub „Bibljoteka Narodowa“, t. zn. modernizowałem 
pisownię według norm dzisiejszych, w ten sposób, oczywiście, 
by nie naruszyć w niczem stanu fonetycznego, morfologicznego 
ani syntaktyczuego tekstu powieści. O ile nasuwały się najlżej
sze choćby wątpliwości, dany wyraz znalazł się w przypisach 
w pisowni oryginalnej.

Pisownia druków krakowskich epoki batorjańskiej zbyt 
jest znana, by raz jeszcze podawać jej zasady. Jeśli jednak 
wymieniam tu niektóre jej właściwości, robię to dlatego, że 
„Ekwanus“ jest unikatem, ponadto dla uniknięcia zarzutu nie
konsekwencji w modernizowaniu jej, konsekwencją bowiem nie 
grzeszył drukarz czy korektor wydania z r. 1578.

I tak w pisowni samogłosek występują ustawiczne wa
hania :

O ile stosunkowo konsekwentnie przeprowadzona jest pi
sownia à (otwartego) oraz a (ścieśnionego), tak że nieliezne 
odstępstwa za omyłki druku uważać można, o tyle ą nosowe, 
obok wypadków, gdzie odpowiada ono dzisiejszemu stanowi 
polszczyzny literackiej, niejednokrotnie odtwarza dawną wy
mowę, a więc występuje jako am: z takamem pilnością, w ta
kamem zbroią (8), śmierć ktoramem zasłużyła (10 v.), z  chęcią 
(=  chęciam, 12), ale mamy: miłość którą (=  ktoram, t. j. kto- 
rąm) w szytkim  winna, ruszyćby mię muśiała (12 v.). Zacho
wawszy te wszystkie oboczności ortograficzne, ujednostajniłem 
według norm dzisiejszych pisownię i, y, /, ustawicznie się mie
szających: potfm  (tytuł), iakiebj (5), cżjnimy (15 v.) ob.: cżi- 
nim i (20 v.), niem ym y  (17 v.), tłumy  ( =  tłumi, 5 v.), moj pa
nowie (7 v.), szłusznich (19) i t. p. Podobnie ujednostajniłem 
pisownię u, które w pozycji samodzielnej, jako przyimek, lub 
inicjalnej wyrażono stale literą u.

W zakresie konsonantyzmu pisowni etymologicznej bró- 
ździ stale fonetyczna; stąd zamiast dźwięcznych w pozycjach 
wygłosowej lub przed bezdźwięczną, spotykamy spółgłoski 
bezdźwięczne : zaras, teras (passim), tasz (2), a zasz (8), ćięszki 
(passim), męszczyzna  (18, 12, i t. d. ob. : mężczyzna (13), 
straż (6 v.), a nawet: ani się iuż cież (28) lub kiedy ten żal 
pokryież (30); upatku (7) ob. upadku (7 v.), subtylne (4 v., 15 
i t. d.) ob. suptylne i t. d. i t. d. W przedruku pisownię tu 
ujednostajniono prócz beśpitczny, prześpieczny, gdzie obok 
bezdźwięczności występuje miękkość spłgł. ś. Pozostawiono 
również spłgł. miękkie tam, gdzie pisownia ich się waha; 
obok więc uzasadnionych abyśmy, ktorąsmy (5), gdzie przed 
zakończeniem os. 1-ej stale mamy s, w os. 2-ej ob. ktorąśćie (6), 
często niemogliście (9 v.); podobnie: nieszcżesliwy (6) ob. szcże- 
śliwy  (12), zm yślony  (9 v.), umyślił (10) ob. obmyslawał (8)
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czy wym yślnym  (14 v.) i t. p. W wypadkach tych s twarde, 
a więc wyrażone inną czcionką (s długiem), różni się wybitnie 
od krótkiego ś miękkiego. To samo daje się zauważyć w pi
sowni zaimka zwrotnego się, wyrażanego czworako przez s 
lub ś, przez e lub ę, niekiedy nawet w tern samem zdaniu: 
„To postanowienie ich krolowi barzo sie podobało, roskazał, 
aby śię sami starali“ (12); prze sie (3 v.) mamy ob. za się (10 v.) 
i t. p.

Odcienie te w przedruku zachowano, pominięto nato
miast oznaczenie miękkości przed i (ći, cię) oraz c i  zastą
piono przez cz.

Z innych właściwości ortograficznych ujednostajniono th 
i f, występujące promiscue w tych samych wyrazach i rozwią
zano skróty -em, -en, -am, -o/n, -ym , wyrażone w druku szarf- 
fenbergowskim przy pomocy kreseczki poziomej, prostej lub fa
listej nad samogłoskami; to samo dotyczy końcówek -goy -mu 
w dopełniaczu i celowniku przymiotników, zastąpionych znacz
kami o, u, stawianemi nieco nad poziomem wiersza.

Najwięcej zmian wprowadza przedruk, kierując się sen
sem, w zakresie składni. Znaki przestankowe druku, kropka, 
skośna kreska — przecinek i dwukropek, rozmieszczone są 
w nim naj kapryśni ej, wypadło więc jaki taki ład tu wprowa
dzić, przyczem kilka zdań krótkich, oddzielonych kropkami, 
trzeba było nieraz łączyć w jeden okres i odwrotnie, pozorny 
okres rozbić na zdania krótsze.

Z właściwości fleksyjnych zachowano wszystkie odcienie, 
(prócz oboymu 7 v. poprawionego na obojgu i paru drobia
zgów, zaznaczonych w przypisach), nawet w mieszających się 
zakończeniach męsko - osobowych i rzeczowych imiesłowów 
(o byście wy byli sobie poradziły, 25 v.), gdzie odróżnić nie
podobna granic wymowy a maniery ortograficznej.
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Historyja barzo 
piękna i żałosna o Ekwa- 

nusie Królu Skockim, ktorego 
wszyscy obywatele krajów onych zwali 

sprawiedliwością, który jedyną córkę 
swą mając, nie lutował jej potym na okru

tną a srogą śmierć osądzić. Teraz 
nowo z Włoskiego języka na 

Polski przełożona.
[Drzeworyt.]

Cum Gratia et Privilegio S. R. M. 
Drukowano w Krakowie u Stanisława 

Szarffenberga. Roku, 1578.

Na herb staradawny polski Jastrzębiec, należący 
domowi panów Tłokieńskich.

[Drzeworyt.]

Za wielkie męstwo ten herb naprzód dano,
Przy którym dowcip, wielką cnotę, znano.
Wszak dziś nie tracą tego potomkowie,
Najdziesz to spełna w Erazmego głowie.
Jest mądra rada, jest dostatek siły.
Lata, stateczność już męstwo odjęły.
Wszakoż na ten czas gdzieby sławę niosło,
Temu wierz, i to szcześcieby przyniosło.

Ślachetnie urodzonemu Panu Erazmemu Tłokińskiemu, 
Czeczotce, sławnego miasta Krakowa senatorowi na- 
przedniejszemu, życzliwy przyjaciel dobrego zdrowia, 

wszystkich fortunnych pociech na czasy długie od 
Pana Boga Wszechmogącego wiernie życzy.

Pospolicie ten zwyczaj ludzie zdawna mają,
Dary podług możności wzajem sobie dają.

W te to święta chwalebne ja, na pieczy mając 
Chęć twą przeciwko sobie, ktorąć nagradzając, 
Oddawam za kolędę podarek niewielki,
Znając cię być godnego czci i sławy wszelkiej.

Dla spraw twoich poćciwych znaszedwszy rownego, 
Cnotą i obyczajmi króla podobnego,
Który tylko na swiecie na to sie posobił,
Aby sprawiedliwością imię swoje zdobił,
Taż mu sama potomkiem w tym wieku została,
A imię nieśmiertelne na wieczny czas dała;
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Widząc w  tym Mieście sławnym porządek takowy, 
Który bierze początek z twej tak bacznej głowy,
Iż nie mniej imię twoje jako jego zdobi.
A dla sprawiedliwości sławę wieczną robi,

2 v. Acz to nieprzyjaciel twoj opacznie wykłada,
W czym mu poczciwa sprawa twoja sznypkę zada, 
Gdy go bacznie odprawisz roztropnymi słowy.
Nad to od Arystyppa masz przykład gotow y :

Audiens Aristipus quendam sibi maledicentem, utinam, 
inquit, tu linguae tuae, sicut ego aurium mearum, do
minus esses. Brus. libro I. cap. 16.

Albo takim sposobem, jak on grecki Plato,
W szytkim nieprzyjacielom odpowiedaj na to :

Cum quidam ei narraret nonnullos esse, qui illum ma
ledictis insectarentur, at ego, inquit, sic vivam, ut 
illis fides non habeatur.

Słysząc ja to od takich, którzy cnotę lubią,
Że poczciwych spraw twoich w rozmowach nie gubią, 
A w tym cię sławnym czynią interregna ony,
Coc musi sławę wieczną nieść na w szystki strony.
Bo za twoim powodem twoi kolegowie
Szli, a dawali przodek w tym twej bacznej głowie.
Na cię patrzał w szytek gmin; co sie tobie zdało,
To sie w rycerskie koło zaraz odnaszało.
A prze tę sarnę cnotę pamięć nieśmiertelną 
Masz odnosić za miłość ojczyzny swej wierną,
Którąś jak slachcić prawy, syn jej we wszem  wierny, 
Uśmierzywszy rozterki, przywiódł w koniec mierny,
Że to miasto tak sławne, głowa państwa tego,
Nie okazało w sobie nierządu żadnego.

3. A to wszytko za bacznym rozsądkiem twej głowy 
Szło, a przyniosło koniec wszystkim  barzo zdrowy. 
Widząc cię, senatora miasta tak zacnego,
Dla poczciwych spraw twoich wielkiej czci godnego, 
Tem ci książkę przypisał, za tę chęć dziękując,
A drugim mysi takową do tego gotując:
By wzgardzili prywatę, a myslili o tym,
Coby im sławę niosło i potomstwu potym.
To na ten czas z łaskawą chęcią bierz ode mnie,
Więc sługę, przyjaciela masz pewnego ze mnie.
Za tym ci życzę zdrowia i fortuny każdej,
Abyć na wszem służyła podług myśli zawżdy.

W. M powolny przyjaciel i sługa
Bar. Pap.
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3 v. H i s t o r y j a  b a r z o  p i ę k n a  i ż a ł o s n a  o E k w a n u s i e ,
K r ó l u  S k o c k i m ,  t e r a z  n o w o  p o l s k i m  j ę z y k i e m

w y d a n a .

W królestwie Skockim był kroi jeden, imienim Ekwa- 
nus, barzo sprawiedliwy i bogobojny, ktorego prze jego 
świątobliwy *ywot w szyscy obywatele onych krajów zwali 
sprawiedliwością, przeto iż ją nieodwłocznie każdemu, tak 
swym  poddanym jako obcym ludziem, rad czynił, sam przez 
sie i przez sędzię swoje, w  państwie swoim.

Tenże kroi nie miał tylko jednę córkę, imięnim Iza
bellę, która po śmierci jego miała w  królestwie dziedzi
czyć; ta była takiej piękności, że jej w  onym kraju rów
nia nie było. Ku tej swojej wielkiej piękności iż była tak 
bogatą, wiele możnych krolow i k:-iążąt starali sie o nię. 
Ociec jej, dla zbytniej miłości, odmowił każdemu, chcąc

4. na nię ustawicznie patrzyć (A. 3 v.) a tym cieszyć starość 
swoję. Ale ta zbytnia miłość ojcowska Izabelli namniej 
w smak nie szła, bo już będąc panną dorosłą, к temu  
w  wielkiej rozkoszy, pomyślała o tym, jakoby inszych roz- 
koszek spróbowała. A im dalej w  lata rosłi, tym sie w  niej 
więcej mnożyła piękność z wdzięcznością, także bujność 
albo ochota do rozmaitych rozkoszy. A im sie jej kto w ię
cej przypatrował, tym sie więtszą miłość mnożyła w  serce 
jego przeciwko niej, dla czego wiele młodzieńców zacnych  
z wielkiej a zapalczywej miłości przychodzili ku dziwnym  
tzeczam , że jeden z drugim o niej rozmawiając, o śmierć 
sie przyprawowali. Co obaczywszy kroi, ociec jej, kazał sie  
jej przeprowadzić do inszego gmachu potajemnie, żeby jej 
żaden z paniąt i dworzan więcej nie widział.

Tam gdy już była z ojcowskiego rozkazania przepro
wadzona, dwa rycerze, którzy ją serdecznie miłowali, każdy  
z nich z osobna, starali sie o to potajemnie, jakoby ją w i
dzieć mogli. Do czego iż trudny a barzo niebeśpieczny przy
stęp mieli, jeden na drugiego tego nie wiedząc, choć sie

4 v. zbytnie miłowali, zwierzyć sie sobie nie śmieli (A. 4) tylko
obadwa tajemnie takiej drogi szukali, jakoby mogli na Iza
bellę patrzyć. Do czego żaden z nich przyść nie mogł, 
chyba w nocy. A tak sobie dali drabineczki poczynić sub- 
tylne, z którymi chodzili do okien Izabelle, a tam przez 
kratę i przez okna sklane na nię ku światłu patrzyli, a tym  
tylko samym w  sobie uśmierzali onę srogą miłość.

Tam ucząściając z wielkim nit beśpieczeństwem, trafiło 
sie, stojąc jeden przypatrował sie pannie, tym sie czas długi 
cieszył. Przyszedł drugi, on w ielki towarzysz i przyjaciel 
jego, chcąc także wielką teskność z okrutnej a zapalczywej 
miłości w  sobie uspokoić, przystąpił do onegoż miejsca,
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gdzie stał1) on drugi rycerz. Nie wiedząc o sobie ani sie 
znając, poczęli sie mężnie bić, a czyniąc z sobą chwilę nie
małą, po cichym a żałosnym głosie jeden drugiego poznał. 
Wspomniawszy na onę przyjaźń i miłość towarzyską, ująw
szy sie za ręce, cicho sie na stronę odwiodszy, jeden dru
giemu tymi słowy mówił:

Rzecz rycerza pierwszego, Wenuzyjana.
Przyczyny nie najduję słusznej, dla czegoby ty miał

5. na mię, także i ja na cię o (A. 4 v.) początek tej bitwy 
miedzy nami narzekać, abowiem już teraz każdy z nas 
więcej winien miłości Izabellinej, w ktorąsmy sie udali, 
aniżeli onej naszej dawnej społecznej, towarzyskiej przy
jaźni. Wszakoż mi sie nie zda, abym ja dla was albo wy 
dla mnie mieliście przedsięwzięcia swego zaniechać. Ale 
nie jest rzecz podobna, abyśmy obadwa na jednym miejscu 
mieli serdecznie miłować, abowiem trafiłaby sie przyczyna 
do rozerwania przyjaźni onej, zdawna miedzy nami zaczę
tej. A tak nie wiem, jakieby temu lekarstwo naleść, jedna 
żebyśmy miedzy sobą miotali losy, kto ma zostać przy mi
łości Izabelle, a który jej ma zaniechać.

Odpowiedź rycerza Aureliusa.

Wasze słowa jaśnie okazują małą ważność miłości, 
którą mienicie mieć przeciw Izabelli, abowiem ten, który 
wiernie miłuje, nie wdawa sie w niebeśpieczność i niepew
ność omylnego szczęścia. Ja, który ją wiernie a statecznie 
miłuję, przygód się żadnych nie boję, ale tym losom nie 
chcę dać w moc *) zdrowia swego, bo choćbym nabarziej 
chciał zaniechać tej miłości, toć nie jest w mojej mocy, 

5 v. abowiem już nie (B. 1) sam sobą, ale piękność Izabelle 
rządzi wszystką moją wolnością. Ale ty, który do tych lo- 
sow drogę podajesz, znam, iż tego łacno zbyć możesz, 
gdyż sie nią zmysłnie a nie serdecznie bawisz. A już tó 
mam za prawdziwe losow miotanie, iż ją słusznie masz 
utracić, a inszego sporu z tobą na ten czas mieć nie chcę, 
tylko to, że ją więcej aniźli ty miłuję, słusznie mi też tedy 
przyść ma.

Wenuzyjanus mu odpowiedział.
Nie wierz temu, abym ja był tak niestały, ale gdy

bym sie nie baczył być tak szczęśliwym i mieć przodek 
do tego i więtszą sprawiedliwość niżli ty, nie puściłbym 
tego na szczęście. Jednoż widząc, iż Pan Bog przez to po-

f) s s ł a ł  
г) m o ć
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kazuje więtszą łaskę temu, kto ma sprawiedliwość, a prze
ciwne tłumi*), pewienem tego, iż jako żaden w miłości tej 
ze mną zrównać nie może, tak i w szczęściu ze mną nie 
zrówna nigdy. A dla tego tak beśpiecznie na szczęście każę. 
A iżem wspomniał to miotanie losow, tom dla tego najwię
cej obrał, żem wiele winien onej naszej dawnej towarzy
skiej miłości, boby to było z przestrzeżenim zdrowia na- 

в. szego. A jeśli na to nie przyzwa (B. 1 v.) łasz, uczyń tak, 
jak ci sie nalepiej podoba według myśli serca twego, tylko 
mi wolą swą oznajmi.

Aurelius mu powiedział.

Przyczynę, ktorąście teraz powiedzieli, dawając o so
bie sprawę, zda mi sie, że was więcej winnym czyni, bo 
to jest rzecz jaśniejsza niż słońce, iż kto miłuje a praw
dziwie, zawsze jest nieszczęśliwy, a zawżdy mu jest szczę
ście przeciwne. Gdyż sama miłość to rada czyni tym, któ
rzy tego mniej godpi, w tym im służy, bo nie umiejąc mi
łować, ani sie z tym obierać szukają i tam i sam rady, 
owa im ich rzeczy wychodzą na dobre. Ale ci, co zapal
czywie miłują, już takowi rozum gubią, a miasto pociechy 
tylko częste trapienie odnoszą. Ale takowi, którzy tobie są 
w miłości podobni, nie mogą długo cierpieć frasunków i nie- 
wczasow, prędko z pola zjeżdżają, jednako są weseli wy
grawszy jako i przegrawszy. A ja, com drogo kupił, tego 
w moc szczęściu nie dam, raczej ręką wolę o to czynić, 
a tam sie pokaże twoja zmyślona miłość i fałszywa. Na ten 
czas to obaczysz, jako temu, kto wiernie miłuje, wiele mocy 

6 v. przybywa. A tak abo sie do tego go (B. II) tuj, albo więc 
daj przodek do Izabelle mnie, którym tego więcej anizli ty 
jest godniejszy.

Po onych rozmowach dwa rycerze oni skoczyli do 
siebie, poczęli sie srodze bić. \  w tym Aurelius Wenuzy- 
jana zabił. Ta sprawa była tak tajemna, że kroi żadnym 
sposobem, kto go zabił, dowiedzieć sie nie mogł.

Aurelius, będąc sobie wolny, pilnie sie bawił miłością 
i tak zacnymi posługami Izabelle, że ona, poznawszy onę 
wielką, zapalczywą miłość jego przeciwko sobie, nie mniej 
aniżli on jej, serdecznie sie go rozmiłowała. A chociaż kroi 
miał ją na pilnej pieczy, straż wielka2), zamknienie twarde 
około niej było, ona to wszystko przemogła a tajemnie mu 
znać dała, aby z nim na miejscu skrytym mówić mogła, 
czymby jego także i swoj okrutny boi serdeczny mogła 
zgoić. Czego kiedy chytrze dokazała, przez długi czas z nim

*) t łu m y
2) w ie lk ą

P am iętn ik  literack i XXI.
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bywając, używali z wielką uciechą swoją tajemnej miłości. 
Potym przed jedną panną, wielką kochanką swą. która była 
jej podkomorzyną, zwierzyła sie tej swojej uciechy. Ta pod- 
komorzyna jej miłowała też jednego dworzanina królew
skiego, ktorego jako prędko ujźrzała, onę tajemną miłość

7. panny swej zaraz wy (B. 2 v.) powiedziała, zapomniawszy 
przyrzeczenia swego. Zaraz on dworzanin, usłyszawszy taki 
błąd, żałując zelżywości króla, pana swego, i naruszenia 
dobrej sławy Izabelle, częścią też z wielkiej zazdrości, nic 
nie mieszkając, powiedział tę rzecz krolowi. Kroi, usłyszaw
szy o tak wielkiej i sromotnej zelżywości domu swego, 
z pilnością tego strzegł, aby mogł kiedy oboje społem 
zastać.

Aurelius w tym nie będąc ostrożny, szedł na pokoj 
do Izabelle. Kroi miał na to straż pilną, rozkazał on dom 
w koło ostąpić. Co Aureli, będąc na górze u panny, grzmot 
usłyszawszy, porwał miecz, mężnie sie i dosyć długo bronił 
onej straży królewskiej, wszakoż od wielkości był przemo- 
żon, a wespołek z Izabellą był poiman i w więzienie srogie 
i barzo mocne wsadzon.

A iż to był kroi barzo sprawiedliwy, że mu równia 
na ten czas nie najdowano, nie chcąc sie inakszym i w tej 
swojej przygodzie pokazać, tak jako zasłużyli, kazał z nimi 
według prawa postępować. A w onym królestwie jego było 
takie prawo z staradawna postanowione, ktokolwiek był na- 
lezion w takim upadku, jako był on rycerz z jego własną 

7 v. córką, tedy ten, kto więtszą przyczynę dał do (B. III) tego, 
miał być na gardle karan, a ten, co mniej winien, tedy 
miał być z ziemie na wieczność wywołań. A tak kroi kazał 
ich pilnie pytać i u sług Izabellinych sie wywiadować, ktoby 
z tych dwojga ludzi był nawinniejszy, aby bez wszelakiej 
bojaźni prawdę zeznali. Ale tak była tajemna sprawa i po
stępki tych dwojga w miłości, że rzecz niepodobna była to 
rozeznać, które z nich ktorego przywiodło do tego upadku. 
Tylko podkomorzyną Izabelle tę sprawę dawała, iż o tej 
spolnej miłości nikt nie wiedział, aż potym gdy z sobą 
społem bywać poczęli. Rozkazali tedy panowie sędziowie 
obojgu ') przed sobą stanąć, a tam ich upominali, aby do
browolnie wyznali, ktoby był przyczyną tego upadku, bo 
wiedzieli, że winniejszy na gardle miał być karan.

Naprzód tedy Aureli pytany tak odpowiedział.
To, moi łaskawi panowie, jest rzecz prawdziwa, żem 

ja tej sprawy był początkiem i dokończenim, a wedle chy
trych a wykrętnych dowcipow moich, ktorychem używał,

’) oboymu
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starałem sie o to, abym otrzymał rzecz tak sławną, a tego,
8. czego nigdy nie czyniono ani mowiono, jam mówił i (B. 3 v.) 

czynił. Chcąc tak kosztownego klejnotu dostać, z takamem 
sie pilnością o to starał, bacząc, żem więcej w mocy Iza
belle żył, aniżli w mojej własnej, czegom nigdy o swej wol
ności nie obmyslawał, na tenem czas myslić musiał. A jako 
ta moja pani nad insze stworzenie i nad obyczaj była pięk
niejsza, a dla niej ich wiele, kusząc się o to, czegom ja do
stał, ginęło, w takamem sie zbroję ubrać musiał, nie inaczej 
jedno jakobym z niebem i z ziemią podkać sie miał, takiem 
frasunki przed nią pokazował, dziwnymi chytrościami pod
chodził, ażem ją zwyciężył, dla czego iżem winien ja a nie 
Izabella, żem garło zasłużył, karzcie mię, a onę, proszę, 
wolno puśćcie. A gdyżem był ucześnikiem i dziedzicem tak 
pięknego stworzenia, nasroższą śmierć, którą wynajdziecie 
na mię, ciężka mi nie będzie.

Powieść Izabelle.
Nie mniemajże, moj miły Aureli, aby te wasze piękne 

wymówki a ozdobne słowa miały mieć więtsze miejsce ani
żeli prawda. Azaż to nie jawna rzecz, że białymgłowam 
więtsza jest sromota słuchać mężczyzn, aniżeli mężczyznom

8 v. prosić białychgłow? A chociabyście wy byli tego (B. 4) po
czątkiem, do czego sie ja nie znam, bym ja była wam z sobą 
nie dopuściła mówić, nigdybyście byli tego nie dokazali. Ale 
moje łagodne wzglądanie, także okazowanie przyjaźni do 
tegoć wielki początek dało.

Ach, jako jest rzecz osobna przypatrować sie białym
głowam, które miłują, bo ony potajemnie tym, które miłują, 
na które łaskawy1)» przez znaki ukazują to, na co serce ich 
zezwala. A tak z tych znaków, któreście wy po mnie znali, 
niżeście wy pomyslali mnie miłować, jam tego sama szu
kała i o tym mysliła, jakobym to wam rychło okazała, 
a czego serce moje pragnęło, abym rychło otrzymała. Któżby 
sie takowy obrał, bacząc to, żebym go do tego pobudzała, 
jakom ja wam czyniła, nie uczynił tego, czegoście sie wy 
dopuścili. A jeśli rzeczecie, że prześpieczność moja była do
puścić sie tego w królewskim domu, moj stan, moja piękna 
uroda to wszystko zaćmiła.

Powiedz mi, z jaką wymówką, z jakim wstydem mia
łeś sie uchronić moich upornych chęci a tego sie nie dopu
ścić, co sie sstało ? Prze Pana Boga, miły Aureli, wasza po
winność jest wyznać prawdę, bo chociam ja winna, nie
wątpi w tym, że kroi, ociec moj, nademną łaskę uczyni,

9. co ciebie pe (B. 4 v.) wnie omyli, bo jako wam jest wiel-

J) tâskâwi
17*
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kim nieprzyjacielem z namniejszej przyczyny wnet was 
winniejszym najdą. A gdyżem ja zgrzeszyła, nie przypisuj
cie sobie tego, niechaj ten będzie karan, kto winien, a nie
winny niech za winnego nie cierpi.

Na to Aureli Izabelli odpowiedział.
Ach, me miłe szczęście, jeśliś mi w tym łaskę oka

zało, żem dostał Izabelle, bądź mi teraz pomocno, aby sie 
ta prawda jaśnie przed wszystkimi okazała. A wy, moja 
miła pani, i mniemacie, abyście mi łaskę okazowali, a ono 
wielkie okrucieństwo, bo kiedyby ty umarła, zostałby ży
wot moj w wielkim a okrutnym żalu. A tym więcej jest 
nieprześpieczne życie moje, że mówicie, kiedy was winną 
osądzą, tedy kroi, ociec wasz, nad wami srogości nie okaże,- 
a z łaski jego będzie wam odpuszczono to przewinienie.

Jaka sromota, jaka zelżywość byłaby to wasza, gdy
byście takową byli, jako powiedacie, żebyście mię sami do 
tego pobudzili. A dla tego samego ja wolę umrzeć, aniżli 
dopuścić tej zelżywości na wasz zacny stan. Ale iż wiecie 

9 v. za pewne, żem ja jest przyczyńcą (C. I) i sprawcą tego wa
szego upadku, nie przeszkadzajcie mi, proszę i dla Boga, 
do karania, wiedząc to, że moja złość i obłudność umiałaby 
wykroczyć wszystkie cnoty na świecie.

Nie przypominam wam, jakom smutny, zmyślony 
i płaczliwy wielekroć przed oczy wasze piękne przycho
dził, przed warpi na was sam częstom sie uskarżał, że 
choćbyście też byli nie mieli serca skłonnego przeciwko 
mnie, musielibyście sie byli nademną zmiłować a łaskę 
okazać. Przeto bacząc to, com ja mówił i com czynił, na 
toście odemnie przymuszeni zezwolić musieli. Któżby wam 
za złe1) miał, gdy żeście to, jako panna święta a miłosierna, 
uczynić musieli, dla tego żem was sobie przez tak długi 
czas wielkim frasunkiem i staranim pilnym zniewalał. Ja- 
kobyście byli tak zacnego a sprawiedliwego króla córka, 
gdybyście mi byli powinnej zapłaty nie dali? A żadną in
szą rzeczą nie mogliście moich długich posług i trapienia 
ustawicznego nagrodzić, jedno sami sobą. A wiecie, że to 
obyczaj jest dawny, iż każdy, który jest stanu wielkiego, 
zachowywa to w sobie, że dawa nagrodę hojniejszą, aniżli 
zasługi czyje ważą. Przeto, namilsza pani, jeżliże wy, na-

10. gra (C. 1 v.) dzając moje ciężkie posługi, naśladowaliście 
obyczaju i przyrodzenia waszego zacnego stanu, żaden 
wam za złe mieć nie będzie.

A gdyżem ja od waszej zacności takiego dobrodziej
stwa dostał, jestem też gotow do tego, abym za wasze

*) zâzle
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zdrowie garło moje położył. A bądźcie tego pewni, chociaż 
to ciało moje nieszczęsne umrze, zostanie pewnie dusza 
moja nieśmiertelna. A tak nie wątpcie w mojej uprzejmej 
wiernej miłości, że wiecznie ja przy was bawić będę.

Czyniąc sie Izabella winną, zdało sie jej, że ona sama 
była przyczyną tego upadku, i tak do tego własne przy
czyny pokazowała, jakoby Aureli od niej był na to przy- 
muszon a zgoła nic nie był winien, a iż ona sama karanie 
zasłużyła, co na sie jawnie wyznawała. Ale Aureli, gdy to 
ona o sobie powiedała, wszystkiego przał, a chcąc, aby ją 
od śmierci wybawił, wyznał, że on tego był więtszą przy
czyną.

Co bacząc kroi, iż to dwoje ludzi nie mieli sie к temu, 
aby prawdę wyznali, rozkazał, aby je tak srodze męczono, 
żeby za niewolą prawdę jedno na drugie powiedzieli. Co 
kiedy uczyniono, byli tak okrutnie męczeni, że boleść i tar- 

10 v. ganię, które cierpieli, sroższe było aniż sama śmierć (C. II), 
której oczekiwali, wszakoż jednak żadnemu z nich to nie 
pomogło, bo im więcej je męczono, tym więcej z nich każdy 
na sie powiadał. Potym gdy Izabella ujrzała swego miłego 
tak barzo zmęczonego, z płaczem ciężkim do niego łaska
wie sie obróciwszy, rzekła: Jesliże sam siebie, moj miły 
Aureli, nie żałujesz, tedy cię proszę, ulituj sie mnie, nędz
nej białejgłowy, która za cię i za się męki cierpię. I cze
muż mi tego życzysz, abym tak cierpiała nie swą mękę, 
ale ten żal srogi na twoję patrzając, więcej mię dręczy. 
Jedna śmierć, ktoramem zasłużyła, będzie mi lżejsza niżli 
ta żałość wielka z bolu i niewinnych mąk twoich. Az aż nie 
wiesz, żem ja ciebie więcej prośbami moimi ustawicznymi 
zwyciężała, aniżliś ty tego z swej dobrej woli czynił? 
Azażby ty był tak beśpieczny i tak uporny, iżebyś mię 
był miał o to używać, gdyby był przedtym jakiego znaku 
nie znał, żem ja gotowa ku twej woli pierwej, aniżliś ty 
pomyślał to uczynić? Wiedziałam ci ja za pewne, żeś ty 
mnie miłował, a mając wzgląd na moj zacny stan, za wsty
dem nie objawiłby mi był tego. Ale ja, jako pani a persona 
ta, ktorać mogła rozkazować, abyś mi był gwoli, rozkaza

l i .  łam ci, czemuś (C. 2 v ) sie ty nie mógł przeciwić. A byś 
sie też był miał zbraniać mej prośby, pierwejbym cie była 
rozkazała zabić, aniżlibym miała od ciebie odnieść takową 
wzgardę na sobie. A dla tego, jakoście mi byli na on czas 
posłuszni, nie bądźcie mi i teraz sporni okazać prawdę. Daj 
miejsce dzisia mojej śmierci a nie takowym mękom, proszę, 
bo jednak ku końcowi obaczą wszyscy prawdę, której przysz, 
żem ja jest ta, ktoram śmierć zasłużyła. Bo jeśli ciebie po 
mnie osądzą, już na to nie będę patrzała i nie będę cier
piała męki dwojakiej.
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Na to jej Aureli odpowiedział.
Zaprawdę, moja pani, bych nawiętsze męki ' cierpiał, 

ktoreby mi jedno nasroższe wymyślać i zadawać miano, 
nie są mi srogie ani tak wielkim bólem jako ta sama ze- 
lżywość, ktorąście dla mnie podjęli niewinnie, a cierpicie 
ją za moją przyczyną, tu jednak tego wyznać nie chcecie, 
co sie musi ku końcowi okazać, żem ja jest wszytkiego 
przyczyną, na ten czas inszego pożytku nie baczę, jedno 
to samo, że mi sie troszkę śmierć przedłuża. A iż ja mam 
słusznie za to przewinienie umrzeć, com sprawiedliwie za

l i  v. służył, nie odsądzajcież mię (C. III) od tego, co jest wła
snego mego, proszę, bo zaprawdę, byście baczyli moje tra
pienie, które mi przychodzi z waszych mąk, rzeklibyście, 
że śmierć nie jest ciężka, przyrównawszy ją boleści, którą 
dla was cierpię. A tym więtsza jeszcze moja żałość, że ja 
znając się być winnym, a wy za mię cierpicie męki i nie
sławę wielką, niewypowiedziany żal i męki na sercu swym 
cierpię. A iż Bog wszystkie nasze sprawy wie i widzi, 
uczyni to, że wy prawdę wyznać musicie, przeto miedzy 
łaskami inszymi, ktorem po was znał, okażcie mi i to, ze
znajcie prawdę, żem ja przyczyną wszystkiego, bo jeśli 
stracę żywot moj dla was, toć nie będzie karanie ale ucie
cha moja taka, nad którą ja wdzięczniejszej mieć nie mógł 
ani mogę.

Widząc tedy kroi, iż się przyznać nie chcieli, ktoreby 
z nich winniejsze było, zezwawszy do siebie panów rady 
swej i inszych ludzi uczonych, radził się ich, coby z tym 
dalej czynić. Powiedzieli: że jest miedzy nimi równa mi
łość, niechaj rowno pokutują. Wszakoż jeszcze tego spró
bować chcieli, aby naleźli białągłowę, dobrze świadomą 
spraw takowych, takież i mężczyznę, któryby był świadom

12. postępków białogłowskich, a (C. 3 v.) by o tym rozmawiali 
jawnie, ktoby.był więtszą przyczyną takowego upadku. Je- 
sli-ż mężczyzna, niechaj Aureli będzie karan, a jeśli też bia- 
łagłowa, niechaj Izabella cierpi to, co zasłużyła. To posta
nowienie ich krolowi sie barzo podobało. Rozkazał, aby się 
sami o takich ludzi dwoje starali z pilnością. Oni sie kro
lowi z tego wymówili, powiedając, że temu dosyć uczynić 
nie mogli.

Kroi sam rozkazał za kosztem skarbu swego, aby się 
o takich pytali i starali po wszystkich państwach, tak jego 
jako i po inszych postronnych przyległych, a które z tych 
dwojga jaśniejszą prawdę powie, tedy już pewna kara za 
winę jest naznaczona upadłemu. A w tym mu powiedziano 
o jednej białejgłowie na Hiszpańskich granicach, imię jej 
było Hortensyja, która biegłością swoją i dowcipem wiel
kim przechodziła wszytkie białegłowy, zwłaszcza co się
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tknie około miłości. Przywiedziono też jednego rycerza, 
imienim Afraniusa, z dalekiej strony człowieka, w tako
wych rzeczach dobrze świadomego, a już nadeń nie było, 
któryby lepiej był świadom chytrości białogłowskich, к temu

12 v. też był pachołek podobny i szczęśliwy do (G. 4) miłości.
Skoro się to dwoje ludzi tak biegłych w tych spra

wach zjechali, poruczono im, aby spor z sobą mieli, a roz- 
jęli tę rozność, kto w tym upadku był winniejszy.

Krolowa, matka Izabelle, wielką chęć i łaskę pokazo- 
wała Hortensyjej, spodziewając się, że miała prze nię do
stać wielkiej pociechy. A to jej jawnie okazowała, aby tym 
pilniejsza była, a broniła Izabelle mądrością swoją. Na co 
jej Hortensyja odpowiedziała : Najaśniejsza krolowa, nie
trzeba mię w tym wiele upominać, mam to na dobrym ba
czeniu. A chociażby mię męki i nieprześpieczność zdrowia 
Izabelle nie obruszyły, tedy miłość ta, ktorą[m] wszytkim bia
ły mgło wam winna, ruszyćby mię musiała. A wiedząc wielką 
hańbę, którą białegłowy od mężczyzn mają, z chęciam ich 
tu bronić, na tak daleką i niebeśpieczną drogę, przyjechała. 
Krolowa za takim ubeśpieczenim Hortensyjej już sie nie tak 
barzo bała o śmierć Izabelle, dziewki swojej.

Kroi także czynił wielką uczciwość Afraniemu, ale nie 
chciał tego po sobie pokazać, aby miàl więcej jednej stro
nie niżli drugiej folgować, jako Hortensyjej krolowa czyniła.

13. Wszakoż panięta, którzy tam byli (C. 4 v.) wezwani ku słu
chaniu tej sprawy, we wszytkim się łaskawie i chętliwie 
stawili Afraniusowi i dary mu wielkie dawali, upominając go, 
aby sławę mężczyzn miał na baczeniu. Bo gdzieby teraz 
przegrali, zawszeby od białychgłow wzgardzeni i w małej 
wadze u nich byli. Miedzy tymi było kilka rycerzow, któ
rzy przeciwko Izabelli mieli zajątrzone serca z tego, że 
przedtym wiele zacnych ludzi, towarzyszów ich, miłując ją, 
nikczemnie poginęło. A ci ustawicznie prosili Afraniego, aby 
mocno stronę mężczyzn trzymał, za to mu wielkie nagrody 
obiecując.

A kiedy już czas naznaczono, że około tego z sobą 
rozmawiać mieli, nagotowano krolowi majestat w jednej 
wielkiej sali, barzo kosztownie przyprawionej. Przy królu 
siedziało dwanaście sędziów, osob prawie żadnej stronie nie 
folgując. Na drugiej stronie krolowa z pannami stała i z wielą 
pań zacnych. A na ostatnim stopniu majestatu stała Horten
syja z Izabellą, a rowno z nimi Afrani z Aurelim. W trąby, 
w bębny uderzono i na innych rozmaitych muzykach grano

13 v. chwilę nie (D, 1) małą. Skoro potym przestano grać i trą
bić, a ludzie sie uciszyli, Hortensyja po ludziech pojrzaw- 
szy, tak przeciw Afraniemu mówić poczęła:

Sprawnie sie teraz, Afrani, mogę nazwać szczęśliwą, 
żeście sie na ten czas trafili, abyście uczynili wszyslki męż
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czyzny dosyć, a nagrodzili białymgłowam krzywdę i po- 
śmiechy, któreście im kiedy wyrządzali. Abowiemem tego 
pewna, że dwie rzeczy tu stąd odniesiecie. Pierwsza, że 
Aureli, któregoście sie tu bronić podjęli, da garło. Druga, 
że zakryte wasze obłudności ludziom sie wszystkim pokażą 
na jaśnią. A tak możecie temu wierzyć, żeście tu za to po
kutować zajechali, coście jedno kiedy białymgłowam wy
rządzali.

A na początku tej sprawy mojej napierwej powiem 
wasze małe występki, a co gorsze ku końcowi zostawię. 
A to dla tego, aby sie okazało jaśnie, jako jest wielkie'sta- 
ranie wasze około białychgłow, że choć sobie które dobrze 
poczynają, a waszych obłudnych słow nie chcą słuchać, na 
to wy nie dbając, w nocy z dziwnymi muzykami, śpiewa- 
nim i granim wdzięcznym, które nie dla czego innego wy
najdujecie, jedno abyście nas tym ułowili. A to samo jaśnie

14. pokazuje, że ta (D. 1 v.) kowe muzyki są, jako subtylna 
sieć, w którą wpadamy, a przychodzim do upadków szka- 
radych. A jeśli sie która trafi, że o to nie dba, wnet wy
najdujecie insze sztuki, czym ją wywabicie, że was widzieć 
musi; wnet gonitwy, turnieje, zbijania i insze krotochwile 
rozmaite czynicie, a to wszystko dla tego, abyście od bia
łychgłow byli widziani. A tak wstydliwe i uczciwe oczy 
nasze, przypatrując sie waszym osobnym krotochwilam, zo- 
stawają w więzieniu. A jesliże za szcześcim która z nich 
z przyrodzonej cnoty swej temu sie uwieść nie da, wnet 
na to miejsce tysiąc innych fortelow wynajdujecie; bo chy
trym poselstwem przez listki frasowliwe tego dostawacie. 
A choć sie one was strzegą i patrzyć na was nie chcą, wy 
subtylnymi rozmowami z sługami ich i posyłanim listów 
swych przez nie к temu przychodzicie. A które cnotliwe 
fukają o to swe sługi, a listów waszych brać nie chcą, gdy 
to baczycie, że ich i tym pozyskać nie możecie, wnet szu
kacie dziwnych sposobow, jakobyście naszę dobrą sławę 
potępili. Mimo domy nasze, nie wiedząc tej, o którą gra 
idzie, przechadzki częste czynicie z dziwnymi postawami, 

14 v. z obłudnym wzdychanim, (D. II) z rozmaitym wymyślnym 
poglądanim ku oknom naszym miłostki stroicie; a chociaż 
tam nikogo nie będzie, przedsię wy zmyślacie a czynicie, 
jakobyście ją widzieli, a jakoby ona właśnie na was zaglą
dać miała. To czynicie, aby was tylko kto widział, a o onym 
miejscu był złego mniemania, a wziął jakie złe podejrzenie 
o onej cnotliwej białejgłowie. Owa prze wasze chytre for; 
tele namocniejsza upaść musi. Bo nie jest rzecz podobna, 
aby takich wielkich obłudności waszych mogła sie która 
uchronić.

A tak to wszyscy niechaj baczą jawnie, iż ten każdy 
który sie więcej o co stara, aby co złego albo dobrego
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sprawił, więcej zasłużył zapłatę albo karanie. A dla tego 
żeście wy mężczyzny są więtszą przyczyną naszego złego, 
ma też słusznie na was karanie przyść. Przeto moja dobra 
rada, żebyście sie wyznali być winnymi, a na to mię nie 
przywodzili, abym ja waszych tajemnych złości na jawią 
nie okazała, których teraz tylko dla uczciwości zamilczam. 
A zaprawdę byłoby to wam z pożytkiem, bym ich zamil
czała i lepiejby sie wam sstało, gdybyście teraz zapłatę 
wzięli a pokutowali za one białegłowy, któreście chytro-

15. ściami swymi podchodzili. Wsza (D. 2 v.) koż żeśmy się 
tu zjechali do tak sprawiedliwej ziemie, nie wątpię, że mi 
z wami sprawiedliwość łacno sie sstanie.

Gdy Hortensyja umilkła, Afrani jej tak odpowiedział.
Jeśli was moje teraźniejsze przyście, moja łaskawa pani, 

uwesela, czemuż na mię pomsty żądacie i dosyć uczynie
nia za nieprzyjaźń, którą na nas macie ? Ja to od was sły
sząc, barzom temu rad, bo iżem był umyślił milczeć barzo 
wiele rzeczy o was, terazeście ') mi wstyd odjęli, a tak 
wiele tajęmnic, ktorychem świadom o białychgłowach, mu
szę powiedzieć, bo to złe serce wasze, które przeciwko mnie 
macie, uczyni mię wymownym, czegom zaprawdę nie miał 
wolej ludziem opowiedać, ale iż to sami mieć chcecie, aby 
mię wszytek świat słyszał, niechajże tedy słucha.

Napirwej na to odpowiem, żeście powiedzieli, iż nasze 
złośliwe słowa i sprawy są takowe, że was przywodzą ku 
wszytkiemu złemu. К temuć się ja znam, alem białejgłowy 
nie widział nigdy takowej, aby tym gardzić miała. I owszem 
ta, o której nalepiej trzymamy, tym się chełpi rada, że ją 

15 v. miłują, a by jej wstyd (D. III) tego nie zabraniał, bez dłu
giego proszenia małoby nie rzekła, że mi się podobasz. Ale 
takowe wasze przedłużanie prostakom i niećwiczonym zda 
się, żeby z uczciwości pochodziło. Jeśli' sie też kiedy przy
trafiło, że która z was, pokazując sie w rzeczy dobrą, zbra- 
nia się słuchać onej wdzięcznej muzyki, ktorąście wspomi
nali, iż was ku upadkowi przywodzi, czemuż w pogody złe 
na miejsca wam zakazane i nieprzystojne chodzicie, gdy 
długi czas śpiewają albo grają, zda sie wam barzo krotko, 
a choć też wasze subtylne ciało przeziębnie, jednak z za
palenia serca nawiętsze zimno zda się wam ciepłym latem, 
a czego się wednie strzeżecie, w nocy okazujecie, że się 
w tym barzo kochacie. Gonitwy i insze turnieje toć my 
w ten obyczaj czynimy, abyśmy sie wam podobali. A wy 
sie tym rzeczam czemu dziwujecie, gdyż wiecie, że wam 
bardzo szkodzą? Ale jeszcze na ten czas upominki ślecie

J) terażeśćie
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tym, którzy gonitwy stroją, przywodząc je ku więtszej ocho
cie i śmiałości. Bo gdy im łaskę okazujecie, każdy sie stara, 
aby sie tym znaczny pokazał ku sławie waszej. Kiedy sie 
któremu źle szczęści, macie to sobie za wielką sromotę.

16. Co sie dotyczę listów i poselstwa, które po (D. 3 v.)
wiedacie, iż wam posyłamy, na to powiedam, żem zawsze 
widział, iż zawsze wdzięcznie od w as*) były przyjęte. 
A chociaż druga i listu nie czyta, ani wie, co w nim stoi, 
tedy go ona sobie tak wykłada, jakoby go właśnie czytała, 
przed drugimi powieda, czego potrzebuje ten, co do niej 
pisał, dwakroć lepiej, aniżli do niej napisano, ona go rozu
mie. A co owo łajecie swym pannam, że wam takowe listki 
odnoszą, w takowym waszym frasunku jedno sie rozkoszne 
wasze kochanie pokrywa.

0 insze rzeczy, co powiedacie, że wam młodzieńcy 
wyrządzają, około okien chodząc, toście wy samy wynalazły, 
bo tając waszej wielkiej chciwości, z ktorejbyście miały 
wielką zelżywość, szukacie znaków, ktoreby uczciwsze były, 
a tak sie wam zda, że sie tym wasze żądze pokrywają, że 
my was więcej a nie wy nas miłujecie. Nam ci tego 
nie potrzeba tajemnie mówić, ale to tylko dla was czynimy 
i od was sie tej' chytrości uczymy. A iż mi sie nie zda, 
abym dosyć uczynił każdej rzeczy, ktorąście mi przypomi
nali, mając tysiąc rzeczy o was białych głowach powiedzieć, 
pytam was, powiedzcie mi. Wiecie, że klucz waszych pocz
ciwości jest w mocy was samych, a ta sama rzecz jest nazna

16 v. (D. 4) czniejsza i miedzy inszymi dary, które od Boga macie, 
naprzedniejsza, a dla tej samej je?teście w grozie i ciasnym 
chowaniu. Wszakoż z was niektóre, zarzuciwszy na strong 
bojaźń, wzgardziwszy wstyd, zwyciężone zapalczywą mi
łością, nie pamiętając ani na poczciwość małżonka swego 
ani dziatek swych, ani rodziców, albo inszych przyjaciół 
zacnych, ani sami na sie, któreście samy sobie więcej aniż 
komu inszemu powinni, nie pamiętając na śmierć, wszytko 
sobie lekce ważycie dla jednej sprosnej rozkoszy, chociaż 
baczycie, że wam tego przyjdzie na ostatku barzo żałować, 
wy tego zapominacie, a tak rady pospolicie mawiacie, iż 
wolę teraźniejszą namniejszą rozkosz aniżeli przyszłe na- 
więtsze wesele, ktorego jeszcze czekać.

Ale nam, mężczyznom, nie tak, bo miedzy nami ten 
nawiętszą sławę ma, który was nawięcej oszuka. A tak jest 
jasna rzecz, że sie wy sami chcąc wdawacie w taką nie- 
beśpieczność, bo nam mężczyznom to namniej nie szkodzi, 
możem o tym jawnie mówić ; wy gdybyście to czynili w ja
kich rzeczach przystojnych, otrzymalibyście sławę i plac. 
Ale iż to rzecz jest nieuczciwa i wam nieprzystojna, ju-

*) n a s
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17. żeście spra (D. 4 v.) wnie[j] karanie zasłużyli, aniżeli my 
i zdałoby mi się, aby się już tym zamknęło. A jeśli tego 
przeć będziecie*) upornie, com ja powiedział, już mi nielża 
jedno to objaśnić na was, coby słusznie miało być zatajono.
0  prawdziwym utrapieniu Izabelle i o mękach jej nic nie 
mówię, aczbych mógł, milczę, gdyż się to samo wszytko 
barzo prędko okaże.

Odpowiedź Hortensyjej na słowa Afraniego.
Choćby też, Afrani, wasza sława nie pokazała sie le

piej, jedno jako w teraźniejszej sie sprawie popisujecie, tedy 
dosyć dobra jest. Aczci ja też wolę, że zwycięstwo otrzy
mam nad chytrym a złym, niżeli nad prostakiem, a my 
lepiej i pilniej będziemy sie bronić, tym stąd więtszą sławę 
odniosę, gdy was przewyciężę.

Coście powiedzieli, że my, czyniąc dosyć swojej wolej, 
na stronę odrzuciwszy bojaźń i wstyd, odpowiedam na to 
tak, że przeciwko waszym subtylnym chytrościam niemasz co 
odrzucać, bo, by też która z nas nabarziej sie na to nasa
dziła a tego zbyć chciała, temu dosyć uczynić nie może, 

17 v. aby wam mogła obronić poczciwości swej, bo wa (E. 1) sza 
chytrość a złość uporna ma tak wiele nauk w sobie i for
telów, że cnota przyrodzona uchronić sie nie może przed 
nimi. Jakoż rzecz jest pewna, że białegłowy daleko są pod
lejszego rozsądku i baczenia aniżeli mężczyzny, a to sie 
dzieje dla płci naszej, która w moc wam jest podana. A tak 
mi to powiedz, kto zasłużył więtsze karanie, ten co więcej
1 lepiej świadom grzechu, czyli ten co mniej ? Otoż ja tak 
zamykam: łże wy, którzy jesteście lepiej świadomi tego 
złego, więtsze też karanie aniżli my zasługujecie. A już sie 
tu sami osądźcie

A tego zaniechawszy, zaż pospolicie nie widzimy mie
dzy źwierzęty niemymi, iż samcowie początkiem wszytkiego 
złego bywają a nie samice? A dam na przykład pawa. Ten 
nie mając dosyć na piękności pior, które go barzo zdobią, 
chcąc sie tym więcej podobać samicy, która względem od 
niego barzo szpetna, on roztacza w okrąg swoj nadobny 
ogon, pawica mu uchodzi, a miasto uczynności tym sie 
więcej kryje, z daleka mu sie dziwując a przypatrując, nie 
tak wiele piękności jego jako onym chytrym postępkom. 
A takeście wy barzo podobni tym pawom, gdyż, jako i oni, 

18. pobudzacie nas ku wszystkim zło (E. 1 v.) ściam.
Aczci sie nam wprawdzie zbraniać i chronić sie was 

przystoi, ale też wam przystoi nie żądać nas o to, co jest 
nam szkodliwe i zelżywe. A gdy która z nas upadnie, toć

*) będzie
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jej tylko przychodzi z miłości, a kiedyby nas miłosierdzie 
nie przyciskało, nie byłaby rzecz podobna, abyście co kiedy 
nad nami mieli przewieść. Ale wy mężczyzny, którzy nie 
miłując zmyślacie miłość, obaczcie, jakiegoście za to godni 
karania. Przywodząc nas na grzech, w którym sie wy ko
chacie, a my zwyciężone miłością, jakom powiedziała, dla 
tego często upadamy, bo na rzecz tak mgłą, jako są białe- 
głowy, włożyć tak ciężki węzeł, a znieść go im, jest rzecz 
barzo ciężka i trudna. Rozumiejąc tedy w niektórych z was 
dobrze, gdy w czyn namniej rady ich słuchamy, barzo na 
tym szkodujem. Ale to jest przeklęty naród, który wszystko 
swoje myslenip przeciwko nam na złe obraca. A tak baczcie, 
jako wiele chytrość wasza może, bo jeśli która jest zacno
ścią cnot obdarzona, a miałaby sie was ustrzec, przedsięby 
sie nie mogła uchronić waszego wszetecznego języka. Bo 
wys gdy sie społem zejdziecie, mówicie o białychgłowach da- 

18 v. leko więcej, niżeście pomyślą (E. II) li, nietylko żebyście 
czynić mieli. A my, co przeciwko temu poczynać mamy, 
zaprawdę do tego inszego lekarstwa nie baczę, tylko abyśmy 
pokazali niewinność swą, bo choć też nic nie poczynamy,
przedsię nas sławią i kładą na nas rzeczy nieuczciwe.
A wierzę, że czarci piekielni nie są tak pilni urzędu swego, 
jako wy chytrości a niecnot waszych.

A tak jeśli to prawda moja będzie miejsce miała, wy 
stąd z małą czcią odyść musicie i już wasz upor dzisia 
ustanie. A jako Pan Bog za dobre śmierć podjąć raczył,
tak wy też dziś za wasze złe postępki pokutować musicie.

Skoro mówić Hortensyja przestała, Afrani nic nie mieszkając, 
tymi słowy jej odpowiedział.

Iż wy mówicie, żem ja jest chytry i umiem wiele nad 
insze, a stąd będziecie mieć więtszą sławę, gdy mię prze
konacie, chcę, abyście to odemnie wiedzieli, że ja nie barzo 
tego sobie ważę, ani sobie za wielkie szczęście poczytam 
was zwyciężyć, bo jako w miłości łacno was podchodzimy, 
takżeć też i w inszych sprawach wierzę, że sie to stanie 
łacno, a nawięcej tam, gdzie sie jasna prawda okazuje.

Zda mi sie, jesliże (E. 2 v.) dobrze pamiętam, żeście 
przypominali pawa, na przykład go к swej rzeczy przywo
dząc. To sie tak najduje: to 0 wy osobną pięknością je
steście od Pana Boga obdarzone, daleko więcej aniżeli my. 
A tegom barzo rad słuchał, bo i to niemało pomaga ku 
mojej rzeczy, bo wam, którym jeszcze przyrodzona cudność 
nie dosyć czyni, więcej same złotu złocąc kosztownych szat, 
klenotow drogich i ochędożności inszych rozmaitych wiele

1) bo



III. MATERJAŁY. 269

wynajdujecie, chcąc sie nam więcej podobać. Bo to rzecz 
jest jawna, że wasze kosztowne ubiory są prawy ogon pawi, 
któremu sie pawica z onych słusznych pior przypatruje. 
A dla tego pospolicie mówią, że nie może nic człowiek pięk
niejszego widzieć, tylko pannę kosztownie ubraną, co ja 
biorę ku swemu przedsięwzięciu, gdyż u *) nas spor jest, 
kto komu dawa więtszą przyczynę do miłości. To sie oka
zuje z waszych ubiorow, bo która nalepiej i napiękniej 
ubrana, do tej sie co żywo ma, a czego mi żaden zaprzeć 
nie może.

Insze rzeczy, o które na mężczyznę narzekacie, zamy
kają sie w naszym obmyslawaniu, które nie insze jest, jedno 
abyśmy naleźli taki obyczaj, ktorymbysmy was mogli na- 

19 v. lepiej oszukać. Tego ja ani (E. III) ganię, ani chwalę, bo, 
jakom pierwej powiedział, że miedzy nami ten więtszą sławę 
ma, który to harde a chytre stworzenie oszuka. A wszak, 
by to uczyniono, aby na jednę ćwierć lata, iżby mężczyzny 
bez was mieszkali na osobnym miejscu, a tym spróbowali 
waszej cnoty i stateczności, tegom jest pewien, że wy ba
cząc, iż o was nikt nie dba, potrzeba sama wasby к temu 
przywiodła, żebyście musiały toż czynić, co my teraz czy
nimy. Ale iż to znacie, że nam was o to prosić przynależy, 
wiedzie was к temu wasz rozum, abyście się za tym pro- 
szenim drożeli, a to dla tego, żeście świadomi naszych oby
czajów, że my daleko nad insze tę chwalimy, które się 
dadzą wiele piosić. A byśmy to okazowali, a więcej służyli 
onej, która jest uczynniejsza, pewniebysmy z wami nie 
używali takowych frasunków; ale iż wiecie, gdy się nawię- 
cej zbraniacie, że się tym więcej o was staramy, a tym się 
zdacie być barzo uczciwemi, niewierzcież tedy temu, abym 
ja, którym was dobrze świadom, w tym sidle nie miał 
więznąć. Przeto wiem, gdy się nawięcej z tego 2) zdzieracie, 
tym w więtsze u mnie mniemanie wpadacie, i tym wię

20. (E. 3 v.) cej tego pragniecie. Przeto by się to sstać ®) miało,
żebyście nam naszę wolność odjęli, pewienem tego, że bez 
wstydu takbyście też nas prosili, jako my was teraz pro
simy. Ale ktoby się takowy nalazł, aby ręku waszych ujść 
mógł, zaprawdę by się to sstało, musielibyśmy gdzie miedzy 
gory a lasy przed wami uciekać, bo widzim, że teraz choć 
z niebeśpiecznością i sromotą sie dzieje, jednak was to 
mało obrusza. Bo, czegom dobrze doświadczył, wam powia
dam, że tak trefne rzeczy sie mnie około tego przydawały, 
których zamilczę, jeśli mi sami do tego przyczyny nie dacie, 
abym wypowiedział.

') w
2) zstego
3) zstać
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Jać wiem za pewne, że was nic innego więcej nie 
frasuje, jedno iż sie w tej złości tak barzo kochacie, którą 
my sobie lekce ważymy, a dla tego wstyd was gryzie i zbra- 
niać wam będzie, czego wy bezmiernie pragniecie. Teraz już 
więcej nie będę sie rzeczą niepotrzebną bawił, oczekiwając 
na to, jako wy litujecie sie nas, byście tak litowali swej 
poczciwości, nie dawając do tego przyczyny, co sie zamil
czało było, by z więtszą sławą waszą.

20 v. (E. 4) To gdy Afrani powiedział, Hortensyja mówić poczęła.
Tak was widzę być okrutnym, Afrani, a nawięcej dla 

tego, że sie okazujecie być naszym nieprzyjacielem, mówiąc 
źle o biały chgi o wach ; bo by i świętymi byli, tedybyście 
naleźli co o nich mówić i ganić. A jako wasza chytrość 
może zganić i nalepszą, tak też, choćbyście wygrali teraz, 
małyby temu dziw był, gdyż niewinność nasza a wasza 
zbytnia chytrość łacno uczyni z fałszu prawdę. Skądby nas 
insza rzecz nie oczyściała, tedy nasza prostota, która jest 
poddana waszej mądrości, stoi nam za nalepszą obronę, bo 
ten, co mniej wie, od mędrszego się dowiaduje. Co i my 
też czynimy, bo z prostości swej radzimy sie tych, którzy 
baczniejszy są; na czym się potym oszukawamy, bo wy 
jesteście wielką przyczyną naszych upadków, a tak na któ
rego tu z was przypadnie, ma być dwojaką winą karan.

Wieleby się inszych rzeczy nalazło przeciwko wam, 
ale z tymi *) się wadzić, od których samych i według myśli 
ich prawa są postanowione, mało mi to pomoże. A czemu?

21. Iż nie, jakosmy my zasłużyli, ale jako się wam nale (E. 4 v.) 
piej podoba, tak nas szacujecie. O, by nas był Bog z wami 
mądrością i baczenim porownał, zaprawdę wątpliwaby była 
z nami teraźniejsza wasza walka. Ale te wszystkie upadki 
nasze z was ci nam pochodzą, bo wam sie bronić trudno, 
grozić też mało pomoże, bo o którą sie białągłowę poku
sicie, iżby w wasze sieci wpadła, by była najlepsza, każda 
upaść musi, a więcej sie strzegąc osławy waszego jadowi
tego języka wam przyzwalamy, chcąc tajemnie a skrycie 
zgrzeszyć, niżli cnotliwie sie zachowając w złe mniemanie 
przychodzić przez was do wszystkich ludzi. A tak jedne 
z miłości a drugie fortelmi ugodzicie.

Na to Afrani odpowiedział.
Bym był na początku naszych rozmow w was jaki 

znak skromności albo wstydu nalazł, nie miałbym był przy
czyny do takiego gniewu. Aleście wy tej nadzieje były,

J) zsłym i
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staw iąc mi sie  tak srogo, m niem aliście, abyście mię od  
praw dy odstraszyć m ieli. A iż mi przypisujecie w iele  
rzeczy, gdzie ani m iejsca ani czasu niem asz na nie odpo- 
w iedać przed oblicznością m ajestatu królew skiego i przed  
tak w ielą  zacnych  rycerzow , którzy n iczego inszego jedno

21 v . (F . I) końca tej rozpraw y czekają.
W rócę sie tedy do w aszych  slow , co m ów icie, iż n ie

w in ność w asza w as w ybaw ia. T oćby była dobra w ym ów ka, 
k ied ybysm y w as za takie znali, w n etb yśc ie  w szystk ich  złości 
prozne były. Alem  ja tego pew ien , że takow e w ym ów k i nie 
w yb aw ią  w as z słu sznego  karania, bo to jasna rzecz, że  
naw iętsze. złości na św iecie , które sie  jedno dzieją, niskąd  
inąd jedno przez w as przychodzą. A bym  ja chciał teraz 
pokazać przykłady jakich szkód ludzkiem u plem ięniu b y 
liśc ie  przyczynam i, k oniec mojej m ow y n ie b yłby nigdy. 
Skąd jaśnie znać, że w szystk i zdrady od w as pochodzą, 
a im która z w as sob ie zda sie nam ędrsza, tym  naprędzej 
upada. I tegom  dośw iadczył, że mniej chytra cnotliw iej s ie  
zachow a, a to sam o pokazuje, że prostota jest w asze zba
w ien ie , m ądrość a dw orstw o jest wam  barzo szkodliw e, i to 
jaśn ie w idzicie, iż która m ied zy  w am i w ięcej w ie, prędzej 
zbłądzi. A tak sie  n ie chciejcie w ym aw iać n iew iadom ością, 
k ied y  tak często grzeszycie , ani sie na nic odw oływ ajcie.

Zaprawdę jest w  w as tysiąc obyczajów , z których m y, 
m ężczyzn y, ani jednego w  sobie m am y. Azaż w y  tego na

22. czas, gdy wam  potrzeba, n ie (F. 1 v.) um iecie dziw nych  
postaw  i odm ienności w  słow iech  zm yślać, które w net zdo
b icie rzew liw ym  płaczem . W ielom  okazujecie m iłość, k tórzy  
w as barzo m ierżą, a tych, k torym eście przyjacielm i, w rzeczy  
czyn icie , jakob yście o n ie n ie dbali. Inszych rzeczy w ie le  
opuszczam , ty lko mi to pow ied zcie, d laczego sie  sobie teraz 
zdacie być prostaczki ? Jać tak m ów ię, bym  taki przodek  
miał, jako w y  m acie, byłbym  daleko ćw iczeń szy  niż teraz. 
Bo k ied yście tak w iele z łości św iadom i, takb yście też m ogli 
w ied zieć  i o dobrym, aby sie  w asza  chęć ku złem u nie  
obracała. A tak to rzecz jest pew na, że ta w asza n iew ia- 
dom ość tu  m iejsca n ie ma.

M nieby s ie  zdało, ab yście uznali błąd yrasz, a lepiej 
wam  szukać o Ipuszczenia, n iżli na jaw ny grzech w ym ów ki. 
Bo m y tem u w iętszą  w iarę dawać m usim , co z ‘w aszych  
p ostępk ów  jaw nie na oko w idzim y, aniżli w ym ow kom  fa- 
łecznym  a słow y  p ięknym i ozdobionym .

H ortensyja, p rzygryzn ąw szy  wargi, m ów ić poczęła.

Ile ja teraz, Afrani, b aczyć m ogę, ted y  sie  tak oka
zujecie i k on ieczn ie m niem acie, żeście już w ygrali. Tak mi

22 v . sie zda, jakoby (F. II) śc ie  już z tego zw ycięstw a  chcieli
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panom sędziom  dziękow ać. Ale w ierzcie tem p, jako m ię 
sobie lekce w ażycie , p rzyw iedziecie mię к tem u, że odło
ży w szy  w styd na stronę, powiem  to, czego cierpliw ość moja 
nie m oże w ięcej zam ilczeć. Bo jeśli w y  dla swojej w ym ow y  
spodziew acie się  nadem ną otrzym ać zw ycięstw o , a n ie dla 
czego in szego  jedno iż w y, będąc zb ytn ie przestronej gęb y  
i m ałego baczenia, m ów icie rzeczy n ieu czciw e i tym  m ię 
zw yciężacie, bo ja będąc białągłow ą, chociam  św iadom a  
w aszych  zbytnich  złości, m uszę ich zam ilczeć, chociabym  
m ogła w iele  m ów ić. A w olę  być rozum iana za prostaczkę, 
aniżeli sob ie co w szeteczn ie  i n ieprzystojnie poczynać, a n ie  
w ierzę, aby sędziow ie, tem u sie  przysłuchiw ając, m ieli tego  
zam ilczeć, a n ie zganić sporności w aszej.

Nie m ów ię ja o tym, aby m iedzy białym  igło wami 
nie m iały być takie, jakie p ow ied acie; ja sie o to n ie sprze
czam , ale obieram  w iętszą  część cnotliw ych, których w y  też 
m nie zaprzeć n ie m ożecie. Bo bym  ja chciała szukać przy
kładów , jako ich w iele, zachow yw ając czystość sw ą, pogi- 
nęło, po w szystk ich  historyjach o ich slachetnej i n ieśm ier-

23. telnej pam ięci jest p isania pełno. A w y  (F. 2 v.) dajcie mi 
jednego m ężczyzn ę na przykład, któryby broniąc sw ej czy
stości od b iałych głow , miat sie  o śm ierć przyprawić, jako 
to n iew iasty  czyniły , a tysiącbym  takich pokazała.

Ale iżesm y sie  tu dlatego zeszli, aby sie spraw iedli
w ość nam stała, tedy też tu przypom nieć m ogę, iż to jest 
rzecz pew na, że w szystk i nasze upadki, które odnosim y, nie 
dla czego in szego  na nas przychodzą, jedno dla tego, żeśm y  
są z w as stw orzone, a ty lko taka b yw a nagorsza, która sie 
w w as w da. A iżeśc ie  w y  to tak sprawili, gańcież też złość, 
która z w as pochodzi.

0  moje m iłe panie, lepiej ci nam w szystk im  pom rzeć, 
aniżeli b y  ten  zły  naród m iał nad nami przew odzić.

Bacząc Afrani, iż H ortensyja m ów ić przestała, chcąc sw a- 
row i koniec uczyn ić, począł tak mówić.

O jakobyście praw ie dobrze m ówili, pani miła, [z] strony  
białychgłow , by b ył Afrani umarł. Ale iż żyw ię, m owa w asza  
pożytku żadnego in szego  n ie przynosi jedno ten, aby w szy 
scy  ludzie św iadom i byli spraw w aszych. A na to, co m ó
w icie, abyście byli w szy tk ie  przym uszone a gw ałtem  przy- 

23 v. ciśnione od m ężczyzn , tak odpo (F. 111) w iedam :. Jesliże  
stare history je które z w aszych  chwałą, tem u m ały dziw , 
bo na każdy dzień się  co n ow ego przytrafuje. A jeśli na 
on czas b ia łeg łow y b y ły  tak ślachetne i uczciw e, inaczej 
się  w y  teraz spraw ujecie. Bo jeśli o Lukrecyjej abo Atlan
cie to p isano, co jednak prawda jest, tedy w ięcej tem u w ie
rzyć m usim y, co oczym a sw ym i w idzim y, aniżeli tym>
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0 których ty lko  sły szym y. Bo ja cnot przeszłych , ktorychem  
nie w idział, sędzić n ie m ogę n igdy, ale złości, które teraz 
baczę, i ktoż mi ich osędzać zabroni. A choćby też i tak  
było, że  one panie tę sław ę otrzym ali, n ie ma to nic do 
tego, aby d zisiejsze cnotą a dobrym  przykładem  ich m iały  
zakryć sw oje złe postępki. Też ci historyjej o w aszych  p rze
w rotnych  spraw ach pełno, a jeśli się m iędzy taką w ielk o 
ścią  n iew iast złośliw ych  jednę dobrą najdzie, m ałoć na tym ; 
azaż n ie w iec ie , iż jedna jaskółka nie czyni w iosn y . A iż 
też m ów icie, iż naw iętsza  złość w  w as, dla tego żeśc ie z kości 
naszej stw orzony, patrzcież tego, co m ów icie! Była od Pana  
Boga stw orzona p ierw sza n iew iasta  bez w szelak iego grzechu, 
a w żd y  tak  m ogła jej złość, że n ie tylko sama zgrzeszyła ,

24. ale też i m ęża przy (F. 3 v.) w iodła w  grzech, że  m usiał 
zostać uczestnik iem  w ystęp k ów  jej, czego m y teraz w szy scy  
rzew n ie p łaczem y. A takeście na początku stw orzenia  w a 
szego b y ły  złe, teraz co dzień to sie gorsze staw acie. Owa- 
ście sie  już tak złym i stały, że gorsze być n ie m ożecie . 
A jesliż ona czysto  stw orzona tak była zła, o jako daleko  
te, które sie  w  grubości grzechu rodzą. B yliście złe na p o
czątku, i teraz n ie w  m niejszych  złościach p rzebyw acie, 
które wam  są przyrodzone.

N ie k ładźcież ted y  tego na nas, boć sie  taki żaden  
z nas n ie najdzie, k tóryby sie  w aszej chytrości ustrzec m ógł, 
bo w asze m yślen ie ni o czym  innym  jedno o dziw nym  
sposobie chytrości. A gdy n ie m ożecie oszukać, okazujecie  
sie pokornym i s łow y  i postaw ą, że m usi, by b y ł naokrut- 
niejszy, w am  sie  łask aw ie a p ow olnie staw ić, i w ięcej w y  
zw yciężacie  sw oją chytrością, an iżeli m y sw oją bronią. Bo  
któregokolw iek  pragniecie, w asz być m usi; ty  zasię, o które 
nie dbacie, obłudnościam i go sw ym i zatrzym acie, tak że
1 z n ieprzyjaciół chcecie m ieć posługi, a okazać to chcecie, 
że dla w as szaleją. A tak to p ew ne podobieństw o, że  tego  
sobie życzyc ie  *), aby w as w  tym  szukano. Choćbyśm y też byli

24 v . sprosni i n ie (F. 4) godni m iełow ania, jednak w asz 2) z łośliw y  
stan m iłow aćby nas m usiał. Bo —  jakom  przedtym  p ow ie
dział ;— że w y  w  obieraniu  i w  podobaniu jesteście  prosto  
by ślepe, a to przychodzi w am  z zapalenia w aszych  chęci 
ku n ieuczciw ości. A to m uszę o w as tw ierdzić jako ten , 
ktoryn w as barzo dobrze św iadom . A n iech  b ęd zie z na
szych  jaki chce prostak, skoro w y  p oczn iecie mu pokazow ać  
chęć sw oję dziw nym i a w ym yślnym i sztukam i, alić on, gd y  
to obaczy, w aszym  w ięźn iem  zostać m usi, a w y  śm ianim , 
poglądanim  to pokazujecie, jakob yście rzekli : Jeśli ty  chcesz, 
jać pozw alam . A dla tego już mu n ie potrzeba z w am i w iele

’) żyćićie
2) was
Pam iętn ik  literack i XXI.
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słow y m ów ić, iż za p ew n e w ie , że chęć w asza  przyzw ala. 
Niechaj się  tem u kto przypatrzy, kto trafi, która z w as tego, 
ktorego m iłuje, jako w asze  pojrzenie odkryje chęć serca w a
szego  zarazem .

A tak ja tego dokładam , chociaśm y !) m y są  końcem  
tych  rzeczy , w y  początkiem , a kto przyczyną, ten  w iętsze  
karanie zasługuje. I tak  to zam ykam , że w y  m ilcząc czy 
n icie jaw ną rzecz, że w iętszego  karania godna sprawa w a 
sza, aniżeli w ina, która przychodzi z n aszych  słow .

25. Gdy sie  one posw arki długo m iedzy Afranim a (F. 4 v.)
Hortensyją toczy ły , daleko w iętsze  aniżli je  kto w ypisać  
m oże, skoro strony odstąpiły, sęd ziow ie  rozeb raw szy  m iedzy  
sobą pow ieści ich, dekret uczyn ili. Nie w ydaw ając go na  
jaśnią, poszli na stronę, ubrali sie  w  żałobne szaty , każdy  
m iecz go ły  w  prawej ręce trzym ał, om oczony w e krw i. 
Było tych  sędziów  dw anaście, k tórzy stan ąw szy  rzędem , 
jednako sie  zezw o liw szy , skazali, aby Izabella była na śm ierć 
w ydana, bo ją daleko w inniejszą niż A urelego najdowali.

A iż przy b ytn ości krolowej i w szytk ich  pań [i] pa
n ien  dekret na n ię uczyniono, żałobliw ie p łaczące g łosy  bia- 
łychgłow  taki sm ętek  w szystk im , którzy tam  byli, uczyn ili, 
że  sie zdało nie inaczej by zaćm ienie słońca, albo iżeb y  
niebo z on^go w ielk  ego w rzasku poruszyć sie  m iało. A  Hor- 
tensyja, będąc poruszona żałością, poczęła  w ołać bez w szego  
w stydu  do Pana Boga: Ach, jakoś to n iesłuszn ie, Panie, 
sprawić raczył, żeś naszę poczciw ość i sław ę podał w  m oc 
nieprzyjaciołom  naszym . Bo oni będąc sędziam i, urzędem  
i stroną, sam i sądzą i skazują, jako sie  im  podoba. Jesliż  
to słuszna sentencyja, ktorąsm y teraz s ły sz e li?  Ach, prze
k lęte n iew iasty , czem u z taką boleścią i pracą rodzicie te,

25  v. którzy (G. 1) śm iercią a osław ą m iasto zapłaty wam  to  
nagradzają. O, b yście w y  byli sob ie poradziły, rodząc sy n y  
onych nie żyw iły , d ziśb yście b y ły  n ie zosta ły  w  n iew oli, 
ale byśm y były  w szystk i ży ły  sw obod n ie. Ach, coż pom a
gają m oje słow a, gd yż z nas sie  rodzą ci, k tórzy nam  takie  
ciężkości zadawają. A jeśli do tych  m iast n ie b yliśm y św ia
domi ich złości, n ie dziw  tem u, iż nas tak  zb łaźnili. Przeto  
na potym , gdyż je  tak złośliw ym i baczym y, m usim sie  m ieć  
na baczeniu, aby nam takich ze lżyw ości n ie czynili. A jeśli 
od n as k ied y  łaskę odnosili, od tego czasu , byśm y je w i
d zieli konając, ted y  m y to złością  będziem  oddaw ać, a tego  
sie  despektu  nad nim i m ścić będziem . O przeklęta dobroć, 
która jest w  nas, że  my, pomagając do zdrow ia naszym  
nieprzyjacielom , sam i sobie śm ierć zadaw am y. Oni potym , 
gdy sw ej wolej dowiodą, z naszego sie  p łaczu  naśm iew ają. 
A m y jakoż sie  im przeciw ić m ożem y, gd yż pod m ocą rąk

’) choćiaszmy
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ich żyw ięm y, a oni jako m ocarze przyw odzą nas к tem u, i ze  
w szytk iej czci naszej nas odzierają. Teraz, m iłościw a krolow a, 
także i w y  zacne panie, obaczcie, jako m acie w ierzyć tym

26. m ężczyznom , gdyż chcą, aby umarła ta przym u (G. 1 v.) 
szona, a ten , który ją do tego przyw iódł, aby ży ł. A leć  
zapraw dę m ają do tego przyczynę, gdyż sam i są stroną  
i sędziam i. A zaby to nie był k ażd y błazen  w ielki, k tóryby  
przeciw ko sob ie miał w yrok  w y d a ć?  Przeto n iem asz im co 
m ieć za złe , gdyż i m y takżeb ysm y b yły  u czyn iły , gd yby to 
było w  naszej m ocy. A tak nam nielża, jedno przed oblicz- 
nością bożą, jako n aw yższego  a praw dziw ego sędziego, przed  
którym  żadna sie  prawda zakryć nie m oże, z tym  ich fał
szyw ym  sądem  apelow ać. Acz ci, m oje nam ilsze panie, przed  
ludźm i cierpieć i odnosić jest w ielka  ciężkość, ja jednak za  
pom ocą cnot i sum nienia jestem  tego pew na, żem  prawdę 
i spraw iedliw ość dobrze uznała, A nie spodziew ałam  sie, 
ab y to zle ufać n ieprzyjacielow i, w ięcejem  sie  tego sp odzie
w ała, iż on i m ieli z sw ej cn oty  u czyn ić spraw iedliw ość sam i 
z sieb ie. A le u tych, u których cnoty n iem asz, trudno jej 
drugim u nich żądać. M iejcie, proszę w as, onę daw ną przy
p ow ieść na b aczeniu: Kto n ieprzyjacielow i folguje, śm ierć  
sob ie gotuje.

W idząc krolow a, że n ie pom ogły  m ow y one ża łosliw e  
H ortensyjej, padła ze w szystk im i paniam i i pannam i przed  

26 v . nogam i królew skim i, prosząc, aby (G. II) Izabelli garła nie  
brał. Ale ona prośba, którą dosyć długo czynili, nam niej 
nie pom ogła. Jako rozkazał, tak postępow ali.

O baczyw szy krolow a srogość królew ską, barzo żało- 
bliw ie z p łaczem  ciężkim  m ów iła: Ja n ie w iem , moj panie, 
jakim i s ło w y  o tak w ielką  rzecz mam cię zacząć prosić, 
abyś mię dziew ki sw ej, Izabelle, garłem  darował. Nie chcia
łabym  ci ja tego (bacząc i rozum iejąc, co jest spraw iedli
w ość), abyś m ię m iał za tak beśp ieczną. gd yby które in sze  
d ziecię zostało, abym  ci sie m iała przykrzyć 0  prośbami. 
Ale iż u cieb ie Izabella jedyną, przyczyn iać się  za nią nie  
zda mi sie, abym  co w ykroczyła . I coż tobie po tw oich zam 
kach, coć po m iastach, gd yż nie m asz potom ka, któryby po 
tej śm ierci w  tym  d zied z iczy ł?  A  je>liż in  zy  ojcow ie w ię 
cej miłują sy n y  sw e niżli sam i siebie, zażb y  i tobie nie 
lepiej zaniechać tej spraw iedliw ości, an iżeli po sob ie to 
okrucieństw o p okazać?  A też jeśli s ie  za ten  w ystęp ek  tej 
swojej dziew ki barzo w styd zisz  i oną sie  brzydzisz, a n ie  
chcesz jej łask i pokazać, m iejże nadem ną lii ość, boć moj 
żyw ot poty poki onej, jej śm ierć jest moja własna. A w  tym  
nic n ie w ątpi, żebym  ją sam a za nię radniej podjęła. A zaż

‘) przykryć
18*
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27. tego (G. 2 v .) n ie w iesz, że  odpuścić w ystęp ek  upadłem u  
jest rzecz barzo zacna człow ieku  p ow ażnem u ?

O dpowiedź królew ska na słow a krolow ej.

Jaśnie sie  pokazuje t w o j a k t ó r e j  mi dodaw asz, że  
się  w ięcej ch yli za zapalenim  m iłości an iżeli za spraw iedli
w ością. A b yś ty  m nie tak bardzo m iłow ała, jako Izabellę, 
w ięcejb y  żałow ała mej złej sław y  an iżeli jej śm ierci.

Zaż tego nie w iesz, że  osoba królew ska jest jako na- 
jaśniejsze zw ierciadło, w  którym  sie  w szy scy  w  k rólestw ie  
przeglądają ? Potrzeba tego jest, aby w szystk ie  spraw y kró
lew sk ie  tak jaśniały  u w szystk ich  ludzi, a zw łaszcza  co sie  
tycze spraw iedliw ości, która jest w szystk im  napotrzebniejsza. 
Bo spraw iedliw ość tylko sam a każdem u krolow i dawa ko
ronę, a kroi m iłosierny jest w ielk i okrutnik. Tak m niem am , 
żem  nigdy w  m łodych leciech  m oich nad przystojność m oję 
z m łodych lat m oich n ie w yk roczy ł; starałem  sie, abym  
rozszerzał sław ę moję, a na tym  ostatku żyw ota  m ojego  
m iałbym  to utracić, cobym  zaraz u czyn ił; bym  z sw oją  

27 v. dziew ką spraw iedliw ości n ie uczyn ił, (G. III) n ie m ógłbym  
zw an b yć spraw iedliw ym . A kto sam z sieb ie spraw iedli
w ości n ie czyni, n ie ma jej słu szn ie nad drugim rościęgać.

Zaprawdę ja, by mi sie godziło , z w ielkiej m iłości, 
którą mam przeciw ko Izabelli, radniejszy bym  śm ierć podjął, 
niżli jej ją zadał. A le jakom  z in szych  spraw iedliw ość czynił, 
już mi n ielża, jedno ją i z niej u czyn ić m uszę, azażby m oi 
poddani n ie żałow ali sie na m ię, a m ów iliby, żem  sob ie  
przychylniejszy  aniżeli onym . A k ied y  ujrzą, iż d ziew ce  
sw ej, którą jed yną mam, n ie przepuszczę, już sie potom ka  
n ie spodziew ając w ięcej, k tóryż sie  takow y obierze w ystą 
pić, w idząc, że n ie jest w ażna przyczyna u m nie w  rzeczy  
mojej w łasnej, ktoż sie będzie w aży ł za drugim przy
czyniać.

A iżem  się  tem u przypatrzył, że osoba pow ażna, 
baczna, radniej w oli śm ierć podjąć, aniżeli jaką ze lżyw ość, 
dla tego ja też w olę m ieć sław ę z cnoty a spraw iedliw ości, 
an iżeli im ię m ożności. A iż przodkow ie m oi tych w szytk ich  
państw , które ja teraz m am, dostali byli ich za w ielkim  
m ęstw em  i za w ielkim  zebranim  skarbów, ja n ie m ogę się  
tym  chełpić, abym  czego dostać abo przyczynić miał, ty lko

28. jako mi oni zostaw ili. A le ty lko  jeśli jaka (G. 3 v.) cnota  
w e m nie żyw ię , a z niej sły n ę , tą się tylko chlubić teraz  
m ogę i tę sobie za potom ka zostaw uję na potym , nie chcę  
ted y  tego m arnie utracić, czegom  za pilnym  staranim  
nabył.

J) Brak podmiotu; może żałość?
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A tak n ie bądź tej nadzieje, aby m ię w  tym  jakie 
m iłosierdzie poruszyć m iało, ani się  już ciesz nadzieją, ale 
s ię  ubierz w  cierpliw ość, a jeśli pragniesz mojej śm ierci, 
otoć się w  m oc podawam . A le bym  ja żyć m iał, a Izabella  
zdrow ą została, to jest rzecz niepodobna.

Krolowa stojąc, od w ielk iego  żalu, który jej przypadał 
[z] śm ierci dziew ki jej, om dlaw szy, w łaśn ie jako umarła na 
ziem ię padła. Kroi, tego n ic nie bacząc, Izabellę stracić  
kazał. A k iedy p rzyszedł on  ża łosny czas, k ied y  Izabellę  
stracić m iano, przypraw iano w ielk im  kosztem  on plac, nago- 
tow ano też w ielk im  dostatkiem  w szytk o to, czego  było p o 
trzeba ku ża łob ie  tak zacnego króla dziew ki. Naprzód ted y  
szło  tysiąc panien, ubranych  w  czarne szaty , które w esp o-  
łek  i z krolow ą barzo rzew liw ie  płakały. P rzyszedł potym  
w ielk i, czarny w oz, czarnym  axam item  nakryty, na którym  
Izabella siedziała. Około niej czterej biskupi szli, k tórzy  

28 v. p ilnow ali zbaw ien ia  dusze jej. Podia (G. 4) której siedział 
Aureli z rozkazania panów  sęd ziów , iżb y  mu tym  w iętszy  
żal rosł, patrząc na okrutną śm ierć Izabelle. Na ostatku  
b yło króla w idzieć, k tóry jechał ze w s/y tk im i d w orzany  
jego w  cz er n ią 1) ubrani. W ielka w ielkość ludu w yszło  
z m iasta patrzyć na śm ierć Izabelle.

K iedy się  w szy scy  zjechali, dziw nych próśb za Iza
bellą  u żyw ali, ale w szy tk ie  nadarem ne b yły , bo ich  kroi 
słuchać n ie chciał, choć krolow a, książęta  i w szy tek  gm in  
z płaczem  prosili, kroi tego w szytk im  bez w stydu  odm aw iał 
i twarz srogą okazow ał. K rolowa w idząc tę  okrutność jego, 
te  słow a do n iego m ów iła :

Rzecz Krolowej.

Ty nie ojcem, ale naokrutniejszym  nieprzyjacielem  m o
żesz  b yć nazw an, g ly ż  przed sobą d ziew k ę sw ą k ażesz  
palić, a iż cię n ie ruszy su m n ienie i żal krw ie twojej, toć 
jest rzecz barzo sprosna a w szystk im  dziw na. A iż dla tej 
biednej, próżnej ch w ały , żeb yś po w szytk im  św iecie słyn ął, 
to czyn isz za nie sp raw iedliw ością  ale okrutnośeią od w szyt-  
kich będzie n a zy w a n a ?  Chcesz w ieczn ego  bolu  i prędkiej

29 . śm ierci mojej być p rzyczyną. Mogłam je (G. 4  v.) szcze  
dłużej być żyw a, a leś mi już sam  śm ierć zadał, do której 
sie  row no z d ziew k ą moją gotuję, bo już oczom  m oim  żad
nej och łody niem asz. Ach, p an ie Boże, bolow i m ojemu co 
sie już za  lekarstw o naleść m oże ? Byś jeszcze łask ę okazał, 
którąś p ow in ien  m nie u czyn ić , proszę, abyś m ię z n ią zaraz 
stracić kazał, a n ie chciej m ię dłużej żalem  na św iecie  mę-

’) w с żer no
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czyć, a miej to za pociechę, że  jednego dnia d ziew ki i żon y  
zbędziesz.

Potym  Izabellę bez m iary całując, rzew liw ym i łzam i, 
obłapiw szy ją, do niej rzekła : Jakąż ochłodą posilićbym  s ie  
m ogła, ma jedyna dziew ko, w  tej żałości m ojej, że cię w i
dzę okrutnie um ierać przed oczym a sw oim i. A jako srogie 
to okrucieństw o będzie, gd y  cię kto z rąk m oich w yryw ać  
będzie. Dla czego już sm utna n ie  w iem , gd zie  dalej szukać  
pom ocy i takiego, ktoby m ię w  tak okrutnym  żalu  ratow ać  
m ogł. O, Boże ojcze, cożeś ty  przeźrzeć raczył, abym  ja 
w  starości mojej żyła, a d ziew ka moja przedem ną tak  
okrutnie i tak szkaradzie um arła! Coż m nie po tej w ielkiej 
godności, coż mi po tym  stanie, k torym eś m ię 0  z łaski 
swojej obdarzył. A jeślim  sie  k iedy kochała w  takow ym  

29 v. szczęściu , daleko w iętszą  d ziś żałość m am. (H. 1). Ach, 
okrutne szczęśc ie, k torążeś k iedy na m ię m ękę sroższą w y 
m yślić m ogło, a zadać mi ją w  tych zesz łych  leciech  m oich. 
Ach, ubogi a n ęd zn y  stanie moj, gdyż bez ciebie, nam ilsza  
Izabello, zostaw am , dla którejem  ja tylko pragnęła tego pań
stwa. Zaprawdęć tylko dla cieb ie, boś tego  nad m ię była  
godniejsza. Twoja slachetność, tw oje p iękne obyczaje, twoja  
niezm ierna cudność, n ie przypom inam  in szych  darów, k tóre  
cię w iele  zdobili, to w szystk o  z tobą teraz w  tym  okrutnym  
ogniu um iera i g in ie. A k ied y  ty  m nie odejdziesz, w szy stk ie  
pociechy m oje odem nie zginą.

N atychm iast Izabella b yła  oderw ana za rozkazanim  
królew skim  z ręku krolow ej, zw leczona ze  w szystk ich  szat; 
tylko została barzo w  kosztow nym  giezłeczk u , w  którym  
ją w  ogień  w rzucić m iano, który też przed nią gorzał. A le 
ona, pierwej n iżli do ognia b yła  w rzucona, ukłon iła  s ie , 
oglądając sie  na w szystk i strony, jakoby w szystk i żegnając. 
U jrzaw szy sw ego m iłego przyjaciela, zapom niaw szy w szy t-  
kiego w stydu  i bojaźni, ty  słow a zm ieszan e z gorącym i 
łzam i do n iego rzekła :

Ach, żyw ocie  żyw ota  m ojego, z trudności a frasunku,
30. w  którym  cię tu zostaw iam , rozdw aja s ie  (H. 1 v.) serce m oje, 

a z żałości tw ej n iżli z mojej w łasnej śm ierci w iętszą  c ięż 
kość odnoszę i n ie najduję tych  słow , ktorym ibym  m ów ić  
miała. Tym sie tylko na ten  czas cieszę, że  będziesz patrzył 
na tej śm ierć, dla której ich w iele o tę  m iłość poginęło , 
aczci i to n ie lada pociecha moja, że cię żyw ym  zosta 
w iono. A tak cię proszę, abyś, tu po m nie zostaw szy , do
św iad czył stałości n ieodm iennej serca sw ojego a zan iechał 
po m nie żalu i frasunku. Skąd każdy będzie znał m ęstw o  
twoje, k ied y  ten  żal pokryjesz, który z mojej śm ierci odno
sić będziesz. Bo choć ja sam a um ieram , chcę, aby tw oja

*) mię mię
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sław a żyła. A le jeśli rzeczesz, że twoja w ielka m iłość jest 
p rzyczyn ą do w szytk iego  złego m em u sercu, zezn aw am  to, 
że praw dę m ów ić będziesz. A le też to obacz, że ja też cieb ie  
niem niej m iłuję, a będąc b iałągłow ą, szukam  tego naprze
ciw ko m iłości tej i naprzeciw ko śm ierci sw ojej, abym  się  
m ocnie a sta teczn ie staw iła. A dla tego też ty , jako m ężny  
a zacny rycerz, tym  się w ięcej na to udaj, na ten  czas już 
m iej dosyć na tym , bo m dłość mi m ocy ujmuje.

30 v. Skoro m ów ić przestała Izabel (H. II) la, Aureli z dziw nym  
w zdychanim , k rw aw e łz y  w ypuszczając, na to jej odpo

w iedział.

Tak rozum iej, moje nam ilsze kochanie, że m nie, pa
trząc na ciężk ość tw oję, któraś ty lko sam a była na św iecie  
p ociech ą moją, teraz w szystk o  z tobą odchodzi. A n ie tylko  
m ię to boli, że, zgu b iw szy  w as, zgubię w szystk ie  p ociech y;  
a n ie m ogąc w ięcej utracić nad żyw ot, to mi jest rzecz  
nacięższa , bo tem u w ierzyć n ie chcę, abym  ci to m ógł 
jedną śm iercią nagrodzić. Oto um ieram , miła moja, gdyż  
mi sie  tylko raz um rzeć godzi. A to tylko jest lekarstw o  
m oje, ktorego szukam , abym  żal w  sobie, który mam dla 
cieb ie, nam ilsza Izabello moja, uspokoić m ogł. A oto w y zn a 
w ani, że jedna śm ierć 0  na m ię n ie jest dosyć, boć tą sam ą  
tego  n ie nagrodzę. M iejże ted y  teraz na tym  d osyć ten  
u czyn ek  moj m aluczki, ale w olą  w ielką, który tu przed tobą  
zdrow im  zapieczętuję, gdyż czym  w iętszym  na ten czas nie  
m ogę. Bo zapraw dę bym m iał żyć bez w as na św iecie , 
b yłbym  człow iekiem  barzo n ieszczęśliw ym  i H ortensyja  
m ałej w iary m ogłaby być o m ężczyznach  i s łu szn ieb y  sie  
na n ie 2) żałow ać m ogła.

30 v . A iż ja n ie  ubliżam  nic sław ie m ężczy  (H 2 v.) znam ,
a chcę um rzeć, toć mi w olno uczyn ić. Acz mi żadna sław a  
stąd n ie przyjdzie, ani jej m ieć będę, ale m iłość, która m ię 
czasu  żyw ota  m ojego szczęśliw ym  czyniła  i w eso łym , teraz 
praw ie sm utnym  i szalonym  w ied zie m ię na śm ierć. Ach, 
n iestetyż , by to było w szystk im  w iadom o, co ja w iem , bez  
w ątp ien ia  w oln ib yśc ie  zostali, a jabym  um arł osądzony. Ale 
cożb y  to było, bym  ja na w aszę okrutną śm ierć za moj w y
stęp ek  patrzyć m iał ! Jednak iż ta prawda i spraw iedliw ość  
m iejsce mają, ja sam  z siebie spraw iedliw ość uczyn ię, bo tak  
w ielka  jet żałość moja z w aszego  stracenia, że m ię tu przed  
w am i w łaśn ie jako m artwego trzym a. A iż mi n igdy dla 
w as śm ierć straszna n ie była, n iechże dziś ta sama b ed zie  
lekarstw em  m oim  i ta sam a jest n aszczesliw sza , która m ię 
z tych  ciężkości m oich w ybaw i.

’) świerć
2) nię
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0  praw dziw a przyjaciółko serca m ojego, z w ielk ą  cię  
radością podejm uję, a w am , moja nam ilsza Izabello, gdy już 
ciało słu żyć n ie b ęd zie m ogło, dusza moja, która jest n ie 
śm iertelna, tw ym i służbam i (czego bądź pew na) baw ić sie  
będzie.

Skoro Aureli dokończył swej pow ieści, tak też dokoń
cz y ł i żyw ota, bo 0  bez w szelk iego  rozm ysłu  w  on  ogień  

31 v. (H. HI) okrutny w skoczył, a choć ich w iele  było, k tórzy go  
ratow ać chcieli, n ie m ogli. To w idząc Izabella, z w eso łym  
sercem  chciała za nim, ale panie, które jej p ilnow ały, od 
tego ją gw ałtem  odw iodły, ani jej tego dopuściły , do czego  
sie  m ocno w ydzierała.

Krolowa ze w szytk im i pany szła do króla, prosząc, 
aby ją garłem  d ziew ki jej darował, powiadając mu, że  już 
dziw ną spraw ą od Boga zadana jest śm ierć tem u, który  
jej był godzien, a tak n iechby jej już nad w olą  boską n ie  
karano. Kroi to słysząc ani zezw alał ani też odm aw iał, ale 
chciał, aby to od sęd ziów  było  spraw iedliw ie osądzono. Co 
była  rzecz łacna krolowej otrzym ać, żeby  jej śm ierci n ie  
zadaw ali, by jej była sobie n ie zad aw ała2).

Ale Izabella, w idząc, gdy w yjm ow ano z ognia jej na- 
m ilszego już zgorzałego, poczęła  tak rzew liw ie a okrutnie  
płakać, że  tego język  w ym ów ić ani pioro w ypisać dosta
teczn ie n ie m oże. W szakoż żałośnie płacząc, te s ło w a 8) 
m ów iła :

1 jakoż to podobno, moj nam ilszy Aureli, abym  ja bez  
cieb ie na św iecie  żyć m iała, gdyż ty, kończąc żal sw oj, 
m ojem uś dopiero dał początek, ach, ża łosny  m nie. I w y  
żałosne, które m ię teraz trzym acie, a n ie dopuszczacie mi

32. um rzeć (H. 3 v.) przy m oim  nam ilszym , byście b o leśc i 
m oich jednę cząstkę poznali, m iasto żyw ota um rzećbyście  
m i dopuścili, boby mi to daleko lepiej odcierpieć, an iżeli 
czekać sm ętnej a żałosnej dłużej, co się jednak sstać m usi. 
Zaprawdęć to w ielka  n iełaska w asza, którą mi pokazujecie, 
ow szem  w iętsze  okrucieństw o na m ię w ynajdujecie. A zaby  
n ie lepiej tych  ciężkości pozbyć tym  lekkim  karanim ? A le  
w y  m nie w ielkiej żałości przyczyniając, chcecie, abym  u m ie
rając żyła, a tu  w  krótkim  czasie, czego mi teraz bronicie, 
sstać się musi. Bo nie w ierzc ie  tem u, aby m iłość m oja tak  
m ałą w ładzę m iała, aby tę w iarę złam ać mogła.

A tak, moj nam ilszy Aureli, w  tym  nic n ie w ątpi, 
abym  za tobą iść n ie m iała, ale cię proszę, czekaj m ię, 
abym  się z tobą w id zieć m ogła. Ach, jako pragnie serce  
m oje w id zieć c ię?  A le gd zieżeś odem nie tak daleko, pocie-

’) co
2) nieżądawała
3) słoua
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cho m oja? C ieszę się nadzieją, iż cię w  rychle oglądam. 
Ach, jakoż tu  bez cieb ie żyć ma, która i jednej godziny  
bez cieb ie ostać 0  n ie m ogła ! N ie w ierzże tem u, gd yś ty  
zb ył tego frasunku, abym  ja bez cieb ie długo żyć m iała. 
Bo wiara w  m iłości, ktorą?m y sobie przyrzekli, tego po 

32 v. m nie m ieć nie chce. Gdy to będzie w  (H. 4) m ocy mojej,
p ew nie tem u w ierz, że  m ię m asz za sobą. Tylko proszę,
odpuść mi to, co się  teraz m ieszkać m usiało. A iż tem u na
ten  czas dosyć u czy n ić  n ie m ogę, czyn ię to za n iew olą , ale 
jednak m ożesz n ic w e m nie n ie wątpić, żeć się bez om iesz
kania u iszczę. A ktoż się tego spodziew ał, b yś to uczyn ić  
m iał?  Jać tego nagrodzić n ie m ogę, choćbym  i dwa razy  
umarła, aczci mi ssta ło  za jednę śm ierć, gdym  cię gorając 
w idziała. Teraz druga będzie, gdy ją sam a sob ie zadam , 
która mi barzo m iła i radosna b ęd zie dla ciebie.

Stojąc Izabella ch w ilę niem ałą, narzekała ; potym  była  
w ied ziona a) do krolow ej pałacu, gd zie ją krolow a m atka jej 
cieszyła , jako naw ięcej m ogła. Ale ona na to m ało dbając, 
u staw iczn ie narzekała. Jednej nocy, która była ostateczna  
żyw otow i jej, n ie  m ogąc dłużej w ycierp ieć z w ielkiej m i
łości śm ierci A urelego, chcąc uczyn ić koniec frasunkowi 
sw em u, czekała czasu , ażby straż, która około niej była  
niem ała, zasnęła. Skoro upatrzyła czas do tego w o ln y 3), 
cichuczko przystąpiła do okna, pod którym  lw y  królew skie  
chow ano, sk oczyła  do nich. Zaraz ją oni przem orzeni lw i

33. rozszarpali i pożarli. Gdy (H. 4 v.) potym  oni, pod których
strażą Izabella była, obaczyli, iż jej na łóżku  nie było, dali 
znać krolowej. Co gd y ob aczyła krolow a, m atka jej, iż Iza
bella w  takie okrucieństw o przyszła , w szy tk ie  sie  od w ie l
k iego żalu zapom niały panie i panny, które przy krolowej 
b yły . A jakie żale, jakie lam enty czyniły , to w ypisać i w y 
m ów ić je -t  rzecz barzo trudna, ale to przypuszczam  na ba
czen ie każdego, bo tego snać m ysią sw ą  lepiej d o s ią c 4) 
m oże.

Skoro Izabella tak  n ędzn ie żyw ota  dokończyła, kro
low a została w ielkim  nieprzyjacielem  Afraniemu, że sie  o to 
pocichu starała, aby go o garło przypraw ić m ogła. A prze
strzegając, aby kroi tego  n ie obaczył, szukała takiego spo
sobu, jakoby go m ogła forem nie dostać, co jej sam o szczęście, 
które nikom u nie folguje, sprawiło. Bo Afrani Srodze sie  
rozm iłow ał H ortensyjej, na którą im w ięcej p a trzy ł5), tym  
ją w ięcej i zapalczyw iej m iłow ał, czego m ilczenim  zbyć nie  
m ógł, k usił sie  o to, co b ył u niej złym  zachow anim  za

’) sstać
2) wiedizona
3) woley
4) dośiąć
5) pa try ł
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służył. To długo pokrywając, w ytrw ać n ie m ogł. Starał sie, 
aby m ogł łask ę m ieć, napisał list do niej w  te słow a.

33 v. List Afraniego do H ortensyjej. (I. 1.).

I k toreż szczęśc ie  w ię tsze  m oże przypaść człow ieku , 
jedno gdy kto w idzi pom stę nad n ieprzyjacielem  sw oim , co  
w as teraz, moja pani, potyka. Bo m oje z łe  szczęśc ie  to 
sprawuje, iż jakom  w iele  przeciw ko wam  zgrzeszy ł, teraz 
dwojakim  sposobem  nagrodzić chcę. Bo dla w aszej w d zięcz
ności takem  jest zn iew olon , że  sie baczę, iż żadnej rzeczy  
sw ej n ie mam, ktoraby w łaśn ie m oją być m ogła nazw ana. 
A jakom  pierwej był w aszym  nieprzyjacielem , takem  teraz 
w łaśn ie jest n iew oln ik iem  w aszym , a słu szn e karanie mam za  
moj w ystęp ek . A iż daleko jest w iętszą  teraźniejsza m oja cięż
kość aniżeli one słow a, ktorem  przeciw ko wam  m ów ił, dla 
tego narzekam . A jakom w ykroczył, tak zaś nagradzać  
chcę. Życzyłbym  sob ie teraz tego, abym  drugi raz m ogł 
być na onym  sądzie, bo jeślim  zasłu ży ł śm ierć, n iechb y mi 
ich  za jednę tysiąc dano. A jesliż w y  m nie za w ięźn ia  sob ie  
przyjąć n ie chcecie, ktoż m ię za w oln ego  w eź m ie?  To ja  
w iem  pew nie, że sie  m ną hydzić b ęd ziecie  dla srogiego  
p rzew inien ia przeciw ko osob ie w aszej. Przeto m yślę o tym, 
jakobym  sie  m ogł wam  p rzysłużyć a za sw oje p rzew in ien ie

34. od w as m iał pokutę i ła sk aw e karanie co (I. 1 v.) na- 
prędzej.

Posyłam  w am  tę m ałą u ciechę, a sam sie  wam  w  ręce  
dawam , skąd zrozum iecie, jako ja barzo pragnę w am  słu 
żyć. A iż zaw sze baczni a m ądrzy przed n ieprzyjacielm i 
sw ym i n ieszczęścia  sw ego tają, a ja zw y c iężo n y  m iłością , 
już na poły sza lony będąc, złe szczęśc ie  sw e odkryw am  
przed tą, która mi jeszcze w iętszego  ży czy . M iałbym  też  
łaski szukać u tego, k tóryby mi m iłosiernym  był, a ja jej 
u tej proszę, która i moją w łasną śm iercią led w ieb y  sie  
ucieszyła . W szakoż nie idę upom inać sie  zapłaty, gdyżem  
jej n ie zasłużył, alem  przyszed ł słu żyć i um rzeć, czyn iąc  
dosyć za przew inien ie. S łużyć chcę dla godności w aszej, 
um rzeć chcę, nagradzając przeszłe w ystęp k i m oje, ktorem i 
pow iedacie sie  być odem nie obrażoną. A toć spraw iedliw a, 
jakom przeciw  białym głow am  zgrzeszył, tak też chcę, abym  
od nich sam ych w zią ł karanie, a zw łaszcza  od w as sam ej, 
ktoram em  naw ięcej ze w szystk ich  obraził. A tak patrzcie, 
jakiej zapłaty albo pom sty za  w ystęp ek  m oj; ile mi m ąk  
zadacie, w szystk ie  będą odem nie w d zięczn ie  przyjęte.

Ach, przeklęte szczęśc ie  к czem u m ię przypraw iło, że  
przeciw ko tym , dla których łaski drudzy w ielk ie przysłu

34  v. (I. II) gi czynią, ja n ieb aczny złość a zdradę w ynalazł.
O przeklęta to godzina, w  ktoram em  p oczął o tym  m yslić
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i p rzeklęty  czas, k toregom  ja o tych  źle m ów ił, k tóre  
w szy scy  lu dzie chw alą i w ysław iają. Znam, żem  zasłużył 
s łu szn e  i srogie karanie, a tak srogiem u m ojem u przew i
n ien iu  żadnego lekarstw a n ie najduję, ani w iem , jakow ym  
sposobem  m ógłbym  sobie łask ę przejednać. Chyba żeby  
serce w a sze  slachetne to mi tak z łask i sw ej odpuścić 
chciało, k tóre n igdy pom sty nie szuka, a ta tylko n a
dzieja, którą w  sam ej w aszej cnocie pokładam , t a *) 
odw odzi m ię od tego , że sobie jeszcze folguję, a sam  sob ie  
śm ierci n ie żądam . A nic w ięcej sobie na św iecie  n ie życzę , 
tylko abym  się tego  doczekał, żebym  m ógł m ieć odpow iedź  
łaskaw ą, a ta pokorna prośba moja aby była tak fortunna, 
że b y  ta n ieprzyjaźń, którą przeciw ko m nie m acie, już się  
niejako przeciw ko m nie uspokoiła, gdyż wam  daleko lepiej 
przyjąć posługi od nieprzyjaciela, a karać zdrow ego, aniżeli 
m u tak  dopuścić um rzeć, gdyż to nam niejsza pom sta  
śm ierć.

Jako prędko H ortensyja list przeczytała od Afraniego, 
bez om ieszkania ukazała go krolowej. Krolowa, iż barzo

35. (I. 2 v.) pragnęła śm ierci Afraniego, zdało sie jej, że go
łacno już m ogła p rzyw ieść do tego ; prosiła H ortensyjej 
żeb y  mu łask aw y list odpisała a przyzw alała na w szystk o , 
o co żądał, aby go, zm am iw szy, m ogli tym  prędzej u łow ić.

Odpis H ortensyjej na list Afraniego.

Jeśliże w e w szytk ich  rzeczach, co się  około b iałych- 
głow  tycze, szczęśc ie  wam  barzo służy, jakoż w y  je k iedy  
m ożecie utracić, gdyż w am  przeciw ko nam jest od Boga  
nadane. Bo m y w szy tk ie  abo z m iłości aho z bojaźni w as  
pragniem y. A chociaż m y w am  pod czas n ie są dobrym i 
przyjacielm i, w y  to u czyn ić um iecie, że  w as m iłow ać m u
sim , co teraz sam a na oko baczę, bo iżem  w am  nigdy przy
czyn y  żadnej do gn iew u  nie dała, przedsięście byli m oim  
w alecznik iem . Jako w ięcej terazbyście byli, bym  w aszej 
w oli miała sie  sprzeciw ić ! A naw ięcej teraz, gd yście dobrze  
św iadom i naszych  tajem nic. A choćbym  się  w  tym  i uczciw ą  
popisać chciała, zdałoby się  wam , że to czyn ię w ięcej z nie- 
przyjaźni an iżeli z cnoty. Przetom  jest barzo w ątpliw a, 

35 v a w  tym  (I. III) sob ie sam a rady dodać n ie um iem . Bo 
gdybym  p rzyzw oliła  w yp ełn ić  w aszę w olą, dałabym  po so 
b ie znać, że to z w ielk iej w szeteczn ości czyn ię; z drugiej 
strony przypada, gdybym  nie uczyniła, hnetb yście rzekli, że  
dla złości w aszej a zachow ania w aszego  złego. Dla tego barzo  
bym  was^ sam rada m iała i w yrozum iała z w as, jakow aby  
rada w asza  w tej m ierze była. Bo złośliw e m am y tak głas
kać, abyśm y u szli obm ow y ich w szeteczn ego  języka.

0 &
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A jeślibym  przyzw oliła  na to, com  rzekła, chciałabym  
też to po. w as poznać, abyście od tego czasu  w ysław ia li 
nasz stan, bo żadna rzecz n ie jest tak trudna, ktoraby wam  
barzo łacna nie była. W iele m ię p rzyczyn  do tego p rzyw o
dzą, żebym  w am  przyzw oliła . Nie bacząc już na upadek, 
z ktorego złą sław ę m y w szy tk ie  b ia łeg łow y odnosim y, bo  
daleko w olę b yć chw alona, będąc wam  g  w oli, an iżeli u cz
ciw ie żyw iąc odnosić hańbę i srom otne obm ow y, a teżb y  to 
prozno z takow ym  m ocarzem  w alczyć. A tak jeśli ze mną 
pragniecie dobrej przyjaźni, przyrzeczcie mi, że  już z nam i 
w ięcej n ie będ ziecie  w alczyć, a ja to już od w as b ęd ę m iała

36 . za dostateczną nagrodę. A iż tego, czego w y  ch cecie (I. 3 v.) 
ja też pragnę, snadnie się zgodzić m ożem , g d y b y śc ie  nas 
ty lko zn ow u  chw alili. A tego, czego się  dopuszczę, radniej 
to w olę uczyn ić na szczęście, m iłow ać w as, aniżli, w zgar
d ziw szy  osobę w aszą , m ieć z w as n ieprzyjaciela jawnego.

Skoro Afrani w zią ł łask aw ą odpow iedź od Hortensyjej, 
został w esołym  i pysznym , n ie w ierzył, aby m ogł być na- 
lezion  taki drugi, k tóryby z nim  w  takim  szczęściu  porów 
nać m ogł. Nie m ogąc tego zataić, z w ielkiej radości on  list 
w szytk im  *) ukazow ał, a n ie m ogł obaczyć tego, w  czym  
prędko upaść m iał. Starał sie  ted y  pilno, aby sie  m ogł co 
naprędzej w id zieć z Hortensyją, co sk oń czy ł przez drugą 
białągłow ę.

To k iedy Afrani uczyn ił, taż noc była ostateczna ży 
w otow i jego. W szedł przez pałac krolow ej do Hortensyjej 
na pokoj. Ona z obłudnym  i fa łszyw ym  śm iechem  w esoło  
m u sie pokazała, chcąc mu sie  tym  lepiej podobać. On nie 
p o strzeg w szy 2) zdrady, z w eso łym  sercem , jako prawem u  
dw orzaninow i przystało, te jej słow a  m ów ił:

Rzecz Afraniego do Hortensyjej.

Tak sie  m noży radość z m ojego dobrego szczęśc ia , że 
36 v. snać, b y  przyść m iał ten, kto (1. 4) ryby m ię zb aw ić chciał 

takiego klejnotu, jakow y dziś w  mojej m ocy mam, um rzeć- 
bym  z nim był o to gotow  i dalekoby mi lepiej było pierwej 
um rzeć, an iżliby zła fortuna w  tak w ielkiej rzeczy  m nie co 
przeszkodzić m iała. A iż ja sobie szukam  przyjaciela z w as, 
staram sie  o to z pilnością, abym  sie w am  p rzysłużyć m ogł, 
czego, proszę, abyście odem nie w dzięczn i byli a, gn iew  
odrzuciw szy, w  łaskę przyjąć raczyli.

Hortensyjej odpow iedź.

W e w szytk im  chce szczęście, Afrani, aby się  w am  po 
m yśli w iodło. Ale n ie w ierzcie tem u, aby tak z nagła, bez

*) ivszykkim  
-) nie post reg wszy
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prace, tegoście dostać mieli, czego' drudzy za frasunkiem 
i staranim wielkim mieć nie mogli. Nie chcę, aby wasza 
pycha miała przemagać miłość, która rychlej za zasługami 
aniżeli za złym zachowanim przypada. Nie mniemajcież, że
bym względem tych waszych złości miała się dać wam prze- 
wyciężyć. Możecie być tego pewni, że wasza złość w tej 
mierze nie będzie miejsca miała, ale według zasługi bądźcie 
pewni, że będziecie mieć zapłatę. Nie myślcież już o mi
łości, ale się gotujcie ku prawdziwej skrusze a cierpliwości 
śmierci, bo od tej

ktorejeście

(Koniec fragmentu).

Lublin, w maju 1924 r. Juljan Krzyżanowski.


