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I. 

PANOWIE MIŁOSCIWI, czy wola wasza 
usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? 

To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. Słu

chajcie w jaki sposób, w wielkiej radości, 

w wielkiej żałobie miłowali się, później zasię 

pomarli• w tym samym dniu, on przez nią, ona 
przez niego. 

Za dawnych czasów król Marek panował 

w królestwie Kornwalii. Dowiedziawszy się, iż 

nieprzyjaciele niepokoją go, Riwa,!en, król zie
mi łońskiej, przebył morze, aby mu spieszyć 

z pomocą. Służył mu mieczem i radą niegorzej 
od szczerego lennika i tak wiernie, iż Marek 
dał mu w nagrodę piękną Blancheflor, swą 

siostrę, którą Riwalen miłował przedziwną mi
łością . 

Pojął ją za żonę w klasztorze tyntagielskim. 
Ale ledwie ją zaślubił, doszła go wieść, iż 

dawny nieprzyjaciel, diuk Morgan spadłszy na 
'l.iemię lońską pustoszy jego grody, pola i mia
sta. Riwalen narządził pośpiesznie okręty i po
\viódł Blancheflor, wówczas już brzemienną, 

lrn swej dalekiej ziemi. Przybił do lądu napnc
ciw zamku Kanoel, powierzył królowę pieczy 
marszałka Rohałta, którego wszyscy, dla jego 
\Vierności, wołali pięknym mianem Rohałt 

Dzierżący Słowo; następnie zebrawszy baronów 
odjechał na wojnę. 



II. 

BLANCHEFLOR czekała go długo. Niestety,, 
nil' miał wrócić. Pewnego dnia dowiedziała się, 

że diuk Morgan zabił go zdradą. Nie płakała 

po mężu; nikt nie usłyszał krzyku ani lamentu; 
ale członki jej stały się wątłe i słabe; dusza 
żądała pilnym pragnieniem wydostać się z da
la. Darmo Rohalt silił się pocieszyć ją. 

- Królowo - mówi - nic się nie zyska 
przydając żałobę żałobie. Zali każdemu, kto 
~ię rodzi, nie jest pisane umierać? Niech Bóg 
przytuli umarłe, a ochrania żywe! ... 

Ale- ona nie chciała słuchać . Trzy dni cze
kała, aż podąży za swym drogim panem. Czwar
tego dnia wydala na świat syna; za czym 
wziąwszy go w ramiona: 

- Synu - rzekła - długo pragnęłam cię 

ujrzeć; i widzę najpiękniejszą istotę, jaką kie
dykolwiek niewiasta nosiła w żywocie. Smutna 
zległam, smutne jest to pierwsze święto, które , 
ci wyprawiam, z twojej przyczyny smutno mi 
jest umierać. Ze więc przybyłeś na ziemię 

przez smutek, imię twoje będzie Tristan . 

ZE ZBIORÓW 
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fH. 

PRZY CIELE Tristana Izolda o Białych Dło
niach, oszalała nieszczęściem, które sprawiła, 

wydawała wielkie krzyki nad trupem. Druga 
Izolda weszła i rzecze: 

- Pani, powstań i pozwól mnie się zbliżyć, 

więcej mam praw opłakiwać go niż ty, wierzaj 
mi. Bardziej go miłowałam. 

Obróciła się ku wschodowi pomodliła Bo-
gu. Potem odkryła nieco zwłoki, ułożyła się 

przy nich wzdłuż swego przyjaciela, ucałow::iła 

mu usta i twarz i obłapiła go ciasno:- ciało przy 
ciele, usta przy ustach. I tak oddała · duszG, 
umarła przy nim z boleści po miłym przyja
cielu. 

Kiedy krM Marek dowiedział się o śmierci 

kochanków, przebył morze i przybywszy do 
Bretanii kazał uczynić dwie trumny: jedną 

z chalcedonu dla Izoldy, drugą z berylu dla 
Tristana. Uwiózł na statku do Tyntagielu umi
łowane ciała. Wpodle kaplicy, po lewej i pra
wej stronie wnijścia, pochował ich w dwóch 
grobach. · 
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IV. 

ALE W NOCY z grobu Tristana wybujał 

zielony i liściasty głóg o silnych gałęziach, 

pachnących kwiatach, który wznosząc się ponad 
· kaplicę, zanurzył się w grobie Izoldy. Ludzie 
mi ejscow i ucięli głóg: nazajutrz odrósł na no
wo, r ównie zi('llony, równie kwitnący, równie 
żywy i znowuż utopił się w łożu Izoldy Jasnó
włosej .• Po trzykroć chcieli go zniszczyć, na 
próżno . Wreszcie donieśli o cudzie królowi 
Markow i. Król zabronił odtąd ucinać głóg ... 

PANOWIE MIŁOŚCIWI! Dobrzy rybałtowie 

dawnych czasów, Beroul, Thomas i przewie
lebny Eilhart i mistrz Gotfryd opowiedzieli 
tą opowieść dla tych , którzy miłują, nie dla 
innych. Przekazują wam przeze mnie pozdrowie
nie. Pozdrawiają tych, którzy tkwią w zadumie, 
i tych , którzy są szczęśliwi , nienasyconych 
i pragnących, tych co są radośni, i tych, co są 
stroskani, słowem wszystkich miłośników. Oby 
mogli znaleźć tu pociechę przeciw odmienności, 
przeciw niesprawiedliwości, przeciw urazie, 
przeciw cierpie"niu, przeciw wszystkim niedolom 
miłowania1.. . 
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