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GIOVANNI BOCCACCIO


ǲień ósmy
 .  

Promienie słońca zabłysły uż na szczytach na wyższych gór w nieǳielny ranek, mrok zniknął i na drobnie szy przedmiot dobrze uż rozeznać można było, gdy królowa z całym towarzystwem, ze snu powstawszy, odbyła krótką
przechaǳkę po rośne trawie, a potem w połowie trzecie goǳiny dnia¹ udała się z całym
gronem do pobliskiego kościółka. Po wysłuchaniu mszy powrót do domu nakazała. Po wesołym, odświętnym obieǳie trwały przez pe¹trzecia goǳiny dnia — t . około . rano; niegdyś liczono goǳiny od
wschodu słońca, kiedy to odbywało się pierwsze nabożeństwo, utrznia. [przypis edytorski]

wien czas śpiewy i tańce, po czym królowa pozwoliła wszystkim użyć spoczynku lub rozrywki, wedle woli. Gdy zaś słońce połowę swe drogi przebyło, zebrali się wszyscy, zgodnie z rozkazem królowe , koło fontanny, zasiedli w zwykłym porządku i Neiﬁle, które zaczynać wypadło, w te słowa się odezwała:




. 

Gulfardo pożycza od Gasparruola pieniąǳe, po
czym umawia się z jego żoną, że zapłaciwszy jej
dwieście dukatów, noc z nią spęǳi. Gulfardo wręcza jej pieniąǳe. Po kilku dniach w przytomności
Gasparruola mówi, że oddał jego żonie cały dług.
— Jeżeli uż się tak podobało niebu, abym
w dniu ǳisie szym a początek dała, tedy² chętnie się temu podda ę i biorąc pochop z owych
wybornych ﬁglów, które w opowieściach wa²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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szych białogłowy mężczyznom płatały, dla odmiany opowiem, co pewien mężczyzna edne
białogłowie uczynił. Nie myślę ednak owego
mężczyzny ganić ani twierǳić, że niesłusznie
dostało się owe białogłowie, owszem, postępek ego chcę pochwalić, zganić zaś ową niewiastę, a zarazem pokazać wam, że nie brak
mężczyzn wyprowaǳa ących w pole tych, co
im zaufali, tak ak i sami okpiwani są przez
tych, w których ufność położyli. Po prawǳie
wszakże, nazywa ąc rzecz po imieniu, należałoby tu mówić nie o zakpieniu, ale o zasłużone karze. Niewiasta bowiem winna być bezwzględnie uczciwą, a czystości swo e strzec ako życia własnego i za nic w świecie do plamy
na nie nie dopuścić. Gdy zaś tego, dla słabości
płci nasze , nie da się w pełni zachować, akby należało, twierǳę, że na stos zasługu e taka, co za pieniąǳe da się przywieść do upadku. Bo eśli miłość to sprawi, da ąc poznać swą
niezmierzoną potęgę, to sęǳia nie nazbyt bezwzględny przebaczyć winne nie omieszka, ak
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to niedawno przedstawił Filostrato, opowiadaąc o przygoǳie pani Filippy z Prato.
„Żył niegdyś w Mediolanie pewien Niemiec, para ący się ako na emnik żołnierką, imieniem Gulfardo. Uchoǳił on za wielce odważnego człowieka i oǳnaczał się wielką wiernością wobec pana, któremu służył, co nie est
rzeczą zwykłą u luǳi należących do ego nac i.
Ponieważ miał zwycza zaciągnięte długi spłacać rzetelnie, zna dował więc bez trudności za
skromnym procentem pieniąǳe, ilekroć mu
ich tylko było potrzeba.
ǲielny ten żołnierz zakochał się w pewne
uroǳiwe damie, imieniem Ambruogia, żonie
Gasparruola Cagastraccio, bogatego mediolańskiego kupca, z którym żył w poufałych i przyaznych stosunkach. Afekt swó tak zręcznie
skrywać umiał, że mąż ani nikt w ogóle namiętności ego do piękne damy nie spostrzegł.
Po nie akim czasie odważył się wyrazić e swoe uczucie i błagać ą o wza emność, doda ąc,
że dla pozyskania e łask gotów est wszystko uczynić. Piękna pani, po długich ceregie  Dekameron, ǲień ósmy



lach, przychyliła się wreszcie do próśb ego pod
warunkiem, że zachowa na głębszą ta emnicę,
a ako człek bogaty da e dwieście dukatów,
których e właśnie potrzeba.
Niemile dotknęła Gulfarda ta niska chciwość damy, o którą nigdy e nie pode rzewał.
Niewiele uż brakowało, aby miłość ego we
wstręt się zamieniła; namyślił się ednak, nie
dał nic poznać po sobie, a w duchu postanowił
damę w pole wywieść.
Dlatego też kazał e ozna mić, że chętnie
na warunki e przysta e i że wszystkie e życzenia wypełni, prosi eno³, aby uwiadomiła go,
kiedy ma przybyć. Przyniesie wówczas żądaną
sumę. Nikt o niczym wieǳiał nie bęǳie krom⁴
ednego z ego przy aciół, na którym całkowicie polega i który zawsze mu towarzyszy, dokądkolwiekby się nie udawał.
Niegoǳiwa dama z wielkim ukontentowaniem te ego słowa przy ęła, po czym przez służkę dała mu znać, że mąż e , Gasparruolo, wkrót³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁴krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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ce dla załatwienia kilku ważkich spraw do Genui się uda e, a wtedy ona go uprzeǳi i do siebie zawezwie.
Wówczas Gulfardo, wybrawszy stosowną porę, udał się do Gasparruola i rzekł doń:
— Potrzeba mi dwustu złotych dukatów.
Mniemam, że pożyczycie mi te pieniąǳe na
takie same procenty, akie płaciłem wam przy
dawnie szych pożyczkach.
Gasparruolo odliczył mu natychmiast żądaną sumę, a po upływie kilku dni do Genui
wy echał. Po ego wy eźǳie dama posłała do
Gulfarda służkę z uwiadomieniem, że może przybyć dla wręczenia e dwustu dukatów.
Gulfardo, w towarzystwie przy aciela, udał
się do domu oczeku ące go damy. Przede wszystkim w obecności świadka wyliczył e na rękę
dwieście dukatów, po czym rzekł:
— Weźcie, pani, te pieniąǳe i wręczcie e
swemu mężowi po ego powrocie.
Dama przy ęła pieniąǳe, nie domyśla ąc
się, dlaczego Gulfardo słowa te wyrzekł. Mnie  Dekameron, ǲień ósmy



mała, że Gulfardo chce w ten sposób oczy swemu przy acielowi zamydlić.
— Ochotnie e wręczę — odrzekła — trzeba e tylko przeliczyć.
Rzekłszy to, położyła pieniąǳe na stół, przeliczyła e i wiǳąc, że ani ednego dukata nie
brak, poszła schować złoto; po czym wprowaǳiła Gulfarda do sypialne komnaty. Gulfardo
do czasu powrotu Gasparruola nie edną miłą
noc z ego żoną spęǳił.
Gdy Gasparruolo powrócił, Gulfardo odwieǳił go i rzekł doń w przytomności⁵ damy:
— Nie zużyłem na nic tych pienięǳy, któreś mi niedawno pożyczył. Zaraz po twoim wyeźǳie odniosłem e żonie two e , dlatego też
nic ci uż winien nie estem.
Gasparruolo, obróciwszy się do żony, zapytał, zali⁶ pieniąǳe otrzymała? Dama, ma ąc
w pamięci, że pieniąǳe przy ęła przy świadku,
po ęła, że zaprzeczyć nie sposób. Dlatego też
odparła:
⁵w przytomności (daw.) — tu: w obecności. [przypis edytorski]
⁶zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Tak est w same rzeczy. Pieniąǳe zna du ą się u mnie, zapomniałam ci eno powieǳieć o tym.
— Dobrze zatem — rzekł Gasparruolo —
idź z Bogiem, Gulfardo, a a skreślę twó rachunek.
Po ode ściu Gulfarda wykpiona białogłowa oddała swemu mężowi dwieście dukatów,
cenę swe niegoǳiwości. W ten sposób chytry
miłośnik podszedł chciwą damę, nie straciwszy
ani grosza”.

 . 
  
Proboszcz z Varlungo, przespawszy się z żoną
kmiecia, swój płaszcz w zastaw jej oddaje, po czym
pożycza od niej moźǳierz i odsyłając go, prosi
o zwrot płaszcza, zostawionego jako zastaw. Niewiasta płaszcz oddaje, cięte dorzucając słowo.
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Wszyscy ednogłośnie pochwalili chytrą sztuczkę, którą Gulfardo chciwe mediolańskie damie wypłatał. Po czym królowa, obróciwszy się
z uśmiechem do Panﬁla, opowiadać mu kazała.
Panﬁlo zaczął w te słowa:
— Piękne damy! Przychoǳi mi na myśl
historia dotycząca owych ﬁlutów, którzy raz
po raz szkody nam czynią, gdy my odwza emnić się im tą samą miarą nie możemy. Myślę o księżach. Gromią oni żony nasze i tylko wówczas skłonni są dać odpust za wszystkie
grzechy, eśli uda im się edną z niewiast naszych powolną sobie uczynić. Wierę⁷, pomyśleć by można, że w Awinionie nie papież, eno⁸ aleksandry ski sułtan sieǳi⁹.
My, luǳie świeccy, nie zdołamy im nigdy
równą monetą odpłacić, choćbyśmy z równą
ich zapałowi gorliwością starali się mścić na
ich matkach, siostrach, córkach i miłośnicach.
⁷wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁸jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
⁹w Awinionie nie papież, jeno aleksandryjski sułtan sieǳi — mowa o okresie rezydowania papieży w Awinionie; tzw. ”niewoli awiniońskie ” (-). [przypis
edytorski]
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Na dowód, ak można księżemu słowu wierzyć,
chcę wam opowieǳieć ludową historię, niebogatą w fantaz ę, ale wedle mego zdania, wielce
krotochwilną¹⁰, zwłaszcza w konkluz i.
„W Varlungo, wioseczce, ak wiecie, niedaleko stąd położone , żył niegdyś proboszcz,
tęgi i chwacki mąż, będący wielkim niewiast
lubownikiem¹¹. W czytaniu i pisaniu niezbyt
celował, umiał ednak w dni świąteczne pod
cieniem wiązu świętym słowem krzepić gromadkę swo ą. Gorliwość ego kapłańska obawiała się szczególnie w stosunku do białogłów, które pod nieobecność ich mężów pilnie
odwieǳał, przynosząc im zawsze w podarunku akiś obrazek, wodę święconą, ułamek poświęcone gromnicy pospołu z swoim błogosławieństwem. Mięǳy owieczkami, z których
wiele uż doń należało, wpadła mu w oko szczególnie edna, imieniem Belcolore, żona gospodarza, zwanego Bentivegna del Mazzo. Była to
barǳo wesoła, świeża, czarniutka i ędrna bia¹⁰krotochwilny (daw.) — zabawny. [przypis edytorski]
¹¹lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
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łogłowa, zaprawiona w tarciu na żarnach lepie
niż akakolwiek inna. Umiała grać na cymbałach i uchoǳiła we wsi za na lepszą śpiewaczkę, nikt bowiem tak ak ona nie umiał zanucić: »Leci woda, leci na zielone pole« lub zawieść¹² riddę¹³ czyballonchio¹⁴, wǳięcznie chusteczką powiewa ąc. Dla tych wszystkich przymiotów zadurzył się w nie nasz o ciec duchowny, i to tak zapalczywie, że cały ǳień myślał
tylko o nie i włóczył się po polach, wypatruąc, gǳie by ą spotkać można było. Kiedy zaś
w nieǳielę rano spostrzegł ą w kościele, to natężał się tak przy śpiewaniu Kyrie i Sanctus, że
przysiąc by było można, iż się słyszy ryczącego
osła. Przy tym wszystkim był o tyle ostrożny,
że Bentivegna del Mazzo ani żadna z sąsiadek
ego niczego się nie domyślali.
Dla pozyskania łask Belcolory proboszcz
od czasu do czasu obdarzał ą to wiązką świe¹²zawieść taniec — tu: poprowaǳić taniec. [przypis edytorski]
¹³ridda — tradycy ny ludowy taniec włoski, którego nazwa podkreśla element
kręcenia się w kółko, wirowania. [przypis edytorski]
¹⁴ballonchio — tradycy ny ludowy taniec włoski z podskokami. [przypis edytorski]
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żego czosnku ze swego ogrodu, sławnego na
całą okolicę, który sam uprawiał, to znów pełnym koszem zielonego bobu lub młodych cebulek ma owych. A gdy mu się gǳieś na stronie przydybać ą udało, przymilał się do nie ,
to znów wyrzuty czynić e zaczynał. Białogłowa udawała, że nic nie rozumie, i zachowywała
się względem niego tak obo ętnie, iż czcigodny pasterz do rozpaczy prawie dochoǳił. Pewnego dnia zdarzyło się, że proboszcz, przechaǳa ąc się z założonymi rękoma po polu, spotkał Bentivegna del Mazzo, pęǳącego przed
sobą osła ob uczonego mnóstwem przedmiotów, i zaczepił go pytaniem, dokąd zmierza.
— A gǳieżby — odpowieǳiał Bentivegna
— eśli nie do miasta? Wiozę te rzeczy w podarunku panu Bonaccorri da Ginestreto, muszę bowiem szukać u niego poparcia w pewne
sprawie, w które pan prokurator sądu do siebie
mnie wzywa i niechybnie stawić się przykazu e.
Proboszcz, pełen radości z tak szczęśliwego
rzeczy obrotu, zawołał:
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— Dobrze robisz, mó synu, raǳąc sobie
w ten sposób! Przy mĳ błogosławieństwo moe, rusza i wraca prędko, a eśli zobaczysz po
droǳe Lapuccia albo Naldina, nie zapomnĳ
im powieǳieć, żeby mi ak na śpiesznie rzemienie do cepów przysłali.
Bentivegna obiecał to uczynić i po echał
dale . Proboszcz zasię¹⁵, u rzawszy oddala ącego się w stronę Florenc i, pomyślał, że teraz
sposobna chwila nastała, aby za ść do Belcolory i szczęścia u nie spróbować. Nie zwleka ąc
tedy¹⁶, wziął nogi za pas i co tchu w piersiach
popęǳił do domu swe umiłowane . Wszedłszy do sieni, zawołał:
— Pokó temu domowi! — Nie usłyszawszy odpowieǳi dodał: — Cóż to, zali¹⁷ nie ma
tuta nikogo?
Belcolore, zna du ąca się w te chwili na
stryszku, odrzekła:
— Ach! To wy, panie, wita cie! Cóż was na
taki skwar z domu wygania?
¹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹⁶tedy (daw.) — zatem. [przypis edytorski]
¹⁷zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Ech! na mo ą duszę — zawołał proboszcz — cóż by innego, eśli nie chęć przepęǳenia z tobą radosne chwili w czasie nieobecności męża twego, którego spotkałem na
droǳe do Florenc i!
Gdy tych słów domawiał, Belcolore zeszła
ze stryszku, usiadła na ławie i poczęła przebierać konopne nasienie, które mąż e zebrał
przed kilku dniami.
Proboszcz, tą e obo ętnością do żywa dotknięty, zawołał:
— Belcolore, Belcolore, długoż mnie eszcze w ten sposób zwoǳić bęǳiesz?…
— A cóż a wam złego robię? — spytała
śmie ąc się białogłowa.
— Nic mi nie robisz — odrzekł proboszcz
— ale i mnie nie pozwalasz robić z tobą tego, czego bym gorąco pragnął i co samo niebo
nakazało.
— No, no! — zawołała Belcolore. — Co
też powiadacie! Czy i duchowne osoby podobne
rzeczy czynią?
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— Wieǳ, że tak, i to lepie od innych mężczyzn — odrzekł proboszcz. — Dlaczegoby zresztą inacze być miało? Nie mamyż wszystkiego,
co ku temu potrzebne? Sposobnie si nawet esteśmy do te roboty od innych, bo rzaǳie się
e imamy¹⁸. Uwierz mi, że nie wyszłoby ci to
na złe, gdybyś mi wstrętów nie czyniła.
— I cóż bym z tego miała? — odrzekła
Belcolore. — Wiadoma to rzecz przecie, że wy
wszyscy skąpsi esteście od samego diabła.
— Ja skąpcem nie estem — odparł proboszcz. — Wkrótce zresztą dowodnie się o tym
przekonasz. Czego byś pragnęła? Pary trzewików, przepaski, sztuki piękne materii? Żąda
tylko, a wszystko dać ci estem gotów!
— Nie — rzekła Belcolore — to wszystko
i a posiadam, aliści¹⁹ eżeliście naprawdę tak
dla mnie łaskawi, ak powiadacie, uczyńcie mi
inną przysługę, a a za to odwǳięczę się wam
wedle woli wasze .
¹⁸imać się — brać się (zabierać się) do czegoś, chwytać się za coś. [przypis
edytorski]
¹⁹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— Mów tylko — zawołał proboszcz —
a wszystko uczynię!
— Otóż — zaczęła Belcolore — w sobotę
muszę echać do Florenc i dla oddania motków, które naprzędłam, i dla naprawy kołowrotka; przy te sposobności mogłabym wyąć z zastawu granatowy kaanik i świąteczny
pas skórzany ze sprzączką, który przyniosłam
mężowi w posagu. Bez tych rzeczy nie mogę
się nigǳie wśród luǳi pokazać ani do kościoła
pó ść w odpust. Na wykup potrzeba mi tylko
pięciu lirów. Pożyczcie mi tych pięć lirów, bo
wiem, że e macie, a potem żąda cie, co wam
się podoba.
— Przysięgam ci — odrzekł na to proboszcz — że nie mam tylu pienięǳy przy sobie. Da ę ci ednak słowo, że przed sobotą eszcze bęǳiesz miała pięć lirów.
— Ech! — zawołała Belcolore — obiecanka, cacanka!… Znam a wasze obietnice i wiem,
ak dotrzymu ecie słowa! Myślicie, że dam się
tak na hak przywieść ak Biliuzza, którąście z kwitkiem odprawili, aby się późnie na nic rozpu  Dekameron, ǲień ósmy



ściła… Oho, nic z tego, dalipan! Jeżeli nie macie tych pienięǳy przy sobie, tedy idźcie po
nie.
— Ach! — rzekł błagalnie proboszcz —
nie wysyła mnie teraz do domu! Traﬁłem na
szczęśliwą porę, kiedy tu nikogo nie ma; kto
wie, czy za powrotem nie zna dę akiegoś natręta, który mi ukradnie tę drogą sposobność.
A podobna może nieprędko się przydarzyć.
— Dobrze, dobrze — odparła Belcolore
— eśli chcecie, idźcie, eśli zaś nie chcecie,
to zostańcie, ale w tym wypadku niczego ode
mnie nie oczeku cie.
Proboszcz, wiǳąc, że nic nie wskóra, i boąc się, aby białogłowa nie zawołała salvum me
fac²⁰, podczas gdy on pragnął odbyć rzecz całą
sine custodia²¹, rzekł wreszcie:
— Nie wierzysz mi, że ci pieniąǳe przyniosę? Ostawię ci zatem w zastaw ten płaszcz
niebieski, który mam na sobie.
Belcolore podniosła oczy i rzekła:
²⁰salvum me fac (łac.) — wybaw mnie; tu: ratunku. [przypis edytorski]
²¹sine custodia (łac.) — bez straży; tu: bez świadka. [przypis edytorski]
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— A ileż ten płaszcz wart?
— Ile est wart? — zawołał proboszcz. —
Trzeba ci wieǳieć, że skro ony został z barǳo
przedniego sukna i że nie ma eszcze czternastu dni, ak go kupiłem u Lotta za całych siedem lirów. Wart est przyna mnieć pięć soldów
więce , ak mnie zapewniał Buglietto, który ak
wiadomo, na takich przedmiotach zna się na
schwał.
— Doprawdy? — zawołała Belcolore. —
Nigdy bym w to nie uwierzyła. Odda cie mi go
ednak na przód.
O ciec duchowny czu ąc, że zbyt napięta
cięciwa pęknąć może, zd ął płaszcz z siebie i oddał go białogłowie. Belcolore schowała go starannie, a potem rzekła:
— Chodźmy teraz na śpichrz, tam nam
nikt nie przeszkoǳi.
I poszli.
Wielebny o ciec przez długi czas e wǳiękami się cieszył i wśród na czulszych pieszczot
krewniaczką pana Boga ą czynił. Po czym w sutannie tylko, ak gdyby z akiegoś wesela, do
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plebanii powrócił. Wszedłszy do komnaty zadumał się i obliczył, że wszystkie świeczki, oﬁarowane przez wiernych w ciągu całego roku,
i połowy sumy pięciu lirów nie wyniosą. Spostrzegł, że źle uczynił, i tak mu się żal zrobiło płaszcza oddanego w zastaw, że postanowił
bez na mnie sze zapłaty go odebrać. Długo się
głowił, aż wreszcie stosowny sposób wymyślił.
Następnego dnia, a było to właśnie w nieǳielę, posłał chłopca służącego do mszy, syna sąsiada, do domu Bentivegna z prośbą, aby
Belcolore była łaskawa pożyczyć mu kamienny
moźǳierz, bowiem tego dnia bęǳie miał na
obieǳie u siebie Binguccia del Pogigo i Nuta
Buglietti, których chciałby słodkimi wetami²²
przy ąć.
Belcolore moźǳierz pożyczyła. Proboszcz
poczekał do pory obiadowe . Przewidu ąc, że
Belcolore pospołu z mężem sieǳieć uż przy
stole musi, zawołał chłopca i rzekł do niego:
— Weź ten moźǳierz, odnieś go Belcolore
z powrotem i tak powieǳ: »Ksiąǳ proboszcz
²²wety (daw.) — deser. [przypis edytorski]
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ǳięku e wam barǳo za pożyczenie i prosi o zwrot
płaszcza, który tu chłopiec ego ako zastaw za
moźǳierz wam wręczył«.
Chłopiec udał się do domu Belcolore, którą z mężem przy obieǳie zastał. Postawiwszy
przed nią moźǳierz powieǳiał, co mu powieǳieć polecono. Belcolore wiǳąc, akiego ﬁgla chce e proboszcz wypłatać, chciała odpowieǳieć, ale Bentivegna przerwał e , woła ąc
gniewnie:
— Co takiego? Śmiesz żądać zastawu od
naszego czcigodnego proboszcza? Na mękę Chrystusową przysięgam ci, że bierze mnie niezmierna ochota potężnego szczutka ci wymierzyć.
Odda zaraz ten płaszcz, do stu czartów, i strzeż
się w przyszłości coś podobnego uczynić! O cokolwiek by o ciec duchowny, choćby nawet o osła
naszego, prosił, nie waż się mu odmówić.
Belcolore wstała od stołu, mrucząc gniewnie, potem otworzyła skrzynię, wy ęła ze złością płaszcz i oddała go chłopcu z tymi słowy:
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— Powieǳ ode mnie swemu panu, że Belcolore przysięga przed Bogiem, iż nigdy uż dobroǳie owi nie pozwoli nic tłuc w swoim moźǳierzu!…
Bentivegna mniemał, że żona mówi to pod
wpływem ego słów gniewnych, i wagi do tego
nie przywiązywał.
Chłopiec zaniósł tę odpowiedź proboszczowi. Ten rozśmiał się i rzekł doń:
— Powieǳ e , gdy ą obaczysz, że eśli ona
mi uż nigdy moźǳierza swego nie użyczy, to a
e nigdy tłuczka mego nie dam; a edno wszak
warte est drugiego.
Przez długi czas po te historii Belcolore na
swego pasterza gniewne miny stroiła, gdy ednak w czasie winobrania proboszcz zagroził e ,
że ą pośle wprost w samą paszczę Lucypera po
śmierci, z wielkiego strachu pogoǳiła się z nim
i w szopie zgodę przypieczętowała przy świeżym moszczu i pieczonych kasztanach. Aby ą
zasię²³ całkowicie udobruchać, kazał e dobry
proboszcz dla odwetowania owych pięciu lirów
²³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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tamburino nową skórą obciągnąć i ǳwonek
przy nim zawiesić, czym ą ostatecznie ułagoǳił.”

 . 

Calandrino, Bruno i Buﬀalmacco szukają w Mugnone cudownego kamienia. Calandrino mniema, że go znalazł. Powraca tedy do domu z kupą
kamieni. Żona łaje go. Calandrino, sroǳe rozdrażniony, bĳe ją, co się zmieści, po czym opowiada towarzyszom swoim o tym, o czym oni lepiej
od niego wieǳą.
Skoro opowiadanie Panﬁla — przy którym
damy taki śmiech opanował, że dotąd eszcze
się śmie ą — do kresu doprowaǳone zostało, królowa z kolei na Elizę skinęła. Ta, wciąż
eszcze się śmie ąc, tak zaczęła:
— Nie spoǳiewam się, miłe towarzyszki, aby mi się udało mo ą krótką powieścią,
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równie krotochwilną²⁴, ak prawǳiwą, tak was
rozśmieszyć, ak Panﬁlowi przed chwilą. Spróbu ę ednak.
„W mieście naszym²⁵, zawsze w różne obycza e i ǳiwnych luǳi obﬁtu ącym, żył przed
niedawnym czasem malarz, nazwiskiem Calandrino, człek prosty i ǳiwak wielki. Obcował
on zwykle z dwoma innymi malarzami, z których eden zwał się Bruno, a drugi Buﬀalmacco. Byli to dwa zawołani ﬁglarze — zresztą bystrzy i roztropni luǳie. Przebywali oni często
z Calandrinem, aby się z ego prostoty naśmiewać i różne sztuczki mu płatać. W tym czasie mieszkał także we Florenc i pewien przemiły, wesoły i przedsiębiorczy młoǳieniec, wielki przygód lubownik²⁶, nazwiskiem Maso del
Saggio. Ten, zasłyszawszy o głupocie Calandrina, postanowił wyzyskać ą w żartobliwy sposób, wypłatać mu akiegoś ﬁgla albo też wmówić w niego akąś rzecz niepodobną do wiary. Pewnego dnia przydybał go przypadkiem
²⁴krotochwilny — żartobliwy, zabawny, wesoły. [przypis edytorski]
²⁵w mieście naszym — t . we Florenc i. [przypis edytorski]
²⁶lubownik (daw.) — miłośnik. [przypis edytorski]
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w kościele Św. Jana, ak stał przed malowidłami i rzeźbami tabernaculum, które niedawno
na ołtarzu w tym kościele ustawiono, i przypatrywał im się uważnie. Maso uznał tę chwilę za właściwą do urząǳenia zamierzone krotochwili²⁷. Uprzeǳiwszy więc towarzysza swego o tym, co mówić zamierza, zbliżył się wraz
z nim do Calandrina i uda ąc, że go nie spostrzega, zapuścił się z przy acielem swoim w gorącą rozprawę o potęǳe czaroǳie skie pewnych kamieni.
Maso mówił tak wymownie, ak gdyby był
wielkim i nieporównanym znawcą kamieni. Calandrino nadstawił ciekawie uszu, a po chwili
przystąpił nawet do rozmawia ących, spostrzegłszy, że nie iǳie im o zachowanie ta emnicy. Maso tylko tego pragnął. Nie pokazawszy
ednak nic po sobie, opowieść o zaczętych ǳiwach dale ciągnął. Wreszcie Calandrino spytał, gǳie tak cudowne kamienie znaleźć można. Maso odparł, że na większą ich ilość znaleziono dotąd w Berlinzone, w kra u Basków,
²⁷krotochwila — żart, zabawa. [przypis edytorski]
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w okolicy zwane Bengodi; kraina ta znana est
stąd, że tam krzewy winne kiełbasami podwiązu ą, a gęś za tro aka z gąsiątkiem w przydatku sprzeda ą. Na północ od nie zna du e się
góra, cała z tartego parmezanu, na które stoą luǳie i niczym innym się nie za mu ą, tylko
wyrabianiem makaronu i naǳiewanych pierogów. Gotu ą e w rosole z kapłonów i rzuca ą
następnie przechodniom, aby e chwytali, ile
kto zdoła. U stóp te góry zasię płynie strumień
wybornego wernackiego wina, bez przymieszki
choćby edne kropli wody.
— O, cóż za cudowny kra ! — zawołał Calandrino — aliści²⁸ powieǳ mi, co robią owi
luǳie z tymi kapłonami, z których rosół do
gotowania pierogów i makaronu czynią?
— Baskowie e z ada ą — odrzekł Maso.
— Zaliś ty tam był kiedy? — spytał znowu
Calandrino.
— Czy tam byłem? — zawołał Maso. —
Zapyta , ile tysięcy razy!
²⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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— A ileż mil do tego mie sca? — badał
Calandrino dale .
— Mógłbym przysiąc, że więce niż tysiąc
— odparł Maso.
— Ba, to musi być dale niż do Abruzzów
— zauważył Calandrino.
— Tak, trochę dale — rzekł Maso.
Głupi Calandrino słysząc o tych ǳiwach,
wypowieǳianych przez Masa z poważną miną
i bez śladu uśmiechu na twarzy, uwierzył im
w zupełności i rzekł:
— Szkoda, że to dla mnie za daleko. Ach,
dalibóg, gdyby choć trochę bliże było, zaraz
bym tam poszedł, choćby dla te przyczyny, aby
zobaczyć, ak makaron z góry leci, i na eść się
do sytości. Wraca ąc ednak do owych kamieni, proszę, abyś powieǳiał mi łaskawie, czy nie
zna du ą się one i w naszych stronach?
— Owszem — odrzekł Maso — na dwa
roǳa e ich, niemałą siłą przyroǳoną obdarzone, natraﬁono tuta . Pierwszy gatunek to kamienie młyńskie z Settignano i Montisci, posiada ące tę czaroǳie ską własność, że młyny,
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do których są użyte, mielą same bez pomocy wody lub wiatru. Stąd też przysłowie barǳo tam pospolite: »Łaski pochoǳą od Boga,
a dobre kamienie młyńskie z Montisci«. Kamienie te w takie obﬁtości się tam zna du ą,
że tak mało wszyscy e cenią ak i szmaragdy, których całe góry, wyższe od gór Morello,
napotkać w tamtych stronach można. Wydaą one z siebie o północy taki blask, że niech
Bóg broni i zachowa! Trzeba ci także wieǳieć,
iż kto by potraﬁł takie młyńskie kamienie nanizać w krąg, zanim się e przewierci, i zaniósł
e wielkiemu sułtanowi, otrzymałby, czego by
tylko zapragnął. Drugim gatunkiem kamienia
cudownego, który traﬁa się w naszych okolicach, est tak zwany przez nas, złotników, heliotrop, kamień obdarzony potężną i zaǳiwiaącą siłą, kto go bowiem przy sobie nosi, niewiǳialny est dla wszystkich tam, gǳie go nie
ma.
— Oto ci kamyczki na schwał! — zawołał
Calandrino. — Gǳie, powiadasz, te drugie się
zna du ą?
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— Na częście dotychczas traﬁały się w Mugnone — odparł Maso.
— A wielkież są? I aką barwę ma ą? —
badał dale Calandrino.
— Jeden est większy, drugi mnie szy —
odrzekł Maso — ale co się koloru tyczy, to
wszystkie są ednakowe, czarne.
Calandrino zakonotował sobie dobrze wszystkie te nowinki, po czym udał, że mu się śpieszy
do akie ś roboty i pożegnał Masa z twardym
zamysłem wybrania się na poszukiwanie owych
kamieni. Pierwe ednak postanowił uwiadomić o wszystkim Bruna i Buﬀalmacca, których szczególnie miłował. Jął więc ich poszukiwać, ażeby nie tracić drogiego czasu po próżnicy i wszystkich wyprzeǳić, aliści dopiero w południe znaleźć mu się ich udało w klasztorze
mniszek, przy droǳe do Faenzy, gǳie akąś
robotą zatrudnieni byli. Zzia any, bo skwar był
ogromny, bez tchu prawie przybiegł do nich,
odciągnął ich na bok i rzekł:
— Przy aciele, eżeli tylko chcecie, możemy zostać na bogatszymi ludźmi w Florenc i.
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Dowieǳiałem się od pewnego wiarogodnego
człeka, że w Mugnone znaleźć można pewien
kamień, ma ący moc czynienia niewiǳialnym
posiadacza swego. Sąǳę tedy²⁹, że bez odwłoki powinniśmy wybrać się na poszukiwanie tego kamienia; obawiam się ustawicznie, aby nas
ktoś nie uprzeǳił. Ani chybi zna ǳiemy go,
bowiem ego cechy znam wybornie; gdy go uż
raz bęǳiemy mieli, czegóż nam więce bęǳie
potrzeba? Włożymy go do mieszka, pode ǳiemy do ednego z owych stołów wekslarskich,
które się ugina ą pod ciężarem dukatów i inne
monety, i każdy z nas nabierze tyle srebra i złota, ile tylko zechce. Nie zobaczy nas nikt. Takim sposobem w krótkim czasie wzbogacimy
się i nie bęǳiemy musieli uż po całych dniach
walać się farbą i ak pa ąki po rusztowaniach
łazić.
Bruno i Buﬀalmacco, słysząc te niedorzeczne słowa, o mało mu w sam nos śmiechem nie
parsknęli, pomiarkowali się ednak, spoglądaąc na siebie, udali wielce zaǳiwionych i ęli
²⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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głośno ego zamysł wychwalać. Następnie Buffalmacco spytał go, ak się ów kamyk nazywa?
Calandrino, lotnością myśli zgoła nieobdarzony, silił się przypomnieć sobie, aliści po
próżnicy, wreszcie zawołał:
— Ech! co nas tam ego nazwa obchoǳić
może, dosyć na tym, że cechy ego i siłę znamy.
Raǳę zaraz w drogę wyruszać i szukać go.
— Dobrze, ale powieǳ mi na pierw, ak
on wygląda — rzekł Bruno.
— Kształt miewa rozmaity — odparł Calandrino — aliści prawie zawsze est czarny.
Moim zdaniem tedy, winniśmy zbierać wszystkie kamienie czarne, akie nam w ręce wpadną, póki na właściwy nie natraﬁmy. Nie traćmy
czasu, powiadam, nie traćmy czasu!
— Jeszcze chwileczkę — rzekł Bruno i zwraca ąc się do Buﬀalmacca dodał: — Zamysł Calandrina ze wszech miar na pochwałę zasługue, aliści obecna pora nie wyda e mi się stosowną do urzeczywistnienia go, słońce bowiem
stoi wysoko, nad samą doliną Mugnone. Wszystkie kamienie, spieczone skwarem, białymi wy  Dekameron, ǲień ósmy



dawać się będą, te nawet, które rano, słońcem
nieosuszone, czarnymi się zda ą. Krom³⁰ tego
ǳisia est ǳień powszedni, dużo więc luǳi
zastaniemy w dolinie. Obaczywszy nas, łatwo
odgadną, czego szukamy, i naśladować nas będą gotowi. Cudowny kamień, zamiast w nasze, w ich ręce wpaść gotów i wówczas cała
rzecz bęǳie stracona. Wszystko to zważywszy,
mniemam, waszego zdania nie przesąǳa ąc, że
winniśmy wybrać goǳinę poranną, w które
daleko lepie czarne kamienie od białych odróżnić można. Udamy się przy tym na mie sce
w ǳień świąteczny, kiedy w dolinie pusto bywa.
Buﬀalmacco przyznał słuszność rozumowaniu Bruna. Calandrino, chcąc nie chcąc, uczynił to samo. Umówili się tedy, że w na bliższą
nieǳielę rano wybiorą się wszyscy trze pospołu, aby szukać cudownego kamienia; Calandrino zaklął ich na wszystkie świętości, aby nikomu słówka nie zdraǳili z te ta emnicy, którą
mu powierzono w zaufaniu. Przy pożegnaniu
³⁰krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



opowieǳiał im eszcze nowinki, które słyszał
o kra u Bengodi, zaklina ąc się, że to wszystko święta prawda. Wreszcie odszedł. Wówczas
dwa pozostali uknuli mięǳy sobą spisek.
Nadeszła wreszcie oczekiwana gorąco przez
Calandrina nieǳiela. O świcie porwał się Calandrino z łoża, przywołał swoich towarzyszy
i wyruszył wraz z nimi w drogę. Wyszli z miasta przez bramę San Gallo, wstąpili w koryto rzeki i szuka ąc cudownego kamienia, szli
przed siebie. Niecierpliwy Calandrino wyprzeǳał towarzyszy, skakał gwałtownie to tu, to
tam, a gdy gǳie aki czarny kamień zoczył,
rzucał się nań, porywał go z ziemi i za pazuchę
chciwie pakował. Towarzysze ego szli za nim
i także od czasu do czasu kamienie podnosili, aliści³¹ nie tak często ak Calandrino. Toteż
gdy ledwie kilkaǳiesiąt kroków przebyli, Calandrino miał uż całe piersi kamieniami obłożone, tak że w końcu był zmuszony podgiąć
obszerne poły swo ego kaana, końce zatknąć
za pas i tym sposobem zrobić sobie z niego ro³¹aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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ǳa wora. Ale i ten schowek tak się wkrótce
przepełnił, że trzeba było z płaszcza nową sakwę
uczynić. Niedługo i w nie mie sca zabrakło.
Tymczasem nadeszła goǳina obiadowa. Wówczas Bruno i Buﬀalmacco, wiǳąc obładowanego Calandrina, trącili się łokciami. Bruno,
zgodnie z umową, zawołał zwraca ąc się do Buffalmacca:
— Gǳie się poǳiał Calandrino?
Buﬀalmacco, mimo że miał go tuż przed
nosem, obrócił się, spo rzał na lewo i prawo
i wreszcie rzekł:
— Dalibóg, że nie wiem! Przed chwilą eszcze był tu przed nami.
— To prawda — odrzekł Bruno. — Ani
chybi zażartował z nas sobie, wrócił do domu,
e teraz spoko nie obiad i śmie e się z nas, że
tuta , ak głupcy, kamienie czarne zbieramy.
— Jeśli tak uczynił — rzekł Buﬀalmacco
— to miał słuszność, bo istotnie trzeba było
być dudkiem, aby uwierzyć temu, co nam opowiadał. Komuż by, krom nas, w głowie pomie  Dekameron, ǲień ósmy



ścić się mogło, że podobnie cudowny kamień
zna du e się w dolinie Mugnone?
Calandrino, słucha ąc tych słów, topniał z radości, był bowiem upewniony, że pożądany kamień ma mięǳy innymi w kieszeni i że dlatego właśnie towarzysze go nie wiǳą, chociaż
est tuż obok. Zachwycony tym szczęśliwym
wypadkiem, postanowił, nie odpowiada ąc ani
słowa, co żywie do domu powrócić. Z tym
zamysłem cichymi kroki wymykać się począł.
Wiǳąc to, Buﬀalmacco rzekł do Bruna:
— Cóż tu dłuże mamy robić? Chodźmy
i my do domu.
— Chodźmy — odrzekł Bruno — ale klnę
się na Boga, że mi uż nigdy Calandrino podobnego ﬁgla nie wypłata. Ach, gdybym go
teraz miał przed sobą tak blisko, ak niedawno
go eszcze miałem, walnąłbym go tym kamyczkiem w piętę, aby popamiętał na długo, co to
znaczy kpić sobie ze mnie.
To mówiąc, trzymanym w ręku kamieniem
ugoǳił w nogę Calandrina.
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Calandrino poczuwszy ból syknął lekko, pohamował się ednak natychmiast, poskrobał w obolałe mie sce i ruszył dale w milczeniu.
Tymczasem i Buﬀalmacco pochwycił eden
z uzbieranych kamieni i zawołał do Bruna:
— Spo rzy no, aki śmigły krzemyk! Ach,
gdybym tak mógł nim trzasnąć Calandrina w żebra.
Rzekłszy te słowa ugoǳił nader celnie w bok
oﬁarę swo ą.
Słowem, przygadu ąc bez ustanku, rzucali kamieniami w Calandrina od Mugnone aż
do bramy San Gallo. Przybywszy tam, wysypali wszystkie uzbierane kamienie na ziemię i dali
umówiony znak strażnikom przy bramie, którzy, dusząc się od śmiechu, przepuścili Calandrina, ak gdyby był dla nich całkiem niewiǳialny.
Calandrino czym pręǳe udał się do swego domu na rogu Młyńskiego Kamienia. Los
tak krotochwilnikom³² sprzy ał, że nikt naszego szczęśliwca po droǳe nie zaczepił. Zresztą,
³²krotochwilnik (daw.) — żartowniś. [przypis edytorski]
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ako że to pora południowa była, wszyscy w domach przebywali.
Calandrino, ob uczony, dopadł wreszcie do
swego domu. Przypadek zdarzył, że na progu
stała żona ego, imieniem Tessa, uroǳiwa i rozumna białogłowa. Tessa, zagniewana, że się na
obiad spóźnia, przy ęła go okrzykiem:
— No, kle nocie! Wreszcie cię diabli przynoszą. Cały świat się zdąży na eść, zanim ty do
stołu zasiąǳiesz.
Calandrino na te słowa stanął osłupiały i pomyślał, że kamień cudowny wobec żony siłę
swą utracić musiał. W pierwszym zapęǳie gniewu zawołał tedy³³ z wściekłością:
— Biada mi! Trzebaż było właśnie te ęǳy
na progu! Zgubiłaś mnie, hulta ko! Ale ak Bóg
na niebie, zapłacisz mi za to!
To rzekłszy wpadł do izby, wysypał ową kupę kamieni, którą ze sobą przydźwigał, a następnie rzucił się z wściekłością na żonę, schwycił ą za warkocze, obalił na ziemię i okładać co
³³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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sił począł, nie zważa ąc na e błagania i ęki. Bił
ą tak, dopóki e wszystkich kości nie policzył.
Tymczasem Buﬀalmacco i Bruno strawili
chwilę czasu na żarty ze strażnikami przy bramie. Idąc wolnym krokiem za Calandrinem,
przybyli przed dom ego uda ąc, że dopiero teraz nadeszli. Słysząc, co się ǳie e, zawołali nań.
Calandrino, opływa ący potem, czerwony na twarzy i bez tchu w piersiach, przystąpił do okna
i poprosił ich, aby weszli do środka.
Dwa ﬁglarze, przybrawszy obrażone miny, weszli na górę, gǳie u rzeli w ednym kącie izby stos kamieni, a w drugim biedną żonę
Calandrina z rozczochranymi włosami, pokrytą sińcami na całym ciele i płaczącą głośno. Na
środku stał Calandrino w rozpięte oǳieży, sapiąc i chwie ąc się na nogach. Na ten widok
Bruno i Buﬀalmacco udali z początku mocne
zǳiwienie, a potem zawołali:
— Cóż to wszystko ma znaczyć, Calandrino? Zali kamieniarzem chcesz zostać? Na co ci
ta kupa kamieni? A z panią Tessą co się ǳie e?
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Kto ą tak oporząǳił? Wytłumacz nam, co się
tu stało?
Calandrino chciał odpowieǳieć, aliści znużenie, wściekłość i srogie strapienie z powodu
utraconego szczęścia mowę mu odebrały. Plątał się w słowach i oddech z trudnością chwytał. Buﬀalmacco, korzysta ąc z chwili milczenia, rzekł w te słowa:
— Jeśliś miał inny powód do gniewu, Calandrino, to przeczże³⁴ na nas niewinnych złość
swą wywarłeś? Wierę³⁵, tak się nie goǳiło. Wyprowaǳiłeś nas na poszukiwanie akiegoś czaroǳie skiego kamienia, a potem, nie powieǳiawszy nawet »Zostańcie z Bogiem« lub »Idźcie do kaduka«, odszedłeś i zostawiłeś nas niby
durniów w korycie rzeki! Aliści bądź pewny, że
pierwszy i ostatni raz podobnego ﬁgla spłatać
ci się nam udało.
Na te słowa Calandrino zebrał wszystkie
siły i zawołał:
³⁴przeczże — czemu, czemuż; dlaczego. [przypis edytorski]
³⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



— Nie gniewa cie się na mnie, towarzysze!
Rzecz się ma zgoła inacze , niźli sąǳicie. Jakże estem nieszczęsny. Wieǳcie, żem znalazł
ów szacowny wielce kamień. Na dowód prawdy mych słów powiem wam, iż w chwili gdyście
się za mną oglądali, zna dowałem się nie dale
ak o ǳiesięć kroków od was. Przez cały czas
drogi, aż do miasta, szedłem tuż przed wami,
nie będąc przez was wiǳiany.
I tu ął³⁶ opowiadać im wszystko od początku aż do końca, pokazał im plecy i pięty,
pobite krzemieniami, i tak ciągnął dale :
— Nie dosyć na tym! Gdy z kupą kamieni,
które tuta wiǳicie, przechoǳiłem przez bramę, nikt mi ni słowa nie powieǳiał, choć dobrze wiadomo wam, ak naprzykrzeni zwykle
strażnicy bywa ą i ak muszą obmacać człeka na
wszystkie strony, zanim go przepuszczą. Jawną est tedy rzeczą, że mnie wiǳieć nie mogli.
Późnie spotkałem na droǳe kilku przy aciół
i towarzyszy, którzy zawsze, u rzawszy mnie,
pierwsi do mnie przystępu ą i zaprasza ą na po³⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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częstunek; na ten raz nikt z nich pół słówka
nie zagadał, z czego wnosić wypada, że mnie
nie wiǳieli. Przybyłem wreszcie do domu. Na
progu zaszła mi drogę ta szatańska białogłowa
i zobaczyła mnie. Wiecie przecie sami, że na co
baba spo rzy, to zaraz moc przyroǳoną strada³⁷. Stąd też poszło, że na szczęśliwszy człek
we Florenc i na na nęǳnie szego się zmienił.
Cóż ǳiwnego zatem, żem ą łupił, dopóki mi
sił starczyło. Teraz nawet czu ę, iż zbyt się hamowałem i że powinienem e wszystkie gnaty poprzetrącać. O, przeklęta niecha bęǳie ta
goǳina, w które ą pierwszy raz u rzałem i do
mego domu wwiodłem!
Rzekłszy te słowa, nowym zapalony gniewem, powstał i chciał skoczyć znowu ku Tessie,
aliści³⁸ Buﬀalmacco i Bruno, którzy przez cały
czas ego mowy na wyższe zaǳiwienie udawali
i potakiwali mu, wiǳąc teraz, że się na nową
bó kę zanosi, zastąpili mu drogę i wstrzymali
go, po czym ęli go zapewniać, iż w te spra³⁷stradać — tracić. [przypis edytorski]
³⁸aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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wie nie żona, ale on sam na więce est winien,
wieǳąc bowiem, że od kobiecego spo rzenia
czaroǳie ska siła ginie, powinien był ostrzec
żonę zawczasu, aby mu się w tym dniu na oczy
nie pokazywała. Ponieważ uczynić tego zaniedbał, niecha sam sobie winę przypisze, a racze woli boskie , która albo mu tego szczęścia
nie przeznaczyła, albo też w ten sposób ukarać
go chciała za to, że pragnął oszukać towarzyszy. Znalazłszy kamień cudowny nie zawiadomił ich przecież o tym.
Po długich staraniach i trudach udało im
się wreszcie pogoǳić Calandrina z nieszczęśliwą ego żoną; po czym odeszli, ostawia ąc go
wpatru ącego się z wielką melankolią w stos
przyniesionych kamieni”.

 .    
Proboszcz z Fiesole miłuje pewną wdowę, która
go wzajemnością swą nie darzy. Mniemając, że
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jest z nią społem, cieszy się wǳiękami szpetnej
służki. Bracia damy sprowaǳają biskupa, który
proboszcza na gorącym uczynku chwyta.
Eliza skończyła wreszcie opowieść swo ą,
wielce nią całe towarzystwo rozweseliwszy. Po
czym królowa zwróciła się do Emilii i dała e
znak, że na nią kole przypada. Emilia, nie namyśla ąc się, w te słowa zaczęła:
— Miłe towarzyszki mo e! O ile sobie przypominam, nie eden uż tuta przytoczono przykład, z którego przekonać się było można, ak
mnichy i księża wszelkiego roǳa u o zbawienie dusz naszych się troszczą. Ponieważ ednak,
ak mi się zda e, dotąd te materii do cna nie
wyczerpano, pozwolę sobie tedy³⁹ opowieǳieć
wam eszcze edną historię o proboszczu z Fiesole, który na przekór całemu światu chciał doprowaǳić do tego, aby pewna szlachetna dama, nawet wbrew swe woli, doń należała. Dama ta, pełna roztropności, obeszła się z nim
tak, ak na to zasłużył.
³⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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„Jak każde z was wiadomo, Fiesole, którego wyżyny stąd nawet gołym okiem obaczyć
można, est starym i ongiś znanym miastem.
Miasto to, chylące się ǳisia do upadku, posiadało swo e biskupstwo. Otóż w groǳie tym
mieszkała niegdyś w pobliżu katedry pewna wdowa, białogłowa ze znacznego rodu idąca, imieniem pani Piccarda. Nie będąc bogatą, przepęǳała większą część roku w skromnym swoim
domku pospołu z dwoma braćmi, szlachetnymi i obycza nymi młoǳieńcami. Wdowa często w kościele bywała. Proboszcz, spostrzegłszy, że est młoda i uroǳiwa, zakochał się w nie
na zabó . Po pewnym czasie odważył się wyznać
e swo e afekty, błaga ąc ą, aby e poǳielić
chciała. Był to człek w podeszłych latach, aliści
nader młoǳieńczego usposobienia, zuchwały
i wyniosły wielce, a przy tym tak mocno w sobie rozmiłowany, tak przykry i nieprzy emny
w obe ściu, że nie było w całym mieście nikogo, kto by go przychylnością swą darzył. Ze
wszystkich na mocnie nie cierpiała go dama
nasza, nienawiǳąc go barǳie niźli ból głowy.
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Toteż wysłuchawszy ego miłosnych oświadczeń, ako roztropna białogłowa, w te słowa mu
odparła:
— Miłość wasza, która est dla mnie prawǳiwym zaszczytem, zobowiązu e mnie do przychylności. W afekty ednak nasze żadna rzecz
nieobycza na mieszać się nie powinna. Jesteście
moim o cem duchownym, księǳem, a przy tym
człekiem w statecznym uż wieku. Ze względu na to, powinniście obycza nie postępować.
Z drugie strony a także uż nie estem młodą
panienką, które miłostki by przystawały. We
wdowieńskim stanie ży ę, a wiecie sami, akie
surowości obycza ów świat od wdowy wymaga. Wybaczcie mi tedy, że ani a was w ten
sposób, ak pragniecie, miłowała nie będę, ani
chcę, abyście wy mnie tak kochali.
Proboszcz, mimo że inne odpowieǳi wydobyć uż z ust damy nie zdołał, nie zniechęcił się ednak ani za zwyciężonego we wstępnym bo u nie uznał; przeciwnie, wielce natrętnie dręczyć ą począł listami i poselstwami swy  Dekameron, ǲień ósmy



mi: ilekroć zasię⁴⁰ u rzał ą w kościele, prośbami ą atakował. To uporczywe nagabywanie
rozdrażniło tak w końcu naszą damę, że myśleć poczęła nad środkiem pozbycia się prześladowcy, i to w sposób, na aki zasługiwał.
Przede wszystkim ednak postanowiła naraǳić
się z braćmi. Wezwała ich do siebie, opowieǳiała całą historię z proboszczem, przedstawiła plan, który e do głowy przyszedł, i spytała,
zali⁴¹ nań się goǳą? Bracia zgoǳili się chętnie.
W kilka dni potem dama, obycza em swoim, udała się do kościoła. Proboszcz u rzawszy
ą wyszedł na e spotkanie i ak zwykle, w poufałą z nią wstąpił rozmowę. Dama, uprze mie nań spo rzawszy, w trakcie rozmowy wielką przychylność mu okazała. Wysłuchawszy na
uboczu wielu słodkich słówek, rzekła z głębokim westchnieniem:
— Słyszałam nieraz, że nie masz tak silne twierǳy, która by, co ǳień szturmowana, nie poddała się wreszcie. ǲisia wiǳę, że
⁴⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁴¹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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zdanie to sprawǳa się na mnie same . Takeście
mnie usidlili cukrowanymi słowy, uprze mościami i ciągłym staraniem się o mo e względy,
że chcę złamać słowo, które sobie dałam, i należeć do was w nagrodę za tak wytrwałą miłość.
Proboszcz na te słowa w na wyższym uniesieniu zawołał:
— O pani, akiż dank⁴² mam ci złożyć? Jeśli mam prawdę powieǳieć, ǳiwiło mnie to
niepomału⁴³, żeś się tak długo opierała, nigdy
mi się to bowiem w stosunku do innych białogłów nie zdarzyło. Dotychczas twierǳiłem zawsze, że gdyby kobiety ze srebra były, nie zdałyby się na monetę, bowiem żadna z nich młota by nie wytrzymała. Aliści da my temu pokó ; a natomiast zechcie mi powieǳieć, kiedy,
gǳie i ak ze ść byśmy się z sobą mogli?
— Mó miły o cze — odrzekła na to dama — mogę wam odpowieǳieć, że wtedy, gdy
się wam to podobać bęǳie, nie mam bowiem
męża, któremu bym z nocy moich rachunek
⁴²dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
⁴³niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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zdawać musiała. Ale gǳie, tego wymyślić nie
potraﬁę.
— Jak to? — zawołał proboszcz — a w twoim domu?
— Wiecie wszak, o cze — odparła dama
— że mam dwóch młodych braci, którzy często w ǳień i w nocy z towarzyszami swymi
w domu moim przesiadu ą. Ponieważ mie sca
w nim niewiele, łatwo by więc nas przydybać
mogli, chyba żebyśmy się ak niemi bezgłośnie zachowywali i zgoǳili się przez cały czas
w ciemnościach, niczym ślepcy, pozostawać.
W tym tylko razie komnata mo a mogłaby istotnie za schron nam posłużyć; bracia moi nigdy
do nie nie zachoǳą; ednakoż ich komnata
est tak blisko mo e , że na cichszy szept słychać by u nich było.
— Ha! — odrzekł proboszcz — nie chcę
chwili mego szczęścia odkładać, zachowamy się
tedy, ak potrzeba, i ze ǳiemy się tymczasem
u was. W przyszłości pomyślę o wynalezieniu
stosownie szego mie sca.
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— Zgoda — rzekła dama — ale eszcze
edno słówko. Błagam was, aby to wszystko
w na głębsze ta ności pozostało.
— Nie obawia cie się niczego, pani — odparł proboszcz. — Postara cie się tylko, abyśmy uż ǳiś wieczór spotkać się mogli.
— Chętnie — rzekła dama, po czym wskazała mu, ak ma się do e komnaty przedostać,
i pożegnawszy go do domu powróciła.
Wdowa trzymała u siebie służkę, ǳiewczynę, nie tylko uż leciwą, ale i na szpetnie szą
pod słońcem. Twarz e , wierę⁴⁴, wielce szpetna była, nos szeroko rozpłaszczony, gęba krzywa, wargi grube, zęby wielkie i nierówne. Oczy
miała zawsze kaprawe, a cerę tak zieloną i żółtą, ak gdyby lato nie w Fiesole, ale w Sinigalii
spęǳiła. Krom⁴⁵ tego ǳieweczka ta chromała⁴⁶ i prawą nogę miała krótszą od lewe . Na
imię e było Ciuta, aliści dla e szpetności nazywano ą grubo Ciutazzą. Przy całe brzydocie
na sprycie e ednak nie zbywało.
⁴⁴wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
⁴⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
⁴⁶chromać — kuleć. [przypis edytorski]
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Dama nasza przywołała służkę i tak rzekła
do nie :
— Jeśli mi uczynisz, Ciutazzo, te nocy pewną przysługę, podaru ę ci za to nową, piękną
koszulę.
Na wzmiankę o koszuli Ciutazza zawołała:
— Pani, dla koszuli rzucić się za ciebie w ogień
estem gotowa, nie mówiąc uż o mnie sze rzeczy.
— Dobrze tedy⁴⁷ — odparła dama. — Otóż
chcę, abyś te nocy położyła się do mego łoża
z pewnym mężem i abyś pieszczoty ego odwza emniała. Strzeż się ednak choćby słówko
szepnąć do niego, bowiem bracia moi, śpiący opodal, mogliby cię posłyszeć. Jeśli prośbę
mo ą spełnisz, koszula do ciebie należeć bęǳie.
— Co? — zawołała Ciutazza — z sześciu
położę się spać, nie tylko z ednym, eśli o to
choǳi!
Tymczasem wieczór zapadł; o zmroku poawił się przed domem ksiąǳ proboszcz. Dwa
młoǳieńcy, zgodnie z uǳieloną im wskazów⁴⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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ką damy, zna dowali się w poko u swoim i głośno rozmawiali. Nasz miłośnik ostrożnie, wstrzymu ąc oddech, udał się wskazaną mu drogą do
sypialni damy i po ciemku, na palcach zbliżył się do łoża. Wówczas Ciutazza, dobrze roli
swo e wyuczona, przystąpiła ku niemu. Proboszcz, przekonany, że zna du e się obok ukochane , nie mówiąc ni słowa całować ą począł.
Ciutazza ho nie się odwza emniała. Za chwilę spoczywali uż edno w ob ęciach drugiego.
Proboszcz mógł się wreszcie cieszyć do woli
rozkoszą, na którą tak długo czekać musiał.
Tymczasem dama, wiǳąc księǳa wkraczaącego do swe sypialne komnaty, dała znak
braciom, aby wieǳieli, że ich rola teraz się zaczyna. Bracia wyszli po cichu z zamiarem udania się na plac katedralny, ale szczęście sprzyało im nadspoǳiewanie, biskup bowiem z powodu wielkiego skwaru wybrał się na przechaǳkę i do nich chciał się kierować, by wytchnąć
nieco i orzeźwić się napo em. Spotkawszy ich
w droǳe, wy awił im swó zamiar. Ruszyli razem. Przybywszy do swego domu, bracia wpro  Dekameron, ǲień ósmy



waǳili biskupa do rzęsiście oświetlone altany
i poczęstowali wybornym winem.
Po czym, upatrzywszy stosowną chwilę, eden z nich rzekł w te słowa:
— Panie, ponieważ byłeś tak dobry i zaszczyciłeś nasz skromny domek swoimi odwieǳinami, uprzeǳa ąc zaproszenie nasze, to mamy naǳie ę, że zechcesz teraz spo rzeć na pewne widowisko, które ci pokazać pragniemy.
Biskup przystał na to z chęcią. Wówczas
eden z młoǳieńców, wziąwszy w rękę płonącą pochodnię, poszedł przodem, brat ego zasię⁴⁸ z innymi w ślad za nim biskupa poprowaǳił. Po chwili weszli do poko u, w którym
proboszcz z Ciutazzą się zna dował. Ponieważ
zacny ten mąż, ako ǳielny eźǳiec, ostróg koniowi swemu nie żałował i przebył uż dotychczas więce niż trzy mile, zmęczył się tedy nieco
i w te chwili odpoczywał, mimo skwaru trzyma ąc Ciutazzę w ob ęciach.

⁴⁸zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Przy świetle pochodni biskup i wszyscy przytomni⁴⁹ u rzeli to piękne widowisko. Proboszcz,
olśniony światłem i strwożony głosami luǳkimi, ocknął się i wiǳąc, co się ǳie e, zawstyǳony i drżący, schował głowę pod kołdrę. Na
nic mu się to ednak nie zdało. Biskup bowiem
poznał go, przemówił doń srogimi słowy, kazał
mu wy ąć głowę spod kołdry i zobaczyć, z kim
łoże ǳieli. Wówczas proboszcz po ąwszy adowitość ﬁgla damy i wystawiwszy sobie, aki mu
z tego wstyd uróść musi, stracił całkiem głowę. Z rozpaczliwego położenia wywiódł go dopiero biskup rozkazu ąc mu ubrać się. Gdy to
uczynił, odesłano go pod strażą do domu, gǳie
w zamknięciu nałożoną nań ciężką pokutę odbywać musiał.
Biskup zapragnął dowieǳieć się, akim sposobem do tak zażyłych stosunków mięǳy proboszczem a Ciutazzą przyszło. Dwa młoǳieńcy uczynili zadość temu życzeniu i opowieǳieli
mu szczegółowie⁵⁰ rzecz całą. Biskup pochwa⁴⁹przytomni (daw.) — obecni, zebrani. [przypis edytorski]
⁵⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



lił gorąco damę i e braci za to, że wybrali eno⁵¹ taki środek ukarania proboszcza i że nie
splamili rąk krwią niegoǳiwego człeka, który
ednak sukienkę duchowną nosi.
Przez czterǳieści dni z rozkazu biskupa proboszcz nasz grzech swó opłakiwał, aliści boleść, które doznał z powodu zawodu i urażone miłości własne , daleko dłuże łzy mu z oczu
wyciskała. W ciągu kilku miesięcy nigǳie pokazać się nie mógł, bowiem zaraz obstępowali
go chłopcy, i pokazu ąc go palcami, wołali:
— Patrzcie no, patrzcie, to ten, co z Ciutazzą spał!
Proboszcza tak to drażniło, że o mało rozumu z te przyczyny nie postradał.
Takim to sposobem pozbyła się roztropna
dama natrętnego miłośnika, Ciutazza zasię pozyskała nową koszulę”.

⁵¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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Trzech ﬂorenckich ﬁglarzy ściąga spodnie z sęǳiego, w czasie gdy ów w trybunale różne sprawy
rozważa.
Gdy Emilia opowieść swo ą skończyła, wszyscy należne pochwały wdowie oddali. Po czym
królowa, spo rzawszy na Filostrata, wezwała go
do opowiadania z kolei. Filostrato bez zwłoki
zaczął w te słowa:
— Miłe damy! Imię młoǳieńca, Maso del
Saggio, o którym niedawno Eliza wspomniała, skłoniło mnie k’temu⁵², abym opowieść, aką poprzednio miałem zamiar wam przytoczyć,
inną nowelą zastąpił. Tenże Maso, wraz z kilku
ego towarzyszami, gra w nie niepoślednią rolę. Powieść ta est obycza ną, chocia zawiera ą
się w nie słowa, do używania których nie przy⁵²k’temu (daw.) — do tego. [przypis edytorski]
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wykłyście. Opowiem wam ą ednak ze względu na to, że est wielce krotochwilną⁵³.
„Jak wam zapewne wiadomo, do naszego
grodu przybywa ą często podestowie⁵⁴ z okolic
Ankony. Są to przeważnie luǳie uboǳy duchem, nęǳarze i brudni chciwcy. Przywoǳą
oni z sobą podobnych do siebie pomocników,
sęǳiów i urystów⁵⁵, wygląda ących racze na
takich, którzy ze sta ni lub szewskiego kramiku wyszli, niźli na wychowańców szkoły prawa. Otóż eden z takich podestów, przybywszy do naszego miasta, przywiódł z sobą mięǳy wielu innymi prawnika, który kazał się nazywać panem Nicola da San Lepidio, mimo
że wyglądał racze na ślusarza niźli na sęǳiego. Powierzono mu, na równi z innymi sęǳiami, różne sprawy kryminalne do rozpatrzenia.
Pewnego poranku Maso del Saggio, obycza em
wielu mieszczan, którzy często do sali sądowe zachoǳą, chocia sprawy żadne nie ma ą,
⁵³krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
⁵⁴podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik
o uprawnieniach sądowniczych i wo skowych. [przypis edytorski]
⁵⁵jurysta (daw., z łac.) — prawnik. [przypis edytorski]
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przybył tam w poszukiwaniu ednego z przy aciół i u rzał pana Nicola. Wygląd sęǳiego wydał mu się tak ǳiwny, że ął⁵⁶ się mu przyglądać niby akiemuś pokracznemu ptakowi. Było
istotnie patrzeć na co! Nasz sęǳia miał brudną,
okropną myckę na głowie, kałamarz i pióro za
pasem, kamizelkę dłuższą od surduta, ednym
słowem, wyglądał tak, ak rzadko który stateczny człek na świecie wyglądać może. Szczególną uwagę Masa zwróciły spodnie sęǳiego.
ǲięki odchylonym połom ciasnego kaana widać było, gdy sieǳiał, że górna część tych spodni
prawie do połowy nóg opada. Na ten widok
krotochwilna⁵⁷ myśl strzeliła do głowy Masa,
przerwał tedy⁵⁸ swe poszukiwania, a pośpieszył
co pręǳe do dwóch przy aciół swoich, imieniem Ribi i Matteuzzo. Byli oni podobnymi ﬁglarzami co i sam Maso. Spotkawszy ich, Maso
rzekł:

⁵⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁵⁷krotochwilny (daw.) — żartobliwy, wesoły, zabawny. [przypis edytorski]
⁵⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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— Chodźcie ze mną do sali sądowe , a pokażę wam na uciesznie szą małpę, aką tylko na
świecie obaczyć można.
Po czym, wziąwszy ich z sobą, pokazał im
sęǳiego i ego spodnie. Dwa młoǳieńcy na
ten widok poczęli się śmiać ak szaleni. Przystąpiwszy bliże do podniesienia, na którym pan
sęǳia królował, spostrzegli, że łatwo się pod
nie dostać można i że w deskach, na których
pan Nicola nogi opiera, zna du e się ǳiura tak
wielka, że nietrudno bęǳie przez nią rękę i ramię przesunąć. Wówczas Maso rzekł do swych
towarzyszy.
— Należy ściągnąć mu te portki, choćby to
nas nie wiem co kosztować miało.
W ednym okamgnieniu porozumieli się
z sobą i umówiwszy się odłożyli sprawę do następnego dnia. Naza utrz z awili się znów w sali sądowe , która tym razem była pełna luǳi.
Matteuzzo, przez nikogo nie spostrzeżony, wśliznął się pod tron sęǳiego i usadowił się blisko
nóg oﬁary. Wówczas Ribi i Maso przystąpili
do sęǳiego z dwóch stron. Pierwszy schwycił
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go za lewą połę od kaana, drugi za prawą, po
czym razem wrzeszczeć poczęli.
— Panie sęǳio, o panie łaskawy — krzyczał Maso — zaklinam was na Boga, wysłucha cie mnie i każcie przytrzymać tego łotra,
który się was z przeciwne strony czepia! Niecha odda buty, które mi zwęǳił. Nie wierzcie
mu, panie sęǳio, choćby i zaprzeczał. Sam wiǳiałem, ak przed miesiącem niósł e do szewca do naprawy.
— Panie — wrzeszczał tymczasem Ribi —
nie wierzcie mu ani słowa, bowiem est łgarzem
wierutnym! Wie, że przybyłem tuta , aby upomnieć się o tłumoczek, który ukradł. Dlatego
też kłamie teraz o butach, które miałem w domu od niepamiętnych czasów.
— Jeśli mi, panie, nie wierzycie, świadków
wam przedstawię. Niecha zaświadczy sąsiadka
mo a, arzyniarka, a także ta gruba, co handlue ﬂakami, i śmieciarz, który odpadki w Santa
Maria a Verzaia zbiera. Wiǳiał e, gdy wracał
do miasta.
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Z kolei zabrał głos Maso i nie da ąc dokończyć Ribiemu, ął⁵⁹ wrzeszczeć z całego gardła.
Ribi nie dał się zwyciężyć. Oba taki hałas piekielny czynili, że po ąć nie można było, o co im
właściwie choǳi. Sęǳia chcąc ich zrozumieć,
wstał i nieco ku nim się pochylił. Wówczas
Matteuzzo wysunął rękę przez otwór mięǳy
deskami, schwycił za dół obszernych portek sęǳiego i silnie e ku sobie pociągnął. W tym
mgnieniu oka spodnie opadły obnaża ąc chude
i kościste ciało sęǳiego. Sęǳia, spostrzegłszy,
co mu się stało, i nie wieǳąc, ak to tłumaczyć, chciał się zasłonić połami kaana i usiąść
na krześle, aliści Maso, trzyma ąc go za edną połę, a Ribi za drugą, krzyczeli eden przez
drugiego:
— Tak się nie goǳi, panie sęǳio! Widać
wysłuchać mnie nie chcecie! Wszak o tak błahą rzecz nie będę skargi na piśmie podawał.
Podobnego zwycza u u nas nie ma.
Wśród takich i tym podobnych wrzasków
trzymali tak długo sęǳiego za poły, aż wyda⁵⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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li go na pocieszne widowisko zgromaǳonemu
ludowi. Wreszcie Matteuzzo porzucił spodnie
i wyszedł spod katedry sęǳiowskie niezauważony przez nikogo. Wówczas Ribi zawołał:
— Ha, skoro tak, to pó dę na skargę do
syndyka!
Rzekłszy te słowa, puścił połę kaana sęǳiego. Maso zasię⁶⁰ krzyknął z udanym gniewem:
— Co się mnie tyczy, to będę tu tak długo przychoǳił, aż wreszcie posłuch zna dę, gdy
nie bęǳiecie tak zamroczeni ak ǳiś.
Po czym obydwa skoczyli żwawo w tłum,
każdy w inną stronę, i znikli.
Czcigodny sęǳia, pieniąc się ze złości, wciągał na oczach wszystkich przytomnych⁶¹ swe
spodnie, tak akby dopiero przed chwilą z łoża
wyszedł. Teraz dopiero połapawszy się w rzeczy, pytał dokoła, gǳie się poǳieli ci dwa luǳie, co wszczęli spór o buty i tłumoczek, aliści
gdy za odpowiedź tylko gromki śmiech usły⁶⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
⁶¹przytomni (daw.) — obecni, zebrani. [przypis edytorski]
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szał, zaklął się na elita Chrystusa, że się dowie, czy we Florenc i leży to w obycza u, aby
sęǳiom spodnie ściągać, gdy zasiada ą w trybunale. Po pewnym czasie w same rzeczy do
podesty się udał. Podesta na wieść o tym uniósł
się wielce, gdy mu ednak przy aciele wytłumaczyli, że ﬁgiel ten wypłatany został w tym celu,
aby po ął, że do Florenc i winien sęǳiów, a nie
baranie głowy sprowaǳać, zamilkł i uznał za
lepsze sprawie te rozgłosu nie nadawać”.

 .  
Bruno i Buﬀalmacco, ukradłszy Calandrinowi
świnię, uczą go, w jaki sposób przy pomocy gałek
imbirowych i wina odnaleźć ją może. Wkładają
mu w usta dwie psie pigułki, przyprawione aloesem. Wówczas okazuje się, że Calandrino sam
sobie świnię ukradł. Za czym wymuszają na nim
okup, jeśli nie chce, by wszystko żonie powieǳieli.
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Ledwo opowieść Filostrata, która huczny
śmiech wywołała, do kresu dowieǳiona została, zabrała z kolei głos Filomena i na rozkaz
królowe w te słowa zaczęła:
— Miłe przy aciółki! Imię Masa przywiodło Filostratowi na pamięć historię, którąście
dopiero co słyszały, mnie zasię nazwisko Calandrina i ego towarzyszy przypomina zdarzenie,
również z nimi związane, które ak mniemam,
zabawić was powinno.
Jakie natury to luǳie byli, ów Calandrino, Bruno i Buﬀalmacco, nie potrzebu ę wam
tuta określać, bowiem uż o nich dość słyszeliście. Dlatego też zacznę wprost od uświadomienia was, że nasz Calandrino posiadał niedaleko Florenc i małą ma ętność, którą w wianie
za żoną otrzymał. Mięǳy innym bydłem zwykł
był na wsi także co roku edną świnię chować.
Około Bożego Naroǳenia przybywał do swe
ma ętności wraz z żoną, zarzynał świnię i soleniem e się za mował.
„Otóż pewnego razu zdarzyło się, że żona, niedomaga ąc nieco na zdrowiu, pozostała
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w domu, Calandrino zasię sam na wieś się wybrał, by zarżnąć wieprza. Bruno i Buﬀalmacco,
dowieǳiawszy się o nieobecności żony Calandrina, przybyli do pewnego księǳa, zaprzy aźnionego z nimi, a sąsiada Calandrina, i zaprosili się do niego na kilka dni w gościnę. Rankiem w dniu ich przybycia Calandrino zarżnął
właśnie swo ą świnię. Spostrzegłszy przy aciół
w towarzystwie sąsiada-księǳa, zawołał wesoło:
— Jak się macie! Chodźcie obaczyć, aki to
gospodarz ze mnie!
I wprowaǳiwszy ich do swego domu zarżniętą świnię im pokazał.
Bruno i Buﬀalmacco za ednym rzutem oka
ocenili okazałe rozmiary zwierzęcia, toteż gdy
Calandrino oświadczył im, że zamyśla teraz nasolić mięso na użytek roǳiny, Bruno odezwał
się doń:
— Nie bądź głupcem! Sprzeda wieprza,
tak abyśmy pieniąǳe przehulać mogli! Żonie
powiesz, że cię okraǳiono!
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— O, co to, to nie! — odparł Calandrino.
— Nie uwierzyłaby mi i z domu by mnie wygnała. Nie, nie, da cie mi pokó , tego nigdy nie
uczynię!
Długo eszcze go namawiali, aliści⁶² wszystko na niczym spełzło. Odeszli więc wreszcie,
nie chcąc pozostać u niego na wieczerzy, na
którą ich półgębkiem zapraszał. Gdy za drzwiami się znaleźli, Bruno rzekł do Buﬀalmacca:
— Może byśmy mu tę świnię ǳiś w nocy
zwęǳili?
— Zgaǳam się — odrzekł Buﬀalmacco —
ale nie wiem, ak by to zrobić?
— W tym uż mo a głowa — odrzekł Bruno. — Mam pewny sposób, obawiam się eno⁶³, aby świni w inne mie sce nie przeniósł.
— Dobrze zatem — odparł Buﬀalmacco
— ściągniemy mu ą, a pieniąǳe przehulamy
późnie razem z o cem wielebnym.
Ksiąǳ przystał na to chętnie.
⁶²aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁶³jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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— Trzeba wielce chytrze sobie poczynać
— ciągnął dale Bruno. — Znasz przecie, Buffalmacco, skąpstwo Calandrina i wiesz, z akim
ukontentowaniem on pĳe, gdy ktoś inny płaci. Zaprośmy go tedy⁶⁴ do gospody i niecha
ksiąǳ powie, że nas wszystkich za swo e pieniąǳe ugaszcza. Pewien estem, że Calandrino,
byle nic nie płacił, na cuǳy koszt niezgorze się
upĳe. Wówczas nie bęǳiemy uż mieli żadne
trudności, ak wiecie bowiem, Calandrino est
sam eden w całym domu.
Jak Bruno poraǳił, tak też uczynili. Calandrino wiǳąc, że ksiąǳ nikomu płacić nie
pozwala, począł pić bez odetchnienia i wreszcie tak się uraczył, że ledwie stał na nogach.
Noc uż była, gdy się rozeszli. Nasz Calandrino,
nie myśląc uż o wieczerzy, do domu powrócił
i nie zważywszy, że drzwi otworem zostawia,
padł na łóżko i wnet zasnął. Tymczasem Bruno
i Buﬀalmacco z edli wraz z księǳem wieczerzę,
otrzeźwieli całkiem, po czym opatrzeni w różne
narzęǳia do otwierania drzwi służące, udali się
⁶⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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po cichu do domu Calandrina. Zastawszy drzwi
otwarte, bez trudu weszli do wnętrza, zabrali
świnię, zanieśli ą do domu księǳa, schowali
w bezpieczne mie sce, po czym spać się położyli.
Z rana Calandrino, wytrzeźwiony zupełnie, zbuǳił się ze snu i zszedłszy na dół, od
razu spostrzegł, że drzwi sto ą otwarte na ścieża ⁶⁵ i że świni nie ma. Jak odurzony począł tu
i tam biegać, pyta ąc każdego, czy nie wiǳiał
ego świni, gdy zaś to wszystko na nic się nie
przydało, wielki gwałt podniósł, żaląc się, że
wieprza mu ukraǳiono.
Bruno i Buﬀalmacco, wstawszy z łoża, wyszli przed próg domu, aby usłyszeć, co Calandrino o świni mówi. Calandrino przywołał ich
z łzami w oczach i rzekł do nich:
— Biada mi, towarzysze, ukraǳiono mi
świnię!
— Wiǳę, żeś przyszedł wreszcie do rozumu i posłuchał mo e rady — szepnął Bruno,
podszedłszy do niego.
⁶⁵na ścieżaj — ǳiś: na oścież. [przypis edytorski]
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— Jakie rady? — ęknął Calandrino. —
Mówię prawdę!
— Tak, tak, wybornie — ciągnął dale Bruno. — Krzycz głośno, ak możesz na głośnie ,
aby się wszystkim zdawało, że to istotna prawda.
— Na ciało Chrystusowe klnę się, że w same rzeczy mi ą skraǳiono! — zawołał eszcze
głośnie Calandrino.
— Nie ustawa ani na chwilę — rzekł Bruno. — Zaklina się, przysięga , wrzeszcz co sił…
a wszyscy ci uwierzą.
— Pęknę chyba ze złości! — krzyknął Calandrino. — Nie chcesz mi uwierzyć! Boda
mnie powieszono, eśli kłamię, boda mnie piorun zabił…
— Hę! — rzekł miarku ąc się Bruno —
byłożby to prawdą w same rzeczy? Przecież wczora eszcze tuta świnię wiǳiałem. Zali⁶⁶ chcesz
we mnie wmówić, ﬁglarzu, że na skrzydłach
stąd uciekła?
⁶⁶zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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— Ależ est, ak powiadam! — wrzasnął
Calandrino.
— Jestże to możliwe? — rzekł Bruno. —
Byłaby to prawǳiwa bieda!
— I aka eszcze! — ęknął rozpaczliwie
Calandrino. — O a nieszczęśliwy, akże do
domu powrócę! Mo a żona mi nie uwierzy, a choćby i uwierzyła, gorzkie za to będę miał życie
przez rok cały!
— Ha!… — odezwał się poważnym głosem Bruno. — Po mu ę, że ci przykro być musi, eśli w istocie tak się stało. Jednakoż trudno
mi w to uwierzyć, bo wszak sam dawałem ci
wczora radę, abyś odegrał taką rolę, aką właśnie grasz ǳisia . Zda e mi się tedy, że chciałbyś teraz żonę swo ą i nas zarazem w pole wywieść.
Calandrino, do ostateczności przywieǳiony, zawołał:
— Zali chcesz, abym z rozpaczy Bogu i świętym Pańskim bluźnił? Mówię ci, człeku, na świętszą prawdę, że mi świnię w nocy ukraǳiono.
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— Kiedy tak — rzekł Buﬀalmacco — to
nie ma co rąk zakładać, trzeba eno⁶⁷ poszukać
sposobu na oǳyskanie two e straty.
— Otóż to właśnie! — zawołał Calandrino.
— Aliści nie wiǳę żadnego sposobu.
— Powoli, powoli — rzekł Buﬀalmacco.
— Przecież nikt z Indy po two ą świnię nie
przyszedł. Musiał ą ściągnąć któryś z naszych
sąsiadów. Dalibóg, gdybyś tylko ich zebrać potraﬁł, to przy pomocy zaczarowanego chleba
i sera zaraz dowieǳielibyśmy się, kto cię obrabował.
— Zali mniemasz — przerwał Bruno —
że ty tylko eden wiesz o tym sposobie? Znany on est niewątpliwie nie ednemu z sąsiadów,
tak iż nikt uż nań się złapać nie da… Możemy
natomiast inną próbę uczynić.
— Jaką? — spytał Buﬀalmacco.
— Postara my się o gałki imbirowe i o dobre wino Vernaccia — rzekł Bruno. — Można
te rzeczy równie dobrze zaczarować ak chleb
i ser. Potem zaprosimy wszystkich sąsiadów na
⁶⁷jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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poczęstunek. Wszyscy się ze dą, nikt bowiem
nie bęǳie pode rzewał, o co nam choǳi.
— Masz słuszność — zawołał Buﬀalmacco.
— A ty, Calandrino, co myślisz o tym? Chcesz,
abyśmy tego sposobu spróbowali?
— Pragnę tego na goręce — odrzekł Calandrino — zaklinam was nawet na ciało Chrystusowe, abyście to uczynili. Gdy będę wieǳiał, kto mnie okradł, ulgę poczu ę, choćbym
własności mo e odebrać nawet nie miał.
— Dobrze tedy⁶⁸ — odrzekł Bruno. —
Dla miłości, aką dla ciebie żywię, gotów estem sam wybrać się do Florenc i po potrzebne przedmioty. Musisz mi eno dać pieniąǳe
na zakupy.
Calandrino miał około czterǳiestu soldów
przy sobie. Oddał e z chęcią Brunowi, który niezwłocznie udał się do Florenc i, zaszedł
do zna omego aptekarza, kupił funt wybornych
gałek imbirowych, przy czym też kazał dwie
psie pigułki przyrząǳić i naǳiać e świeżym
aloesem; następnie wszystkie ednako cukro⁶⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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wą powłoką obciągnięte zostały. Aby ednak
się nie pomylić, naznaczył Bruno owe dwie odmienne pigułki w ten sposób, iż w każde chwili z łatwością od innych mógł e odróżnić. Wreszcie kupił butelkę dobrego wina Vernaccia i tak
opatrzony, powrócił na wieś. Spotkawszy Calandrina rzekł do niego:
— Stara się utro zaprosić na poczęstunek
tych wszystkich, co do których choćby na mnie sze pode rzenie żywisz. Mniemam, że ci
się to uda, bowiem utro ǳień świąteczny przypada, nikt się więc od przy ścia nie bęǳie wymawiał. Co do mnie, za mę się te nocy wraz
z Buﬀalmacciem zaczarowaniem pigułek, a utro przyniosę e do ciebie i sam rozǳielę e
mięǳy zgromaǳonych. Będę przy tym czynił
i mówił, co potrzeba.
Calandrino uczynił, co mu polecono. Naza utrz zebrało się liczne towarzystwo, złożone
z młodych Florentczyków, bawiących w okolicy, a takoż z mie scowych rolników. Gdy się
uż wszyscy pod esionem przy kościele zgromaǳili, po awił się Bruno i Buﬀalmacco z pu  Dekameron, ǲień ósmy



dłem pełnym pigułek i butlą wina. Przytomni
otoczyli ich kołem; wówczas Bruno rzekł w te
słowa:
— Muszę wam z góry ozna mić przyczynę,
dla które was tu zaprosiliśmy, abyście, w razie gdy was aka niemiła rzecz spotka, do mnie
urazy nie żywili. Wieǳcie tedy, że przytomnemu⁶⁹ tuta Calandrino zginęła wczora w nocy piękna świnia. Dotychczas nie mógł odkryć,
kto mu ą ukradł. Ponieważ ednak sprawcą kraǳieży nie może być ktoś inny, tylko eden z nas,
ego sąsiadów, przeto sprosił tu ǳisia wszystkich, aby winowa cę odnaleźć. Calandrino chce
wpaść na trop złoǳie a przy pomocy wina i tych
pigułek, które ma ą tę osobliwą cnotę, iż winowa ca, wziąwszy edną z nich w usta, przełknąć
e nie może, ale zmuszony est wypluć ą, tak
gorzka mu się wyda. Zanim ednak przystąpimy do rzeczy, mniemam, że lepie by było, aby
sprawca nie czeka ąc, aż w przytomności tak
wielu osób sromem⁷⁰ okryty zostanie, sam do
⁶⁹przytomny (daw.) — tu: obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
⁷⁰srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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winy księǳu się przyznał. A wtedy a poniecham te próby.
Wszyscy na te słowa oświadczyli, że poddaǳą się chętnie próbie. Na to oświadczenie
Bruno rzędem wszystkich uszykował, Calandrina w środku postawił i ął⁷¹ od brzegu zacząwszy, pigułki rozǳielać. Stanąwszy przed
Calandrinem wręczył mu pigułkę aloesem naǳianą. Calandrino wpakował ą chciwie do ust
i żuć począł, gdy ednak do aloesu się dobrał,
uczuł gorycz tak niezmierną, że rad nierad wypluć pigułkę musiał. Wszyscy spoglądali na siebie, czeka ąc, kto swo ą pigułkę wyplu e. I eszcze Bruno wszystkich nie obǳielił, niczego po
sobie domyślić się nie da ąc, gdy posłyszał za
sobą głosy:
— Hola, Calandrino! Cóż to ma znaczyć⁈
Wówczas Bruno z na niewinnie szą miną
obrócił się żywo i spostrzegłszy, co się z Calandrinem ǳie e, zawołał:

⁷¹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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— Może Calandrino tylko przypadkiem splunął? Spróbu my raz eszcze! Masz drugą pigułkę, Calandrino!
I biorąc drugą, włożył mu ą do ust; po
czym oddalił się pospiesznie, aby pozostałych
obǳielić.
Tymczasem Calandrino rozgryzł przeklętą
gałkę. Jeśli poprzednia gorzką mu się wydała,
to ta stokroć gorszą eszcze. Ponieważ ednak
bał się ą wypluć, trzymał ą przez długi czas
w ustach. Od goryczy łzy mu z oczu płynąć
poczęły wielkie ak orzeszki. Aliści natura tego gwałtu dłuże ścierpieć nie mogła. Otworzył
usta i wypluł obrzydliwą pigułkę.
Na ten widok towarzystwo całe wraz z Brunem i Buﬀalmacciem, rozǳiela ącymi właśnie
wino, krzyknęło, że ani chybi, Calandrino sam
sobie świnię ukradł. Ze wszech stron posypały się na niego ła ania i obelgi. Wreszcie rozeszli się wszyscy krom⁷² Bruna i Buﬀalmacca.
Wówczas Buﬀalmacco zbliżył się do Calandrina i rzekł:
⁷²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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— Byłem aż nadto pewny, że ukrywszy czy
sprzedawszy tę świnię, chciałeś w nas wmówić,
iż ci ą ukraǳiono, tylko dlatego, aby nie postawić nam nic za pieniąǳe, które dostałeś za
nią.
Calandrino, ma ąc eszcze usta pełne aloesowe goryczy, zaczął przysięgać i kląć się, że
niczemu winien nie est.
— Przyzna się, ile za nią dostałeś? — rzekł
Buﬀalmacco. — Powieǳ prawdę, dali ci więce
ak sześć dukatów?
Calandrino w bezsilnym gniewie chwycił
się za włosy.
— Da uż pokó temu, Calandrino — rzekł
Bruno. — Wiemy przecie dobrze o wszystkim. Jeden z przytomnych⁷³ tuta opowieǳiał
nam przed chwilą, że trzymasz na wsi dla własne przy emności ǳiewczynę, którą obdarzasz
wszystkim, co tylko przed żoną ukryć zdołasz.
Zapewne podarowałeś e także tę świnię. No,
no, nie wypiera się, wyglądasz nam na to! Nie
lada z ciebie ﬁlut! Już raz wyprowaǳiłeś nas
⁷³przytomny (daw.) — tu: obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



w pole w Mugnone, kazawszy nam zbierać czarne kamienie. Potem, wciągnąwszy nas w pułapkę, zostawiłeś nas samych, a na dobitkę wmówiłeś w nas, żeś cudowny kamień znalazł. Tak
samo i teraz zapragnąłeś, przysięgam, zdurzyć
nas, że ci ukraǳiono świnię, którą sprzedałeś
albo też darowałeś komuś. Znamy uż dobrze
two e sztuczki, pora była nauczyć się rozumu!
A że staraliśmy się, bracie, usilnie dla ciebie,
żeśmy pigułki zaczarowali, dawa nam więc teraz za to po parze kapłonów, bowiem w przeciwnym razie o wszystkim żonie two e doniesiemy.
Calandrino wiǳąc, że za grosz mu nie wierzą, a nie chcąc białogłowskich wyrzutów znosić, dał im cztery kapłony. Oni zasię⁷⁴ nasolili świnię i odwieźli ą do Florenc i, ostawia ąc
Calandrina ograbionego i wystrychniętego na
dudka”.

⁷⁴zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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Pewien uczony miłuje wdowę, która kochając innego mężczyznę, każe ﬁlozofowi całą noc zimową
na śniegu spęǳić w oczekiwaniu. Uczony, mszcząc się za to, w lipcu trzyma wdowę cały ǳień
nagą na wieży, w czasie słonecznej spiekoty, wystawioną na ukąszenia gzów i much.
Damy naśmiały się ogromnie z przypadków biednego Calandrina, a śmiałyby się były
eszcze więce , gdyby nie współczucie ku niemu, akie poczuły, dowieǳiawszy się, że do stracone świni kapłony eszcze dodać musiał. Gdy
się nieco uciszyło, królowa wezwała Pampineę
do opowiadania z kolei. Ta niezwłocznie w te
słowa zaczęła:
— Drogie przy aciółki! Często się zdarza,
że za eden ﬁgiel drugim gorszym odpłacą. Dlatego też nader nieroztropną est rzeczą cieszyć
się zbyt gorliwie z ośmieszenia bliźniego. Po
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wielekroć uż ubawiliśmy się przednio, słysząc
w tych opowieściach o psotach wyrząǳonych
różnym luǳiom, aliści⁷⁵ o zemście któregokolwiek z nich nikt eszcze dotąd nie wspomniał. Ja tedy⁷⁶ biorę przed się opowieǳieć
wam o srogim odwecie, który spotkał edną
z rodaczek naszych ako zasłużona kara za złośliwy ﬁgiel. O mały włos nie zginęła ona nęǳnie. Nie bęǳie bez pożytku dla was wysłuchać
te historii, nauczycie się z nie bowiem, że należy być ostrożnym w wyszyǳaniu innych. Jeśli skorzystacie z me nauki, mądrze uczynicie.
„Przed niedawnym czasem mieszkała we Florenc i pewna młoda, wielce uroǳiwa białogłowa. Oǳnaczała się wielką hardością umysłu,
pochoǳiła z wysokiego rodu i ho nie we wszystkie dobra tego świata uposażona była. Na imię
e było Helena. Owdowiawszy, nie chciała myśleć o powtórnym zamążpó ściu, miłowała bowiem ǳielnego i uroǳiwego młoǳieńca, z którym za pośrednictwem zaufane służki weszła
⁷⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
⁷⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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w porozumienie. Wolna od wszelkie troski,
spęǳała nader wesoło czas w ego towarzystwie.
Zdarzyło się podówczas, że powrócił do Florenc i pewien młoǳieniec szlacheckiego rodu,
nazwiskiem Rinieri. W Paryżu długie dnie nad
księgami trawił, stara ąc się zgłębić istotę i przyczynę wszechrzeczy, ak to wyższemu umysłowi przystało. Powrócił do Florenc i nie po to,
aby kupczyć nabytą wieǳą i na drobne ą rozmieniać, ak to wielu innych robi, lecz by żyć
statecznie, ciesząc się powszechnym zachowaniem⁷⁷ tak dla głębokie umie ętności swo e ,
ak i dla pochoǳenia swego.
Często się ednak zdarza, że na mądrze si
na łacnie w pęta miłości wpada ą. Tak się też
z Rinierim stało.
Mianowicie gdy pewnego dnia przybył na
zabawę ludową, wzrok ego padł na Helenę,
która obycza em wdów naszych, w czarne szaty
ubrana była. Wydała mu się piękną i wǳięczną nad wyraz. »O akże szczęśliwym — pomyślał sobie — nazwać by należało tego, komu
⁷⁷zachowanie (daw.) — tu: szacunek. [przypis edytorski]
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by niebo uǳieliło łaski trzymania e całkiem
nagie w ob ęciach swoich«.
Spo rzawszy na nią bacznie raz i drugi i pomyślawszy, iż to, co est wielkie i cenne, bez
trudu pozyskać się nie da, postanowił wszelkiego starania i usilności dla podobania się e
użyć, mniemał bowiem, że przypadłszy e do
serca, z czasem także miłość e pozyska i wǳiękami e cieszyć się pocznie. Młoda wdowa, niema ąca byna mnie zwycza u spuszczania w dół
oczu i niemałego będąca o sobie mniemania,
rzucała tu i owǳie przemyślne spo rzenia i miarkowała dobrze tych, którzy się e z zachwytem przyglądali. Zauważywszy Rinieriego, pomyślała ze śmiechem: »Chwała Bogu, nie po
próżnicy ǳisia tuta przyszłam. Jeśli się nie
mylę, oto znów eden dudek na lep złapany!«.
Po czym ęła⁷⁸ ukradkowe spo rzenia na Rinieriego rzucać i tak się zachowywać, ak gdyby
mu chciała dać do poznania, że i on obo ętny e nie est. Postępu ąc tak, wieǳiała, że im
więce serc do nie lgnąć pocznie, tym więk⁷⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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szą cenę piękność e zyska, zwłaszcza w oczach
tego, komu swo ą miłość oddała.
Tymczasem młody uczony odrzucił precz
od siebie wszystkie ﬁlozoﬁczne dociekania i całą duszą ku wdowie się obrócił. Mniema ąc, że
się e podoba, pod różnymi pozorami często
koło e domu przechaǳać się począł. Dama,
które to dla wiadomych uż przyczyn wielce
pochlebiało, udawała, że z przy emnością go
widu e; Rinieri, eszcze silnie zachęcony, począł szukać środka porozumienia się z nią i wyrażenia e uczuć swoich. Dlatego też zapoznał
się ze służką damy, powiadomił ą o swoich
afektach i prosił ą, aby starała się łaski wdowy dla niego pozyskać. Służka przyrzekła mu
wszystko, czego tylko chciał, i pobiegła natychmiast z wieścią do swo e pani, która, wysłuchawszy e , wśród wybuchów gwałtownego śmiechu odrzekła w te słowa:
— Ach, czy wiǳisz, gǳie temu uczeńcowi przyszło postradać mądrość, którą przywiózł
z Paryża. Trzeba, aby znalazł to, czego szuka.
Gdy go eszcze raz obaczysz, odpowieǳ mu, że
  Dekameron, ǲień ósmy



go mocnie miłu ę niźli on mnie, aliści że baczę
pilnie na dobrą sławę i że nie chcę stracić prawa
spoglądania na inne białogłowy z podniesionym czołem. Jeżeli est w same rzeczy takim
mędrcem, za akiego go wszyscy uważa ą, to na
skutek takiego responsu⁷⁹ eszcze mocnie szym
do mnie afektem zapłonąć powinien.
Nieszczęsna, po trzykroć nieszczęsna, nie
wieǳiała, co to znaczy z uczonymi igrać!
Służka, spotkawszy młodego ﬁlozofa, powtórzyła mu wszystko, co e pani zaleciła. Uczony z uniesieniem słowa te przy ął i nie mieszka ąc⁸⁰ obrócił się do wdowy z barǳie gorącymi prośbami, począł także listy do nie pisywać i miękczyć e serce ciągłymi podarunkami. Wszystko to wielce wǳięczny oddźwięk
zna dowało, tylko że responsy⁸¹ były niewiele
znaczące i że sprawa przez czas długi z mie sca nie postępowała. Wreszcie dama uznała za
stosowne odkryć zaloty uczonego kochankowi
swemu, który uż nieraz pode rzenia żywił i za⁷⁹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁸⁰nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
⁸¹respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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zdrość ob awiał. Dla przekonania go, że niesłusznie ą posąǳał, posłała służkę swo ą do
uczonego, wciąż na nią nalega ącego, i kazała
mu powieǳieć, że wprawǳie dotąd nie mogła
znaleźć sposobności do sprawienia mu ukontentowania, ale że ma naǳie ę, iż w ciągu nadchoǳących świąt Bożego Naroǳenia bęǳie
mogła bez nĳakiego niebezpieczeństwa schaǳkę mu wyznaczyć. Dlatego też prosi go, aby
wieczorem po wigilĳne wieczerzy czekał na nią,
eśli zechce, na ǳieǳińcu, a wówczas ona, gdy
tylko bęǳie mogła, do niego pośpieszy. Uczony, poczytu ąc się za na szczęśliwszego z luǳi,
przybył w oznaczonym czasie do domu wdowy.
Służka, czeka ąca na ego przybycie, wpuściła
go na podwórze i zamknęła za nim bramę, zaleca ąc, aby się nie niecierpliwił i czekał na damę.
Tymczasem dama zaprosiła tegoż wieczora do
siebie kochanka swo ego i z adłszy z nim wieczerzę, opowieǳiała mu wesoło o tym, co te
nocy uczynić zamyśla.
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— Teraz się dopiero przekonasz — dodała
przy końcu — ak wielką żywię miłość do tego
człeka, o którego tak głupio zazdrosny byłeś.
Miłośnik wysłuchał tych słów z wielkim
ukontentowaniem i zapragnął u rzeć w czynach
to, co mu dama w słowach przyobiecała. Śnieg,
obﬁcie poprzedniego dnia pada ący, wszystko
pokrył dokoła. Rinieri, czas nie aki na ǳieǳińcu spęǳiwszy, począł drżeć całym ciałem,
inacze ednakoż, niżby tego pragnął. Ale maąc naǳie ę rozgrzać się, znosił to cierpliwie.
Tymczasem piękna dama rzekła do swego kochanka:
— Chodźmy teraz do mo e komnaty. Z małego okienka bęǳiemy mogli wiǳieć wybornie, co robi przedmiot two e zazdrości, a zarazem usłyszymy, aki respons⁸² da mo e służce,
którą właśnie do niego wysłałam.
Stanęli tedy⁸³ przy okienku, skąd wszystko można było wiǳieć, nie będąc wiǳianym,
i usłyszeli, ak służka uczonego pociesza.
⁸²respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁸³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



— Rinieri! Pani mo a zmartwiona est nad
wyraz, ak na złość bowiem ǳisia wieczór właśnie przybył eden z e braci; uparł się eść z nią
wieczerzę, rozmawiał długo i dotąd eszcze sieǳi. Mniemam, że wkrótce uż się wyniesie.
Dla te przyczyny pani mo a do was ze ść eszcze nie mogła, wnet ą ednak obaczycie. Prosi
was ona tylko, abyście się na nią nie gniewali
za to przykre i długie oczekiwanie.
Rinieri, biorąc te słowa za dobrą monetę,
odrzekł:
— Powieǳ pani mo e , aby się o mnie nie
troskała. Będę czekał cierpliwie. Ale skoro tylko bęǳie mogła przy ść do mnie, niecha nie
zwleka.
Służka wróciła do domu i spać legła.
Wdowa rzekła wówczas do swego miłośnika:
— Jakże? Czy myślisz, że gdybym go kochała, ak ci się uroiło, pozwoliłabym mu szczękać tam zębami?
To rzekłszy, pociągnęła ugłaskanego uż miłośnika do sypialne komnaty. Legli na łoże
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i długi kęs czasu w uniesieniach miłosnych przepęǳili, drwiąc i śmie ąc się z nieboraka uczonego.
Rinieri tymczasem biegał po podwórzu tam
i z powrotem, czyniąc wywĳańce dla rozgrzania się. Szukał po próżnicy akiegoś mie sca,
osłonionego przed wichurą, klął długi pobyt
brata i brał każdy posłyszany szmer za skrzyp
drzwi od mieszkania wdowy. Wszystkie ednak
ego naǳie e na niczym spełzły. Około północy dama, przerywa ąc igraszki miłosne, rzekła
do swego kochanka:
— Jak myślisz, na milszy, co się tam ǳie e
z naszym uczonym? Co większym ci się zda e:
rozum ego czy miłość mo a ku niemu? Zali
i ten chłód, który z łaski mo e znosić musi,
zazdrości z głowy two e nie wybĳe?
— Serce mo e — odrzekł kochanek — teraz wiǳę dowodnie, że tak ak ty moim na większym skarbem, szczęściem i naǳie ą esteś, tak i a estem tym samym dla ciebie.
— Jeśli tak — odparła dama — to pocału
mnie tysiąc razy na dowód, że mówisz prawdę.
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Kochanek przytulił ą mocno do siebie i nie
tysiącem, ale stem tysięcy pocałunków ą obsypał. Przepęǳili eszcze czas pewien na podobnych rozmowach i pieszczotach, po czym
dama rzekła w te słowa:
— Wstańmy teraz na chwilę i obaczmy,
czy ogień, o którym mó wielbiciel co ǳień
tak wiele pisał, nie przygasł w nim nieco.
Podnieśli się tedy obo e i wy rzawszy przez
okienko, u rzeli na podwórcu nieszczęsnego ﬁlozofa, który pod wtór szczęka ących zębów,
ucieszny taniec zawoǳił. Tak osobliwych podskoków nigdy eszcze w życiu nie wiǳieli.
— A co? — rzekła wdowa do swego kochanka. — Nieprawdaż, że znakomicie uczę tańczyć moich wielbicieli? I to bez muzyki!
— Wiǳę, mó skarbie — odrzekł, śmie ąc
się kochanek.
— Ze dźmy teraz w dół do drzwi — ciągnęła dale dama. — Ty bęǳiesz stał w milczeniu, a a przemówię do niego. Zobaczymy,
akiego mi responsu⁸⁴ uǳieli. Kto wie, może
⁸⁴respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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ego słowa ubawią nas eszcze lepie niźli ego
widok.
To rzekłszy, wyszła po cichu z sypialne komnaty, pociągnęła za sobą kochanka i przystąpiła do zamkniętych drzwi. Nie otworzyła ich
ednak, tylko przez małą szparę przytłumionym głosem na uczonego zawołała. Usłyszawszy ten głos, zmarznięty biedak gorąco poǳiękował Bogu za bliskie, ak mu się zdało, wyzwolenie. Pobiegł ku mie scu, skąd go głos dochoǳił, i zawołał:
— Oto estem, madonno! Na miłość Boską, otwórzcie, bowiem umieram z zimna.
— Wystawiam sobie — odrzekła dama —
ak uż zesztywnieć musiałeś. Mróz est w same rzeczy okropny, a śnieg sypie nieustannie. Podobno ednak w Paryżu częście pada
niż u nas. Nie mogę eszcze ci otworzyć, bo
mó przeklęty brat, którego licho wieczorem
przyniosło, nie odszedł do te pory; za chwilę ednak pó ść uż sobie powinien, a wtedy a
piorunem zbiegnę do ciebie. Z wielką trudnością na tę chwilę wymknąć mi się udało; chcia  Dekameron, ǲień ósmy



łam cię nieco pocieszyć i trochę cierpliwości ci
dodać.
— O madonno — odparł ﬁlozof — błagam was na Boga, otwórzcie i pozwólcie mi
w akimś zakątku pod dachem czekać. Śnieżyca
bowiem coraz się zwiększa, tak iż niepodobieństwem est dłuże tuta pozostawać. W innym
mie scu czekał na was będę, dopóki sami zechcecie.
— Niestety, mó miły — odrzekła dama
— nie mogę tego uczynić, drzwi te bowiem
przy otwieraniu tak mocno skrzypią, że mó
brat usłyszałby niewątpliwie, gdybym cię teraz
wpuścić chciała. Ale pó dę i postaram się natrętnego gościa ak na pręǳe wyprawić. Bądź
dobre myśli, zaraz powracam i otworzę ci.
— Śpieszcie się, pani — zawołał błagalnie uczony — i każcie dobry ogień rozniecić,
abym się mógł rozgrzać przy nim, skostniałem
bowiem tak na całym ciele, że sam siebie nie
czu ę.
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— Jakże to? — spytała dama — przecie
często mi pisałeś, że ǳięki miłości swe do mnie
w ciągłych płomieniach ży esz. Mniemam tedy⁸⁵, że ze mnie żartu esz. Aliści muszę się śpieszyć. Poczeka eszcze przez chwilę.
Kochanek, który ku wielkie uciesze swoe całe te rozmowie się przysłuchiwał, powrócił do łoża po społu z piękną wdową. Niewiele spali te nocy, spęǳa ąc czas na drwinach i wyszyǳaniu uczonego. Rinieri tymczasem ak bocian klekotał zębami. Poznawszy, że
go wystrychnięto na dudka, wstrząsnął kilkakrotnie bramą, próbu ąc, czy mu się e otworzyć nie da. Nie znalazłszy ednak żadnego wy ścia, rzucać się począł, ak w klatce, przeklina ąc dokuczliwy chłód, niegoǳiwość damy,
długość nocy i własną głupotę. ǲięki głębokiemu upokorzeniu i urazie, długa, płomienna miłość, aką żywił dla damy, zmieniła się
w straszną, gwałtowną nienawiść. Tysiąc zamysłów na wyszukańsze zemsty przemknęło mu
przez głowę. O zemście te marzyć począł rów⁸⁵tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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nie gorąco, ak do niedawna marzył o owładnięciu wdową.
Wreszcie długa i męcząca noc poczęła zbliżać się ku schyłkowi, świtowi mie sca ustępuąc. Służka, wyuczona przez damę, zbiegła, otwarła drzwi i czyniąc pozór, że gorąco uczonego
współczu e⁸⁶, rzekła:
— Boda by przepadł ten człek niezbyty, który nam wczora tak w drogę wszedł. Całą noc
nas męczył, ciebie zasię⁸⁷ o mały włos do śmierci z zimna nie przywiódł. Nie zważa ednak na
to wszystko i bądź pewien, że to, co się ǳisie sze nocy nie stało, kiedy inǳie do skutku
przywieǳione zostanie. Co się zaś mo e pani tyczy, to wyznam ci tylko tyle, że nigdy e
barǳie strapioną nie wiǳiałam.
Uczony, do głębi duszy wzburzony, wieǳąc, że groźby są tylko bronią dla tego, komu grożą, zamilknął, zamknął w głębi piersi
wszystko, co się z nie gwałtem wydobyć chcia⁸⁶gorąco uczonego współczuje — ǳiś popr.: gorąco uczonemu współczu e.
[przypis edytorski]
⁸⁷zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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ło, i nie zdraǳa ąc gniewu, odrzekł łagodnym
głosem:
— W same rzeczy, spęǳiłem ǳisia na gorszą noc w życiu moim, na głębie ednak
przekonany estem, że pani two a nic nie zawiniła. Zbiegła przecie nawet, litością zd ęta, na
dół, aby się usprawiedliwić i pocieszyć mnie;
zresztą ak powiadasz, to, co się ǳisia nie dokonało, kiedy inǳie dokonać się może, poleć
mnie więc e względom i zostań z Bogiem.
Rzekłszy te słowa, Rinieri, przemarznięty
do kości, powlókł się z wysiłkiem do domu.
Wszedł do komnaty, rzucił się na łoże i zasnął, aliści zbuǳiwszy się poczuł, że ego ręce
i nogi są akby paraliżem tknięte. Posłał tedy
co żywo po doktora, opowieǳiał mu, że o mały włos nie zmarzł, i o ratunek poprosił. Doktorzy nie litowali⁸⁸ starań i wysiłków, aby go
do zdrowia przywrócić i skurczone ego nerwy
na nowo rozciągnąć; gdyby ednak nie młodość
i nie nastanie ciepłe pory, zapewne nigdy by
nie ozdrowiał. Wstawszy skrzepiony z łoża bo⁸⁸litować (daw.) — tu: żałować, skąpić. [przypis edytorski]
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leści, ukrył swo ą nienawiść głęboko i począł
udawać, że po dawnemu est w piękne wdowie rozmiłowany.
Po pewnym czasie los uśmiechnął się młodemu uczonemu, nasuwa ąc mu do zemsty sposobność. Młoǳieniec, którego wdowa miłowała, nie bacząc na e afekt ku niemu zakochał się w inne białogłowie, przestał zważać
na dawną kochankę swo ą i coraz barǳie ą
zaniedbywał. Piękna wdowa usychała we łzach
i smutku. Wówczas służka e , pełna na głębszego współczucia dla swo e pani, nie wieǳąc,
akby e troskę rozegnać, u rzawszy uczonego, przechaǳa ącego się ak zwykle, wpadła na
niedorzeczną myśl, że miłość niewiernego czaroǳie skimi środkami powrócić by można było i że uczony nasz w podobnych sprawach zawołanym mistrzem być musi. Z zamysłem swym
zwierzyła się damie, która również zbytnią mądrością nie celowała. W każdym razie nie miała
tyle rozsądku, aby rozważyć, że gdyby Rinieri
znał się na czarnoksięstwie, byłby go niezawodnie na swo ą korzyść użył. Dlatego też z rado  Dekameron, ǲień ósmy



ścią przy ęła radę służki i poleciła e udać się
natychmiast do naszego ﬁlozofa z zapytaniem,
zali⁸⁹ zechce e dopomóc, a takoż przyobiecać
mu, że w nagrodę niechybnie powolną bęǳie
ego pragnieniom.
Służka zręcznie z poselstwa się wywiązała. Rinieri, wysłuchawszy ą, uczuł wielką radość i rzekł sam do siebie: »Bogu Na wyższemu chwała! Przyszedł wreszcie czas, gdy będę
mógł sprawiedliwie ukarać tę niegoǳiwą kobietę, która mi ciężką obrazą za miłość zapłaciła«.
— Powieǳ pani swo e — rzekł do służki — aby się tą sprawą zbytnio nie zatrudniała.
Gdyby nawet e kochanek do Indy wy echał,
potraﬁę go zmusić do powrotu i błagania e
o przebaczenie. Sposób, którego tu użyć powinna, zwierzę e w mie scu i w porze, które sama obierze. To e powtórz i pociesz ą
w mym imieniu.

⁸⁹zali (daw.) — czy, czyż. [przypis edytorski]
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Służka zaniosła ten respons⁹⁰ swo e pani.
Po krótkie naraǳie postanowiły naznaczyć naszemu uczonemu spotkanie w Santa Lucia del
Prato. Wdowa, spotkawszy się sam na sam z uczonym, nie pomyślała nawet o tym, aką mu niegdyś krzywdę wyrząǳiła, z pełną ufnością zwierzyła mu się z wszystkich spraw swoich, zaklina ąc go, aby e dopomógł.
— Madonno — odparł uczony — to prawda, że wśród różnych umie ętności uczyłem się
w Paryżu także i nekromanc i⁹¹. Owładnąłem
nią, o ile to możliwe. Ponieważ ednak umieętność ta est rzeczą panu Bogu przeciwną, przysiągłem sobie tedy⁹², że nigdy się do nie nie
ucieknę ani dla siebie, ani dla kogokolwiek innego. Aliści miłość, którą dla was żywię, taką właǳę ma nade mną, że niczego wam odmówić nie estem w stanie. Dlatego też uczynię wszystko, czego żądacie, choćbym w szpo⁹⁰respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
⁹¹nekromancja (z gr. νεκρομαντεία) — roǳa praktyk magicznych polega ących
na przyzywaniu przez prowaǳącego obrzęd (nekromantę) duchów zmarłych np.
w celu poznania przyszłych wydarzeń; tu ogólnie: wieǳa ta emna, praktyki czarnoksięskie. [przypis edytorski]
⁹²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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ny diabelskie miał za to popaść. Muszę ednakoż was uprzeǳić, że nekromanc a est rzeczą
niełatwą wielce; nawet po ęcia mieć nie możecie, z akimi okropnościami ona się łączy, zwłaszcza eśli ktoś przy e pomocy utraconą miłość chce sobie powrócić. Osoba, o którą choǳi, winna sama wypowieǳieć zaklęcia, ǳiała ąc nocą bez świadka w mie scu odosobnionym. Wszystko to wielkie przytomności umysłu wymaga. Dla tych więc racy wątpię, abyście wy, pani, podobnego przedsięwzięcia podąć się chcieli.
Dama, barǳie zakochana niż rozumna, odparła na to:
— Miłość dręczy mnie tak okrutnie, że nie
masz rzeczy, na którą bym się nie odważyła, byleby tylko oǳyskać tego, co mnie bez powodu
opuścił; nie obawia się tedy o mnie i powieǳ,
w czym mam ową siłę umysłu ukazać.
Uczony nasz, prze ęty myślą pomsty, rzekł:
— Madonno, ule ę dla was ﬁgurkę z ołowiu, ma ącą przedstawiać tego, kogo oǳyskać
chcecie. Jeśli pragniecie, aby czary skutek swó
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wzięły, musicie w czasie nowiu, będąc obnażona całkiem, siedem razy bez świadka przed
północą w bieżące woǳie się zanurzyć. Potem,
wciąż eszcze naga, we dźcie na drzewo albo na
dach akiegoś opuszczonego domu i nie puszcza ąc z rąk posążka z obliczem ku północy obróconym, siedem razy powtórzycie pewne wyrazy, które wam dla pamięci zapiszę. Gdy e
wymówicie, ukażą się wam dwie wielce uroǳiwe ǳiewice i zapyta ą was uprze mie, czego pragniecie. ǲiewicom tym musicie szczegółowie⁹³ pragnienie swe przedstawić, mie cie
się ednak na pieczy, aby przypadkiem ednego miast⁹⁴ drugiego nie wypowieǳieć. ǲieweczki, wysłuchawszy słów waszych, ode dą,
a wówczas i wy bęǳiecie mogli udać się na
mie sce, gǳie suknie złożone zostały, ubrać się
i do domu powrócić. Wierę, nie upłynie od te
chwili nawet połowa następne nocy, a uż kochanek wasz powróci z płaczem, błaga ąc o łaskę i litość. Wieǳcie przy tym, że odtąd żadna
⁹³szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
⁹⁴miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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kobieta na świecie od was go oderwać nie zdoła.
Dama, wysłuchawszy te przemowy, uwierzyła niezachwianie w słowa uczonego.
Zdało się e , że kochanka swego uż w obęciach trzyma. Dlatego też z radością zawołała:
— Bądź pewien, że wypełnię na ściśle wszystko, co mi rozkażesz. Nadspoǳiewanie dobrze
się składa, gdyż posiadam niewielką ma ętność
w dolinie Arno, położoną prawie nad samym
brzegiem rzeki. Ponieważ teraz mamy lipiec,
z prawǳiwą przy emnością kąpieli zaży ę. Przypominam sobie także, że niedaleko od brzegu wznosi się mała wieżyczka, opuszczona całkiem. Czasem tylko wchoǳą na nią po drabinie pasterze, aby roze rzeć się po samotne okolicy za zbłąkanymi z trzody bydlętami. Mie sce
to est całkowicie na uboczu. Tam się wyspinam i ani wątpię, że tam na lepie wszystko, co
mi przykażesz, wypełnię.
Uczony nasz, który znał od dawna posiadłość damy i wieżyczkę, niezmiernie był ucieszony, że wszystko iǳie po ego myśli.
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— Madonno — rzekł — nigdy nie byłem
w okolicy, którąście wymienili, nie znam tedy ani posiadłości wasze , ani owe wieży. Jeśli ednak rzecz się ma w istocie tak, ak mówicie, lepszego mie sca szukać nam nie trza.
Gdy czas stosowny przy ǳie, przyślę wam ów
posążek wraz z formułą zaklęcia. Nim ednak
ode dę, pozwólcie, abym wam raz eszcze daną
obietnicę przypomniał. Pozyskawszy cel pragnień swoich i przekonawszy się, że wam prawǳiwą przysługę oddałem, wspomnĳcie o mnie
i o przyrzeczone mi nagroǳie.
Dama potwierǳiła swo e przyrzeczenie, po
czym pożegnała go i odeszła.
Uczony, radu ąc się tak pomyślnym biegiem sprawy, po powrocie do domu za ął się
natychmiast ulaniem czaroǳie skiego posążka, który pokrył ǳiwacznymi znakami i napisał zaklęcia, akie mu na myśl przyszły. W wybranym dniu ﬁgurkę wraz z zaklęciem odesłał
wdowie, doda ąc, aby następne nocy bez zwłoki do ǳieła przystąpiła. Po czym wraz ze służącym swoim udał się ta emnie do domu ed  Dekameron, ǲień ósmy



nego z swoich przy aciół. Dom ten zna dował
się w pobliżu wieżyczki. Prawie ednocześnie
wyruszyła w drogę do swe posiadłości nasza
wdowa w towarzystwie służki. Gdy nastała noc,
Helena udała, że ą sen morzy, i służkę swoą oddaliła, po czym wykradła się cichaczem
z domu i podążyła na brzeg rzeki Arno, kieru ąc się ku wieżyczce. Przybywszy na mie sce,
roze rzała się dobrze na wszystkie strony, chcąc
się upewnić, czy e nikt nie wiǳi. Rozebrawszy się i ukrywszy swe suknie pod krzakiem,
siedmiokroć zanurzyła się w wodę z posążkiem
w ręku, a następnie, nie wypuszcza ąc z rąk posążka, skierowała się do wieżyczki. Rinieri po
zapadnięciu nocy znalazł się również na brzegu
Arno. Ukrywszy się wśród krzewów, w pobliżu wieży rosnących, wiǳiał wszystko, co wdowa czyniła. Helena przeszła tuż obok niego obnażona całkiem. Uczony obaczył, że białość e
ciała nocne zwycięża ciemności i że kształty e
uroǳiwe są nad wyraz. Pomyślawszy zasię⁹⁵,
co to piękne ciało za chwilę przecierpieć bęǳie
⁹⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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musiało, uczuł litość nie aką. Jednocześnie i żąǳe nękać go poczęły, ǳięki czemu ów, co dotąd spoko nie leżał, w górę łeb podniósł. Uczony chciał uż wyskoczyć z kry ówki, pochwycić piękną wdowę i nasycić się e wǳiękami.
Gdy ednak wspomniał, kim est i akie obelgi
doświadczył, zdusił litość i cielesne chęci, zapłonął na nowo oburzeniem, za czym pozostał
wierny swemu zamiarowi i przepuścił spoko nie wdowę mimo siebie.
Helena weszła na wieżę i obróciwszy się
twarzą ku północy, poczęła zaklęcia odmawiać.
Uczony tymczasem podkradł się pod wieżę, zabrał cichaczem drabinę i ął⁹⁶ czekać spoko nie
na to, co dale nastąpić miało. Wdowa, powtórzywszy siedem razy ta emnicze zaklęcie, ęła
oczekiwać na po awienie się dwóch zapowieǳianych ǳiewic; czekała ednak tak długo, aż
zziębła okrutnie od nocnego chłodu i zbliża ący
się świt u rzała. Zmartwiona wielce tym niepomyślnym skutkiem czarów i nie asnym pode rzeniem tknięta, rzekła półgłosem do siebie:
⁹⁶jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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»Kto wie, czy Rinieri nie chciał mi zapłacić za
ową noc nieprzy emną, którą przepęǳił kiedyś
na ǳieǳińcu mego domu. Jeśli ednak miał
ten zamysł, to zły roǳa zemsty sobie wybrał,
bowiem nie tylko ta noc o wiele krótsza była
niźli tamta zimowa, ale nadto i chłód ǳisie szy
z ówczesnym nawet się porównać nie da«.
Helena, nie chcąc, aby ǳień ą zastał na
wieży, postanowiła ze ść na ziemię, aliści u rzała, że drabina znikła. Wówczas nogi odmówiły e posłuszeństwa, tak iż sroǳe zrozpaczona
na taras wieży upadła. Gdy po pewnym czasie
nieco do siebie przyszła, poczęła gorzko płakać
i wyrzucać sobie, że tak głupio zaufała człowiekowi, któremu ciężką zniewagę wyrząǳiła
i który e zawziętym wrogiem stać się musiał.
Długi kęs czasu na tych ękach i wyrzekaniach strawiła, po czym znów głowić się poczęła, w aki sposób z wieży na ziemię się spuścić,
aliści nic nie znalazłszy, nowymi ękami wybuchnęła: »O a nieszczęsna — rzekła do siebie — cóż powieǳą bracia moi, krewniacy, sąsieǳi i cała Florenc a, gdy mnie tu ktoś nagą
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zna ǳie! Dobra sława, którą dotychczas posiadam, pó ǳie na marne. Gdybym się nawet wykrętami usprawiedliwić umiała, przeklęty ﬁlozof, który zna dobrze wszystkie mo e sprawy,
nie dozwoli mi uczynić tego. O a nieszczęsna!
W te chwili straciłam bezpowrotnie ukochanego młoǳieńca i cześć mo ą!«.
Myśl ta takim bezmiernym bólem ą przeęła, że uż była gotowa rzucić się z wieży na
ziemię.
Tymczasem słońce wzniosło się ku górze.
Helena zbliżyła się do muru wieży, patrząc, czy
gǳie w pobliżu nie kręci się z bydłem akiś
pasterz, którego by mogła do służki swe posłać. Miast⁹⁷ pasterza spostrzegła ﬁlozofa, który właśnie z krótkie drzemki pod krzewem się
ocknął.
— ǲień dobry, madonno — zawołał —
zali ǳiewice eszcze nie przybyły?
Wdowa, usłyszawszy te słowa, wybuchnęła
od nowa głośnym płaczem i zaklinać go ęła⁹⁸,
⁹⁷miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
⁹⁸jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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aby zbliżył się ku wieży w celu porozumienia
się z nią. Uczony nie dał się długo prosić. Dama położyła się ak długa na dachu wieży i wychyliwszy głowę przez otwór rynny, zawołała
ze łzami:
— Wiem, Rinieri, żem cię o barǳo złą noc
przyprawiła, aliści zemściłeś się za to dostatecznie, chociaż bowiem lipiec teraz mamy, te nocy, sto ąc naga na wieży, o mało nie skrzepłam
z zimna; przy tym krzywdę, którą ci wyrząǳiłam, i głupotę, która mnie pchnęła do zawierzenia słowom twoim, tak gorzko opłakałam,
że ǳiw, iż mi oczy pospołu ze łzami nie wypłynęły. Zaklinam cię tedy⁹⁹, nie na miłość dla
mnie, bowiem niepodobną do wiary est rzeczą, abyś mnie kochał, ale na cześć two ą, ako
szlachcica. Niecha to, coś dotychczas uczynił,
bęǳie dostateczną pomstą za u mę ci wyrząǳoną. Poda mi suknie i pozwól, abym się stąd
oddalić mogła. Nie obǳiera mnie z tego, czego potem, choćbyś nawet i chciał, oddać mi nie
⁹⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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bęǳiesz w stanie, nie obǳiera mnie z dobre
sławy mo e .
Prawda, że niegdyś pozbawiłam cię rozkoszy, cierpień ci przyczynia ąc, aliści obiecu ę ci
tę edną noc tysiącem innych wynagroǳić. Poprzestań więc na tym, coś dotąd uczynił, umie
się mścić ako mąż godny. Niecha ci starczy to,
że mogłeś wziąć pomstę i dowodnie mi to okazałeś. Nie nadużywa przewagi swe nad biedną
kobietą, nie ma bowiem w tym sławy dla orła,
że gołębicę pokonał. Jeszcze raz zaklinam się na
miłość Boską i w imię czci two e cię błagam,
abyś miał litość nade mną.
Filozof, który w harde duszy swe rozważał krzywdę sobie wyrząǳoną, wiǳąc łzy i słysząc błagania wdowy, odczuwał w głębi serca
radość i boleść na przemian. Radość ta płynęła
z osiągnięcia upragnione nade wszystko pomsty, boleść zroǳiła się z uczucia litości nad
nieszczęśliwą. Luǳkość nie zdołała ednak przemóc zawziętości. Dlatego też rzekł w te słowa:
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— Madonno Heleno! Gdyby prośby moe (których, wierę¹⁰⁰, ani tak łzami zwilżyć, ani
tak ocukrować ak ty nie umiałem), gdyby prośby mo e owe nocy, kiedy na pokrytym śniegiem ǳieǳińcu z zimna prawie umierałem,
tyle mi się były przydały, byś mnie boda na
chwileczkę pod dach wpuściła, zaiste ǳisia daleko łatwie byłoby mi do błagań twoich się
przychylić. Zresztą, eśli ci tak barǳo o dobrą
sławę choǳi, barǳie niż w przeszłości, i eśli tak okropną dla ciebie est rzeczą stać tam
nago na górze, to obróć prośby swo e ku temu, w którego ob ęciach nie było ci przykro
leżeć nago owe pamiętne nocy, gdym a zębami szczękał i ak zwierzę miotał się po ǳieǳińcu śniegiem zasłanym. Jego proś o pomoc,
emu każ podać sobie suknie i drabinę do wieży
przystawić, w nim współczucie obuǳić się postara , dla niego bowiem tysiąc razy cześć swą
narażałaś, o którą dbasz tak barǳo. Dlaczegóż
ego na ratunek nie wołasz? Któż, ak nie on,
pomoc ci nieść powinien? Wszak miłośnicą e¹⁰⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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go esteś; komuż zatem pomagać winien, kogo
strzec, eśli nie ciebie? Woła go tedy, głupia
białogłowo, i przekona się, zali miłość, którą
dla niego żywisz, a takoż mądrość ego i twoa własna zarazem zdoła ą cię od mo e głupoty
ocalić.
Przypomnĳ sobie dobrze, ak się go wśród
karesów pytałaś, co est większe: mo a głupota czy też miłość, którą dla niego żywisz? Nie
okazu mi teraz wielkie swo e szczodrobliwości i nie częstu mnie ho nie tym, czego uż nie
pragnę, a czego odmówić mi nie byłabyś w stanie, gdybym tego pragnął!
Zachowa te rozkoszne noce na późnie dla
twego miłośnika, eśli oczywista z życiem stąd
u ǳiesz. Dla siebie i dla niego e przeznacz; a
poprzestanę na te edne , którą otrzymałem.
Wystarczy raz być wyszyǳonym. Jak wiǳę,
dawna chytrość eszcze ze słów twoich przebĳa; silisz się pochwałami wspaniałomyślność
mo ą obuǳić, zwiesz mnie człekiem szlachetnym i godnym i spoǳiewasz się, że ǳięki wielkoduszności złość two ą w niepamięć puszczę.
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Aliści pochlebstwa two e nie zdoła ą uż teraz,
tak ak niegdyś twe obietnice, zaćmić oczu moe duszy. Poznałem wreszcie sam siebie. Mó
długi pobyt w Paryżu nie nauczył mnie tyle
o sobie samym, ile ty w ciągu edne nocy.
Gdybyśmy nawet założyli, że wspaniałomyślny estem, to ty przecie nie należysz do luǳi,
wobec których tę cnotę ob awiać należy. Kresem pokuty dla takich ǳikich potworów ak
ty, a również i kresem pomsty nad nimi śmierć
tylko sama być winna. Jeśli a orłem nie estem,
to i z ciebie byna mnie nie gołębica, ale żmia adowita, którą ako mego zaklętego wroga,
z zaciekłością i srogością, równą two e , dręczyć postanowiłem. To, co z tobą czynię, nie
zemstą, ale karą właściwie nazywać się winno,
zemsta bowiem zwykle przewyższa obrazę, mó
zaś odwet — cokolwiek bym uczynił — nie
zdoła nigdy two e winie dorównać. Gdybym
się chciał pomścić, biorąc pod uwagę obecny
stan duszy mo e , który tobie zawǳięczam, to
życie two e, co mówię, życie stu tobie podobnych białogłów nie wystarczyłoby mi po temu,
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bowiem zabiłbym nic więce , eno¹⁰¹ podłą, złą
i przewrotną białogłowę. Czymże, do czarta,
esteś lepszą (gdyby ci od ąć urok pięknego oblicza, które za lat kilka czas pomarszczy i do cna
popsu e), czymże esteś lepszą od każde nęǳne ǳiewki? A ednak taka nęǳna istota ak
ty, o mały włos nie przyprawiła o śmierć szlachetnego człowieka, ak mnie nazwałaś przed
chwilą, którego życie w ciągu ednego dnia na
znacznie więce przydać się może niźli stu tysięcy tobie podobnych przez cały czas istnienia świata. Chcę ci tedy pokazać, ǳięki te karze, którą znosisz, co to znaczy drwić, abyś eżeli wy ǳiesz stąd żywa, w przyszłości w podobny błąd nie popadła. Jeśli zaś masz uż tak
nieodpartą i gwałtowną żąǳę wydostania się
stąd, to dlaczego nie skaczesz na dół? Mniemać
by należało, że przy pomocy boże kark skręcić powinnaś i tym sposobem uwolnić się od
męczarni, które ak powiadasz, sroǳe cię dręczą. Uczyniłabyś mnie wówczas na szczęśliwszym na świecie człowiekiem. Więce ci uż nic
¹⁰¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
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do powieǳenia nie mam. Kończę tedy i dodam
tylko: moim staraniem było, abyś się na tę wieżę dostała, teraz two ą est uż rzeczą wynaleźć
środek ze ścia z nie , ak swego czasu wynalazłaś środek wydrwienia mnie.
W czasie te przemowy ﬁlozofa nieszczęśliwa wdowa bez przerwy łzami się zalewała.
Tymczasem słońce podnosiło się coraz wyże .
Helena, wiǳąc to, rzekła w te słowa:
— Okrutny człeku! Jeżeli owa przeklęta
noc tak srogą dla ciebie była, ǳięki czemu wina
mo a tak wielką ci się teraz wyda e, że ani młoǳieńcza piękność mo a, ani łzy rzewne i błagania pokorne zmiękczyć cię nie są w stanie, to
da się przyna mnie nieco wzruszyć i pozbądź
się swe okrutne surowości przez wzgląd, iżem
ci zaufała od nowa i wszystkie ta emnice mo e
ci odkryła, da ąc ci tak upragnioną sposobność
przekonania mnie o winie mo e . Gdybym ci
się bowiem tak ufnie w ręce nie oddała, nigdy byś był nie znalazł środka pomszczenia się
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żądałeś. Dlatego też przestań być gniewny na
mnie i chcie mi na ten raz przebaczyć.
Jeżeli przebaczysz mi i pozwolisz mi stąd
ode ść, będę gotowa wyrzec się całkiem wiarołomnego młoǳieńca, ciebie zasię¹⁰² za edynego pana mego i kochanka uznam, mimo że
piękność mo ą lekce sobie ważysz, masz za nietrwałą i nie szacu esz e wysoko. Jednakoż, akąkolwiek by ta piękność, zarówno mo a, ak
i innych białogłów była, tyle wiem z pewnością, że bęǳie ona stanowiła przedmiot pożądania i rozkosznych uniesień wielu młodych
luǳi, do których i ty się zaliczasz. Nie wątpię, że mnie wysłuchasz, bo chocia okrutnie
ze mną dotąd się obchoǳiłeś, przecie uwierzyć
nie mogę, abyś w same rzeczy pragnął u rzeć
mnie rzuca ącą się z te wieży i ginącą haniebną
śmiercią na oczach twoich. Którym to oczom,
eśli nie kłamałeś wówczas, ak ǳiś kłamiesz,
tak barǳo się podobałam. Na Boga, mie litość nade mną! Słońce mocno przypiekać za¹⁰²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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czyna i tak ak w nocy chłód mnie dręczył, tak
teraz znowu żar mnie trapi okrutnie.
Filozof, zna du ący osobliwą uciechę w te
wymianie słów, odparł:
— To prawda, madonno, że ufność twoa wydała cię w ręce mo e. Płynęła ona ednak nie z miłości do mnie, eno z pragnienia
oǳyskania tego, kogoś utraciła, na tym większą tedy pomstę zasługu esz. Jeśli zaś przekonana esteś, że tylko tą drogą mogłem do ść
do wywarcia zemsty nad tobą, to ci rzeknę, że
głupio mniemasz. Tysiąc innych środków miałem w pogotowiu, tysiącem sieci byłbym cię
omotał uda ąc, że cię kocham, tak iż w ten czy
w inny sposób w moc mo ą byś popadła. Każdy
z owych środków pomsty pociągnąłby za sobą
eszcze większy twó srom¹⁰³ i karę niźli ten,
którego obecnie użyłem. Jeśli go wybrałem, to
edynie dlatego, aby się wcześnie pomstą nasycić. Gdyby mnie nawet wszystkie inne plany odwetu zawiodły, to zawsze eszcze miałem
w ręku pióro, którym ciebie i sprawki two¹⁰³srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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e mógłbym tak opisać, że czyta ąc te słowa,
tysiąc razy przeklinałabyś ǳień swoich naroǳin. Potęga pióra est o wiele groźnie sza, niźli
sąǳą ci, którzy e na sobie nie wypróbowali.
Ja zaś klnę się na Boga, który oby mi rozkosz
obecne pomsty w takie sile do końca zachował, aką mi dał odczuwać z początku, napisałbym o tobie rzeczy takie, że czyta ąc e, nie
tylko przed innymi, ale i przed sobą samą rumieńcem wstydu byś się zalewała i oczy sobie
pragnęła wydrzeć, aby siebie same więce nie
wiǳieć. Nie wyrzuca więc morzu, że wezbrało wodami małego strumyka! O miłość two ą
i o to, żeby cię posiadać, ak uż powieǳiałem,
nie dbam zgoła. Jeśli możesz, oddawa się temu, do któregoś dotąd należała, a którego a
teraz za to, że tak z tobą postąpił, miłu ę tyle,
ile go niegdyś nienawiǳiłem. Wy, białogłowy,
pożądacie miłości młoǳieńców i durzycie się
w nich dlatego, że ma ą świeżą cerę, czarnie sze brody, że walczą na turnie ach lub też wyskaku ą w tańcu. Wszystkie te same przymioty posiadali mężczyźni ǳiś nieco barǳie do   Dekameron, ǲień ósmy



rzali, którzy wieǳą to, czego tamtym dopiero
uczyć się należy. Tamtych za lepszych eźdźców
uważacie, bo więce mil na ǳień przebyć są
zdolni. Młoǳież w same rzeczy mocnie was
przetrząść może, aliści przyznać także trzeba, że
luǳie źrali¹⁰⁴ wieǳą lepie , gǳie raki zimu ą.
Rzecz wiadoma, że smaczna odrobina o wiele
więce est warta niż obﬁtość bez smaku. Ostry
kłus strzęsie i umęczy prędko każdego, choćby
na młodszego eźdźca, gdy tymczasem powolnie szy, choć nieco późnie , ale za to przy emnie i wygodnie do mie sca spoczynku doprowaǳi.
Wy, nieroztropne białogłowy, nie pode rzewacie nawet, ile zła pod tym marnym powabem powierzchowności się kry e. Młoǳieńcy
nigdy na edne nie poprzestaną, pożąda ą oni
bowiem każde , którą u rzą. Każde uważa ą się
godni. Dlatego też miłość ich stała być nie może. Na lepszym świadectwem tego esteś ty sama. Wyda e im się, że zasługu ą na szacunek
i miłość swych pań, a większe chluby nie zna ¹⁰⁴źrały (daw.) — do rzały. [przypis edytorski]
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du ą, ak pysznić się łaskami tych, które posiedli. Ten ich błąd wydał tyle kobiet w ręce
mnichów, którzy przyna mnie zachowu ą milczenie. Jeśli mniemasz, że nikt, krom¹⁰⁵ mnie
i służące two e , miłostek twoich nie est świadom, grubo się mylisz. Cała ulica, na które
mieszkasz, i wszyscy sąsieǳi tylko o tym mówią. Jak to ednak często się zdarza, rzeczy takie na późnie dochoǳą do uszu osoby, które
dotyczą. A wreszcie okrada ą was oni, gdy mężowie do rzali obdarza ą was. Skoroś więc uż
tak zły wybór uczyniła, ostań przy swoim miłośniku, mnie zasię, wzgarǳonego, pozostaw
inne , znalazłem bowiem kochankę zacnie szą
od ciebie, która lepie niż ty na wartości mo e
poznać się umiała. Jeżeli zaś chcesz zabrać na
tamten świat prawǳiwsze po ęcie o rzeczach,
które mimo wy aśnień moich ciemne dla ciebie pozostały, a takoż przekonać się dowodnie
o tym, czego mo e oczy pragną, to zechcie
ak na śpiesznie z te wieży na dół się rzucić.
Mniemam, że dusza two a, w pazurach diabel¹⁰⁵krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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skich uż się zna du ąca, bęǳie mogła upewnić się, że oczy mo e widokiem upadku twego wcale się nie przerażą. Obawiam się ednak,
że nie zechcesz podobną rozkoszą mnie obdarzyć. Dlatego też raǳę ci, abyś gdy słońce dopiekać pocznie, wspomniała na ów mróz, na
który mnie naraziłaś, i zmieszała go z obecnym
skwarem, wówczas ani chybi słoneczny żar łagodnym ci się wyda.
Niepocieszona wdowa z tych słów uczonego poznała wreszcie wyraźnie ego okrutny
zamysł. Wybuchnęła tedy¹⁰⁶ płaczem od nowa
i rzekła:
— Jeżeli uż nic litości wzbuǳić w tobie
nie może, to niecha cię pobuǳi do nie chociaż miłość, którą pałasz do owe damy, o tyle rozumnie sze ode mnie i ak sam mówisz,
miłu ące cię wielce. W imię e miłości zaklinam cię, przebacz mi, poda mi suknie i wypuść mnie z tego mie sca udręki.

¹⁰⁶tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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Uczony na te słowa parsknął śmiechem, po
czym, wiǳąc, że trzecia goǳina ranna¹⁰⁷ uż od
dawna minęła, odrzekł:
— Zaiste, teraz gdyś mnie na tę damę zaklęła, odmówić two e prośbie nie mogę. Powieǳ mi więc, gǳie się two e suknie zna du ą,
a pó dę po nie i uwolnię cię stąd.
Wdowa uwierzywszy ego słowom uspokoiła się nieco i opisała mu mie sce, gǳie szaty
ukryła. Rinieri oddalił się od wieży, poleciwszy
swemu słuǳe, aby się nie ważył odchoǳić na
krok, ale został w pobliżu i wszelkimi siłami
bronił do tego mie sca przystępu, dopóki on
sam nie powróci. Wydawszy to zlecenie, pośpieszył do domu swego przy aciela, gǳie posiliwszy się do woli, na spoczynek się udał.
Wdowa tymczasem, na krótki czas głupią
naǳie ą nieco skrzepiona, sieǳiała na wieży
w głębokim smutku, tuląc się do muru od strony, gǳie leżał wąski pas cienia. Tysiąc gorzkich
myśli ą dręczyło. To wątpiła, to znów wierzyć
¹⁰⁷trzecia goǳina ranna — t . ok. ósme , licząc wg daw. miary i oznacza ąc ako
pierwszą goǳinę wschodu słońca. [przypis edytorski]
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poczynała, że uczony z sukniami przybęǳie,
wreszcie myślami błąǳąc tu i tam, zmożona
bólem, ani oka w nocy nie zmrużywszy, teraz
wreszcie zasnęła.
Tymczasem słońce wzniosło się wysoko i poczęło piec niemiłosiernie pionowymi promieniami swymi delikatne i niczym nieosłonięte
ciało wdowy, które nie tylko opaliło się, ale
i w drobną siatkę pękać poczęło. Śpiąca poczuła ból tak wielki, że ocknęła się. Przy pierwszym poruszeniu zdało e się, że skóra płatami z nie opada niby pergamin spalony, gdy go
pociągnąć. Głowa bolała ą tak, akby za chwilę
pęknąć miała. Dach wieży był tak rozpalony,
że wdowa, na ednym mie scu ustać nie mogąc, z płaczem to w tę, to w tamtą stronę się
rzucała. Na domiar złego zupełna cisza panowała w powietrzu; tysiąc much i bąków usiadło
na ranach ciała i tak e kłuło, że każde ukłucie
zdawało się nieszczęśnicy ciosem sztyletu. Helena nieustannie machała rękoma, złorzecząc
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nemu. Krom spiekoty, much i owadów dręczył
ą głód, a zwłaszcza pragnienie. Nękana na domiar wszystkiego tysiącem natrętnych myśli,
do głębi nimi wstrząśnięta, skoczyła na równe nogi, wypatru ąc, zali nie obaczy w pobliżu
kogoś, kto by mógł e z pomocą pośpieszyć.
Cokolwiek by się stać miało, gotowa była ą
zawezwać, aliści złowrogi los i tu e nie sprzyał. Okoliczni wieśniacy z powodu skwaru z pól
zeszli; nikt tego dnia w całe okolicy do pracy
w tę stronę nie wyszedł. Poprzestano na młóceniu zboża w pobliżu domów. Helena nie słyszała nic krom koników polnych i nie wiǳiała
niczego prócz fal Arna, które widokiem swoim
powiększały eszcze palące ą pragnienie. Nieszczęsna wdowa patrzyła na krzewy, cieniste
gęstwiny i domy, a widok ten męczył ą okrutnie. Cóż mam rzec eszcze o cierpieniach biedne białogłowy? Słońce z góry, rozpalony dach
pod stopami, ukłucia much i bąków, wszystko
to tak ą umęczyło, że ciało e , które niedawno białością swo ą cienie nocy zwyciężało, teraz
czerwone całe ak szkarłat, przypieczone i zbro  Dekameron, ǲień ósmy



czone krwią, czyniło z nie istotę tak szpetną,
ak to tylko wystawić sobie można. Utraciwszy
wszelką naǳie ę, rady żadne nie wiǳąc, Helena uż tylko na śmierć czekała. Tymczasem
minęła ósma goǳina¹⁰⁸ i nasz uczony się przebuǳił. Ocknąwszy się, natychmiast pomyślał
o wdowie i podążył ku wieży, aby obaczyć, co
się z oﬁarą ego stało. Sługę swego, który eszcze nic nie adł, wysłał, by się posilił. Wdowa,
u rzawszy go, chwie ąc się, pełna lęku zbliżyła
się do rynny, usiadła przy nie i płacząc rzewnie, rzekła:
— Rinieri, pomściłeś się uż nad wszelką
miarę. Jeślim a ciebie nocą na ǳieǳińcu moim o mało nie zamroziła, to ty w ǳień upiekłeś mnie na te wieży, a racze spaliłeś, da ąc
mi przy tym odczuć mękę głodu i pragnienia.
Zaklinam cię na Boga, we dź tuta i śmierć mi
zada , ponieważ a, słaba białogłowa, zabić się
nie mam odwagi. Tego ednego domagam się
od ciebie, tak wielka est bowiem męczarnia,
¹⁰⁸ósma goǳina — licząc wg. daw. miary, od wschodu słońca, około pierwsze
po południu. [przypis edytorski]
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którą znoszę. Jeśli ednak nie chcesz i te łaski
mi wyświadczyć, to poda mi szklankę wody,
abym nią sobie usta zwilżyła. Gorączki, która mi wnętrze pali, samymi łzami przecie nie
ugaszę.
Uczony po głosie mógł poznać mękę Heleny. Gdy obaczył eszcze część e ciała, spalonego słonecznym żarem, gdy posłyszał e pokorne prośby, poczuł krztę litości od nowa. Oparł
się ednak raz eszcze temu wzruszeniu i rzekł:
— Nie umrzesz z moich rąk, przewrotna i zła kobieto, umiera natomiast z swych
własnych, eśli masz ochotę po temu, szklanki wody zasię¹⁰⁹ ku ugaszeniu gorączki tak się
ode mnie spoǳiewa , ak a niegdyś, zmarznięty, spoǳiewałem się, że mnie w domu swoim ogrze esz. Żału ę niezmiernie, że gdy moe odmrożenia przy pomocy ciepła śmierǳącego nawozu wyleczono, to ty od zadanych twe
piękności szwanków bęǳiesz się mogła uwolnić pachnącą wodą różaną. Mnie groziła utrata
życia lub kalectwo, ty zasię po poparzeniu, na
¹⁰⁹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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kształt węża, który starą skórę zrzucił, pięknie szą eszcze bęǳiesz.
— O a nęǳna! — zawołała na to białogłowa — oby Bóg wrogów moich tak pozyskaną
pięknością obdarzył.
A ty, okrutnie szy od ǳikiego zwierzęcia,
powieǳ, ak śmiesz mnie w ten sposób zadręczać? Gdybym wśród mąk na okrutnie szych wytępiła two ą roǳinę lub któregokolwiek innego mężczyzny, zaliż sroższa kara spotkać by mnie
mogła? Nie wiem, zaiste, aką sroższą torturę można by wymyślić dla zdra cy, który całe
miasto na zgubę wydał. Mało tego, żeś mnie
udręczył słonecznym żarem, wystawił na pożarcie przez muchy i osy, odmówiłeś mi eszcze kropli wody, chocia morderców, wyrokiem
sądu skazanych i na kaźń prowaǳonych, często winem po ą, gdy tylko tego zażąda ą. Wiǳę
teraz, że nic cię od okrutnego zamysłu twego
odwieść nie zdoła, żeś głuchy i ślepy na cierpienia mo e, dlatego też bez ęku będę czekała
na śmierć, porucza ąc duszę mo ą Bogu. Jego
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wzywam, do Niego się odwołu ę i przed Niego
cię pozywam na sąd sprawiedliwy!
To rzekłszy, powlokła się z wielkim wysiłkiem na sam środek tarasu, gǳie słońce na mocnie dopiekało, aby się rychle śmierci doczekać. Tonąc we łzach nieustannych, skarżąc
się rzewnie, znosiła tysiąc śmierci miast¹¹⁰ edne i z bólu a pragnienia o mało rozumu nie
postradała.
Tymczasem zbliżył się wieczór. Uczony pomyślał, że dość uż te kary bęǳie, dlatego też
kazał słuǳe swemu wziąć suknie wdowy i płaszczem owinąć, po czym udał się do domu nieszczęśnicy. Na progu sieǳącą zastał e służkę,
bezradną, w wielkie rozpaczy i trwoǳe pogrążoną.
— Gǳie się zna du e two a pani? — zapytał.
— Panie — odrzekła służąca — nie wiem,
co się z nią stało. ǲisia rano spoǳiewałam
się, że zna dę ą w łóżku, do którego wczora
przy mnie się położyła, aliści nie znalazłam e
¹¹⁰miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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tam ani gǳie inǳie , mimo troskliwych poszukiwań, dlatego też wiǳicie mnie w ciężkie
obawie i trosce. Może wy, panie, możecie mi
dać o nie wieść akąś?
— Należało cię zaprowaǳić na to mie sce,
gǳie ona teraz się zna du e, i ukarać cię podobnie za przewinę two ą — odparł uczony. —
I tak ednak, dalipan, nie u ǳiesz moich rąk,
ukarzę ciebie bowiem tak przykładnie, że nie
przy ǳie ci uż nigdy ochota na wydwarzanie
się¹¹¹ z luǳi, byś mnie nie wspomniała.
To rzekłszy, zwrócił się do sługi swego:
— Odda e suknie i wskaż, gǳie ma szukać swo e pani.
Służka, poznawszy suknie, okrutnie się przeraziła, sąǳiła bowiem, że uż swo ą panią martwą zna ǳie.
Pohamowawszy z trudem okrzyk grozy, zaraz po ode ściu Rinieriego pobiegła za ego towarzyszem ku wieży.
Tymczasem zdarzyło się, że ednemu z wie skich robotników wdowy zabłąkały się gǳieś
¹¹¹wydwarzać się z kogoś (daw.) — kpić z kogoś. [przypis edytorski]
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dwie świnie. Wybrał się na poszukiwanie ich,
a zbliżywszy się do wieży, niebawem po ode ściu uczonego, usłyszał nagle ęki nieszczęśliwe białogłowy. Zaciekawiony, wydrapał się,
ak mógł na wyże , i zapytał:
— Kto tam tak płacze?
Wdowa poznała swego robotnika po głosie. Zawoławszy nań po imieniu, rzekła:
— Idź po służącą mo ą i duchem ą tu przyślĳ.
— O dla Boga, madonno, co was tuta przywiodło! — zawołał kmieć. — Służka wasza szukała was przez ǳień cały. Komuż ednak mogło
przy ść na myśl, że się tu zna du ecie.
Rzekłszy te słowa, podniósł drabinę, naprostował i umocnił szczeble. W te chwili nadbiegła służka. Poczciwa ǳiewczyna wstąpiwszy
na drabinę dała folgę łzom i załamu ąc ręce zawołała:
— Pani mo a, gǳie esteście?
— Jestem tuta , siostro mo a — odrzekła
dama na głośnie ak zdołała. — Nie czas teraz
na łzy. Poda mi co pręǳe mo e suknie.
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ǲiewczyna, uspoko ona nieco e głosem,
z pomocą robotnika, który ukończył uż niemal naprawę drabiny, wbiegła na dach. U rzawszy ednak swo ą panią, nie do boskiego stworzenia, ale do na pół zwęglonego pnia podobną, oszpeconą, pokłutą i nago na ziemi leżącą,
rwać sobie włosy poczęła i wylewać łzy ak nad
umarłą. Wdowa wezwała ą, aby się uspokoiła
i pomogła e przede wszystkim się ubrać. Dowieǳiawszy się zaś od służki, że krom¹¹² nie
i robotnika oraz tych, co suknie przynieśli, nikt
o całe sprawie nie wie, pocieszyła się znacznie
i zaklęła tylko świadków, aby wieczną i głęboką
ta emnicę zachowali.
Po długich rozważaniach robotnik wziął na
plecy damę, niemogącą iść o własnych siłach,
i zniósł ą szczęśliwie z wieży. Natomiast nieszczęsna służka, która w tyle pozostała, schoǳąc widać z mnie szą ostrożnością z drabiny,
pośliznęła się na ednym z wyższych szczebli,
spadła na ziemię i złamała nogę.
¹¹²krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Ból, aki poczuła, był tak wielki, że ak lew
zaryczała. Usłyszawszy ten krzyk, robotnik położył damę na trawie i pobiegł zobaczyć, co się
stało. U rzawszy, że służąca ma nogę złamaną, wziął ą również na plecy i zaniósł do pani,
obok które ą złożył. Dama na widok tego nowego nieszczęścia i na myśl, że ostatnia istota,
która by e w dane chwili pomóc mogła, leży obok nie bezsilna, strapiła się niezmiernie
i wybuchnęła na nowo tak rzewnymi łzami, że
robotnik nie tylko uspokoić e nie mógł, ale
i sam zapłakał.
Ponieważ ednak noc się zbliżała, kmieć na
prośbę zrozpaczone damy pobiegł do domu.
Wziąwszy z sobą dwóch braci swoich i żonę
i zabrawszy deskę przybył na mie sce wypadku. ǲiewczynę ułożono na desce i zaniesiono
do chaty wieśniaka. Robotnik pokrzepił damę
wodą i łagodnymi słowy, wziął ą na plecy i zaniósł do izby sypialne . Tam żona ego nakarmiła ą podpłomykami i rozebrawszy, położyła
do łoża. W nocy postarał się wieśniak o odwiezienie damy i służki do Florenc i.
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Wdowa, które nigdy na zręcznych wybiegach nie zbywało, wymyśliła o swo e przygoǳie ba kę, nic wspólnego z istotą sprawy niema ącą. Potraﬁła wmówić w braci swoich, siostry i we wszystkich zna omych, że pospołu ze
służką padła pastwą akie ś sztuczki diabelskie .
Znaleźli się pod ręką doktorzy, którzy wdowę nie bez trudu i wysiłku z gorączki i innych przypadłości wyleczyli, a takoż nastawili nogę służki. Odcierpiały ednak obydwie za
swo e, a wdowa nie edną skórę, przylega ącą do
prześcieradeł, postradała. Przypadek ten ednak wymazał z e pamięci niewiernego kochanka i od ął wszelką ochotę równie do drwin z luǳi, ak i do nowych afektów.
Uczony zasię¹¹³, dowieǳiawszy się o wypadku służki, osąǳił, że dostatecznie est pomszczony. Dlatego też pozwolił się wdowie wedle zręczności i woli wykłamywać.
Tak oto wyszła głupia białogłowa na niewczesne chętce wyszyǳenia drugich, mniema ąc, że luǳi uczonych tak łatwo nabrać ak
¹¹³zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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innych. Była nieświadoma, że oni ( eśli uż nie
wszyscy, to większa ich część) dobrze wieǳą,
gǳie raki zimu ą. Dlatego też, miłe damy, wystrzega cie się drwin, a zwłaszcza drwin z luǳi
uczonych”.




.   -

Dwaj Sieneńczycy żyją w wielkiej przyjaźni z sobą. Jeden z nich uwoǳi żonę drugiego, ów, dowieǳiawszy się o tym, wchoǳi w porozumienie
z żoną uwoǳiciela i zamyka go do skrzyni, po
czym na wieku z jego żoną miłosnym igraszkom
się oddaje.
Ciężko i boleśnie było damom słuchać o okrutnym ukaraniu Heleny, ponieważ ednak przyznać musiały, że kara ta w części zasłużoną była,
pomiarkowały tedy¹¹⁴ współczucie swo e. W każdym razie uznały uczonego za okrutnego i nieubłaganego człeka. Gdy Pampinea opowieść swo¹¹⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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ą skończyła, królowa wezwała Fiammettę, która w te słowa ochoczo mówić zaczęła:
— Urocze przy aciółki! Ponieważ ak mi
się zdawa¹¹⁵, zbyt żywo odczułyście surowość
obrażonego ﬁlozofa, sąǳę tedy, iż nie od rzeczy bęǳie czymś weselszym smutne myśli wasze za ąć. Dlatego też mam zamysł opowieǳieć
wam krótką opowieść o pewnym młoǳieńcu,
który ze spoko nie szym umysłem obrazę przyął i w barǳie umiarkowany sposób pomścił
się za nią. Z historii te poznacie, że każdemu
wystarczyć powinno, gdy odda tą samą miarką,
którą mu odmierzono, i że w pomście przesaǳać nie należy, skoro iǳie tylko o odwet za
doznaną zniewagę.
„Wieǳcie tedy, że wedle tego, co słyszałam, żyli niegdyś w Sienie dwa młoǳieńcy,
bogaci i z dobrych rodów mieszczańskich idący — eden nazwiskiem Spinelloccio Tavena,
drugi Zeppa di Mino. Byli oni właścicielami
sąsiednich domów na ulicy Camollia. Przestawali ciągle tylko z sobą, tak iż wedle wszel¹¹⁵zdawa się — ǳiś popr. forma: zda e się. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



kich pozorów wydawać się mogło, że miłu ą
się ak bracia, a nawet więce eszcze. Każdy
z nich miał wielce uroǳiwą żonę. Owóż zdarzyło się, że Spinelloccio, przebywa ący często
w domu Zeppy, zaprzy aźnił się tak z ego żoną,
że sypiać u nie począł. ǲiało się to przez długi
czas, nie zwraca ąc niczy e uwagi. Pewnego razu ednak tak się zdarzyło, że Zeppa był w domu, o czym żona ego nie wieǳiała. Z awił się
właśnie Spinelloccio, wywołu ąc go. Żona odpowieǳiała, że męża nie ma w domu.
Wówczas Spinelloccio wbiegł żywo na schody, wpadł do sieni, a wiǳąc, że uroǳiwa białogłowa sama się w izbie zna du e, chwycił ą
w ob ęcia i począł ą czule całować, nie bez ho nego odwza emnienia się z e strony. Zeppa
u rzawszy to, nie mruknął ani słowa, ale ukrył
się, pragnął bowiem dowieǳieć się, ak się ta
igraszka skończy. Po chwili u rzał żonę swo ą
w ob ęciach przy aciela; zmierzali do komnaty,
a potem usłyszał szczęk klucza. Wzburzyło go
to do głębi. Zważywszy ednak, że wrzaskiem
despektu swego nie zmnie szy, tylko go gło  Dekameron, ǲień ósmy



śnie szym uczyni, pohamował się i począł rozmyślać, akby się pomścić bez zwrócenia uwagi
obcych luǳi, a ku pełnemu ukontentowaniu
swo emu. Zeppa, wszystko dobrze rozważywszy, postanowił nie wychoǳić z kry ówki swoe , póki przy aciel ego w domu gościć bęǳie.
Po ego ode ściu wszedł do sypialne komnaty
swe żony i zastał ą poprawia ącą sobie włosy,
które e Spinelloccio dla ﬁglów rozpuścił.
— Żono — rzekł stanąwszy na progu —
co czynisz?
— Czy nie wiǳisz, co robię? — odrzekła.
— Oczywista, że wiǳę — odparł Zeppa
— tak ak i wiele innych rzeczy wiǳiałem, których nie pragnąłem wcale oglądać.
Tu zaczął z nią mówić o tym, co zaszło, ona
zaś, po długim kołowaniu, w na większe trwoǳe przyznała się do wszystkiego (czemu zresztą
żadną miarą uż zaprzeczyć nie mogła) i łka ąc,
o przebaczenie błagać go poczęła.
Zeppa wysłuchał e spoko nie, a potem rzekł:
— Postąpiłaś niegoǳiwie, występna białogłowo. Jeśli ednak chcesz, abym na ten raz ci
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przebaczył, musisz wypełnić ak na ściśle rozkazy mo e, o których w te chwili usłyszysz.
Dasz tedy znać Spinellocciowi, aby utro o trzecie goǳinie pod akimś pozorem uwolnił się
od mego towarzystwa i przybył do ciebie. Gdy
się uż tuta z awi, we dę i a do domu; wówczas ty, słysząc mo e kroki, każesz mu się ukryć
w te wielkie skrzyni i zamkniesz go w nie .
Gdy to uczynisz, powiem ci, ak masz dale sobie poczynać. Przy tym wszystkim nie obawia
się o nic, przyrzekam ci bowiem, że na mnie sze krzywdy mu nie wyrząǳę.
Żona, szczęśliwa, że mąż poprzestał na tym,
obiecała mu posłuszeństwo i dotrzymała słowa. Naza utrz o trzecie goǳinie Spinelloccio,
zna du ący się właśnie z Zeppą, a pamiętny, że
dama czeka na niego, rzekł w te słowa:
— Daru cie, że was opuszczę; zaproszony
ǳiś estem na obiad do ednego z przy aciół,
który na mnie bęǳie oczekiwał.
— Do obiadowe pory eszcze daleko —
odparł Zeppa.
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— Nic to nie szkoǳi — rzekł Spinelloccio.
— Muszę z nim pomówić o różnych sprawach,
dlatego też wcześnie przybyć wolę.
To rzekłszy, pożegnał się, wyszedł i okrężną nieco drogą przybył do domu Zeppy, przez
żonę ego oczekiwany. Zaledwie obo e w sypialne komnacie się znaleźli, dały się słyszeć
kroki Zeppy. Na ten odgłos, piękna dama, udaąc wielce zatrwożoną, wezwała Spinelloccia, aby
ukrył się w skrzyni, którą mąż e wskazał, po
czym zamknęła go w nie starannie i wyszła.
Zeppo spotkał ą na progu i spytał się e donośnym głosem:
— Żono, wszak to uż czas na obiad?
— Tak est, w same rzeczy — odrzekła.
— Spinelloccio — ciągnął Zeppa dale —
zaproszony został ǳisia do ednego z przy aciół, żona ego tedy musiałaby sama obiadować.
Dobrze bęǳie zatem, eśli z okna zawołasz ą
i poprosisz, aby do nas na obiad przyszła.
Żona, drżąca ze strachu o swó los i dlatego też ślepo posłuszna, uczyniła, co e rozkazano. Małżonka Spinelloccia na gorące e
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prośby i zapewnienia, że Spinelloccio gǳie inǳie ǳiś obiadować bęǳie, dała się do odwieǳin nakłonić. Zeppa przy ął ą wielce dwornie,
schwycił ą za rękę i dawszy skinieniem znać
żonie swo e , aby się do kuchni oddaliła, powiódł damę do sypialne komnaty. Wszedłszy
tam, drzwi od wewnątrz zaparł. Na ten widok
żona Spinelloccia zawołała:
— Biada mi! Co to ma znaczyć, Zeppo? Po
to tedy tu mnie zwabiłeś? Takaż ma być owa
miłość i wierna przy aźń, którą mężowi memu
okazu esz?
Zeppa, trzyma ąc ą silnie w ramionach, zbliżył się do skrzyni, w które sieǳiał Spinelloccio, i rzekł w te słowa:
— Zanim dalsze wyrzuty czynić mi poczniesz, wysłucha , co ci powiem. Miłowałem
Spinelloccia i eszcze ak brata go miłu ę, wczora ednak, chociaż o tym nie wie, odkryłem, że
ufność, aką go obdarzałem, tylko taki skutek
miała, że począł mnie przy żonie mo e zastępować i obcu e z nią tak ak z tobą.
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Właśnie dla te przyczyny, że go miłu ę, nie
chcę byna mnie mścić się na nim, eno¹¹⁶ mu
równą miarą odpłacić. Posiadł mo ą żonę, tedy
i a postanowiłem ciebie posiąść tak samo. Jeśli
się nie zgoǳisz należeć do mnie, będę sobie
musiał inacze poraǳić. Ponieważ zaś hańby te
płazem puścić nie mogę, wypłatam mu ﬁgla,
który ani tobie, ani emu nie bęǳie miły.
Żona Spinelloccia, usłyszawszy tę wiadomość, uwierzyła w nią, da ąc posłuch przysięgom i zaklęciom Zeppy. Tak tedy rzekła do
niego:
— Miły Zeppo, eśli ci ta zemsta na mnie
wywarta wystarczyć może, to uż niecha i tak
bęǳie. Przyrzeknĳ mi eno, że postarasz się,
aby to, co czynić bęǳiemy, nie stało się powodem waśni mięǳy mną a żoną two ą, z którą,
mimo że przeciwko mnie zawiniła, chciałabym
w przy aźni pozostać.
— Oczywista, że tak uczynię — odrzekł
Zeppa — a krom¹¹⁷ tego obdarzę cię tak cen¹¹⁶jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
¹¹⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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nym i pięknym kle notem, akiego równego
nie posiadam.
Rzekłszy te słowa, uścisnął ą, ucałował, a potem ułożył ą na skrzyni, w które mąż zamknięty sieǳiał, i cieszył się nią do woli.
Spinelloccio, który z ukrycia swego całą tę
rozmowę słyszał, a potem trewizański taniec
nad głową swo ą poczuł, z początku o mało
się ze złości nie rozpukł¹¹⁸. Gdyby nie obawa
przed Zeppą, byłby, ani chybi, mimo zamknięcia, żonie swo e obelgę akąś rzucił lub groźbami ą zasypał. Zważywszy ednak, że on sam
dał wszystkiemu początek, a Zeppa miał prawo
postąpić z nim tak, ak postąpił, i że po luǳku
ak dobry towarzysz z nim się obszedł, postanowił w duszy zostać eszcze gorętszym ego
przy acielem, niż był nim dotąd.
Zeppa tymczasem, używszy, ile dusza zapragnęła, zszedł ze skrzyni. Gdy żona Spinelloccia upomniała się o obiecany e kle not, otworzył drzwi od sypialne komnaty i zawołał na
¹¹⁸rozpuknąć się (daw.) — pęknąć; por. wyrażenie: śmiać się do rozpuku. [przypis
edytorski]
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żonę swo ą. Białogłowa, stanąwszy na progu,
to tylko rzekła do swo e przy aciółki ze śmiechem:
— Madonno, oddałaś mi pięknym za nadobne.
— Otwórz skrzynię — rzekł mąż.
Gdy wieko podniesiono, Spinelloccio ukazał się oczom swo e żony. Długo by się nad
tym szerzyć¹¹⁹ należało, kto z nich większy wstyd
odczuł: Spinelloccio, który wieǳiał, że Zeppie
nic ta ne nie est, czyli też żona, która w te
chwili dowieǳiała się, że mąż słyszał i czuł wszystko, co nad ego głową wyrabiano. Wreszcie Zeppa rzekł:
— Oto kle not, który ci da ę!
Spinelloccio, wyszedłszy ze skrzyni, rzekł
po prostu te słowa:
— Jesteśmy skwitowani należycie, dlatego
też dobrze bęǳie, eśli na przyszłość przy aciółmi pozostaniemy, ak przed chwilą oświadczyłeś me żonie. Wszystko mieliśmy dotąd wspól¹¹⁹szerzyć się — tu: rozwoǳić się; szeroko omawiać. [przypis edytorski]
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ne krom żon, należy przeto, abyśmy i e wspólnym dobrem uczynili.
Zeppa barǳo się uradował, słowa te usłyszawszy. Po chwili wszyscy czworo w przykładne zgoǳie do stołu zasiedli. Od te pory każda
z tych białogłów miała dwóch mężów, a każdy
z obu mężów dwie żony, ednakoż z tego powodu nigdy mięǳy nimi do waśni i kłótni nie
dochoǳiło”.

  .   
Mistrz Simone, lekarz, błaga Bruna i Buﬀalmacca, aby wprowaǳili go do pewnego towarzystwa, które się korsarstwem para. Nocą schoǳą
się na oznaczonym miejscu. Buﬀalmacco wrzuca
doktora do smrodliwej jamy i tam go pozostawia.
Po dość długie rozmowie o wspólnocie żon
(pochop do te gawędy dał damom postępek
dwu Sieneńczyków) królowa, nie chcąc czy  Dekameron, ǲień ósmy



nić u my przywile owi Dionea, ako ostatnia
z opowiada ących w te słowa zaczęła:
— Jako żywo, miłe przy aciółki, Spinelloccio zasłużył sobie na ﬁgiel, aki mu wypłatał
Zeppa. Dlatego też wbrew temu, czego Pampinea przed chwilą dowieść się starała, nie sąǳę,
by goǳien był ostre przygany krotochwilnik¹²⁰
wyrząǳa ący psotę temu, co szuka e albo na
nią zasłużył. Powtarzam, że zasłużył na nią Spinelloccio. Sama zaś opowieǳieć wam chcę o takim, który sam e szukał, i mniemam, że nie
ganić, ale chwalić należy tych, co z niego zakpili. Był to lekarz, który powrócił z wszechnicy
bolońskie do Florenc i, głupi ak baran, chocia
daleko szlachetnie szym od baraniego futrem
był od stóp do głowy okryty.
„Co ǳień wiǳimy, że Florentczycy powraca ą do naszego miasta z Bolonii ako sęǳiowie, doktorzy, notariusze, w długie, fałǳiste szaty szkarłatne, futrem bramowane przyoǳiani. Wartość ich umysłów mało niestety
temu przepychowi stro u odpowiada. Jednym
¹²⁰krotochwilnik — żartowniś, wesołek. [przypis edytorski]
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z takich pawiów był nie aki Simone da Villa,
barǳie bogaty w dobra doczesne niż w wieǳę. Powrócił on do nas z Bolonii ako doktor
medycyny (wedle własnych zapewnień), ustroony w szkarłat z ogromną krezą, i zamieszkał
przy ulicy, którą ǳisia Via del Cocomero zowią.
Ów mistrz Simone pośród wielu osobliwych obycza ów swoich miał także i ten, że idąc
z kimkolwiek bądź przez ulicę natrętnie wypytywał się o nazwiska spotykanych po droǳe luǳi, o ich stan i stosunki, tak akby te
wiadomości o luǳiach mogły mu do przyrząǳania leków dopomóc. Zbierał e też barǳo
uważnie w pamięci. Szczególnym przedmiotem uwagi ego stali się dwa malarze, sąsieǳi ego, Bruno i Buﬀalmacco (o których uż
ǳiś dwukrotnie wspomniano), ży ący w wielkie przy aźni z sobą. Naszemu doktorowi zdało
się, że ci luǳie mnie kłopotów ma ą i wesele
ży ą niż ktokolwiek inny w mieście, i dlatego
też rozpytywać się o nich szczegółowie¹²¹ po¹²¹szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
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czął. Usłyszawszy zasię¹²², że są to uboǳy malarze, wbił sobie do głowy, że w tym wszystkim akaś ta emnica tkwić musi i że ci dwa
weseli luǳie ma ą widocznie akieś ukryte źródło dochodów — tym barǳie że słyszał często o ich przebiegłości i sprycie. Myśl ta wzbuǳiła w nim niezmierną chęć we ścia w bliższe
stosunki bądź to z obydwoma na raz, bądź też
z ednym z nich. Po pewnym czasie w same
rzeczy udało mu się zapoznać i zbliżyć się z Brunem. Bruno, pomiarkowawszy po kilku spotkaniach, z akim to dudkiem ma do czynienia,
ął¹²³ z niego drwić niemiłosiernie i ﬁgle niebywałe mu płatać, doktor zaś, nie spostrzega ąc
tego, w towarzystwie ego wielkie upodobanie
zna dował. Zaprosił go do siebie kilkakrotnie
na obiad i gdy osąǳał wreszcie, że otwarcie uż
z nim pogadać może, wyznał mu, że poǳiwem
go napełnia wesoły, mimo ubóstwa, sposób ich
życia. Po czym spytał się, czemu by to przypisać
należało?
¹²²zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
¹²³jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



Bruno, wysłuchawszy tych słów, równie niedorzecznych ak inne, roześmiał się głośno i postanowił odpowieǳieć tak, ak na to barani rozum doktora zasługiwał.
— Mistrzu — rzekł — byle komu nie powieǳiałbym o tym, ak sobie poczynamy, wam
ednak, o którego przy aźni i dyskrec i upewniony estem, nie będę wahał się wyspowiadać.
W same rzeczy a i towarzysz mó wesołe życie prowaǳimy, weselsze nawet, niźli się wam
wydawać może. Zawǳięczamy to oczywiście
nie proﬁtom z kunsztu naszego albo z ma ętności akichkolwiek, to by nam bowiem nawet
na czystą wodę nie wystarczyło. Abyście nie sąǳili ednak, że kradniemy, powiem wam, że
choǳimy na korsarskie wyprawy i tam, bez
niczy e szkody, zdobywamy wszystko, cokolwiek do zaspoko enia potrzeb naszych lub dla
przy emności est nam potrzebne. Stąd też beztroski nasz żywot, który wpadł wam w oko.
Doktor usłyszawszy te słowa zaǳiwił się
i uwierzył, mimo że nie rozumiał, co to znaczyć może. Zapragnąwszy gorąco dowieǳieć
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się, w aki to sposób korsarstwo się uprawia,
począł usilnie Bruna o wy aśnienie prosić, zaręcza ąc mu, że na głębszą ta emnicę zachowa.
— Dla Boga! — zawołał Bruno — mistrzu, czegóż to wymagacie ode mnie? Zbyt
wielka est ta ta emnica, którą raǳi byście poznać, a zasię za odkrycie e nie tylko mógłbym być zniszczony i życia pozbawiony, aliści
wpaść nawet w paszczę Lucypera z San Gallo. Tak wielką ednak est miłość dla wasze
osoby, która mi arbuza z Legnaia przypomina, i tak niezmierną ufność w was pokładam,
że nie czu ę się na siłach odmówić żądaniu waszemu. Dlatego też gotów estem opowieǳieć
wam wszystko, pod warunkiem że przysięgniecie na krzyż z Montesone, iż nigdy tego nikomu nie zdraǳicie.
Mistrz nie szczęǳił zaklęć i przysiąg.
— Wieǳcie tedy¹²⁴, o mó słoǳiutki mistrzu — rzekł Bruno — iż przed niedawnym
czasem przebywał w naszym mieście wielki czaroǳie i doktor nekromanc i, nazwiskiem Mi¹²⁴tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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chał Scotto, ze Szkoc i bowiem się wywoǳił.
Odbierał on dowody głębokie czci od na znacznie szych w mieście luǳi, z których niewielu
eszcze ży e. Gdy się uż do wy azdu gotował,
przychylił się do gorące prośby swoich przyaciół i pozostawił tuta dwóch na znamienitszych uczniów swoich z poleceniem, aby czynili zadość na mnie szym zachceniom tych szlachetnych Florentczyków, od których tyle czci
i miłości był doznał. Uczniowie, posłuszni mistrzowi, pozostali w mieście, odda ąc owym panom rozliczne usługi w wielu sprawach miłosnych i innych. Wreszcie, upodobawszy sobie
Florenc ę i obycza e mieszkańców, postanowili
osiąść u nas na stałe. Po pewnym czasie weszli
w związki ścisłe przy aźni z niektórymi obywatelami tute szymi, nie bacząc na to, czy ten,
z kim się zaprzy aźnią, est szlachcicem czy nie-szlachcicem, ubogim czy bogatym człekiem,
byleby tylko do gustu im przypadał. Pozyskawszy przy aciół, utworzyli grono, z dwuǳiestu
pięciu może luǳi złożone, które na mnie dwa
razy na miesiąc w pewnym, wskazanym przez
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nich, mie scu się zbiera. Tam każdy wyraża im
swo e pragnienia, które te same nocy spełniane bywa ą. Z tymi dwoma czarnoksiężnikami wiąże mnie i Buﬀalmacca osobliwie poufała
przy aźń. Przy ęto nas do owego towarzystwa
na równych prawach z innymi. Ach, gdybyście mogli wiǳieć przepyszne obicia komnat,
po królewsku zastawione stoły, dookoła których krążą ro e uroǳiwe służby płci obo e ,
owe nieporównane czary, ǳbany z winem i butle oraz inne naczynia ze złota i srebra, z których emy i pĳemy! Cóż dopiero mam powieǳieć o dobroci i obﬁtości potraw? Kto czego tylko zapragnie, zaraz to ma przed sobą.
Nie estem w stanie wyrazić wam, akie ǳiwne dźwięki z rozlicznych instrumentów tam się
rozlega ą, akie rozbrzmiewa ą tam pieśni melodią urzeka ące ani ak wielka ilość świec woskowych przy tych biesiadach płonie, ani ile
cukrów i win kosztownych na nasze skinienie czeka. Nie sądźcie także, mó milusi mistrzu, że siadamy do stołów w szatach, w których nas zwykle widu ecie. Po stokroć nie! Nie
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masz mięǳy nami takiego, który by cesarzowi podobien nie był, w tak pysznych bowiem
stro ach i ozdobach paradu emy. Nad wszystkie ednak rozkosze wyższa est rozkosz, którą
nas piękne kobiety obdarza ą. Sprowaǳa się e
z na dalszych krańców świata w mgnieniu oka,
wedle woli każdego z nas i wedle wyboru. Możecie tam u rzeć królowę Barbaników, władczynię Basków, żonę sułtana, cesarzową Usbeku, panią Klapigębę z Norwegii, Semisantę z Berlinzony i Scalpedrę z Nars i. Ale na cóż się zda
tuta e wyliczać? Zna ǳiecie tam wszystkie królowe ziemi całe , wraz z Szinszimurą, żoną księǳa Jana. Aliści słucha cie dale ! Gdy sobie uż
nieco podpĳemy i adłem się pokrzepimy, zatańczywszy wkoło raz lub dwa razy, uda e się
każdy z tą, która się na ego żądanie z awiła,
do osobne komnaty. Wieǳieć wam należy, że
każda z tych komnat to ra prawǳiwy, tchnący aromatem, nie mnie wonnym od wnętrza
waszych aptek, gdy w nich kminek tłuką. Stoą tam łoża okazalsze od łoża weneckiego doży. Na nich każda para się układa. Zostawiam
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wam do domysłu, ak każda z tych prządek potem kołowrotek trzyma, ak nitki puszcza, sama w kłębek się zwĳa ąc. Na szczęśliwszymi
z tych szczęśliwców, a takoż na lepie uposażonymi esteśmy, wedle mego zdania, a i Buﬀalmacco: on bowiem na częście sprowaǳa sobie
królowę ancuską, a zasię¹²⁵ angielską. Damy
te, ak każdemu wiadomo, są na pięknie szymi na całym świecie białogłowami. Tak umieliśmy im przypaść do serca, że o nas tylko myślą
i z nami eno przesta ą. Łatwo wam tedy bęǳie po ąć teraz, że musimy być na weselszymi
i na szczęśliwszymi na świecie ludźmi. Posiadamy miłość dwóch tak pięknych królowych,
nie mówiąc uż o tym, że dosyć nam zażądać od
nich dwóch albo trzech tysięcy dukatów, aby e
mieć natychmiast. To wszystko pospolicie korsarstwem nazywamy, postępu emy bowiem ak
korsarze, którzy każdemu dobytek wyǳiera ą.
Różnica tylko na tym się zasaǳa, że oni nie
odda ą tego, co raz wzięli, my zasię zwracamy
zdobycz po e użyciu. Wiecie teraz wszystko,
¹²⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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rozumiecie, co nazywamy korsarstwem, i wiǳicie, w akie należy to trzymać ta emnicy,
przeto więce nic wam nie powiem, proszę eno, nie wspomina cie uż nigdy o tym.
Doktor, którego cała wieǳa polegała na
umie ętności leczenia małych ǳieci z parchów,
uwierzył w słowa Bruna, ak gdyby one ewangelią były, i zapalił się niepomiarkowanym pragnieniem we ścia do tego towarzystwa. Odrzekł
tedy Brunowi, że zaiste byna mnie go teraz nie
ǳiwi ich wesoły i pogodny wyraz oblicza, i ledwie pohamować się zdołał od prośby o przyęcie go natychmiast do tego towarzystwa. Namyśliwszy się ednak, odłożył tę prośbę do chwili, aż Bruna lepie dla siebie pozyskać zdoła.
Tymczasem nie rozǳielał się z nim prawie, zapraszał go do siebie z rana, w południe i wieczorem i niezmierną życzliwość mu okazywał.
Wkrótce miłość ta tak się zwiększyła, iż
zdało się, że doktor bez Bruna żyć i istnieć nie
może. Bruno, któremu to wszystko wielce po
myśli było, nie chcąc okazać się niewǳięcznym
za tyle przywiązania i czci, wymalował dokto  Dekameron, ǲień ósmy



rowi w komnacie adalne Post Wielki i Agnus
Dei¹²⁶, nad bramą zasię wielki nocnik, aby po
tym znaku klienci dom doktora od innych odróżniali. Krom¹²⁷ tego na weranǳie wymalował mu walkę myszy z kotami, którą doktor za
arcyǳieło uważał. Nie zaniedbywał przy tym
od czasu do czasu, gdy nie wieczerzał z doktorem, wspomnieć coś o swoim towarzystwie.
Pewnego razu rzekł:
— ǲisie szą noc spęǳiłem w towarzystwie
naszym. Ponieważ królowa angielska uż mi się
nieco sprzykrzyła, kazałem sobie tedy na ten raz
sprowaǳić panią Gumedrę, małżonkę wielkiego chana Tarisu.
— Co to znaczy Gumedra? — spytał doktor. — Dalipan, nie rozumiem tych wszystkich
imion.
— O mó na droższy mistrzu! — odparł
Bruno. — Wcale się temu nie ǳiwię, słyszałem
bowiem, że Ipokrad i Aciemiega nic o nie nie
wspomina ą.
¹²⁶Agnus Dei (łac.) — Baranek Boży; typ przedstawienia postaci Jezusa Chrystusa w malarstwie. [przypis edytorski]
¹²⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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— Chciałeś zapewne powieǳieć: Hipokrat
i Avicenna — poprawił doktor.
— Dalipan, powieǳiałem, ak wieǳiałem
— odparł Bruno. — Równie mało rozumiem
się na tych waszych nazwiskach, ak wy na moich. Co się zaś tyczy imienia Gumedra, to znaczy ono w mowie wielkiego chana to samo,
co u nas cesarzowa. Ach, cóż to za białogłowa! Powiadam wam, że zapomnielibyście przy
nie o wszystkich medykamentach, receptach
i plastrach waszych!
Podobnymi słowami, nieraz powtarzanymi, tak Bruno doktora podniecił, że ten, pewnego wieczora nieco dłuże w ego towarzystwie pozostawszy, sąǳąc, że dostatecznie zyskał go sobie swą uprze mością, postanowił wreszcie wyznać mu na gorętsze pragnienie swo e.
Bruno malował właśnie walkę myszy z kotami.
Doktor, który światło mu trzymał, zaczął w te
słowa:
— Brunonie, Bogu ednemu wiadomo, że
nie masz człeka na świecie, dla którego gotów bym tyle uczynić, ile dla ciebie. Gdybyś mi
  Dekameron, ǲień ósmy



nawet powieǳiał teraz: »Idź do Peretoli«, ani
chybi, poszedłbym tam. Nie ǳiwu się tedy¹²⁸,
iż z całą ufnością o coś cię poproszę. Przed niedawnym czasem opowieǳiałeś mi cuda o rozkosznym sposobie życia waszego wesołego towarzystwa. Wzbuǳiło to we mnie taką żąǳę
należenia do niego, o akie dotąd po ęcia nie
miałem. Gdy mnie przy miecie, przekonasz się,
że nie bez ważkie rac i z prośbą tą do ciebie się
zwracam. Pozwolę ci nazwać mnie kpem, eśli natychmiast po przy ęciu nie sprowaǳę sobie na pięknie sze ǳiewczyny, akie zapewne
nigdy nie wiǳiałeś. Poznałem ą nie dale ak
w zeszłym roku w Śmierǳące Wólce i oddałem e całe serce mo e. Na ciało Chrystusowe! Oﬁarowałem e nawet ǳiesięć bolońskich
groszy, aby mi wstrętów nie czyniła, aliści to
żadnego skutku nie odniosło. Powieǳ mi tedy,
błagam cię gorąco, co mam uczynić, aby we ść
do waszego grona, i spraw, abym się doń dostał. Wierza mi, że pozyskacie we mnie ǳielnego, wiernego i godnego towarzysza. Zresztą
¹²⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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dość spo rzeć na mnie. Jestem wszak człekiem
uroǳiwym, a nie żadnym ułomkiem. Oblicze
mam świeże ak róża, a przy tym estem doktorem medycyny, których ak mi się zda e, niewielu mięǳy sobą macie. Znam wiele dyktery ek i pięknych piosenek. Jedną nawet zaraz
ci zanucę.
Tu począł ryczeć na całe gardło.
Bruna taki śmiech porwał, że hamu ąc go,
o mało się nie rozpukł. Przezwyciężył się ednak, a gdy doktor skończył piosenkę i spytał:
— No i cóż, ak ci się zda e?
— Wierę¹²⁹ — odrzekł Bruno — trzeba by
było być głuchym ak pień, aby nie ocenić, ak
cudownie śpiewacie i wyciągacie.
— Nieprawdaż? — zawołał doktor — pewien estem, że nie uwierzyłbyś, gdybyś sam
nie był słyszał!
— Na prawǳiwsza prawda — odparł Bruno.
— Ale to nic eszcze — rzekł doktor —
bowiem i pięknie szych rzeczy estem świadom.
¹²⁹wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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Da my temu ednak pokó . Musisz wieǳieć,
że roǳic mó był szlachcicem, chocia na wsi
mieszkał, po kąǳieli zasię pochoǳę z rodu panów z Vallecchio. Posiadam także, ak się sam
o tym przekonać mogłeś, pięknie sze księgi i bogatsze suknie od innych doktorów we Florenc i. Klnę się na Boga, że mam dobytek, który przed kilku laty w sumie sto lirów dobrą
monetą mnie kosztował. Zaklinam cię tedy raz
eszcze, wprowadź mnie do towarzystwa waszego! Jeśli mi tę przysługę wyświadczysz, nie
wezmę od ciebie nigdy tro aka za leczenie, bęǳiesz mógł przeto chorować, ile tylko zechcesz!
Bruno, usłyszawszy te słowa, ugruntował
się w mniemaniu swoim, że doktor est głupi
ak baran. Odrzekł mu przeto:
— Mistrzu! Poświećcie mi z te strony i mie cie trochę cierpliwości, póki tym myszom ogonów nie przyprawię. Za chwilę wam odpowiem.
Ogony wkrótce były gotowe. Wówczas Bruno, uda ąc zakłopotanie, rzekł:
— Na droższy mistrzu! Zaiste, wielkie to
są rzeczy, które gotowi esteście uczynić dla
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mnie. To ednak, czego żądacie, a co dla waszego wielkiego umysłu drobiazgiem się być wydawa, est dla mnie sprawą niezmierne wagi.
Nie znam na całym świecie człeka, dla którego rzecz tę z równą chęcią ak dla was byłbym
uczynił. Raz dlatego, że miłu ę was, ak na to
zasługu ecie, a po wtóre, dla te przyczyny, że
osobliwie cenię mądrość słów waszych, które
byłyby zdolne traﬁć do dewotek, a cóż dopiero
mnie przekonać? Im dłuże z wami przesta ę,
tym mędrszymi mi się być wyda ecie. Muszę
wam powieǳieć takoż, że gdybym nie miał inne przyczyny do pokochania was, to starałbym
się dogoǳić wam choćby dlatego, żeście sobie
tak piękny przedmiot miłości wybrali. Winienem wam ednak wyznać, że spełnienie waszego pragnienia est rzeczą trudnie szą, niźli sąǳicie. Dla te przyczyny nie będę mógł uczynić
dla was tyle, ile bym pragnął. Jeśli mi ednak na
swo ą niezachwianą uczciwość przysięgniecie,
że ta emnicy dochowacie, wskażę wam drogę,
którą idąc, cel swó osiągnąć bęǳiecie mogli.
Pewien estem, że to się wam, ani chybi, uda,
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skoro posiadacie tak piękne książki i tyle innych cennych rzeczy.
— Bądź spoko ny — odparł doktor. —
Widocznie nie znasz mnie eszcze dobrze, inacze bowiem wieǳiałbyś, że każdą ta emnicę
zǳierżyć umiem. Zaliż¹³⁰ mało takich spraw
i zamiarów miał pan Gasparruolo da Saliceto
wówczas, gdy był sęǳią podesty¹³¹ w Forlimpopoli? Zwierzał mi się on ze wszystkich zamysłów swoich; mnie pierwszemu ozna mił także
o zamierzonym małżeństwie swoim z Bergaminą. Sąǳę, że na tym dowoǳie poprzestaniesz!
— Na mą duszę! — zawołał Bruno — eśli
on wam tak ufał, to niewątpliwie i a mogę.
Droga tedy, o które wspomniałem, taka est:
Towarzystwo nasze ma zawsze kapitana i dwóch
radców, którzy co sześć miesięcy się zmieniaą. Ani chybi w na bliższe przyszłości Buﬀalmacco zostanie kapitanem, a a radcą, tak uż
bowiem od dawna postanowiono. Kapitan taki
¹³⁰zaliż (daw.) — czyż. [przypis edytorski]
¹³¹podesta — w średniowiecznych włoskich miastach na wyższy urzędnik
o uprawnieniach sądowniczych i wo skowych. [przypis edytorski]
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ma wielką właǳę, mogąc przy mować do towarzystwa, kogo tylko zechce. Otóż, według
mego zdania, powinniście pozyskać dla siebie
Buﬀalmacca, uprze mie i dwornie z nim postępu ąc. Jest to człek, który, poznawszy skarby
mądrości, w was się kry ące, pokocha was całą
duszą. Z ednawszy go urokiem rozumu waszego i ho ności, bęǳiecie mogli prosić go, o co
zechcecie, a on nie potraﬁ wam odmówić. Wspominałem mu uż nawet o was i wiem, że est dla
was przychylnie usposobiony. Weźcie się tedy
rączo za niego, a resztę a uż sam ułaǳę.
— Rada two a — odrzekł na to doktor —
wielce mi się podoba. Zapoznam się z Buﬀalmacciem. Jeśli est człekiem lubiącym z mądrymi ludźmi przestawać, to zapuściwszy się
ze mną choćby raz w gawędę, sam mnie późnie poszukiwać zacznie. Co się przyroǳonego
dowcipu tyczy, to zaiste mam go tyle, że całe
miasto mógłbym nim obǳielić i eszcze by mi
go dosyć pozostało.
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Bruno, tak rzecz postawiwszy, zdał z te
rozmowy sprawę Buﬀalmaccowi. Ów nie mógł
doczekać się chwili, w które nie w ciemię bity doktor z nim się zapozna, rad by był bowiem ak na pręǳe obdarzyć go tym, czego
on tak gorąco pragnął. Doktor nie dał mu długo czekać. Płonąc niezmierną żąǳą udania się
na korsarską wyprawę, nie spoczął, póki nie zaprzy aźnił się z Buﬀalmacciem, co mu bez trudu się udało. Poznawszy go, ął¹³² wydawać na
ego cześć wspaniałe obiady i uczty, na które
i Bruna zapraszał. Dwa ﬁluci durzyli go niesłychanymi bredniami i nie żałowali sobie wybornych win, tłustych kapłonów i innych smakowitych rzeczy. Gościli u niego ciągle, przebywa ąc w ego domu nieraz i bez zaprosin, i zawsze go zapewniali, że z nikim innym na świecie tak by im przy emnie nie było.
Wreszcie doktor, upatrzywszy stosowną zdaniem ego porę, wyznał z kolei pragnienie swoe Buﬀalmaccowi. Ów udał z początku wielkie
¹³²jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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pomieszanie, a potem wpadł z wściekłością na
Bruna, woła ąc:
— Na wielkiego Boga z Pasignano! Mam
niepomierną chęć tak cię w łeb trzasnąć, abyś
sto tysięcy świec zobaczył, ty zdra co obrzydły!
Nikt inny krom¹³³ ciebie nie mógł opowieǳieć
o tych wszystkich rzeczach doktorowi.
Doktor, słysząc to, począł żywo Bruna usprawiedliwiać, klnąć¹³⁴ się i zapewniać, że wie o tym
wszystkim zgoła z innego źródła, i wreszcie udobruchał rozgniewanego malarza.
Ułagoǳony Buﬀalmacco zwrócił się do doktora i zawołał:
— Drogi mistrzu, widać od razu, że nie na
próżno do Bolonii eźǳiliście, skoro przywieźliście stamtąd zasznurowaną gębę. Od razu poznać można, gǳieście się uczyli. Przy tym, eśli
się nie mylę, w czepku uroǳić się musieliście.
Bruno mi rzekł, że medycynę studiowaliście,
aliści a mniemam, że była to racze umie ętność zyskiwania sobie luǳi. Wierę¹³⁵, przy po¹³³krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹³⁴klnąć — ǳiś popr.: kląć. [przypis edytorski]
¹³⁵wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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mocy rozumu waszego i rzadkiego dowcipu¹³⁶
zdolni esteście wymóc, co zechcecie.
Doktor zerwał się na te słowa i przerywa ąc
mówcy, rzekł do Bruna:
— Wiǳisz, co to znaczy, gdy się na roztropnego człeka natraﬁ. Któż by równie dobrze
ak ten ǳielny mąż całą odrębność mego umysłu ocenić potraﬁł? Nawet ty nie dopatrzyłeś
się tak prędko moich walorów. Powtórz mu teraz, com rzekł, gdyś mi powieǳiał, że mu do
serca przypadnę?
— Prawda, szczera prawda — odrzekł Bruno.
— Jeszcze byś nie edno mógł przydać —
ciągnął dale doktor, zwraca ąc się do Buﬀalmacca — gdybyś mnie był wiǳiał w Bolonii. Tam zarówno doktorzy, ak i scholarzy zachwycali się mną gorąco. Nie było profesora ni
studenta, który by mnie nad wszystko w świecie nie miłował i dla siebie pozyskać nie pragnął, tak ich bowiem umiałem dowcipem i wymową swą olśnić. Więce powiem! Nie mo¹³⁶dowcip (daw.) — inteligenc a, spryt, rozum. [przypis edytorski]
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głem wyrzec ednego słowa, aby ich do gwałtownego śmiechu nie pobuǳić, tak barǳo przypadłem im do serca. Gdym od eżdżał, zalewali
się wszyscy gorzkimi łzami i żądali, abym pozostał. Gotowi byli nawet powierzyć mnie ednemu wykład medycyny dla wszystkich studentów, aliści a nie chciałem tego, śpieszyłem się
bowiem do ma ętności me tuta , która eszcze
do praǳiadów moich należała.
— No i cóż? Jakże ci się wyda e? — rzekł
Bruno do Buﬀalmacca. — Nie chciałeś wierzyć, gdym ci o doktorze opowiadał. Na mą
duszę, nie ma w całym mieście doktora, który by się tak dobrze znał na ośle urynie ak
nasz medyk. Bądź pewien, że aż do bram Paryża drugiego takiego mędrca nie zna ǳiesz.
Spróbu mu się teraz oprzeć i postara się do
ego prośby nie przychylić.
— Bruno — odrzekł na to doktor — szczerą prawdę mówi. Nie poznali się tuta na mnie,
bowiem naród wasz est nadto gruby. Gdybyście u rzeli mnie mięǳy doktorami, przekonalibyście się lepie , kto estem.
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— Zaiste, mistrzu — odparł Buﬀalmacco
— wiecie eszcze więce , niż sąǳiłem. Dlatego też oǳywam się do was tak, ak do dosto nego męża oǳywać się należy, i oświadczam,
że wszelkiego starania dołożę, aby was wkrótce
przy ęto do towarzystwa naszego.
Po te rozmowie i otrzymanym od Buffalmacca przyrzeczeniu doktor począł eszcze
częście dwóch malarzy ugaszczać. Wbĳali mu
oni do głowy na ǳiksze bzdury, obiecu ąc, że
sprowaǳą dlań grabinę Latrynę, na pięknie szą istotę na tyłach rodu luǳkiego.
Zaciekawiony doktor zapytał, kto zacz est
owa grabini?
— Ach, mo a ty tykwo — zawołał Buffalmacco — est to wielce godna pani i zaiste
mało się zna du e na całym świecie takich domów, nad którymi by ona urysdykc i nie miała, nie mówiąc uż o tym, że nawet sami o cowie minoryci¹³⁷ hołdy e składa ą i na cześć e
puka ą z moźǳierzy. Ma także i tę własność,
¹³⁷minoryci (z łac.) — Zakon Braci Mnie szych, katolicka wspólnota zakonna
założona w  przez św. Franciszka z Asyżu; anciszkanie. [przypis edytorski]
  Dekameron, ǲień ósmy



że gdy koło akiegoś mie sca przechoǳi, wonią niechybnie się zdraǳa. Niedawno właśnie
w nocy przeszła koło moich drzwi, uda ąc się
do rzeki Arno dla obmycia nóg i odetchnięcia
świeżym powietrzem. Na barǳie lubi w odosobnionych mie scach przebywać, ale właściwym mie scem e zamieszkania est Latryna.
Milic a e kręci się wszęǳie; poznacie ą po
miotle i sznurze z ołowianą gałką, herbie te
pani. Wasalów e także na świecie pełno; dość
wymienić pana Fa da, Don Kupkę, panią Biegunkę, nie mówiąc uż o wielu innych, których
znać ani chybi musicie. W ob ęcia te dosto ne damy zaprowaǳić was chcemy, eśli piękna
podwika¹³⁸ z Śmierǳące Wólki zawód wam
sprawi i eśli, co rzecz główna, zamysły nasze
się udaǳą.
Doktor, wychowany od ǳiecka w Bolonii, nie po ął krotochwilnego¹³⁹ znaczenia tych
¹³⁸podwika a. podwĳka — kwef; element stro u noszony przez zamężne kobiety
począwszy od wczesnego średniowiecza: biała chusta zasłania ąca włosy, szy ę, boki
twarzy i część czoła; tu przen.: kobieta. [przypis edytorski]
¹³⁹krotochwilny (daw.) — żartobliwy. [przypis edytorski]
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słów i ob awił gorącą chęć ak na prędszego poznania owe damy.
Wkrótce po te rozmowie nasi malarze przynieśli doktorowi radosną wieść, że ma być przyęty do towarzystwa. W dniu oznaczonym na
ceremonię, która się nocą odbyć miała, zaprosił
doktor obu swoich przy aciół na obiad. Gdy go
spożyli, zażądał bliższych wy aśnień co do zachowania się przy dopuszczeniu do tego grona.
— Mistrzu — odparł Buﬀalmacco — przede
wszystkim musicie tęgo się trzymać, bo gdybyście nie dotrzymali placu i stchórzyli, nie tylko
cała nasza praca na niczym spełznie, ale i wielka
stąd szkoda dla was powstanie. Zaraz wam powiem, pod akim względem męstwo owo okazać musicie. Trzeba tedy¹⁴⁰, abyście wieczorem,
gdy wszystkich pierwszy sen zmorzy, znaleźli się na ednym z owych wysokich grobowców, które niedawno koło Santa Maria Novella
wystawiono. Musicie się oblec w na pięknie szy wasz stró dla godnego przedstawienia się
po raz pierwszy towarzyszom naszym, a tak¹⁴⁰tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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że grabini, która ak nas słuchy doszły, pragnie was, ako szlachcica, którym się mienicie, rycerzem kąpieli mianować. Na grobowcu tym bęǳiecie czekali, póki się po was posłaniec nie z awi. Abyście zawczasu na wszystko przygotowani być mogli, wieǳcie, że przybęǳie po was czarne, niezbyt wielkie, rogate
zwierzę, które skoki ogromne czynić przed wami pocznie chrapiąc i mrucząc dla przerażenia
was.
Gdy się ednak przekona, żeście od trwogi dalecy, zbliży się do was powoli. Wówczas
ze dźcie bez strachu z grobowca i siada cie spoko nie na kark temu zwierzęciu. Waru cie się¹⁴¹
eno wzywać Boga lub świętych Pańskich! Usadowiwszy się wygodnie, załóżcie ręce układnie na krzyż i powierzcie się całkiem zwierzęciu, nie tyka ąc go rękoma. Ruszy ono powoli
z mie sca i do nas was przywiezie. Raz ednak
eszcze przestrzec was muszę, że eśli wspomnicie imię Boga, akiegoś świętego lub też obawę
poczu ecie, zwierzę to zrzuci was z siebie albo
¹⁴¹warować się (daw.) — tu: pilnować się, wystrzegać się. [przypis edytorski]
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też wpaku e was w akieś niezbyt wonne mie sce. Jeżeli tedy nie czu ecie dosyć męstwa, to
lepie da cie temu pokó , bowiem, stchórzywszy, sobie tylko szkodę przyniesiecie, a nam despekt¹⁴² sprawicie.
— Nie znacie mnie eszcze, przy aciele moi
— odparł doktor. — Wątpicie snadź¹⁴³ o mnie
wiǳąc, że rękawiczki i długie suknie noszę.
Gdybyście ednak wieǳieli, com a niegdyś nocami w Bolonii wyrabiał, wyszedłszy z towarzyszami na połów białogłów, osłupielibyście
ani chybi. Na honor, pewne nocy edna z takich ǳiewcząt iść z nami nie chciała! Mizeractwo to było prawǳiwe, ledwie mi do pasa
dosta ące. Opór e tak mnie oburzył, że obłożywszy ą naprzód porządnie kułakami, chwyciłem ą za ramiona i pchnąłem tak, iż chcąc
nie chcąc iść z nami musiała. Innym znowu
razem w towarzystwie sługi przechaǳałem się
wieczorem, nieco po Ave Maria, koło cmentarza minorytów, właśnie w dniu, gdy tam pew¹⁴²despekt sprawić a. uczynić (daw.) — urazić kogoś, obrazić kogoś. [przypis
edytorski]
¹⁴³snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
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ną białogłowę pochowano, i nie bałem się niczego. Nie lęka cie się tedy o mnie, bo odwagi mam racze za wiele niźli za mało. Co się
zaś przyzwoitości tyczy, to dla nieuchybienia
e , włożę na siebie szkarłatną suknię, w które
mnie na doktora promowano. Obaczycie, akie to wrażenie na całym towarzystwie sprawi,
i przekonacie się, że wkrótce kapitanem ego
zostanę. Wszystko innym trybem u was pó ǳie po przy ęciu mnie, zwłaszcza że, ak powiadacie, nie wiǳąc mnie grabini owa tak się
uż we mnie rozkochała, że mnie kawalerem
kąpieli mianować pragnie. A może z tą godnością nie bęǳie mi do twarzy? Albo może nie
dodam e blasku czy też przeciwnie? Pozwólcie
mi tylko ǳiałać!
— Dobrze zatem — odparł Buﬀalmacco
— baczcie eno, abyście nam akiegoś ﬁgla nie
wypłatali i abyście na czas we właściwym mie scu się stawili. Wieǳąc, że wy, panowie doktorzy, ochraniać swo e cenne zdrowie lubicie,
przestrzegam, że noc ǳiś est chłodna wielce.
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— Niechże mnie Bóg zachowa — zawołał na to doktor. — Nie należę byna mnie do
zmarzluchów i nic sobie z na większego zimna
nie robię. Gdy mi przy ǳie podnieść się w nocy z łoża dla załatwienia przyroǳone potrzeby,
zarzucam tylko futro na kaan. Bądźcie tedy
spoko ni o mnie, stawię się bowiem niezawodnie na mie scu i zaczekam.
Gdy wieczór się zbliżył, doktor, usprawiedliwszy się przed żoną, że tak późno z domu
wychoǳi, wydobył ukradkiem odświętną szatę, wǳiał ą na siebie, a potem, przybywszy na
wskazane mie sce, wdrapał się na eden z grobowców, przycisnął się do marmurowe płyty,
bowiem chłodno nie na żarty było, i ął¹⁴⁴ czekać na przybycie rogate poczwary. Tymczasem Buﬀalmacco, tęgi i silny człek, postarał
się o edną z owych larw, akich niegdyś na
zabawach, ǳiś uż wyszłych z obycza ów, używano, po czym okrył się cały czarnym futrem,
włosem na zewnątrz, tak iż wyglądał ak niedźwiedź. Tylko głowa miała diabelski i rogaty po¹⁴⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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zór. Tak ustro ony udał się na plac Santa Maria
Novella. W nie akie odległości postępował za
nim Bruno, chciał się bowiem przy rzeć z bliska całe te historii. Buﬀalmacco, u rzawszy
mistrza na grobowcu, ął ǳikie skoki wyprawiać i ogłusza ący hałas na placu czynić. Parskał przy tym, wył, sapał i chrapał ak opętany. Doktor wiǳąc to i słysząc poczuł, że mu
włosy dębem sta ą na głowie, w istocie bowiem
tchórzliwszy był od pierwsze lepsze białogłowy. W te chwili siła¹⁴⁵ dałby za to, aby w domu
się zna dować. Ponieważ ednak przybył uż na
to mie sce, więc też krzepił się¹⁴⁶ ak mógł, tak
wielka bowiem była w nim żąǳa oglądania cudów, znanych mu z opowieści.
Tymczasem Buﬀalmacco, namiotawszy się
do syta, udał, że się uspokoił, po czym zbliżył się do grobowca i stanął przy nim. Doktor
szczękał zębami ze strachu i nie wieǳiał, co
począć: wskoczyć na grzbiet zwierzęcia czy też
na grobowcu pozostać. Bo ąc się ednak, aby
¹⁴⁵siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
¹⁴⁶krzepić się — wzmacniać się, posilać; tu: pocieszać się. [przypis edytorski]
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mu potwór w wypadku, eśli na grzbiet ego
nie wsiąǳie, krzywdy akie nie wyrząǳił, nową trwogą dawną obawę przezwyciężył i zszedł
z grobowca, szepcząc:
— Boże, nie opuszcza mnie!
Potem wsiadł na ta emniczego wierzchowca, usadowił się wygodnie na nim i drżąc całym
ciałem, złożył ręce na krzyż na piersiach, ak mu
zalecono.
Wówczas Buﬀalmacco począł się nieznacznie ku Santa Maria della Scala kierować. Niósł
doktora, idąc na czworakach, prawie aż do samego klasztoru mniszek z Ripole. Podówczas
zna dowały się w te okolicy doły, w które właściciele sąsiednich gruntów grabinię Latrynę
zrzucać kazali, aby nią potem pola swo e użyźniać. Buﬀalmacco, zbliżywszy się do tych dołów, przystąpił na brzeg ednego z nich, po czym,
wybrawszy stosowną chwilę, schwycił doktora za nogi, strącił go z siebie i wrzucił głową
w dół do amy, warcząc przy tym, skacząc i wyąc okrutnie. Po dokonaniu tego bohaterskie  Dekameron, ǲień ósmy



go czynu pobiegł na łąkę Wszystkich Świętych.
Tam spotkał Bruna, który nie mogąc śmiechu
pohamować, aż tuta się zapęǳił. Oba teraz
śmiać się poczęli i z udanego ﬁgla się cieszyć.
Pofolgowawszy sobie nieco, zaczaili się, aby z daleka obaczyć, co doktor uczyni.
Ów poczuwszy, w ak obrzydliwą dostał się
amę, próbował wstać i wydobyć się z nie ; dopiero ednak po kilkakrotnym zapadnięciu się
to tu, to tam, umazaniu kałem od stóp do głowy i połknięciu spore ego dawki, obolały, wydostał się na wierzch, utraciwszy kaptur, ęcząc
i wścieka ąc się nie na żarty. Wyszedłszy oskrobał się rękami, ak mógł na lepie , a nie wiǳąc
inne rady, do domu powrócił. Kołatał tak długo, aż mu wreszcie otwarto.
Zaledwie drzwi się za nim zawarły¹⁴⁷, uż
Bruno z Buﬀalmacco pod nimi stanęli, chcąc
się dowieǳieć, ak cuchnącego doktora przy mie żona. Naraz usłyszeli grad na straszliwszych
obelg i przekleństw, akich zapewne na większy hulta na świecie nie był nigdy słyszał.
¹⁴⁷zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]
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— Ha! — wrzeszczała żona doktora — ha,
na mą duszę, akże się dobrze stało! Zapewne
wybrałeś się do akie ś nierządnicy, a chcąc się
e przypodobać w szkarłatną suknię się przybrałeś. Nie wystarczam ci uż tedy¹⁴⁸, mó skarbie! Całemu ludowi bym wystarczyła, a cóż dopiero tobie!
O, czemuż cię nie utopili, wrzuciwszy tam,
gǳie uż zostać powinieneś! Oto mi doktor na
schwał! Ma swo ą własną żonę, a nocami za cuǳymi żonami się ugania.
Podobnymi przymówkami nie przestawała go dręczyć aż do północy, w czasie mycia,
skrobania i czyszczenia, które doktor troskliwie odbywał.
Naza utrz rano Bruno i Buﬀalmacco stawili się do domu doktora, pomalowawszy sobie
uprzednio skórę pod oǳieżą w sinawe pręgi,
które na ślady pięści i kĳa wyglądały. Zastali
mistrza uż na nogach. Gdy weszli do komnaty, obrzydliwa woń silnie ich w nozdrza uderzyła, dotąd bowiem nie sposób było eszcze
¹⁴⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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wszystkiego całkiem oczyścić. Doktor, u rzawszy ich, postąpił ku nim i pozdrowił ich uprze mie. Aliści Bruno i Buﬀalmacco, zgodnie z uprzednią umową swo ą, odpowieǳieli mu na to pozdrowienie z gniewliwą miną:
— Byna mnie nie życzymy wam dobrego dnia, owszem, błagamy niebo, aby na was,
ako na wiarołomnego i obrzydliwego zdra cę,
zesłało tysiąc klęsk i śmierć haniebną. Z wasze
to winy, wówczas, gdyśmy się starali o zaszczyty dla was, o mało nas ak psów nie zabito.
ǲięki zdraǳie popełnione przez was otrzymaliśmy te nocy tyle kĳów, że mnie szą znacznie ilością razów na barǳie upartego osła do
Rzymu zagnać by można było. Nie dosyć na
tym! Groziło nam niebezpieczeństwo wygnania z towarzystwa, do którego wprowaǳić was
chcieliśmy. Jeśli nie wierzycie, przy rzy cie się,
ak wygląda nasza skóra.
To rzekłszy, rozchylili na piersiach szaty
i pokazali posiniaczone farbą piersi swo e, nie
da ąc ednak doktorowi zbyt usilnie się w nie
wpatrywać.
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Doktor na ten widok chciał się usprawiedliwić i opowieǳieć o swoich przypadkach. Zaledwie ednak wspomniał o wrzuceniu go do
amy, Buﬀalmacco zawołał:
— Na mą duszę, pragnąłbym, aby was było
zrzuciło z mostu do rzeki Arno. Po cóż przyzywaliście Boga i świętych Pańskich? Nie ostrzegałemże¹⁴⁹ was?
— Klnę się na Boga żywego, żem ich nie
przyzywał — odparł doktor.
— Niewątpliwie nie przypominacie sobie
tego, boście drżeli całym ciałem ak osika i nie
wieǳieli, gǳie się zna du ecie. Nasz poseł opowiadał nam o tym szczegółowie¹⁵⁰. Co się stało, uż się nie odstanie, ale od te pory nikt nam
nigdy podobnego ﬁgla nie spłata. Was zasię¹⁵¹
uczcimy tak, ak na to zasłużyliście.
Na te słowa doktor uderzył w prośby o przebaczenie i zaklął ich na Boga, aby mu wstydu
i przykrości nie czynili. Wreszcie udało mu się
¹⁴⁹nie ostrzegałemże — konstrukc a z partykułą że; znaczenie: czy nie ostrzegałem. [przypis edytorski]
¹⁵⁰szczegółowie — ǳiś popr. forma: szczegółowo. [przypis edytorski]
¹⁵¹zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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udobruchać ich potulnymi słowy. Ze strachu,
aby wieść o te przygoǳie dale się przez nich
nie rozniosła, począł eszcze gościnnie obu malarzy przy mować i różne usługi im wyświadczać.
Oto ak się do rozumu przywoǳi tych, co
go nie nabyli w Bolonii!”.

  .    
Pewna Sycylĳka z nieporównaną zręcznością zawładnęła towarami kupca, przywiezionymi do Palermo. Kupiec ów udaje, że powrócił do Palermo
z jeszcze większym zapasem towarów, po czym
pożycza od niej pieniąǳe, aby ją później na loǳie osaǳić.
Nie trza nawet mówić, aki śmiech wzbuǳiła wśród dam opowieść królowe . Nie było takie słuchaczki, które by od nadmiernego śmiechu nie pokazały się z ǳiesięć razy łzy
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w oczach. Gdy królowa skończyła, Dioneo, wieǳąc, że na niego teraz kole przychoǳi, rzekł
w te słowa:
— Wiadomą est rzeczą, miłe damy, że żart
tym barǳie luǳiom do smaku przypada, im
barǳie sprytnym est ten, kogo wystrychnięto na dudka. Dlatego też, chocia każda z was
uż piękną historię opowieǳiała, a eszcze edną na zakończenie tego dnia przytoczyć pragnę.
Powinna się wam podobać barǳie niż każda
inna na te materii osnuta, dlatego że oszukana
osoba była sama większą mistrzynią w oszukiwaniu innych niż ktokolwiek z tych, o których
była tu mowa.
„We wszystkich miastach nadbrzeżnych, porty posiada ących, istniał kiedyś, a może i ǳiś
eszcze istnie e, obycza , zgodnie z którym wszyscy kupcy przybywa ący z towarami, wyładowawszy e z okrętu, składali swó dobytek do
składów. W wielu mie scach taki schów, zwany doganą, należał do gminy albo do pana tych
ziem. Oddawszy spis towarów luǳiom zawiadu ącym tymi sprawami i oznaczywszy ceny,
  Dekameron, ǲień ósmy



kupcy zamykali otrzymane składy na klucz. Celnik, ma ący zwierzchni naǳór nad portem, wpisywał wówczas do księgi wszystkie towary kupca i żądał późnie zapłaty w miarę ich odbierania. ǲięki tym księgom faktorzy nierzadko
dowiadywali się o ilości towarów, a takoż, acy
kupcy e przywieźli, po czym uż targu dobĳano lub zamiany czyniono.
Obycza ten istniał też w Palermo na Sycylii, w mieście, co po ǳiś ǳień słynie z wielu białogłów oǳnacza ących się pięknym ciałem, ale nie cnotą. Człek, który ich nie zna,
skłonny est e poczytywać za wielce obycza ne
istoty. Białogłowy te gotowe są zedrzeć skórę z każdego mężczyzny. Gdy tylko przybędą
cuǳoziemscy kupcy, zaraz dowiadu ą się one
z portowe księgi, kto co przywiózł i za ile towar sprzedać może, po czym łaskawymi słowy i płochym obe ściem stara ą się obrócić na
siebie uwagę, a wreszcie usidlić kupców swoą miłością. Już wielu luǳi sprowaǳiły w ten
sposób na bezdroża i cały towar z rąk im wyrwały. Zdarzali się i tacy, co zostawili w Paler  Dekameron, ǲień ósmy



mo nie tylko swo e towary i okręty, ale także i kości, tak zręcznie bowiem te balwierki¹⁵²
brzytwą władały.
Przed niedawnym tedy¹⁵³ czasem przybył
do Palermo pewien młoǳieniec ﬂorencki, Niccolo da Cignano, Salabaettem przezwany. Na
polecenie swoich zwierzchników przywiózł z sobą tak wiele sukna, danego mu na kredyt na
armarku w Salerno, że mógłby za nie pięćset
złotych ﬂorenów otrzymać. Zapłaciwszy w porcie za przechowanie, złożył towar do składów
i nie śpiesząc się zbytnio ze sprzedażą, ął¹⁵⁴ się
po mieście przechaǳać. Salabaetto był młoǳieńcem asnym, płowym, kształtnym i uroǳiwym, aliści i letko¹⁵⁵ myślącym, ponieważ
życie mu się uśmiechało. Zdarzyło się, że edna z tych balwierek, o których wyże wspomnieliśmy, imieniem Jancoﬁore, usłyszawszy
¹⁵²balwierka — żeńska forma od: balwierz; daw. osoba pełniąca funkc e yz era,
kosmetyczki i pielęgniarza zarazem, za mu ąca się goleniem zarostu, strzyżeniem
włosów, przygotowywaniem kąpieli itp., a także wykonu ąca pospolite zabiegi,
takie ak wyrywanie zębów czy upuszczanie krwi. [przypis edytorski]
¹⁵³tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁵⁴jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
¹⁵⁵letko (daw., gw.) — lekko. [przypis edytorski]
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o nim, obróciła nań uwagę swo ą. Salabaetto spostrzegł to i imaginu ąc sobie, że ma do
czynienia z akąś znaczną damą, postanowił ą
olśnić urodą swo ą i grę miłosną chytrze przeprowaǳić.
Nikomu nic o damie nie mówiąc, począł
się przechaǳać pod e oknami. Zalotnica spostrzegła to wkrótce. Przez kilka dni zapalała
go oczyma, czyniąc pozór, że schnie z miłości doń, po czym posłała do niego ta nie edną ze swych służek, wytrawną ra furkę. Służka
niemal ze łzami w oczach po długim kołowaniu wyznała Salabaettowi, że pani e nie może zaznać spoko u we dnie ani w nocy, ponieważ za ego sprawą w miłosną niewolę popadła.
Dlatego też niczego tak na świecie nie pragnie,
ak ze ść się z nim ta nie w pewne łaźni. Po
czym wy ąwszy z zawiniątka piękny pierścień
wręczyła go Salabaettowi w imieniu swe pani. Młoǳieniec, wysłuchawszy tych słów, niezmiernie się uradował, schwycił pierścień, a nasyciwszy nim oczy i ucałowawszy go, nasunął
go na swó palec i odparł służce, że madonna
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Jancoﬁore ego wza emność posiada, ponieważ
on, Salabaetto, miłu e ą nad życie. Gotów bęǳie pó ść za nią wszęǳie, gǳie tylko mu rozkaże, i o każde porze.
Służka zaniosła ten respons¹⁵⁶ swe pani.
Salabaetto wkrótce dowieǳiał się, że następnego popołudnia ma czekać na swo ą damę w łaźni. Nic nikomu nie mówiąc, przybył tam w oznaczonym czasie. Łaźnia była uż przez damę zamówiona. Po chwili z awiły się dwie służki. Jedna z nich niosła na głowie materac, puchem
nabity, druga wielki kosz z różnymi rzeczami.
Położywszy materac na ozdobnym łożu, stoącym w edne z komnat łaziebnych, rozesłały na nim na cieńsze prześcieradła z edwabną obszywką i śnieżnobiałe pokrycie z tkaniny cypry skie , na które rzuciły dwie haowane misternie poduszeczki. Po czym rozebrawszy się, weszły do łaźni, oporząǳiły ą i pięknie wymyły. Po pewnym czasie z awiła się sama
Jancoﬁore, otoczona przez dwie inne służebne. Obaczywszy Salabaetta rzuciła się ku nie¹⁵⁶respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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mu z oznakami niepohamowane radości. Obęła go, ucałowała i wzdycha ąc ciężko, wreszcie
rzekła:
— Nie wiem, kto by mnie mógł przywieść
do tego stanu krom¹⁵⁷ ciebie. Rozgorzałam całą
duszą dla cię, srogi mó Toskańczyku!
Po czym zgodnie z e życzeniem nago weszli do łaźni, a wraz z nimi dwie służki. Tam,
nie pozwala ąc służkom dotknąć się Salabaetta, wymyła go mydłem goźǳikowym, a następnie sama kazała się wymyć służkom. Służki przyniosły dwa cienkie, białe prześcieradła,
od których biła tak silna woń ak od świeżych
róż. Jedna ze służek zawinęła w prześcieradło
Salabaetta, druga damę; po czym zaniosły ich
na przygotowane łoże. A gdy osuszyli się, po
zd ęciu wilgotnych prześcieradeł przez służki,
spoczywali nago na posłaniu. Po chwili służki wydobyły z kosza wspaniałe srebrne ﬂakony,
napełnione wodą różaną, pachnidłem aśminowym i pomarańczową esenc ą. Spryskały ich
tymi pachnidłami, a potem przyniosły pudła
¹⁵⁷krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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ze słodyczami i butle na przednie szego wina,
którym miłośnicy się pokrzepili. Salabaettowi
zdawało się, że się w ra u zna du e. Tysiąc razy
spoglądał na damę, która była dlań w te chwili na pięknie szą na świecie białogłową. Każda
goǳina oczekiwania była dlań dłuższą od stu
lat. Pragnął, aby służki oddaliły się ak na pręǳe i aby mógł się wreszcie znaleźć w ob ęciach
damy. Wreszcie, zgodnie z wolą damy, służki oddaliły się, ostawia ąc w komnacie zapaloną pochodnię. Salabaetto porwał damę w ramiona i nie wątpiąc ani chwili, że rozgorzała
ku niemu miłością bezmierną, zapamiętał się
długo w rozkoszy. Po pewnym czasie zalotnica
ozna miła, że uż pora wstawać; wezwała przeto
służki, które ich ubrały. Pokrzepiwszy się nieco
słodyczami oraz winem i umywszy ręce pachnącą wodą, miłośnicy ęli się do drogi zbierać.
Przy pożegnaniu dama rzekła:
— Jeślibyś zechciał przy ść do mnie ǳiś
wieczorem na wieczerzę i na nocleg, byłabym
szczęśliwa niezmiernie.
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Salabaetto, zachwycony urodą damy, e udaną przymilnością u ęty, a przy tym twardo przekonany, że ona go miłu e nad wszystko w świecie, rzekł:
— Każde two e życzenie est świętością dla
mnie. Dlatego też ǳisia , ak zawsze, gotów estem wypełnić wszystko, czego zapragniesz.
Dama po powrocie do domu kazała przybrać godnie swo ą komnatę i przygotować wspaniałą wieczerzę. Po czym zaczęła oczekiwać na
Salabaetta, który nadszedł o zmroku i został
powitany z radością. Po spożyciu dobrze zastawione wieczerzy przeszli do sypialne komnaty. Tuta Salabaetto poczuł rozkoszną woń
drzewa aloesowego i różnych pachnideł i obaczył wspaniałe łoże, a także bogate tkaniny na
ścianach wiszące. Wiǳąc te szczegóły, do te
myśli przyszedł, że ma do czynienia z bogatą
i znamienitą damą.
Chociaż więc doszło uż do uszu ego kilka niepochlebnych o nie posłuchów, przecie
żadną miarą wiary dać im nie chciał. Gdyby
nawet i był zdolny uwierzyć, że tego lub in  Dekameron, ǲień ósmy



nego w pole wywiodła, co do siebie nie wątpił,
że z nim tak nie postąpi. Spęǳił tedy tę noc
przy nie , pełen radości, i mocnie szym eszcze
płomieniem rozgorzał. Gdy świt zabłysnął, dama opasała go na pożegnanie pięknym i wielce
misternym pasem srebrzystym, przeǳiwną sakiewką na pieniąǳe opatrzonym, i rzekła:
— Mó na droższy Salabaetto, zachowa wiecznie miłość do mnie i wieǳ, że w każde chwili
estem na two e usługi i że wszystko, co tuta
wiǳisz i co tylko osiągnąć mogę, est do twego
rozporząǳenia.
Salabaetto uściskał ą, rozczulony, ucałował
i pożegnawszy się z nią, pośpieszył tam, gǳie
się kupcy zbierali.
Młoǳieniec nieraz eszcze z wǳięków damy korzystał, nie wyda ąc na te miłosne igraszki ani złamanego szeląga i coraz gorętszym afektem dla nie się prze mu ąc. Tymczasem udało mu się zbyć za pieniąǳe towar przywieziony i znacznie przy tym zarobić. Zalotnica wnet
dowieǳiała się o tym od trzecich osób. Pewne  Dekameron, ǲień ósmy



go tedy¹⁵⁸ wieczora, gdy Salabaetto przybył do
nie na dłuże , zręczna białogłowa ęła¹⁵⁹ wysilać całą przebiegłość swo ą. Szczebiotała do
niego, żartowała, okrywała go nieustannie pocałunkami i nie puszcza ąc go z ob ęć swoich,
czyniła pozór tak zakochane , iż przysiągłbyś,
że z nadmiaru miłości skona w ego ob ęciach.
Wśród tych pieszczot chciała go zmusić do przyęcia w podarunku dwóch srebrnych pucharów, aliści Salabaetto nakłonić się do tego nie
dał, zrachowawszy bowiem wartość podarunków dotychczas otrzymanych, poznał, że przenoszą one sumę trzyǳiestu dukatów, gdy tymczasem ona od niego nawet drobnostki wartości grosza przy ąć dotychczas nigdy nie chciała.
Gdy zalotnica dowodami miłości i szczodrobliwości naszego młoǳieńca w uniesienie wprawiła, weszła edna z e służek, dobrze poprzednio wyuczona, i pod pokrywką akie ś sprawy
damę z komnaty wywołała. Za chwilę powróciła dama do kochanka, ale w akże odmie¹⁵⁸tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
¹⁵⁹jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
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nionym stanie! Tonąc w gorzkich łzach i ęcząc, rzuciła się twarzą na łoże i na boleśnie sze
skargi, akie kiedykolwiek z kobiece piersi wyszły, rozwoǳić poczęła. Salabaetto, wzruszony
i zǳiwiony sroǳe, porwał ą w ramiona, zmieszał swo e łzy z e łzami i zawołał:
— Biada mi! O serce mo ego serca, co ci
tak nagle dokuczać poczęło? Jakiż być może
powód twe boleści? Powieǳ mi, duszo moa!
Zalotnica długo prosić się dała, wreszcie
rzekła:
— O mó na droższy panie, nie wiem, wierę¹⁶⁰, co czynić ani co mówić. W te chwili właśnie otrzymałam list z Mesyny, w którym brat
mó pisze, że za tyǳień na dale muszę mu tysiąc dukatów przysłać, choćbym miała sprzedać
i zastawić w tym celu wszystko, co posiadam,
inacze bowiem da gardło. Nie wiem, co począć. Skądże a tak prędko podobną sumę wezmę? Gdybym miała choć czternaście dni czasu, to potraﬁłabym wydostać te pieniąǳe od
¹⁶⁰wierę (daw.) — doprawdy, zaprawdę. [przypis edytorski]
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człeka, który mi est znacznie więce winien,
albo też sprzedałabym edną z posiadłości naszych. Cóż pocznę ednak teraz, gdy mnie czas
nagli? Och, boda bym umarła pierwe , nim ta
smutna wiadomość do rąk moich doszła.
To rzekłszy, od nowa głośnym płaczem wybuchnęła, ak gdyby całkiem ą ta troska przybiła.
Salabaetto, którego namiętność przyroǳone rozwagi pozbawiła, biorąc łzy i słowa kochanki swo e za rzetelne, zawołał:
— Madonno, tysiącem, zaiste, służyć wam
nie mogę, ale pięćset dukatów w każde chwili pożyczyć wam gotów estem, zwłaszcza że,
ak powiadacie, bęǳiecie mi e mogli oddać
po dniach czternastu. Prawǳiwe to szczęście
dla was, że właśnie wczora towar mó sprzedałem. Gdyby nie ten szczęsny przypadek, ani
grosza nie byłbym wam mógł pożyczyć.
— O a nieszczęśliwa! — wykrzyknęła zalotnica na to — więc brakowało ci pienięǳy?
Przeczże nic o tym nie mówiłeś i nie żądałeś
ich ode mnie? Nie tysiąc wprawǳie, ale sto lub
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dwieście dukatów byłabym ci natychmiast pożyczyła. Postępkiem swoim od ąłeś mi niestety
możność przy ęcia przysługi, z aką się oﬁaruesz.
Salabaetto, tym nowym dowodem tkliwości eszcze barǳie otumaniony, odparł:
— Nie bierzcie stąd pochopu do dalszego oporu, madonno! Gdybym się znalazł w tak
ciężkie potrzebie, ak wy ǳisia , niewątpliwie
udałbym się był do was o pomoc.
— O mó Salabaetto — rzekła zalotnica
— teraz dopiero dowodnie przekonywam się,
iż miłość two a do mnie prawǳiwą est i szczerą, skoro nie czeka ąc, aż cię sama poproszę, tak
wielką sumą pienięǳy chcesz mnie w ciężkie
potrzebie wspomóc. Wierę, i bez tego cała do
ciebie należałam, teraz ednak, po tym postępku, tym barǳie two ą własnością się sta ę. Nie
zapomnę takoż nigdy, że ci życie brata mego
zawǳięczam. Bóg eden wie, z aką niechęcią
te pieniąǳe biorę, zwłaszcza gdy pomyślę, że
kupcem esteś i że kupcy ciągle pienięǳy do
prowaǳenia różnych spraw potrzebu ą. Jedy  Dekameron, ǲień ósmy



nie dla te rac i, że potrzeba mnie uciska i że
mam naǳie ę nieomylną, iż w krótkim czasie
dług mó uiszczę, pomoc two ą przy mu ę i zabezpieczam ą na wszystkim, co tuta wiǳisz.
Rzekłszy te słowa, rzewliwymi łzami się zalała i rzuciła mu się w ramiona. Salabaetto, wiǳąc ą tak rozrzewnioną, ze wszystkich sił pocieszyć ą się starał. Przepęǳiwszy noc w e
domu, rankiem następnego dnia, na dalsze wezwania nie czeka ąc, przyniósł e pięćset błyszczących dukatów, które ona z śmie ącym się
sercem i łzawymi oczyma przy ęła. Rzecz oczywista, że nie było mowy o wekslu lub o akimkolwiek obligu. Salabaetto poprzestał na proste obietnicy.
Aliści ledwie zalotnica pieniąǳe do rąk pochwyciła, inne dla Salabaetta czasy się zaczęły. Dawnie miał wolny przystęp do e domu,
ile razy mu się to tylko podobało, teraz zaczęły się po awiać akieś nieustanne przeszkody,
wskutek których ledwie raz na siedem razy dostać mu się do nie udawało, ale i wtedy nawet nie witano go z takim uniesieniem i nie
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przy mowano z podobną radością ak pierwe .
Tymczasem czas oznaczony na zwrócenie pienięǳy nie tylko się przybliżył, ale nawet miesiąc, a potem i drugi po terminie upłynął. Ilekroć Salabaetto ośmielił się skromnie o długu
napomknąć, piękne słówka miast¹⁶¹ pienięǳy
otrzymywał. Wówczas dopiero prze rzał chytry
zamysł białogłowy i o swo e łatwowierności się
przekonał, a zarazem po ął, że w te całe sprawie nic nie wskóra, nie ma ąc kwitu ani świadków. Zresztą płonął wstydem na samą myśl
użalenia się przed kimkolwiek dla te przyczyny, że go zawczasu przestrzegano, a poza tym
i dlatego, że spoǳiewał się edynie drwin zasłużonych.
Niepomiernie przygnębiony opłakiwał w samotności swo ą nierozwagę. Tymczasem, na domiar nieszczęścia, przełożeni pisali list za listem, aby im pieniąǳe za sprzedane towary
przysłał, bowiem ich koniecznie potrzebu ą.
W tym stanie rzeczy, nie mogąc ich prośbie zadość uczynić, postanowił Salabaetto błąd
¹⁶¹miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
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swó przyna mnie ak na pręǳe ukryć i śpiesznie od echać. Wsiadł tedy na mały okręt i popłynął na nim nie do Pizy, ak był powinien,
ale do Neapolu.
W Neapolu żył podówczas eden z ziomków naszych, Pietro del Canigiano, będący skarbnikiem cesarzowe Konstantynopola, mąż wielkie bystrości i rozwagi, a przy tym ścisły Salabaetta i ego roǳiny przy aciel. Jemu więc,
ako człowiekowi ze wszech miar zaufania godnemu, zwierzył się po upływie kilku dni Salabaetto. Jęcząc i lamentu ąc, rozpowieǳiał szczegółowie o wszystkim, co był uczynił, i o tym,
akie go nieszczęście spotkało, oraz błagał o radę i pomoc. Oświadczył przy tym, że do Florenc i uż nigdy powrócić nie zamierza. Canigiano, wielce nierad temu, co usłyszał, odparł:
— Źleś uczynił, źleś postąpił, źleś przełożonym swoim wierności dochował! Zbyt wiele
pienięǳy na raz dla swo e przy emności wydałeś. Ale po co tu dłuże gadać po próżnicy! Co

  Dekameron, ǲień ósmy



się stało, uż się nie odstanie, a teraz radźmy,
akby zło naprawić.
Zaczęli się tedy naraǳać i wkrótce Pietro,
ako człek nie w ciemię bity, wpadł na myśl,
akby nieszczęściu zapobieżyć, po czym odkrył
swó zamysł Salabaettowi, któremu tak się on
podobał, że nie mieszka ąc¹⁶² urzeczywistnić go
postanowił. Miał eszcze trochę pienięǳy przy
sobie: resztę pożyczył mu Canigiano. Zebrało
się tyle grosza, że Salabaetto mógł zakupić wiele dobrze związanych worów i dwaǳieścia beczułek na oliwę, które napełnił; po czym z całym ładunkiem do Palermo powrócił. W eżdża ąc do miasta, podał celnikom spis worów
i beczek oraz ich cenę; kazał e wszystkie na
swó rachunek zapisać, złożył cały ładunek w porcie i oświadczył, że nie ruszy nic z tych towarów, póki inne, na które czeka, nie nade dą.
Wieść o przybyciu Salabaetta doszła od razu do madonny Jancoﬁore, która usłyszawszy,
że towary, które Salabaetto przywiózł, dwa ty¹⁶²nie mieszkając (daw.) — nie zwleka ąc. [przypis edytorski]
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siące dukatów, a może i więce warta ą¹⁶³, nie
licząc tych, co dopiero są w droǳe, a które na
z górą trzy tysiące ceniono, do te myśli przyszła, że eszcze lepie obłowić się bęǳie mogła
i większą część pięciu tysięcy zagarnie, eśli mu
teraz owych pięćset dukatów zwróci. Z tą myślą posłała po niego. Salabaetto, którego uż
nie darmo raz na hak przywieǳiono, przybył
śpiesznie. Zalotnica u rzawszy go, udała, że nie
wie byna mnie , co przywiózł ze sobą, i okazuąc wielkie ukontentowanie zawołała:
— Ach, esteś wreszcie! Jakżeś musiał gniewać się na mnie, że ci pienięǳy w oznaczonym
czasie nie oddałam!
Salabaetto miast¹⁶⁴ odpowieǳi śmiać się
począł, a po chwili rzekł:
— W same rzeczy, madonno, trochę mnie
to dotknęło, bo wy ąłem sobie te pieniąǳe spod
serca, aby się wam przysłużyć, wy zasię¹⁶⁵ tymczasem… Aliści zaraz się przekonacie, czy na
was gniewać się potraﬁę. Miłość mo a do was
¹⁶³wartają (daw.) — są warte. [przypis edytorski]
¹⁶⁴miast (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
¹⁶⁵zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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była tak wielka i silna, iż skłoniła mnie do sprzedania większe części moich posiadłości i zakupienia za te pieniąǳe towarów, których dotąd
przywiozłem więce niż za dwa tysiące dukatów. Obecnie czekam eszcze na przesyłkę wartości trzech tysięcy dukatów. Ma ąc taki zasób
towarów, otworzę tuta sklep, aby uż nigdy od
was oddalać się nie potrzebować, miłość wasza
bowiem droższa est mi nad życie, a tak niezbędna, ak powietrze do oddychania.
— Salabaetto — odrzekła na to dama —
to wszystko, czego ty pragniesz i co uczynisz,
zawsze mi est miłe i a bowiem kocham cię
nad życie. Na milszą ednak est mi wieść, żeś
powrócił, aby się tuta osiedlić, gdyż będę mogła nie edną eszcze uroczą goǳinkę z tobą spęǳić. Przede wszystkim muszę ednak usprawiedliwić się przed tobą, że przed od azdem nie
przy ęłam ciebie kilka razy w swym domu lub
że przy ąwszy, nie tak ak zazwycza uprze mą
i tkliwą dla ciebie się okazałam. Takoż chcę ci
wy aśnić, dlaczego ci pienięǳy w oznaczonym
nie oddałam terminie. Otóż trzeba ci wieǳieć,
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że podówczas byłam pogrążona w wielkie boleści i zmartwieniu głębokim. Kto w takim stanie się zna du e, mimo całe miłości do kochanka, nie zawsze może mieć dlań uśmiechnięte oblicze i tyle mu uwagi okazywać, ile by
mu się słusznie należało. Co się zaś owych pienięǳy tyczy, to łatwie¹⁶⁶ chyba po mu esz, że
z trudnością przychoǳi białogłowie oddać pięćset dukatów, eśli ci, którym pożyczyła, słowa
e nie dotrzymu ą. Oszukali mnie różni luǳie
i tym sposobem kłamczynię ze mnie uczynili.
Dopiero wkrótce po od eźǳie twoim odebrałam pieniąǳe; gdybym była wieǳiała, gǳie e
odesłać, bądź pewien, że nie byłabym zwlekała ani chwili dłuże . Aliści nie znałam mie sca
twego pobytu i dlatego też u siebie pieniąǳe
przechowałam.
To rzekłszy, kazała przynieść woreczek, ten
sam, który Salabaetto kiedyś e wręczył, i odda ąc mu go rzekła:
— Policz, czy est pięćset.
¹⁶⁶łatwie — ǳiś popr. forma: łatwo. [przypis edytorski]
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Salabaetto nigdy w życiu nie doznał większe radości ak w te chwili. Pohamował się
ednak, przeliczył spoko nie dukaty, przekonał
się, że est ich pięćset, schował kieskę i rzekł:
— Madonno, wierzę na święcie w słowa
wasze. Jestem całkiem ukontentowany, bowiem
wiem, że uczyniliście wszystko, co uczynić byliście obowiązani. Bądźcie upewnieni zatem, że
dla tego i dla miłości, aką dla was żywię, gotów
będę służyć wam taką sumą, aką rozporząǳać
mogę, na akikolwiek cel byście e ode mnie
zażądali. Zechcie cie mnie tylko na próbę wystawić.
W taki sposób dawna ich miłość, w słowach przyna mnie , na nowo zawiązana została
i Salabaetto rozpoczął znów z zalotnicą poufały i tkliwy stosunek, dozna ąc od nie ciągłych
ob awów czci i miłości na gorętsze . To go ednakoż nie mogło skłonić do porzucenia myśli
o odwecie. Owszem, postanowił równą miarką
damie zapłacić. Pewnego tedy¹⁶⁷ dnia, gdy zalotnica posłała po niego, zaprasza ąc go na wie¹⁶⁷tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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czerzę i nocleg, z awił się, aliści tak zrozpaczony i pomieszany, iż zdawało się, że przytomność utracił. Jancoﬁore uścisnęła go i tkliwie
badać poczęła, co ten smutek oznacza. Salabaetto długo dał się prosić, wreszcie, akby był e
czułością zwyciężony, rzekł w te słowa:
— Jestem zgubiony! Okręt, którego czekałem, a na którym zna dowały się towary, wpadł
w ręce korsarzy z Monaco. Oddaǳą e za wykupem ǳiesięciu tysięcy dukatów, z czego na
mnie tysiąc przypada. Tymczasem nie mam ani
złamanego szeląga przy duszy, te bowiem pięćset dukatów, które mi oddaliście, posłałem natychmiast do Neapolu, aby za nie materii lniane zakupiono. Gdybym chciał w te chwili sprzedać towary, zna du ące się w porcie, dostałbym
za nie zaledwie pół ceny, eszcze bowiem na
sprzedaż ich stosowna pora nie nadeszła. Pozosta e mi więc tylko pożyczyć. Nie estem tuta
ednakoż eszcze dość znanym człekiem, abym
mógł znaleźć kogoś, co by mnie w potrzebie
poratował. Nie wiem tedy, ak złu zaraǳić ani
gǳie się obrócić. Jeżeli nie wyślę zaraz tych
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pienięǳy, towary mo e dostaną się do Monaco i wówczas uż nic z nich nie obaczę.
Wiadomość ta dotknęła zalotnicę nader niemile, bowiem ǳięki nie wszystkie e zamysły
wniwecz się obracały. Dama poczęła rozważać,
akiego by w danym razie użyć środka dla zaraǳenia złu, i rzekła:
— Bóg wie, ak cierpię, wiǳąc two e zmartwienie. Na cóż ednak zda się tu rozpacz? Trzeba raǳić. Gdybym miała pieniąǳe, klnę się na
mą duszę, że pożyczyłabym ci e natychmiast,
aliści tak wielkie sumy nie posiadam. Znam
ednakoż pewnego człeka, który mi niedawno
pożyczył kilkaset dukatów, do owego tysiąca
braku ących, ale ten lichwiarz żąda ogromnego
procentu, nie mnie niż trzyǳieści od sta. Jeślibyś chciał pożyczyć od niego, to musisz mu
dać akiś dobry zastaw. Co się mnie tyczy, to
gotowa estem dać mu ako porękę wszystko,
co posiadam, wraz z sobą na przydatek, o ile
tylko pożyczyć zechce. Aliści w razie, gdy to nie
wystarczy, na czym mu resztę zabezpieczysz?
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Salabaetto odgadł od razu, aka pobudka
skłania ą do uczynienia mu te przysługi. Młoǳieniec nie wątpił ani na chwilę, że owym taemniczym lichwiarzem est ona sama. Była to
właśnie woda na ego młyn. Dlatego też naprzód korny dank¹⁶⁸ e złożył, a następnie rzekł,
że w tak ciężkie ak obecna potrzebie na większy procent zapłacić est gotów. Co się ręko mi
tyczy, to oświadczył, że towary złożone w porcie każe przenieść na nazwisko tego, kto mu
pienięǳy pożyczy, i tylko klucz od schowu przy
sobie zostawi, aby w razie wezwania mógł kupcom towary pokazać i aby mu niczego nie poruszono lub nie przemieniono przypadkiem.
Zalotnica odparła, że ta ręko mia całkiem
wystarcza ąca e się wyda e; po czym rozstali
się z sobą. Naza utrz sprytna nasza dama posłała rankiem po zaufanego człeka, opowieǳiała
mu rzecz całą i wręczyła tysiąc dukatów, które
on natychmiast Salabaettowi zaniósł. Salabaetto zasię ze swe strony wszystek towar, złożo¹⁶⁸dank (daw., z niem.) — poǳiękowanie, wyrazy wǳięczności. [przypis edytorski]
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ny w porcie, na ego imię przenieść kazał. Zamieniwszy rewersa rozstali się w zgoǳie i każdy z nich za swymi sprawami się udał. Aliści Salabaetto niedługo uż w mieście bawił.
W kilka goǳin potem wsiadł na mały statek
z tysiącem pięćset dukatów w kieszeni i powrócił do Neapolu do Pietra del Canigiano,
skąd ścisły rachunek za sprzedany towar odesłał do Florenc i na ręce przełożonych, którzy
go z suknem wyprawili.
Zwróciwszy Pietrowi i innym wierzycielom ich należności, za resztę pienięǳy, podstępnie od chytre Sycylianki wyłuǳonych, nieeden eszcze wesoły ǳień z Canigianem spęǳił. Po czym, odrzekłszy się kupiectwa, do Ferrary od echał. Tymczasem w Palermo Jancoﬁore, nie mogąc Salabaetta odnaleźć, ǳiwić
i niepokoić się poczęła. Gdy dwa miesiące minęły, a ego wciąż eszcze widać nie było, kazała za pośrednictwem swego zaufanego człeka drzwi, wiodące do składów, wyłamać. Naprzód otworzono beczułki, rzekomo oliwą napełnione, i znaleziono e pełne wody morskie ,
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nad którą około garnca oliwy pływało. Po czym
rozpruto wory i przekonano się, że wszystkie
— z wy ątkiem dwóch, zawiera ących w sobie nęǳne gatunki materii — pakułami nabite
były.
Słowem, wszystkie towary wartości dwustu dukatów nie przenosiły. Teraz dopiero poznała Jancoﬁore, że ą na hak przywieǳiono,
i długo nie mogła utulić żalu za pięciuset dukatami, które oddała, a takoż za tysiącem, który
pożyczyła. Wzdycha ąc ciężko, powtarzała nieraz: »Kto z Toskanem sprawę toczy — niech
otwiera dobrze oczy«.
Tak oto przebiegła oszustka odniosła od razu wstyd i szkodę, przekonawszy się pierwe , że
traﬁa czasem kosa na kamień”.
Gdy Dioneo opowiadanie swo e zakończył,
Lauretta wiǳąc, że czas e rządów minął, pochwaliła wielce skuteczną radę Piotra del Canigiano oraz nie mnie szy spryt Salabaetta, po
czym, zd ąwszy z głowy swo e laurowy wie  Dekameron, ǲień ósmy



niec, włożyła go na skronie Emilii i w te słowa
rzekła:
— Nie wiemy eszcze, madonno, czy łaskawą królowę w tobie mieć bęǳiemy, że piękną
ednakoż, o tym wątpić nam nie lza¹⁶⁹. Stara
się przeto, aby czyny two e z wǳiękami twymi
zrównać można było.
Rzekłszy te słowa, na dawnym swym mie scu zasiadła.
Emilia, nie dla te rac i, że ą na królowę
wyniesiono, ale dlatego że wobec wszystkich
pochwalono w nie to, co kobiety szczególnie
posiadać pragną, spłonęła rumieńcem i stała się
podobna do wczesnych róż, promieniami świtu zalanych. Trzymała oczy tak długo spuszczone, aż rumieniec nie zniknął, po czym wezwała marszałka, wydała mu potrzebne zarząǳenia
i wreszcie rzekła w te słowa:
— Wiemy wszyscy, urocze towarzyszki, że
wołom, które w arzmie przez znaczną część
dnia choǳą, wieczorem da e się pełną swobodę, tak aby się do woli na błoniach paść mogły.
¹⁶⁹nie lza (daw.) — nie można. [przypis edytorski]
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Wiǳimy także, że ogrody, gǳie różne rośliny
kwitną, nie mnie są piękne, owszem pięknie sze nawet od borów, w których same tylko dęby rosną. Dla tych to przyczyn sąǳę, że i nam,
tak długo uż w nakreślonych prawem granicach snuć nasze opowiadania zmuszonym, a również i pokrzepienia potrzebu ącym, nim nowego arzma na się nie weźmiemy, pewna swoboda dla nabrania sił nie tylko pożyteczna, ale
i pożądana bęǳie. Jestem tedy zdania, że utro, przy emne opowieści nasze dale prowaǳąc, do edne materii ograniczać się nie powinniśmy. Niecha każdy opowiada, o czym mu
się podoba. Żywię tę pewność niezachwianą, że
różnorodność materii, którą opowiada ący się
za mą, nie mnie sprawi nam ukontentowania
od opowiadań edne tylko sprawie poświęconych. Na ten raz spróbu my tego, a potem następca mó , który po mnie właǳę sprawować
zacznie, z tym większą surowością bęǳie nas
mógł zwycza nymi ograniczyć prawami.
To rzekłszy, rozpuściła wszystkich aż do obiadowe pory. Wszyscy pochwalili mowę królo  Dekameron, ǲień ósmy



we , ako mądrą, po czym powstawszy z mie sc,
oddali się ulubionym rozrywkom swoim. Damy za ęły się wiciem wieńców i różnymi igraszkami, młoǳieńcy zasię¹⁷⁰ grą i śpiewem. Gdy
na wieczerzę wezwano, zasiedli wszyscy dokoła
fontanny, po czym zaczęli z wielką wesołością
potrawy spożywać. Po wieczerzy, ak zwykle,
śpiewem i pląsami się bawili.
Królowa, chcąc pozostać wierną obycza owi poprzedników swoich, nie bacząc na pieśni,
które bez e nakazu uż odśpiewali, wezwała
Panﬁla, aby akąś piosenkę zanucił. Ten, pełen
prawǳiwe ochoty, w te słowa zaczął:
Ponieważ cały należę do ciebie,
Więc mnie tak ho nie obdarzasz, Amorze,
Że ledwie serce to wytrzymać może.
Ten zbytek szczęścia, co mnie pieści,
Rozkoszy, którą czu ę w duchu,
Rzeczywistości wraz z naǳie ą
Ledwie się w piersiach mych pomieści,
Zdraǳa się w każdym moim ruchu,
W licach, co się słonecznie śmie ą
¹⁷⁰zasię (daw.) — zaś, natomiast. [przypis edytorski]
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I chociaż milczą, rzec umie ą,
Że nad miłości tchnienie boże
Większego szczęścia ziemia dać nie może!
Daremnie pragną mo e pieśni
Wyrazić pełnię uczuć całą;
Wyśpiewać, zwierzyć ich nie mogę,
Skrywać e muszę w serca cieśni,
Bo gdyby się to awnym stało,
Rozkosz się zmieni w męki srogie —
A ǳiś zachwyty me tak mnogie,
Że sto ęzyków w ciągłym rozhoworze
Nigdy ich wszystkich wyliczyć nie może.
Któż by pomyślał, że tą dłonią
Tuliłem ą do serca drżący,
Ją, która wszystkim mi na ziemi!
Że usta do ust, skroń ze skronią,
Na wszystko w świecie głusi, niemi,
W uścisk spłynęliśmy gorący,
Szalony, długi, słodki, wrzący?
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Nikt nie uwierzy — w tym mó triumf,
Amorze,
Nikt mi więc szczęścia zamącić nie może!

Piosnka Panﬁla skończyła się. Wszyscy, którzy e wtórowali, z na większą uwagą słuchali
e treści i barǳie może, niż przystało, starali się odgadnąć to, co śpiewak — ak zaręczał
— tak starannie ukryć się starał. Mimo licznych domysłów, nikt ednak prawdy nie odgadł. Wkrótce potem królowa, wiǳąc, że wszystkim przytomnym¹⁷¹ uż sen oczy skle a, całe
towarzystwo do sypialnych komnat odpuściła.

Tu zamyka się ósmy ǳień Dekameronu i zaczyna ǳiewiąty, w którym pod przewodem Emilii
każdy opowiada o tym, co najbarǳiej mu się podoba i szczególnie przypada do smaku.
¹⁷¹przytomni (daw.) — tu: obecni (przy czymś), zebrani. [przypis edytorski]
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