
Jadwiga Miszalska
Uniwersytet Jagielloński

Grysel y  Mirabella. Powieść Juana de Flores między Hiszpanią,
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Wśród niewielu polskich szesnastowiecznych tekstów narracyjnych pi
sanych prozą przyciąga uwagę intrygująca powieść Bartosza Paprockiego 
Historyja barzo piękna i żałosna o Ekwanusie, wydana drukiem w roku 1578. 
Zachowany w Bibliotece Kórnickiej unikat, w którym brak ostatniej kar
ty, został przedrukowany przez Juliana Krzyżanowskiego w „Pamiętniku 
Literackim”1. Temu ciekawemu utworowi, jak się wydaje, niewielu badaczy 
poświęciło dotąd swą uwagę2. Jak w przypadku wielu przykładów literatury 
naszego „złotego wieku”, źródła powieści Paprockiego należy szukać za gra
nicą. Jest to bowiem tłumaczenie wydanego w 1521 roku włoskiego romansu 
Amorosa historia de Isabella e Aurelio autorstwa niejakiego Lelio Aletiphilo. 
Historia źródła jest jednakże dawniejsza, gdyż już Krzyżanowski zauważył, że 
włoski tekst nie był utworem oryginalnym lecz przekładem słynnego romansu 
Juana de Flores Grisel y  Mirabella.

Juan de Flores (1455?-1525?) był jednym z ciekawszych kastylijskich au
torów wczesnego renesansu. Kronikarz katolickich królów Izabelli I i Ferdy
nanda V, rektor Uniwersytetu w Salamance pozostawił kilka innych utworów, 
m.in. romans Grimalte y  Gradissa, będący kontynuację Fiammetty Boccaccia, 
La coronación de señora Gracisla oraz Triunfo de amor. Napisana między 1470 
a 1480 rokiem (jednak być może bliżej tej pierwszej daty)3 i opublikowana ok. 
roku 1495 powieść Grisel y  Mirabella opowiada o tragicznej miłości zakończo
nej śmiercią obojga kochanków, łącząc w sobie elementy charakterystyczne za
równo dla romansowej twórczości dworskiej, jak i ludowej fabulistyki. Piękna 
księżniczka jest obiektem westchnień wielu dzielnych rycerzy, którzy, walcząc 
o jej względy, tracą życie w pojedynkach. Ojciec nie kwapi się do wydania 
jej za mąż i aby uniknąć kłopotów, zamyka w wieży. Mimo tego księżniczka

1 J. Krzyżanowski, „Historyja o Equanusie, królu Skockim”, nieznana powieść Bartosza Pa
prockiego, „Pamiętnik Literacki” 1924/25, r. 21, s. 247-285.

2 Pisał o nim m.in. A. Brückner, Historja o Ekwanusie, „Pamiętnik Literacki” 1927, r. 24, 
s. 348-350. Por. też J. Miszalska, Z  ziemi włoskiej do Polski... Przekłady z literatury włoskiej 
w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków 2015 („Biblioteka Tradycji”, I I 145), s. 30-38.

3 P. Waley, „Carcel de amor” and „Grisel y  Mirabella”: a question o f priority, „Bulletin of His
panic Studies”, 50,1973, s. 340-353.
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Mirabella nawiązuje romans z pewnym szlachetnym młodzieńcem o imieniu 
Grisel. Gdy zakazana miłość zostaje odkryta, kochankowie muszą ponieść 
karę. Ten z nich, kto jest bardziej winny, zostanie stracony. Kochankowie chro
nią się wzajemnie, biorąc winę na siebie. Zostaje zatem zwołany sąd, przed 
którym przedstawiciele obu płci, dama (Braęaida) i kawaler (Torrelas), stoczą 
słowny pojedynek o to, która z płci ponosi większą winę za grzech miłości. 
Wygrywa mężczyzna, a zatem księżniczka ma spłonąć na stosie. Zanim jednak 
to się stanie, Grisel rzuca się w ogień. Tym samym Mirabella zostaje zachowa
na przy życiu. Na nic się to jednak zdaje, gdyż w nocy Mirabella popełnia sa
mobójstwo, skacząc z krużganków na dziedziniec pełen wygłodniałych lwów. 
Zrozpaczone damy dworu postanawiają zwabić podstępnie Torrelasa, przed
stawiciela płci męskiej, który wygrał pojedynek słowny z Braęaidą, i wymierza
ją mu karę, rozszarpując i paląc jego ciało. Historii tej, w której odnajdujemy 
pewne topiczne motywy, charakterystyczne dla ludowych opowieści (jak za
kaz, jego naruszenie i kara, okrutny ojciec i zamknięcie w wieży), nie wieńczy 
szczęśliwe zakończenie (małżeństwo), znaczące przejście od niewinności do 
dojrzałości, lecz finał godny klasycznej istoria tragica, przywodzący na myśl 
perypetie Ghismondy i Guiscarda.

Przedstawiona powyżej historia ma jednak drugie dno, o czym najlepiej 
świadczy dość nietypowa struktura narracji. Tok zdarzeń przerywany jest 
bowiem fragmentami mającymi formę dysputy. Pierwszą dysputą jest spór 
Grisela z przyjacielem, w którym każdy z adwersarzy stara się udowodnić, że 
mocniej kocha Mirabellę i bardziej zasługuje na jej wzajemność. Dysputa nie 
przynosi rezultatu; przyjaciele rozpoczynają pojedynek, w którym Grisel za
bija przeciwnika. W drugiej dyspucie (combate de generosidad) biorą udział 
Mirabella i Grisel, wzajemnie przekonując się o własnej winie i niewinno
ści kochanka/kochanki. Trzecią dysputą jest prowadzony przed sądem spór 
Braęaidy z Torrelasem na temat cnót i przywar mężczyzn i kobiet. Czwarta 
wreszcie to dyskusja króla i królowej, w której ta ostatnia próbuje przekonać 
męża, że ważniejsza jest miłość do córki i miłosierdzie niż sprawiedliwość po
legająca na bezdusznym przestrzeganiu prawa. Tematyka dysput, mających 
niemal charakter mów sądowych, wskazuje na właściwą problematykę utworu; 
są to rozważania na temat natury miłości, natury kobiety, różnic płci, relacji 
między płciami, pojęcia sprawiedliwości czy, szerzej, cnoty.

Problematyka ta jest ściśle związana z pewnym momentem w dziejach 
Hiszpanii. Kastylią rządzi w owym czasie silna władczyni, Izabella I, która wraz 
z mężem Ferdynandem Aragońskim jednoczy częściowo państwa Półwyspu, 
dając początek nowożytnej Hiszpanii. Wśród intelektualistów i literatów to
czy się dyskusja na temat społecznej roli kobiet i ożywają znów dawne posta
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wy mizo- i filogińskie4. Stabilizacja polityczna za czasów Izabeli przyczynia 
się równocześnie do wzmocnienia kulturowej roli dworu, powrotu do ideału 
dworności, której nośnikiem stają się cancioneros oraz rozwoju sentymental
nego wariantu powieści5. Romans Juana de Flores jest zatem wyrazem owych 
dysput i polemik, o czym może świadczyć choćby fakt, iż jeden z głównych 
bohaterów, Tórrelas, rzecznik płci męskiej, nosi imię autentycznej postaci. Pere 
Tórrelas (Pere Torroella), zmarły po roku 1475 roku6, był dworzaninem Jana II 
Aragońskiego, teścia Izabelli, a następnie Alfonsa V Aragońskiego i Cariosa de 
Viana oraz bardzo popularnym w owym czasie literatem. Pisał utwory prozą 
i wierszem po katalońsku i kastylijsku. W dworskich cancioneros odnajdujemy 
około 50 wierszy, ale dla nas szczególnie interesujący jest jego udział w dyspu
cie dotyczącej kobiet. Jest on bowiem autorem poematu Maldezir de mugeres
0 mizogińskiej wymowie i Razonamiento en defensión de las donas, mającym 
być rodzajem zadośćuczynienia za ów paszkwil.

Utwór Juana de Flores, jak widzimy, głęboko zanurzony w rzeczywistości 
historycznej swej epoki, stał się jednocześnie jedną z najbardziej znanych i naj
częściej wydawanych powieści hiszpańskich przed Don Kichotem (wyprzedziła 
go jedynie Cárcel de amor); jego dzieje jednakże przybrały dość nieoczekiwany 
obrót. Wersja zaproponowana przez hiszpańskiego autora miała do roku 1533 
jedynie pięć wydań7, natomiast oszałamiająca kariera książki rozpoczęła się 
dopiero w wieku XVI po opublikowaniu jej włoskiego przekładu. W 1521 roku 
wychodzi w Mediolanie Amorosa historia de Isabella et Aurelio, a pseudonim 
tłumacza, Lelio Aletiphilo, kryje prawdopodobnie postać Lelio Manfrediego. 
Ten mantuański humanista związany z dworem ferraryjskim był ponadto tłu
maczem innych hiszpańskich utworów: Cárcel de amor Diega de San Pedro
1 Tirant lo Blanch Joanota Martorella i Marti Joana de Galby. W rękopisach 
zachowały się jego oryginalne utwory pisane po łacinie i po włosku.

Amorosa historia de Isabella et Aurelio zyskała od razu niebywałą popular
ność i doczekała się około pięćdziesięciu wydań w różnych językach8. Została 
przełożona w XVI w. na francuski, angielski, polski i... hiszpański. Pośród

4 Por. R. Archer, The problem o f Woman in the Late-Medieval Hispanic Literature, Wood- 
bridge 2005; idem, Misoginia y  defensa de las mujeres. Antología de textos medievales, Valencia 
2001.

5 E.C. Francomano, Introduction, [w:] Three Spanish Querelle Texts: „Grisel and Mirabella", 
„The Slander against Women", and „The Defense o f Ladies against Slanderers". A  Bilingual Edition 
and Study, ed. E.C. Francomano, Toronto 2013.

6 R. Archer, op. cit., s. 195, przyp. 57.
7 J. Boro, A source and date from a fragment o f „Grisel e Mirabella” found in the binding of 

Emmanuel College 338.5.43, „Transaction of Cambridge Bibliographical Society”, vol. 12, no. 4, 
2003, s. 423.

8 Ibidem, s. 423-424.
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publikacji pojawiły się dwadzieścia trzy wydania wielojęzyczne, zawierające 
nawet cztery wersje językowe. Wielojęzyczne wydania pełniły istotną funk
cję w dydaktyce języków, łącząc „przyjemne z pożytecznym”9. Zdumiewające 
jest, że umieszczana w nich wersja hiszpańska nie była wersją oryginalną de 
Floresa, lecz przekładem z Manfrediego. Utwór Manfrediego opublikowany 
ok. 25 lat po wydaniu oryginału, a około 40 lat po jego powstaniu, odnajduje 
zupełnie inny kontekst społeczny i kulturowy. Traci swą aktualność iberyjska 
polemika wokół kobiet, a w epoce rozkwitających dworów pełnego renesansu, 
kultywujących civil conversatione, szczególne znaczenie zyskuje jego strona re
toryczna. W istocie powieść de Floresa oferuje różne typy ekspresji o silnym 
ładunku perswazyjnym: monologi, listy, dysputy czy wręcz mowy sądowe. 
Średniowieczny cavalière errante, walczący mieczem, zmienia się w cavalière 
parlante10, którego orężem jest słowo. Przyjemności lektury i nauce języka to
warzyszył wykład filozofii moralnej, co stanowiło popularną wersję studiorum 
humanitatisn .

Tłumaczenie Lelia Manfrediego pozostaje bardzo blisko oryginału; tłu
macz zachował nawet odautorski wstęp. Dokonał jednak jednej istotnej mody
fikacji. Jest nią zmiana imion bohaterów: Mirabella staje się Isabellą, Grisel -  
Aureliem, Braęaida otrzymuje imię Ortensii, a Torrelas zmiania się w Afrania. 
W przypadku pary kochanków zmiana imion nie ma zasadniczego znaczenia 
(wybór Isabelli może być hołdem złożonym przez autora Isabelli d’Este), nato
miast w przypadku uczestników sądowej debaty jest ona znacząca. Zastąpienie 
Torrelasa, postaci historycznej, autora uważanego w swej epoce za mizogina, 
na neutralnego Afrania oraz Braęaidy, odsyłającej do homeryckiej Bryzejdy, 
która w średniowiecznych romansach i nowelach staje się symbolem niesta
łości niewieściej12, przez Hortensję (bez wątpienia w nawiązaniu do oratorki 
Hortensji, która w 42 r. wygłosiła w Rzymie mowę sprzeciwiającą się opodat
kowaniu kobiet na cele wojenne), sygnalizuje już pewne przesunięcie akcen
tów w stosunku do oryginału.

W istocie badacze twórczości de Floresa zastanawiali się nad intencjami 
autora romansu Grisel i Mirabella. Barbara Matulka skłonna była w nim wi
dzieć obrońcę kobiet, u większości krytyków przeważa jednak przekonanie

9 Wydawano w ten sposób również inne słynne romanse hiszpańskie: Carcel de amor (18 
wydań) oraz Arnalte y  Lucenda (8 wydań) Diega di San Pedro. Por. J. Boro, Multilingualism, 
Romance, and Language Pedagogy; or, Why Were So Many Sentimental Romances Printed as 
Polyglot Texts, [w:] Tudor Translation, ed. F. Schurink, New York 2011, s. 18-38.

10 Ibidem, s. 30.
11 Ibidem, s. 25.
12 Por. B. Matulka, The Novels o f Juan de Flores and Their European Diffusion, Geneve 1974 

(reprint, wyd. 1:1931), s. 88.
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0 mizogińskim nastawieniu pisarza. Uwięziona Mirabella stanowi zagrożenie 
dla szlachetnych rycerzy; jak bazyliszek czy mityczna Kirke widokiem swym 
odbiera zmysły i prowadzi do śmierci. Dlatego dziewczęta należy jak najszyb
ciej wydawać za mąż, aby pod kuratelą mężczyzny nie stwarzały zagrożenia. 
Kobiety są przewrotne i kłamliwe, o czym świadczy finał opowieści, przyno
szący zwycięstwo nad płcią męską (reprezentowaną przez Torrelasa) osiągnię
te niegodnymi metodami. Bardzo istotny jest kolofon powieści, który w ory
ginale brzmi:

Acaba el tractado compuesto por Johan de Flores, donde se contiene el triste fin 
de los amores de Grisel y Mirabella, la quai fue a muerte condemnada: por iusta 
sentencia disputada entre Torréfias y Braçayda sobre quien da mayor occasio de 
los amores: los hombres a las mujeres o las mujeres a los hombres, y fue determi- 
nado que las mujeres son mayor causa. Donde se seguio: que com su indignacion 
y malicia por sus manos dieron cruel muerte al triste Torréfias (s. 66)13.

1 w tym przypadku tłumacz włoski zmienia wymowę oryginału, łagodząc sens 
kolofonu.

Cosi dunque la gran malizia di Afranio diede aile donne vittoria, e a se stesso il 
pagamento di sua mercede (k. 40v)14.

W innych miejscach nie zauważamy jednakże równie oczywistych inge
rencji włoskiego autora. Wypadałoby zatem zadać pytanie, jaki jest stosunek 
Bartosza Paprockiego do historii przejętej od Manfrediego i jaką strategię 
przyjął, przenosząc ją na polski grunt.

Polski tekst jest o około jedną trzecią krótszy od włoskiej wersji. Skróty 
związane są głównie z uproszczeniem stylu i zubożeniem retorycznym pro
wadzonych dysput. Największym skrótom podlega pierwsza potyczka słow
na między Griselem i jego przyjacielem. Spór między kochankami o to, kto 
powinien poświecić swe życie za drugiego (combate de generosidad), oddany 
jest dość dokładnie, natomiast tłumacz o jedną trzecią skrócił główną de
batę sądową między Afraniem i Hortensją. Szata stylistyczna kastylijskiego 
oryginału zawiera wiele odniesień intertekstualnych i aluzji do środowiska, 
w którym powstał. Nie są one łatwe do odczytania i już w wersji włoskiej 
niejednokrotnie tracą swą aktualność. Przekład polski z uwagi na skróty jest 
pod tym względem jeszcze uboższy i aby to wykazać, potrzebna byłaby jego

13 Korzystam z wersji on-line: www.laciesma.com/griselymirabellal .pdf (dostęp 03.01.2017).
14 Cytuję z weneckiego wydania Gabriela Giolito z 1548 roku.

http://www.laciesma.com/griselymirabellal


502 Jadwiga Miszalska

bardzo dokładna konfrontacja z pierwowzorem. Z uwagi na ograniczone 
możliwości niniejszej publikacji zatrzymamy się jednakże na kilku kluczo
wych aspektach tej ciekawej i jakże niepokojącej -  z uwagi na swój finał -  
narracji.

Ciekawy j est problem mizoginistycznego zabarwienia tekstu, które w wer
sji włoskiej ulega jedynie lekkiemu złagodzeniu. Tragiczny w swym finale ciąg 
wydarzeń ma źródło w błędzie króla, który nie wydaje córki za mąż w odpo
wiednim czasie (czyżby powodował nim jakiś grzeszny afekt?), gdyż wybujałe 
wdzięki i pobudzone zmysły zazwyczaj sprowadzają niewiasty na złą drogę, 
a w przypadku Mirabelli stały się, jak już wspomniano, przyczyną śmierci wie
lu młodzieńców.

Como ya muchas veces acaece, cuando hay dilación en el casamiento de las mu
jeres, ser causa de caer en vergüenzas y yerros, así a Mirabella después acaeció. 
Pues así como su edad crecía, crecían y doblaban las gracias de su beldad en tanto 
grado, que a cualquier hombre dispuesto a amar, así como la mirase, le era forza
do de ser preso de su amor. Y tan en extremo la amaban, que por su causa venían 
a perder las vidas (s. 5).

E come piü delle volte awiene, che per differir di maritare le fanciulle, quando 
la etá loro il richiede, se le porge cagione che cascano in cose vergognose, e varii 
errori, cosi a Isabella awenne. Ora tra questo mezzo quanto ella crescea in etá, 
tanto le grazie di sua beltá cresceano, e augmentandosi a tal grado di estrema bel- 
lezza s’innalzavano che qualsivoglia uomo alie passioni amorose disposto, súbito 
che la vedea, era astretto restarle servitore e tanto istremamente chiunque la mi- 
rava, per lei ardeva, che per questo molti rimasero morti (k. 4v).

Tłumaczenie włoskie nie różni się w tym miejscu od oryginału. W wersji 
polskiej zostaje jeszcze bardziej podkreślona zmysłowość Izabelli, rozumiana 
jednakże nie jako pewna obiektywna cecha natury niewieściej, ale raczej jako 
skłonność bohaterki.

A ta zbytnia miłość ojcowska Izabelli namniej w smak nie szła, bo już będąc pa
nią dorosłą, k temu w wielkiej rozkoszy, pomyślała o tym, jakoby inszych rozko- 
szek spróbowała. A im dalej w lata rosła, tym się w niej więcej mnożyła piękność 
z wdzięcznością, także bujność albo ochota do rozmaitych rozkoszy. A im się jej 
kto więcej przypatrował, tym się więtsza miłość mnożyła serce jego przeciwko 
niej, dla czego wiele młodzieńców zacnych z wielkiej a zapalczywej miłości przy
chodzili ku dziwnym rzeczam, że jeden z drugim o niej rozmawiając, o śmierć się 
przyprawowali (s. 255)15.

15 Cytuję za przedrukiem dokonanym przez Juliana Krzyżanowskiego.
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Tłumacz polski nie podkreśla też niebezpieczeństwa, na jakie naraża mło
dzieńców widok księżniczki, o czym mówią autorzy wersji kastylijskiej i wło
skiej16:

De manera que sabido por el Rey, la hizo meter en un lugar muy secreto, para que 
ningún varón la pudiese ver, por ser su vista muy peligrosa, porque el desastre 
con buenas guardas se resiste (s.5).

Questo conoscendo il Re fece appartatamente mettere Isabella in un luogo della 
città assai segreto. Acciô nessuno barone piú la vedesse: per essere il vederla tanto 
pericoloso, che spesso allí pericoli con buona guardia si resiste (k. 4v).

Co obaczywszy król, ociec jej, kazał jej się przeprowadzić do inszego gmachu 
potajemnie, żeby jej żaden z paniąt i dworzan więcej nie widział (s. 255).

Odpowiedź na pytanie, czy Paprocki zauważał mizogińskie przesłanie tłu
maczonego tekstu i czy zostaje ono w jakimś stopniu złagodzone, przyniosłaby 
dokładna analiza skrótów kluczowej dysputy między Torrelasem/Afraniem 
i Bracaidą/Hortensją. Wydaje się, że niektóre usunięte fragmenty mogły też 
zostać uznane za niestosowne, jak np. zarzut Hortensji, że mężczyźni, włada
jąc piórem, mogą o kobietach źle pisać i łatwo je oczerniać, czy fragmenty jej 
wypowiedzi o gwałtach zadawanych kobietom. Z kolei w jednym z wywodów 
Afrania brak oskarżenia, że kobiety wolą rodzić synów niż córki, by dostarczyć 
przedstawicielkom swej płci ofiar, które mogłyby być przez nie dręczone.

Istotne jest również to, co polski autor zostawia, a czasem nawet rozszerza 
czy podkreśla. Wydaje się, że dwoma motywami stanowiącymi rodzaj leitmo- 
tivu powieści są z jednej strony wszechobecna przemoc, z drugiej -  sprawie
dliwość17, służąca często usprawiedliwieniu tej pierwszej i stosowana z żelazną 
konsekwencją, łatwo zmieniającą się w okrucieństwo. Już w pierwszym zdaniu 
hiszpański autor podkreśla sprawiedliwość szkockiego króla jako jego najważ
niejszą cnotę:

En el reino de Escocia hubo un excelente rey de todas virtudes amigo, y principal
mente en ser justiciero. Era tan justo como la misma justicia (s. 4).

16 Wszystkie podkreślenia w cytatach pochodzą od autorki opracowania.
17 Jorge Checa zwraca uwagę na wszechobecną przemoc w powieści oraz rozziew pomiędzy 

teorią i prawem a praktyką i rzeczywistością, co według niego stanowi odbicie kryzysu społe
czeństwa hiszpańskiego u schyłku XV wieku. Por. J. Checa, „Grisely Mirabella" de Juan de Flores: 
rebeldía y  violencia como síntomas de crisis, „Revista Canadiense de Estudios Hispánicos” 1988, 
nr 3, s. 369-382.
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W wersji włoskiej:

Fu nel reame di Scozia uno eccellente re di tutte le virtudi amico, massime della 
giustizia che tanto era giusto che quasi fu istimato la stessa giustizia (k. 4r).

Polski tłumacz dodaje w tym miejscu drugą ważną cnotę: bogobojność. 
Waga sprawiedliwości zaznacza się u niego jednak szczególnie, co widać 
w wysunięciu postaci króla na plan pierwszy (poprzez umieszczenie go w tytu
le). To nie jest już historia dwojga kochanków, lecz historia króla o znaczącym 
imieniu (od aeąuus -  sprawiedliwy).

W królestwie skockim był król jeden imieniem Ekwanus, barzo sprawiedliwy 
i bogobojny, którego przez jego świątobliwy żywot wszyscy obywatele onych kra
jów zwali sprawiedliwością (s. 255).

Ze szczególną emfazą cecha ta zostaje podkreślona w przemowie króla, 
w której odmawia swej żonie błagającej o łaskę dla córki. W oryginale sło
wa „sprawiedliwość” i „sprawiedliwy” powtarzają się siedem razy, we włoskiej 
wersji aż jedenaście, w polskiej osiem. Paprocki zastępuje je czasem bardziej 
ogólnym słowem „cnota” czy „przystojność”. Sprawiedliwość królewska skazu
je młodych na okrutny los, tortury i w konsekwencji nieuchronną karę śmierci 
dla bardziej winnego. W przekładzie polskim fragmenty te zostały zachowane, 
choć Paprocki nieco skraca tekst włoski, który z kolei cechuje się skłonnością 
do amplifikacji i powtórzeń w stosunku do hiszpańskiego oryginału (vide pod
kreślenia).

Y visto por el Rey que éstos no querían confesar la verdad, los mandó cruelmente 
atormentar, tanto que las llagas que sufrían eran mayor dolor que la misma mu
erte que esperaban. Pero ni por aquello ninguno pudo tanto dolerse de si mismo, 
que mayor temor no hubiese del peligro del otro. Y cuanto más los atormenta
ban, tanto más cada uno hacía las culpas suyas (s. 14-15).

Hora vedendo il re che questi amanti non erano disposti confessare la veritá, 
comandó che molto crudelmente fussero tormentati et tanto acerbi furono 
i tormenti che le pene et piaghe, quali allora soífrivano, erano di molto piü do- 
lore che la medesima morte che aspettavano. Né per questo pero puote alcun di 
loro essere tanto di se stesso dolente che maggior timore et doglia del pericolo 
et pene dell’altro non avesse. E quanto piü erano stracciati, tanto piü ciascuno di 
loro faceva la colpa sua (k. llr) .

Co bacząc król, iż to dwoje ludzi nie mieli się k temu, aby prawdę wyznali, roz
kazał, aby je tak srodze męczono, żeby za niewolą prawdę jedno na drugie po
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wiedzieli. Co kiedy uczyniono, byli tak okrutnie męczeni, że boleść i targanie, 
które cierpieli, sroższe było aniż sama śmierć, której oczekiwali, wszakoż jednak 
żadnemu z nich to nie pomogło, bo im więcej je męczono, tym więcej z nich 
każdy na się powiadał (s. 261).

Tragiczna i smutna historia dwojga kochanków sprawiała jednak zawsze 
nieco kłopotów historykom i interpretatorom. Zawiera bowiem pewne ziarno 
przewrotności, które skłaniało badaczy do przypisywania jej czasem bardzo 
rozbieżnych intencji. Według Johna T. Culla ma ona sporą dozę ironii, która 
sprawia, że opisywana w niej walka płci powinna być traktowana nieco z przy
mrużeniem oka18. Widać to już w chwili, gdy narrator przedstawia uczestników 
dysputy sądowej. Wbrew ogólnie przyjętemu stereotypowi Braęaida określona 
jest jako „rozumna”, a Tórrelas jako „uwodzicielski”. Braęaida to: „una dama 
de las más prudentes del mundo en saber y en desenvoltura, y en las otras 
cosas graciosamente conformes [...]. Pero no menos le ayudaba discreción que 
saber”, a Tórrelas -  „un special hombre en el conoscimento délas mugeres y 
muy osado en los tratos de amor y mucho gracioso como per sus obras bien 
se pruevava” (s. 17-18). W wersji włoskiej dama przedstawiona jest podobnie: 
„In sapere, in accorgimento, in ispedizione, e in destrezza [...] ben aggraziata 
[...] gli arrecava profitta la discrezione che il sapere”, Afranio jednakże jest nie 
tyle znawcą kobiet, ile znawcą ich sztuczek i złośliwości: „questo in conoscere 
le arti e malizie delle donnę pari non aveva, ed era nelle cose amorose ani- 
mosissimo e come per le opere sue si prova in tutte le cose molto grazioso” 
(k. 13v) W wersji polskiej „Hortensyja [...] biegłością swoją i dowcipem wiel
kim przechodziła wszelkie białogłowy, zwłaszcza co się tknie około miłości”, 
zaś „Afranius świadom chytrości białogłowskich, k temu też był pachołek 
podobny i szczęśliwy do miłości” (s. 262-263). Amplifikacja Manfrediego, 
za którą podąża Paprocki, pozbawiła ten fragment dwuznaczności zawartej 
w oryginale.

Nuta ironii pojawia się także w paralelizmie dwóch opisów tragicznej 
śmierci. Mirabella ginie rozszarpana przez lwy, a Tórrelas umiera szarpany 
paznokciami i zębami przez żądne zemsty kobiety-lwice. Oto opis śmierci 
Mirabelli:

La cual esperó tiempo que los que la guardaban durmiesen, y como ella vio el 
tiempo dispuesto, y en su libertad, se fue en camisa a una ventana que miraba so
bre un corral donde el Rey tenía unos leones, y entre ellos se dejó caer. Los cuales 
no usaron con ella de aquella obediencia que a la sangre real debían, según

18 J.T. Cull, Irony, Romance Conventions, and Misogyny in „Grisel y  Mirabella” by Juan de 
Flores, „Revista Canadiense de Estudios Hispánicos”, 1998, vol. 22, no. 3, s. 415-430.
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en tal caso los suelen loar, más antes miraron a su hambre que a la realeza de 
Mirabella, a quien ninguna mesura cataron; y muy presto fue de ellos despeda
zada. Y de las delicadas carnes cada uno contentó al apetito (s. 53).

E come si vide in libertade, e parvegli che l’ora fusse disposta per quanto intenda 
fare, spogliatasi in camicia, chetamente s’accostô ad una finestra che sovra uno 
cortile risguardava ove il Re molti leoni teneva e tra quelli lasciossi cadere. Quivi 
li leoni non usarono con Isabella quella riverenza che al sangue reale doveano 
et come in simili casi sogliono essere lodati di fare, ma piuttosto risguardaro- 
no alia loro fame, che alla realezza di lei cosi che in un momento fu dai leoni 
fatta in molti pezzi, in modo che di quelle delicate carni tutti si saziarono19 
(k. 34r).

Skoro upatrzyła czas do tego wolny, cichuczko przystąpiła do okna, pod którym 
lwy królewskie chowano, skoczyła do nich. Zaraz ją oni przemorzeni lwi rozszar
pali i pożarli (s. 281).

Jak widać, Paprocki skraca ten fragment, usuwając uwagę na temat braku 
szacunku lwów do królewskiej godności pożeranego ciała. Niestety nie może
my ocenić, w jaki sposób polski autor przełożył kluczowy końcowy fragment, 
w którym rozwścieczone niewiasty poddają Torrelasa torturom, następnie 
palą go, by popioły z jego ciała umieścić w klejnotach na szyi i nosić jako ta
lizman, zachowany unikat książki pozbawiony jest bowiem dwóch ostatnich 
kart. Czyżby jakiś urażony mizogin postanowił ocenzurować książkę i wyrwać 
bulwersujące zakończenie? Nie wiemy też, czy Paprocki zamieścił końcowe 
zdanie włoskiej wersji, w którym wbrew wielu wcześniejszym antyfemini- 
stycznym uszczypliwościom Manfredi stwierdza, iż Tórrelas odebrał stosowną 
„nagrodę” za swe niecnoty.

Ta krótka konfrontacja trzech wersji historii o tragicznym losie dwojga 
kochanków nie stanowi wyczerpującej analizy. Pozwala jednakże pokazać, jak 
na przestrzeni lat, pokonując bariery wielu kultur, utwór ten zmienia swój cha
rakter i funkcję. Przenosząc na polski grunt romans de Floresa prawie sto lat po 
jego powstaniu, a na dodatek korzystając z pośrednictwa włoskiego, Paprocki 
tworzy dzieło nie mające już wiele wspólnego z ideologiczną wymową pier
wowzoru, odzwierciedlającego dyskusje toczone w owym czasie w Hiszpanii 
na temat natury miłości czy spory mizoginów z obrońcami kobiet. Co skło
niło zatem tłumacza do wzięcia na warsztat tego utworu i jaki sens chciał mu

19 Dokładny przekład polski: „A lwy nie odniosły się do Izabelli z takim szacunkiem, jaki 
należy się krwi królewskiej, i za który w podobnych przypadkach są chwalone, lecz raczej zwa
żały na swój głód niż na jej królewskie pochodzenie. W jednej chwili została zatem przez lwy 
rozszarpana na wiele kawałków, tak że wszystkie nasyciły się jej delikatnym ciałem” (tłum. J.M.).



nadać, oddając w ręce polskiego czytelnika? Czy zainteresowała go tylko opo
wiadana historia? Czy przyciągnęła go ciekawa struktura powieści, czy może 
były to jednak akcenty mizogińskie zawarte w utworze? Bartosz Paprocki był 
płodnym literatem, a między jego tekstami znajdujemy też wiersze satyryczne, 
jak Dziesięcioro przykazań mężowo (Kraków, 1575)20 o wyraźnym wydźwięku 
antyfeministycznym.
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20 W XVI i XVII wieku miał ten utwór aż siedem wydań.


