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 Tristan reprezentantem rycerstwa? Przykład czeski

Streszczenie: Opowieść o Tristanie i Izoldzie to jeden z najbardziej znanych dramatów miłosnych w lite-

raturze światowej. Zachował się on w różnych wersjach powstałych w różnych krajach jako uniwersalna 

opowieść o tragicznej miłości. Zaznaczył on także swą obecność w muzyce i fi lozofi i.

Interesującym przykładem jest staroczeski Tristan, który czerpał głównie z wzorów niemieckich. Nie 

znamy okoliczności jego powstania i jest to dzieło dość tajemnicze. W dawniejszych badaniach oceniany 

był dość nisko, ostatnio docenia się jego walory. Widać, że próbuje on wykreować model rycerskiego bo-

hatera funkcjonującego w kontekście czeskim.

Słowa kluczowe: rycerz, bohater, miłość.

Któż nie zna — przynajmniej w ogólnych zarysach — opowieści epickiej o Tristanie i Izoldzie. 

Opowieści o miłości silniejszej niż śmierć. Bohater ma zleconą ważną misję — oto wiezie dla swe-

go wuja, króla Marka, narzeczoną, piękną Izoldę. Po drodze wydarzyło się nieszczęście. Tristan 

posiadał bowiem również napój miłosny przeznaczony dla Izoldy i Marka. Przypadkiem, razem 

z Izoldą, spróbował tej mikstury, która sprawiła, że poczuli do siebie niepowstrzymane uczucie. 

Przetrwało ono, niestety, również po ślubie króla i Izoldy, stając się, rzecz prosta, przyczyną nie-

kończącego się łańcucha różnych wydarzeń, gwałtownych i  niespodziewanych. Nieokiełznana 

miłość zmiata wszelkie przeszkody na drodze do spełnienia, nic nie jest w stanie jej powstrzymać, 

podważając w ten sposób istniejący porządek społeczny, a głównie moralny. Zasady wierności 

małżeńskiej oraz feudalno-rodowej okazują się bezsilne wobec przemożnej władzy miłości. Ciem-

na, wszechmocna namiętność doprowadza do tego, że zakochani nie są w stanie żyć w separacji. 

Uciekają potajemnie z dworu królewskiego, by w lesie wieść życie pełne niebezpieczeństw, tru-

dów, a także wyrzutów sumienia. Ta sytuacja nie może mieć innego zakończenia niż tragiczny. 

Tristan umiera, nie mogąc przeżyć fałszywego odczucia, że Izolda przestała go kochać, ta z kolei 

odchodzi z tego świata, ponieważ bez Tristana uznaje dalszą egzystencję za pozbawioną sensu.

Opowieść o Tristanie i Izoldzie zachowała się w wielu wersjach, co dowodzi jej wielkiej popu-

larności1. Wersje te różnią się w wielu miejscach, a niekiedy też w ujęciu zakończenia, co oczywi-

1 J. Loth, Contributions à l’ étude des romans de la Table Ronde, Paris 1912; D. Delcorno Branca, I romanzi italiani 
di Tristano e la „Tavola Ritonda”, Firenze 1968; Denis de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, Warszawa 
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ście nie ułatwia badań nad legendą, uchwycenia jej linii rozwojowej i kolejnych etapów. Sceneria 

akcji, a więc Irlandia i Kornwalia, celtyckie imiona większości bohaterów, niektóre epizody czy 

rysy obyczajowe nawiązują do tzw. materii bretońskiej2, ale z drugiej strony psychologia postaci, 

zwartość kompozycji i poziom artystyczny sugerują powiązania z francuską „powieścią dworną”, 

którą na teren Anglii przynieśli dopiero Normanowie pod koniec XI w., po najeździe Wilhelma 

Zdobywcy. Wszystkie podstawowe wersje legendy zostały zredagowane w  języku francuskim. 

Pominąć tu musimy niezachowany najstarszy utwór Chrétiena de Troyes3, jako najwcześniejszy 

przetrwał natomiast tekst anglonormandzkiego poety Thomasa z drugiej połowy XII w.4 Nieco 

późniejszy poemat francuskiego poety Béroula5 wydaje się sięgać do pierwotnych korzeni cel-

tyckich opowieści. Poza tym, w literaturze francuskiej nasza opowieść żyje w różnych utworach, 

ale przywołuje się tam tylko pewne jej epizody, jak u Marie de France, w słynnej Opowieści o po-

woju6. Zachowały się też dwie wersje poematu Szaleństwo Tristana7, w którym bohater symuluje 

szaleństwo, aby pozostać w pobliżu ukochanej. Popularność legendy przekroczyła wiele granic, 

pojawiły się jej wersje w literaturze irlandzkiej, angielskiej, niemieckiej, duńskiej, włoskiej, hisz-

pańskiej, greckiej, rosyjskiej, a także — co jest głównym przedmiotem tych uwag — czeskiej. 

Triumfalny pochód opowieści zaznaczył się także w dziedzinach pokrewnych, czego dowodem 

jest dramat muzyczny Ryszarda Wagnera Tristan i Izolda, skomponowany w roku 1859, a po raz 

pierwszy wystawiony na scenie w Monachium sześć lat później8. Dzieło to uchodzi za pozycję 

wyjątkową w historii muzyki, za kwintesencję stylu zwanego „wagnerowskim”. Interesujący jest 

związek treści dzieła z  osobistymi przeżyciami twórcy, tak w każdym razie twierdzą biografo-

wie kompozytora. Źródłem do tragicznego uczucia przedstawionego w legendzie była namiętna 

1968; S. Eisner, The Tristan Legend. A Study in Sources, Chicago 1969; D. Fouquet, Wort und Bild in der mittelal-
terlichen Tristantradition, Berlin 1971; J.M. Ferrante, The Conflict of Love and Honour. The Medieval Tristan Legend 
in France, Germany and Italy, The Hague–Paris 1973; P.K. Stein, Tristan in den Literaturen des Europäischen Mit-
telalters, Salzburg 1983; J.-Ch. Huchet , Tristan et le sang de l’ecriture, Paris 1990; E. Baumgartner, Tristan et Iseut. 
De la légende aux récits en vers, Paris 1993; C. Marchello-Niz ia, Tristan et Iseut. Les premières versions européennes, 
Paris 1995; A. Punzi, Tristano . Storia di un mito, Roma 2005; Ph. Walter, Tristan et Yseut. Le porcher et la truie, 
Paris 2006; J. Chocheyras, Ph. Walter, Tristan et Iseut: genèse d’un mythe littéraire, Paris 2019.
2 J. Frappier, Le roman breton. Les origines de la légende arthurienne, Chretien de Troyes, Paris 1951; R. Simon, 

Einführung in die strukturalische Poetik des mittelalterlichen Romans. Analysen zu deutschen Romanen der matière de 
Bretagne, Würzburg 1990; K. L ichtblau, Ch. Tuczay, Matière de Bretagne, t. 1–2, Berlin–New York 2005.
3 Z ogromnej literatury o tym twórcy por. nowsze prace: J. Frappier, Chrétien de Troyes: l’ homme et l’oeuvre, Paris 

1957; N.J. Lacy, The Craft of Chrétien de Troyes: An Essay on Narrative Art., Leiden 1980; L.T. Topsfield, Chrétien 
de Troyes: A Study of the Arthurian Romances, Cambridge 1981; P. Nykrog, Chrétien de Troyes: romancier discutable, 
Genf 1996; J.J. Duggan, The Romances of Chrétien de Troyes, New Haven and London 2001; E. Doudet, Chrétien 
de Troyes, Paris 2009; F. Pont-Bournez, Chrétien de Troyes: père de la littérature européenne, Paris 2010. 
4 W. Söderhjelm, Sur l’ identité du Thomas auteur de Tristan et du Thomas auteur du Horn, „Romania” 1886, t. 15, 

s. 575–596; M. Blake slee, The authorship of Thomas’s Tristan, Philological Quaterly 64, 1985, s. 555–572.
5 N.J. Lacy, Irony and Distance in Béroul’s Tristan, „The French Review. Special Issue”, t. 45, nr 3; „Medieval 

and Renaissance Studies” (Autumn 1971), s. 21–29.
6 Por.  nowszą literaturę: Ph. Menard, Les lais de Marie de France, Paris 1979; L.E.  Whalen, Marie de France 
and  the poetics of memory, Washington D.C. 2008; B. Sergent, L’origine celtique des „Lais” de Marie de France, 
Genève 2014; D. Gilbert, Marie de France Poetry, New York 2015.
7  Ph. Menard, Les fous dans la société médiévale. Le témoignage de la littérature au XIIe et au XIIIe siècle, „Romania” 

1977, t. 98, s. 433–479; P. Galloni, La follia di Tristano, „Studi celtici” 2004, t. 3, s. 261–293; T. Patera, Parler 
dulcement d’amur. Identità, desiderio, racconto nei testi antico-francesi della leggenda di Tristano (XII sec.), Macerata 

2018.
8 R. Scruton, Death-Devoted Heart. Sex and the Sacred in Wagner’s Tristan und Isolde, Oxford 2004; E. Chafe, 
The Tragic and the Ecstatic: The Musical Revolution of Wagner’s Tristan und Isolde, Oxford 2005.



225Tristan reprezentantem rycerstwa? Przykład czeski

i gorąca miłość Wagnera do Matyldy Wesendonk. Miłość ta nie doprowadziła do połączenia się 

zakochanych na stałe, gdyż każde z nich zawarło już wcześniej związek małżeński, co wykluczało 

szczęśliwy finał. Ten smutek dzieła, uważanego za najbardziej pesymistyczne w dorobku Wagnera, 

jest również rezultatem intensywnej lektury rozpraw Artura Schopenhauera. W ślad za filozofem 

kompozytor uważa, że świat jest jedynie miejscem cierpień, zaś w życiu nigdy nie uda się nawet 

zbliżyć do ideału szczęścia, a ziemski żywot to nic innego jak oczekiwanie na śmierć. Poglądem 

tym antycypuje do pewnego stopnia późniejsze rozterki egzystencjalizmu. Słuchacz i widz opery 

nie zostaje jednak pozostawiony w całkowitej rozpaczy dzięki sile ekspresji ostatniej sceny. Oto 

śmierć Izoldy nie jawi się jako całkowita kapitulacja i rezygnacja, ale jako triumf ducha uwalnia-

jącego się na koniec z wszelkich tęsknot, lęków i cielesnych namiętności.

Opowieść o Tristanie i Izoldzie znalazła bardzo mocne odbicie w literaturze niemieckiej śre-

dniowiecza, co jest dla nas szczególnie istotne, ponieważ twórczość ta stanowiła podstawowy 

punkt odniesienia i wzór do naśladowania dla literatury czeskiej. W tradycji niemieckiej powstało 

kilka wersji historii Tristana, a trzy z nich stały się materiałem dla tekstu staroczeskiego, który 

można datować na schyłek XIV w. Pierwszą i najwcześniejszą niemiecką redakcją opowieści był 

powstały w końcu XII w. utwór Eilharta von Oberge9. Choć nie jest on przez badaczy ocenio-

ny zbyt wysoko i pozostaje w cieniu niewiele późniejszego dzieła Gottfrieda von Strassburg, to 

z  pewnością zasługuje na uwagę. Postępuje w  ślady wersji francuskiej, ale zachowuje wszakże 

pewną dozę samodzielności.

Wśród najwybitniejszych epików dworskich średniowiecznych Niemiec, w których twórczości 

wiele miejsca zajmuje tematyka króla Artura i rycerzy okrągłego stołu, największą sławę zdobyli 

Hartmann von Aue10, Wolfram von Eschenbach11 i Gottfried von Strassburg12. Dwaj pierwsi 

wykazać się mogli pochodzeniem rycerskim, trzeci zaś był synem mieszczanina. Ten trzeci inte-

resuje nas właśnie w sposób szczególny, ponieważ nieśmiertelną sławę zdobył swoim ogromnym, 

chociaż niedokończonym, liczącym ok. 20 tys. wierszy eposem Tristan i Izolda. Dzieło powstało 

ok. roku 1210 i odznacza się jasnym stylem i bogactwem języka. Szczególnie cenione są subtelne 

9 J. Bumke, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150–
1300, München 1979; D. Mikasch-Köthner, Zur Konzeption der Tristanminne bei Eilhart von Oberg und Gottfried 
von Strassburg, Stuttgart 1991 (Helfant–Studien 7); M. Backes, Aus der Feder eines Klerikers? Ein neuer Vorschlag 
zu Eilharts Tristrant [w:] Literaturwissenschaftliches Jahrbuch im Auftrage der Görres–Gesellschaft 43, Berlin 2002, 

s. 373–380.
10 Por. H. Eggers, Symmetrie und Proportion epischen Erzählens. Studien zur Kunstform Hartmanns von Aue, Stut-

tgart 1956; P. Wapnewski, Hartmann von Aue, Stuttgart 1962; Ch. Cormeau, W. Störmer, Hartmann von Aue. 
Epoche, Werk, Wirkung, München 1998; J. Wolf, Einführung in das Werk Hartmanns von Aue, Darmstadt 2007; 

U. H offmann, Arbeit an der Literatur. Zur Mythizität der Artusromane Hartmanns von Aue, Berlin 2012.
11 Zob.: A.  Schreiber, Neue Bausteine zu einer Biographie Wolframs von Eschenbach, Frankfurt a. M. 1922; 

 H. Kratz, Wolfram von Eschenbach’s Parzival. An Attempt at a total Evaluation, Bern 1973; W. Greub, Wolfram 
von Eschenbach und die Wirklichkeit des Grals, Dornach 1974; K. Bertau, Wolfram von Eschenbach, München 1983; 

W. Schröder, Wolfram von Eschenbach. Spuren und Werke. Wirkungen, t. 1–2, Stuttgart 1989; H. B runner, Wolfram 
von Eschenbach. Auf den Spuren der Dichter und Denker durch Franken, Grenzhausen 2004; J. Bumke, Wolfram von 
Eschenbach, Stuttgart 2004. 
12 F. Piquet, L’originalité de Gottfried de Strasbourg dans son poème de Tristan et Isolde, Lille 1905; M.S. Batts, Got-
tfried von Strassburg, New York 1971; R.G. Kunzer, The Tristan of Gottfried von Strassburg. An Ironic Perspective, 
Berkeley–Los Angeles–London 1973; A. Wol fe, Gottfried von Strassburg und die Mythe von Tristan und Isolde, 
Darmstadt 1989; N. Thomas, Tristan in the Underworld: a study of Gottfried’s „Tristan” together with the „Tristan” 
of Thomas, New York 1991; Ch. Huber, Gottfried von Strassburg. Tristan, Berlin 2000; K.K. Sneering er, Honor, 
Love, and Isolde in Gottfried’s „Tristan”, New York 2002; H. Henning, Identität und Personalität in Gottfrieds von 
Strassburg „Tristan”. Studien zur sozial- und kulturgeschichtlichen Entwicklung des Helden, Hamburg 2006; T. To-

masek, Gottfried von Strassburg, Stuttgart 2007; H. Haug, Gottfried von Strassburg. Tristan und Isolde, Berlin 2011. 



226 Wojciech Iwańczak

opisy uczuć i namiętności bohaterów. Uchodzi za wirtuoza formy, którą włada w sposób dosko-

nały. Zna łacinę i francuski, pozwala sobie też wprowadzać do tekstu obce słowa. Imponuje wie-

dzą z zakresu teologii, filozofii, prawa, zna się na muzyce i polowaniu, nie są mu obcy „klasycy” 

współcześni i antyczni. O jego życiu praktycznie nic nie wiemy, można się jedynie domyślać, że 

mógł pobierać edukację w którymś z klasztorów.

Staroczeski Tristan czerpał z  trzech wzorów. Oprócz Eilharta von Oberge był to Gottfried 

von Strassburg oraz Heinrich von Freiberg. Ten ostatni należał do grupy piszących po niemiecku 

poetów, którzy w XIII w. przebywali w Czechach na dworach władców i wielmożów czeskich, 

korzystając z  ich hojnego mecenatu13. Koronne miejsce w  twórczości Heinricha von Freiberg 

zajmuje Tristan napisany w ostatniej dekadzie XIII w., na zamówienie potężnego pana czeskiego 

Rajmunda z Lichtenburga. Dzieło liczące prawie 7 tys. wierszy miało stanowić dokończenie po-

ematu Gottfrieda von Strassburg. Dla kompletności obrazu dodajmy, że inną kontynuacją utwo-

ru Gottfrieda von Strassburg był rymowany Tristan i Izolda Ulricha von Tűrheim14, ale twórcy 

czeskiej wersji opowieści raczej z niego nie korzystali.

Staroczeski Tristan jest utworem dużym — liczy ok. 9 tys.wierszy — powstałym w drugiej po-

łowie XIV w. czy wręcz u jego schyłku i stanowiącym dzieło dość zagadkowe15. Niewiele wiemy 

o jego autorach i okolicznościach powstania. Zachowały się dwa piętnastowieczne rękopisy, co 

wygląda bardzo skromnie w porównaniu z 29 rękopisami poematu Gottfrieda von Strassburg. 

Czeski Tristan należy do całej grupy tekstów, które pojawiły się na ziemiach czeskich w drugiej 

połowie XIV w.; są to opowieści rycersko-dworskie, stanowiące nie tyle przekłady co adapta-

cje utworów niemieckojęzycznych. Co ciekawe, Tristan ma wśród nich największe rozmiary, ale 

okryty jest — jako się rzekło — pewną mgiełką tajemniczości. Dowodem tego jego recepcja 

w  Czechach. Zainteresowanie tym tekstem obserwujemy dopiero w  XIX  w., gdy pojawia się 

tam popularna opowiastka o panu Tristanie i pięknej Izoldzie. Były to u naszych południowych 

sąsiadów czasy odrodzenia narodowego i krytycznego nastawienia do obcych wpływów i wzorów. 

Pierwsi zatem badacze oceniali średniowieczne dzieło bardzo nisko, zarzucając mu brak orygi-

nalności, niskie umiejętności autora, który nie był w stanie dać prawdziwego wyrazu uczuciom. 

To była tendencja dominująca, ale już wtedy zaczęły pojawiać się głosy, iż utwór czeski pod 

wieloma względami nie ustępuje wersjom niemieckim. Większość literaturoznawców zarzucała 

13 M. Šváb, Zu den deutsch–tschechischen Literaturbeziehungen und deren Specifität um 1300, in: Seria Slavica. 
In memoriam Aloisii Schmaus. Gedenkschrift für Alois Schmaus, ed. W. Gesemann, J. Holthusen, E. Koschmieder, 

I. Kunert, P. Rehder, E. Wedel unter Mitwirkung von J. Daňhelka, R. Medenica, S.  Skendi, München 1971, 

s. 696–703; V. Bok,  Zu literarischen Kontakten zwischen Österreich und Südböhmen bis zum Beginn des 15. Jahr-
hunderts, Germanoslavica 4, 1997, s. 5–14; V. Bok, S. Stanovská, J. Pokorný, Moravo, Čechy, radujte se ! Němečtí 
a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců, Praha 1998; V. Bok, Mittelhochdeutsche Ritterdichtung 
in Böhmen im 13. und 14. Jahrhundert, in: Deutsche und Tschechen. Geschichte — Kultur — Politik, ed. W. Kosch-

mal, M. Nekula, J. Rogall, München 2001, s. 155–162; Deutsche Literatur des Mittelalters in und über Böhmen, t. 1, 

ed. V. Bok, D. Fliegler, Wien 2001; t. 2, ed. V. Bok, H.-J. Behr, Hamburg 2004. 
14 Ulrich von Türheim, Tristan, ed. Th. Kerth, Tübingen 1979; Ulrich von Türheim, Tristan und Isolde, ed. 

W. Spiewok, Amiens 1992.
15 Dobra edycja krytyczna:  Das altčechische Tristan — Epos, t. 1–2, ed. U. Bamborschke, Wiesbaden 1968–1969; 

por.: V.B. Nebeský, Tristram veliký rek, „Časopis Českého Musea”, t.  20, 1846, nr  3, s.  277–300; J. Gebauer, 

Tr istram, „Listy Filologické” 1879, t. 6, s. 108–139; J. Knieschek, Der Tschechische Tristram und seine deutschen 
Vorlagen, „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen” 1884, t. 22, s. 226–249; Z. Ti-

chá, Tristram a  Izalda, Praha 1980; D. Buschinger, Zur Rezeption des Tristan–Stoffes in der deutschen Literatur 
des Mittelalters nach 1250 [w:] Sammlung–Deutung–Wertung. Ergebnisse, Probleme, Tendenzen und Perspektiven 
philologischer Arbeit. Mélanges de littérature médiévale et de linguistique offerts à Wolfgang Spiewok à l’occasion de son 
soixantième anniversaire par ses collègues et amis, ed. D. Buschinger, Amiens 1988, s. 39–50. 
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jednak mu uproszczenia psychologiczne, wręcz trywializację uczuć, sugerowano, że najlepsze są te 

partie, w których autor czeski podąża śladami poetów niemieckich. Zwracano jednak uwagę, że 

pozytywnym aspektem sprawy jest sam fakt zaistnienia eposu rycerskiego w języku narodowym 

i popularyzacji „materii bretońskiej” w literaturze czeskiej.

Szukając analogii na gruncie czeskim, porównywano Tristana z wcześniejszą, zredagowaną na 

przełomie XIII i XIV w. czeską Alexandreidą16, dziełem ocenianym zazwyczaj wśród fachowców 

bardzo wysoko. Przypomnijmy tylko, że Aleksander Wielki był jednym z najpopularniejszych 

w średniowieczu bohaterów antycznych17. Ciekawa jest szczególnie instrumentalizacja tej posta-

ci, z jaką mamy do czynienia w literaturze różnych krajów europejskich. Starożytny zdobywca 

Wschodu staje się w mentalności średniowiecznej wzorem chrześcijańskiego krzyżowca, wyba-

wiciela Ziemi Świętej z rąk niewiernych i uosobieniem wszelkich cnót rycerskich. Jednocześnie 

Alexandreida, do której porównywano późniejszego Tristana stanowi interesujące połączenie 

ideałów klasycznych z analogiami odnoszącymi się do stosunków w Czechach z przełomu XIII 

i XIV w., czyli z końcowego okresu panowania Przemyślidów. Dopatrywano się podobieństwa 

losów Aleksandra i jego ojca Filipa z losami Przemysła Ottokara II i jego syna Wacława II. Wy-

prawa antycznego zdobywcy na Wschód mogła być kojarzona ze współczesnymi krucjatami do 

Prus i na Litwę, w których władcy czescy z ochotą uczestniczyli18. W tej sytuacji nie dziwi fakt, 

iż w otoczeniu Aleksandra Macedońskiego pojawiają się postaci możnych czeskich, o imionach 

Radvan, Mladota czy Radota. W ten sposób autor wpisuje się w ideologię rosnącej w siłę w tym 

okresie wspólnoty szlacheckiej, nie rezygnując przy tym z ukazywania wybitnych monarchów 

jako wzorców do naśladowania. Pisana „wysokim stylem” Alexandreida może być określona jako 

jeszcze „przeddworski” typ utworu. Preferuje ona typ wartości czysto rycerskich, jej ideałem jest 

bohater dzielny i pobożny, zaś przedstawione przezeń kobiety budzą raczej szacunek niż namięt-

ność. Wyżej stawia porządną kobietę — żonę, niż rycerską służbę pięknej kobiecie. Wspominając 

Helenę Trojańską, poeta wyraża jedynie żal, że z  tak błahego powodu cały świat musiał przez 

10 długich lat trudzić się wojną. Aleksander Wielki w Królestwie Czeskim, podobnie jak w tra-

dycji europejskiej, jest obecny także za panowania Luksemburgów, ale dostrzegamy tu bardzo 

wyraźne zmiany. Nie jest już prezentowany jako rycerski wzór do naśladowania przez czeskich 

władców, ale przenosi się w rejony fikcji literackiej, nabierając bardziej atrybutów rozrywkowych 

i zabawowych. Ta przemiana wiąże się z pewnością ze zmianą publiczności, odbiorców tego typu 

literatury, wśród których obserwujemy już bardzo znaczny udział mieszczaństwa. Ten cały kon-

tekst każe być ostrożnym w krytyce czeskiego Tristana przez porównanie go do Alexandreidy.

16 Edycja: Alexandreida, ed. V. Vážný, Praha 1963; por.: A. Pražák, Staročeská báseň o Alexandru Velikém, Praha 

1945; H.H. Bielfeld, Die Quellen der alttschechischen Alexandreis, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Slavistik, t. 1, Berlin 1951; J. Hrabák, K otázce hodnocení staroceské Ale-
xandreidy z hlediska původnosti [w:] idem, Studie ze starsi české literatury, Praha 1962, s. 97–106; J. Lehár, Nejstarší 
česká epika, Praha 1983, s. 77–97. 
17 F.P. Magoun, The Gests of King Alexander of Macedon, Cambridge 1926; G. Cary, The Medieval Alexander, 
Cambridge 1956;  D.J.A. Ross, Alexander Historiatus. A Guide to Medieval Ilustrated Alexander Literature, Warburg 
Institute Surveys, t. 1, London 1963;  Alexander the Great in the Middle Ages. Transcultural perspectives, ed. M. Stock, 

Toronto 2016; J. Boardman, Alexander the Great. From His Death to the Present Day, Princeton 2018.
18 Zob.:  W. Urban, The Prussian Crusade, Lanham–New York–London 1980; W. Paravicini, Edelleute, Hanse, 
Brügger Bürger: Die Finanzierung der Westeuropäischen Preussenreisen im 14. Jahrhundert, „Hansische Geschichts-

blätter” 1986, t. 104, s. 5–14; idem, Die Preussenreisen des europäischen Adels, t. 1–2, Sigmaringen 1989–1995; 

A. Murray, Crusade and Conversion on the Baltic Frontier 1150–1500, Aldershot 2001; W. Iwańczak, Krucjaty Jana 
Luksemburskiego [w:] Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec idei krucjat, ed. W. Peltz, J. Dudek, Zielona 

Góra 2002, s. 113–123.
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Wśród krytyków walorów literackich Tristana odnotujmy skrajne stanowisko niemieckiego 

slawisty Konrada Bittnera, który w opublikowanej w 1936 r. pracy pt. Deutsche und Tschechen19, 

dokonał porównania czeskiej kultury do niemieckiej i doszedł do wniosku, że ta pierwsza nie 

posiada w swym rozwoju historycznym żadnej oryginalności, a stanowi jedynie bierną recepcję 

twórczości niemieckiej. Odnosząc się do czeskiego Tristana, Bittner nie dostrzegł w tym utwo-

rze praktycznie żadnych oryginalnych wartości. Jego zdaniem obaj autorzy czescy niewolniczo 

korzystają z  wzorów niemieckich, są powierzchowni, piszą ciężkim stylem, używają też wielu 

niemal niezrozumiałych germanizmów. Stawiając tezę o pełnym uzależnieniu literatury czeskiej 

od twórczości niemieckiej, Bittner nie bierze w ogóle pod uwagę, że literatura niemiecka czerpała 

pełnymi garściami z wielu źródeł zewnętrznych, a całe piśmiennictwo rycersko-dworskie w kra-

jach niemieckich przejmowało masowo wątki i motywy francuskie. Wydana na trzy lata przed 

wybuchem drugiej wojny światowej praca w całej pełni może być zaliczona do oficjalnego nurtu 

w kulturze III Rzeszy.

Nowsze i najnowsze studia poświęcone czeskiemu Tristanowi prezentują już odmienną optykę. 

Zwraca się uwagę, że trzeba być bardzo ostrożnym w stosowaniu kategorii oryginalności. Więk-

szość dzieł średniowiecznych czerpała z pewnych wzorów, ale to nie powód do dyskredytacji, 

należy jeszcze zastanowić się nad postawą autorów późniejszych, wszak podejście twórcze dzisiaj 

i wówczas oznacza przecież coś całkiem innego. Wielokrotnie podkreślał to Eduard Petrů20. Jego 

zdaniem autorzy czescy skracali lub poszerzali teksty oryginalne, zmieniali je, mając na względzie 

odmiennego odbiorcę tych utworów. Inni uczeni z kolei twierdzili, że dawni pisarze traktowali 

obce utwory jak materiał, który dopiero w procesie twórczym należało poddać różnym zabie-

gom. Cały czas należy pamiętać, że literatura czeska była znacznie „spóźniona” w stosunku do 

zachodniej, ale w Czechach pewne procesy z konieczności przebiegały szybciej. Koniec XIV w. to 

w literaturze czeskiej okres odejścia od tradycyjnej poezji i przejścia do wielu form prozatorskich, 

które często miały charakter rozrywkowy. Jest to więc jakby pogranicze między eposem rycersko-

-dworskim a prozą o lekkim nastawieniu. Czeska badaczka Zdeňka Tichá wystawiła Tristanowi 
bardzo pozytywną cenzurkę21. Jej zdaniem jest to utwór w pełni oryginalny, wolny od schematy-

zmu, bohaterowie są żywymi ludźmi, a nie tylko nosicielami konwencji. Tekst nadawał się i do 

czytania, i do słuchania, a kto wie, czy nie do cichej lektury. Wśród jego odbiorców znaczny 

udział mieli zapewne mieszczanie.

Imię Izolda spotykamy w mieszczańskim środowisku praskim już w XIII w., a więc sporo wcze-

śniej, niż został zredagowany czeski Tristan22. Nasuwa się zatem wniosek, że musiało ono przenik-

nąć za pośrednictwem którejś z niemieckich wersji utworu. Wątek Tristana i Izoldy pojawia się też 

w Legendzie o św. Katarzynie, pięknym utworze w języku czeskim z drugiej połowy XIV w.23 Jest 

tam wzmianka o „napoju Izoldy”, czyli przyczynie wszystkich nieszczęść i komplikacji opowieści. 

Przywołanie historii nieszczęśliwej miłości Tristana i jego wybranki w Legendzie o św. Katarzynie nie 

było przypadkowe. Legenda opowiada o losach wielkiej piękności córki króla cypryjskiego, która 

19 K. Bittner, Deutsche und Tschechen: zur Geistesgeschichte des böhmischen Raumes, t. 1, Von den Anfängen bis zur 
hussitischen Kirchenerneuerung, Brno 1936. 
20 M.in. zob.: E. Petrů, Václavkovy podněty k hodnocení české rytířské epiky [w:] Václavkova Olomouc 1983, Unive-

rzita Palackého, Olomouc 1986, s. 135 nn. 
21 Z. Tichá, Tristram, s. 8.
22 Das altčechische Tristan — Epos, ed. U. Bamborschke, t. 1, s. 61.
23 Edy cja: Život svaté Kateřiny, ed. V. Vážný [w:] Dvě legendy z doby Karlovy, Praha 1959, s. 91–287; por.: J. Vi-

likovský, Legenda o svaté Kateřině, Praha 1941; G.M. Cummins, The Language of the Old Czech Legenda o svaté 
Kateřině, „Slavische Beiträge” 1975, t. 87; J. Lehár, Nejstarší ceska epika, s. 158 n.
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część życia spędziła w Aleksandrii. Najpierw poganka, potem wierna oblubienica Chrystusa, stoczy-

ła w obronie swej wiary zwycięską dysputę z uczonymi aleksandryjskimi i odmówiła oddania ręki 

cesarzowi. Nieznany autor czeskiej wersji odszedł tutaj od łacińskiego pierwowzoru i wprowadził 

wyrafinowaną scenę biczowania Katarzyny. Cierpiąca męki dla swego niebiańskiego oblubieńca 

dziewczyna nie chce wyrzec się prawdziwej wiary. W trakcie biczowania jej ciało przybiera różne 

barwy. Każda z nich wyraża inną cechę duchową świętej, co tworzy bardzo przemyślaną konstrukcję 

ukazującą jej miłość do Chrystusa w postaci kolejnych szczebli i warstw24. Mamy więc tutaj motyw 

służby miłosnej, znany skądinąd ze świeckiej liryki dworskiej i rycerskich romansów, a w tym kon-

tekście wzmianka o „napoju Izoldy” jawi się jako całkowicie zrozumiała. Chronologicznie Legenda 

o św. Katarzynie powstała prawdopodobnie niewiele wcześniej niż staroczeski Tristan.

Ten ostatni jest zapewne dziełem dwóch autorów, o których tożsamości nic nie wiemy, przy-

puszcza się, że mogli pochodzić z kręgów kościelnych. Jeśli chodzi o procentowy udział trzech 

wzorów niemieckich, to w największym stopniu wykorzystane zostało dzieło Eilharta von Oberge 

(ponad 60 proc.), a w najmniejszym wyrafinowany utwór Gottfrieda von Strassburg. W  tek-

ście czeskim znajdujemy pewne cechy, które wskazują na intencje autora. Stara się on wydobyć 

elementy niezbyt wyszukanej rozrywki, zrozumiałej dla mniej „wyrobionego” odbiorcy, kosz-

tem wyrafinowanych konwencji dworskich, które mogłyby stwarzać w odbiorze pewne kłopoty 

dla pozbawionych „błękitnej krwi” czytelników bądź słuchaczy. Temu celowi służyć miały także 

pewne zabiegi formalne. Jeśli u Gottfrieda von Strassburg dominuje monolog, to w utworze, 

któremu się przyglądamy, jest przewaga dialogu, co znakomicie ożywia przebieg akcji. W po-

równaniu z wzorami niemieckimi, gdzie bardzo rozbudowane są erudycyjne prologi, w wersji 

czeskiej mamy bardzo krótki prolog, którego zrozumienie nie wymagało specjalnej wiedzy. Język 

utworu czeskiego jest także bardziej konkretny niż w tekstach niemieckich, brak w nim zbytnio 

rozwiniętych opisów, które mogłyby znużyć słuchacza. Akcja jest zagęszczona, tło ograniczone 

do minimum, język nie jest zbyt wyszukany, widać, że chodzi głównie o  przekaz informacji, 

a nie o spłacenie długu konwencjom. Autorzy skupiają się na kilku głównych aktorach dramatu 

i ich działaniach. O tym jednak, że odbiorcami mieli być nie przedstawiciele najwyższych sfer, 

świadczy przedstawienie ludzi prostych, którzy są w opowieści równorzędnymi partnerami dla 

dobrze urodzonych. Brak popisów erudycyjnych, o czym wspominaliśmy, wyraża się w braku 

powoływania się na innych poetów czy też bohaterów innych utworów tego typu, podczas gdy 

we wzorach niemieckich jest ich sporo. Nie można wszakże twórcom czeskiego Tristana odmówić 

profesjonalnej biegłości. Znali zarówno czeski, jak i łacinę oraz niemiecki. Przypomnieć też war-

to, że w tej epoce na ziemiach czeskich funkcjonowały równolegle owe trzy języki. Przykładowo, 

kaznodzieja przedhusycki Milicz z Kromieryża swoje wykłady głosił we wszystkich trzech wymie-

nionych językach, w zależności od publiczności, do której kierował swe słowa25.

Jaki zatem typ wartości rycerskich znajdujemy w  Tristanie? Miłość protagonistów jawi się 

jako obca, demoniczna siła, odmienna od miłości dwornej, poddanej konwencjom i ona też jest 

nieodłącznym elementem żywej, pełnej zwrotów akcji. Jak się zostawało rycerzem? Średniowiecze 

nie znało instytucji szkoły zapewniającej tego typu wychowanie26. Jak zatem wprowadzany był 

24 Život svaté Kateřiny, s. 184 n.; por.: E. Petrů, Zašifrovaná skutečnost. Deset otázek a odpovědi na obranu literární 
medievalistiky, Ostrava 1972, s. 40 n.; M. Pastoureau, Średniowieczna gra symboli, Warszawa 2006, s. 155 nn.
25 F. Loskot, Milič z Kroměříže, otec české reformace, Praha 1911; O. Odložilík, Jan Milič z Kroměříže, Praha 1924; 

M. Kaňák, Milič z Kroměříže, Praha 1975; P.C.A. Morée, Preaching in fourteenth-century Bohemia. The life and ide-
as of Milicius de Chremsir (†1374) and his significance in the historiography of Bohemia, Heršpice 1999.
26 E. Rust, Die Erziehung des Ritters in der altfranzösischen Epik, Diss. Berlin 1888; E. Meyer, Jugenderziehung im 
Mittelalter, dargestellt nach altfranzösischen Artus- und Abenteuerromanen, Progr. Solingen 1896; M.P. Cosman, 
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w życie młody Tristan? Tajniki rzemiosła rycerskiego odkrywał przed nim doświadczony panosza 

Kurvenal. Za ważny element osiągnięcia właściwej pozycji społecznej i czci preceptor uważał po-

znanie innych krajów, niezbędne zatem jest wyruszenie w świat. Młodzieniec nie zlekceważył tej 

rady i przedstawił problem królowi. Tłumaczył mu, że nie może dłużej czekać, musi poznać obce 

strony, gdyż znają go tylko ludzie z otoczenia królewskiego, a to za mało. Nasz bohater uważa, 

że pobyt w innych krajach pozwoliłby mu dokonać ciekawych obserwacji, a ponadto sprawiłby, 

że jego zachowanie i maniery stałyby się bardziej wytworne27. Podróż w obce strony w kulturze 

rycerskiej uważana była za legitymację umożliwiającą wejście do grupy wybranych. Zestaw cech, 

jakie usiłował wpoić Tristanowi Kurvenal, jest doprawdy imponujący, a na podkreślenie zasłu-

guje metoda dydaktyczna mentora, który posługiwał się po prostu własnym przykładem. Kurve-

nal praktycznie nie popełniał błędów, dlatego chłopiec nakłoniony do naśladownictwa porzucił 

wkrótce złe nawyki i wkroczył na drogę cnoty28. Trudno się dziwić, że podstawową cechą przyszłe-

go rycerza była siła i sprawność fizyczna. Kurvenal nim zajął się edukacją Tristana, przyswoił sobie 

taki sposób zabawy z dziećmi, by ich nie krzywdzić. Potem przyszła kolej na opanowanie rzutu 

kamieniem i włócznią, biegi, skoki i zapasy, a wreszcie wejście na wyższy poziom, czyli zdobycie 

umiejętności władania tarczą i mieczem29. Na drugą niejako część owej edukacji złożyły się cnoty 

duchowe. Ważną rolę odgrywały wierność i prawdomówność — w razie złamania przyrzeczenia 

można było narazić się na nazwanie kłamcą. Zasadą kierującą zachowaniem i mową rycerza miała 

być grzeczność. Poza tym należało pamiętać o służbie paniom i szczodrości, ale umiarkowanej, 

dalekiej od rozrzutności i marnotrawstwa30. Jednym z kluczowych punktów cywilizacji rycer-

skiej była wierna służba seniorowi czy suzerenowi. W Tristanie podkreśla się te obowiązki wasa-

la. Wyrażające ryt przejścia pasowanie rycerskie stanowi bilet wstępu do uczestnictwa w innych 

rytuałach. Było ono niezbędne, by móc partycypować w turnieju, który bywał twardą, męską 

walką, ale także próbą charakteru. Pojedynki i przygody to stałe elementy rycerskiej egzystencji. 

W tym kontekście warto przypomnieć, że te tradycje owego obyczaju sięgają czasów króla Artura. 

Wzmiankowana już grzeczność określana jest wprost jako „dworność”, a także dobre urodzenie, 

którą to zaletę nasz bohater posiadał. Wreszcie w tym katalogu cech pożądanych znajdujemy po-

chwałę Tristana jako męża „mądrego i dzielnego”. Nic to innego niż przywołanie starego toposu 

literackiego „fortis et sapiens”31.

Na koniec próba odpowiedzi na tytułowe pytanie. Niewątpliwie Tristan może być uznany za 

reprezentanta rycerstwa, ale przy uwzględnieniu kontekstu historycznego, a także zmienionej — 

w porównaniu z wzorami niemieckimi — publiczności. Adresowany do średnich warstw społecz-

nych utwór nie kopiuje niewolniczo swych niemieckich poprzedników, nie jest także martwym 

epigonem. Twórca(y) prezentuje(ą) przemyślaną koncepcję i ubiera(ją) ją w adekwatną formę, 

a to stanowi o dużej wartości tego utworu. 

The Education of the Hero in Arthurian Romance, New York 1965; P. Riché, De l’education antique a l’education 
chevaleresque, Paris 1968; N. Orme, From Childhood to Chivalry. The Education of the English Kings and Aristo-
cracy 1066–1530, London 1984; W. Iwańczak, Wychowanie rycerskie w średniowiecznych Czechach [w:] Nauczanie 
w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, ed. W. Iwańczak, 

K. Bracha, Kielce 1997, s. 175–187.
27 Das altčechische Tristan — Epos, t. 2, s. 6 n.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 4.
30 Ibidem, s. 4 n.
31 E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 1997, s. 175 n.
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Wojciech Iwańczak, Tristan as a representative of knighthood? A Czech example. The story of Tristan 

and Isolde is one of the most famous love dramas in world literature. It has been preserved in various 

versions created in  different countries as a  universal tale of  tragic love. It  also made his presence felt 

in music and philosophy. An interesting example is the Old Bohemian Tristan, which drew mainly from 

German patterns. We do not know the circumstances of its creation and it is quite a mysterious work. 

In earlier studies it was assessed quite low, recently its advantages have been appreciated. You can see that 

he is trying to create a model of a knightly hero functioning in the Czech context. 

Keywords: knight, hero, love.


