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….wielu bowiem ludzi nie wie, iż tego, co jest w 
mocy czarnoksiężników, serce ludzkie może też 

dokonać siłą miłości i odwagi. 

 
Joseph Bedier, Dzieje Tristana i Izoldy, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), PIW 1982. 

 
 

 

DZIEJE 

TRISTANA I 

IZOLDY 
Joseph Bédier 

 

Gniew niewieści to rzecz straszliwa i 

niechaj każdy go się strzeże! 
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O autorze 
Legenda celtycka „Dzieje Tristana i Izoldy” przekazywana była ,,z ust do ust’’ i 
spisywana przez różnych autorów - autor: nieznany. Jej średniowieczna całość nie 
zachowała się do naszych czasów. Fragmenty spisanych wersji legendy zebrał i 
zredagował w 1900 roku Joseph Bédier. Całość przetłumaczył i opatrzył wstępem 
Tadeusz Boy-Żeleński.  

 

Gdzie toczy się akcja 
 

Akcja jednej z  najstarszych opowieści miłosnych w naszej kulturze toczy się w 
średniowiecznej Kornwalii, Bretanii i Irlandii, w czasach   kiedy żyły smoki, rycerze byli 
skłonni do największych szaleństw w imię miłości, a magiczne eliksiry potrafiły 
doprowadzać ludzi do wielkiej namiętności. 

 
 

Eliksir spowodował, że Tristan i Izolda zapałali do siebie silnym 
uczuciem i nie byli w stanie panować nad swoją namiętnością. 

 
 

 
 

Obraz Johna Williama Waterhouse’a z ok. 1916 roku. 
 
 

Kochankowie nie mogli żyć ani umrzeć jedno bez drugiego. ... 
 

Izoldo, przyjaciółko moja, i ty, Tristanie, otoście wypili śmierć własną. 

 
Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  
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Tristan i Izolda 
 

Przykład najszlachetniejszej, najpiękniejszej i najgłębszej miłości 
romantycznej, idealnej, niemożliwej. Uczucie pojawia się nagle, ogarnia 
dwoje ludzi i wypełnia całe ich życie i nigdy się nie kończy. To miłość 
tragiczna dwójki ludzi, którzy musieli mierzyć się z losem, sami z sobą i 
innymi ludźmi. Ta poruszająca historia wielkiej miłości niesie dla nas 
przesłanie i wciąż jest aktualna, a eliksir to symbol tego, że miłość pojawia 
się nagle, zakochujemy się i czasem nasza miłość do drugiego człowieka 
zaślepia nas. Tristan i Izolda, to przykład miłości za którą możemy tęsknić 
i o której możemy marzyć. 
 
 

Izoldo, co wiesz dzisiaj? Co ciebie dręczy? 
- Ach, wszystko to, co wiem, dręczy mnie, i wszystko, co widzę!  

To niebo mnie dręczy i to morze, i ciało moje, i życie moje! 
Położyła rękę na ramieniu Tristana, łzy przygasiły promienie jej 

oczu, wargi zadrżały. Zapytał: - Miła, co ciebie dręczy? 
Odpowiedziała: - Iż cię miłuję. 

Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  
 
 

 

 

Plik:Leighton-Tristan and Isolde-1902.jpg  http://www.publio.pl/dzieje-tristana-i-
izoldy-joseph-bedier,p143652.html 
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Tristan to wspaniały szlachetny rycerz, siostrzeniec i ulubieniec króla Kornwalii, Marka. 
Zaproponował on królowi na królewską małżonkę córkę władcy Irlandii, którą sam mu 
przywiezie. Pokonała smoka, który gnębił tamtejszy lud i zdobywa rękę Izoldy dla 
swego pana. Niestety, podczas podróży powrotnej doszło do tragicznej w skutkach 
pomyłki. Izolda – otrzymała od matki niezwykły napój - eliksir, wywołujący w pijących 
dozgonne uczucie, który był przeznaczony dla niej i dla króla Marka.  Przez nieuwagę 
służącej wypili go jednak Tristan i Izolda i zapałali do siebie ogromną miłością. Prawda 
o romansie nie mogła jednak wyjść na jaw. Izolda poślubiła  króla Marka, a mimo to 
kochankowie potajemnie się spotykają.  

Brangien, służąca Izoldy, bez reszty jej oddana  jest jedyną osobą, która zna tajemnicę 
swojej pani (prawdę o magicznym napoju). Organizuje jej schadzki z ukochanym, 
czuwa nad bezpieczeństwem kochanków. Największą przeszkodą i źródłem 
nieszczęść kochanków są czterej zdrajcy: Gwenelon, Denoalen, Andret i Gondoin 
((wszyscy zginą, zabici przez Tristana lub jego towarzyszy) , zawistni baronowie 
mający Tristanowi za złe jego siłę, odwagę i… względy króla Marka, który kochał 
siostrzeńca jak własnego syna.  

Sekret wychodzi na jaw, zagrażając ich życiu.  Dzięki ich podstępowi, król Marek na 
własne oczy przekonał się o zdradzie małżonki. Tristan został skazany na śmierć, 
jednak umknął plutonowi egzekucyjnemu, Izolda zaś została oddana w ręce 
trędowatych. Na szczęście ukochany szybko ją odbił. Odtąd para ukrywała się w lesie 
moreńskim, żyjąc bez dworskich wygód i ciesząc się sobą. 

Po pewnym czasie parę ogarnęły wyrzuty sumienia. Izolda wróciła do męża, zaś 
Tristan udał się na wygnanie i ożenił się z inną kobietą, którą traktował jednak z 
obojętnością. Nigdy jednak nie zapomnieli o sobie i w końcu dosłownie umarli z 
tęsknoty. On na wieść, że nie będzie mu dane jej przed śmiercią zobaczyć, a ona – 
gdy ujrzała go zmarłego.  

Król Marek – wzór dobrego, szlachetnego władcy, dbającego o rodzinę i poddanych, 
troszczący się o żonę i zdolny do wybaczania win nakazał pochować nieszczęsnych 
kochanków obok siebie.  

 

Takie jest nasze miłowanie, iż nie możesz 

ty umrzeć beze mnie, ani ja bez ciebie. 

Ciało ostaje tu, ty masz moje serce. 

Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  
 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802397/dzieje-tristana-i-izoldy
https://lubimyczytac.pl/autor/31580/joseph-bedier
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/50969/dzieje-tristana-i-izoldy


Tristan i Izolda to historia miłości dwojga ludzi, która przynosi wielkie 
cierpienie – nie mogą być razem, są zmuszeni uciekać się do 
kłamstw, zdrady i oszustw, bo żyć bez siebie nie mogą. 

 

Miły, zamknij ramiona i obłap mnie tak ciasno, iżby w tym uścisku 

serca nasze rozpękły się i dusze uleciały! Zabierz mnie w kraj 

szczęśliwy, o którym niegdyś mówiłeś, w kraj, skąd nikt nie wraca, 

gdzie najwyborniejsi śpiewacy śpiewają pieśni bez końca. 

Zabierz mnie! 
Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  
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"Tristan i Izolda" według Herberta Drapera Foto: wikipedia, domena publiczna 
 

Bóg miłuje dobrych śpiewaków. Głosy ich i głos lutni przenikają 
serca ludzi, budzą drogie wspomnienia i dają zapomnieć nie 

jedną żałość i niejedną przewinę. 

Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  
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Miłość sprowadza na nich chwile szczęścia, ale 
również wiele tragicznych wydarzeń. 

 

Miłość pełna cierpienia – hańba, kłamstwo, oszustwo, 
krzywoprzysięstwo, zdrada, rozłąka, zagrożenie życia, 

udręka i tęsknota, zabójstwa, śmierć. 

 

Tristan  sprzeniewierza się wszelkim regułom i obowiązkom, które 
przysięgał swojemu królowi, wujowi i przyjacielowi – Markowi – 
dotrzymywać i spełniać. 

 

Miłość jako niszcząca siła, która rządzi bohaterami i jest 
zrządzeniem losu nad którym nikt nie jest w stanie 
zapanować.  

 

Tristan i Izolda wbrew swojej woli stają się niewolnikami tego uczucia. 
Próbują się mu opierać, a jednak ulegają mu zmagając się z 
przeciwnościami. Kochają się, ale ich miłość staje się przekleństwem, 
które ciąży nad ich życiem. 

(…) to nie było wino: to była chuć, to była 
rozkosz straszliwa i męka bez końca i śmierć! 

Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  

 

 
Czytaj w przeglądarce / pobierz e- book 
https://lektury.gov.pl/lektura/dzieje-tristana-i-izoldy 

 

Źródło:  

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/08/29/najwieksze-romanse-sredniowiecza/ 

 
 

https://lubimyczytac.pl/autor/31580/joseph-bedier
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/50969/dzieje-tristana-i-izoldy
https://lektury.gov.pl/lektura/dzieje-tristana-i-izoldy
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/08/29/najwieksze-romanse-sredniowiecza/


Przeczytaj:  największe romanse 

średniowiecza. 

 

 
Obraz Fredericka Williama Burtona „Hellelil i Hildebrand, spotkanie na schodach wieży”, 1864 r. 

 

Więcej przeczytaj na - bardzo ciekawy artykuł -  powstał z inspiracji książką 

Jeanne Bourin pod tytułem „Wielki ogień” (Noir sur Blanc 2017). 
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Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średniowieczni kochankowie. Dante Gabriel 
Rossetti, „Roman de la Rose”, 1864 r. 

 

Kolejną zawierającą wątek miłosny 
opowieścią „Okrągłego Stołu” jest historia 

Ginewry i Lancelota. 

Merlin ostrzegał Artura, że „biała 
uwodzicielka” zdradzi go z najlepszym z 

jego rycerzy. 
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