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DZIEJE TRISTANA I IZOLDY 

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

miłości i odwagi. 

Gniew niewieści to rzecz straszliwa i niechaj każdy go się strzeże! 

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

 

,,Ugryź lekturę’’ 

Ugryź lekturę, nie tylko na maturę. 

Bo lektura to dobra rzecz, ale trzeba tylko 

chcieć. 

Chcieć ją ugryźć, chcieć ją rozgryść, aby potem 

czekać cierpliwie i spożytkować ją właściwie. 

Ona odpłaci ci się sowicie, a ty będziesz jej 

wdzięczny za to przez cale swoje życie . 

Mam nadzieje należycie ! 

A jak już osiągniesz szczyty swoich możliwości, 

to wspomnij o lekturach dla ludzkości, dla 

potomności. 

Grażyna Szymczyk 

 



 https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_B%C3%A9dier- Joseph Bédier 

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

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  
 
 

  
 

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

 
 

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  

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.  
         Akcja jednej z  najstarszych opowieści miłosnych 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. 

 

 
 
 
 

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.  

 
 
 
 

 

 

Eliksir spowodował, że Tristan i Izolda 

zapałali do siebie silnym uczuciem i nie byli w stanie 
panować nad swoją namiętnością. 

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

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  
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Tristan i Izolda 

       Miłość dwojga ludzi, wywołana przez magiczny napój, która przynosi wielkie 
cierpienie – nie mogą być razem, są zmuszeni uciekać się do kłamstw, zdrady i 
oszustw, bo żyć bez siebie nie mogą. To miłość idealna, a zarazem ,,fatalna’’, bo 
Tristan i Izolda wbrew swojej woli stają się niewolnikami namiętnego, 
gwałtownego i niemożliwego do opanowania uczucia. Próbują się mu opierać, a 
jednak ulegają mu zmagając się z przeciwnościami. Kochają się, ale ich miłość jest 
burzliwa, staje się przekleństwem, które ciąży nad ich życiem. Miłość sprowadza 
na nich chwile szczęścia, ale również wiele tragicznych wydarzeń – hańbę, 
udrękę, tęsknotę, zabójstwo, śmierć.  

(…) to nie było wino: to była chuć, to była rozkosz straszliwa i męka bez końca i śmierć! 
Joseph Bédier - Dzieje Tristana i Izoldy  

Wypity przez nich eliksir to przyczyna ich tragicznego losu, a jednocześnie 
usprawiedliwienie zdrad, jakich się dopuścili wobec ludzkiego prawa, bo Bóg 
sprzyja kochankom.  Ich miłość nie jest występna, bo nie została przez nich 
wybrana, sprawił to magiczny napój. Kochankowie wierzą w opiekę Boga, bo   
Izolda przeszła bez uszczerbku sąd przez rozpalone żelazo. Przed poddaniem się 
próbie królowa modliła się i rozdała swoje klejnoty żebrakom. Staje się cud: kiedy 
pod wielką sosną kochankom udaje się uniknąć zdemaskowania, czy później 
uniknąć spalenia na stosie.  

 

        Miłość Tristana i Izoldy posiada wiele cech miłości romantycznej i idealnej, 

ale w utworze została też ukazana jako niszcząca siła, która rządzi bohaterami i 
jest zrządzeniem losu nad którym nikt nie jest w stanie zapanować. Jest to miłość 
wbrew wszystkiemu, wbrew prawu wasala wobec swego króla, wbrew prawu 
wierności małżeńskiej. Tristan sprzeniewierza się wszelkim regułom i 
obowiązkom, które przysięgał swojemu królowi, wujowi i przyjacielowi – 
Markowi – dotrzymywać i spełniać. Uczucie, które ich połączyło było wiarołomne 
ponieważ Izolda była żoną króla Marka, zaś Tristan był jego oddanym sługą i 
największym przyjacielem. Cieszyli się ze swej bliskości, a równocześnie 
odczuwali wyrzuty sumienia wywołane tym, że wyrządzają krzywdę osobie, 
której winni są cześć i miłość. 
Kiedy Tristan pojął  inną Izoldę za żonę, a jego ukochana nie rozpoznała go w 
przebraniu szaleńca, kiedy przybył na dwór króla Marka by ją zobaczyć.  Oboje w 
pewnym momencie zwątpili w miłość drugiej strony. Tragiczna historia ich 
miłości z jednej strony jest wynikiem dziwnego zrządzenia losu, z drugiej wielu 
decyzji kochanków oraz nieporozumień. Tyle razy próbowali się połączyć, 
stosując różne fortele, podstępy.  

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


      Miłość Tristana i Izoldy przedstawiona jest jako najwyższa wartość życia, 
godna wszelakich wyrzeczeń, nie złamana nawet oddaleniem i śmiercią. Po 
śmierci nie podlegała już ludzkim prawom i ludzkiej ocenie.  Symbolem ich 
wiecznej i nierozerwalnej miłości stał się krzew głogu wyrastający z grobu 
Tristana, który łączył się z grobem Izoldy. Zakochani, choć rozdzieleni za życia, po 
śmierci się połączyli. 

      Utwór buduje wiarę w to, że istnieją uczucia tak silne, że nie zniszczą ich ani 
przeciwności losu, ani ludzka słabość, ani nawet śmierć. Mimo zwątpień 
pozostali sobie wierni.  
 

Bohaterowie „Dziejów Tristana i Izoldy” 

Kornwalia: 

 Król Marek – wzór dobrego, prawego, szlachetnego i sprawiedliwego władcy, 

dbającego o rodzinę i poddanych, troszczący się o żonę i zdolny do wybaczania win. 
Próbuje wierzyć i przekonywać samego siebie, że jego najbliżsi nie zdradzili go. 
Zrozumiał, że miłość Tristana i Izoldy  nie jest występna, a następnie przebaczył obojgu. 
Izolda powróciła do niego, a Tristan miał się oddalić. Kiedy zastał zmarłych kochanków 
nakazał pochować  ich obok siebie.  

 Baronowie ( nieprzychylni Tristanowi ) Andret, Gwenelon, Gondolin i Denoalen. 

Zdrajcy, którzy są największą przeszkodą i źródłem nieszczęść kochanków. 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. 

 Blanchefor – siostra Marka, żona Riwalena, matka Tristana. 

 Karzeł Frocyn – czarownik, postać negatywna, sprzyja czterem baronom. 

Irlandia: 

 Król Irlandii 
 Królowa Irlandii, matka Izoldy, to ona dała Brangien napój miłosny, przeznaczony 

dla jej córki i króla Marka na ich noc poślubną. 

 Izolda Jasnowłosa - Izolda Jasnowłosa - córka króla Irlandii. Jako kobieta niezwykłej 

urody, z długimi włosami w kolorze złota  wzbudzała zachwyt rycerzy i baronów. Była 
kobietą dumną, hardą i nieustępliwą, jednocześnie jednak cechującą się wrażliwością, 
inteligencją i rozsądkiem, znała swoje obowiązki. Posiadała cudowną umiejętność 
opatrywania ran i leczenia chorych, to ona uzdrowiła ugodzonego zatrutą strzała 
Tristana. Znała się na ziołach i ziołolecznictwie, dzięki czemu mogła pomóc wielu 
ludziom, zdobywając ich miłość i szacunek. Początkowo nieprzychylna Tristanowi, za 
to że zabił Morhołta. Wykazała się jednak dużym rozsądkiem i zdolnością do 



sprawiedliwego ocenienia sytuacji, gdy dowiedziała się od Tristana o powodach walki 
z Morhołtem, przebaczyła rycerzowi. Za sprawą magicznego napoju połączyło ją z 
Tristanem  namiętne i nieposkromione uczucie, co bezskutecznie próbowali 
przezwyciężyć.  Izolda okazała się odważna i zdolna do poświęceń w imię tej miłości. 
W momencie zagrożenia wolała poświęcić swoje życie, by tylko uchronić od śmierci 
ukochanego: ponieść śmierć (…) byleś ty ocalał. Ha, byłaby to wielka radość!. Wykazała 
się niezwykłą godnością nie sprzeciwiając się wyrokowi śmierci,  który został na nią 
wydany za zdradę.   

 Morhołt, brat królowej Irlandii, ściągał haracz od Kornwalii z rozkazu króla 

irlandzkiego, zabity przez Tristana. 

 Brangien – służąca królowej Irlandii a potem Izoldy, bez reszty jej oddana  jest jedyną 

osobą, która zna tajemnicę swojej pani (prawdę o magicznym napoju). Nie upilnowała 
magicznego napoju, w ramach pokuty obiecała do końca życia służyć Tristanowi i 
Izoldzie. Organizuje jej schadzki z ukochanym, czuwa nad bezpieczeństwem 
kochanków. 

 Perynis – wierny sługa Izoldy, przyjaciel Tristana. 

Galia: 

 Diuk Żyleń, książę Galii, właściciel psa Milusia 

 

Lidan: 

 Dynas,  przyjaciel Tristana 

 

Bretania: 

 Diuk Hoel – władca Bretanii 

 Kaherdyn, syn króla, przyjaciel Tristana. 

 Izolda o Białych Dłoniach – córka króla, żona Tristana. 

Lonia: 

 Riwalen - były władca –  ojciec Tristana. 

 Tristan - siostrzeniec i ulubieniec króla Kornwalii, Marka. to wspaniały i szlachetny 

rycerz. Proponuje królowi na królewską małżonkę córkę władcy Irlandii, Pokonuje 
smoka, który gnębił tamtejszy lud i zdobywa rękę Izoldy dla swego pana. Niestety, 
podczas podróży powrotnej dochodzi do  pomyłki. Izolda – otrzymuje 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. Dzięki podstępowi czterech baronów król Marek na przekonuje się o 
zdradzie małżonki. Tristan zostaje skazany na śmierć, jednak udaje mu się umknąć 
plutonowi egzekucyjnemu, Izolda zostaje 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.  

 Rohałt Dzierżący Słowo – sługa Riwalena, po jego śmierci opiekował się młodym 

Tristanem jak ojciec; później władca Lonii. 

 Gorwenal – koniuszy, który nauczył Tristana wszelakiej sztuki, potem jego wierny 

sługa i przyjaciel. 

Motyw władcy w „Dziejach Tristana i Izoldy”.  

W  Średniowieczu korona przekazywana była dziedzicznie i chroniona prawem 
boskim i ludzkim, ze względu na powiązanie Kościoła z państwem. Wzorcowy król 
musiał być: być sprawiedliwym, roztropnym monarchą, a przy tym dzielnym 
rycerzem . 

  Król Marek - władca Kornwalii: szanowany przez poddanych, rozumny, mądry, 

dzielny, mimo zdrady żony nie uległ emocjom, wybaczał winy, był szczodry, szlachetny 
i wielkoduszny, pełen wiary w ludzi, dbający o poddanych.  
  

Etos rycerski w „Dziejach Tristana i Izoldy” 

Wśród wielu ukazanych rycerskich kreacji należy zwrócić uwagę na głównego 
bohatera Tristana. Na rycerza wychował go Gorwenel :  

 wywodzi się z królewskiego rodu, piękny i dobrze zbudowany; 

 jest szlachetny, odpowiedzialny i dumny; 

 silny, wierny i odważny, pobożny; 

 nienawidził kłamstwa i zdrady, dotrzymywał słowa; 

 wspomagał słabych; 

 znał sztukę walki: władał kopią, mieczem i łukiem; 

 posiadał umiejętność gry na harfie i śpiewał, polował.  

 

Miłość do Izoldy postawiła pod znakiem zapytania najważniejszą wartość 

rycerską - wierność władcy i lojalność wobec niego, honor.   

W opowieści Bediera dochodzi do pewnego przeistoczenia postaci rycerza. 

Tristan, choć przywiązany do króla Marka, buntuje się jednak wobec niego w 

imię miłości i ukochanej kobiety.  

 

Zastanów się: Czy można powiedzieć, że Tristan był przykładem 

rycerza doskonałego? 



Elementy magiczne i fantastyczne w „Dziejach Tristana i 

Izoldy” 

 Tristan walczy także ze smokiem , aby zdobyć Izoldę dla swojego władcy. 

  Zamek króla Marka – Tyntagiel – wieża zbudowana przez olbrzymy. 

  Zaczarowany dzwoneczek, który nosi piesek Miluś.  

  Czary i nieziemskie siły. 

  Fantastyczne zdarzenia – burza na morzu wzmaga się gdy kupcy porywają Tristana, a 

ucisza, gdy wysadzają go ze statku ; 

 Jaskółka , która przynosi włos Izoldy; 

 Magiczny napój – eliksir. 

 Krzak głogu, który wyrasta po śmierci kochanków, a wycinany wciąż odrasta. 

 

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